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BALFo pirm.kun.dr. Končiui 
grįžtant i Amerika

Šiomis dienomis „Žiburių" bend* 
radarbis, būdamas prie Bodensee, 
netikėtai Orient-Express’e susitiko 
su greit iš Europos išvykstančiu 
BALF'o pitmininku kun. dr. Kon
čium, ' su kuriuo turėjo ilgesnį pa
sikalbėjimą.

— Netrukus išvykstu lėktuvu į 
JAV, kur tučtuojau paskelbsiu 
JAV visuomenei savo ilgos kelio
nės patyrimus, — pradėjo kun. dr 
Končius. — O patyriau čia daug' 
Pirmoje eilėje aš noriu Tamstas 
įspėti, kad dabar aš jau galiu daug 
laisviau kalbėti, nei tučtuojau at
vykęs. Aš suprantu, kad daug kam 
mano elgesys buvo nesuprantamas 
ir kai kas net dėl to piktinosi. Bet 
aš, siekdamas užsibrėžto tikslo, su 
skaudančia širdimi buvau privers
tas dažnai elgtis kitaip, nei pats 
iš tiesų norėjau. Viso to priežastys 
Tamstoms turėtų būti, puikiai su
prantamos. Šiandien mano misija 
veik atlikta, gausių patyrimų man 
niekas neatims, o ir tarptautinėje 
politikoje daug kas pasikeitė . .

Siekdamas ko pilniausiai atlikti 
savo misiją, aš turėjau elgtis taip, 
kaip man leido visos galimybės, ir 
tai sakydamas, aš noriu pabrėžti 
kad taikau šiuos žodžius nei kriti
koms, nei pagyroms. Pirmųjų ne
bijau, o antrųjų nesiekiu. Šiandien, 

G. Vaitiekaičio nuotr.Lietuvio ūkininko sodyba

kai ruošiuos netrukus išvykti į 
JAV, man malonu, kad galiu atvi
rai kai kuriomis mintimis pasida
linti.

Kokia Tamstai, pone Daktare, 
atrodo faktinė lietuvių tremtinių 
būklė Vakarų Europoje?

— Nepavydėtina. Nors maisto 
'reikalai, bendrai imant, stovi pa
kenčiamoj būklėj, tačiau gyvenimo 
sąlygos stovyklose itin sunkios. Aš 
išsivežu sunkų įspūdį. Aš kalbėjau 
tuo reikalu su atitinkamais auk
štais pareigūnais ir aiškiai pabrė
žiau tremtinių stovyklose patirtą 
įspūdį.

— Kokias Tamsta, pone Daktare, 
patyrėte nuomones apie lietuvius 
tremtinius?

— Puikias. Visur, kur tik lan
kiausi, patyriau ir girdėjau daug 
gražių ir vertingų nuomonių apie 
lietuvius tremtinius. Aš buvau nu
džiugintas ir dabar dėl to gėlių 
pareikšti savo džiaugsmą: lietu 
viai drausmingi, kultūringi, orga
nizuoti, darbštūs, sąžiningi, geri ir 
dori žmonės. Aukščiausi pareigū
nai visose Europos sostinėse ir 
karinės valdžios bei UNRRA įstai
gose man panašias nuomones pa
sakė. Aš pastebėjau, kad lietuviai 
Ir sunkiausiose sąlygose nenusi
mena, o ieško būdų toms sąlygoms

Rugiapiutė Lietuvoje 0. Vaitiekaičio nuotr.

pagerinti. Ypač tai žymu puikioje 
kultūrinėje veikloje.

— Į ką Tamsta kreipėte didžiau
sią dėmesį?

— Į jaunimą. Daug kur aš tu
rėjau laikytis, kad neapsiverkčiau, 
matydamas lietuvių tremtinių jau
nimo sunkias gyvenimo sąlygas. 
Aš patyriau visam 'gyvenimui 

neužmirštamų įspūdžių, belanky
damas tremtinių mokyklas, gim
nazijas, studentiją. Jaunuomenė iš 
paskutinių jėgų stengiasi nepasi
mesti, siekia mokslo. Jos naudai 
pertvarkiau ir BALF'o šalpos dar
bą. Patinka kam, ar ne, neatsi
žvelgdamas į turimus ar turėtus 
nuopelnus anais laikais, atėmiau 
visas lėšas iš tų ponų, kurie jau
nuomenės sąskaiton ėmė dideles 
algas ir... nieko neveikė. Visos 
šitos lėšos dabar eis studentijai ir 
moksleivijai. Aš suprantu, kad tie 
ponai nepatenkinti, bet ne dėl to 
važiavau į Europą, kad paisyčiau 
jų norų. Bardamiesi ir nepasida
lindami, jie gali apseiti ir be 
BALF'o paramos. Užtat džiaugiuosi, 
kad visos šitos sumos dabar iš 
tiesų bus skiriamos mokslus 
einančiai jaunomenei, kuri ir dau
giausia vilčių Nepriklausomai Lie
tuvai teikia. Žinoma, BALF’as rū
pinsis visomis išgalėmis paremti 
ir visą lietuvių tremtinių visuo
menę. Jau tos paramos apčiuopia
mais kiekiais yra suteikta. Ypač 
BALF’as kreips dėmesį į bendruo
sius lietuvių tremtinių reikalus, 
kaip mokslo įstaigų, organizacijų 
ir pan. finansavimą ir 1.1.

Čia kuft.' dr. Končius prisiminė 
lietuvių ir nelietuviu visuomenę 
Amerikoje ir pažymėjo, kad ji šal
pos reikalams daug ir nuošir
džiai aukoja. BALF’o Pirmininko 
nuomone, šitą Amerikos visuome
nės nuoširdumą lietuviai tremti
niai dar ilgą laiką efektyviai ju- 
sią. Organizuojant patį BALF’ą, 
būta didelių sunkumų, bet, pačiam 
kun. dr. Končiui imantis energin
gų žygių, tie sunkumai buvę nu

galėti. Šiandien BALFas galįs su 
pasitenkinimu pažvelgti į nueitą 
kelią.

Palietus kalbą apie emigraciją, 
kun. dr. Končius pasakė:

— Neskubėkit, nesijaudinkit? 
Nebūsite palikti visiškai be pa
galbos! Aš esu įsitikinęs, kad lie
tuviai tremtiniai sulauks tos lai
mingos dienos, kada kelsis' vėl 
Nepriklausoma Lietuva. Tada šis 
klausimas savaime atkris. O jei 
kuriam laikui ir tektų kur pava
žiuoti, tai lietuviškos organizaci
jos užjūriuose tikrai nesėdės ran
kas susidėjusios. Bet vis dėlto 
klausimas yra rimtas, ir jis 
išspręsti nei tarptautiniu mastu, 
nei lietuvišku — taip lengvai nesi
duos.

Atsisveikinant kun. dr. Kon
čius pareiškė:

— Atvykau perduoti Amerikos 
lietuvių ir plačios visuomenės su
pratimo jausmų dėl Jūsų padėties, 
o taip pat sutvąrkyti ir konkrečių 
BALF’o šalpos darbų. Meldžiausi, 
kad Dievo Palaima mane lydėtų 
šiame sunkiame darbe. Po eilės 
mėnesių kelionės po visą Vakarų 
Europą aš pastebėjau, kad lietu
vių tremtinių tarpe kaip niekad 
gyva Lietuvos meilė, o susidur
damas su aukščiausiomis dabar
tinės Europos asmenybėmis ir 
net su Jo Šventenybe Pijum 
Xll-uoju — jutau, kad Lietuvos 
reikalai • gyvi ir duoda daug vil
čių. Aš nuoširdžiai linkiu lietu
viams tremtiniams kantriai per
gyventi šį sunkų metą ir sulaukti 
kenčiančiai tėvynei šviesaus sau
lėtekio!
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i’rof. dr. rneil. Antanas Starkus
Mirtininkų liudijimas apie savo išgelbėtoją

T (Tęsinys)

Starkaus asmenyje sutinki gy
dytoją, kuris rūpinasi tavimi, lyg 
savo paties žaizda. Mes, kaliniai, 
greit pajutom, kad už mus rūpi
nasi jisai — mūsų daktaras Anta
nas. Ir mes buvom ramūs, mes, 
kurie kartais buvom katastrofiškoj 
sveikatos padėtyj. Juk jei Starkus 
nieko nepadarys — niekas dau
giau nebepadarys. Ir vėliau, kai po 
išsilaisvinimo susirgo mūsų kuni
gas Lipniūnas, inž. Sapalas, stu
dentai Rimašauskas, Ciuberkis, 
Pečeliūnas, mūsų visų Buvo vie
nas apgailestavimas: kodėl gi-su 
mumis nėra Starkaus. Ir kai du iš 
jų mirė, mes kartojom: jei būtų bu
vęs Starkus, o ne šie čia gydyto
jai, jie nebūtų mirę!

Starkus seka ligonio stovį jam 
pačiam nejaučiant. „Šiandieną 
ateisi patikrinimo! Dabar pradėsim 
naują injekcijų kursą! Tau rčikia 
daugiau gulėti!" — nei prašomas, 
nei kreipdamasis gauni mūsų gy
dytojo atsakymą. Arba nueini li
goninėn injekcijos, o jis tau ir sa
ko: „Pasakyk profesoriui Jurgu- 
čiui, tegu ateina gydymo!“ Arba: 
„Se, prof. Sruogai nunešk kordia- 
zolio ampulių." Vienam mūsų bu
vo žaizdos kojose. Vyras jaunas 
ir nerūpestingas dėl savo svei
katos. Starkus iki susierzinimo ir 
pikto išsibarimo priverčia jį pra
dėti gydytis.

Iš mųsų lietuvių inteligentų gru
pės būtame likę gal pusė, jei su 
mumis nebūtų kalėjęs drauge prof. 
Starkus. Prof. Sruoga, teis. Macke
vičius, pulk. Narakas, inž. sud. Žu
kauskas, VI. Darginavičius, Jonas 
Ciuberkis ir eilė kitų buvo jo iš
gelbėti iš mirties ir paskui nuola
tinėje priežiūroje gydomi.

Danijos komunistų grupė gau
davo iš Danų Raudonojo Kryžiaus 
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paketėlius- ir vaistus. Tuos danus 
gydydamas, Starkus laimėjo tokį 
jų prielankumą, kad jam jie duo
davo ir vaistų, ir maisto. O visa tai 
jis atiduodavo mums ir kitiems li
goniams. Šitaip jis galėio kai ku
riuos mūsų įskiepyti nuo dėmėto
sios šiltinės anksčiau, negu visa 
stovykla tam reikalui buvo gavusi 
reikalingų vaistų.

Tuo laiku, kai mus atvežė į 
Stutthofo stovyklą, siautė dezinte- 
rijos ir dėmėtosios šiltinės epide
mijos. Kalinys Starkus po trijų 
savaičių fizinių darbų pagaliau 
patenka į ligoninę, kaip gydyto
jas. Epidemija išsiplėtusi — ligo
ninėj nebėra nė vietos. Epidemi
ninkai po du guldomi į lovą, o 
tos lovos trijų aukštų. Lenkai gy
dytojai — bejėgiai ką*.nors pada
ryti. Starkus pradeda dirbti. Vais
tų nebegaili nė stovyklos admini
stracija, nes vokiečiams patiems 
buvo baisu, kad epidemija ne- 
išsiplėstų už stovyklos ribų, bet 
čia vaistų veikimo nebeužtenka. 
Starkus dirba dienom ir naktim, 
ir pasirodo, kur tik jis priliečia 
rankas, ten žmonės atgauna viltį.

Epidemija prof. Starkų padarė 
stovyklos dievuku. Nuo tada vie
nintelis vardas, kurį, kaip vilties 
žodį, kartoja visi kaliniai, buvo 
Professor Starkus! Mirtingumo 
procentas staiga sumažėja, bevil
tiškoj padėty esantieji pagyja! 
Mums patiems paskui buvo daug 
vargo apsiginti nuo žmonių, pra
šančių, jog mes pas Starkų pada
rytume protekciją, kad juos pa
siimtų jis, o ne koks lenkas gydy
ti; ne tik norvegų rezistencijos 
vyrai, ne tik danų komunistai, ne 
tik rusai ir vokiečiai, bet net pa
tys lenkai veržte veržėsi į Star
kaus žinioje esančias palatas. Kai 
kurie lenkai, buvę karo gydytojai, 
sakėsi, kad jie ir čia stovykloje 
veda karą toliau. 'Atseit, jie rūpi- 

naši tik saviškiais, savo tautie
čiais, o kiti temiršta — būsią prie
šų mažiau/ Starkus papasakodavo 
mums tai su didžiausiu pasipikti
nimu ir darė viską visiems kali
niams padėti. O mes lietuviai tar
pusavy kalbėdavome, kad po karo 
mūsų Starkui statysime padėkos 
paminklą už mūsų išgelbėjimą. Ir 
kitų tautybių žmonės savo gyve
nime užmirš daugelį stovyklos 
vardų, bet Starkaus — niekada.

Starkus žinojo, kad vaistai ne 
viską gali. Jis griežtai tvirtino 
stovyklos gydytojui viršininkui 
vokiečiui, kad jie turį ligonimš 
pagerinti maistą. Išsekusiems or
ganizmams geriausias vaistas — 
valgis. Gyvi skeletai turėjo atgau
ti raumenis, o tam reikėjo pieno. 
Starkus rašė raštus, iki susipy
kimo ir statydamas save pavojun 
reikalaudavo, kad silpniesiems 
ligoniams būtų parūpinta pieno. 
Reikalas šiek tiek taisėsi. Ir štai 
ką daro Starkus. Jis pats gautus 
sau maisto siuntinėlius iš Lietuvos 
dalina ligonimš, ne tik savo tau
tiečiams darbininkams, bet ir kitų 
tautybių kaliniams. Tik iš žmonos 
gaunamus siuntinėlius jis sunau
dodavo pats, kad nenusilptų. Visa 
gi, ką gaudavo iš draugų, — o iš 
jų gaudavo daugiau, — jis išda
lindavo kitiems. Jis net mums da
rydavo priekaištą, kad, gaudami 
daugiau siuntinėlių, ne visi dali
nomės su likimo draugais ar ne
pakankamai dalinomės. .Jis ėmėsi 
rūpintis, kad mūsų, lietuvių, blo
kas specialiai pasiimtų globoti sa
vus sergančius darbininkus ligo
ninėje. Iš pradžių šitą darbą dir
bo Rakūnas, paskui Lipniūnas, o 
vėliau kurį laiką teko ir man prie 
to prisidėti. Neretai daug nemalo
numų tekdavo patirti iš lenkų sa
nitarų. „Ką čia, girdi, neši? Ar 
ne bombas? Duok patikrinti! Nie
kam nevalia lankyti ligonių ...“ 
Užtekdavo priminti Starkui, kad 
daromi sunkumai, ir jis, pasikal
bėjęs su lenkų gydytojais, nura
mindavo tuos sanitarus. Šitaip

Ven. Galintas

MOTINA
Mažutis kūdikis ant rankų, 
Ir akys ašarom pasruvę, 
Ir vargas niekad neaplenkia, 
Vargdiene motina lietuve.

Gal tavo motiną į šiaurę
Iš tėviškės kaip vergę tremia —
O tau taip karčią vargo taurę 
Pripylė svetimoji žemė.

Bedale, raudi nusiminus . . .
Vilties dar rytas nedienoja, 
Lietuve motina tremtine 
Nuo Sibiro ligi Dunojaus,

Tau kūdikis ant tavo rankų — 
Kaip tyruose gaivus šaltinis, 
Keleivis galvą kur nulenkia 
Ir vargo naštą paskandina.

Kai, dieną fabrike praleidus, 
Skubi nuvargus supti lingės — 
Tau glaudžias kūdikis prie veido, 
Ir vėl tu, motina, laiminga

Pamiršti vargą ir dejonę,
Ir ilgesį, kurs'niekad nepraeina 
Ir kad kenti ten šiaurėj tolimoje - 
Ar šluostai ašarą prie Reino.

Mažutis kūdikis ant rankų — 
Tava širdis ir tavo kraujas. 
Tavęs nors vargas neaplenkia, 
Bet laimė su tavim keliauja . . .

šelpėm maistu ne tik saviškuis, 
bet ir estų studentus ligonis, ir 
vienam kitam kitų tautybių ligo
niui pakišdavom, ką daugiau at
sinešę. Lenkai ligonys sakydavo: 
„Žiūrėkit, kokie lietuviai solida
rūs! Jie saviškių neužmiršta, o ir 
mums, jei turi, negaili!“

Stačiai šiurpas nukrečia, pagal
vojus, kad tas žmogus, kuriam il
giau už kitus mūsų grppės žmones 
dar tindavo kojos nuo širdies nu
silpimo ir nuolatinio stovėjimo, 
begelbstint kitus, — dar šiandien

Teisingumo Minislerijos Rūmai Kaune

turi iškęsti priekaištus ir šmeiž
tus. Šitaip gali kankinti tik tas, 
kuris pats nėra perėjęs pragaro, 
gal būt, išpaikintas lepesnių gyve
nimo sąlygų ir iš nuobodulio ne
žinąs nieko daugiau stvertis, kaip 
intrigų ir insinuacijų. Jei man bū
tų leista pažinti tą vyrą, kuris iš
drįso šitokį skausmą padaryti ne 
tik profesoriui Starkui, bet ir 
mums visiems, kurie esame jo pa
sišventimo liudininkai u jo iš
gelbėtieji, — tam vyrui aš pasiū
lyčiau nebesivadinti lietuviu ir 
žmogum. Nors baisu prileisti, bet 
pats gyvenime esu sutikęs tokių 
asmenų, kuriuose glūdi daugiau, 
kaip pikta valia: liguista fantazi
ja, kuri kuria iš vaizduotės tokią 
tikrovę, kokia jam patinka ir ko
kia jam naudnga, o tariamiems 
priešams — nenaudinga. Jei tu
rim reikalą su tokiais žmonėmis, 
— o tokių yra, — nepasidarykim 
liguisti visi ir iš mūsų tautos hero
jų nepradėkim daryti "Išsigalvotų 
nusikaltėlių. Šitas iš mūsų pačių 
pusės saviškių žeminimas gali bū
ti naudingas tik mūsų tautos prie
šams.

Jei reikia kam tokios aukos, 
kad vienam lietuviui būtų atimta 
garbė, tautiečiai, — šitą auką pa
siryžęs padaryti aš. Už tą, kuris 
man gyvybę yra išgelbėjęs, aš su
tinku būti apšmeižtas ir iškone
veiktas. Autoriai ir kaltininkai, 
atšaukite šmeižtus prieš prof. 
Starkų ir juos nukreipkite prieš 
mane. Mano sąžinė bus rami — 
bent tuo aš būsiu galėjęs atsilygin
ti Gydytojui ir Žmogui, kurį, kaip 
retą radinį, esu sutikęs gyvenime 
pačiose sunkiausiose sąlygose.

Kun. Stasys Yla
Vyt. D. Un-to Teologijos F-to 

Adjunktas,
Stutthofo kacetininkas Nr. 21257, 

Laikinojo Liet. Politkalinių 
Komiteto narys

Kaip koncentracijos stovyklą 
vadinu tiesioginiu nacionalsocia
listų sukurtu žemės pragaru, ku
riame man ir tūkstančiams kitų 
kalinių buvo išsemtos visOs žmo
giškosios jėgos ir viltys, taip dr. 
Starkų laikau Dievo siųstuoju 
atimti mums visiems tas pragaro 
kančias.

Neužmiršiu niekad L943 metų 
gegužės mėn. pabaigos, kada gu
lėjau stovyklos ligoninėje su 40° 
temperatūros, jau trečia savaitė 
dėmėtosios šiltinės kamuojamas ir 
tesverdamas tik 54 kg. Kaimyni
nėse lovose tokiose pat sąlygose 
gulėjo Įeit. Stanevičius ir Briedi- 

kis. Dr. Starkus lankydavo, mus 
kelis kartus per dieną: davinėjo 
vaistų, injekcijų ir raminančiais 
žodžiais drąsino. Jo globos, dėka 
visi trys išlikome gyvi.

Bet ką čia trys! Kas buvo sto
vykloje, tas vienu ar kitu būdu 
sirguliavo. Kiekvieną dr. Starkus 
globojo, slaugė, gydė. Jo pacientų 
skaičius prilygo stovykloje išliku
siųjų sveikųjų skaičiui.

Pasisakydavo kai kada dakta
ras, kad jaučia nuovargį, bet apie 
poilsį ir negalvojo. Kas gi galėjo 
jį pavaduoti? Tokio nebuvo. Ir 
jis dirbo atsidėjęs, pasiaukojęs, 
apie save užsimiršęs, nors, kaip 
gydytojas, ir būtų galėjęs lengviau 
laiką praleisti.

Šių metų gegužės mėnesį Len
kijoje Dancigo teismas sprendė 
Stutthofo stovyklos žmogžudžių 
bylą. Kalinių liudijimais buvo at
skleista visa Stutthofo stovyklos 
tikrovė, visi jos užkulisiai. Lenkai 
apie lietuvius atsiliepė kaip apie 
garbingus kankinius, o ape dr. 
Starkų kaip apie šviesiausią as
menybę.

Susitikau išėjusius iš stovyklos 
laisvėje lenkus, čekus, danus, 
norvegus, latvius, rusus, estus — 
iš jų lūpų pirmas padėkos ir di
džiausio dėkingumo žodis buvo 
skiriamas lietuviui kaliniui dr. 
Starkui. Kas gali dr. Starkų šmeiž
ti? Aišku, tik Gestapo, jo agentai 
arba pakalikai, nes jiems jis buvo 
tikrai daugiau, riegu priešas. Gel
bėdamas kito kalinio gyvybę, sa
vo atviru, aštriu žodžiu, pats bū
damas kalinys, ne kartą rėždavo 
vizituojančiam SS gygytojui: „Ne
kaltas kalinių kraujas liks neištri
nama dėmė ne tik jums^NSDAP, 
bet ir visai vokiečių tautai, ir per 
amžius šauks keršto.“ Tai jau įvy
ko. Vokiečių tauta kenčia, o na
cionalsocialistai Nūmbergo byloje 
plaunasi rankas: „Mes nekalti!“ 
Nacių auklėtiniai senu melo bū
du jau bando apšmeižti net tuos, 
kurie stebuklingu būdu išliko iš 
jų modemiškos tautų skerdyklos 
— koncentracijos stovyklos. Ne, 
kol mes. mirtininkai, gyvi būsim, 
nacionalsocializmas savo darbų 
nenutrins.

Teišdrįsta kas nors pareikšti 
šmeižtą arba bent piktą žodį kar
tu vargusiam ir mane iš mirties 
patalo ištraukusiam gydytojui, to 
sąžinė tepasiima ir mano gyvybę, 
kuria man išgelbėjo dr. Antanas 
Starkus.
Stud, techn. Pilypas Žukauskas- 

. Narutis
Stutthofo kacetininkas Nr. 21244.
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Vyt. Beleckas

DP kelias i Amerika ir kas ju laukia 
Amerikoje

Neseniai palikęs jus Europoje ir 
suprasdamas jūsų lūkesčius bei- 
mažą kibirkštėlę vilties iš užjūrio, 
noriu trumpai paduoti dabartinių 
lietuvių Amerikoje pažiūras į jus, 
perspektyvas čia atvykti bei su 
kuom čia atvykę tuojau susidursite.

1. Kaip Amerikos lietuviai žiūri į 
norinčius vykti į JAV?

Reik pasakytų kad čia daug 
daugiau yra daroma, negu ten, 
Europoje esant, atrodo, tačiau, iš 
kitos pusės, Amerika yra padariusi 
lietuvius savo krašto žmonėmis. 
Čia kitaip ir būti negali. Vis dėlto 
Amerikos lietuviai yra žymiai 
jautresni ir lengviau už širdies pa
gaunami, negu mūsų tremtiniaį, 
užgrūdinti kietų pergyvenimų ir 
kančių.

Gaila, kad čia lietuviai nepilnai 
supranta „Affidavits of. Support" 
reikšmę ir daugelis naivesniųjų 
bijosi net artimiems giminėms pa
rūpinti. Jie galvoja, kad atvykę gi
minės tik sėdės ir naudosis jų tur
tu ir pan.

Tačiau čia turiu pasakyti karčią 
tiesą, kad mes patys dažniausiai 
sau kenkiame. Pvz., viena ponia iš 
New Vorko, bėgiojusi ir pogaliau 
sutvarkiusi, pasiuntė greičiausiu 
keliu „Affidavits of Support" su 
pažadu išpirkti kelią ir padėti kiek 
ji galėsianti. Netrukus ateina iš mi
nėtų giminių laiškas, kuriame ra
šoma: „Aff. of Support" gavomej 
ir dėl visko pasilaikysime ateičiai,1 
tačiau dar greit vykti į Ameriką 
nemanome“, šis laiškas tiek pa
veikė minėtą ponią, kad ji prisiekė 
net laiško neberašyti už jos vargo 
ir geriausių norų neįvertinimą. Pa
našių dalykų mūsiškiai dažnai pa
daro, o čia viskas, kas bloga gir
dima apie tremtinius, nepaprastai 
greitai išsiplatina.

Antra skaudi tiesa, kurią noriu 
itin pabrėžti atvykstantiems lietu- 

, viams tremtiniams, tai čia atvyku
sių nepagrįsti pasakojimai apie li
kusius tremtinius Vokietijoje.

Tiesiog baisu man buvo girdėti 
iš mūsų konsulatų, laikraščių re
daktorių bei organizacijų atstovų 
pasakojimus, kaip atvykę tremti
niai nušvietė likusius. Jų pasako
jimu, tremtiniams nieko netrūksta, 
jie daugiausia blogi žmonės, neap
simoka jais rūpintis ir pan. Kiek 
žinau, tie pasakotojai yra žmonės, j 
atvykę su sauja blizgučių ir norį 
ne visai švarias rankas nusiplauti 
likusių nekaltų tremtinių vardais.! 
Mielieji, jei jūs patys taip ir toliau 
darysite, nebegalės nieko padėti 
visos organizacijos ir geros va
lios idealistai lietuviai, kurių čia, 
ačiū Dievui, dar yra.

mos, ir gandai apie kietas kontro
les, praradimą paskutinio turto 
gabalo, tikrinant sveikatą šokdini- 
mą ant vienos kojos — yra ne
pagrįsti. Nė viename laive iki šiol 
nieko panašaus nėra buvę. Nepa
tartina vežtis senų ir maža vertės 
turinčių daiktų, kurie čia pasida
rys niekam nereikalingas balastas.

3. Atvykstančiam į Ameriką per
spektyvos.

Jei kur kitur yra sakoma, kad 
kiekvienas žmogus turi būti savo 
„likimo kalvis“, tai Amerikoje tik
rai taip yra.

Man gerai žinoma, kad didelis 
procentas tremtinių tarpe yra in
teligentų žmonių, bet, deja, čia 
nebėra gradacijos, ir, jau vykstant 
į Ameriką, reikia susigyventi su 
mintimi, kad doleriui yra keliama 
kepurė.

Mūsų daugelio svajos, kad gal 
čia atvykus paklosime diplomą,

Darbo perspektyvos, kaip dabar 
stovi, nėra blogos. Vidutinio atly
ginimo darbą galima dar be dide
lio vargo gauti ir tuo pačiu be 
kitų malonės galima pradėti gy
venti. Patartina, kad tremtiniai 
specializuotųsi įvairiose srityse, 
tuomet bus lengviau kiekvienam

\us susirasti darbo. Juk, kada
. <ėlis paklaustas atsako, kad 

nesąs jokio, ; išskyrus įstaigos, 
darbo dirbęs, žinoma, jam nieko 
negalima patarti ar rekomenduoti, 
nes jam viskas bus svetima, nauja.

Gaunant vidutinį atlyginimą, 
nors kainos gerokai viskam pa
kilo, įmanoma dar žmoniškai pra
gyventi. Gandai, kad dabar Ame
rikoje nebus galo ' kainų kilimui, 
nėra pagrįsti, nes visko pradeda
ma daugiau pagaminti ir varžybų 
pasekmėje jau pastebimas kainų 
kritimas. Čia įstatymo išleidimas 
ar jo panaikinimas kainų reikalu 
neturi tokios didelės reikšmės, 
kaip kad Europoje.

Paskutinė šio klausimo pasta
bėlė — tai nepasitikėti per daug 
Amerikoje giminių ąr draugų pa
galba, kurie patys gal gaudo do-

i-1 atvyki
Į atvykt

ALFo pirmininkas kun. dr. Končius su LRK Bavarijos įgaliotiniu 
prof. Ražaičiu Miinchene apžiūri maisto produktus

V. Rasiūno nuotr.
Dėl giminių susiradimo gal pa

vyks įgyvendinti projektą išleisti 
biuletenį, kuriame visi, norį su
rasti savo gimines bei pažįstamus, 
bus įtraukti alfabetine tvarka. Čia 
esantieji lietuviai galės lengvai 
surasti, kas jo ieško ar kas iš viso 
yra pažįstamų ir norėtų turėti kon
taktą su Amerika.

Žinoma, seni, nusigyvenę vidine 
dvasia, bet gerai organizuoti lietu
viai’komunistai žiūri į visa tai per 
klaidingus akinius, ir jiems naujų 
neuždėsi* nes jie neieško tiesos, o 
turi seną vežimą ir juo važiuoja.

Kiek yra galima, varoma ir bus 
tęsiama misija, kad kuo daugiau 
iš jūsų atvyktų į Ameriką. Tik ne
kenkime patys norintiems mums 
padėti.

Čia visos organizacijos, mūsų 
įstaigos, laikraščiai nėra tokie ga
lingi, dideli, kaip kad atrodo iš Eu
ropos.

2. Kas vykstantiems į Ameriką 
žinotina?

Pirmiausia, nedaryti tų pačių 
klaidų, kurias padarė pirmieji at
vykusieji. Nesibijoti kelionės trans
portų, kaip kad dabar jie stovi. 
Transporto sąlygos yra pakenčia-

gal padarysime jį, suduš pirmame 
žingsny į amerikoniškąjį nupopie- 
rėjimą. Diplomuotieji, neidanų 
paprasto darbo dirbti, yra dažnai 
bedarbiai ir dirbdami negauna to 
skirtumo, kurį turėtų gauti, atsi
žvelgiant į padėtą vargą mokantis. 
Paimsiu vieną kitą pavyzdėlį iš 
lietuvių gyvenimo. Neminint pa
vardėmis, dipl. advokatas, dirbda
mas įstaigoje, gauna 50 dol. per 
savaitę. Mūsų kaimo lietuviai, dirb
dami drabužių siuvyklose, gauna 
60 — 100 dol. per savaitę. Mašinų 
dirbtuvėse irgi panašiai. Žinoma, 
genausia šaka Amerikoje yra 
prekyba. Bet tučtuojau atvykus 
nebus galima už jos užsikabinti, 
nes bus susidurta su labai daug 
sunkumų, kaip nežinančiam nuo 
ko pradėti, o ii? organizuota „iš
rinktos tautos" ranka iššluos patį 
iš jiems priklausančios srities ...

Noriu nuoširdžiai patarti, kad ir 
kažkas būtum buvęs, priimk liki
mo skirtą naštą, ir jei teks patekti 
į Ameriką, be išimties reiks įsi
jungti į bėgančią masę ir tik taip 
pelnyti sau ir gal visai šeimai 

I duoną.

lerį sušilę, bet drąsiai ryžtis savo 
jėgomis kurti naują gyvenimą, ko
lei bus galima grįžti ir atiduoti sa
vo sugebėjimus nepriklausomai 
Lietuvai.

4. Turintiems ryšį su lietuvių 
laikraščių redakcijomis Amerikoje 
patartina, žinant Amerikos lietuvių 
psichologiją, nerašyti ilgų straips
nių, kurių, vien pažiūrėję, kad to
kie ilgi, daugelis ir neskaito. Ra
šyti daugiau paprasta liaudies 
kalba, kpd 90% skaitytojų nepa
liktų pusės žodžių ar minčių he- 
supratę. Drąsiai pabrėžti tiesą ir 
pasmerkti mums padarytas skriaū- 
das ir primestus „svetimus dievu
kus".

Turimas įdomesnes bei svarbes
nes žinias, kurios turi bendro rei
kalo visiems lietuviams, pasistengti 
artimiausiu keliu perduoti į Ame
riką, ar tai per Information Center, 
ar per patikimas redakcijas.

Tikiu, kad šios kelios, nors kar
tais ir skaudžios, tiesos ves mus į 
vienybę, o juk kiekvienos tautos 
vaikų vienybėje glūdi ir tos tautos 
ateitis — laisvė bei galybė.

VI. Vaitiekūnas

MENINIS LAVINIMAS
MŪSŲ MOKYKLOSE

Meninio lavinimo dalykus mūsų 
mokyklose sudaro dailė, . muzika 
ir rankdarbiai. Čia norime at
kreipti dėmesį į dailės dėstymą 
mūsų bendrojo lavinimo moky 
klose.

Dailės dėstymo- tikslas moky
klose — išugdyti busimajame in
teligente pusiausvyrą tarp moksli
nio ir meninio išsilavinimo, tarp 
proto ir jausmo. Si pusiausvyra 
žmogui yra natūrali ir būtina, kaip 
būtinas yra nuolatinis blaivumas. 
Tam pasiekti mokyklose dailės 
dalyko programoje praeinami visi 
reikiami šiai sričiai dalykai — 
pradedant laisvąja kūryba, bai
giant meno istorija, viso apie 
16—17 dalykų^ Šią programą tin
kamai išėjęs žmogus jau turi 
bendrą dailės išsilavinimą. Dailės 
dalykus dėsto mokytojas dailinin
kas, atitinkamai paruoštas aukšto
siose dailės mokyklose. Dailės 
dalykui kiekvienoje mokyklos kla
sėje yra skirta 2 pamokos per sa
vaitę. Dailės dalykams dėstyti bū
na speciali klasė (kaip fizikos ar 
chemijos kabinetas), kurios inven
torius ir laboratorinės priemonės 
visai atitinka dėstyti dailės daly
kams.

Mūsų jaunuolis, būsimas inteli' 
gentas, pabuvęs bendrojo lavini
mo mokykloje apie 12 metų, 
išeina su derama pusiausvyra tarp 
protinio ir meninio išsilavinimo 
(čia jis turi tarp pat visose kla
sėse po 2 pamokas muzikos ir 
rankdarbių). Dabar jis jau orien
tuojasi mieste pastatų stiliuose ir 
jų evoliucijoje. Atėjęs į dailės pa
rodą, atskiria vertingą darbą nuo 
paprastos gamtos kopijos. Jis at
skiria paveiksluose srovės pavaiz
duotą laiko dvasią ir sezonus'. Jis 
pažįsta visas dailės meno techni
kas ir jų reiškimo budus. Jis pra
deda įsijausti į gamtą kaip į di
dįjį meno kūrinį. Muzikoje jis 
žavisi koncertais, o ne šlageriais- 
Jis supras simfonijų ir įvairių mu
zikinių instrumentų .kalbą. Jis 
pats savo dvasios poilsiui prakti
kuos klaviatūrą. Pagaliau rankdar
bių pagalba jis namų aplinką pa
puoš dailiais savo rankų darbe
liais. O toliau jau jis mokosi spe
cialaus dalyko (kur jį talentas 
veda), duonos kąsniui užsidirbti.

Taip, atrodo, turėtų būti. Bet 
kai mes atsisukę pažiūrėsim, kaip 
yra,, dažnai turėsim pasakyti — 
deja ... Dažnas mūsų inteligentų, 
baigusių aukštąjį mokslą, yra be 
bendrojo meninio išsilavinimo. 
Dažnas jų skundžiasi neturįs su 
pratimo apie meną. Dažnas de
juoja nemokąs jam reikalingiausių 
jo paties profesijos dalykų — nu
piešti, nubraižyti. Dažnas jaučiasi 
visiškai aklas ir visiškai kurčias 
meno formų ir meno garsų atžvP 
giu. Dažnas geriau savo bute pa

sikabina spausdintą vitrinjnį pa
veiksliuką, negu originalų daili
ninko kūrinį. Dažnas vietoj ėjęs 
į koncertus mieliau užsisuka už' 
sienio šlagerių muziką.

Kas dėl to kaltas? Ar meninin
kai, kurie nepasirūpina savo daly
kų . tinkamai populiarinti? Nei 
Menininkas mažiau už kitus nusi
teikęs dėl savo dalyko kovoti. Jei 
jam neduodama sąlygų klestėti, 
jis tyliai glūdi, į gyvenimą ir gar
bę nesimuša per lavonus. 2lis jau
trus, bet nekovingas.

Meniniam ugdymui mokyklose 
nėra tinkamų sąlygų. Meno daly
kams mokyklose dėstomų dalykų 
sąraše turi būti skiriama derama 
vieta. Dabar’ meninis lavinimas 
yra nukištas pačiame dėstomųjų 
dalykų sąrašo gale, kaip nereikš
mingas, lengvas, nesvarbus daly
kus. Iš meninio lavinimo dalykų 
nė egzaminų anksčiau nebuvo. O 
kad šis dalykas įeitų į baigiamuo
sius egzaminus, tai nėra ir kalbos. 
Taip pat dailės dalyko pavadini
mas net ligi šiol dar neaiškus — 
,,paišyba", . „piešimas", „meninis 
lavinimas", ar kaip kitaip, galas 
žino.

Reikėtų meninio lavinimo daly
kus įrašyti dėstomų dalykų sąraše 
alfabetinė tvarka, kad bendrojo 
lavinimo mokyklose nebūtų tos 
nelemtos nuotaikos „svarbių ir 
nesvarbių dalykų". Taip pat daly
ką reikia deramai pavadinti — 
dailė, kaip atitinkamai pavadinta 
muzika (o ne dainos), istorija ir 
pan. Piešimas yra tik dailės daly
ko programos dalis.

Mūsų aukštosios meno mokyklo8 
paruošė tik dailininkus. Ir šie, at
sidūrę mokytojo pareigose, dav 
giau rūpinasi dalyvauti parodose, 
gi mokytojo darbą laiko di
džiausiu nemalonumu. Iš tikrųjų 
dailininkui kūrėjui mokytojo dar
bas yra savęs pasmerkimas ir iš
sižadėjimas, nes, tikrai atliekant 
mokytojo pareigas, kūrybai ir lai
ko, ir jėgų nelieka. Tad tektų mo 
kytojo pareigoms ruošti atskirą 
dailininko mokytojo tipą (kaip 
muzikos akad.), trumpinant akade
minio mokymo laiką (apie 3—4 m.) 
ir pradžios mokyklos, ypač vyres- 
dėstymo metodinės praktikos.

Tie patys mokytojai turėtų dai
lės dalyką pažiūros jaunimas pa 
mokykloje dalykine sistema. Da
bar pradinėje mokykloje meninis 
ugdymas yra visai menkas.

Ligšiolinėse sąlygose gimnazijos 
ir pradžios mokyklose, ypač vyres
nieji skyriai, estetinio lavinimo 
uždavinių toli gražu neatlieka. Juo 
labiau, kad dėl vyraujančios į dai
lės dalyką pažiūros jaunimas pa
skatinamas į šį dalyką žiūrėti ne-' 
rimtai, įsileisti į visokias išdaigas 
ne laiku ir ne vietoje.

T Jonas Rackaitis
Širdies dalykai

Dažnai aš grįžtu prie širdies dalykų, 
Kartais sustoju net prie sentimeintų — 
Iš viso turto ti)c širdis beliko, 
Tarytum kažkas amžina ir šventa ...
Ak, neretai su širdimi baruosi
Ir vadinu ją kartais net įkyria, 
O ji man šneka apie skausmą uosių 
Ir apie dalią žūstančių didvyrių.
Ji sako, kad tenai — akis pražiūri
Motulė, melsdamos už, savo vaiką .. — 
Susimąstau, nusiimu kepurę 
Ir jos klausaus alsavimą sulaikęs.
Kažkas pasakė... tai seni dalykai...
Man taip sunku, ir žodžio nesurandu — 
Greičiausia, širdį jis namie paliko 
Arba susupo ją į storą skrandą.
Ir klausiu aš širdies, kai nieks negirdi:
— Gal būt, ir mudu kartais ... limuziną?...

' — Palik ramybėj, — sako ji man, — širdį!...
Ir aš ranka numoju — tesižino ...
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Aloyzas Baronas 

BĖGIAI
Jis išbėgo iš degančio miesto. 

Kartūs ^durnai ėdė jam širdį ir 
akis. Aplink degė, poškėjo ir 
griuvo1. Iš karto jam buvo links
ma, pažvelgus į tuščius ilgais še
šėliais nujūodavusius balzganoj 
šviesoj laukus ir į užpakaly traš
kantį miestą. Bet staiga jis kaž
ką atsiminė. Jis pamatė kitus bė
gančius ir šūkaujančius žmones, 
ir jo širdis sustojo.

— Ji? — apsisuko žmogus į 
baisų liepsnojantį miestą. — 
Kur ji? — stovėjo jo širdy be
galinis klausimas, nustelbdamas 
lėktuvų ūžėsi, bombų sprogimą ir 
griūvančių sienų triukšmą. /

Staiga jam pasidaro viskas aiš
ku, kaip po minutės netikėtai nu
budus. Ji paliko ten. Ten, kur da
bar ūžė ir braškėjo.

— Atgal! — žmogus šoko į 
siaurą gatvę, bet karšta srovė iš
stūmė ji lauk. Žmonės bėgo, klu
po griuvėsiuose, šliejos prie nu- 
griuyusių betono gabalų, leidos į 
bombų duobes, ir niekas nematė 
jo ir nesistebėjo juo, stovinčiu 
prieš ugnies jūrą, nepereinamą ir 
neperbrendamą.

Jam viskas buvo aišku. Smulk
menos, mielos ir gražios, skau
džios ir naikinančios širdį, kaip 
ugnis miestą, stovėjo prieš jį lyg 
gerai apšviestoje scenoje.

Prieš metus ji dar buvo tėvy
nėje. Jis privalėjo bėgti, o jį, jau
na, lieknutė ir tyli, mėlynomis 
akimis ir lino plaukais, negalėjo 
palikti motinos. Ne, motina nega
lėjo jos paleisti.

— Ji jauna ir silpna, ji man 
daug lengvesnė negu tau, ir aš ją,

K. R.

Estu tautinio teatro atsikūrimas

pripratusi nešioti, lengviau išne
šiu iš vargo.

— Ne, ji jauna ir stipri, nes ji 
myli. Mes praeisim pro viską. 
Meilei nėra vargo ir kliūčių, nes 
meilė linksma, meilė šildo, šluosto 
ašaras, meilė veda pro spygliuo
tas vielas, pro ugnį ir ledus.

— Taip, ir aš ją myliu. Meilė 
yra nedaloma, — tyliai šnabždėjo 
motina .ir krūpčiojo, kai toli kaž
kas ūžė ir griaudė, o negrįstuose 
keliuose aidėjo keiksmai ir mal
dos, tarškėjo mašinų ir vežimų 
ratai, o virš jų ir toli aplinkui 
kabėjo pilkos didžiulės dulkių 
antklodės.

O ji, kurios nepasidalino jis ir 
motina, savo didelėmis mėlyno
mis akimis žiūrėdama, nesuprato, 
kodėl tie abu brangūs žmonės jos 
nepasidalima.

— Na, o tu su kuriuo? — paklau
sė jis ir motina kartu, ir abu bi
jojo atsakymo.

— Aš jus abu myliu! — pravir
ko ji ir apsikabino jo kaklą, ir 
tuo momentu pasidarė visiems 
trims aišku.

Vėliau jie bėgo pro didelius ir 
svetimus miestus ir pro smulkius 
ir svetimus žmones. Gyveno ši
tam gražiam mieste, kuris dabar 
buvo gražus ir baisus ir kurio da
bar jis nematė nei grožio nei bai
sumo. Lėktuvai dažnai puolė, ir 
jie bėgdavo toli į slėptuvę, o ši 
vakarą paliko savo namuose. Bet 
šis vakaras nebuvo eilinis. Siūba
vo rūsio ir namo sienos, lakstė 
durys ir daiktai, geso elektra, ir 
staiga jie pasijuto užgriauti. Čia 
jis neatsimena. Ne, jis atsimena, 
kad kažką nustūmė, nutvėrė ją 
pablyškusią ir išstūmė pro siaurą 
langą. Pats kabinosi ant sienų; 
staiga pro langą ūžtelėjo oro sro
vė, ir jis vos nenukrito atgal, o 
kai iššoko pro langą, žemė nuo 
lango ir sienos kažkur buvo din
gusi. Jis bėgo per didžiulę duobę, 
purvinas ir nelaimingas. Bėgo pro 
ji kažkur kiti, o jos nebuvo. Ji 
dingo kartu su žemėmis, ir, gal 
but, tos žemės buvo ją užkloju
sios ...

— Ne, kodėl išbėgau, kas mane 
išvijo iš miesto? Jr ten yra, ką aš 
pasakysiu jos motinai? — žmogus 
šoko į siaurą liepsnojančią gatvę, 
ir vėl karštas vėjas išmetė jį at
gal. O jis matė ją žiūrinčią mėly
nomis akimis ir kartojančią jo žo
džius: „Meilė nepalieka ir neiš
sižada, meilė praveda pro ugnį ir 
ledus.“

— Taip, žinoma, — patvirtino 
dar kartą ir šliaužė gatvelės grin
diniu atgal. Rankas piaųstė stik-

Hanau lietuvių koplyčios altorius • Alg. Domijonaičio nuok.

lai, kojos painiojosi vielose, ir jis 
nebežinojo, kur yra namai, kur 
rūsys ir nuo lango dingusios že
mės.

Aušo. Miestas baigė degti. Jis 
ieškojo jos ir šaukė ją vardu, bet 
jos nebuvo. Ir vėl žmogus išėjo į 
lauką.

Priemestis, kaimelis ir mažos 
vilos. Plentas, upė ir geležinkelis. 
Į toli bėga dvi tiesios linijos. Ant 
mažų namiūkščių stogų ir įvairių 
bokštelių baltos vėliavos.

— Jos turėtų būti juodos. Vi
sam pasauly juodos. Aš nustojau 
praeitą naktį jos, ir pasauly turė
jo išnykti visos kitos spalvos.

Keliu judėjo kitoki kareiviai ir 
kitokios mašinos. Penkiakampė 
balta žvaigždė švytėjo mašinų šo
nuose. Ir žmogui neaišku buvo, 
kur jos skuba. Kam skubėti, jei 
jos nėra. Juk galima eiti ar net 
stovėti, nes jos vis tiek niekur ne
prieisi ir nerasi.

— O gal ji paliko pas motiną? 
— švystelėjo viltis jo suodiname 
veide.

—z Aišku, ji paliko ten. Jos mo
tina neišleido. Aš vienas atva
žiavau štai tais bėgiais, ir aš jais 
pareisiu namo ir atrasiu ją mė
lyna suknele bevilkinčią ir lau
kiančią manęs. Jam pasidaro taip 
gera, ir jis pradeda dainuoti. Jo 
drabužius, pradegusius ir kada
ruojančius, taršo lengvas pavasa
rio vėjas, ir saulė žaidžia jo tam
siuose ir susivėlusiuose plaukuo
se. Keleiviai stebisi ir žiūri į jį, 
dainuojantį nesuprantama kalba, 
negirdėta melodija.

—Taip, aš tais bėgiais atvažia
vau, aš jais pareisiu, — vėl mąs
to jis. — Daug geriau eiti, negu 
keliu, šiomis geležinėmis linijo
mis, kurios tikrai parves namo. 
Bet gal daug dienų teks eiti? 
Daug, nepaprastai daug.

Jam pasidaro liūdna, ir jis pra
deda verkti. Kelias sukasi, ir bė
giai labai priartėja prie kelio. Jis 
mina geležinius pabėgius ir gar
siai verkia. Keliu juda žvaigždė
tos mašinos. Iš vienos kažkas žiū
ri į jį verkiantį. Kažką pakelia 
ranka, meta ir važiuoja tolyn. 
Daiktas nukririta prie jo kojų. 
Jis sustoja ir nebeverkia. Gal 
duona? Seniai jis buvo ją matęs, 
rodos, visada jam ji liepdavo ir 
jos duonos dalį suvalgyti.

— Ne, niekad ji man peliepė 
sava dalies valgyti, nes jos čia 
nebuvo... — Juk ji paliko ten ir

Vintas Kazokas

Didi valanda
Šią valandą į mano sielą ima belstis 
Keisti ir nuostabūs garsai.
Šią valandą aš noriu tiktai melstis 
Ir šauktis į T&e karštai.
Kaip šaukiasi Tavęs kasdien bažny

čių bokštuos
Įnirtusių varpų giesmę skardi —
Už juos garsiau čia blaškosi ir 

trokšta
Šią valandą maža širdis.

Kai praėjusiais metais estams 
susidarė galimybė apsigyventi sto
vyklose, kilo mintis įkurti savo 
tautinį teatrą. Pasiruošimas teatri
niam darbui buvo pradėtas tose 
vietose, kur buvo apsigyvenęs di
desnis akaičius estų, kur buvo 
teatrinių jėgų bei kur patalpų 
klausimą kaip nors buvo galima 
išspręsti. Suprantama, materialiniu 
atžvilgiu trūko visko. Teatro drau
gai buvo padėty kūrėjo, kuris tu
rėjo kurti iš nieko.

Sunkiausia problema pasirodė 
tekstų gavimas. Daugelis estų savo 
kraštą turėjo apleisti labai staiga, 
kartais negalėjo nė namo pareiti. 
Bet ir iš namų galėjo. daugiausia 
tik viršutinius drabužius pasiimti, 
o apie literatūrą negalėjo būti nė 
kalbės. Iš tų knygų, kurias kai 
kurie laimingieji pasiėmė, dalis 
žuvo pakeliui, o kita dalis — be
sitrankant po Vokietiją. Koks di
delis buvo scenos veikalų reika
las, rodo tas faktas, kad teatro 
iniciatoriai broliai Endel ir Wam- 
bola Kuik Memmingeno stovykloje 
iš atminties atkūrė žinomo estų 
rašytojo Ed. Wilde dramą „Pisu- 
hand" (Erkė). Prieš šešerius metus 
tėvynėje jie dirbo prie šio veikalo 
ir tekstą taip gerai atsiminė, kad 
galėjo šį didelį darbą atlikti.

Didžiausių rezultatų yra pasie
kęs estų tautinis teatras Geislin- 
gene. Sis teatras tikrai vertas pro
fesionalų teatro vardo, ir jo pasta
tymai yra pasiekę nepriklausomy
bės lygį.

Šio teatro sukūrimui padėtis 
Geislingene nebuvo ypatingai pa
lanki, tačiau geresnė, kaip kur ki
tur. 'Čia yra apsigyvenę beveik 
5000 estų, tarp kurių taip pat yra 
geresnių tėvynės teatrų scenos jė
gų. Iš žymesnių artistų paminėti: 
Olly Teetsov, Reet Aarma, Šalme 
Lott, Oswald Lipp ir k. Iš žinomes
nių muzikų čia yra Peeter-Paul 
Lūdig ir Amo Niitof, iš šokėjų — 
Ella Lukk-Kudu, Meta Antje ir kt. 
Be to, čia estai gavo savo reika
lams 700 sėdimų vietų teatro pa
talpas.

Geislingeno teatras savo darbą 
pradėjo praėjusių metų rudenį ir 
iki šiol be vasaros atostogų neper
traukiamai dirba. Pirmieji pasta
tymai įvyko praėjusįų metų lap
kričio ir gruodžio mėnesiais, kada 
buvo parodyti mažesni, bet gerai 
pasisekę scenos vaizcteliai. Per 
Kalėdas estų Geislingeno teatras 
pastatė ėstų rašytojo August Gai- 
lit veikalą „Nipemat", perdirbtą į 
dramą.

Čia artistai O. Lipp, Šalme Lott, 
Reet Aarma ir Olly Teetsov pa
sirodė taikos meto aukštumoje. Jei 
prieš estų tautinio teatro steigimą 
iš kitataučių pusės buvo žiūrima 
su dideliu rezervuotumu, tai po 
„Nipernadi" vaidinimo jie buvo 
vieni iš tų, kurie atėjo į užkulisius 
pasveikinti artistų.

Pirmas didesnis pasisekimas ini
ciatorius įtikino, kad ir sunkiose 
tremtinių sąlygose galima šį tą 
vertingo pasiekti. Toliau scenoje 
buvo parodytas A. Kitzbergo 
„Šykštuolis“ (Kauka jumal),* rei
kalaująs didelio įsijautimo ir sce
nos technikos. Premjera įvyko 
estų nepriklausomybės šventės iš
vakarėse (Vasario mėn. 23 d.) ir 
bendrai buvo patenkinama. \

Prieš praeitų metų Velykas Geis
lingeno estų teatre buvo pastaty
tas Bemafdo Shaw „Pygmalionas“. 
Kadangi šis veikalas tremties są
lygose aktoriams stato didelius už
davinius, daug riebuvo galima ko 
laukti. Todėl buvo juo didesnis 
džiaugsmas, kai po vaidinimo salę 
galėjai su pasitenkinimu apleisti.

jis pasieks ją, eidamas ’ šiais bė
giais.

Jis žino, kad yra svarbesnių 
dalykų už duoną, bet kažkodėl 
pasilenkia, paima daiktą ir jaučia 
didelį malonumą atsisėsti.

— Saldainiai, — nusišypso jis.
— Mane veda namo šis geleži

nis kelias, aš pareisiu pro mies
tus ir kaimus, sutiksiu namuose 
ją, atiduosiu šią dėžutę, ir ji 
džiaugsis.

Ir žmogus pradeda juoktis ir 
šokti, nes jam taip linksma bus 
matyti ją besidžiaugiančią. Keliu 
vis tebeskuba mašinos, ir jose sė
dį žmonės stebisi, žiūrėdami į šo
kantį žmogų. Jis sukasi ir dainuo
ja, o bėgiais dunda garvežys ir 
tempia sudaužytus vagonus su 
kažkokiu nebaigtu išplėšti turtu į 
priemesčio stotį. Prieš jo akis juo
da garvežio krūtinė. Žmogus šo
ka nuo bėgių, bet kažkokią išlū
žusi ir atsikišusi vagono lenta pa
griebia jį ir paguldo šalia bėgių. 
Iš galvos sruvena kraujas. Ne
daug ir labai plona srovele. 
Žmogus rankoje laiko suspaudęs 
dėžutę, ir jam atrodo, kad jis iš
lipo gaug kartų matytoj ir vaikš
čiotoj stoty ir neša jai dovaną. 
Rodos, duoda jai, ir ji tiesia savo 
plonas, mažai teįdegusias rankas. 
Jis truputį pasisuka ant šono, iš 
galvos truputį padidėja srovelė, 
o dėžutė parieda tolyn. Žmogus 
atsidūsta ir nusišypso. Jis mato 
jos mėlynas akis ir mėlyną suk
nelę.

Jie tikrai susitiko, nes jis išlipo 
tikrai toje pačioje stotyje, kur iš
lipo ji ir prieš ją milijonai kitų ...

Netoli, virš miesto, sklaidosi 
juodi dūmai, priemiesčiuose supa
si baltos vėliavos. Keliu juda ma
šinos, o tarp kelio ir nutilusio 
žmogaus bėga į tolį du geležiniai 
siūlai.

Kaip tai kurie teatrai tėvynėje 
savo laiku, taip estų teatras Geis
lingene pergyvena tam tikrą, apsi
sprendimo krizę. Tiktai drama, ar 
ir operetė? Aiškinimasis šia tema 
tebevyksta, nors operetė jau ku
ris laikas pirmauja. Šių metų bir
želio mėn; 16 d. įvyko Kalmans 
operetės „Mariza" pastatymas. Ar
tistų klausimą šiame pastatyme 
pavyko išspręsti, tačiau susidurta 
su kostiumų sunkumais. Nežiūrint 
šio trūkumo, pastatymas pralenkė 
drąsiausias viltis, nes režisierius 
Raivo Hannura, dirigentas Peeter- 
Paul Lūdig ir artistai davė, ką ga
lėjo. Šiuo metu „Mariza" Geislin- 
^jene yra kartojama, o rugpiūčio 
mėn. 8 d. Geislingeno trupė „Ma- 
rizą" parodė Augsburge, „Ludwigs- 
bau" teatre, į kurį taip pat atsi
lankė daug lietuvių ir latvių.

Dėl to nereikia manyti, kad Geis
lingeno estų teatro trupė būtų at
sisakiusi nuo dramos.

Iš kitų - amerikiečių zonos sto
vyklų, kuriose teatro veikla yra 
daugiau pasireiškusi, yra paminė
tina Memmingenas ir Hanau.

Memmingeno teatro trupė estų 
nepriklausomybės šventės išvaka
rėse (vasario mėn. 23 d.) pastatė 
Ed. Wilde dramą „Pisuhand" (Erkė), 
kuri, kaip buvo minėta, buvo iš 
atminties atkurta. Režisierius Ed. 
Kuik dirbo su dideliu pasišventi
mu, ir pastatymas susilaukė gero 
įvertinimo. Po to šis veikalas Mem
mingeno trupės buvo parodytas 
kitose stovyklose. Birželio mėn. 
23 d. Memmingeno trupė pastatė 
M. Tom 3 veiksmų dramą „Kalev- 
laste vaim" (Kalevalos dvasia), 
kurioje vaizduojami 1905 metų 
įvykiai. Atsižvelgiant sąlygų, pa
statymu ęjalima būti patenkintam.

Hanau estų teatro trupė dirba 
vadovaujama Hilda Heisters. Dėl 
įvairių kliūčių pradžioje apsiribo
jama tik „margų" vakarų ruošimu. 
Didžiausias šios teatro trupės dar
bas yra Kitzbergo „Neetud talu" 
(Prakeikta sodyba) pastatymas.

Kitose stovyklose, jų tarpe ir 
Augsburge, kur, palyginti, yra su
sitelkęs didelis estų skaičius, sce
nos darbas pasireiškia tik leng
vesnių dalykų mišrioj programoj 
pastatymu.

Anglų zonoj estų teatrinės veik
los centru galima laikyti Lūbecko 
apylinkę. Buvęs Talino estų dar
bininkų teatro režisierius K. Sod- 
dor savo trupėj turi sutelkęs per 
20 profesionalų teatro darbuotojų, 
iš kurių paminėtini Mahta Sdddor, 
Jaan Murk, Maie Suurallik, Va
lentin Lind, Leida Lepik, ArvoVa- 
bamae, operos solistė Niini Loona 
ir kt.

Schwarzenbecke atsitiktinai gau
ta tinkama salė, kur buvo pasta
tyta scenai pritaikyta „Ojamdlder 
ja tema minija“ (Malūnininkas ir 
jo marti). Šio veikalo autorius yra 
tautinio atbudimo laikotarpio rašy
toja Lydia Koidula. Premjera įvy
ko šių metų sausio mėn. 1^ d. ir 
praėjo su pasisekimu. Vėliau, ne
begalint naudotis teatft) patalpa, 
ši teatro trupė persikėlė į Olden- 
burgą, kur savo darbą intensyviai 
tęsia toliau. Čia buvo pastatytas 
estų dramaturgo H. Raudsepp vei
kalas „Šluota". Pavasarį ši trupė 
padarė ilgesnį toumee.

Dėl scenos veikalų nebuvimo 
spektaklių vaikams buvo neįmano
ma duoti. Vokietijoj esantiems ra
šytojams sukūrus vaikams naujų 
dalykėlių, paskutiniu metu dauge
ly stovyklų įvyko eilė pastatymų 
vaikams.

Taip estų tremtiniai teatralai Vo
kietijoj sukūrė tautinį teatrą, kuris 
išaugo į didelį kultūrinį veiksnį.

4



1946. VIII. 17. Nr. 33 (45) Žiburiai 5 psi.

J. Cicėnas
v v _

Kas uz A. Mickevičiaus kandidatūra?
O kas tas Mickevičius? — Gal 

būt, pasigirs balsų. Piliečiai iš 
•„laikinosios“ (ar kiekvienas?) 
tars: Kauno gimnazijos mokyto
jas, turėjo namuką, bet eismo po
licija liepė nugriaut, turėjo ir sa
vo vardo slėnį už Ąžuolyno į Pe
trašiūnus per girią einant. Tau
tietis iš „pastoviosios“ gali pri
durti L p. Adomas gyveno Vilniu
je, turėjo visą savo gatvę, bet 
1939 m. rudenį pasikeitė su Gedi
minu, o pastarasis ją 1940 m. va
sarą perleido Leninui. Bet jei A. 
Mickevičius užsuktų į kurią nors 
DP stovyklą, kas žino, ar jau taip 
lengvai gautų stovyklos policijos 
pažymėjimą nakvynei. Šiurkštų, 
tačiau teisinga: didysis Adomas 
mūsų kartos per maža pažįstamas.

Mes A. Mickevičių pažįstam lyg 
tas didelių namų sargas, kai, per

Lietuva, mano tėvyne! Tu esi kaip sveikata. 
Kiek tave brangint reikia, tik tas supras, 
Kuris tavęs neteko.

Kad ir svetimas savo raštų kal
ba, kad ir nepriimtinas savo po
litine unijine ideologija, neįžvel
gusia esminio skirtumo tarp lie
tuvio ir lenko, — Mickevičius bu
vo ir tebėra mums artimas, o jo 
veikalai mums brangūs“.

A. Mickevičių, mūsų tautai pa
geidaujant, „nacionalizavom“," ta
čiau ne visą. Dalis jo gyvenimo 
pasilieka „privačia nuosavybe’. 
Dr. V. Maciūnas dėl to šitaip pa
aiškina: „per 20 paskutiniųjų sa
vo amžiaus metų Mickevičius ne
bedavė literatūrai nieko reikš
mingesnio“. Čia mūsų kultūrai 
dardhia nepagrįsta skriauda, ne
supažindinama visuomenė (ypač 
mokyklinis jaunimas) su A. Mic

Tironas kyla... Erodas ... Viešpatie, visa tėvynė 
Erodo rankon pateikta.
Matau: ilgi, balti ten kryžiaus kelių keliai tęsias 
Ilgi keliai... kur jų galas? Per girias, per sniegus 
Visi į šiaurę, ten ten tolimon šalin 
Lyg upė teka.

Arba vėl:
Žiūriu į vargšę tėvinę,
Kaip sūnus į tėvą, įpintą ratan.
Jaučiu visos tautos kančias,
Kaip motina jaučia įsčioje savo vaisiaūs skausmą, 
Kenčiu ir siuntu.

Čia A. Mickevičiaus kančia 
bendra ir, sakysime, Šiaulių eko
nomijos sukilėliams, ir J. Biliūno 
Juozapotai, Žemkalnio Blindai, ir 
knygnešiams, ir J. A. Višteliui, ir 
kitiems mūsų tautos bevardžiams 
kovotojams. A. Mickevičius ypač 
brangus lietuviui 1939 —1945 m. 
karo tremtiniui ir politiniam iš
eiviui.

A. Mickevičius, 1832. VIII. 1. 
pasiekęs Paryžių, pasirenka pro
testo politiką. Pasirenka gera va
lia, nes pats 1831 m. sukilime 
prieš carą nedalyvavo. Žinojo, 
kad ištremtis — sunkus dalykas, 
ir ryžosi ištremčiai: „Aš niekad 
į Rusų pavergtą tėvynę negrįšiu“. 
A. Mickevičius suprato, kad poli
tinis išeivis, ne savo, bet tautos 
reikalus gindamas, lig laiko pasi
traukia* į užsienius. Kai College, 

Spackenbergo lietuvių skautų jūrininkų stovykla V. Augustino nuotr.

imdamas pareigas, skaito nublu
kusią nuolatinių ir praeinančių 
gyventojų knygą. Per 50 lietuvių 
autorių ėmėsi jo kūrybos ir as
mens vertinimo, bet nė vienas 
starto neužbaigė. Sunku buvo 
gaut Sakenio ar Valaičio verstas 
„Ponas Tadas“, dar sunkiau 
„Konradas Valenrodas“, „Vėli
nės“ ar kt. kūrybos pavyzdžiai 
(rinktiniame prof. M Biržiškos 
leidinyje). Turėkinfe viltį, kad dr. 
V. Maciūnas spragas užpildys. 
Šitos mintys kyla pavarčius „Va
gų“1* Nr. 2, kur dr. V. Maciūnas 
įdėjo santrauklų str. „A. Mickg- 
vičius — Lietuvos meilės ir ilge
sio poetas“. Straipsnio pabaigoje 
teigiama: „ir mes lyg maldą gali- 
rrfe kartoti šiuos „Pono Tado“ 
įžangos žodžius: 

kevičiaus visuomeniniu darbu. 
Tas darbas yra tolygiai didelis ir 
gražus, kaip ir jo poezija. A. 
Mickevičius, sąlygų verčiamas, 
atsidūrė užsienyje. Sąžinė dikta
vo griebtis publicistikos, ir didy
sis Adomas ėmėsi jos. Tokį spren
dimą tegalėjo padaryti plataus 
akiračio kūrėjas, patriotas ir eb- 
ropietis. Tiesa, po 1831 m. A. Mic
kevičius apie Lietuvą ir mūsų 
praeitį, išskyrus „Poną Tadą“, ne
bekalbėjo, bet jo kova prieš ca
rizmą ir už visos Europos laisvę 
buvo bendra visiems pavergtie
siems, tos kovos aidas pasiekdavo 
Lietuvą ir turėjo įtakos mūsų 
veikėjanls. Čia A. Mickevičiaus 
žodžiai:

De France Mickevičiui sumažina 
pensiją (norėjo atitraukt nuo po
litikos),. jis laiške draugui rašo: 
„Galėjau čia susidaryti patogią 
padėtį, bei su sąlyga, kad išsiža
dėčiau savo gyvenimo principų. 
Norėjo, kad nusiraminčiau. Gera 
yra ramybė mirusiems ir laimin
giesiems. Mes iš reikalo pasaulį 
neraminame ir privalom nera
minti“.

Ir Lietuvoje, ir Lenkijoje po 
1831 m. sukilimo pasigirdo balsų, 
kad prieš vėją nepapūsi, kad rei
kia gelbėti tai, kas tėvynėje esa
mose sąlygose įmanu, netgi tai 
pasireiškė tarp silpnos valioš iš
eivių. Jis 1833. V. 27. pareiškė li
kimo draugams: „. . . pasąmonė 
arba atsižvelgimas į nepastovias 
kasdieninio gyvenimo aplinkybes 
nėra tribunolas amžius ir kartas 

liečiančioms byloms nagrinėti, 
atskiro žmogaus sumetimai daž
nai būna kolizijoje su visos tau
tos ir žmonijos protu.“ Atskiro 
žmogaus interesai reikia lygiuoti 
su visos tautos gyvybės reikalu, 
su perspektyva į ateitį: „Kur tik 
bebūtų laisvės užgniaužimas ir 
kova už laisvę, ten yra kova už 
mūsų tėvynę ir toje kovoje vi
siems privalu dalyvauti. Viskas, 
kas mūsų — tėvynės, viskas kas 
tėvynės — laisvų tautų!“
* A. Mickevičius, sveiko instink
to vedamas, neįsitraukė į jokias 
smulkias intrigas, neužsidarė^ sa
vo bendruomenės kiaute, aprėpė 
visą Europos politinę būklę ir tė
vynės likimą tampriai rišo su vi
sų laisvėn besiveržiančių tautų li
kimu. Jis tvirtino, kad „norėti 
savo tautos padėtį pagerinti ne
priklausomai nuo visos Europos 
padėties — šitai yra veikti prieš 
savo tautos interesus“, nes „tau
tos tik tada klesti ir tiek teturi 
teisių į gyveninmą, kiek tarnauja 
visai žmonijai, remdamos arba 
gindamos kurią nors didelę idė
ją“. Jo nuomone, pilnutiniu žmo
gumi tėra tas, kuris įkvėpimo va
landą išjaučia savo epochos dva
sią, išjaučia ir dirba. Dirbti rei
kia nuolat aukojantis. Dirbti ne
pametant iš akių kovos' tradicijų, 
kurios yra tiltas tarp praeities ir 
ateities.

A. Mickevičius savos paskaitose 
ir publicistikos straisniuose pra
našiškai įspėdinėjo, kad iš Rusi
jos plinta ir plis pavojus vienin
telei žmogaus vertai — krikščio
niškajai kultūrai ir civilizaci
jai. Jis matė prarają tarp Rytų ir 
Vakarų, ir rašė, kad niekas šitos 
carizmo imperializmo idėjos, įkū
nytos į tautą ir valdžią, nenuga
lės, kaip tik kita diametriškai 
priešinga, guvi ir vadovauti pa
jėgi idėja. 1849 m. savo publicis
tikoje dėstė mintis apie „visuo
tinę Europos respubliką“, kuri 
pajėgs apginti laisvę nuo despo
tizmo, atseit, krikščioniškąją kul
tūrą nuo antikrikščioniškosios, 
Vakarų individualizmą nuo rusiš
kojo nihilizmo. Šit A. Mickevi
čiaus 1849. V. 7. piešiamoji atei
ties Europa: „Kai Vengrai paga
liau atgaus nepriklausomybę, kai 
Lenkija (vadinasi, ir Lietuva) at
vers akmenį nuo karsto, kai ga
lop visos tautos, vienos per kitas 
išsilaisvinusios, paskelbs šventą
ją sąjungą, šventąją tautų san
dorą,, pirmoji tautų veikimo dalis 
bus įvykdyta, ir tada visos tautos 
kartu imsis antrosios dalies, pa
čios sunkiosios, — užtikrinti vie
netams dalyvavimą bendru dar
bu pasiektoje laimėje.“

„Demokratija — rašė 1849. V. 
15. — įžengia į tą fazę, kurioje 
neišvengiamai turi griebtis kovos. 
Kovojanti demokratija privalo 
stiprinti, veikti kovoti ir laimė
ti... Jos šūkiu nebus: griau
siu, idant statyti, bet: gy
vensiu ir taip nugalėsiu 
mirt į“.

Rašyta 1849. V. 7., bet pakeis
kime vieną žodį ir gausime šių 
dienų tiesą: „O r 1 e a n i z m u i 
nėra nei Dievo, nei tėvynės, nei 
moralės principų . . . Orleaniz^ 
mas ... tai komivajažierių poli
tikai pritaikytoji sistema“. Or- 
leanizmo (prancūziškojo ir iš Ru
sijos veikiamo) cenzūros ir poli
cijos sekamas A. Mickevičius visą 
mėnesi slapstėsi svetimuos butuos. 
Artėjo senatvė, o didysis Adomas 
troško kovos. 1854 m. gegužės 
mėnesį pasiunčia Napolenoui III 
notą ir strateginį planą Rusijai 
nuo Rygos pulti. Tų pat metų 
birželį D. Britanijai pasiunčia Ru
sijos pavergtųjų tautų legijono 
Turkijoje planą. 1855 m. vyksta į 
Konstantinopolį. Mirtis žengė į A. 
Mickevičiaus ligos kambarį, o ne
toliese lygumėlėje rikiavosi lais
vės žygio kariai...

A. Mickevičius, mirdamas lais
vės sargyboje, paliudijo, kad ti
kroji, proto ir širdies’ santarvėje, 
kurtoji kūryba yra nemirtinga. 
Jis viename „Tremtinių keliais“ 
prilyginfrne sako: „.. ydideli ir 
galingi laivai yra naudingi, ta
čiau be žvaigždės ir kompaso yra 
niekis. ■ Klajonių žvaigždė yra 
dangiškas tikėjimas, o magnetinė 
adata yra tėvynės meilė. Žvaigž
dė visiems šviečia, o adata visuo
met veda į šiaurę. Tad su tikėji-

A. Giedrius 

DUŠUNES
Pasakėčia

Du šunes po laukus bėgiojo, 
Kiškius medžiojo.
Ir visą pusdienį sugaišę, 
Javus ir dobilus išmaišę. 
Tik vieną pusdvasą kiškutį tenučiupo. 
„Dabar dalykivos", pasiūlė Margius.
O Rudis, atsikandęs sau ausies kraščiuko, 
Atsakė jam: „Dalybos jau ne vargas. 
Ir tu, tiesa, padėjai man — džiaugiuosi, 
Dėl to tau letenas ir grobus atiduosiu, 
O gal ir uodegą pridėsiu — 
Dar pažiūrėsiu.“
— „Ar taip?" sušuko Margius. „O tu, klumpakoji! 
Tu žmogui tik javus braidai, laukus klampoji,
Ir tu man dalį skirsi!“
— „Ir tu čia nesigirsi!“ • 
Suriko Rudis. „Arkliadanti! 
Varlių medžioti į pakrantę!"
Bet su atsakymu ir Margius neužyamka.
„Aš tau parodysiu, nuo ko pelėdos tunka!" 
Sušuko jis ir griebė Rudžiui.
Anas — atgal. Abudu susikibo, suerzėjo — 
Ir tik gaurai dulkėjo.
Pro šalį lėkė varna. „Ei, vyručiai!“
Suriko ji, matydama, kaip juodu raitos.
„Dalybos baigtos!
Jau kiškis vanago naguos, 
O jis — neatiduos."

mu ir meile išplauks jūsų kla- 
jūniškas laivelis, o be tikėjimo 
ir meilės kariškai galingos tautos 
paklys ir suduš. Dėl ko jūsų tau
tai yra duota būsimos pasaulio 
laisvės dalis? Žinote, kad žmogus, 
kuris turi kelis giminaičius, neuž^- 
rašo dalies tam, kuris yra stipriau
sias, nei tam, kuris yra protin
giausias, nei tam, kuris skaniau
siai valgo ar geria. Bet tam, kuris 
jį labiausiai myli ir prie jo gy
vena, kai kiti laksto paskui vir
tuvę, naudą ir žaismą. Štai dėl to 
ir jūsų tautai yra užrašyta lais
vės dalis. Dėl ko jūsų tautai yra 
duota prisikėlimo galybė? Ne dėl 
to, kad jūsų tauta buvo galinga, 
nes romėnai buvo galingesni ir 
numirė, o neprisikelia. Ne dėl to, 
kad jūsų valstybė buvo sena ir 
garsi, nes Venecija ir Genuja bu
vo senesnės ir garsesnės ir nu
mirė, o neprisikelia. O jūs būsite 
pažadinti iš karsto, nes tikite, my
lite ir turite viltį. Žinote, kad pir
masis numirėlis, kurį Kristus iš 
karsto pažadino, buvo Lozorius. 
Ir sako raštas, kad Kristus jį my
lėjo, ir buvo tai vienintelis žmo
gus, kurio Kristus verkė. O Kas 
yra Lozorius tautų tarpe?“

Kitoje vietoje A. Mickevičius 
nurodo: „Skiepykite tėvynės mei
lę ir pasiaukojimo dvasią, ir bū

kite tikri, kad atsistatys Respu
blika, didelė ir graži“.

Mūsų, lietuvių, politinių išeivių 
tradicijos yra senos. Tai jau nebe 
pirma banga iš tėvynės. Tačiau ši 
yra pirmoji tokio didelio masto 
ir konkrečių uždavinių. Si, kad ir 
kaip suktų vėjų būtų blaškoma, 
sugrįš atgalios, įsisunks į Balti
jos pakraščius ir Nemunu, Neria
mi, Šventąja, lipių upokšniais 
paplis po visą atsistatančiąją Lie
tuvą.

Dienos yra sunkios. Begelbint 
Eūropos Vakarus, leista gangre
nai išsiplėsti Rytų ir Vidurio Eu
ropoje. Gangrena turi būti įveik
ta. Čia — kovoje su totalizmu — 
esama ir mūs uždavinių. Turime 
būti lyg tie neužkrėsto kraujo ru
tuliukai Europos, kaip visumos, 
sveikatai atstatyti. A. Mickevičius 
yra Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės pirmtakas. Iki šiol A. 
Mickevičių pažinome kaip Vilijos, 
Gražinos, Krymo sonetų. Vėlinių, 
Pono Tado kūrėją; susipažinkime 
su juo kaip su kovotoju ištrem
tyje. Qia, tur būt, išreikšiu visų 
prašymą, Idant dr. V. Maciūnas, 
prof. M. Biržiškos patariamas, su
darytų leidinėlį, iš kurio būtų ga
lima pasisemti A. Mickevičiaus, 
kaip politinės išeivijos būrininko, 
patirties ir išminties.

5



6 psi. Žiburiai 1946. VIII. 17. Nr. 33 (45)

Tautine martirologija
Pradedame spausdinti tautinių 

kankinių sąrašą. Duodame žinias, 
kurias surinkome dideliu vargu iš 
žuvusiųjų draugų. Pirmoj eilėj eina 
Stutthofo (prie Dancigo) koncen
tracijos stovykloje nukankintieji in
teligentai. Jų sąrašas čią nepilnas. 
Be inteligentų, žuvo per šimtą dar
bininkų ir ūkininkų. Duomenis apie 
juos {ikimės gauti vėliau.

Apie kitų KZ ir kalėjimų kanki
nius žinios vis dar nepigios. Prašome 
politinius kalinius (ypač Dachau, 
Ausschwitz, Mathausen, Sachsenhau
sen, Landsberg-Bayreuth, Pravie
niškių, Kauno kalėjimo ir kt.), o 
taip pdt visus žuvusiųjų gimines ir 
pažįstamus nedelsiant siųsti medžia
gą adresu: Adjunkt. Stasys Yla, 
(14) Kirchheim-Teck^ Steingąustr. 18. 
' Mes statome paminklą — vienin
telį, kokį šiose sąlygose galime šių 
kankinių garbei pastatyti. Tegu jų 
atminimas nebūna išsklaidytas audrų, 
kaip jų daugumos pelenai liko iš
sklaidyti vėjams svetimame krašte. 
Atsiliepkite visi! Kitų žodžių mes 
nerandame apeliuoti į jus, kankinių 
broliai ,ir draugai!

Duomenys duoti pagal žemiau 
spausdinamo sąrašo pavyzd}.

Laikinasis Lietuvių Politinių 
Kalinių Komitetas 

Tautinės Martirologijos 
Skyrius

1. Stasys Puodžius — teisininkas, 
Lietuvos kariuomenės majoras, kon
trolės tarėjas, gimęs 1896. III. 15., 
areštuotas 1943. III. 16. Vilniuje. 
Kovo 25 d. nugabentas į Stutthofo 
koncentracijos stovyklą. Balandžio 
3 d., prie fizinių darbų sumuštas 
lazdomis, gavo plaučių uždegimą, mi
rė 1943. IV. 14. stovyklos.ligoninėje, 
sudegintas krematoriume.

2. Zigmantas Masaitis — matema
tikas, Marijampolės mergaičių gim
nazijos direktorius, gimęs 1903. L 
27., areštuotas 1943. III. 17. Mari
jampolėj. Iki 24 d. kovo mėn. buvo

įkalintas Tilžės kalėjime, 25 d. at
gabentas į Stutthofą, nuo išhadėji- 
mo gavęs dezinteriją, koncentraci
jos stovyklos ligoninėje lenko sani
taro užmuštas 1943. IV. 18. Sude
gintas krematoriume.

3.1 Algirdas Tumėnas — istorikas, 
Lietuvos Mokslų Akademijos Vilniu
je sekretorius, gimęs 1909. IV. 23., 
areštuotas 1943. III. 17. Vilniuje. 
Stutthofo koncentracijos stovykloje 
buvo sunkiai sumuštas, susirgo dezin- 
terija ir mirė 1943. IV. 19. apie 
12 vai. Sudegintas KZ krematoriume.

4. Petras Kerpė. — advokatas, apie 
65 metų amžiaus, areštuotas Vilniuje 
1943. III. 17. Fizinių darbų, bada
vimo ir mušimo iškankintas, mirė 
Stutthofo KZ, gavęs plaučių uždegi
mą, 1943. IV. 20. Sudegintas KZ 
krematoriume.

5. Bronius Grigas — Lietuvos ka
riuomenės majoras, Vilniaus- miesto 
viceburmistras, ‘ gimęs 190^. IX. 2., 
suimtas 1943. III. 17. Vilniuje, fizi
nių darbų ir mušimo palaužtas, nuo 
išbadėjimo gavęs dezinteriją, mirė 
1943. V. 5. apie 6 vai. ryto. Sude
gintas KZ krematoriume.

6. Ignas Budrys — agronomas* gi
męs 1885. II. 4., suimtas 1943. III. 
17. Marijampolėje. Stutthofo kon
centracijos stovykloje po sunkių fi
zinių darbų ir fizinio išsekimo ga
vęs flegmoną, sužalotas pateko į 
stovyklos ligoninę, .ten užsikrėtė dė: 
mėtąja šiltine ir mirė 1943. V. 14. 
apie 7 vai. ryto. Sudegintas krema-

• toriume.
7. Kazys Bauba — klasikas, Kauno

• IX gimnazijos direktorius, „XX Am
žiaus“ kolektyvo narys, gimęs 1908. 
XII. 26., areštuotas 1943. IIL 16. 
Kaune; perėjo Tilžės, Karaliaučiaus

~xir Marienburgo kalėjimus, pagaliau 
uždarytas Stutthofo koncentracijos 
stovykloje; ‘užsikrėtęs šiltine ir pri-

baigtas lentos smūgiu į sprandą, 
gavo kraujo išsiliejimą smegenyse ir 
mirė 1943. V. 14. apie 15 vai. Su
degintas KZ krematoriume,

8. f Vytautas Tumėnas — prekybi
ninkas, gimęs 1906. II. 23., areštuo
tas 1943. III. 17. Vilniuje. Stutthofo
koncentracijos stovykloje dirbo prie
įvairių -fizinių darbų. Vienos egze
kucijos metu sunkiai sumuštas, nu
silpęs gavo dezinteriją ir mirė KZ 
ligoninėje 1943. V. 15. apie 6 vai.
ryto. Sudegintas krematoriume.

9. Aųtanas Januševičius — istori
kas, Marijampolės berniukų gimna*. 
zijos direktorius, gimęs 1892. XI. 
25., areštuotas 1943. III. 17. Mari
jampolėje, kalintas Tilžės kalėjime 
ir kovo 25 d. atgabentas į Stutt- 
hofą. Penkias savaites išdirbęs prie 
fizinių darbų, buvo paskirtas dez
infekcijos skyriun (Entlausungskam- 
mdr) ir č*a, užsikrėtęs domėtąja šil
tine, mirė 1943. VI. 7. apie 6 vai.
Sudegintas KZ krematoriume.

10. Alfonsas Lipniūnas — sociolo
gas, kunigas, Vilniaus Pedagoginio 
Instituto lektorius ir Kunigų Semi
narijos profesorius, Šv. Jono bažny
čios pamokslininkas, . „Laisvės Fon
do“ kūrėjas, gimęs 1905. III. 12., 
areštuotas 1943. III. 17.’ Vilniuje. 
Dvejus metus išbuvęs Stutthofo 
koncentracijos stovykloje, evakuaci
jos metu Gans’o darbo tarnybos sto

Del BALFo puolimu Amerikos lietuviu 
tautininku spaudoje

Komunistinė Amerikos lietuvių 
spauda BALFą visada puolė ir te 
bepuola. Jai nepatinka, kam 
BALFas renka aukas ir remia lie
tuvius tremtinius, esančius Vokie
tijoje ir kituose Europos kraštuo
se. Anot Bimbos, visi lietuviai tu
ri grįžti namo, o kas negrįžta, tas 
yra baisus „nusikaltėlis“ ir tokio 
nerėikia šelpti. Bimbos kampanijai 
labai nepatiko, kodėl ne tik jis 
vienas buvo gavęs leidimą važiuo
ti į Lietuvą lietuvių „šelpimo" rei
kalais, bet kodėl panašus leidimas 
buvo duotas ir dr. Končiui, 
BALFo pirmininkui, važiuoti į Eu
ropą lietuvių tremtinių šalpos 
reikalais rūpintis. Bimbos kampa
nija, puldama BALFą, visada puo
la ir jo pirmininką kun. dr. Kon
čių, vieną pačių sumaniausių 
BALFo organizatorių ir savo su
gebėjimų dėka BALFą pastačius} į 
didelių šalpos organizacijų tarpą.

Paskutiniuoju laiku BALFą ir jo 
pirmininką pradėjo pulti ir tauti
ninkų minties savaitraštis „Vie
nybė". „Vienybė", ilgai puolusi 
rašytoją Vincą Krėvę, neigiamai 
apibūdinusi geri. St. Raštikį, skau-« 
džiąi išplūdusi nacių kalintą dr. 
A. Starkų, kovos kardą atsuko 
prieš BALFą ir jo pirmininką kun. 
dr. Končių. Bimba ir jo „Laisvė" 
labai apsidžiaugė, sulaukę naujo 
talkininko. Komunistinė spauda 
„Vienybės" straipsnį, kur puola
mas kun. dr. Končius, su džiaugs 
mu persispausdino net anglų kal
ba (kad daugiau perskaitytų), pa
žymėdama, kad taip rašo tauti
ninkų spauda. Toliau „Laisvė" da
ro išvadas, kad dabar jau esą 
visai aišku, jog tremtiniai tikrai 
neverti būti šelptinais. O BALFas 
su kun. dr. Končium priešakyje, 
rūpinąsis lietuvių tremtinių šelpi
mu, esąs tos pačios kategorijos 
nusikaltėlis...

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis 
„Amerikos" skiltyse didžiai apgai 
lestavo, kad „Vienybė" pasirinko 
tokį kelią, kurs juodina nekaltus 
lietuvius ir neabejotinai sumažins 
Amerikos lietuvių dosnumą. Da
bar tuo reikalu Amerikoj lietuvių 
spaudoje pasisakė ir BALFo vice

vykloje užsikrėtęs dėmėtąja šiltine, 
nuo persišaldymo dar gavęs: plau
čių uždegimą, mirė 1945. III. 28. 
Pucke. Ten ir palaidotas.

11. Pranas Germantas — filolo
gas, filosofijos daktaras, švietimo 
tarėjas, 43 metų amžiaus, areštuotas
1943. III. 16.v Vilniuje; Stutthofo KZ 
išbuvo per dvejus metus, persirgo 
dezinteriją, visą laiką dizbo (prie fi
zinių'darbų, vėliau biure); evakuaci
jos metu, gelbėdamas savo draugus, 
užsikrėtė šiltine ir mirė, grįžęs atgal 
į Stutthofą 1945. VI. 22. Jo palai
kai ' palaidoti -Kopenhagos pietinių 
kapinių katalikų skyriuje, kapo 
Nr. 56.

12. Antanas Šapalas —- diplomuo
tas inžinierius, Vytauto Didžiojo 
Universiteto Technikos Fakulteto 
laborantas, gimęs 1911., areštuotas
1944. L, perėjo Kauno ir Tilžės ka
lėjimus, per tardymą sunkiai suža
lotas, pergabentas į Stutthofo kon
centracijos 'stovyklą vasario mėn. 
pradžioje ir- čia neturėjęs teisės 
laiškų rašyti saviesiems, nei' jų iš 
draugų gauti. Dirbo visą laiką prie 
fizinių darbų, išėjo į laisvę 1945. 
VL 12. Pucke. Dirbdamas prie kali
nių slaugymo Pucko ligoninėje, už
sikrėtė dėmėtąja šiltine ir mirė
1945. IV. 17. Palaidotas Pucke ša
lia kun. A. Lipniūno.

Pastaba. Neturėdami galimybės 
persiųsti šios medžiagos kitiems laik
raščiams, prašome ją persispausdin
ti.

pirmininkas kun. Balkūnas, kurs 
vaizdžiai nušviečia BALFo darbus 
ir kun. dr. Končiaus nuopelnus 
BALFą organizuojant, ir ieškant 
pašalpų. Dėl visų nepagrįstų puo
limų prieš BALFą ir Jo pirmininką 
kun. Balkūnas rašo:

„Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo gyvenimo pradžioje 
buvo susilaukta visai nepamatuo 
tų puolimų ne tik pačios šalpos, 
bet net ir Fondo pirmininko kun. 
dr. Končiaus adresu. Tie puolimai, 
kartais tiesiog šmeižtai, ėjo ne 
tik iš komunistų pastogių, bet jų 
pasirodydavo net ir tautininkų 
spaudoje. Kad komunistai BALFą 
skundė ir šmeižė, visiems supran
tama. Bet sunku buvo įžiūrėti gerą 
valią ten, iš kur visada laukta ir 
tikėtasi paramos. Kiek kartų no
rėjau atsakyti į priekaištus spau
doje, visada pirmininkas sulaiky
davo: •‘girdi, kam čia daugiau van
dens pilti-bolševikų malūnui.,

Kun. dn Končius lietuvių šelpi
mu rūpinasi nuo pat karo pra
džios. Būdamas Kunigų Vienybės 

^Pašalpos komisijos pirmininku, Jis 
pramynė takus į Katalikų Episko
pato, Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, Valstybės Departamento ir 
kitų svarbiųi organizacijų įstaigas 
dar tais laikais, kai kiti tik tarėsi 
ir nįeko neveikė lietuviams šelpti. 
Dar prieš BALFo atsiradimą dėl 
jo pastangų lietuviai gavo pašal
pos dešimtimis tūkstančių dolerių. 
Kad kun. Končius šiandien yra 
Europoje ir ten lanko lietuvius 
tremtinius, tai tik todėl, kad Jis 
dėjo visas pastangas laimėti 
BALFui teisę nusiųsti ten savo at
stovą. Jiš pasitraukė iš parapijos, 
pasiaukodamas šiam darbui. Jo
kios algos neėmė ir neima. Tad 
tiesiog koktu skaityti „Vienybė
je" korespondencijas iš Europos, 
žeminančias BALFo pirmininko 
darbą. Dar kokčiau, kaį Švedijoj 
leidžiamas laikraštėlis „Svetur" su 
pasigėrėjinfu persispausdina savo 
žmonių paskelbtus „Vienybėje" 
aprašymus apie asmenį, kurs Jiems 
tiėk gera yra .padaręs. Gal tiems 
žmonėms malonu mėginti įką’sti tą

ranką, kuri pirmutinė ištiesė pa
galbą ir dabar dar jiems tiesia."

Toliau BALFo vicepirmininkas 
kreipiasi į Amerikos lietuvius su 
šūkiu - nekenkime BALFui! BALFo 
niiomone, tremtinių stovis, kiek 
pramatomą, nė kiek nepagerės, 
bet greičiau pablogės. Fondo cen
tro valdyba dirbanti vieningai ir 
sutartinai. Su komitetais Europoje 
bendradarbiavimas glaudus. Ben
drasis tAmerikos Lietuvių Šalpos 
Fondas per dvejus metus parūpi
nęs pašalpos pinigais ir dajktais 
daugiau kaip už '2 milijonus do
lerių.

„Tai įvykdyta planingu, slinkiu 
ir' ištesėtu. Fondo, visuomenės, 
įstaigos darbininkų ir BALFo vado-' 
vybės narių darbu, o ypač kun. 
pirmininko dr. Končiaus rūpesčiu. 
Baigdamas kviečiu ir prašau visus 
laikraštininkus į konstruktyvų 
darbą. Neleiskime niekam kenkti 
mūsų šalpos darbui. Dabar pradė
kime planuoti, kaip ir kuo dau
giau galėtume BALFą stiprinti ir 
plėsti", baigia savo pareiškimą ži
nomas Amerikos lietuvių veikė
jas, BALFo vicepirmininkas ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos narys 
kun. Jonas Balkūnas.

„Lietuviškos vestuvės“ Čikagos 
t moterų klube

Lietuvaičių trijulė —zJuzė Dauž- 
vardienė, solistė Ona Piežienė ir pia
nistė Zita Simutienė — birželio 
mėn. pabaigoje Čikagos moterų klu
be atliko menįnę programą „Lietu
viškos vestuvės“. Buvo pavaizduoti 
senoviškieji lietuviškų vestuvių pa
pročiai, dainos, raudos . . Progra
mos pradžioje kalbėtoja J. Daužvar- 
dienė čikagietes supažindino su Lie
tuvos istorija, muzika, papročiais ir 
dabartiniais vargais.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Weideno meno ir sporto grupė 

„Tėviškė" š. m. liep. 28 d. suruošė 
meno ir sporto šventę.

Orinio ir krepšinio rungtynės su 
vietiniais latviais baigėsi aukšta 
mūsiškių persvara.

Meninėje dalyje suvaidinta 2 
veiksmų dperetė „Adomas ir Ieva", 
pagal Žemkalnio vertimą atkurta 
C. Petriko; pasirodė vyrų duetąs, 
deklamuojant J. Dambrauskui; 
akordeono ir smuiko solo atliko 
Blažys; vyrų kvartetas padainavo 
keletą liaudies dainų.

Paskutinėje programos dalyjeį 
pasirodė vyrų choras, vadovauja
mas muz. Palio.-

Okeris (Harcas) — Čia gyvena 
apie 200 tautiečių. Šis skaičius ro
do tendencijos didėti, kas teigia
mai atestuoja stovyklos organiza
ciją ir gyvenimo sąlygas stovy-, 
kloj.

Stovyklą tiesiogiai globoja karo 
komendantas ir kvakęrių organi
zacijos padalinys. Jie ypatingai 
džiaugiasi mūsų mažo kolektyvo 
kultūrintais laimėjimais.

Stovykloj veikia p. E. Bayley, 
kvakęrių organizacijos narės, ve
dami anglų kalbos kursai, pra
džios mokykla, vaikų darželis. 
Gaunama „Mūsų Kelio“ 30 egz., 
„Žiburių" 40 egz. ir po kelis eg 
zempliorius kitų lietuviškų leidinių. 
Stovykloj yra skautų „Vytauto Di
džiojo" draugovė, vadovaujama 
•Kuro.

Yra stovykloj ir, tur būt, vi 
soms stovykloms bendrų nesugy- 
venimo reiškinių, bet, rimtam rei
kalui esant, tautiečiai visuomet 
suranda bendrą kalbą. V.

Ansbachas. — VII. 8. mašinraš
čio ir stenografijos kursų mašin
raščio skyriaus pirmosios grupės

Lietuvius verčia priimti ortodoksų 
tikėjimą

Inter-Catholic -Press Agenty iš 
Paryžiaus prineša, kad po Lietuvą, 
Latviją ir Estiją važinėja Maskvos 
patriarchato emisarai, versdami žmo
nes pereiti į Rusijos ortodoksų baž
nyčią. Šitie Maskvos agentai reika
lauja, kad gyventojai prašytų atida
ryti ortodoksų cerkves. Toliau ta 
pati agentūra rašo: „Kadangi gy- 
ventojai atsisako pildyti Maskvos- 
reikalavimus — atsižadėti kataliky
bės, tai ištisos bendruomenės išveža
mos į tolimus aziatiškos Rusijos- 
kampus.“ j

Milžiniška vidaus paskola
. Sovietų Sąjungoj vykdoma' milži
niška vidaus paskola. Kiekvienas 
gyventojas turės pirkti paskolos lakš
tų ne mažiau, kaip už mėnesinę 
algą. Lietuvos gyventojai pagal nu
statytą planą turės išpirkti vidaus 
paskolos lakštų už 20.000.000.000 
rublių.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimas
Birželio mėn; pradžioje Detroite 

įvyko šeštasis metinis Lietuvai Va
duoti Sąjungos seimas. Seime buvo 
apsvarstyti organizaciniai ir lietuvių 
tremtinių reikalai. Išrinkta nauja 
LVS vadovybė: Juozas Smailis — 
garbės pirm., Pijus J. Žiuris — 
pirm., dr. J. Sims — vicepirm., adv. 
Nadas Rastenis — vicepirm., S. A. 
Trečiokas — vicepirm., dr. M. J. 
Colney — ižd., K. S. Karpius • — 
sekr., Juozas Kripas — finansų . 
sekr., Ona Biliūtė ir Elena Rauha — 
iždo globėjos. - Seimą pasveikino 
miesto burmistras E. J. Jeffries, o 
JAV kongreso atstovas O’Brien bu
vo atsiuntęs savo atstovą. Seimo 
metu surinkta per 2000 dolerių. Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga yra tautinin
kų minties organizacija.

-pradėjo pamokas. Ansbachas, ro
dos, yra pirmoji amerikiečių zonoje 
stovykla, suruošusi tos rūšies kur
sus. Mašinraščio kursams ruošti 
didžiausia kliūtis yra ta, kad nėra 
mokomųjų priemonių — rašomų
jų mašinų. Stovyklos vadovybės 
dėka ši kliūtis, bent dalimi; yra 
pašalinta.

Vii. 10. mūsų futbolininkai su
žaidė draugiškas rungtynes su vie
tos vokiečių komandomis. Jaunu
čių komanda baigė rungtynes re
zultatu 0:7 vokiečių naudai. Vėliau 
vokiečių Ib komanda žaidė su mū
siškių atitinkama komanda. Jų 
rungtynės baigėsi rezultatu 4:2 
(2:1) mūsiškių naudai.

’Ansbacho stovyklos koplyčioje 
liepos 17. d. buvo mišios už Da
rių ir Girėną. Vietos klebonas kun. 
Jakulevtčius pasakė pritaikytą pa
mokslą. Stovyklos teatro salėje 
švietimo ir kultūros vadovas J. 
Juodis skaitė paskaitą. Paskui 
sekė 3 paveikslų montažas „Spar
nuoti didvyriai". Po vaidinimo vi
siems aktoriams ir kviestiems sve
čiams buvo suruoštas kuklus po- 
būViš. Čia prie alučio stiklo pasi
keista kalbomis ir draugiškai pa
sišnekučiuota. Bežemis

Sunkiame tremtinių gyve
nime ponams Skimbirau- 
skams, užkluptiems dar nau
jo didelio skausmo, netekus 
savo mylimos dukrelės ir 
sesutės a. a. ANELIUKES, 
reiškia širdingą užuojautą ir 
kartu liūdi •

Kun. J. Čekavičius 
•J P. PiečaiUs

Jurgelevičių Šeima
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Sportas
Red. V. Gerulaitis

Sporto š.ventė Hanau
Š. m. VII mėn. 21 d. Hanau lie

tuvių sporto klubas „Perkūnas" su
ruošė sporto šventę, pagerbimui 
lengvaatletų Br. Keturakio ir M. 
Tendžio, kaip 20 metų aktyviai da
lyvavusių mūsų sporto gyvenime 
Sukaktininkai nors ir po 20 metų 
sunkių kovų neišsisėmė ir dar 
šiandien stovi pavyzdžiu mūsų 
jauniesiems.

Sakysim, £r. Keturakis šiose 
rungtynėse dalyvavo 30 klm. ėji
me prieš Hanau skautų estafetę 
susidėjusią iš 15 ėjikų ir laimėjo 
pasekme — 3 vai. 8 min. 14 sek. Gi 
antrasis apgynė net du bėgimų 
postus (1.500 m. ir 5000 m.)

Kitos techniškos pasekmės
60 m. moterims: 1. Remeikytė (Ha

nau) — 8,7 sek. 2. Boreikaitė 
(Hanau) — 8,9 sek. 3. Dargytė 
(Tūb.) — 9 sek.

Šuolis į tolį: 1. Remeikytė — 4,45 
m. 2. Ciplijauskaitė (Tūb.) 4,34 
m. 3. Dargytė — 4,05 m. i 

100 m. vyrams: 1. Mikšys (Hanau)
— 11,9 sek. 2. Adamkavičius 
(Eichst.) — 12 sek.

400 m. vyrams: 1. Osauskas (Lfib.)
— 54,2 sek. 2. Mikšys — -54,9 
sek. 3.. Supronas — 58,7 sėk.

1500 m. vyrams: 1. Tendys (Bamb.) 
—4:28,0 min. 2. Eismontas (Bamb.) 
5:6,5 min.

5000 m.: 1. Tendys — 16:57,Om. 2. 
Saldaitis (Augsb.) 17:27,8 m.

4X100 m. 1. Puzinauskas, Macke
vičius, Karosas, Adamkavičius 

'— 47,9 sek. 2. Aižinas, Asauskas, 
Kalvaitis ir Mikšys — 48,2 sek. 

Šuolis j tolį: 1. Kernius (Munch)
— 6,66 m. 2. Supronas — 6,47 m 
3. Karosas — 6,10 m.

Šuolis į aukšt|: I. Kernius — 1,68 
m. 2. Karosas — 1,57 m. 3. Aiži- 
rias (Wiesb.) 1,57 m. 4. Supronas
— 1,57 m. •

Trišuolis: 1. Kernius — 12,64 m.
2. Kondrackas — 12,17 m.

Rutulys: 1. Puzinauskas (Kempt.)
— 13,31 m. 2. Jaudegys (Wiesb.)
— 11,66 m. 3. Kernius — 10,87 m 

Diskas: 1. Puzinauskas — 39,56 m.
2. Budrevičius — 35,35 m. 3. 
Jaudegys — 33,49 m.

Ietis: 1. Jaudegys — 56,89 m. ,2. 
Kondrackas — 46,21 m. 3. Su
pronas — 46,03 m.
Džiugu matyti, kad* mūsų jaunie

ji progresuoja, kaip: Kernius, Mik
šys, Saldaitis, Adamkavičius, Asaus
kas ir kt.

Iš moterų lengvaatlečių tenka 
paminėti jaunąsias Remeikytę ir 
Boreikaitę.

Iš viso varžybų dėmesio centre 
buvo sukaktininkai, kuriems visuo
menės ir sportininkų vardu buv » 
įteiktos dovanos su gražiausiais 
lik ėjimais ir toliau garsinti lietu
vio sportininko vardą plačioje Eu 
ropoję.

Padėka
Savo nuoširdžia talka padėju

sioms suruošti 1946 m. vasario
10. d. ištrėmime Vienos mieste 
mirusio a. a. garbingos atminties 
prof. Antano Tumėno minėjimą — 
Hoęhfeldo lietuvių *kolonijos kleb. 
kun. J. Juozevičiui, kun. J. Gri- 
ganavičiui, solistams J. Krišto- 
laitytei ir A. Paukščiui, prelegen
tams col. col. J. Katiliui, A. Mi
kailai ir p. V. Kasakaičiui, Augs
burgo dramos teatro aktoriams B. 
Pūkelevičiūtei, V. Žukauskui ir 
A. Brinkai, lietuvių kvarteto na
riams broliams Jakavičiams, p. 
Rosdessvensky ir col. Jarui, Augs
burgo Tr. Teisininkų •skyriaus val
dyba visų teisininkų vardu reiškia 
nuoširdžią padėką.

L.T.T. D-jos Augsburgo 
. Skyriaus Valdyba

Pranešimai
Steigiama jūrininkų mokykla 

Flensburge
Flensburge steigiama Pabaltijo 

kraštų DP Jūrininkų Mokykla vi
sai anglų zonai. Mokykla steigia
ma UNRRAi pritariant fr jai glo
bojant.

Mokyklos programoje numatyti 
du skyriai: 1) navigacijos ir 2) lai
vų mechanikos. Tuo būdu moky
kloje bus paruošiami laivų vai
ruotojai, kapitonai ir j vairių kla
sių mechanikai.

Mokslas tęsis, numatoma, su pa
ruošiamąja klase — ketverius me
tus, be paruošlamosiaos klasės — 
trejus metus.

Į paruošiamąją klasę bus pri
imami mokiniai, baigę šešerių me
tų pradžios mokyklą. Aukštesnio 
išsilavinimo kandidatai (baigę 
gimnazijos 4—6 klases) bus pri
imami į I-ąją klasę, jei išlaikys 
papildomus egzaminus iš mate- 

. m a tikos ir dar vieno dalyko, ku
ris bus vėliau nustatytas. Kandi
datai, baigę aukštesnes mokyklas, 
bus priimami į I-ąją klasę be eg
zaminų.

Pastaba. Šiose kandidatų 
kvalifikacijose galimi pakeitimai 
kandidatų naudai.

Kiekvieni baigti mokslo metai 
duoda specialybę. Pvz., mechani
kos Skyriuje, baigus pirmus moks
lo metus, jau įgyjama III rūšies 
mechaniko teisė, arba navigacijos 
skyriuje — vairuotojo teisė.

Mokyklą numatoma atidaryti š. 
m. rugsėjo 1 d. '

Pirmiausia skubiai reikalingi 
lietuviai mokytojai spe
cialiems dalykams dėstyti. Prašo
ma atsiliepti šiuo adresu: Staąys 
Kuzminskas, (24) Flensburg, Hin- 
denburgstr. 34.

Mokykla steigiama buvusios vo
kiečių Jūrininkų Mokyklos patal
pose, todėl reikalingų mokslo 
priemonių. yra pakankamai.

Asmenys, norį šią mokyklą lan
kyti, prašomi nedelsiant registruo
tis šiuo adresu: (24) Flensburg, 
„Ostarbeiterlager“, paduodant 
apie save šias žinias: 1) pavardė, 
vardas, 2) gimimo data ir vieta. 3) 
išeitas mokslas ir 4) dabartinis 
adresas.

Mokykloje lietuviškas skyrius 
bus įsteigtas tuojau, kai tik atsi
ras lietuviai mokytojai specia
liems dalykams dėstyti.

St. Kuzminskas
Pirmininkas

L.T.B. Tūbingeno lietuvių kolo
nijai— reprezentaciniam chorui — 
skubiai reikalingas prityręs diri
gentas, Sąlygos geros.

Kreiptis į L.T.B. Wurttembergo 
'Apygardos Komitetą. . ■__

Pranešame, kad Lietuvių Trem
tiniu Bendruomenės Rosenheimo 
Anvlinkės Komiteto pastangomis 
išleistos diol. teis. Juknos knygu
tės „Demokratijos keliais“ pradė
ta spausdinti antroji laida. Turi- 
nvie: Pažanea ir žiniia. Socialinės 
etikos problema. Demokratinės 
bendruomenės narvs — dorovin
gas žmogus. Valstvbė, Demokrati
ja -ir parlamentarizmas. Knvgutė 
62 pusi., kaina 6 RM Platinto
jams daroma 1 RM nuolaida nuo 
H#>kvieno egzemplioriaus. Pelnas 
skiriamas Komitetui ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus naudai.

Užsakymus ir pinigus siųsti 
adresu: Rosenheim (Obb’), Litaui- 
sches Lager, Pichlmayrstr. 21 N. 
Rosenheimo Apylinkės Komitetas

Skelbimas
Meerbečko Stovyklos Prokuroro 

yra kaltinami Viktoras Raišutis ir 
Steponas Lecius už apvogimą Pa- 
žerūnų šeimos ir Stepono Stonio, 
gyv. Meerbečko stovykloje. Pa
vogta: drabužiai, batai, rūkalai, 
pinigai, laikrodėlis, asmens do
kumentai ir kt. daiktai.

Asmens dokumentai Antano Po- 
žerecko vardu: laikinas asmens 
liudijimas, duotas 1939 m. Sakių 
Miesto Savivaldybės, ir gimimo 
metrikų ištrauka, duota 1941 m. 
Sakių parapijos klebono; Antano 
Požerūno — Index Card Nr. 
Cl 1392285.

Kaltinamųjų žymės: 1) Vikto
ras Raišutis, kilęs iš Darbėnų m., 
Kretingos apskr., apie 33 metų 
amžiaus, juodbruvas, plaukai į 
viršų šukuojami, pailgo veido, 
kaktoje randas. 2) Steponas Le
cius, s. Povilo, gimęs 1924 metais, 
Žemaičių Naumiesty, Tauragės 
apskr., blondinas.

Kaltinamieji po vagystės iš 
Meerbečko stovyklos pasitraukė, 
ir spėjama, kad jie kur nors pa
teko į kitą stovyklą. Žinantieji jų 
gyvenamą ar prisilaikomą vietą 
prašomi pranešti Meerbečko Sto
vyklos Prokurorui, (21) Kr. Stadt
hagen, Prov. Hannover.

Sį skelbimą kiti laikraščiai pra
šomi persispausdinti.

Prokuroras

Skelbimas
Itzehoės (anglų zona) Apylinkės 

Komitetas ieško chorvedžio. Butas 
ir kitos gyvenimo sąlygos geros. 
Patogus susisiekimas su Hambur-' 
gu ir kitais Schleswig-Holstein 
miestais. Rašyti šiuo adresu: (24) 
Itzehoe/Holstein, D.P. Lithuanian 
Camp. Apylinkės Komitetas

Paieškojimai
3088. Kalvelis Vincas, 287 S. 4th 

Street, Brooklyn 11, N.Y., U.S.A., 
ieško Penkauskienės Agnietės ir 
Penkausko Algimanto.

3089. Antanaitis Jonas, Consu- 
lado de Lithuania, Sao-Paulo, Bra
sil, Rua Jaguaribe, 477, ieško žmo
nos Eufrozinoš, vaikų Nardžio ir 
Audros, giminių ir pažįstamų.

3090. Nekrošius Marijona, 600 
So. 2nd Street, Harrison, N.Y., 
U.S.A., ieško savo mirusio brolio 
buv. aviacijos lakūno Ifn. Nekro
šiaus žmonos Nekrošienės-Gumbi- 
nienės Anelės.

3091. Grudzinskienė Salomėja, 
Hanąu, DP Camp, Lamboystr. 84, 
Gross-Hessen, ieško dukters Gru- 
dzinskaitės Albinos, gini. 1926 m., 
ir Austinsko Prano.

3092. Aukštakalnis Jurgis, Wurz
burg-Zell, DPCamp, Nord-Kaserne, 
prašo’ atsiliepti žinančius apie 
Aukštakalnio Kazio gyvenimą ir 
nužudymo aplinkybes Vokietijoj.

3093. Ponomariovienė Alina, In
golstadt, Elbracht-Kaseme, Lit. 
Lager, ieško sūnaus Ponomariovo 
Eugenijaus, gim. 1925 m.

3094. Vikšraitis Juozas^ Bayreuth, 
DP Camp, ieško žmonos Vikšrai- 
tienės Marcelės ir dukrelių Da
nutės ir Larisos .

3095. Damaševičiai. Jonas ir Ju
lius, DP Camp, Borghorst bei 
Munster (Westf.), ieško brolio 
Vytauto ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

3096. Petrauskas Kazys, DP 
Camp, Borghorst bei Mūnster 
(Westf.) ieško brolio Liudo ir ki; 
tų giminių.

3097. Vasiliauskas Juozas, DP 
Camp, Borghorst bei Mūnster 
(Westf.), ieško. Tijušo Jono ir kitų.

3098. Vičiulienė-KubiliūtėgSofija, 
(13 b) Chieming, Krs. Traunstein, 
DP Camp, ieško Antanavičių Jono 
ir Petronėlės, Bliūdžiu Aldonos ir 
Mykolo ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

3099. Kučinškienė - Kamaitienė
Joana, (21b) Amsberg, 136 DP 
Camp, Waldlager, ieško 'sūnaus 
Kučinsko Marijono. *

3100. Sefleris Ričardas (sužinoti
pas Jomantą Vacį, iWiesbaden, DP 
Camp), ieško sūnaus Seflerio Ri
čardo, girininko. ,

3101. Lietuvai belaisviai Kalniš
kis Jurgis, Civylis Alfonsas, Šorys 
Petras ir Markevičius Juozas,

♦
Skelbimas

Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės Neumūnsterio Apylinkės Teis
mas kviečia per šešis mėnesius 
nuo šio skelbimo dienos atsiliepti 
mirusio Antano Kukulskio įpėdi
nius palikimo reikalu. (Civ. aps. 
byla 11/1946 Nr.)

Apylinkės Teismas

Skelbimas
Lie/. Tręmt. Bendr. Itzehoės Apy

linkės Teismas ieškę pasislėpusio 
nuo teismo Povylaikos Justino, 
sūri. Petro, gim. 1. 10. 1922 m. 
Trims mėnesiams praėjus nuo šio 
skelbimo dienos ir Povylaikai Jus
tinui nepranešus savo adreso, by
la bus nagrinėjama be jo (Baudž. 
byla 5/1946 Nr.)

Apylinkės Teismas

Skelbimas
Lietuvių Tremtinių Bendruome

nės Neumūnsterio Apylinkės Teis
mas ieško pasislėpusio Griškevi
čiaus Jono, sūn. Antano, gim. 13.
11. 1926 m., atsakyti baudžiamoje 
byloje, iškeltoje jam, kaltinant 
vagyste. Trims mėnesiams praėjus 
nuo šio skelbimo dienos, byla bus 
nagrinėjama Griškevičiui Jonui ne
dalyvaujant. (Baudž. byla 14/1946 
Nr.) Apylinkės Teismas 

esantieji D. Britanijoj, ieško arti
mųjų ir pažįstamų. Rašyti šiuo 
adresu: Pilmonas Andrius, A 
852366, Woodlands, Camp 168, 
Kirkham, Near Preston, Lancs. 
Great Britain.

3102. Miecevičius Vaclovas,5 Bay
reuth, DP Camp, Mack, Wendel- 
hofen, ieško Miecevičiaus Karolio.

3103. Sviderskas Vaclovas, Ho
tel de la „Prairie", Yverdon, Suis
se-Schweiz, ieško žmonos Svider- 
skienės Leokadijos ir dukters Si
gitos.

3104. Nenortienė Emilija, Bam
berg, DP Camp, Mack, Moosstr. 
121, ieško sūnaus Nenorto Valen
tino* gim. 1927 m., giminių ir pa
žįstamų.

3105. Baltramonaitienė Aleksan
dra, Bayreuth, DP Camp, Mack, 
Wendelhofen, ieško sūnų Baltra- 
monaičių Jono ir Viktoro.

3106. Iš Amerikos (Lietuvių Kon
sulato yra laiškas Paiko tai. Atsi
imti: Detmold, Lippe, Lietuvių 
Raudonasis Kryžius, Bahnhofstr. 6.

3107. Skeberys Leonas, Lands
hut, Lehbūhlstr. 5, DP. Camp, ieško 
giminių ir pažįstamų.

3108. Jankauskas Bronius, esąs 
belaisvių stovykloje Nr. 319 G. 
34357 P.W. 26, Bad Aibling bei 
Mūnchen, ieško Poškaus Kazio.

3109. Valinčiūtė Michalina, Et- 
teriheimmūnster, Krs. Lahr, Balti- 
sches Lager, ieško seserų, svainio 
Tumelio Juozo, jo sūnų Broniaus 
ir Juozo, giminių ir pažįstamų, se
sers Valinčiūtės Teklės, pąskt, 
metu gyv. Austrijoje, Hirtenberg, 
Niederdonau, bei Wien. (

3110. Šėferienė Magdalena, Ol
denburg (Oldb.), DP Wehnen-La- 
ger, ieško sūnaus Sėferio Jono.

3111. Jankauskas Juozas, Olden
burg (Oldenbg.), DP Wehnen-La- 
ger, ieško brolių Antano ir Tomo 
Jankauskų.

3112. Džiugelis Povilas, Bay
reuth, Wendelhofen, Camp Mack, 
ieško giminių ir pažįstamų, Ba- 
gaslausko Juozo, Burdinavičiaus 
Stasio, Praninsko Alfonso, Ginočio 
Broniaus ir čepuko Jono.

3113. Antanaitis Jonas (linininkas), 
žmona Eufrozina, vąikai Nardis ir 
Audra, 18.12.1945 išplaukė į Bra
ziliją. Prašo gimines, draugus ir 
pažįstamus rašyti šiuc adresu: Jo
nas Antanaitis, Consulado da Li- 
tuania, Sao-Paulo, Brasil, Rua 
Jaguaribe, 477.

3114. Cijūnėlis Vilius, (24) Itze
hoe, Kaiserstr. 51, Krs. Steinburg, 
ieško Cijūnėlio Kazio.

3115. Bernotas Antanas, (20) Lehr- 
te b. Hannover, Camp „Churchill", 
ieško brolio Bernoto Kazio ir pa
žįstamų.

3116. Švarcas Vincentas, (24) 
Flensburg, Mūtzelburg, Liį. Lager, 
ieško motinos Svarcienės Antaninos.

3117. Mielošauskas Jonas, (24) 
Flensburg-*Mūtzelburg, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

3118. Bružų šeima, Nymindegab, 
D.R.K. Lejren, pr. Norre Nebel Dan
mark, ieško Bružų Jono, gim. 1913,. 
Jurgios, gim. 1915, Kazio, gim. 1921, 
ir svainio Klevečkos Jono.

3119. Žalys Helmaras, (21b) Ams
berg, A.R. 136, Waldlager, ieško 
tėvo Žalio Dovydo ir artimųjų^

3120. Šulcas Hermanas, (14a) Gdp- 
pingen, Landesversehrten-Kranken- 
haus Bl. 11/39, ieško žmonos -Sul- 
cienės-MikolaitytėsOnos, gim. 1903 
m., dukterų Šulcaitės Irenos, gim. 
1931 m., Šulcaitės Almos, gim. 1932 
m., ir uošvio Mikolaičio Juozo 
su žmona Paulina.

3121. Simkevičius Juozas, Mūn- 
chen; Lohengrinstr., DP Camp, -> 
ieško Onos ir ‘Jono Miliauskų ir 
Vlado Šimkevičiaus.

3122. Riauba Julius, Stuttgart, 
Bad Cannstatt, Wildungerstr. 75, 
ieško Stasiaus Bendziaus, gim. 
1920 m.

3123. Ambraziejus Vincas, MunJ 
chen, Lamontstr. 21, Lietuvių ko
mitetas, ieško sūnaus Raimundo.

3124. Eder Martin, Judenhof, 
Hausnummer 45, Post Grafenau, 
Ndb., ieško Polskytės Antaninos, 
paskutiniu metu gyv. Kaune.

3125. Baršys Antanas, Danmark, 
Dansk Rode Kors Lejr Nyminde
gab pr. Nr. Nebel, ieško seserų 
Juzefos, Julijos, Onos, Jadvygos • 
(Levickienės), Elenos (Gečienės), 
brolio Kosto ir pažįstamų.

3126. Liauksminas Stasys, Bam
berg, Moosstr. 121, ieško brolio 
Simo.

3127. Balandis Leonas, UNRRA 
Team 188, Camp „B”, Rosenheim* 
Pyhelmoierstr. 21a, ieško giminių 
ir pažįstamų.

3128. Venclauskai Adolfas ir Al
dona, (24) Liibeck, Moltkestr. la, 
ieško svainio dr. Žemaičio Vlado 
su šeima ir Zienkevičiaus Marijono.

3129. Titmonaitė Marija, Seedorf- 
Zeven, Krs. Bremervorde, ieško 
brolio Titmono Andriaus. •

3130. Srėbaliūtė-Gaigalienė Bar
bora, Eksjovagen 1, Bodafors, 
Sweden, ieško brolių Antano, Vla
do, Juozo ar Broniaus bei seserų.

3131. Kisielius Antanas, Dillingen 
a. D., Litauisches Lager, ieško bro
lio Kisieliaus Kazio, Rainio Antano 
ir giminių bei pažįstamų.

3132. Baltrušaitis Juozas (pra
nešti: Kempten, Allg., Stiftkeller- 
weg 9, Ant. Balsys) ieško Baltru- 
šaitienės-Kazlauskaitės Kazimieros.

3133. Pranckevičius Vincas, (24) 
Itzehoe, Kaiserstr. 51, ieško sūnaus 
Pranckevičiaus Kosto, gimininų ir 
pažįstamų.

3134. Endzaitienė Augustina, Ha
nau a. M., DP C£mp, 7a, 18, ieško 
sūnaus Endzaičio Prano, gim. 1925 
m., buv. Gotenhafen bei Danzig.

3135. Tamošaitis Aleksas, A. 
740755, A. J. P. O. W. Camp Nr. 
4/C, Enclave Rimini, Naples, Italy, 
Via Hannover, ieško žmonos Ta- 
mošaitienės-Zdanavičiūtės Stasės, 
gim. 1926 m.

3136. Gailės sės. Talanskaitė 
Paulina ir brolis Aleksas, Neu
stadt (Holstein), Lj-Boofschule, Lit. 
Lager, ieško Valės ir Leono Nens- 
bergu, giminių bei pažįstamų.

3137. Budrys Edmundas, DP 
Camp, Greven ii. Miinster, Saer- 
beckerstr. 17, ieško tėvų, draugų 
ir pažįstamų.

3133. Pociūtė Rūta, (23) Seedorf- 
Zeven, Krs. Bremervorde, DP 
Camp, ieško brolio Pociaus Jurgio, 
gim. 1925 m.
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Tikroji taikos problema
• J. Būtėnas

PARYŽIAUS KONFERENCIJOS KULUARtj SAMPROTAVIMAI IR 
PASAULIO SPAUDOS PRANEŠIMAI

Prancūzų žurnalistai pasakoja, 
jog daugumas Paryžiun susirinku
sių 21 nos valstybės diplomatų 
liūdnai nusišypso, kai jiemą, pami
ni „Taikos konferencijos" vardą. 
Jie linkę ją tevadinti „Paryžiaus 
konferencija", „Niekas nemano, 
kad ši keista taikos konferencija 
užtikrins tvirtą taiką", liudija ir 

, amerikietis Joseph Alsop. „Jinai 
tėra tik viena pokarinių sienų 
ginčų fazė, kurioj yra susidūrusios 
Vakarų ir sovietų politinės siste
mos".

Pirmosios dvi Prayžiaus konfe
rencijos savaitės, skirtos vien 
technikiniams procedūros klausi
mams svarstyti, praėjo to Vaka
rų ir Rytų susidūrimo ženkle. Ar 
ne keista, kad konferencija vos 
neiširo dėl tokių klausimų, kaip 
paprastos ar dviejų trečdalių dau
gumos siūlymams priimti? Nenuo
stabu, kad Bymes tiesiog pasisakė 
nebetenkąs kantrybės ir begalines 
diskusijas pavadino „pakrikais bei 
suktais plepalais", o Bevinas, at
sigavęs iš ligos ir atvykęs į Pary 
žiu, pasipiktinęs tarė: „Pakaks 
plepėti, pradėsim dirbti."

Tas darbas bus, J. Alsopo žo
džiais, sienų ginčų dorojimas. Bet 
tikroji pasaulio taikos problema 
glūdi kur kitur. „Ateity tam tikru 
— dar nežinomu — momentu, ra
šo tasai amerikiečių žurnalistas, 
Maskva atsakys į klausimą — tai
ka ar karas... Štai dėl ko ameri
kiečių ir britų užsienių politika 
pagrįsta laukimu ar bent viltim, 
kad sovietų politika pasikeis ir 
leis tautoms dangiškai sugyventi. 
Štai dėl ko niūriuose Luksembur- 
go rūmų koridoriuose daugiausia 
kalbama ne apie konferencijos 
įvykius, bet apie sovietų politikos 
mįslę."

Bandydamas tą mislę įspėti, 
„New York Herald Tribune" ben
dradarbis pasisukiojo tarp konfe 
rencijos diplomatų Luksemburgo 
rūmų kuluaruose. „Aiškaus ir ga
lutinio atsakymo, žinoma, negausi, 
pripažįsta jis, bet kiekvienu atve
ju čia gali išgirsti tokių gerai pa
grįstų samprotavimų, kaip niekur 
kitur pasauly." Įdomu jų pasiklau 
syti.

Dar karui tebeinant, „Winstonas 
Churchillis su jam įprasta drąsa 
paklausė Staliną, ar jis mano kada 
nors atleisti savo geležinę sistemą 
ir leisti Sovietų Sąjungai bei jos . 
satelitinėms valstybėms laisvai 
bendrauti su išorių pasauliu. Sta
linas atvirai atsakė, jog siena tarn 
sovietų sistemos ir Vakarų negalės 
būti nugriauta, kol sovietų gyve 
nimo lygis nepriartės prie kitų ly
gio".

„New York Herald Tribune" pu
blicistas konstatuoja, kad dabar
tiniu metu „geležinė NKVD ranka 
yra kur kas kietesnė, kaip kada 
nors anksčiau,... kad geležinis re
žimas dabar yra visais atžvilgiais 
aštresnis, kaip bet kada". Priminęs 
Michailovičiaus pasmerkimą, da
bartinio bulgarų karo ministerio 
gen. Velčevo apkaltinimą, kampa' 
niją prieš Mikolaičiką ir eilę kitų 
faktų, JAV žurnalistas mano, jog 
sovietų satelitai bus tvirtai paimti 
į .nagus ir kad „opozicijos lyderiai Perduodant Kairo citadelę egiptiečiams, nuimama 64 metus ten plevėsavusi britų vėliava

Balkanų valstybėse bus paskan 
dinti kraujuj", o „Lenkija bus nu
ramdyta nuoga karine jėga". Tos 
sistemos priedangoje vykdomas 
penkerių melų planas, ir „niekas 
neabejoja, kad Kremliaus šeimi
ninkų politikoje patrankoms duo
dama kur kas didesnė pirmenybė, 
kaip sviestui".

Šitoks politinis klimatas, „ge
riausiai kvalifikuotų visame pasau
lyje vyrų nuomone, teikiąs labai 
maža vilties, kad sovietų politika 
keistųsi ir linktų į glaudesnį ben
dradarbiavimą su Vakarais". Prie 
šingai. įvairių pasaulio tautų 
diplomatų nuomonę* „akivaizdūs 
reiškiniai rodo, kad dabartinis pa
sidalinimas gilės ir šiandieninė 
įtampa augs". 

Tuo tarpu palikę tuos Paryžiaus 
konferencijos kuluarų samprota
vimus, kukliai pasidairykim po 
didžiąją pasaulio spaudą, ką ji 
praneša apie didžiuosius Rytų ir 
Vakarų susddūrimo židinius už 
Europos sienų.

„Libanas ir jo sostinė Beirutas 
reikšmingai figūruoja sovietų ver 
žimosi i Vid. Rytus planuose", ra
šo amerikiečių „Newsweek". „Ko
munistų partija Libane yra gau
sesnė, kaip visuose kituose rytinė8 
Viduržemio jūros dalies kraštuose. 
Pastaruoju metu sovietai stengiasi 
įsteigti Beirute savo universitetą."

Politinai streikai britų naftos 
rafinerijose Pietų Irane privertė

britus atgabenti kariuomenės į 
kaimyninį Basros uostą Irake. 
„Lošimas čia eina dėl labai dide 
lių dalykų", rašo diplomatinis 
„New York Herald Tribune" ko
respondentas iš Vašingtono. „Jei
gu britai praloš, jie gali pasida
ryti antros ar net trečios eilės 
valstybė, ūkiškai priklausanti nuo 
nepaslankių Jungtinių Valstybių 
malonės. Visas didžiųjų valstybių 
jėgų santykis drastiškai pasikeistų 
Sovietų Sąjungos naudai."-

Kinijos pacifikacija galutinai 
įklimpo pilietinio karo baloje. 
„Atrodė, rašo „Washington Post", 
kad. gen. Marshallo taikos pastan
gos turės sėkmės, bet, štai, sovie
tai leido kinų komunistams įžengti 
į Mandžūriją pirmiau kaip nacio 
nalistams. Gen. Marshallaš (kaip 
ir jo pirmtakas gen. Hurley) kon
statavo, jog kinų komunistus labai 
sunku prikalbėti kaip nors susitar
ti." Tokioj atmosferoj suprantamas 
Čiangkaišeko vyriausybės minis- 
terio Chen Li-fu pareiškimas, jog 
.komunistą, yra apendicitas, kurį 

reikia išpiaūti ligonio gyvybei iš 
gelbėti". — Savo ruožtu sovietų 
„Pravda" puola ne tik „kinų reak
cionierius", bet ir „įtakingus 
sluoksnius JAValstybėse, kurie 
į Kiniją žiūri kaip į reikšmingą 
dalį savo pasaulinės strategijos 
planuose". O komunistams simpa
tizuojanti ponia Sun Yat-sen sta
čiai sako, kad „Kinijoj jau 
liepsnoja pirmosios naujo pasau
linio karo ugnys"* („Time").

Anot Joseph Alsop, Taikos kon
ferencijos diplomatai „tiki, jog 
maža pavojaus Rytų ir Vakarų 
sistemoms galutinai susikirsti arti
miausiais metais, kol sovietai te
bėra užsiėmę savo- karinės galy
bės atstatymu ir satelitų pažabo
jimu. Kita vertus, aišku, jog, tą 
pasirengimą užbaigus, karo pavo
jus klaikiai pakibs viršum pasau
lio, jeigu jis tebebus pasidalinęs į 
dvi dideles priešingas ginkluotas 
stovyklas. Tolimesnėj perspekty
voj karo tebus galima išvengti tik 
soyietams pakeitus savo politiką

I- '

V. Račkausko nuotr.Jaunoji lietuvių DP karia

arba Vakarams kapituliavus prieš 
sovietus."

Amerikiečių žurnalisto mini
mieji konferencijos diplomatai ne
tikį Vakarų kapituliacija (jeigu 
JAV imsis vadovauti pasauliui)’ 
bet taip pat neduoda daug šansų 
.nė sovietų politikos pasikeitimui. 
„Kai kurie netgi taria, rašo J. Al
sop, kad vidaus sunkumai privers 
Kremliaus šeimininkus ieškoti di
versijos svetur". Ir visą tarptauti
nėj padėties analizę baigdamas, 
amerikiečių žurnalistas daro iš
vadą:

„Vakarų vienybė ir jėga yra 
vienintelė ateities viltis."

Taikai išsaugoti ar išgelbėti nūn 
desperatiškai kovojama dėl viso 
pasaulio vienybės išlaikymo.'

„Daily Mail" publicistas Alastair 
Forbes prisimena didžiojo europie
čio Aristido Briando žodžius, tar
tus vienoj praeito tarpkario kon
ferencijoj. -

„Mes ką tik kalbėjom europie
tiškai. Tai nauja kalba. Visi turi 
ją gerai išmokti."

Forbes, turėdamas galvoj, kaip 
vyksta Europos sandoros kūrimas 
dabartinėj Paryžiaus konferenci
joj, priduria: „Tos europinės kal
bos negalima tarti su slavišku ak
centu."

Žinios is tėvynės
— Sveikatos komisaru yra S. Ba

naitis, Sveikatos apsaugos liau
dies komisariato partinės organi
zacijos sekretorium — B. Pen- 
kovskis ir Medicinos darbuotojų 
profesinės sąjungos komiteto pir
mininku — J. Culkovas. Vyr. Kuro 
valdybos viršininku — -Jevdokimo- 
vas, Tauragės „Ąžuolo” siuvyklos 
artelės vedėja — Ona Kuznecova 
ir pavaduotojais — Norkus ir Pet
raitytė.

‘ — Maskvoje ruošiama’ dailės 
paroda, kurioje dalyvauja ir 
lietuviai dailininkai. Darbų- buvo 
pristatyta 90, bet jury komisija 
atrinko tik 9 dailininkų 12 darbų. 
Priimti šių dailininkų: Levo Mer- 
gašilskio (visai negirdėtas) — Su
šaudymas, Vyt. Mackevičiaus — 
Peizažai, A. Žmuidzinavičiaus — 
Žvejai, R. Kalpoko — Senutė, J. 
Buračo — Marvelės kaimas, T. 
Kulakausko — iliustracijos, plaka
tai, P. Rauduvės — Gelgaudo pi
lis ir Ganykloje, skulp. V. Palio — 
Prie kūdros ir Mergailė ir slAilp. 
R. Jakimėno — Jakimavičiaus — 
Karto galva. Dauguma darbų prieš 
keliolika metų pagaminti. Narių 
s-ga turi apie 100. Pirmininku yra 
L. Mergašilskįs, Kauno skyriaus — 
Stp. Žukas ir Vilniaus — Jurkūnas.

— Panevėžio choro vedėjais yra 
Baniulis, Narsutis, Kbrka ir Belo- 

zaras.
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