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Omedžiai, o sodai, o pievų žiedai, 
O plaštakėle judri ir marga! 
Nuskarę, sulyti, pavargę šiandieną 

atrodom,
Bet dar atsivers mum pavasario 
dainių knyga!...

St. Santvaras
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Pasikalbėjimas su UNRRA centro auklėjimo 
sk.ved. DONALD HYDE

Izidorius Vasyliūnas

Choru ugdymo reikalu

Amerikiečių zonos UNRRA cen
tro auklėjimo skyriaus vedėjas Do
nald Hyde maloniai priėmė ŽIBU
RIŲ redaktorių ir pasikalbėjo ak
tualiais spaudos klausimais. Pono 
D. Hyde darbo sritis yra labai pla
ti, jam be spaudos, dar tenka rū
pintis mokyklomis, studentais ir 
kitais auklėjimo reikalais. Mus pir
moj eilėj domino spaudos klausi
mai; todėl pirmiausia buvo pasi
teirauta, kiek pati UNRRA yra iš
leidusi spaudinių.

— Mes išleidome ir išdalinome 
stovyklų mokykloms apie tris tūk
stančius vadovėlių šešiomis kalbo

mis.
—Ar šių vadovėlių gali gauti ir 

kitų zonų stovyklų mokyklos?
— Ne. Mes bandome pasikeisti 

su britų zona, bet kol kas dar ne
sikeičiama. Knygos duodamos tik 
amerikiečių zonos mokykloms.

—Ar numatoma dar daugiau va
dovėlių išleisti?

— Knygos yra spausdinamos at
sižvelgiant į kiekvienos tautos sto
vyklų vaikų skaičių.

— Ar, be vadovėlių, nenumato
ma išleisti kitokio pobūdžio knygų?

— UNRRA zonos centras leidžia 
tik vadovėlius. Kitokių knygų buvo 
išleista, bet joms nebuvo duotas 
leidimas.

— Ar nėra kelio išleisti grožinės 
literatūros ir pan. knygų?

— Nuo rugpjūčio mėn. 31 d. vi
soms knygoms leisti reikės gauti 
karinės valdžios leidimą.

—Kaip yra numatyta pertvarkyti 
DP laikraščius?

— Visų tautų laikraščiams leidi
mus duos karinė valdžia. Platina
mi tegalės būti tik amerikiečių zo
noj. Laikraščio tiražas — penkiems 
atitinkamos tautos asmenims per 
savaitę vienas egzempliorius, 12 
psl. Popierius bus duodamas iš 
karinių resursų. Kiekvienai tautai 
bus leista daugiausia keturi laik
raščiai.

— Kokių sugestijų turite DP 
spaudai?

— Laikraščiai turi būti laisvi ir 
demokratiški, tačiau redaktoriai

turi atsiminti, kad Vokietija yra 
kariškai okupuotas kraštas ir žinių 
spausdinimui kai kurie suvaržymai 
yra neišvengiami.

Bemaž kiekviena stovykla turi 
suorganizuotą chorą, o kai ku
rios ir po du. Vieni jų lungiasi su 
tautiniais šokiais, sudarydami tau
tinius ansamblius, kiti į savo pro
gramas pakviečia solistus, sudary
dami tam tikrus koncertinius vie
netus. Dar kiti iš tų pačių choristų 
atrenka geresnių balsų dalyvius i 
įvairius kamerinio pobūdžio sąsta
tus, kaip duetus, kvartetus, okte
tus ir panašiai. lr patys chorai nė
ra vienodo tipo — vieni jų mišrūs, 
kiti vien'vyrų arba ir abiejų tipų 
drauge.

Nelygūs chorai ir savo sudėtimi. 
Vieni jų didesni, kiti mažesni, kaip 
nelygi ir jų balsinė medžiaga. Di
desnių stovyklų chorai turėjo di
desnę atranką, jie laimingesni ir 
skaičiumi, ir baisingumu

Tačiau lemiančios reikšmės cho
rams turi jų vadovas-dirigentas. 
Kur choro priešaky yra atsistojęs 
kvalifikuotas muzikas ir prityręs 
chorvedys, ten choras klesti be 
priekaištų ir žengia pirmyn. Bet kur 
chorui vadovauja nepilnų kvalifi
kacijų muzikas arba visai mėgėjas, 
ten pastebima nemaža trūkumų ir 
skaudžių prasilenkimų su progra
mos pasirinkimu.

Jeigu bandytume apžvelgti visą 
šių dienų mūsų chorų kultūrą, su
sidurtume su dideliu sunkumu jai 
apibūdinti. Sunkumų būtų ir choro 
meninio pajėgumo atžvilgiu, ir jo 
sudėties, ir juo labiau repertuaro 
atžvilgiais.

Tam tikras įvairumas aukštai 
kvalifikuotų vienetų yra pageidau
jamas, Jisai praturtina mūsų me

no gyvenimą, išnaudoja visas me
nines galimybes. Tačiau masinis 
chorų tipas turėtų būti labiau vie
nodas. Tokio tipo choras turėtų 
bazuotis esamomis sąlygomis ir 
lietuvių muzikinės kultūros ideolo
gija.

Pirmiausia jį saistytų vietos są
lygos. Negausi sudėtis, silpni bal
sai, nepakankamai kvalifikuotas 
chorvedys — tai tos sąlygos, su 
kuriomis susiduriame dažnoje sto
vykloje ir su kuriomis reikia skai
tytis. Aišku, esant tokioms sąly
goms, negali būti kalbos apie su
dėtingų veikalų atlikimą. Bet ir 
šiose sąlygose, einant nuo leng
vesnio prie sunkesnio, pažanga 
yra galima.

Svarbiausia yra antroji bazavi- 
mo pusė — kokia yra muzikinė 
choro ideologija.

O ši pastaroji priklausys nuo to, 
kaip mes žiūrėsime į meną. Ar 
ieškosime mene pramogos ir išsi
blaškymo, ar žiūrėsime į meną kaip 
į galimybę pasirodyti prieš kitus 
(vistiek — savuosius ar svetimus), 
ar menas bus mums šventovė, iš 
kurios semsimės jėgos gyvenimo 
kovai, kovai už savo tautos ateitį 
ir kultūrą. Manau, sutiks daugelis 
su nuomone, kad pirmoje eilėje 
chorams turi rūpėti tremtinių mo
ralės palaikymas.

Daina, ir tai mūsų nuosava lie
tuvių liaudies daina, čia iškeltina 
į pirmą vietą. Liaudies daina yra 
netarpinė mūsų protėvių kūryba. 
Toji kūryba yra ne kas kita, kaip 
išdava jų gyvenimo įvairiausiais 
atvejais. Ar galime rasti geresnės 
medžiagos savo dvasios penui? Ar
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gali būti mums svetimi tėvų išgy
venti vargai ar jų patirti džiaugs
mai? Lietuvių liaudies daina savo 
melodija yra giliai kultūringa ir ori
ginali. Savo turiniu ji pilna gilaus 
liūdesio, rezignacijos ir ryžtingumo. 
Ar gali kas labiau atitikti mūsų da
bartinę dvasios būklę? Tad pirmą 
vietą turėtų užimti liaudies daina. 
Gryna, neiškraipyta, be svetimų 
įtakų, geru teksto turiniu, kvalifi
kuotų kompozitorių harmonizuota 
liaudies daina turėtų užimti didesnę 
tokio choro programos dalį.

Antrą dalį turėtų užpildyti mūsų 
kompozitorių komponuotos dainos. 
Jeigu liaudies daina yra sponta
niškas mūsų tautos kūrybinio ge
nijaus išsiveržimas, tai mūsų kom
pozitorių kūryba yra to paties tau
tos genijaus kultyvuotas plėtojimas. 
Išėję iš tos pačios tautos ir besi
remdami jos jau įkūnytu muzikiniu 
folkloru, jie plečia kūrybinius) ho
rizontus. Tautos išgyvenimus jie 
išreiškia naujomis formomis labiau 
atitinkančiomis laiko dvasią, la
biau mus priartinančiomis pre ben
dros Europos ir viso pasaulio kul
tūros. Mūsų visuomenė būtų skau
džiai skriaudžiama, jei 
maitinama kulfyvuoto ta 
jaus produkcijomis.

ji nebūtų

Amerika rinkimu išvakarėse
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

lapkričio 7 d. bus rinkimai. Bus iš
rinkti nauji atstovų rūmai, trečda
lis senato ir 34 (iš 48) štatų guber
natoriai. Prezidentas Trumanas 
pasilieka dar dvejiems metams, 
bet jei rinkimai radikaliai pakeistų 
dabartinį kongreso sąstatą, Tru- 
mano vyriausybės darbas būtų žy
miai apsunkintas.

Būsimieji rinkimai bus varžyty
nės tarp demokratų ir respubliko
nų partijų. 1936 m., savo klestė
jimo viršūnėje, demokratai turėjo 
333 atstovus ir 75 senatorius; da
bartiniame kongrese jie turi 242 
atstovus ir 57 senatorius. Iš 48 gu
bernatorių 25 yra demokratai. De
mokratams pakanka netekti 27 at
stovų ir 10 senatorių, ir kongreso 
dauguma pereis į respublikonų 
rankas.

Labai sunku nusakyti skirtumą 
tarp tų dviejų partijų. Aplamai ta
riama, kad demokratai yra pažan
gesni vidaus politikoj ir aiškiau 
pasisako už tarptautinį bendra
darbiavimą užsienių reikaluose. Jie 
taip pat turi glaudesnį ryšį su dar
bininkų sąjūdžiais. Bet tarp de
mokratų, ypač pietiniuose štatuose, 
yra dešinysis sparnas, konserva
tyvus ir net reakcinis vidaus poli
tikoj ir pasisakąs už JAV izolia
ciją tarptautiniuose santykiuose 
(Mississipi senatorius Bilbo, Mon
tanos—Wheeleris . . .). Priešingai, 
tarp respublikonų yra tokių pa
žangių vyrų, kaip velionis Willkie 
ir Stassenas, kurie toli pralenkia 
daugelį demokratų. Ne vienas Tru- 
mano vyriausybės socialinis bei 
ūkinis įstatymas V7či praėjęs pa
žangiojo respublikonų sparno pa
ramos dėka — prieš konservaty
viojo demokratų sparno atstovų 
bei senatorių balsus.

įvairiuose štatuose jau yra įvykę 
įžanginiai rinkimai — partijos iš
statė savo kandidatus. Aplamai, 
konstatuojama, kad abiejose par
tijose viršų ima pažangusis ele- 
mentas, pasisakąs už aktingą JAV 
dalyvavimą ir atsakomybę tvar
kant pasaulio reikalus. Pvz., Min- 
nesotos respublikonai nebeišstaiė 
ilgamečio senatoriaus Shipsteado, 
žymaus izoliacionisto, o Siaurės 
Dakotoj — senatoriaus Nye. Bet tuo 
tarpu, kai Minnesotoį respubliko
nai iškėlė Stasseno tipo politiką, 
S. Dakotoj Nye vietoj kandidatu 
išstatytas izoliacionistas Langer.

Išeinant iš tokio tipinio choro 
veiklos apibūdinimo, siūlosi dvi 
išvados,‘du keliai, kurie galėtų mus 
priartinti, kad ir pamažu, prie pa
našios idėjos realizavimo. Vienas 
jų būtų labiau pritaikytas mėgė
jams, su ilgesne laiko distancija, 
būtent, chorvedžių kursai. Prityrę 
chorvedžiai muzikai turėtų suorga.- 
nizuoti kad ir trumpalaikius kur
sus, kur galima būtų mėgėjus su
pažindinti su muzikos reikalavi
mais, suteikiant jiems elementari
nių žinių, nustatant pagrindines 
veiklos gaires.

Antras kelias, taikytinas jau 
esamiems neblogiems chorams, tai 
dainų šventė. Ji pirmoje eilėje išly
gintų chorų repertuarus, juos iš
valytų ir praturtintų. Ji pagyvintų 
chorų veiklą, uždegdama naujų 
siekimų idėjomis. Dainų šventė įneš
tų į mūsų pilką tremties gyvenimą 
kažką naujo, gaivinančio, ji leistų 
galingai prabilti iš visų pusių 
gniaužiamam mūsų tautos genijui. 
Tuo pačiu ji pakeltų mus morališ
kai, labiau mus suvienytų, susti
printų lūžtančią viltį. Tinkamai pa- Į 
ruošta ir pravesta, ji puikiai mus 
reprezentuotų mūsų globėjų ir sve
timtaučių tarpe. Ji galėtų mus 
atestuoti ir ateisimam nepriklau-

I somam gyvenimui.

Montanoj demokratai nuvertė ilga
metį senatorių Wheelerj ir jo vie
ton pastatė Roosevelto linijos 
žmogų, bet išgarsėjęs žydų, negrų 
ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priešas Bilbo praėjo Mississipio 
štate.

Britų „Spectator“ koresponden
tas spėja, jog naujajame JAV kon
grese (abiejuose rūmuose) bus 
mažiau izoliacionistų; tokiu būdu 
atrodytų nepagrįsta baimė, kad 
JAV gali pasitraukti iš politinio 
vadovavimo demokratiniam pasau
liui. Bet niekas nedrįsta spėti, koks 
gali būti partinis naujojo kongreso 
sąstatas, nuo kurio priklausys pre
zidento Trumano ir kongreso 
bendradarbiavimo sklandumas. 
Demokratų populiarumas JAV vi
suomenėj yra akivaizdžiai suma
žėjęs. Jeigu demokratai netektų 
daugumos, Trumanui su kongresu 
būtų daugiau sunkumų, o tatai su
silpnintų ir JAV vaidmenį tarp
tautiniuose santykiuose. Dėl to 
tad visas politinis pasaulis Ame
rikos rinkimų laukia su įtemptu 
dėmesiu.

Mūncheno Lohengrin stovyklos Šv. Kazimiero koplyčios vidus 
' Projektas ir vitražas inž. R. Baublio A. Gruzdžio nuotr.

Žiburiai

Derybos ir ginčai del švedu 
paskolos sovietams

Švedai su sovietais tariasi dėl 
vieno milijardo švedų kronų pas- 
skolos, kurią švedai išmokėtų per 
penkerius metus, tiekdami sovie
tams mašinų, hidroelektrinių įren
gimų, garo turbinų, transformato
rių, lokomotyvų . . .

Jeigu derybos prives prie susi
tarimo, iai reikštų drastišką švedų 
prekybos nukreipimą nuo Vakarų 
rinkų į Rytus. Tasai susitarimas, 
atrodo, bus pasiektas, nes jį kar
šiai palaiko socialdemokratai, ku
rie abejuose parlamento rūmuose 
turi daugumą.

Švedų pramonės sluoksniai šį 
savo vyriausybės užmanymą su
tinka aiškiai nepalankiai. Švedų 
įmonės užverstos užsakymais — iš 
Vakarų Europos. Nė viena firma 
nenori jų atšaukti vien tam, kad 
pradėtų gaminti sovietams. Be to, 
Švedijoj labai irūksta darbo jėgos; 
jeigu būtų susitarta su sovietais, 
švedams reikėtų susirasti 100.000 
pramonės ir tiek pat žemės ūkio 
darbininkų. Paskolos programai 
įvykdyti tektų gerokai apkarpyti 
vidaus rinką. Apie 20.000 darbi
ninkų būtu atitraukti iš statybos 
pramonės į metalo pramonę; ta
tai reikštų, kad sovietų naudai 
drastiškai (apribojama Užplanuo
toji ligoninių, mokyklų, darbininkų 
butų statyba.

Už paskolos davimą kalba po
litiniai motyvai. Švedai jau susigy
veno su mintimi, kad šimtai švie
sulių, kurie pastaraisiais mėnesiais 
naktimis raižo jų krašto padangę, 
yra ne meteorai, bet vokiečių „V“ 
tipo raketiniai sviediniai, kurie, 
atrodo, lekia nuo 1.000 ligi 1.500 
km, nes dažnai pasirodo ir Siaurės 
Švedijoje. Sis reiškinys švedus ner
vina ir gąsdina. Jie nenorėtų būti 
įveik į karą, kuriame panašūs mo
dernieji ginklai nuniokotų jų tur
tingą šalį. Užtat jie nori užsitikrinti 
politinį neutralumą iš sovietų pu
sės, pasidarydami jiems naudingi 
ūkiškai. Ir Hitleris Švediją ištausojo 
vien dėl to, kad ji jam buvo „nau
dinga". Švedai mano, kad toji tak
tika padės jiems ir šįsyk.

Amerikiečių žurnalistas Homer 
Bigart rašo, jog švedų vyriausybės 
pareigūnai atvirai saką: „Jeigu 
Amerikai tat nepatinka, kodėl Ii 
vietoj tų kelių neapmokyto jauni
mo divizijų nelaiko Europoj kaip 
reikiant armijos? Kokią realią pa
galbą jūs mums duotumėt, jei pa
sidarytų riesta?"

Bigart priduria: ir ką tu žmogus 
gali jiems į tai atsakyti!
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Nauji vejai Art. Rytuose
„Artimųjų Rytų“ vardu mes su

prantam visą arabiškąją sritį nuo 
rytinių Viduržemio jūros krantų 
ligi Persų įlankos: Egiptą, Palesti
ną, Transjordaniją, Libaną, Iraką ..

Si visa sritis, kurioj yra Suezo 
kanalas ir naftos laukai, šiuo me
tu yra be galo reikšmingų politi
nių pasikeitimų scena. Egipto na 
cionalizmo spaudžiami britai trau
kiasi iš to krašto. Suezo kanalui 
apsaugoti ir reikale apginti jie 
ketina paversti Palestiną savo 
strategine baze,- tenai gi vyksta 
apgailėtina britų ir žydų susikirti
mo drama. Nauji reiškiniai bręsta 
Irake, iš kurio britai rengiasi ap
saugoti savo naftos interesus 
Irane.

Visoje Art. Rytų srityje didesnis 
ar mažesnis trynimasis visą laiką 
vykdavo tarp britų ir arabų nacio
nalistų. (Palestinoj dar yra trečias 
partneris — žydai.) Ligi šiol grum
tynių motyvas būdavo tautinis. Su 
tautiniais arabų sąjūdžiais britams 
vis pasisekdavo surasti išlyginimų 
bei kompromisų. Per paskutiniuo
sius kelis mėnesius betgi įvykę 
nuostabių politinių permainų. Gai
vališkai iškilo revoliuciniai socia
liniai sąjūdžiai, kurie yra nacio- 
nalistiškesni už buržuazinius bei 
konservatyviuosius arabų sąjū
džius, bet praktinėje kovoje re
miasi į proletariato internacionalą.

„Po ramiu paviršium verda so
cialinis vulkanas", rašo britų „Eco
nomist" Art. Rytų korespondentas. 
„Sovietų įtaka, komunizmo augi
mas, profesinės sąjungos ir socia

listiniai sąjūdžiai nebėra vien ga
limybė: tai jau yra tikrovė. Socia
liniai konfliktai kasdien darosi 
realesni, ir tautiniams klausimams 
jie duoda naują veidą ir naują 
turinį."

Taip yra Egipte, kur vyriausy
bė visomis jėgomis bando kovoti 
su komunizmu, bet nacionalistinių 
motyvų yra stumiama susikirsti 
su britais ir dėl to negali naudo
tis pilna jų parama. Libane socia
liniai streikai ir bruzdėjimai pasi
darė nebesiliaująs reiškinys. „Ko
munistinės, profesinių sąjungų ir 
socialistinės idėjos daro gaivališką 
pažangą tarp Palestinos arabų", 
rašo toliau „Economist". „Irake 
komunizmas pastebimai plečiasi; 
ten leidžiami keturi komunistiniai 
arabų ir vienas kurdų dienraštis. 
Partija turi daug šalininkų tarp 
geležinkelininkų, mokytoju, valdi
ninkų ir kariuomenėje. Šiandien 
jau nebegalima nė svajoti, kad 
Art. Rytuose ilgiau be’pasiliktų tos 
formos, kurias britai sukūrė per 
paskutiniuosius 20 metų."

Britų savaitraštis atvirai konsta
tuoja, jog „kaip dalykai stovi 
šiandien, kairiųjų pergalė Art. Ry
tuose iš tikrųjų reikš britų įtakos 
išsumimą, o jos vieton natūraliai 
linkstama į Sovietų Sąjungą . . . 
Politinė kova, kaip iš visko ma
tyti, virsta kova dėl britų ar so
vietų įtakos persvaros toje srityje."

Neseniai arabų valstybių galvos 
buvo susirinkę konferencijos, ir 
jie nutarė bendromis jėgomis ko
voti su vad. griaunamaisias sąjū
džiais. Tasai nutarimas, anot „Eco
nomist", rodąs, jog dabartiniai 
arabų valstybių valdovai priklauso 
nuo britų ir turės su jais rasti 
bendrą kalbą, kad pajėgtų apval
dyti tas revoliucines jėgas. Atsi
sakydami draugystės su britais, 
jie padarytų politinę ir socialinę 
savižudybę.

UŽMEGZTI RYŠIAI TARP JAV IR 

TREMTINIŲ LIETUVIŲ STUDENTŲ

Lietuvių universiteto klubas Či
kagoje yra gavęs iš Mr. Robert 
Riggle, UNRRAos direktoriaus, 
globojančio Baltijos universitetą 
Hamburge, laišką, kuriame plačiai 
aprašoma to universiteto veikla, 
organizacijos ir siūloma užmegzti 
glaudų kontaktą tarp JAV. lietu
vių studentų ir tautiečių, studijuo
jančių Hamburgo universitete.

Čikagos lietuvių universiteto 
klubas kvietimą maloniai priėmė ir 
žada lietuviams studentams, stu
dijuojantiems Hamburgo Baltijos 
universitete, kiek galėdamas pa
dėti.
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V. Rimvydas

Tremties gyvenimo palaima
— Tremtis — tari gyvenimas, — 

į Jersey salą ištremtas, yra pasa
kąs Victor Hugo.

Tačiau ir kitokių nuomonių esa
ma. Tremtis prilyginama ir žmo
gaus pasmerkimui žūti.

Ne mūsii reikalas čia plačiau 
svarstyti šias dvi diametraliai 
priešingas pažiūras. Vis dėlto ten
ka pripažinti tiesą, kad tremtyje 
lengvai įžvelgsime šviesiųjų ir 
tamsiųjų pusių. Vieni, tremtyje 
atsidūrę, ne tik kamuosis tėviškės 
pasiilgę, bet ir lengvai įklimps į 
moralinio neatsparumo, net ir dva
sinio, dažnai ir fizinio palūžimo 
halą. Kiti vėl, nors ir be tėviškės 
gyvendami, nors ir palikę savo 
artimuosius, tačiau, gyvendami 
vakarų pasauly, sieks pažinti visas 
to pasaulio gerąsias puses ir jas 
sugebės pritaikyti ne tik savojo 
asmens naudai, bet ir savojo 
laisvo krašto labui, pagaliau vi
suomet turės galvoje, kad, nors 
ir tremtiniais būdami, tačiau bū
dami palikto — kultūringo ir pa
sauly gerą vardą įgijusio — kraš
to reprezentantais, turi dėti visas 
įmanomas pastangas, kad toji pri
verstinė reprezentacija prisidėtų 
prie tėvynės vardo iškėlimo sve
timųjų vakariečių jūroje.

Bet ar tremtį galima pavadinti 
palaima? Juk tai greičiau didelė 
nelaimė, gal net prakeikimas. 
Tūkstančiai- žmonių metasi į klai
kią, neaiškaus rytojaus nežinią, 
šimtaį jų atsiduria nepavydėtinoje 
moralinėje ir fizinėje būklėje, 
daug beprasmingai palūžta ir vi
siškai dingsta iš lietuviškosios 
bendruomenės, daug ir miršta 
ir... palaima?

Nenoriu čia būti klaidingai su
prastas. Netenka, aišku, abejoti, 
kad tremtis yra didelė mūsų tau
tiečių nelaimė, tačiau nereikia ir 
į šią, tikėkimės, laikiną būklę žiū
rėti tik iš vieno taško, tik pro juo
dus akinius. Juk ir priežodis sako, 
kad nėra tokio blogio, kuris neiš
eitų į gera. Tad ir tremtyje ten
ka ieškoti gerųjų pusių, tenka jo
je įžvelgti tas prošvaistes, kurios 
ne tik nejaukų tremtinio gyveni
mą daro šviesesnį, bet ir atveria 
vartus j ligi šiol mūsų tautiečiams 
dar nežinomus pasaulius (socialr- 
nio, kultūrinio ir kt. gyvenimo sri
tyse), leidžia jiems įgauti patyri
mo, kurio jie nebūtų gavę savam 
krašte ir kuris eventualiai, į tą 
kraštą grįžus, atneš daug naudos, 
gal net lemiamai prisidės prie jo 
kultūros ar ekonominio lygio, so
cialinės gerovės pakėlimo.

Šioji palaima nebus tremtyje vis 
siems prieinama. Priešingai — ja 
pasinaudos tik mažesnioji- išblaš
kytų tautiečių dalis ir tik toji da
lis, kurią sudarys pats atspariau
sias elementas. Toks elementas, 
kuris sugebės atsispirti visoms 
nelemtosioms tremties gyvenimo 
bangoms, kurių verpetuosna, deja, 
taip lengvai pakliūna didžioji 
tremtinių bendruomenės masė.

Išvengę tų verpetų, būdami sti
prūs dvasia ir kūnu, ugdydami sa
vyje tvirtą viltį ne tik į dažniau
siai gražiomis frazėmis paremtą 
grįžimą, bet ir į gyvenimo logika 
pagrįstą, teisingumo tarptautiniame 
gyvenime įgyvendinimą, šie mūsų 
tautiečiai visa savo energija turė
tų pilnumoje naudotis šia tremties 
gyvenimo palaima, semti riešku
čiomis skaidrųjį šio gyvenimo 
vandenį, kurio nebūtų prisėmę sa
vame krašte.

Tremtinių dauguma yra atsidū
rusi nusiaubtos Vokietijos plo
tuose. Dešimtys tūkstančių įvai
riausių profesijų, išsilavinimo ir 
amžiaus tautiečių gyvena ir važi
nėja po Vak. Europos žemes, į ku
rias savo metu nė nesvajojo 
pakliūti. Ar jie, norisi paklausti, 

pilnai įvertina buvimo svetimame 
krašte, nors ir priverstinio, reikš
mę? Ar jie įsisąmonina tą faktą, 
kad jau dveji metai gyvena Vak. 
Europos žemėse, nors ir karo 
skaudžiai sužalotose, tačiau že
mėse, kurios daug teikia teigiamo, 
pamokomo, pavyzdingo mūsų žmo
nėms ir kurios, labiau vis susiriš- 
damos su laisvųjų Vakarų sąjun
gininkų kultūriniais pasiekimais 
ir nebuvusia sugniuždyta jų kul
tūrine kūryba, atneša vis daugiau 
ir daugiau dvasinio ir kitokio tur
to, kurį belieka tik mokamai rink
ti ir naudoti.

Hanau stovyklos lietuviai sveikina UNRRA dir. mjr. Heath jo 50 
metų amžiaus sukakties proga J. Būgos nuotr.

Kiekvieną svetimą kraštą pa
žinti yra didžiai naudingas daly 
kas — tai žinoma tiesa. Lietuvoje 
gyvendamas, retas mūsų tautiečių 
negirdėjo apie Hamburgą, Mūn- 
cheną, gal ir Heidelbergą ar Tu 
bingeną. Dabar tų tautiečių masės 
ne blogiau, kaip mūsų Pilviškius 
ar Pušalotą, pažįsta, palyginti, di
delės Vokietijos didmiesčius, 
miestus ir net kaimus, Husumu, 
Buxtehude pradedant ir Seligen 
stadtu, Rottweiliu ar Freisingu bai
giant. Lietuviai geriau Vokietiją 
pažįsta už danus ar prancūzus — 
tai neabejotina. Tačiau visoks gali 
būti krašto pažinimas. Vieni be
važinėdami — reikalo verčiami ar 
tik šiaip sau, pusiau turistiniais 
tikslais — pirmoje eilėje kreips 
dėmesį į miesto ar kaimo išvaizdą, 
išorinį susitvarkymą, namų ar ke
lių statybą, ūkininkavimo meto
dus ir, progai pasitaikius, paseks 
atitinkamos vietovės žmonių pa
pročius, tautinius drabužius, susi
domės vietos tarme, nevengs užeiti 
per pamaldas į vietovės bažnytėlę. 
Ir ne dėl tuščio smalsumo, bet tik 
— kad geriau, giliau pažintų kraš
tą. Kiti vėl, nerimtai samprotau
dami, kad girdi, „mes čia tik lai

kinai”, rūpinsis įsidėti į galvą 
miestelio ar kaimo pavadinimą, 
tačiau jiems pats kraštas ir jo 
žmonės mažiausiai rūpės. Nebent 
jie susidomės, kur daugiau vaisių, 
kur pigesnės daržovės ir kur ne
blogas ... vaisinis „mostas”. Kraš
tą pažinti — didelis dalykas, ir 
tai palaima tiems, kurie supranta 
krašto, jo žmonių ir papročių są
vokas.

Vokietija gerokai bombų ap
griauta, tačiau klystų tas, kas 
teigtų, kad čia tik griuvėsiai ir 
juose besikapstydamas nieko ne
rast Daug miestų sugriauta, daug 
bibliotekų ir teatrų sudeginta, ta
čiau dar pakankamai yra likę nau
dotis tiems, kurie įvertina to nau
dojimosi reikšmę.

Mūsų studentai. Jų čia atklydo 
apie porą tūkstančių. Atsirado ga
limybės studijoms, ir vieni jų visu 
rimtumu, tačiau didesnė dalis su 
tam tikru lengvabūdiškumu metėsi

rašydintis i didesnių ir mažesnių 
miestų universitetus bei politech
nikas. Lietuvoje dažnas mūsų tik 
svajodavo: ar pavyks man pakliū
ti į užsienį studijoms? O štai ir 
tikrovė. Pakliuvo ne dešimtys, bet 
tūkstančiai. Atrodo, reikėtų tik 
džiaugtis ir dižiuotis šia palaima 
— galimybe semtis mokslo senų 
tradicijų žinomose ir neretai aukšto 
mokslinio lygio Alma Mater įstai
gose. Bet... dažniausiai ta į neį
vertinama. Ir nežinai žmogus, kas 
čia kaltas: ar silpno dvasinio nu
garkaulio žmonių palūžimas, ar 
mūsų padėties klaikus netikrumas, 
ar iš viso nevertinimas to, kas, pa
lyginti, lengvai pasiekiama.

Nemažas būrys Vokietijoje ir 
mūsų vyresniųjų ir jaunesniųjų

mokslo vyrų. Jų profesinė padėtis 
nėra beviltiška. Nors, deja, ne 
visi, tačiau nemažas jų skaičius 
turi galimybės ir pakankamai ener
gijos bej ryžtingumo toliau tobu
linti savo žinias, naudotis biblio
tekomis, palaikyti asmeninį kon
taktą su žymiaisiais mokslo vy
rais. Mūsų profesūros atstovams 
atsirado galimybė ir dėstyti, tiek 
vokiečių universitetuose (Tubin
gen), tiek .sąjungininkų įsteigtose 
aukštosiose mokyklose (Hamburg, 
Mūnchen). Jaunieji mūsų moksli
ninkai randa sąlygų atspausdinti 
vokiečių k., savo tyrinėjimus ir 
tuo būdu lietuviškąjį mokslą pa
skleisti toliau už Vokietijos ribų 
(dr. Alseikaitė-Gimbutienė). Tai 
ne tik palankios sąlygos kūrybai, 
tai drauge nemaži mūsų mokslo 
laimėjimai, tikroji palaima mūsų 
mokslo žmonėms.

Tie patys universitetai dar tre

Flintbeko (Kiel) stovyklos lietuvių pradžios mokyklos mokiniai su mokytojais

čiai tremtinių kategorijai ateina į 
talką—ji turi galimybę juose įsigyti 
aukštojo mokslo daktarų laipsnius. 
Nėra tai lengvas dalykas (vokie
čių kalba!), todėl ir stebėtis ten
ka, kad, palyginti, gana daug mū
sų tautiečių siekia tapti daktarais 
— teisių, filosofijos ir kitokiais. 
Tačiau jei tik pusė jų grįš į tėvy
nę su daktarų laipsniais, bus lai
mėjimas ne tik jiems, bet ir kraš
tui.

Daug profesijų atstovų atsidūrė 
Vokietijoje. Daugelis jų, gyvenda
mi stovyklose ir neparodydami di
desnio ryžtingumo, negali reikštis 
savo profesiniame darbe, negali 
tobulintis ir iš viso yra pasmerkti 
dvasiniam merdėjimui. Tačiau ar 
mokytojas turi būti pasmerktas 
merdėti? Anaipol! Savo gražų pa
šaukimą jis puikiai, nors ir su di
džiuliu atsakingumo jausmu, gali 
panaudoti dirbdamas tremtinių sto
vyklų mokyklose ar, reikalui 
esant, privačiai.

Gydytojai turi sąlygas tobulintis 
gerose ligoninėse. Jau blogesnė 
senesnių gydytojų padėtis. Inžinie
riai, ypač apsukresnieji, gali dirb
ti savo įsteigtose ir sąjungininkų 
valdžios remiamose bendrovėse. 
Blogesnė teisininkų būklė, jie vi
soje savo masėje negali dabar ir 
negalės ateity pilnumoje reikštis 
savo profesijoje. Tačiau jie gali 
pakankamai rasti teoretinės ir 
praktinės medžiagos labiau pasito
bulinti, gi dirbą tremtinių teis
muose, kaip teisėjai ar kaip ad
vokatai, turi progos neretai pasi
nerti į savo profesijos problemų 
sprendimą. Praktinis darbas nepri
einamas ir ekonomistams — ir 
jiems lieka studijos ir įgytų žinių 
būsimas pritaikymas Lietuvoje. 
Žurnalistai? Kilnus, niekuomet pas 
mus reikiamai neįvertintas jų dar
bas ir talentas gali reikštis ligi 
šiol gausiuose laikraščiuose ar 
stovykliniuose leidiniuose, bet... 
jis reiškiasi pernelyg ribotai. Yra 
jiems ir daugiau progų planingai 
tobulintis savo profesijoje — kal
bos, gausi užsienių spauda ir kun
kuliuojantis pasaulio gyvenimas.

Atskira grupė — tai mūsų Par
naso žmonės. Literatai, meninin
kai. Žinomas pavyzdys, kad trem
ties sąlygose yra įmanoma sukur
ti pačius stipriuosius literatūros 
šedevrus (Mickevičius, Slovackis, 
Krasinskis, visa eilė Vokietijos 
hitlerinių laikų emigrantų). Ligi 
šiol dar neturėjome konkrečių pa
vyzdžių, kad mūsų beletristai ar 
poetai sukurtų gaivalingai stiprius 
mūsų literatūros perlus. Vis dėlto 
tuo tikime — juk dažnai jie tui ne

blogas kūrybos sąlygas, daug pro
gų pažinti svetimųjų kūrybą, ir 
nereikia jiems, kaip Lietuvoje, 
vargti įstaigose dėl duonos kąsnio. 
Tik mažiau grafomanijos — ji ge
rokai kompromituoja mūsų kūrybą 
tremtyje. Ir dailininkų sąlygos pa
našios — nevertas dailininko var
do tas, kuris, užuot kūręs, sėdės 
rankas sudėjęs, besirūpindamas 
materialinėmis vertybėmis. Mūsų 
teatrų solistai ir aktoriai turi gra
žią dirvą reikštis pačių lietuvių 
tremtinių tarpe ir net savo talento 
ir gal laimės dėka būti įvertintais 
bei priimtais dirbti į svetimųjų 
meno įstaigas. Daug jiems galimy
bių tobulėti, kilti į vis didesnes 
meno aukštumas — belieka tik iš
naudoti laiką. Muzikai, kompozi
toriai, dirigentai (ypač chorve
džiai) turi sąlygas’ intensyviai 
dirbti.

Žmonės gali toliau tobulėti, sem
tis naujų žinių, sekti ir pažinti tu
riningą gyvenimą — ar tai nėra 
palaima?

Bet stovyklinių gyventojų masė? 
Nejaugi ir jiems tenka gyventi pa
laimingą gyvenimą? Tokie klausi
mai ne vieno čia bus pastatyti, ir 
visai jie vietoje.

Taip, pilkas, nuobodus ir niūrus, 
dažnai beviltiškai atrodąs yra tas 
stovyklinis gyvenimas. Ne tik pa
prastieji žmonės, bet ir mokslą bei 
įvairias profesijas įsigiję mūsų 
tautiečiai labai dažnai beprasmin
gai ir pražūtingai savo ateičiai 
ledžia laiką, kurio bent ligi šiol 
tiek daug laisvo turėta. Ar nėra 
progų tikslingai ir naudingai jį leis
ti? Tokių progų yra pakankamai.

Kalbos — didelis turtas ir milži
niškas kapitalas ateičiai. Ar stro
piai jų mokomasi? Daug apie tai 
pasako stovyklų gyventojų ir sve
timų kalbų lankytojų palyginamieji 
skaičiai. Ar veržiamasi į amatų 
mokslus, kuriems pramokti vis di
desnės galimybės teikiamos? Ar 
stengiamasi dirbti ir gilinti ne tik 
savo žinias, bet ir savąją asmeny
bę, savąjį Aš? Retas tai reiškinys.

Tai liūdna, juo labiau, kad trem
tyje, kaip aukščiau nurodyta, ra
sime nemaža palaimingų sąlygų, 
progų, galimybių pasinaudoti sve
timo krašto dvasinėm gėrybėm sa
vo ir būsimo laisvo krašto labui.

Tremtis — tai puiki ir retai 
pasitaikanti charakterių, tvirtų 
charakterių grūdinimo rūsti moky
kla. Būtų tikrai apgailėtina, jei 
šią mokyklą sėkmingai išeitų tik 
nedidelis atspariųjų skaičius.
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Vyt. Tamulaiiis

Kryžkelėje
Ponia Emilija laikė rankoje laiš

kutį, vartė savo plonuose pirš
tuose ir jau keletą kartų skaitė 
tuos pačius žodžius. „Kaip džiau
giuosi, brangi Emilija, kad pama
tysiu Tave ... Po tiek metų, ku
rie daug ką nusinešė praeitin, tu vis 
tiek likai man brangi ir artima .

Primerktom akim ji žiūrėjo į 
stambų vyrišką braižą popieriuje, 
į tuos parašytus žodžius, kurie ku
teno dabar jos savimeilę, švelniai 
belsdamiesi į širdį.

Nuleidusi ranką su laiškeliu, ji 
žvelgė pro langą į tolumą, nieko 
ten nematydama, tik aiškiai jaus
dama vis stipriau plakančią širdį, 
kuri staiga prisipildė neaiškios ma
lonios šilumos. Jai atrodė, lyg krū
tinėje būtų atgijusi kažkokia prige
susi ir užtroškinta ugnelė, kuri da
bar bandė vėl stipriau suliepsnoti, 
norėdama išsivaduoti iš tų varžtų, 
kurie jai leido tik rusenti ir smilkti, 
niekada neduodami laisvai ir ga
lingai sušvisti toje tamsoje, kuri 
dengė jos krūtinę.

Ponia Emilija gerai suvokė ir 
jautė, kas dėjosi jos širdyje. Tą 
slaptą ugnelę krūtinės gelmėse B 
saugojo, kartu jos bijodama ir nie
kada neleisdama jai per daug įsi
liepsnoti. Bet taip pat ji nesiryžo 
jos nė visai užgesinti, nes ji savo 
rusenimu dabar šildė jos niūrią 
kasdienybę ir davė kažkokio ne
aiškaus, tolimo džiaugsmo, kuris, 
kaip dainos atgarsis, ją ramina
mai liūliavo ir migdė vienatvės va
landose.

Bet jei kas dabar būtų tiesiai ir 
atvirai jos paklausęs, ar ji myli in
žinierių Giriūną, ji būtų greitai ir 
nesvyruodama atsakiusi: ne! Ir bū
tų neveidmainiavusi. Bet jis jai pa
tiko, buvo malonus it mėgiamas. 
Ji pažino jį dar jaunystėje, moky
klos suole. Ponia Emilija nei tada, 
nei vėliau, jau studijų metais, ne
vengė jo draugystės, maloniai 
praleisdavo jo draugijoje vieną 
kitą valandėlę, ar tai akademi
niuose baliuose, ar tai uždaruose 
susitikimuose. Priešingai, ji ne tik 
nevengė, bet nepraleido nė vie
nos progos su juo susitikti, kartu 
pabuvoti, pašokti ar nuoširdžiai 
pasikalbėti. Jis jai patiko ne tiek 
savo fiziniu grožiu, kiek dvasiniu 
laikymusi, savo šviesiu jaunuolišku 
judrumu, užsidegimu ir meile gy
venimui, kuris tada dar stovėjo 
prieš akis gražus ir voliojantis, kaip 
šviečiantis žiburys tolimoje kelio
nėje, į kurį visi tada jie išsiilgę 
veržėsi . . .

Bet jie nenužengė kartu koja į 
koją to šviesaus žiburio vedini. Jų 
keliai išsiskyrė, jų draugystė liko to
lima, tik švelnius prisiminimus pa
likdama širdyje, neįžiebusi joje 
karštesnės ugnies, kuri būtų suar
tinusi ir surišusi juos artimesniais 
ryšiais.

Atvirai ir nuoširdoiai be siaus
dama dabar savo širdyje, ponia 
Emilija nerado tam jausmui kito 
pavadinimo, kuris juodu jaunystėje 
rišo, kaip tik paprastas prielanku
mas. Susitikimai ir pašnekesiai, 
laiškeliai atostogų metu, vienas 
kitas jo šiltesnis žodis, jai pasaky
tas, kuriuos ji dabar atidžiai ana
lizavo, jai rodėsi, kad niekada ne
prašoko tos ribos, už kurios bai
gėsi paprasta senų pažįstamų bi
čiulystė. Gal jie vėliau būtų ir suar
tėję, mąstė ji, gal ir kitaip būtų pa
krypusi ių draugystė, bet greitai 
jiedu išsiskyrė ilgesniam laikui. Jis 
išvažiavo pagilinti studijų į užsienį, 
gavęs valdžios stipendiją. Jam at
sidarė platus, žavintis akiratis, ku
ris nustelbė visą aplinką. Jie susi
tiko tik po pusantrų metų, kai ji jau 
su savo sužadėtiniu, vasaros vi
duryje, buvo atvykusi į Šiaulius 
aplankyti dėdės.

Vis dėlto ta sekmadienio popietė, 
kada jie vėl netikėtai susitiko, iš
liko jos širdyje ligi šiai dienai.

Buvo pati šienapiūtė. Pradalgiai 
virto lankose, saulėje kvepėdami 
saldžiai ir svaiginamai. Jie visi 
kartu, su dėdės šeima, ėjo per 
laukus, nedidelio upeliūkščio pa
krantėmis, gerdami saulę ir laisvę, 
kuri bangavo javų laukais ir me
džių šakomis.

Prie upelio pasisukimo, kitame 
krante, ji pamatė Povilą, kuris iš 
tolo juos pažino ir mojo ranka. 
Vienmarškinis ir vėjo kedenamais 
plaukais jis bėgo prie jų. Vikriai, 
dideliu šuoliu, peršoko upelį ir, iš 
iolo tiesdamas ranką, šaukė:

— Sveika, sveika! . .
Ji net pati nustebo iš savo šir

dies, ėmusios staiga stipriai plakti.

STASYS PILKA knygnešio Rusteikos rolėje S. Čiurlionienės dra
moje „Aušros sūnūs“ (gastrolės Wurzbnrgo trupėje)

Jos veidai nejučiomis užkaito, lyg 
juos būtų rišęs daugiau kas, nei 
paprastas draugiškumas; Bet nie
kas to staigaus io sumišimo ne
pastebėjo, o po keletos akimirksnių 
ji vėl jautėsi visiškai laisvai. Kai jis 
stipriai suspaudė jos ranką ir, go
džiai žiūrėdamas į akis, ištarė:

— Kokia fu pasikeitusi, kaip pa
gražėjusi! — ji laisvai šypsojosi, 
nė kiek nesivaržydama dėl savo 
laikysenos, nors jautė, kad jis Ją 
atidžiai stebi ir seka.

Atsimena ji, kai jie visi kartu 
priėjo lieptą ir norėjo pereiti į kitą 
upelio pusę. Bet lieptas buvo vi
siškai blogas, tik paprastas rąsta- 
galys, permestas ant upelio krantų. 
Ištiesę rankas ir svyruodami, visi 
kiti jį perėjo. Perėjo ir dėdienė, 
nors kiek ilgiau delsė nesiryždama. 
Bet Emilija bijojo, nė žingsnio ne
bandydama žengti. Sužadėtinis 
bandė ją vesti, bet, arčiau priė
jusi, ji nesiryžo ir, ištrūkusi iš jo 
rankų, juokdamasi bėgo atgal.

Staiga Povilas priėjo prie jos ir 
griežtu rankos mostu apkabino ią 
per liemenį. Ji bandė spirtis ir 
ožiuotis, bet jis taip stipriai ją pri
spaudė prie savęs, kad ii pasviro 
aukštielninka. Tuo pat metu jis 
ištiesė antrą ranką ir ją lenvai pa
kėlė nuo žemės.

— Juk mes negalim tavęs palikti, 
— ištarė juokdamasis. — Jei pati 
nesiryžti, tai aš . . .

Ji niekada šito nesitikėjo suža-| 
dėtiniui matant. Norėjo spardytis, 
ištrūkti, bet jis tvirtai ją nešė ant 
rankų, vis labiau spausdamas prie 
krūtinės. Jo drąsa ir nelauktas 
griežtumas atėmė jai jėgas priešin
tis, Ji užmerkė akis ir nieko dau
giau šiuo momentu nenorėjo, tik

kad jis ją neštų taip ilgai, ilgai... 
Bei tai buvo tik momentui. Paskui 
ji ėmė balsu juoktis ir aiškiai da
bar atsimena žodžius.

— Ką jūs! Juk aš sunki našta 
jums! — pasakė.

— Man? — nustebo. — Man jūs 
esat miela ir saldi našta, kurią... 
— nebaigė ir įsmeigė į jos veidą 
juodas akis, kurios pasakė, ko ne
baigė lūpos. Priėjo lieptą. Jis lie
pė nejudėti, kad neįvirstų į van
denį. Bet tai jos nė kiek negąsdino. 
„O kas jei ir įkrisiu! Juk sykiu su 
juo“, mąstė ji, net norėjo to. Norė
jo tyčia sujudėti, kad jis netektų 
pusiausvyros. Bet greitai jis perėjo 
lieptą, prinešė prie pat sužadėtinio

Birutė Pūkelevičiūtė
• * *

Ir kyla, ir senka žalsvi ežerai,
Ir sprogsta, ir vysta radastų kerai...
Ar gali tik meilė per amžius liepsnot?
Ar jos, kaip ir saulės, užtenka vienos?...

Įžiebkime viską; spalvas ir šviesas!
Ir mėnesio ragą, ir žvaigždes visas ...
Įžiebkim ir šerdis lelijų baltų —
Lai šviečia, lai spindi su mumis kartu!

Ir suskamba girių slaptinga giesmė, 
Banguoja viršūnėm palaimos versmė ... 
Ir kibirkštys skyla iš dugno skliautu, 
Ir dega, liepsnoja su mumis kartu —

Jūs balzganos naktys, pakvipę medum —
Jūs, tvenkinio vandens, praskelti meldų — 
Ar laimę skaidresnę galėjot pagaut? ...
Ar laimę skaidresnę galėjot pagaut? ...

Bet meilė negali per amžius liepsnot —
Ir jos neužtenka kaip saulės — vienos...
Nusenka pakilę žalsvi ežerai, 
Nuvysta išsprogę radastų kerai ..'.

ir pastatė ant kojų, nuoširdžiai 
juokdamasis, nė kiek nesivaržyda
mas nei jos, nei jos sužadėtinio, 
lyg tai būtų buvusi jo teisėta pa
reiga. Paskui tiesiai ir garsiai pa
sakė:

— Pasitarnauti jums buvo labai 
malonu ...

Ji jautėsi sumišusi ir tik dėkingu 
žvilgsniu pažvelgė į jį. Jis visą lai
ką ėjo šalia jos, išnaudodamas 
kiekvieną progą paimti ją už ran
kos, padėdajnas joerkopti mažus 
griovelius, vesdamas prieš men
kas ir nevertas dėmesio kalveles, 
nežymiai spausdamas jos ranką ir 
giliai žvilgčiodamas į akis kaip tik 
tada, kai jos širdis imdavo nerimti, 
jausdama jo artumą. Tokio staigaus 
ir atviro prielankumo jis niekada 
anksčiau nebuvo parodęs.

Pabaigę kalbą apie studijas ir 
bendrus pažįstamus, jie ėjo va
landėlę tylėdami. Bet greit jis vėl 
kalbėjo, kad labai nustebęs ir 
nudžiugęs netikėtu susitikimu, kad 
jos niekada nepamiršęs, bet tik 
gyvenimo aplinka jį nustūmusi to
liau nuo jos, numetusi į kitą kam
pą. Ir štai, niekada jis nesitikėjo ią 
sutikti jau . . . su sužadėtiniu.

— O kas gi nuostabaus? — 
ištarė ji paprastai. — Pagaliau jau 
ir laikas ... Ar, jūs manote, dar 
galėčiau delsti?

— Taip, jūsų tiesa, — pasakė 
jis sutikdamas. — Tik pavydžiu 
tam, kuriam tokia mielą ir gražią 
širdį atiduodate . . .

— O kam gi pavydėti? Argi jūs 
jokios širdies sau ligi šiol nesusi- 
radote?

— Tikrai ne, — karšiai atsakė. — 
Gal ir per daug pavėlavau sugrįžti, 
beieškodamas kitur, kai ji buvo čia 
pat.

Ji suprato, kad jis kalbėjo apie 
ją, bet to neparodė. Ironizuodama 
šaltai pasakė:

— Tai ir pasiimkite, ko gi ne- 
siryžtate. Nereikės paskui kitiems 
pavydėti.

■ — O gal jau per vėlu . . . — 
ištarė jis prislėgtu balsu. — Gal 
ir labai mielai ią pasiimčiau, jei tai 
būtų dar įmanoma . . .

— Nesuprantu, — ištarė ji me
luodama, nes nenorėjo suprasti, 
bijodama kelti ir erzinti savo širdį, 
kuri ramiai plakė.

— Emilija ... — pasakė jis, 
žvelgdamas tiesiai į akis. — Tu 
supranti ... Ar tu netiki, kad aš 
tave m . . .

Ji išsigando šito žodžio, staiga 
nusisukę ir kažko pasilenkė, ne
leisdama jam pabaigti. Paskui liūd
nai nusišypsojo ir, nenorėdama 
apie tai daugiau kalbėti, pasakė:

O jei ir suprasčiau, Povilai, argi 
būtų galima ką pakeisti? Nieka
da ... Bet mes juk ir toliau liksime 
geri draugai, tokie, kokie ligi šiol 
buvome ... O šiandien vakare 
mes jau išvykstame į Kauną. At
vykite sekmadieniui ... į vestu
ves. Nors ir kuklios, bet mielų 
draugų visada lauksime. Ar ne 
Steponai? — šūktelėjo ji sužadė
tiniui, kuris atsisuko ir laukė jų 
prisiartinant. Ji jautė, kaip jos bal
sas drebėjo.

— Taip, taip . . . Visuomet. Pra
šau neužmiršti! — ištarė jis Povilui, 
atsistodamas greta jo.

Vakare jis atvyko į stotį jų iš
leisti. Buvo nekalbus, tylus ir su
simąstęs. Nerado progos su ja 
viena pasikalbėti, nes ji tyčia nė 
žingsnio nesiskyrė nuo sužadėtinio, 
vaikščiojo įsikabinusi į jo ranką. 
Kai sujudėjo traukinys, jis žiūrėjo 
į ją tokiu žvilgsniu, kuris, rodos, 
sakyte sakė: „Grįžk, sugrįžk pas 
mane, miela ir brangi jaunystės 
drauge! Aš jau visai ne tas, kokį tu 
mane ligi šiol pažinai. Tik dabar, 
šiandien, aš supratau, kad netenku 
širdies, kuri taip karštai ir tyrai 
būtų man plakusi. Juk tu mane 
mylėjai, mėgai ir savo tyru širdies 
ilgesiu vienatvės valandose visa
da ilgiau ties mano vardu susto
davai. Prisipažink ir būk atvira, 
bent šią paskutinę atsisveikinimo 
valandą . .

Ji mojo jam balta nosinaite, lyg 
atsakydama: „Gal ir yra dalelė 
tiesos, bet grįžti jau per vėlu . . . 
O savo jaunystės prisiminimuose 
ties tavo vardu gal ir ateityje su
stosiu ilgiau, bet tik kaip prie 
praėjusio ir niekad negrįžtamo 
džiaugsmo skeveldrų, kurias už
pustys rudenio vėjas sudegusios 
jaunystės pelenais ir apneš tavo 
vardą praeities dulkėmis. Sudiev, 
sudiev . . .“

Ji atsisėdo ir, tik kai traukinys 
užbėgo ant kalnelio, iškišo galvą

pro langą. Jis vis dar tebestovėjo 
tuščioje stotyje, lydėdamas ją aki
mis,vienplaukis, su skrybėle ran
koje. Emilijai kažkas suspaudė šir
dį. Ir jei šį momentą ji būtų galė
jusi, tikrai nedvejodama būtų grį
žusi. Ne dėl to, kad jis šaukė, bet 
pati savo širdies verčiama. Ji bu
tų grįžusi tik nuraminti ir jį pa
guosti, nes jai buvo gaila, kad 
dėl jos jis kentėjo. Norėjo pa
sakyti dar keletą, švelnių žo
džių, kuriais, kaip ramsčiu, jis bū
tų galėjęs atsiremti tame liūdesy, 
kuris dabar jį slėgė. Juk nei jis, nei 
ji nebuvo dėl to kalti, jei jų keliai 
skyrėsi. Juk pakankamai buvo lai
ko tam apsvarstyti ir pagalvoti 
anksčiau. Kodėl gi ligi šiol buvo 
sučiauptos lūpos?

Jei tai būtų kas kitas, ne jis, ji 
būtų tik nusijuokusi, palaikiusi pa
galiau netaktu ir net įžūlumu pri
minti savo meilę sužadėtinei da
bar, kai ji eina su savo išrinktuoju 
prie jungtuvių slenksčio. Bet jam 
ji dovanojo, net neprikaišiojo, jaus
dama tik nerimą dėl skausmo, kurį 
padarė jam šiuo išsiskyrimu. Ji 
pradžioje džiaugėsi jį sutikusi, bet 
dabar nuoširdžiai apgailestavo.'Ji 
būtų buvusi daug ramesnė ir lai
mingesnė, jei iš viso jo nebūtų su
tikusi ir kalbėjusi. Jai atrodė, lyg Hs 
dabar būtų įmetęs į jos sielos gel
mes akmenį, kuris sujudino ligi 
krantų jos širdies ramybę. „Bet 
viskas greit nurims“, galvojo ji. 
„Kaip upės vanduo subanguoja 
vėjeliui pūstelėjus, o paskui vėl 
tyras ir lygus, kaip veidrodis, spin
di prieš vidudienio saulę..."

Kelionė ją greit išblaškė, nors, 
grįžusi namo ir atsigulusi, ji dar 
kartą visas smulkmenas pergalvojo, 
išanalizavo, prieidama griežtos iš
vados, kad viskas turi šią dieną 
baigtis, kaip reikalavo jos blaivus 
protas ir tvirtas nusistatymas.

Inžinieriaus Giriūno ji daugiau 
nesutiko. Išvyko gyventi provin- 
cijon, kur vyras dirbo gimnazijoje. 
Tiesa, girdėjo apie jį, skaitė spau
doje apie jo vykusį vieno didelio 
tilto projektą, keletą kartų matė iš 
tolo valstybės teatre, persimetė 
vienu kitu žodžiu, bet ilgiau pasi
kalbėti neteko. Nors nežymiai, bet 
sąmoningai vengė iį susitikti, ne
norėdama atnaujinti prisiminimų, 
kurie nieko konkretaus ir realaus 
dabar negalėjo duoti, tik sujudinti 
širdį. Ji baiminosi ne dėl savęs, 
bet dėl jo, nes paskutinis susitiki
mas buvo palikęs stiprų įspūdį. 
Panašių susitikimų ji nuoširdžiai 
bijojo, nes, kaip ištekėjusi ir my
linti savo vyrą moteris, be to, bū
dama šiuo atveju labai jautri, ne
norėjo nė mažiausio šešėlio už
traukti ant tos meilės, kuria ji da
bar gyveno ir džiaugėsi.

(Bus daugiau)
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Jagomastu seimos likimas
• 5 metų žuvimo sukakties proga

liai tebešildo lietuvių širdis. Na
ciams tai nepatinka. Žiaurios baus
mės už bet kurį lietuvišką galvoji
mą, piniginės baudos už viešą lie
tuvių kalbos vartojimą.

1940 m. ruduo. Didžioji Lietuva 
pergyvena skaudžiausius istorijos* 
įvykius, Mažoji Lietuva — taip pat. 
Didžiojoj Lietuvoj toleruojama dbr 
lietuviškoji kalba, Mažojoj Lietuvoj 
jau ir šito nebėra.

Lietuviai nyksta kaip kamparas. 
Vieni likviduojami gestapo pagal
ba, kiti, senieji Mažosios Lietuvos 
gyventojai — ūkininkai, kraustomi 
į Reicho gilumą. Jagomastai su
laukia to paties. Gestapo įsako 
kuo greičiau išnykti iš Tilžės. Susi
deda senasis Jagomastas savo 17 
ir 18 amžiaus lietuviškas knygas, 
giesmynus ir maldaknyges, tikėda
mas, kad išgelbės nuo žuvimo ir 
praturtins Lietuvos universiteto 
biblioteką. 1940 m. rudenį Jago
mastas kartu su savo žentu Vid
mantu apleidžia Mažosios Lietuvos 
sostinę, savo brangią tėviškėlę, iš 
kurios sklido lietuviška šviesa ne 
tik po Mažąją Lietuvą, bet ir po 
Didžiąją spaudos draudimo laikais. 
Viena tik paguoda, kad išvyksta 
pas savo kraujo brolius ir kad Vil
niuje yra laukiamas savo sūnaus 
Jurgio, kuris jau anksčiau, nacių 
teroro persekiojamas, pabėgo į 
Didžiąją Lietuvą. Tuos vienerius 
metus Jagomastai išgyveno ramiai 
Vilniuje, kol kartu su vokiečių oku
pantais į Vilnių atvyko išverstao- 
dis gestapistas iš Tilžės, senas Ja
gomastų priešas.

Ketvirtadieni, 1941 m. rugpiūčio 
21 d. 6 vai. ryto staiga dingsta 
Vidmantas (Jagomastų žentas) su 
žmona. Tarnaitė praneša, kad at
vyko uniformuotieji ir luos išsive
dė. Jagomastams aišku, ką tas 
dingimas reiškia. Kietos ir žiaurios 
kovos užgrūdintas senis Jagomas
tas, o kartu ir visa jo likusi šeima, 
užuot palikusi Vilnių ir bėgusi 
slėptis, tvirtai ir atkakliai pasitinka 
savo likimą. Bet jie nemanė, kad 
tas žiaurus ir neužtarnautas liki
mas taip arti. Dviem dienom pra
ėjus, šeštadieni, rugpiūčio 23 d. 6 
vai ryto dalis gestapininkų gaujos 
atvyksta į senojo Jagomasto butą, 
o kita dalis nuvyksta pas jo sūnų 
Jurgį ir suima juos ... sušaudymui. 
Senos lietuviškos knygos išmėmo- 
mos, spardomos ir trypiamos ko
jomis. Subruzdęs Vilniaus univer
sitetas paskutinėj minutėj išgelbsti 
jas iš atidavimo makulatūrai.

Jagomastų tragedija — Mažosios 
Lietuvos tragedija

Jagomastų šeimos likimas yra 
neatskiriamai suaugęs su Mažosios 
Lietuvos lietuvių likimu. Jų trage
dija tai Mažosios Lietuvos tragedi
ja. Kaip ąžuolai drūti prie Nemu
nėlio, stovėjo jie lietuviškumo sar
gyboje, kol pagaliau nacių vėtra 
juos išrovė ir sunaikino.

Jagomastai Tilžėje jau nuo senų 
laikų turėjo spaustuvę ir joje spaus
dino, be knygų, knygelių ir kalen
dorių, „Tilžės Keleivį”. „Keleivis" 
keliavo, it vaidila, po visą Mažąją 
Lietuvą, šaukė amžinosios lietuviš
kos ugnies kurstytojus į savo šven
tovę Rambyną ir be paliovos sti
prino protėvių dvasią. Užėjo naciai, 
bet „Keleivis” nenustojo lankęs 
savo ištikimų sūnų ir nepakeitė 
savo veido. Toks šaltas jo laiky
masis naujos Europos „kūrimo” 
atžvilgių naciams nepatiko. Prasi
deda vaidilai sunkiausios dienos. 
Jis, o kartu ir visi lietuvininkai, 
hitleriškos spaudos niekinami ir 
provokuojami. Patys Jagomastai 
apmėtomi akmenimis, spaustuvė 
užpuolama ir daužoma. Tai nelieka 
be pasekmių. Teroro ir agitacijų 
paveikti, baukštesnieji atsisako 
„Tilžės Keleivio”, o dalis pasiren
ka net Judo kelią.

1939 m. kovo 22 d. Mažosios Lie
tuvos dalis, Klaipėdos kraštas, Sp- 
gaulingu būdu atplėšiama nuo Lie
tuvos. Visas lietuviškas judėjimas, 
senos lietuviškos draugijos sustab
domos, o pati lietuvybė slopinama. 
Lietuvių žvilgsnis krypsta į Jago
mastų „Tilžės Keleivį”. Bet nauja 
nacių akcija apkarpo „Keleivio” 
lapus, ir retas kuris Klaipėdos 
krašto lietuvis išvysta seną Mažo
sios Lietuvos bičiulį: Keliaujantis 
„Keleivis” — nebe tas senasis vai
dila, o suvargęs ir prispaustas, vos 
du kartus savaitėje beišvystąs pa
saulį, uždusdamas slenka pas savo 
senus bičiulius ir vos pastebimai 
žiebia lietuvišką ugnelę. Nors men
ka toji ugnelė, vos berusenanti, bet 
dar svilina išverstaodžiams jų pa
dus.

„Reikia iš šaknų išrauti lietuviš
kumą”, šaukia Mažosios Lietuvos 
miestų hitlerininkai. Reikia Rytprū
sius paversti germaniška tvirtove, 
iš kurios eitų „Drang nach Osten”.

1940 m. Jagomastų leidžiamas ir 
redaguojamas „Tilžės Keleivis"... 
uždaromas... užantspauduojamas. 
Paskutinis lietuvybės aukuras už
gesintas. Bet jo paskleisti spindu
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Su Jagomastų tragedija užsibai
gė ir Mažosios Lietuvos lietuvių 
tragedija. Jagomastai buvo vieni 
paskutiniųjų Mažosios Lietuvos 
lietuvių, atkakliai kovoję savam 
krašte dėl lietuvybės ir skleidę lie
tuvišką dvasią. Su jų šeimųĮ likvi
davimu sutampa Mažosios Lietu
vos lietuvių likvidavimas ir išsklai
dymas.

Žuvo Jagomastai, o kartu ir daug 
Mažosios Lietuvos lietuvių, bet ne
žuvo jų skleistos mintys, jų darbo 
vaisiai. Mažoji Lietuva, kartu su 
Jagomastais išgyvenusi skaudžiau
sią tragediją, prisikels ir išeis lai
mėtoja iš tos šimtjnetinės kovos, 
susijungdama su visais kitais bro
liais lietuviais į vieną nedalomą 
vienetą. V. P.

Jagomastai — nacių auka

Retai kur Europoje kovota dėl 
sienos taip atkakliai ir ilgai, kaip 
prie Nemuno tarp vokiečių ir lietu
vių. Senieji lietuviai, kartu su gi
minaičiais senprūsiais, nuo vokie
čių užplūdimo pirmiausia gynėsi 
prie Vyslos, tada lant Prėgliaus 
krantų. Tą didįjį veržimąsi į rytus 
Lietuvos kunigaikščiai sulaikė tik 
ant Nemuno linijos. Tuo dalis et
nografinės Lietuvos (iki Prėgliaus 
ir Goldapės) liko ordino galioje. 
Tarp likusių ten lietuvių ir atėjūnų 
vokiečių tautinė ir kultūrinė kova 
tęsėsi per šimtmečius iki mūsų 
laikų. O naciai pasišovė visiškai 
sunaikinti dar likusius lietuvių 
avanpostus. Dar kartą kietai susi
dūrė teutonų užgrobimo dvasia su 
lietuvišku atsparumu. Tie prūsų 
(lietuvių persekiojimai, naikinimai 
kalėjimuose arba ,KZ stovyklose 
bei sušaudymai ir yra tąsa tų 
šimtmetinių kovų. Iš gausių aukų 
tarpo dabar reikia paminėti 
Jagomastų šeimą, kurios tragiškos 
mirties sukaktį minime jau penktą 
kartą.

Senasis Jagomastas, Tilžės lie
tuvininkas veikėjas, plačiai žino
mas jau iš poaušrinių laikų. Jago
masto kasmetiniai kalendoriai jau 
per generacijas skaitomi kiekvie
name lietuvininko name abipus 
Nemuno, jo spaustuvės leidiniai 
pasklido po visą Lietuvą jau caro 
laikais. Jis pats redagavo ir leido 
„N.Tilžės Keleivį”, nežiūrint visokiu 
trukdymų. Pagaliau naciai visiškai 
užgniaužė bet kokį lietuvišką pasi
reiškimą krašte, kuris kadaise bu
vo grynai lietuviškas. Paskutinis jis 
„ažuols drūts prie Nemunėlio” bu
vo priverstas palikti savo gimtąjį 
kraštą, turtus ir draugus, keltis su 
šeima Lietuvon ir ieškoti ten prie
globsčio. E. N.

Ladas

MIŠKU NAIKINIMO AKCIJA 
LIETUVOJE

Per paskutinius šešerius metus 
buvo kertami ir šiandien dar tebėra 
negailestingai naikinami Lietuvos 
miškai.

Per pirmąją okupaciją bolševikai 
nedaug tepajėgė Lietuvos miškų iš
kirsti. Bet užtat pakankamai daug 
laiko turėjo vokiečiai. Vokiečių 
okupacijos metais nebuvo jokio miš
kų ūkio plano, bet užtat buvo pui
kus miškų naikinimo planas. Kasdien 
to miško buvo vis daugiau ir dau
giau reikalaujama. Į miškų naiki
nimą įkinkyti žmonės buvo vilio
jami įvairiausiomis privilegijomis, 
gundomi gėrybėmis ir pan. Lietuvos 
mišką vokiečių karo mašina rijo tuo 
pačiu godumu, kaip ir kitas ūkiškas 
mūsų gėrybes.

Grižę antrą kartą į Lietuvą, bol
ševikai taip pat įsikibo į Lietuvos 
miškus. Kaip dabar mes gauname vi
sai patikrintų žinių, Lietuvos miškai 
naikinami stachanovietišku spartu
mu ir atkaklumu. Miškų kirtimo 
soclenktynės dabar ten yra pats mo
derniausias šūkis.

Naikinimo akcijos pradžioje vi
siems pavyzdžio buvo statoma Kė
dainių apskritis. Buvo nurodoma, 
kad „partiniai ir tarybiniai darbuo
tojai nuolatos sekė miško ruošos ei
gą, operatyviai jai vadovavo“. Viso 
to darbo pesekmės buvusios neblo
gos. Iki vasario 15 dienos Kėdainių 
apskrities valstiečiai buvo priversti 
išvežti iš miško daugiau kaip pusę 
pirmajam š. m. ketvirčiui skirto iš
vežti miško, o iškirto net %. Pasa
kojama, kad nuo jų tada neatsiliku
sios Mažeikių ir Utenos apskritys. 
Girdi, net 30 miško pramonės ūkių 
gerai užbaigę sausio mėnesį ir sėk
mingai vykdę miško iškirtimo bei 
išvežimo darbus vasario mėnesį.

Tačiau, iš kitos pusės, patys bol
ševikai konstatuoja atsilikimo fak
tus, į kuriuos jie taip pat kreipia 
didelio dėmesio. Atsilikėliais, bent 
pradžioj, buvo laikomos Trakų, Kau
no ir Šiaulių apskritys. Jos nepaten

Apskritis
Iki vasario 

Iškirsta
•/•

Alytaus 24
Biržų 43
Joniškio 48
Kauno 29
Kėdainių 74
Kretingos 39
Lazdijų 8
Marijampolės 11
Mažeikių 62

• Pagėgių 8
Panevėžio 44
Raseinių 17
Rokiškio 33
Sakių 19
Šiaulių 25
Švenčionių 37
Tauragės 26
Trakų 8
Telšių 31
Ukmergės 25
Utenos 50
Vilniaus 47
Zarasų 51

IŠ viso 33 20 72 71

Kaip matome, kol nebuvo paskelb
tas miško ruošos, tikriau, miško iš
naikinimo mėnuo, darbai ėjo ne taip 
jau sparčiai. Per pusantro mėnesio 
tebuvo iškirsti tik 33% numatytos 
iškirtimo normos, o išvežta — 20%. 
Tokia miško naikinimo eiga pasirodė 
bolševikams nedovanotinu apsileidi
mu, ir jie tuojau sugalvojo imtis 
kitokių priemonių. Per 23 to miško 
naikinimo mėnesio dienas bolševi
kams pavyko pakelti miškų išnaiki
nimo planą, iškertant net 72% miš
ko ir išvežant — 71%.

Atkreiptinas dėmesys ir į tą fak
tą, kad miško turi pateikti net tos 
apskritys, kurių ribose miško tikra | 

kino tų reikalavimų, kuriuos jiems 
pastatė tie patys „partiniai ir tary
biniai darbuotojai“. Atsilikimo pa
vyzdžiu buvo nurodomi Trakų aps
krities valstiečiai, kurie iki vasario 
15 dienos teišvežę tik 2% metų ket
virčiui skirto išvežti miško, o iš
kirtę tik 8%. Dėl to su komunistų 
partijos Trakų apskrities sekretoriu
mi įvykęs šitoks pasikalbėjimas:

— Drauge sekretoriau, kiek ark
lių veža mišką?

— 100.
Toks atsakymas sukėlė didžiausią 

pasipiktinimą. Iš Trakų apskrities, 
pagal planą, turėjo būti mobilizuota 
4000 arklių miškui vežti. Tik tada 
planas galėjęs būti įgyvendintas. 
Trakų apskrities sekretorius, supran
tama, gavo atitinkamą porciją pasta
bų ir, kaip vėliau paaiškėjo, panau
doja visą savo įtaką, kad miškų kir
timo darbus pavarytų labiau į prie- 
ki-

Kaip dabar patikrinti šaltiniai nu
rodo, Lietuvoje yra sudarytas smul
kus miškų iškirtimo planas, ir kiek
viena apskritis, žūt būt, turi -tiršti 
ir išvežti nustatytas miško normas, 
nors reikėtų iškirsti rir visus parkų 
medžius. Nustatytos ne tik >rmos, 
bet ir laikas, per kurį tos norm>s 
turi būti išpildytos. Nuo š. m. va
sario 15 iki kovo 15 dienos buvo n: t 
paskelbtas „miško ruošos mėnuo *. 
Tada visos jėgos buvo mobili-jiiotos 
išimtinai miško kirtimo ir išze/.ino 
darbams. Be abejonės, to specialaus 
mėnesio pareikalavo tas faktas, kad 
normaliomis priemonėmis, kaip pa
sirodė, miško išnaikinimo planas ne
galėjo būti pilnumoje įvykdyta’.

Šiandien mes esame gavę oficia
lius davinius, kaip vyko miško nai
kinimo darbai iki vasario 15 dienos, 
o taip pat kokių laimėjimų bolše
vikai pasiekė paskelbę miško ruošos 
mėnesį. Apskritimis miško kirtimo 
ir išvežimo planas buvo įvykd/’as 
šitaip:

15 d. Iki kovo 10 dienos 
Išvežta Iškirsta Išvežta

% %
9 61 54

28 76 71
17 103 100
13 63 67
53 101 101
20 64 66
7 61 46
8 47 46

46 89 91
4 110 76

34 82 83
13 60 60
21 67 65
— 37 —
12 69 58
24 , 68 52
10 53 33
2 27 22

16 73 65
12 67 67
45 97 107
35 83 76
33 100 65

prasme beveik ir negalima būtų 
atrasti. Čia pavyzdžiu gali būti nu
rodyta kad ir Sakių apskritis.

Lig šiol mes nežinome, kokius 
miškų kiekius bolševikai yra numatę 
iškirsti, tačiau negalime abejoti jų 
didumu. Tai patvirtina jau vien tas 
faktas, kad, norėdami įvykdyti miško 
naikinimo planą, nustatytą Trakų 
apskričiai, bolševikai reikalavo jo 
išvežimui net 4000 arklių, nes pri
statyti prie išvežimo 400 arklių teiš- 
vežė tik 2% numatyto išvežti miško.

Lietuvos miškas, kaip ir visos ki
tos lietuvių ūkinės gėrybės, gabe
namos į Sovietų Rusiją.
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Pirmojo lietuvių pašto metinės
Praėjusių meių rugpiūčio mėn. 

19 d. Hanau lietuvių stovykloje 
gyveną paštininkai, susiorganizavę 
į savo profesinę grupę įsteigė lie
tuvių paštą.

Darbo pradžia buvo sunki. Pir
mosioms operacijoms pinigus su
dėjo patys grupės nariai. Opera
cijos pradėtos salėje, kurioje ne
buvo nei durų, nei langų. Tačiau 
skersvėjai buvo nugalėti, o visuo
menės užuojauta dar daugiau paš
tininkus įgalino dirbti.

Gavus prie komiteto mažytį 
kampelį, darbas palengvėjo.

Pradžioje pašto operacijos siau
ros: priimama laikraščių (vokiškų) 
prenumerata, tarpininkaujama laiš
kų persiuntimui ir priimami arti
mųjų paieškojimai. Užsigulėję iš 
seniau laiškai ir laikraščiai pra
dedami pristatinėti į namus. Į šį 
darbą be atlyginimo įsijungia visi 
grupės nariai ir eina laiškininkų 
pareigas iš eilės.

Vėliau susinormuoja sąlygos. 
Atskiri grupės nariai vargingose 
kelionėse važiuoja su surinktų 
laiškų pundais ir juos pakeliui sto
vyklose palieka. Taip pat pasinau
dojama ir maloniu pravažiuojan
čiųjų patarnavimu. Kada pašto su
sisiekimas nebuvo įmanomas, mū
sų tautiečiai 'tokiu būdu gavo daug 
laiškų ir bent pakenčiamai susiži
nodavo su artimaisiais.

Tuo pat laiku paštas priiminėjo 
ir paieškojimus, kurie buvo skel
biami lietuvių spaudoje.

Pašto darbas vis didėjo. Opera
cijos buvo plečiamos. Pagaliau, 
sausio pradžioje, komiteto dėka, 
paštas įsikuria atskirame kamba
ryje. Ir šiuo metu paštas teikia vi
sus su paštu susijusius patarnavi
mus, atlikdamas galimas visų rū
šių operacijas. Dirba keturi tar
nautojai. Atlyginimą trims tarnau
tojams paštas moka iš savo paja
mų.

Šių meių rugpiūčio 19 d. paštas 
mini vienerių metų darbo sukaktį. 
Tad žvilgterėkime į jo darbų meti
nį balansą.

Paštas per metus padarė 155.054 
RM apyvartą. Pelno ture jo 22.000 
RM. Už įvairius periodinius ir ne
periodinius leidinius sumokėjo ad
ministracijoms per 133.000 RM. 
Kiekvienam stovyklos gyventojui 
teko išleisti maždaug po 50 RM 
per metus spaudos reikalams. Iš
platinta, (įskaitant ir praeinamąją 
spaudą) viso 210.000 egz. Kiekvie
nam stovyklos gyventojui teko po 
70 egz. per metus.

Paštas šiuo metu gauna „Žibu
rių" 800 egz., „Aidų” —700, „Mūsų 
Kelio” —600, „Tėviškės Garso” 
—600, „Naujojo Gyvenimo” —600, 
„Mūsų Vilties” —700, „Minties" 
—300, „Žiburių” dienr. —100, „Ap
žvalgos” 200, vokiškų laikraščių 
— 500 egz. Per metus laiko šie 
laikraščiai sudarė 179.000 egz. Be 
to, gaunama panašiais kiekiais 
įvairių žurnalų, vaikų literatūros, 
poezijos ir prozos knygų. Pasta
rieji leidiniai sudarė 31.000 egz.

Per tą laiką paštas gavo laiškų 
ir kitos rūšies korespondencijos 
18.000. Išsiųsta per tą patį laiką 
21.000.

Pašto ženklų parduota tik ko
respondencijai apmokėti už 6.000 
RM.

Pašto pelnas išskirstytas ben
druomenės kultūriniams reikalams.

Dalis pelno paskirta mirusio buv. 
pašto tarnautojo A. Levkavičiaus 
paminklo statymo reikalams, soli
darizuojant su Munos lietuviais.

Pradedantiems antruosius darbo 
metus Hanau paštininkams tenka 
palinkėti geros sėkmės.

Hanau. — Š. m. rugpiūčio mėn 
14 d. Hanau UNRRA direktorius 
mjr. Heath šventė savo 50 m. am
žiaus sukaktį. Ta proga lietuvių 
visuomenė, įvertindama direk
toriaus darbus, atliktus globojant

susidomėjimą mumis bei mūsų tėvy
ne, taip trumpai truko.

Už šitą gražią ir daug neišdildomų 
įspūdžių palikusią kelionę mes esa
me ypatingai dėkingi UNRRA Team 
206 panelėms skautėms Bourguignon 
ir Cambier, kurios ne tik išrūpino 
mums leidimus, bet ir visą laiką 
mus lydėjo ir globojo.

A. R.
Regina Dambrauskaitė

' 1946 m. birželio 30 d. Nūrtingeno 
apskr. per autokatastrofą žuvo Re
gina Dambrauskaitė. Slegianti buvo 
Žinia apie jaunos lietuvaitės mirtį, o 
ypač Gottingeno lietuvių kolonijai,

Hanau lietuvių paštininkų grupės valdyba: J. Gečiauskas, J. Barei- 
ša, A. Gintneris, J. Gudaitis, ir J.Janušaitis J. Remeikos nuotr.

tremtinius ir organizuojant šią, 
vieną didžiausių stovyklų, suruošė 
jubiliatui gražų minėjimą. j.

Ansbachas. — Liepos 20—22 d. d. 
stovykloje lankėsi J. E. vysk. V. 
Brizgys. Ganytojui pagerbti buvo 
suruoštas pobūvis.

— VIII. 24 stovyklos dienraštis 
„Naujos Žinios" minėjo 100-ojo nu
merio sukaktį (pradėtas leisti š. m. 
III. 30). Sukakties proga šio laik
raščio steigėjas ir redaktorius p. 
Briedis buvo nuoširdžiai sveiki
namas.

— Mokslo metų pirmąją dieną, 
VIII. 1, pasirodė 10 puslapių, kny
gutės formato, rotatoriumi spaus
dintas mokinių leidžiamas laikraš
tis „Moksleivių Balsai". Atsakingo
jo redaktoriaus pareigas eina V kl. 
mokinė J. Sadauskaitė. „Mokslei
vių Balsai" žada pasirodyti kas 2 
savaitės, oficialioje dalyje dėti pa
mokų konspektus, svetimų kalbų 
pamokas ir šiaip mokslo žinias. Be 
to, bus mokinių kūrybos skyrius.

— VII. 25 stovykla minėjo poli
cijos metinę sukaktį. Nuo š. m. lie
pos men. 1 d. stovyklos policijos 
vadu yra lietuvis Vladas Šlikas.

— Stovykloj buvo suorganizuoti 
prekybininkų kursai. Kursus baigė 
ir gavo pažymėjimus 10 klausy
tojų. Bežemis

Lietuvių skautai prancūzų skautų 
sąskrydyje

Rugpiūčio mėnesio 14 dieną Strass. 
burge prasidėjo Prancūzijos skautų 
sąskrydis, kuriame, be 8.000 pran
cūzų, šveicarų, belgų, lenkų, daly
vavo ir 15 skautų iš 183 Dr. Vinco 
Kudirkos vardo draugovės Wei- 
burge.

Sąskrydis prasidėjo 14 dienos va
karą įvykusiu vėliavos pakėlimu ir 
laužu. Kitą dieną, anksti rytą, prasi
dėjo paradas per miestą. Prie Kii- 
nigshoffeno vartų sutikome Madonos 
statulą, kurią Elzaso skautai, vykdy
dami savo pažadą, duotą vokiečių 
okupacijos metu, atnešė į Strassbur- 
go katedrą. Nuo Konigsbofeno var
tų, iškėlę tautinę vėliavą, žygiavome 
į katedrą, iš kur po iškilmingų mi
šių didžiulė margų skautiškų unifor
mų minia pajudėjo žuvusiems už 
Prancūzijos laisvę paminklo link. 
Ten padėjus vainikus, to ryto cere
monijos ir užsibaigė. Žygiuojant per 
miestą, abipus kelio sustojusi minia 
keliose vietose kėlė mums ovacijas 
ir šaukė „Tegyvuoja Lietuva!“ Tai 
giliai mus jaudino.

Kitą dieną išvykome į Obernai 
kaimą, kuriame, kaip ir Strassburge, 
gavome pasidžiaugti tikrai nuoširdžiu 
vietos gyventojų priėmimu. Kitą ry
tą kartu su 2.000 prancūzių skaučių 
padarėme iškylą į kalnuose esantį 
viduramžių St. Odile vienuolyną. Iš 
tenai grįžome UNRRA’os sunkveži
miu atgal į Freiburgą.

Labai gaila, kad kelionė, kurios 
metu konstatavome didelį prancūzų

kurioje velionė išgyveno daugiau 
kaip metus laiko.

Regina Dambrauskaitė gimė 1924 
m. vasario m. 24 d. Ventoje. Tėvo 
mirtis vertė ją anksti susirūpinti to
lesniu gyvenimu, kad padėtų motinai 
ir dviem jaunesniosioms sesutėms. 
Baigusi mokslus Kupiškio gimnazi
joje, Regina Dambrauskaitė, jausda
ma savy menininkės pašaukimą, 1941 
m. įstojo į Kauno Taikomosios Dai
lės Institutą, o pastarąjį vokiečiams 
uždarius, persikėlė į Vilnių, kur tę
sė studijas Vilniaus Meno Akademi
joje. Kad galėtų mokytis, dirbo Vil
niaus Teatre dckoratorės darbą pas 
dail. Palaimą. 1944 metų staigūs 
įvykiai perskyrė ją su šeima. Metus 
laiko išgyveno Blankenburge, kur 
sunkiai dirbo. Atvykusi į Gottingeną,

Buvo pasiryžusi eiti savo pašauki
mo keliu, tuo tikslu ir nuvyko į Pie
tų Vokietiją studijų tęsti. Deja, iš
vykdama iš Gottingeno, nežinojo, jog 
teks vykti į daug ilgesnę kelionę, iŠ 
kurios jau nebegrįžtama. Svetima 
Svabijos žemė priglaudė ją amžinam 
poilsiui. Palaidota Nūrtingeno kapi
nėse.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

D.P. plaukymo rungtynės Pegniize
Rugpiūčio mėn. 4 d. Pegnitz’e 

įvyko plaukymo rungtynės, kuriose 
dalyvavo Pegnitzo ir Bayreutho 
lietuviai, latviai, estai ir ukrainie
čiai.

Čia pirmą kartą po ketverių me
ių pasirodė ir mūsų vandens spor
to „žiurkės” Sulkevičius, Petruke- 
vičius ir Sabaniauskas.

Rungtynių pasekmės:
50 m laisvu stilium: 1. Petruke- 

vičius (Pegn.) 0:31,2; 2. Sulkevičius 
(Bayr.) 0:32,4; 3. Kuzmanoff (Pegn.- 
Est) 0:37,0.

50 m krūtine: 1. Nilus (B.-Est) 
0:43,2; 2. Celewicz (B.-Ukr.) 0:44,3; 
3. Onton (B.-Est.) 0:48,2.

50 m nugara: 1. Hellak (B.-Est.) 
0:49,1; 2. Enno (B.-Est.) 0:58,8.

100 m krūtine: 1. Nilus (B.-Est.) 
1:39,4; 2. Celewicz (B.-Ukr.) 1:43,0; 
3. Onton (B.-Est.) 1:53,2.

100 m laisvu stilium: 1. Petruke- 
vičius (P.) 1:14,0; 2. Sulkevičius (B.) 
1:15,4; 3. Taujanski (B.-Ukr.) 2:00,0.

100 m nugara: 1. Selewicz (B.- 
Ukr.) 1:50,1; 2. Sulkevičius (B.) 
1:51,1; 3. Hellak (B.-Est.) 1:53,0.

3X50 m įvairaus: 1. Petrukevi- 
čius, Kuzmanoff, Mucenieks (Peg
nitz 2:10,0; 2. Hellak, Nilus, Kaa- 
sik (Bayruth) 2:14,2.

4X50 m laisvu stilium: 1. Peiru- 
kevičius, Kuzmanoff, Ekkarts, Ca- 
reks (Pegnitz) 2:36,4; 2. Sulkevi
čius, Nilus, Celewicz, Enno (Bay- 
ruth) 2:38,6.

Olimpinius šuolius puikiai atliko 
Sabaniauskas J.

Gale įvyko vandensvydžio rung
tynės tarp Pegnitzo ir Bayrutho D. 
P. komandų. Rungtynės pasibaigė 
1:1 (1:0). Įvarčius pelnė Petruke- 
vičius (P.) ir Enno (BJ.

Rungtynės praėjo gyvoje nuo
taikoje ir geram lygy. Geriausi 
plaukikai buvo apdovanoti kukliom

I dovanėlėm.

Hanau lietuvių stovyklos pašte kasdien gaunamos naujos spaudos 
siuntos , J. Būgos nuotr.

Regina Dambrauskaitė su visu jau
natvišku savo užsidegimu prisideda 
prie vietinės lietuvių kolonijos kul
tūrinio gyvenimo išplėtimo, kartu 
stengdamasi vėl piešti.

Skaudžioje valandoje, mirus 
ANELEi SKIMBIRAUSKAI- 
TEI, jos tėvams ir broliui 
nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

Kasulaičių šeima

Krepšinis Hamburge
Studentų krepšinio turnyras. Lie

pos 31 d. baigėsi pabaliiečių uni
versitete tarpfakultetinis krepšinio 
turnyras, kurio finalinėse rungty
nėse susitiko ąrchrtektūros-inži- 
nerijos fak. su medicinos fakulte
tu. Gražioje ir aukštesnio lygio ko
voje laimėjo medikai 26:24 (12:12).

Lietuvaičių pergalė. Liepos 31 d. 
įvyko draugiškos krepšinio rung
tynės tarp lietuviaičių ir latvaičių 
studenčių.

Nors lietuvaitės pasirodė pirmą 
kartą, tačiau sužaidė pasigėrėtinai 
ir laimėjo 22:8 (13:4).

Universiteto lietuvaičių koman
doj žaidė: Tunkūnaitė 7, Misevi- 
čiūtė 8, Grimalytė 4, Kumpikavi- 
čiūiė 3, Antanaitytė, Musteikytė ir 
Drochnerytė. '

Traunsteinas. — š. m. liepos 
mėn. 13 — 14 d. d. Traunsteine, 
lietuvių iniciatyva, buvo sureng
tas išvykstančiam į Ameriką 
UNRRAos Welfare Officer Mr. Sa
wyer (išleistuvių proga) DP sto
vyklų futbolo žaibo turnyras. Tur
nyre dalyvavo: lenkų I ir II, jugo
slavų, ukrainiečių, statenlosen (be 
pilietybės) ir lietuvių futbolo ko
mandos. Iki finalo buvo žaidžiama 
2X15 min. Pirmose rungtynėse su
sitiko lietuviai — lenkų I, kurios 
po pratęsimo baigėsi 2:0 lietuvių 
naudai. Antrose — statenlosen po 
pratęsimo nugalėjo jugoslavus 1:0 
ir trečiose — ukrainiečiai po pra
tęsimo įveikė lenkų II-ją 1:0. Iš
traukus burtus, lietuviai pusfinalyje 
sumušė statenlosen 3:1 (2:0) ir fi
nale turėjo susitikti su ukrainie
čiais. Gražus popiečio oras su
traukė į rungtynes gan didelį 
skaičių žiūrovų, jų tarpe ir UNRRA 
direktorių, Mr. Sawyer ir kt. pa
reigūnus. Finalinėse rungtynėse 
lietuviai parodė savo darnų ir gra
žų susižaidimą, nors pirmam kėli
nyje žaidėjuose stokojo drąsos, bei 
antrame kėlinyje įgavę energijos 
lengvai supliekė ukrainiečius 6:0 
(1:0), laimėdami žaibo turnyro pir
mąją vietą. Lietuvių komandą at
stovavo Traunsteino ir Chiemingo 
stpvyklų sportininkai.

Sp.

PRANEŠIMAI
Išėjo mokykloms skiriamas mėne

sinis pedagogikos žurnalas „Tremti
nių mokykla“. Norintieji prenume
ruoti ar platinti maloniai prašomi 
kreiptis šiuo adresu: (14) Nurtingen 
(Wurtt.), Kirchheimerstr. 41.

Jau išspausdintas informacinis lei
dinys „Lietuva — tauta ir kraštas“. 
Turinys: Kraštas ir žmonės, Istorinė 
apžvalga, Kultūriniai santykiai. 
Ekonominiai santykiai; 64 psl.; 35 
iliustracijos. Kaina 3 RM. Užsakant 
virš 50 egz., duodama 0.50 RM. 
nuolaidos. Užsakyti galima per 
Augsburgo L.T.B. Apylinkės Komi
tetą. Leidiny duodamos pagrindinės 
žinios apie .kraštą, gyventojus, isto
riją, kultūrinius laimėjimus ir ūki
nio gyvenimo raidą; tad jis ypač 
rekomenduotinas jaunimui.

Lietuvių Atstovybėj Tūbingene 
yra laiškų iš Amerikos: Jonui Mo- 
tiekaičiui, Mickui, Rapolui Iva
nauskui, J. Papeniui, E. Paliu- 
lionaitei, Stasiui Kalėdai, Vincei 
Algimantavičiūtei, Antanui Pali- 
lioniui, Adolfui Šermukšniui. Be 
to yra „affidavit of support" iš 
Amerikos: I. Vidžiūnienei, Stefai 
Skyrytei, Mary Žemaitienei, Bro
niui Dūdai. Įvairūs dokumentai: 
F. Lauraičiui, kun. Jonui Juodei
kai, Vladislovui Stulpaičiui.

Lietuvių menininkų žiniai
Nuo š. m. rugpiūčio mėn. 19 d. 

anglų zonoje, Braunšveige, ati
daryta visų tautybių D.P. meninin
kų meno kūrinių ir liaudies dir
binių parduotuvė. Lietuviai menin
inkai, norintieji parduoti savo 
kūrinius, gali už tam tikrą komi
so nnuošimtį tai padaryti. Taip pat 
šioje parduotuvėje menininkai ga
lės nusipirkti reikalingų tapybai ir 
kitoms meno sritims medžiagų. 
Šioje parduotuvėje klientūrą su
darys anglų kariai ir kt. Visais 
šiais reikalais prašome kreiptis 
laiškais (rašyti lietuviškai) arba 
asmeniškai šiuo adresu: Wladimiš 
Pitulej (20) Braunschweig, Ma- 
damenweg 171, bei Frau Scholz.
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Is lietuviu
* 

Vydūnas tremtyje
Garsus Lietuvos rašytojas fr fi

losofas Vydūnas karo audroje iš
liko gyvas. Visą laiką Vydūnas 
gyveno Rytprūsiuose, kaip nepa
laužiamas lietuviškumo saugotojas. 
Savo gausioje kūryboje vaizdavo 
Lietuvą ir gėrio, žmoniškumo pa
sauli. Nacių siautėjimo laikais Vy
dūnui teko daug kartų visiškai ne
kaltai būti persekiojamam, kentė
ti. Nors Vydūnas jokia politine 
veikla neužsiėmė, bet naciai jį ne 
kartą buvo suėmę kaip įkaitą, no
rėdami išsiderėti, kad už jo palei
dimą būtų paleisti Lietuvoje su
imti vokiečių šnipai. Septynias
dešimt metų slenksti peržengęs 
Vydūnas nacių kalėjimuose nepa
lūžo, nepasikeitė ir gyveno ir to
liau Rytprūsiuose.

Šio karo pabaigos sūkuriuose, 
Vokietijos žlugimo išvakarėse, bet 
koks ryšys su Vydūnu nutrūko. 
Tilžė, kur nuolat Vydūnas gyveno, 
buvo visiškai sugriauta. Daug kas 
manė, kad ten bus žuvęs ir Vydū
nas.

Tik šią vasarą Vydūno paslap
tis atsiskleidė. Vydūnas, dabar jau 
80 metų senelis, išliko gyvas, tik 
1944 metais turėjo apleisti degan
čią Tilžę, netekti turto ir sunkiau
siomis sąlygomis pasiekti Pome
raniją. Šią vasarą Vydūnas vienai 
Čikagos lietuvių draugijai parašė 
laišką, kur aprašo patirtus vargus, 
dabartinį sunkų gyvenimą, išdėsto 
savo sumanymus ir visems tautie
čiams linki prasmingo gyvenimo. 
Apie savo vargus Vydūnas taip 
rašo: „Turėjau kilti iš griaunamos 
Tilžės. Pasiekiau šią vietą, kur 
buvau stabdomas, pakeliui netekęs 
visokių vertybių, žiemos laiku 1945 
m. kailinių ir tūlų drabužių, paga
lios man paimtas ir gautas dova
nai apsiaustas ir batai". Toliau 
Vydūnas rašo norįs pasiekti Ber
lyną, kur gyvenančios dvi jo se
serys. Turi parašęs keletą knygų, 
tarp kurių „Tauresnio žmonišku
mo užtekėjimas (kada karų ne
bus), „Dainoriams" ir 1.1.

Vienoje vietoje Vydūnas rašo: 
„Norėčiau sužinoti, kaip jūs per- 
gyvenot baisiąją žmonijos audrą 
ir gal užmegzti santykius su jumis. 
Nenumatau, kiek man bus lemta 
gyventi. Esu jau 79 metų, o pate
kau į ypatingą būklę". Dar vie
noje vietoje Vydūnas taip išsita
ria: „Gegužės 2 d. atsitiko skaudi 
nelaimė: užnyko mane Laimonų 
smarkiavimas, kad visą savaitę te
ko su dideliais skaudėjimais gu
lėti lovoje. Bet nenoriu skusti žmo
nes. Nežinojo ką darą. Gal susi
pras ir žmoniškės..."

Girdėti, kad dabar Vydūnas at
vyko į Lūbecką.

Nemunas buvo paskandinęs Kauną

Apie šį pavasarį įvykusį nepa
prastą Nemuno — Neries išsilie
jimą ir milžinišką potvynį Kaune 
trumpai jau buvo rašyta. Smulkes
nių ir tikresnių žinių apie Kauno 
užliejimą, padarytų nuostolių dydį 
ir žmonių aukas niekas nepaskelbė. 
Įvairiais keliais gautos žinios buvo 
trumpos. Jos sakė, kad Nemuno 
ir Neries išsiliejimas užliejo didelę 
Kauno dalį. Potvynis Kaunui ir jo 
priemiesčiams padarė didžiausių 
nuostolių ir yra žmonių aukų. To
kio potvynio Kaunas nėra matęs 
pusantro šimto metų.

Amerikos lietuvių spauda bandė 
laiškais išsamiau sužinoti apie 
Nemuno — Neries išsiliejimą ir 
Kauno užliejimą. Pastangos ne
davė vaisių. Iš Lietuvos tik retkar
čiais vienas kitas laiškas pasiekia 
Ameriką. Jų kelionė ilga, o cen
zūros ranka negailestinga. Ir laiš
kuose apie šio pavasario potvynį 
Kaune kartojosi tos pačios žinios: 
potvynis buvo milžiniškas, didelė

gyvenimo
Kauno dalis skendėjo po vandeniu, 
padaryta didelių nuostolių žuvo 
nemaža žmonių. Susidarė įspūdis, 
kad smulkiau rašyti apie Kauno 
užliejimą ir padarytų nuostolių 
dydį neleidžiama.

■ Šią vasarą iš Lietuvos per Len
kiją ir vakarinę Vokietiją atvykęs 
vienas Lietuvos žydas smulkiau 
pasakoja apie Kauno potvynį. Vi
sas Kauno miesto centras ir sena
miestis skendėjo po vandeniu. Kęs
tučio gatvėje ir Laisvės alėjoj 
plaukė ledai. Karo Muziejaus sode
lyje vandens gilumas siekė 1 me
trą. Kauniečiai kalba, kad žmonfų 
aukų skaičius siekia apie 3000, ta
čiau oficialios įstaigos jokios sta
tistikos neskelbia ir potvynio pa
darytus nuostolius slepia.

Dar išsamiau Kauno potvynį api
būdina vienas Lietuvos lenkas, šią 
vasarą repatriavęs iš Lietuvos. Pa
siremdamas to lenko pasakojimu, 
Amerikos lietuvių dienraštis „Drau
gas“ Kauno potvynį taip aprašo: 
„Kaunas labai nukentėjo nuo šių 
metų Nemuno — Neries potvynio. 
Antrą valandą nakties pakilusi 6 
metrų vandens bąnga užliejo visą 
pakalnėje esantį miestą. Laisvės 
alėjos namų balkonuose kabojo 
ledai. Neris, pakeisdama vagą, 
nušlavė Vilijampolės darbininkų 
medinius namukus. Kauno kalė
jime, Mickevičiaus gatvėje, prigėrė 
kaliniai. Kadangi šis milžiniškas 
potvynis prasidėjo nakties metu ir 
labai staiga, daugelį kauniečių 
vanduo užtiko dar lovose. Kai ku
riuos gyventojus dargi suklaidino 
netikusi miesto administracija: ii 
skelbė, kad potvynio pavojus jau 
praėjęs, ir tuos, kurie iš žemojo 
miesto buvo išsikėlę, ragino grįžti 
atgal. Buvo tokių, kurie paklausė 
ir, grįžę namo, savo butuose buvo 
užklupti besiskverbiančio vandens. 
Be to, potvyniui prasidėjus, naktį 
buvo panaudotos sirenos ir sprog
dinami ledai. Sirenoms kaukiant 
ir šaudant, kauniečiai pamanė, kad 
tai orinis puolimas ir skubėjo į rū
sius miesto centre, kur yra karo 
meiu įrengtos slėptuvės, ir čia bu
vo vandens apsemti, kuris labai 
greit plėtėsi.

Žuvusių žmonių skaičius oficia
lių įstaigų nėra paskelbtas ir yra 
slepiamas, bet manoma, kad jis 
siekia kelis tūkstančius.“

Taip patikimos žinios, galimas 
dalykas, kad ir su mažesniais ar 
didesniais perdėjimais, apibūdina 
šio pavasario potvynį Kaune.

St. Devenis.
BALFo atstovai tarptautinėse 

konferencijose
Lietuvių šalpos darbą dirbdamas, 

Bendrasis Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondas stropiai seka vietinės 
ir tarptautinės veiklos eigą šalpos 
srityje. BALFo atstovai dalyvauja 
įvairiose konferencijose, susirinki
muose, posėdžiuose, kur svarstomi 
ir tyrinėjami tremtinių, išvietintų 
žmonių reikalai ir tarptautinės šal
pos klausimai ir problemos. Vyk
dydamas atsakingą lietuvių šalpos 
darbą, BALFas stebi ne tik kas da
roma ir planuojama šalpos reika
lais JAV ir kaimyniniuose kraš
tuose, bet taip pat ir kas daroma 
tarptautinėje plotmėje, apimančio
je viso pasaulio šalpos reikalus ir 
darbus.

Birželio mėn. JTO ekonominė ir 
socialinė komisija svarstė labai 
svarbius tremtinių ir išvietintų 
žmonių reikalus: 1) kas yra tremti
nys ir išvietintas asmuo; 2) naujo 
statūto projektą tarptautinei šalpai 
tvarkyti, pagal kurį Jungtinės Tau
tos šelps ir rūpinsis naujai pagy- 
vendinti tremtinius ir 3) su mažomis 
pataisomis buvo priimtas pasiūly
mas tremtinių ir išvietintų žmonių 
reikalams.

Visi šitie klausimai lietė lietu
vius ir lietuvių šalpos reikalus. 
BALFas JAV Valstybės Departa

mente buvo išsirūpinęs leidimą 
šiuose posėdžiuose dalyvauti ir vi
są laiką turėjo nuolatinį savo ste
bėtoją. BALFo atstovai yra kvie
čiami ir dalyvauja visų privačių 
šalpos organizacijų pasitarimuose. 
BALFas budriai seka, kad lietuvių 
reikalai niekur nebūtų pamiršti ir 
nenukentėtų.
Naujos BALFo siuntos lietuviams 

tremtiniams
Amerikos lietuvių spauda rašo, 

kad šią vasarą BALFas vėl išsiun
tęs lietuviams tremtiniams Euro
poje šelpti septynias siuntas. Į šias 
siuntas įeina 45560 sv. konden
suoto maisto, 28.618 sv. drabužių 
ir batų, 4794 sv. mokykloms reik
menų, apie 5000 tomų knygų ir 
žurnalu Baltijos universitetui Ham
burge, 277 sv. medikamentų ir 277 
sv. virtuvei reikmenų. Siuntų vertė 
siekia 44.000 dolerių.

Paieškojimai
3194. Mikalauskienė Elena (23) 

Gross Hesepe, Krs. Meppen/Ems, 
ieško Valentinienės Olgos.

3195. Alkevičiūtė Birutė, Mem
mingen, lietuvių stovykla, ieško 
brolio Alkevičiaus Juozo, Vaščė- 
gaitės Kastutės, Strungio Jurgio ir 
Siūčio Juozo.

3196. Mackevičius Liubomiras, 
L1NRRA North Westfalen c/04 
Arm. B.A.O.R. Wavendorf (21), 
ieško giminių ir pažįstamų.

3197. Radavičius Aleksas, Miihl- 
dorf a. Inn, Obb., Eichfeld 6, ieško 
brolio Radavičiaus Jono, gim. 
1925 m.

3198. Janušauskas Kazys, Miihl- 
dorf a. Inn, Obb., Eichfeld, ieško 
Maurušaičo Povilo ir Zenono, 
Maurušaitienės Genovaitės, gim. 
1922, ir Grigaliūno Vytauto.

3199. Civylius Jonas, 81-G-411- 
464-H, ILS.P.W.E. 9728, Naples, 
Italy, ieško žmonos Vytauto, po
dukros Tamašauskaitės Johanos- 
Janinos, svainio Skudzinsko An
tano, Stasio ir Viktoro, gyd. chi
rurgo Matusevičiaus, Makūnienės 
Marės su šeima ir Mingeliūnų 
šeimos.

3200. Karalius Jonas, Miinchen, Pi- 
loty 6, ieško brolio Karaliaus Juo
zo, Stripeikio Jono, Jurevičiaus 
Juliaus, Ališauskų Fabijono ir Jono 
ir kitų pažįstamų.

3201.. Lukauskas Zenonas, Lu
beck i/H, Artilerie Kaserne, Lit. 
Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

3202. Sudnickaiiė-Joninienė An
gelė, Lahde, Camp 3, Krs. Minden, 
ieško Ferencaitės Genės.

3203. Sudnickas Leonas, Lahde, 
Camp 3, Krs. Minden, ieško Bro
ko Prano su šeima, Broko Stasio 
ir Kalinausko Jono su šeima.

3204. Naujokas Simas, Italia, Reg
gio Emilia Kaserma, Artgliaria 
Campo Nr. 43, ieško Naujoko An
driaus ir Simkevičiaus Prano.

3205. Didžjurgis Jonas, Rein- 
schele, Fluchtlingslager, Post 
Schneverdingen, Kreis Soltan, 
ieško duktrs Kutrevičienės Vandos 
ir sūnaus Didžjurgio Aleksandro.

3206. Bogušauskienė Adelė, Wun
siedel, Marktredwizsir. 35, ieško 
Ramanausko Juozo, gyvenusio 
Borghorstlager.

3207. Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New Yorke — Consulate 
General of Lithuania!, 41 West, 
82nd Street, New York 24 — prašo 
atsiliepti šiuos asmenis: 1) Adol
fą ir Praną Dimavičius, gimusius ir 
augusius Papilėje, Šiaulių apskr., 
— ieško jų motinos brolis Tautkus 
Antanas; 2) Valatkevičių Gediminą, 
studijavusį Vilniaus Universitete, — 
ieško brolis Valatkevičius Alfonsas* 
3) Petrą, Praną ir kt. Bartkevičius 
(Bartkus) — ieško sesuo Bartkevi
čiūtė Eleonora; 4) adv. Janušauską 
Stasį — ieško Tomošiūnienė Ve
ronika.

3208. Rinkevičius Kazys, (23) 
Gross Hesepe Camp, Kr. Meppen

Originalus Amerikos lietuvio 
pasiūlymas

Amerikos lietuviai komunistai la
bai giria dabartinį gyvenimą Lie
tuvoje ir pritaria Lietuvos paver
gimui. Atsakydamas į tai, vienas 
susipratęs Amerikos lietuvis pa
siūlė Amerikos lietuviams komu
nistams vykti į dabartinę Lietuvą 
gyventi, jei ten esančios „aukso 
kasyklos“, kaip jie skelbia. Jis vie
šai lietuvių spaudoje paskelbė, kad 
dviem lietuviams komunistams, 
vykstantiems į dabartinę Lietuvą 
apsigyventi ir pasižadantiems at
gal į Ameriką negrįžti, apmokės 
visas kelionės išlaidas ir savo lė
šomis sutvarkys visus formalumus. 
Kadangi kandidatų neatsirado, mi
nėtas lietuvis skelbia, kad Bimbos 
tarnai dabartinį Lietuvos „rojų“ tik 
kitiems giria, bet patys į jį vykti 
nenori.

(Ems), ieško žmonos Cižauskaitės- 
Rinkevičienės ir vaikų Algirdo ir 
Bronės.

3209. Didžienė Adolfina, (23) 
Gross Hesepe Camp, Kr. Meppen 
(Ems), ieško Valentinienės Olgos.

3210. Vilčiauskaitė Marija, Reb- 
dorf b. Eichstatt, DP stovykla, ieš
ko brolių Stasio ir Vinco Vilčiaus- 
kų.

3211. Mažionytė Ona, Rebdorf 
bei Eichstatt, liet, stovykla, ieško 
Maskoliūno Jono ir pažįstamų.

3212. Maleckas Feliksas, Rebdorf 
bei Eichstatt, liet, stovykla, ieško 
sūnaus Juozo, gim. 1921.

Lietuvos Generalinis Konsulatas, 
41 West 82nd Str. New York 24, 
N. Y., skelbia mūsų tautiečių paieš
komus JAV giminių bei pažįstamų 

adresus
3213. Vaišvila Kasperas: Mrs. 

Marie Armon 617 Peers Ave, Col
linsville, Ill.

3214. Macaitis Juozas.
3215. Blinkevičius Algirdas: Mr. 

Kaz. Blinkevičius, 51 Elhma St. 
Binghanton, N. Y.

3216. Juknis Jonas: Mrs. Stella 
Katauski, 10520 S. Artesian, Chi
cago 43, Ill.

3217. Bartkus Jokimas: Mrs. Ant. 
Bartkus, 5801 S. Kolmar Ave, Chi
cago, Ill. Nausėda Vincas miręs 6 
metai atgal, bet jo vedęs sūnus ir
gi Vincas Nausėda: Mr. Vincent 
Nausėda, Wabansia Ave, Chicago 
22, Ill.

3218. Gegžna Povilas: Mrs. Jo
seph Kuzma, 7134 S. Campell, Chi 
cago 29, Ill.

3219. Gustas Kęstutis: Mrs. Adam 
Mažeika, 2844 W. 64th St., Chicago 
29, Ill.

3220. Luneckas Stasys: Genė 
Rukstala, 15498, Woodingham Dr. 
Detroit 21, Mich.

3221. Mikulis Juozas: Mrs. P. 
Dorinąs, 9199 Hartwell, Detroit 27, 
Mich.

3222. Pocius Domas: Mr. Frank 
Pocius, 5654 W. 64th Pl., Chicago, 
Ill; jo sesuo: Mrs. Helen Pocius 
1945 W. Cermak Rd, Chicago, Ill.

3223. Plekštys Kazys (dėdė ir te
ta): a) Mr. Joseph Rope, 513 N. 2 
Ave, Maywood, Ill.; b) Mrs. S. 
Narsutis, 544 S. 22 Ave, Bellwood, 
Ill.

3224. Vaičius Pranas (dėdė ir te
ta): Mr. Mrs. L. Bilewkis, 4247 S. 
Maplewood Ave, Chicago 32, Ill.

3225. Klimas Antanas: Mr. Geor
ges Klimas, 306 Fleet Str., Potts
ville, Pa.

3226. Šarūnas Petras: Virginia 
Berteškaitė, 7 Colton St., Wor- 
chester, Mass.

3227. Velykis Jonas: Mr. Joe Ve- 
lickis, 17819 Harland Ave, Cleve
land 19, Ohio.

3228. Vaičiūnas Kazys: Mr. L. 
Minskas, 2245 Homer St., Chicago 
47, nt

3229. Kučinskas Juozas: Mrs. 
Anna Kakštis, 230 Clark Pl. Eliza
beth 1, N.Y.

3230. Garškovas Petras: Bronisla
va Kleivaitė, pagal vyrą Mrs. Br. 
Vaičkienė, 2748 S. Faivfield Avė, 
Chicago 29, Ill.

3231. Štaras Aleksas (Zaukevičie- 
nės): Mrs. M. Zaukas, 1411 Main 
St. Melrose Park, Ill.

3232. Janulis Motiejus: Mr. Tho
mas S. Janulis, 3430 S. Morgan St., 
Chicago 8, Ill.

3233. Nikštaitis Ant: Mrs. Ona 
Sinkevicz, Boa 41, Furnace, Mass.; 
Mrs. A. Zalauskas, 47 Houghton 
St., Worcester 41, Mass.

3234. Gustainis Justinas: Mrs. 
Mary Samolis, 907 North St., Ro
chester 5, N. Y.

3235. Baltrukonis Antanas: a) 
Mrs. Katrė Girkonis, 4 Poplar St., 
Waterbury, Conn.; b) Mrs. Marė 
Ulevičius, 62 Alder St., Water
bury, Conn.; c) Mrs. J. Baltrukonis.
41 Rosemont Ave, Waterbury, Conn.

3236. Semėnas Juozas: Mrs. Ma
tas Semėnas, 79 Mercer St., Pater
son, N. Y.

3237. Šapalas Kazimieras: Miss 
Helen Schapals, 1112 Sincoln St, 
N. Chicago, Ill.

3238. Jasiulionis Valentinas: Snr. 
Jonas Jasiulionis, Rua Volto li
no 7, Agwa Rosa-Belem, Sao Paulo, 
Brasil.

3239. Drazdauskas Aleksandras 
(visa klaida — ne ta valstybė): 
Mrs. Olba Staškus, 49 Vincent St., 
Newark, New Jersey.

3240. Morkuškis Jonas: Sn. Esta- 
nislao Morkuškis, Calle Savalleja 
1267, Buenos Aires, Argentina.

3241. Damaroda Vincas: Mr. John 
Jasaitis; 103 S. Poppleton St., Bal
timore 1, Md.

3242. Kemeklis, Benonas: Mr. 
Adelė Rimkus, 114 E. 107 St., Chi
cago 28, Ill.

3243. Baltrukonis Antanas: Mr. 
Joseph Baltrukonis, 41 Rosemont 
Ave, Waterbury 21, Conn.

3244. Barkauskas Algimantas: 
Klemensas Svirnickas, 7202 S. 
Fairfield Ave, Chicago 29, Ill.

3245. Baronas Pranas (tai ieško- - 
moji Venorika Astranytė): Mrs. 
Veronika Latvėnas, 254 Main St., 
Athol, Mass.

3246. Džigas Vaclovas: John 
Kamarauskas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh 19, Pa.

3247. Klikna Stepas: Mrs. Joseph 
Baltrukonis, 1215 So. St. Louis Ave, 
Chicago, Ill.

3248. Kursevičius Pranas: Mr. 
Juozas Kursevičius, 1311 Inverness 
Ave, Baltimore 30, Md.

3249. Gedminas Bronius: Mr. 
Ipolitas Gedminas, 10104 Went
worth Ave, Chicago 28, Ill.

3250. Kairaitis Ave: suanglinta 
pavardė; pirma buvęs Jonas Rau- 
linaitis, sūn. Jono.; Mr. John Ra
lys R.R. 2 Lovell, Mich.

3251. Liaugaudas Jokūbas: ta 
pati ieškomoji Kaušaitė Ona, 
ištekėjus jos teta; Mrs. Anna Gur- 
chin, R.R. 1 Glencoe, Ont, Cana
da; Mrs. A. Stankus, 6828 Monk 
Blod. Ville Emard 20, Montreal, 
Canada.

3252. Lisevičius Juozas: Miss 
Frances Lisevičius, 248 Pine Str. 
Elizabeth 1, N.Y.

3253. Matažinskas Vytautas: Mrs. 
Eva Makštutis, 1253 Rush St, N.S. 
Pittsburgh 12, Pa.

3254. Matulis Albertas: a) Zosė 
Birzutaitė, 2314 Dace St.; Sionk 
City 11, Iowa; b) Byen Birzetis, 
6001 S. Wolwott, Chicago 36, Ill.

3255. Paulauskas, Kostas: Kuozas 
Klikūnas ir Emilija Žitkus (Kli- 
kūnaitė), 1839 E. 90 St, 8 Cleve
land, Ohio.

3256. Ribačionka Augustas: Mrs. 
J. Ališauskas, 1621 Church Ave, 
Scranton 8, Pa.
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J . Butėnas

Vakaru spauda apie taika ir 
tarptautinį įtempimą

Vertindamas Paryžiaus konferenci
ją, „Daily Telegraph“ publicistas J. 
L. Garvinas pastebi, jog „tai, kas vyks
ta Luksemburgo rūmuose, gali baig
ti perauklėti Vakarų tautas ir išsklai. 
dyti užsilikusias iliuzijas“. Garvinas 
bando trumpai nusakyti kai kurias 
išvadas iš ligšiolinių Paryžiaus kon
ferencijos patyrimų:

„Pirma, sovietai neturi nė krisle
lio šiltesnių jausmų jokiai tautai, bu
vusiai ju karo sąjungininkei. Antra, 
autoritetinis ir veržlus sovietų užsie
nių politikos būdas tėra jų vidaus 
sistemos tęsinys, ir vargiai ar tenka 
laukti, kad jie pasikeistų. Trečia, 
dar ilgus metus mes turėsim vargti 
ir tąsytis su sovietais tomis pačiomis 
nedėkingomis sąlygomis.“

Beieškodamas priežasčių, 
tas pats laikraštis vedamajame pažy
mi, jog „Kremlius aiškiai neturi in
tereso daryti taiką sn ašies satelitais: 
su jų dauguma jis pats vienas jau yra 
padaręs taiką, kokia jam reikalinga 
ar kokios jis nori.“ O buvęs JAV 
valstybės pasekretoris Sumner Wel
les prieina išvados, jog „sovietų tak
tiką apsprendžia strateginiai, ideolo
giniai ir vidaus politikos motyvai“, 
ir pateikia ištisą iliustracinę tabelę: 

„Nuo antrojo pasaulinio karo pa
baigos sovietų strateginiai interesai 
pasistūmėjo visose pasaulio dalyse. 
Sovietų pozicijos Kinijoje ir Rytų 
Azijoje jau yra stipresnės, kaip bet 
kuriuo carų gadynės metu. Sovietų 
įtaka tolydžio auga Indijoj ir Indo
nezijoj. Jos persvara Irane žada tuoj 
pasiekti Persų įlanką. Kasdien labiau 
ryškėja sovietų propagandos pasise
kimas arabų pasaulyje. Atnaujintas 
spaudimas į Turkiją. Sovietai abso
liučiai kontroliuoja Balkanus (be 
Graikijos); jeigu Triestas bus sutarp- 
tautintas, jų žinioj atsidurs ir tasai 
strateginis uostas. Jie užtikrintai vy
rauja Rytų Europoje. Pats Moloto
vas atskleidė sovietų ambicijas Vo
kietijoje. Vakarų pusrutulyje komu
nistų partija griauna Amerikos tau
tų solidarumą. Sovietų vyriausybės 
taktika rodo, kad sovietai nori už
sitikrinti patogias strategines pozi
cijas būsimajam karui su JAV valsty
bėmis . . . Baimė ir įtarinėjimas tose 
abiejose šalyse yra pasiekęs fantas
tiškas proporcijas.“

Ne taikos angelas plazdena viršum 
Paryžiaus konferencijos, bet klaiki 
nesandoros ir naujų konfliktų šmėk
la. Dėl to tad ultimatyvinė amerikie
čių nota Jugoslavijai dėl dviejų JAV 
lėktuvų pašovimo nebuvo smulkaus 
vietinio nesusipratimo reiškinys, bet 
visuotinis Jungi. Amerikos Valstybių 

ir Sovietų Sąjungos santykių bandy
mas. „Maršalas Tito norėjo ištirti 
amerikiečių reakcijas“, praneša iš 
Londono prancūzų „Epoque“. „Da
bar jis jas jau žino: nuolaidų ir svy
ravimo gadynė jau galutinai praėjo. 
Britai ir amerikiečiai priėjo prie 
kraštutinės savo nuolaidų ribos, ir jie 
nebesitrauks nė per nago juodymą, 
vis tiek, ar tai būtų Dardanelų byla, 
ar Adrijos klausimas, ar Rytų Euro
pos problema.“

Arba- 
arba motyvais kalba ir „New York 
Herald Tribūne“ vedamasis: „Jeigu 
sovietai nori, mes galim su jais gy
venti kaip draugai, bet mes galim 
stoti ir kaip ginkluotas oponen
tas, jeigu Maskvai tatai labiau pa
tinka. Ji turi pasirinkti viena ar 
antra. Si byla su jugoslavais iškilo 
kaip bandymas, kol pavojingasis 
sriautas nėra siūbtelėjęs per toli.. 
Jau baigia praeiti tas metas, kada 
boksuojamasi tik juokais; kai toji 
kova pradeda reikalauti gyvybių, ta
sai metas galutinai pasibaigs, vis 
tiek, ar jugoslavai tuo tiki ar ne
tiki.“

Griežto amerikiečių laikymosi pa
veikti, jugoslavai, kad ir nenoromis, 
davė žingsnį atgal; pasaulis, keletą 
akimirksnių gyvenęs tiesioginio kon
flikto pavojaus slogutį, vėl kiek at
siduso. Tačiau latentinės krizės šal
tinis neišsemtas; Sumner Welles pa
teiktasis sąrašas nesumažėja nė vie
nu punktu; Paryžiaus konferencijoje 
žodinė abiejų blokų dvikovė tebei
na tolydžio didėjančiu aštrumu.

Jam tariamai pasi
sekę įrodyti, jog prieš Sovietų Są
jungą organizuojamas pasaulinio 
masto sąmokslas, ir jis pagaliau už
trenksiąs to neprieteliško susirinki
mo duris“. Turkai, britų ir ameri
kiečių palaikomi, atmetė sovietų pa
siūlymą dėl Sąsiaurių; anot „Daily 
Mail“, Ankara, Londonas ir Vašing
tonas išsiaiškino, jog „sovietai nori 
arba apvaldyti Turkiją, arba ją 
užimti. JAV yra oficialiai nusistačiu- 
8108, kad Turkija privalo likti nepri
klausoma, vienodai draugiška SSSR 
ir Vakarams“. — Ką į tai pasakys 
sovietai?

Bet Sąsiauriai ir Turkija tėra vie
nas punktas didžiulėje ir kompli
kuotoje Art. ir Vidur. Rytų proble
moje. „Sovietų Sąjunga apsukriai 
veikia, kad užimtų Vid. Rytus, ir 
yra pavojaus, kad jai tat pasiseks“, 
„New York Herald Tribūne“ rašo 
Joseph Alsop. „Tatai reikštų galą 
Britanijai kaip pasaulinei galybei.“ 
Bet štai svarbiausia: „Britanija yra
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Jungtinis latvių choras dainos šventės metu Augsburge V. Račkausko nuotr.

vienintelis kietas politinis padaras 
Europoj ir Azijoj . . . Jeigu sovietų 
pastangos Vidur. Rytuose pasiseks, 
Vakarų Europa pavirs politine tuš
tuma, kurią neišvengiamai užpildys 
SSSR. Tuo pačiu metu ir Tol. Rytai 
pasidarys atviri sovietų veržlumui. 
Kokia būtų tada Jungt. Amerikos 
valstybių padėtis? Ji būtų pražū
tinga“.

Britai labai gerai žino Vidur. Ry
tų strateginę reikšmę. Britų eksper
tų vadinamoji „Kairo studijų gru
pė“, kurios tyrinėjimų duomenimis 
britų vyriausybė grindžia savo poli
tiką toje srityje, paskutiniajame sa
vo raporte pabrėžia, jog „britų in
teresų gynimas Vidur. Rytuose yra 
pagrindinis britų karinių pajėgų už
davinys; už jį svarbesnis tėra pačių 
britų salų gynimas“. Užtat, anot J. 
Alsop, „Irano įvykiai dramatiškai 
parodė, jog britai yra pasiryžę bet 
kuria kaina išlaikyti savo pozicijas 
Vidur. Rytuose“. Kritiškas metas bu
vo atėjęs, kai Pietų Irano naftos ra- 
finerijose kilo komunistų sukursty
tas streikas. Britai tada atgabeno in
dų kariuomenės į kaimyninį Basros 
uostą. „Britų kabinetas nė neketino 
leisti sovietams įjungti Pietų Iraną į 
savąją sferą.

Streikas buvo likviduo
tas, nes Irano vyriausybei apie tuos 
nutarimus buvo pranešta. Sovietai 
nebuvo pasiruošę savo manevro pra
vesti ligi logiškojo galo, ir dėl to 
Irano premjeras streiko sąjūdi* nu
slopino.“

Bet ir čia istorija nėra pasibaigu
si. Anot kito amerikiečių žurnalisto, 
Allen Raymond, Viduriniųjų Rytų 
politikos baloj „sovietai jau plaukia, 
britai plaukia, Jungtinės Valstybės 
įbridusios ligi kelių, ir atrodo, kad 
joms taip pat teks netrukus plauk
ti“. Visa bėda, kad britai ir ameri
kiečiai tose plaukimo varžybose vis 
nesugeba sudaryti vienos komandos 
— juos išskiria dar labai nevienodos 

pažiūros į Palestinos bylą ir žydų 
problemą ... Si aplinkybė teikia 
sovietams vilčių ir tuo patim visą 
Vidur. Rytų padėtį daro itin pavo
jingą.

„Toli, oi kaip toli ligi taikos“, 
elegiškai konstatuoja „New York He
rald Tribūne“ vedamasis. Tasai 
laikraštis dar nori turėti vilties, kad 
sovietai „piktai loja, bet ne taip 
piktai kanda“ ir kad jie konferenci
jos neišardys.

The New York Times Overseas Weekly 

Bendradarbiavimas

„Amerikos visuomenė dar 
ir dabar nežino, kaip ji nori laiky
tis. JAV atitraukė iŠ Europos savo 
kariuomenę; jai įkyrėjo okupacija ir 
nusibodo mokėti demokratinės pa
saulio ūkio politikos atstatymo kaš
tus. Ji niekad neturėjo aiškios lini
jos. Tiesą pasakius, Vakarai net nie
kad rimtai nestudijavo problemų, 
prieš kurias juos stato sovietai. Jei
gu viešieji Taikos konferencijos de
batai Vakarus tam išjudins, tai re
zultatai ilgainiui bus išganingi.“

„New York Herald Tribūne“ ki
tais žodžiais pasako tą pat, ką ir 
šios apžvalgos pradžioj cituotasis 
„Daily Telegraph“: kad Paryžiaus 
konferencijos tąsymaisi, duok Die
ve, atvers Vakarams akis, išsklaidys 
iliuzijas ir pažadins demokratinę 
sąžinę.

Žinios is tėvynės
— „Tiesa" Nr. 256 rašo: „Kai ku

rios gamybinės artelės išleidžia į 
rinką menkaverčius gaminius. 
Štai pateiktos prekybinėms orga
nizacijoms gamybinių artelių pa
gamintos avalynės kartais būna 
perdėm netikusios, o užrašyta 
„modelinė avalynė" ir kainos net 
trigubai brangesnės, negu sąjun
ginio kainoraščio leista. Ne viskas 
tvarkoje ir vietinės pramonės įmo
nėse. Antai Kauno „Metalas" ga
mina kibirus, sukiša juos Po 
dešimtį ir supakuoja. Bet dažnai 
būna — įpiltas į viršutinį kibirą 
vanduo prateka iki paskutiniojo. 
Aliejaus ir tabako tresto žinioje 
stiklo fabrikas šiuo metu vos kru
ta. Jo gaminiai menki tiek išvaiz
dos, tiek patvarumo, tiek asorti
mento atžvilgiu."

— Žvejoti Baltijos jūroj leidžiama 
tik tiems žvejams, kurie turi šei
mas. įgula laivui surenkama kom
partijos pareigūnų — Po vieną iš 
įvairių šeimų. Bijoma, kad keli 
žmonės iš vienos šeimos, susėdę į 
tą patį laivą, gali sprukti Svedijon.

— Partizanams teisti apskričiu 
miestuose sudaryti tam tikri teis
mai. Kaune yra net karo tribuno
las, kurį sudaro pirm. pik. Stasiu- 
lis, teisėjai — kpt. Krolikonis, kpt 
Parkauskas ir adv. Grigonis. Daž
niausiai kaltinamuosius gina adv. 
P. Armalis. Teismai vyksta kino 
„Forum“ salėje.

Pasaulis karo vežime Sunkus kelias atgal į taiką ir gerovę
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