
Tegu, tegu užges tik vargo žvakė. 

Tik saulė pasirodys prieangy — 

Ir ledo jūrą perplauks tavo laivas, 

O Lietuva jauna, o Lietuva brangi!.. •
St. Santvaras

i
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Juozas GirniusRugsėjo aštuntoji musu istorinio likimo simbolis
Švenčiame tautinę šventę, rug

sėjo aštuntąją. Tai diena, skirta 
mūsų Didžiajam Kunigaikščiui Vy
tautui uždėti karaliaus karūną — 
niekada neuždėtą! (Atsimename, 
kaip klastingi pavyduoliai sutruk
dė karališkosios karūnos skirtu 
laiku j Lietuvą atsiuntimą ir kaip 
tasai, kuriam ji buvo skirta, ne
trukus mirė.) Pašaliečiui gali at
rodyti keista, kad savo tautinei 
šventei pasirinkome dieną, kuri 
labiau galėtų būti liūdesio, negu 
džiaugsmo diena. Ir vis dėlto šios 
dienos pasirinkimas yra giliai 
prasmingas. Ši diena simbolizuoja 
mūsų istorinį likimą — mūsg ka
rališkai didingą ir drauge tragiš
kai skaudžią istoriją.

Esame karališkai didingos istori
jos tauta. Tai liudija ir mums, ir 
svetimiesiems visi mūsų istorijos 
metai, tiek tie, kurie buvo lais
vės džiaugsmo sklidini, tiek tie 
kurie buvo vergijos skausmo ku
pini — tiek senoji mūsų kuni
gaikščių istorija, tiek vėlesniųjų 
metų sukilėlių, knygnešių, sa
vanorių ir partizanų žygiai. Ir vis 
dėlto tasai istorijos laikotarpis, 
kurį galime vadinti garbės laiko
tarpiu, yra daug trumpesnis už tą, 
kurį tenka vadinti skausmo laiko
tarpiu. Laisvės šimtmečius sekė 
ilgesni vergijos šimtmečiai.

Kodėl? Paprastai į šį klausimą 
atsakymo ieškome išorinėse prie
žastyse (atskirose mūsų vadų 
klaidose ar priešų stiprume). Ta
čiau nepamirškime, kad visada 
daugiau ar mažiau išorinės prie
žastys tėra vidinių priežasčių iš
raiška.

Trakų pilies griuvėsiai

Šia prasme ir manau, kad į šj 
klausimą atsakymo reikia visų 
pirma ieškoti ne atsitiktinėse vadų 
klaidose, o visų mūsų pagrindinėje 
klaidoje, teisingiau tariant, ne 
klaidoje, o pačiame mūsų charak
teryje.

Pavadinau mūsų tautą karališka 
tauta. Kiitia prasme? Ne kita, 
kaip ta, kuria yra teisės karališka 
vadinti ir artojų tautą. Karališka 
ne imperialistiniu noru svetimie
siems viešpatauti, o tiktai gilia 
savigarba ir laisvės meile, tiktai 
skaidria sąmone, kad kiekvienas 
žmogus bei kiekviena tautą turi 
teisės laisvai plėtoti savo prigim
ties galimybes. Ir tada, kai mūsų 
kunigaikščiai kūrė didžiąją nuo 
jūros iki jūros, valstybę, juos vedė 
ne noras kaimynus pavergti, o tik
tai reikalas išsklaidytas jėgas su
telkti kovai prieš germanizmo 
bangą. Aiškiai tai liudija toleran
tiška politika (ypač nuostabi anais 
fanatizmo amžiais), kurią jie vedė 
užimamuose kraštuose. Esame ka
rališka tauta ne militaristiniu ka
ro garbinimu, o tiktai didvyrišku 
mokėjimu savo laisvę narsiai ginti. 
Esame taikūs ir nekenčiame karo. 
Tiek didelių karinių žygių esame 
atlikę, ir tačiau dainose dainuo
jame ne juos, o tiktai švelniuosius 
meilės, jaunystės ir tėviškės grožio 
jausmus. Nemylime karo, ir ta 
čiau, kai reikia kovoti, kovojame 
kaip tikri didvyriai, žiną, kad yra 
dalykų, didesnių ir už pačią gy
vybę, — garbė ir laisvė. Liudija 
tai senosios istorijos kronikos, 
liudija tai dar nespėję užželti par
tizanų kapai. Vienu žodžiu, tasai 

vidinis karališkumas, kuriuo gali
me save charakterizuoti, yra ne 
kas kita, kaip tasai platus žmo; 
niškumas, kuris žmogiškąjį vertin
gumą pripažįsta ir savyje, ir ki
tuose. Mūsų karališkumas — tai 
mūsoji laisvės ir taikos meilė.

Ir tačiau: visa, kas yra aukšto 
ir didelio, turi būti brangiai ap
mokėta. Manau: daugelis mūsų 
tautą ištikusių smūgių būtų parei- 
kalav*ę mažiau aukų, jei ana tei
sybės ir laisvės meilė nebūtų bu
vusi mūsų charakterįn taip giliai 
įaugusi.

Karališkąją žmoniškumo dovaną 
turime atpirkti mažesne vad’namo- 
jo „politiškumo", realistinio lanks
tumo dovana. Lieka tiesa, kad 
visais laikais politinį gyvenimą 
labiau valdo ne žmoniškumo, o 
siauro savanaudiškumo dėsnis. Vi
sada politika lieka — daugiau ar 
mažiau — tiktai kova dėl būvio, 
kurioje stipresnysis stengiasi silp- 
nesnijį pavergti, o šisai savo ruož
tu stengiasi stipresniajam įtikti — 
tol, kol atsiras ir už šį stipresnis.

Pįsipažinkime: šia prasme mes 
stokojame politiškumo, per mažai 
mokame būti realistiški. Mūsų gal
vos perdaug tiesiai iškilusios, kad 
galėtume siūbuoti pagal kiekvieną 
vėją. Mūsų širdys perdaug jau
trios neteisybei, kad galėtume už
merkti akis ir užkimšti ausis. Ne
mokėjome — ir net nebandėme! — 
įsiteikti nė vienam okupantui, kad 
vergišku nuolankumu atsipirktume 
nuo poros smūgių. Mūsų krūtinės 
buvo atviros visiems okupanti- 
niams kirčiams.

Neabejoju, kad lanksčia prisi
taikymu būtume galėję išvengti 
vieno ar kito smūgio (pvz., Kražių 
skerdynių). Kaltas dėl tokio mūsų 
nelankstumo tik tasai karališkasai 
išdidumas, kuris plaukia iš mū
sosios teisybės ir laisvės meilės. 
Tačiau šios kaltės nesigėdime ir

V. D. Muziejaus bokštas, iš kurio rugsėjo 8 sklisdavo Laisvės Varpo 
garsai

nežadame atgailauti. Šią žmoniš
kumo, teisybės bei laisvės meilės 
kaltę atvirai išpažįstame. Geriau 
turėti dėl savo laisvės kovojusios 
tautos istoriją, nors ir sklidiną 
skausmo, negu likti vergiška tauta.

Kiekviena tauta turi tokią istori
ją, kokia ji pati yra. Esame didin
ga tauta savąja teisybės bei lais
vės meile, tokią turime ir istoriją 
— didingą. Nemokame — ir kaip 
tik dėl mūsų karališkojo žmoniš
kumo — vergiškai politikuoti, to
dėl nemokame išvengti nė daugelio 
smūgių, kuriuos vergiškas nuolan
kumas galėtų šalin . nukreipti. Di
dinga mūsų istorija, kaip didingas 
yra žmoniškumas priešais savanau
diškumą, kaip didingas savo lais
vės gynimas priešais vergišką nuo
lankumą. Ir tačiau drauge mūsų 
istorija yra skaudžiai tragiška, 
kaip tragiškas teisybės susidūrimas 
su neteisybe, kuriame neteisybė 
laimi prieš teisybę vien todėl, kad 
ji yra galingesnė. Tragiška mūsų 
istorija, dėl viso to skausmo 
bei kančių, kurių ji pilna, mes 
patys esame tik tiek kalti, kad 
buvome ir norime būti laisva ir 
žmoniška tauta.

Džiaugiamės, kad šį karą laimė
jo teisybė — tos tautos, kurios 
atstovauja visuotiniesiems žmoniš
kumo ir laisvės principams ir ku
rios ryžtasi šiais demokratiniais 
principais vadovautis ne tik vi
daus, bet ir tarptautiniuose santy
kiuose. Šie demokratiniai princi
pai yra jau iš prigimties savi ft 

mūsų tautai. Visa tai teikia vilčių 
ir mūsų tautos ateičiai.

Tvirtai tikime teisybės pergale: 
negi milijonų gyvybių aukos, jų 
tarpe ir mūsų tautos, buvo vėl 
tui! Ir vis dėlto negalime pamirš
ti, kad istorinis vyksmas ne vi
sada vyksta loginiais dėsniais ar 
moraliniais reikalavimais. Ateitis 
visada lieka nepramatomai tamsi.

Tačiau ir vienu, ir antru atveju, 
ar mes galėsime grįžti laisvon tė
viškėn, ar būsime pasmerkti trem
tinio daliai, šios dienos uždavinys 
vienas — išsaugoti Lietuvą mu
myse! — Ne tiktai lietuvišką krau
ją ir kalbą, bet ir lietuvišką cha
rakterį. Pirmasai pavojus (dėl kal
bos ir kraujo) dar mažai gresia, 
tačiau antrasis yra realus jau 
šiandien. Esam atsidūrę į svetimą 
aplinką, kuri negali mums ne
daryti įtakos. Vienur ta įtaka 
gera. Naujos sąlygos savaime ug
do iniciatyvą, plėtoja tikrovės jaus
mą, įgalina didesnės patirties įgiji
mą. Jei laimingai grįžtume, tokios 
didelės mūsų tautos betarpiškas 
susidūrimas su vakarų kultūra 
būtų teigiamas veiksnys mūsų 
ateities kultūrinei pažangai. Tačiau 
daug kut (ir dar labiau!) aplinka 
daro mums blogos įtakos. Tose 
sąlygose, kuriose esame, išsaugoti 
prigimtinį mūsų tautinio charak
terio taurumą — sunkus ir didelis 
uždavinys.

Ir tačiau: tik šį uždavinį atlik
dami, mes galime save pateisinti, 
kodėl esame čia, o ne ten.
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Žodis lietuviams
— Neregėti aušros! Taip prail

go naktis... — Šį tautos poeto ir 
pianašo skundą taria šiandien 
kiekvieno lietuvio širdis. Nąktis 
be aušros prailgo tėvynėje visiems: 
ir tiems, kuriė, laisvės netekę, 
skaito dienas kalėjimuose; ir 
tiems, kurie pasiryžo dėl laisvės 
kovoti ir mirti, bet tik laisvi Lie
tuvos miškuose; ir tiems, kurie 
tebėra savo namų židiny, bet, kaip 
paskutinis ąžuolo lapelis, baugiai 
laukia rudens vėjų nuplėšiami ir 
sunaikinami...

Kada, o Viešpatie, kada? ... ky
la Dangun skundas ir teisingumo 
Šaukimas paniekinto lietuvio žmo
gaus iš Altajaus, iš ( Pečoros, Ka
zachstano sykiu su milijonų pas
kutiniais dūsavimais...

Ir dešimtys tūkstančių lietuvių 
veltui kreipia akis nuo Hamburgo, 
Hanau, nuo Vorarlbergo ir Šven
tosios Romos ar San Paulo į tėvų 
namus prie Baltijos krantų...

Ilgi kentėjimo ir bandymo me
tai. Bet jie nepalaužė lietuvių pa
siryžimo būti nepriklausomiems. 
Jie nesunaikino lietuvių teisės į 
laisvę. Jie daugeliui užčiaupė lū
pas, bet neišspaudė iš pasaulio 
opinijos ir Vakarų Didžiųjų Demo
kratijų žodžio, kuriuo mes būtu
me išbraukiami iš turinči*ų teisę 
gyventi laisvai, demokratiškai ir 
tuo pačiu tarptautiniame gyveni
me būtų įteisintas ir palaimintas 
smurto triumfas.

Lietuvių tautos valia, vykdoma 
per išlikusius mūsų valstybės tra
dicijų reiškėjus, Lietuvos diplo
matines atstovybes, per nelaisvių 
metais iš pačios tautos kilusią re
zistencinę vadovybę VLIK'ą . te- 
bebeldžia atkakliai į pasaulio są
žinę ir reikalauja tautos vardu: 
tie principai, kurie Didžiųjų De
mokratijų buvo paskelbti naujojo 
pasaulio pagrindu, kuriais turi bū
ti atstatytos smurtu užgrobtosios 
valstybės, grąžinta teisė patiems 
demokratiškai sAvo valią reikšti, 
tie principai, turi būtį taikomi ir 
lietuvių tautai. Tautai, kuri tėra 
nekalta imperalistinių varžovų au
ka, bet kuri aktyviai pareiškė ne
sutinkanti būti mainų objektu ran
kose prekiautojų tautomis, nepri
pažįstanti nei raudonojo, nei ru
dojo totalizmo prievartos, sukur
dama savo krašte rezistenciją ir 
įsijungdama tuo keliu į Vakarų 
Demokratijų skelbtą kovą tautų ir 
žmogaus laisvės vardu.

Kova su laisvės ir demokratijos 
priešu nėra baigta — ir Lietuvos 
byla nėra išspręsta. Tvenkiasi 
naujas didžiosios pasaulio evoliu
cijos etapas, kuriame ir lietuvių 
teisėtas ir teisingas reikalas tu
rės rasti išsprendimą. Mėginamos 
ir demonstruojamos technikos ga
lybės. Dar didesniu intensyvumu 
telkiamos dvasios pajėgos. Min
ties, įsitikinimų evoliucija vyksta 
nervingoje tyloje ir dideliu tem
pu, kaip įžanga į naujus laikus.

Neaiškaus termino, bet lemia
ma? ir neišvengiamai ateisiančiai 
valandai lietuvių jėgos turi būti 
paruoštos. Paruoštos nuo viršūnės 
iki pat apačios.

Tautinio ir net fndividualinio li
kimo kovai vadovaują veiksniai 
savo pasitarime šią dieną, vJsišku 
sutarimu suderinę ir sujungę sa
vo jėgas, nutarė sukurti naują 
darbo bei kovos organą, kuris 
vykdytų visus uždavinius, reika
lingus laisvės kovai iki ano le
miamojo momento.

Broliai lietuviai, sesės! Uždary
tieji, išblaškytieji, kankinamieji ?r 
kovojantieji! Lietuviai Tėvynėje, 
Sibire, tremtyje, laisvieji Ameri
koje ir visose pasaulio dalyse! 
Lemiamoji ateitis iš naujo įparei- 
goją ir įgalina mus nenuleisti gal
vos ir rankų. Įpareigoja išsilaiky
ti ir stiprėti vieninga, tampria ir 
kovinga pajėga. Drausmingai susi
jungti apie mūsų likimo vairuo
tojus; jų žygiams organizuoti pa
ramą, materialinę ir moralinę. Pa 
sidalyti barais laisvės ir išlikimo 
kovos fronte.

Broliai Amerikos lietuviai yra 
pajėgiausi telkti materialinę pa
ramą ir organizuoti opiniją dau
giausia pasaulio likimą lemian
čioje šalyje. Niekados jie netu
rėjo tokio reikšmingo, atsakingo 
ir kovotojui garbę teikiančio baro 
bendroje kovoje.

Lietuviui tremtiniui tenka pa
kelti žvilgsnį nuo asmeninės ar 
grupinės kovos, nuo tų visų nuo

Leonardas Žitkevičius
v v
Žvaigžde

Keleivi neramus nuo Vilijos krantų, 
Kas apverkė tave, kur atilsį radai? 
Nei Vilijos krantų, vainikais išpintų. 
Nei pasaką tau seks jų skambantys aidai . . .

Tik vakaro žvaigždė tau švietė sutemoj 
Ir žadino svajas ir guodė viltimi.
Ji švietė sutemoj tėvynėj tolimoj, 
Ir neužtemdė jos pasauliai svetimi.

Tiktai užtemdė jie taiį mėlynas akis,
O liko ten žiedai. 0 meilė ten gyva.
Užtemdė tau akis, bet meilė nepakis:
Ji švies tavy gyva — tėvynė Lietuva.

dingų dulkių ir garų, kuriuos pa
laiko ir platina dažnai mūsų tarpe 
vaikščiojantis mūsų siekimo prie
šas, kad mus narkotizuotų. Trem
tiniams lemtas baras, kuriame jie 
būtų eksponentai, gyvieji pavyz
džiai pasaulio opinijai, kad Lietu
vos žmonės yra verti nepriklau
somo gyvenimo; pavyzdžiai, kurie 
savo būvimu bylotų, jog šiame 
žmoniškumo ir laisvės šūkių am

Buxtehudes pradžios mokyklos mokintai su mokytojais

V.D.U. Medicinos Fakulteto Rūmai Kaune

žiuje šie laisvės nusipelnę žmo
nės yra palikti be teisingumo, be 
žmoniškumo, be tėvynės, kuri 
jiems yra prievarta išplėšta ir dėl 
kurios grąžinimo jie yra nukreipę 
vilties kupinus žvilgsnius į Vakarų 
Demokratijas.

Tėvynėje likusieji broliai, ku
riuos sunkiausiai pasieks mūsų 
balsai, laiko didžiausią barą — ba
rą, kuriame kovotojas turi kovoti 
ir mirti, bet nepasitraukti, kuriame 
jo kraujas, ašaros ir tylūs atsidu
simai įsisiurbia į žemę ir paver
čia ją šventąja vieta, traukiančia 
jos tautiečius, kaip pavasaris 
paukščius skrajūnus, ir verčiančia 
dėl jos gyventi ir kovoti.

Broliai! Subendrinę ir suinten
syvinę kovos pajėgas viršūnėje, 
suvienykime ir sustiprinkime jas 
iki pat apačių. Ta proga pagerb
kime savo širdyje visus mūsų ži
nomus ir nežinomus tautos kovo
tojus ir kankinius, pajauskime dė
kingumo tebekovejantiems politi
niu žygiu, plunksna, pinigu ar ki
tu būdu ir eikime toliau kiekvie
nas savo pareigas pagal savo są
žinę, kaip kovojančios tautos 
rinktiniai nariai. Eikime jas ne va
landą, ne savaitę, bet visą laiką, 
kol mūsų šventas reikalas bus lai
mėtas, tikėdami su poetu: — O 
tačiau Lietuva juk atbus ...

Tad Vardan tos Lietuvos...
VLIK

Lietuvių tautos reikalams vado
vaujantieji veiksniai turėjo pasita
rimą. Rūpestingai padėtį apsvarstę, 
konstatavo, kad Lietuvos bylai, nors 
ir yra dar sunkios aplinkybės, bet 
jos nėra tokios, kad turėtų susilp
ninti mūsų viltis ir pasiryžimą. Di
džiosios Vakarų Demokratijos tebėra 
savo nusistatymo nepakeitusios, o 
įvykių ratas dar nežada sustoti. Tu
rėtas pasiryžimas tesėti iki galutinio 
laimėjimo visiems privalomas. Šiame 
kelyje privalu jungti ne tik savųjų 
pajėgas, bet' eiti išvien su visomis 
panašioje padėtyje esančiomis tau
tomis. x

Su nuoširdžia padėka iškelta mūsų 
išeivijos politinė veikla kovoje už 
Nepriklausomos Lietuvos Valstybės 
atstatymą ir dosni materialinė para

ma, teikiama tremtiniams. Pareikštas 
gilus įsitikinimas, kad broliai išei
viai taip pat ir ateityje nenuilsta
mai dėsis į bendrą darbą.

Pripažintas reikalą? patiems duo
ti teisingas informacijas apie Lietu
vą ir ypačiai reaguoti į klaidinan
čią bei mums priešingą propagandą. 
Tam reikalui nutarta sudaryti lie
tuvių informacijos centrą ir litua
nistikos leidinių archyvą. Į jį leidė
jai, spaudos platintojai ar šiaip svar
besnių leidinių ir dokumentinės me
džiagos turintieji bus kviečiami 
siųsti ją archyvui. Numatyta išleisti 
veikalų, iš kurių pasaulis dar gerian 
pažintų Lietuvą ir jos reikalus. 
Smulkus to darbo planas jau pa
ruoštas ir pradėtas vykdyti. ,

Darbui visur ir visada reikalingos 
lėšos. Tarp kitų priemonių numa
tyta įkurti Lietuvai Išlaisvinti Fon
dą, kurio sudaryme kiekvienas lietu
vis kviečiamas aktyviai dalyvauti.

Išryškinta, .kad netinkamas indi
vidualus ar kolektyvinis tremtinių 
elgesys kenkia Lietuvos reikalui, 
kviečiama visus tremtinius budėti, 
kad emigracijoj lietuvio vardas ir 
garbė būtų tinkamoj aukštumoj iš
laikyti.

Buvo apsvarstytas ir tremtinių iš
kėlimo reikalas. Nesant dar tuo 
reikalu konkrečių planų iš admi
nistracijos pusės, tekonstatuota, kad 
iškėlimo atveju reikėtų siekti, kad 
įkurdinimas vyktų kompaktine ma
se. Aiškiai pasisakyta, kad tremti
niai vengtų išsisklaidyti po užjūrį, 
bet paliktų Europoje, nes bus da
roma pastangų sudaryti kompaktinio 
apsigyvenimo sąlygas mūsų konti
nente. Įkurdinimo reikalams tirti ir 
tvarkyti nutarta sudaryti tremtinių 
įkurdinimo biurą.

Nutarta rūpintis ir išaiškinti, kad 
lietuviai repatriantai ir lietuviai 
klaipėdiečiai taip pat yra Lietuvos 
piliečiai, ir jiems, kaip ir prievarta 
į vokiečių kariuomenę paimtiems 
lietuviams kariams, negali būti pa
neigtas 'tremtiniams taikomas trak
tavimas.

Pasakytiems, o taip pat ir kitiems 
uždaviniams vykdyti sutarta nedel
siant sudaryti Vykdomąjį Organą. 
Tuo nutarimu patikrinamas vadova
vimo vieningumas. Tokiu būdu, vi
sas vykdymas pereis į vienas ran
kas, kaip kad valstybėje tokius rei
kalus vieningai tvarko Ayriausybė. 
Numatyti taip pat ir žmonės, kurie 
budėtų, kada Lietuvos klausimas iš
kils Taikos Konferencijoje, ir kad 
tam momentui būtų pasiruošta.

Pasitarimas vyko labai draugin
goj dvasioj bei nuoširdaus tarpusa
vio pasitikėjimo atmosferoj ir pasi
baigė tvirtu ir vieningu pasiryžimu 
vairuoti Lietuvos ir lietuvių . reika
lą, ligi bus ir vėl atstatyta LAISVA 
IR NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.

VLIK
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A. Grybas

Tautos šventes prasme
Tauta yra vienos kilmės, vieno

dos praeities ir bendro likimo su
cementuota bendruomenė. Jungia 
ją bendra kalba, bendra dvasia, 
bendri idealai ir siekimai, bendra 
kova dėl išlikimo, bendras kultū
rinis lobynas, kuris nulemia visą 
tautos charakterį, nulemia jos dva
sią, nustato tautinės bendruomenės 
lytį, išskiriančią ją iš kitų tautų. 
Lietuvis lietuviui savas ir artimas 
ne vien dėl to, kad kaimynas ir 
daug kartų sutiktas, bet dėl to, 
kad mes visi turim tą patį vidinį 
pasaulį, tas pačias dvasines verty
bes branginame, kad tuo pačiu 
džiaugsmu, tais pačiais skausmais 
gyvename ir vienodai išgyvename; 
kad vienas kito žodį ir širdies 
skausmą greičiau suprantame, kad 
vienodai branginame savo tėvų ir 
tėvų tėvų amžiais sukauptą pa
tirtį ir išryškėjusias kūrybinės ga
lios apraiškas, žodžiu, viską, kas 
formuoja ir sucementuoja tautinę 
bendruomenę, kas saisto tautinę 
lytį.

Amžiais slinko tautos, kūrėsi, 
gyveno, kentėjo ir kovojo dėl

Juozas Mikuckis

Vasaros dainele
Karvelėliai du burkuoja:

Jis ir ji . . .
Grėbė pusdienį talkoj jie —
(Šieno pradalgės po kojom, —

Bėga tekini.
Ji lengva, tartum plaštakė, 

Jis — vikrus.
Kam jiems kelias, kam jiems ta

kas —
Jaunatve jų širdys plakas.

Žvilgsnis jų aistrus!
Ak, jis vejas. Pasigavo, —

Glėby jau,
Glaudžia prie krūtinės savo . . .
Ugnyje veidai jos žavūs, —

Šaukia: nebijau!
Ginasi ji varpa rugio

Juokdamos . . .
Šieno pradalgės ir kūgiai!
Žėri eilės dvi žemčiūgų

Lūpos’ mylimos . . .

savo egzistencijos, bet ilgai žmo
nijos mintis į jas nebuvo atkreip
ta. Tautinės bendruomenės egzi
stavo ir buvo neabejotinas veiks
nys pasaulio gyvenime, tačiau 
apie jas nebuvo kalbama, lyg jų 
nebebūtų. Tik po Nopoleono karų, 
po anos didžiosios Europos maiša
ties, tauta išėjo į viešumą, išėjo 
į knygų puslapius, salionų pasi
kalbėjimus, universitetų auditori

Saulėleidis Baltijoj prie Lietuvos krantų

jas, net į gatvę ir pareikalavo sau 
teisių. «

Kaip kiekviena bendruomenė, 
taip ir tauta yra linkusi prie 
savojo vieningumo manifestacijų, 
yra linkusi bent protarpiais pa
žvelgti į save, save paanalizuoti ir 
kitiems parodyti išryškintą savo 
veidą. Tam ir yra skiriamos tau
tos šventės. Dažniausiai jos yra 
rišamos su kai kurių žymesnių 
įvykių minėjimais. Ir mūsų tautos 
šventė iš pradžių buvo, surišta su 
vienu svarbiausių mūsų tautos 
istorijos įvykių, būtent, su susi
rinkimu Steigiamojo Seimo, kuris 
autoritetingai ir iškilmingai dekla
ravo mūsų tautos valią amžiais 
gyventi nepriklausomai, nustatė 
demokratinės valstybės santvarką 
ir sukūrė realius pagrindus Ne
priklausomos Lietuvos ateičiai. Kas 
1918 m. vasario 16 d. rinktinių 
tautos sūnų buvo atspėta, tas 1920 
m. gegužės 15 d. susirinkusio Stei; 
giamojo Seimo — visos tautos le
galiai rinktųjų atstovų, jos teisė
tų reprezentantų — buvo iškil
mingai patvirtinta ir realizuojama. 
Dėl to ir tautos šventė 10 metų 
buvo švenčiama gegužės 15 d. 
Tik 1930 m. Vytauto D. jubilie
jiniais metais ji buvo atsieta nuo 
Steigiąmojo Seimo susirinkimo da
tos ir atskiru įstatymu nukelta į 
rugsėjo 8 d. t. y. surišta su ta

J. Ž.

DP klausima svarstant
Tarp eilės klausimų, kuriais yra 

užsiėmę pasaulio valstybių vyrai, 
ne paskutinėje vietoje stovi ir DP 
klausimas. JAV atstovas JT Ūkio 
ir Socialinėj Taryboj John Winant 
jį apibūdina kaip vieną skubiausių 
pasaulio problemų. Anot jo, „pa
saulis negali ūkiškai pasveikti, jei 
pabėgėlių klausime nebus pada
ryta esminės pažangos".

DP klausimas yra vienas JTO 
klausimų. JT šį klausimą jau 
anksčiau svarstė ir nutarė, jog ji 
rems visus politinius pabėgėlius 
iš Rytų Europos; išskirti bus tik 
karo nusikaltėliai ir asmens, kurie 
bendradarbiavo su priešu bei yra 
kovoję prieš savo krašto vyriau
sybę.

Kadangi UNRRA nėra tiktai DP 
bei pabėgėliams globoti organiza
cija (jos tikslai yra žymiai pla
tesni), ir be to, šių metų pabaigoj 
ji gali būti likviduota, tai pabėgė
liams globoti JT Socialinė ir ūkio 
Taryba nutarė įsteigti Tarptautinę

Žiburiai

diena, kurią prieš 500 m. Vytautas 
buvo pasirinkęs karūnacijai, deja 
neįvykusiai, sutrukdytai. Nuo tada 
rugsėjo 8 d. mums pasidarė ofi
cialios tautinės šventės diena. Tą 
dieną mes ir medituojame ir per- 
kratome savo sąžinę, pervertiname 
savo darbus, atsigręžiame į vidų, 
ir vėl naujai deklaruojame savo 
ryžtą gyventi nepriklausomai, dirb
ti ir aukotis savo tautai. Namie 
mumš tai būdavo entuziazmo, pa
siryžimo ir džiaugsmo šventė. Jei 
šiandieną mums džiūgavimą yra 
pakirtęs skundas, tai vieningumo, 
kovos ir ištvermingumo ryžto 
mums niekas negalės išplėsti. Jis 
su mumis visuose varguose. Mes 
nebegalime suruošti įspūdingų pa
radų, iškilmingų eisenų ar nak
tinių iliuminacijų, tačiau vėl ir vėl 
šaukiame, kad dar esam gyvi ir 
gyvi norim likti. Tai mūsų šven
čiausia teisė ir Jos mes niekad 
neatslsakysim.

Kur tik yra koks lietuvis, rug
sėjo 8 d. jis švenčia, švenčia kiek 
gali iškilmingiau, o kas to ne
gali, švenčia nors dvasioje. Nes 
tai mūsų tautos pasireiškimo die*- 
na, kad ir dirbtinai parinkta, ta
čiau vis dar tebėra tautinių tradi
cijų vienas kertinių akmenų. Tau
tines tradicijas mes branginame, 
nes tad mūsų gyvybinis laidas. 
Tauta be tradicijų ne tauta, bet 
belytė masė, konglomeratas. O 
mes esam ir būsim sujungti tau
tinių tradicijų, saistančių tautinės 
dvasios pasireiškimus.

Pabėgėlių Organizaciją. Jos .steigi
mu rūpintis jau birželio mėn. pa
baigoj sudaryta speciali komisija, 
kuri savo darbą iki šiol jau gero
kai pavariusi pirmyn. Jau yra su
daromi šios Tarptautinės Pabėgė
lių Organizacijos statutai, numa
tyta sąmata, kuri sieks 45 milijo
nus svarų sterlingų, ir tiriamos pa
bėgėlių apgyvendinimo, mediciniš
ko aprūpinimo, paskirstymo bei 
pervežimo problemos. Taip pat jau 
rūpinamasi surinkimu šios organi
zacijos tarnautojų, kuriuos (apie 
3000) numatoma perimti iš UNRRA, 
kai ji bus likviduota.

Kaip skelbiama, kuriamoji Tarp
tautinė Pabėgėlių Organizacija sa
vo panaudosimomis priemonėmis 
toli pralenkia UNRRA pagalbą pa
bėgėliams.

Pabėgėlių klausimas bei šios pa
bėgėlių organizacijos sudarymas 
dar bus svarstomas JT Socialinės 
ir ūkio Tarybos, kuri susirinks 
rugpiūčio mėn. gale ar rugsėjo

rpėn. pradžioj Naujorke. Galutinis 
sprendimas šiuo klausimu priklau
so JTO visumos susirinkimui, ku
ris numatytas sušaukti rugsėjo 
mėn. 23 d.

Tačiau, kai tuo tarpu daromi 
parengiantieji darbai sukurti Tarp
tautinę Pabėgėlių Organizaciją ir 
tuo pabėgėliams sudaryti pasto
vesnes gyvenimo sąlygas, šiuo 
metu visose DP stovyklose prave
damas tikrinimas, ar visi jose gy
veną tikrai gali būti DP laikomi.

Pagal kompetentingų įstaigų 
apskaičiaviamą amerikiečių zonoj 
apie 10% visų DP po patikrinimo tu
rės palikti stovyklas, kaip ne- 
beskaitomi išvietintais asmenimis, 
ir perduoti vokiečių valdžios ži
nion. Dar nesą galima pasakyti, 
kiek iš tų asmenų yra ieškomi 
kaip karo kaltininkai, bet laikoma, 
kad kai kurie iš jų tokiais yra.

UNRRA 
globa toliau suteikiama .tik asme
nims, priešo persekiotiems dėl ra
sės, religijos ar veikimo Jungtinių 
Tautų naudai. Todėl iš UNRRA 
globos išskiriami visi asmens, ku
rie normaliai Vokietijoj gyvena 
arba Vokietijon pateko ne perse
kiojimo pasekmėje ir dabar atsisa
ko grįžti namo. Buvę vokiečių ka
riuomenės kariai, nežiūrint tauty
bės, laikomi toliau DP, jei jie 
įrodo, kad buvo paimti prievarta. 
Taip pat iš UNRRA globos išski
riami Pabaltijo vokiečiai ir vokie
čių tautybės asmens.

Taigi, normaliai toliau UNRRA 
globa teikiama tik priešo perse
kiotiems asmenims. Ta prasme per 
UNRRA konferenciją Ženevoj yra 
pasisakęs ir UNRRA gen. dir. La 
Guardia. Jis pareiškė: „Persekio
jami asmens, kurie savo kraštą 
palieka, turi teisę į visokeriopą 
pagalbą, kurią UNRRA gali suteik
ti išvietintiems asmenims."

Pagal paskutinius ir patikimus 
pranešimus dabar Vokietijoj 
Austrijoj ir Italijoj yra apie 
6—700.000 žmonių, kurie negali 
arba nenori būti grąžinti į jų tė
vynę. Sis skaičius taip skirstomas: 
350.000 lenkų, 50.0Q0 žydų, 180.000 
baltų, 24.000 jugoslavų ir 60.000 
nenustatytos tautybės, daugiausia 
ukrainiečių.

Amerikiečių laikraščio „New 
York Herald Tribune" bendradar
bis Edwin Hartrich rašo, jog lenkai 
pripažįsta, kad 110.000 jų piliečiu, 
daugumoj ukrainiečių, negrįš 
namo. Kai dėl baltų ir žydų, tai 
nėra jokios prasmės skatinti juos 
grįžti į savo tėvynę.

Rusijos, Lenkijos ir Jugoslavijos 
vyriausybės nori savo piliečius 
susigrąžinti — ir, jei reikia, net 
prievarta. Ženevoj UNRRA kon
ferencijoj jie to aiškiai nepasakė 
bet ši mintis buvo ryški iš jų žo
džių — jie bijo, kad šiapus „gele
žinės uždangos" nesusikurtų užsi
spyrusių antisovietinių europiečių 
organizacija.

Kalbama ir apie DP /apgyven
dinimą. Brazilija pasisiūlė priimti 
100.000 ir juos apgyvendinti tro
pinėse sąlygose Amazonės upės
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Detmoldo teatro artistai

slėny. Tatai mažai gali traukti 
tokius šalto klimato europiečius, \
kaip estus ar ukrainiečius. Pietų 
Afrika paskelbė, jog ji eventualiai 
gali kiek priimti, kad atsvertų 
vyraujančius vietinius gyventojus, 
tačiau iki šiol jokio galutinio 
plano nėra paskelbusi. Kanada, 
kaip Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Australija, susilaiko nuo 
galutiriių pasižadėjimų.

La Guardia yra pasakęs, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
duos čia pavyzdį ir priims 100.000 . 
DP, tačiau pirmiausia turi būti gau
tas kongreso sutikimas.

Prancūzija nori priimti 5000 prieš 
Varšuvos vyriausybę nusistačiušių 
lenkų angliakasių dirbti Šiaurės 
Prancūzijoj, nes toks skaičius turi 
būti iš prancūzų kasyklų repatri
juotas į Sileziją.

100.000 žmonių apgyvendinimas 
ir jų išlaikymas vienerius metus 
atsieina 40.000.000 dolerių. Be to, 
kiekvieno pervežimas į naują tė
vynę atsieis 150 dol.

Amerikiečių kariuomenėj yra 
manančių, kad tiems žmonėms, 
kurie nenori grįžti namo, reikia 
leisti apsigyventi Vokietijoj ir 
užsidirbti pragyvenimui. Sis, kaip 
ir visi pasiūlymai, yra svarstytinas, 
tačiau jam labiausiai priešinasi 
UNRRA gen. dir. La Guardia.

Pažiūra, kuria remiasi šis pasiū- » 
lymas, yra tokia: tie kurie buvo 
nuoširdūs antinaciai ir kurie buvo 
karo metu priversti atvykti į Vo
kietiją, jau .seniai išvyko iš Vo
kietijos, Austrijos bei Italijos tų 
6.000.000 repatrijuotų skaičiuje. 
Pasiliekantiems nustatoma, kad jų 
be darbo gyvenimas DP stovyklose 
iš tarptautinių dovanų baigiasi. 
Dabartinėse sąlygose jie mažai 
naudingi sau ir visuomenei.

Iš 720.000 DP Vokietijoj 72% 
gali dirbti, o iš jų tik 28.000 turi 
pilną užsiėmimą, gi visi kiti 127.000 
be darbo praleidžia laiką stovy
klose.

Pervedant šiuos žmones į vokie
čių ūkį, iškyla vienas sunkumas. 
Kaip žinoma, visi DP dabar gyvena 
buvusiose darbo stovyklose arba 
kariuomenės barakuose. Jie ne
gali būti tuojau įjungti į vokie
čių visuomenę dėl tos paprastos 
priežasties, nes yra labai didelis 
gyvenamų patalpų trūkumas. Jei 
jie pasiliks gyventi dabartinėse 
savo vietose, tai tokiu būdu susi
darys krašte mažos svetimšalių 
salos.

Yra taip pat kitas planas, kuris 
buvo svarstytas UNRRA konferen
cijoj Ženevoj. Pagal jį amerikie
čių, britų ir prancūzų karinei val
džiai siūloma Lenkijai, Rusijai ir 
ir Jugoslavijai pravesti didžiulę 
propagandą savo piliečiams įti
kinti palikti DP stovyklas ir vykti 
į anapus „geležinės uždangos".

Tačiau amerikiečių ir britų 
karinė valdžia dėl saugumo sume
timų skeptiškai žiūri į platesnį 
durų atidarymą negu dabar yra 
leista Rytų valstybių ryšių karinin
kams. Ji bijo, kad tokia propa
ganda (žodis „propaganda" supran
tamas kaip teisingas sąlygų pa
vaizdavimas atitinkamame krašte) 
gali nukrypti nuo tiesioginių DP 
tikslų.
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Vyt. Tamulaiiis

Kryžkelėje
(Tęsinys)

Atvykusi į Kauną pas savo drau
gę, ji vengė rodytis net viešose vie
tose, teatre net neišeidavo pasivaikš
čioti pertraukų metu, pastebėjusi, 
kad jis yra. Mielai su juo ji būtų 
susitikusi ar pasikalbėjusi, galvojo 
ji, jei jis būtų jau vedęs. Tada žy
miai, jai atrodė, ji būtų drąsesnė 
su juo pasikalbėjimuose ir elgesy. 
Bet dabar ji bijojo, kad jis, nieko 
nevaržomas, 'neimtų vėl veržtis į 
jos širdį, kuri jau priklausė kitam. 
Ji būkštavo ir dėl savęs, nes tikrai 
savo prisiminimuose ties jo vardu 
ilgiau sustodavo ir, jį prisiminus, 
krūtinę užpildavo kažkokia maloni 
šiluma. Ne, ne, tai nebuvo nieko 
panašaus į meilę, galvojo ji, tai tik 
prielankumas, gal susižavėjimas ar 
kitas koks panašus jausmas, kurio 
vardo ji nežinojo. Bet viską greit 
nuneš praeitis, viskas greit išnyks 
ir atšals, nes laikas juk užgydo net 
kruviną širdies žaizdą ir ištrina net 
mylimųjų vardus . . .

Bet šiuo kartu ponia Emilija apsi
riko. Laikas daug ką brangaus nu-. 
sinešęs palaidojo ir užkasė praeity
je. Daug ką išdildė ir ištrynė iš jos 
pačios širdies, kuo ji net neabejojo, 
bet tik aplenkdamas ir nepajudin
damas šios smulkmenos, kuri įstri
gusi pasiliko ligi šios dienos, vis la
biau ir pastebimiau sunkindama jos 
ramiai alsuojančią krūtinę, kol pa
galiau kruvinai sužeidė pačią širdį.

Žiauraus likimo juoda ranka ją 
taip pat išmetė, kaip ir daugelį ki
tų, iš gimto lizdo. Išmetė ir nubloš
kė. kaip rudenio vėjas lapą nuo 
žaliuojančios šakelės, į svetimas, ne
žinomas kertes. Per vėją ir audras, 
lietų ir darganas, prispaudusi prie 
krūtinės trijų metų sūnelį, ji atsi
dūrė tarp svetimų nepažįstamų žmo
nių, viena, be draugų ir pažįstami). 
Vyras, jos parama ir ramstis, užvė
ja nuo gyvenimo vėtrų jau trečią 
kelionės dieną buvo plėšte nuplėš
tas nuo vežimo ir pasiųstas su dau
gybe kitų tokių beteisių ir bedalių 
trumpalaikiam darbui prie kažkokio 
tilto statybos. Bet praėjo savaitė, 
dvi ir trys, mėnuo, o jis vis negrįžo. 
Pabaigę vieną tiltą, jie turėjo sta
tyti antrą ir trečią. Ir pagaliau iš
vežė nežinia kur, dar ir ketvirtą 
pradėti . . .

Po ilgų, niūrių dienų, nemigo ir 
ašarų naktų, apsipratusi su viskuo, 
iš vieno miesto keldamos! į kitą, su 
tikru įnirtimu ir užsispyrimu ieško
jo vyro, bet nustojusi vilties jį rasti, 
išvyko toliau nuo fronto Vokietijos 
cilumon ir apsigyveno nedideliam 
Vestfalijos miestelyje, apsuptame kuk
lios gamtos, primenančios Dzūkijos 
kalnelius. Suradusi keletą pripuola
mų pažįstamu, čia ramiai, jei tai iš 
viso būtų galėjusi pavadinti tokį sa
vo gvvenimą ramybe, praleido žiemą 
ir sulaukė pavasario, kuris dvelkė į 
jos siela šaltų rudenio gruodu. Vie
natvė. kurios niekada ji nemėgo, 
rūpestis ir pasiilgimas vyro čia ją 
dusino ir slėgė, kaip sunkus akmuo. 
Nuobodulys ir pilkos dienos viena į 
kitą panašios, neatnešdamos jokio 
įvairumo, lenkė ir spaudė prie Že
mės, kaip sunki nepakeliama našta.

Visas ios išganymas ir gyvenimo 
prasmė buvo sūnus, su kuriuo ji 
praleido dienas ir vakarus, pasako
dama mažai dar jam suprantamas 
pasakas, dainuodama liūdnas dainas, 
kurios tik ją pačią sugraudindavo, 
išspausdamos ašaras. Bet ji visomis 
jėgomis stengėsi nepalūžti ir išlai
kyti savo dvasinę pusiausvyrą.

Gyvenimas pasidarė kiek įvaires
nis, atsikėlus čia daugiau tautiečių 
vasaros viduryje, pasibaigus karo 
veiksmams. Be keletos tremtinių šei
mų, čia gyvenusių ilgesnį laiką, grei
tai susidarė nemažas ir gražus tau-, 
tiečių būrelis, pradėjęs čia jau sa
varankiškai, naujais pagrindais tvar
kytis i* kurtis. Tarp vis naujai at

vykstančiųjų ji sutiko ir keletą ar
timesnių pažįstamų, kuriuos godžiai 
su meile sutiko. Bet jie nedavė jai 
tos dvasinės šilumos, kurios ji ilgė
josi ir tikėjosi, norėdama pasidalinti 
savo širdgėla, skausmu ir rūpesčiais. 
Naujos sąlygos ir kaitri bandymų ug
nis, per kurią turėjo visi be išimties 
pereiti, buvo visus daug pakeitusi, 
gal būt ir ją pačią. Tai jos dvasią 
dar labiau užgrūdino gyvenimo ko
vai, kuri įspaudė veide neišdildomas 
žymes, jos švelnių akių žvilgsnį pa
darydama aštresnį, gilesnį ir ve
riantį.

Pasikeitus gyvenimo sąlygoms, ji 
vėl kantriai ir su dideliu atsidėjimu 
bandė surasti* savo vyrą, bent suži
noti jo likimą. Kai visos pastangos 
buvo bergždžios, ji 'ištiek nepametė.

Laisvės paminklas karo muziejaus sodely Kaune

vilties, tvirtai tikėdamasi jei ne da
bar, tai ateityje jį surasti. Ji vylėsi, 
jei nebuvo jo čia, tai gal jis buvo 
priverstas grįžti atgal į tėvynę, O 
gal buvo suimtas ir ištremtas. Taip 
pat gal kentėjo ir liūdėjo nemigo 
naktimis, kaip ir ji, nežinodamas, 
kas atsitiko su ja ir sūnumi.

Ji kentėjo, tvirtai tikėdama, kad 
kada nors pasibaigs ta baisi užtvara 
ir nežinia, kad kada nors truks ir 
prapliš ta juoda tamsos uždanga, ga
lų gale leisdama grįžti tėvynėn į 
visus kampus išblaškytiems beda
liams, kurie, kaip paukščiai po bai
sios žiemos gruodo, vėl susirinks 
prie gimto lizdo į tėvų sodą, su 
palinkusiom vyšniom ir rymančiu 
kryžiumi. Ir ji grįš, kaip pašautu 
eparnu kregždė, sukaupusi visas jė
gas ir valią, vedina tos vienos ir 
galingos vilties — dar kartą pama
tyti gimtų namų slenkstį, prie ku
rio visus suves gimtų namų ilgesys: 
ir seną tėvą, ir motiną, brolį ir 
seserį, ir jos vyrą, kuriam prisiekė 
savo meilę ir paaukojo širdį. Ir kaip 
džiaugsmingai ji visus apkabins ir 
glaus prie širdies, kuri tik jiems pla
kė, likdama neužgesinta ir tyra toje 
gyvenimo klampynėje. Šitą viltį ji 
puoselėjo ir ja gyveno nė trupučio 
neiškrypdania iš to tiesaus ir aiškaus 
kančios kelio, kuriuo buvo priversta 
dabar eiti.

Kantriai ji laukė prisikėlimo, bo- 
dėdamosi šituo gyvenimu, jau kiek 
aprimusi ir apsipratusi su ta padė
timi, kurios savomis jėgomis nega
lėjo pakeisti.

Ir šioje niūrioje vienatvėje, sėdė
dama prie lango, ji dabar skaitė 
inžinieriaus Giriūno laišką, kuris 
privertė stipriau suplakti jos širdį, 
budindamas ir keldamas ją iš tos 
tamsos, per kurią ji dabar nematė 
kito gyvenimo, kaip tik savo vie
natvės kelią . . .

Ji džiaugėsi, kad atsirado bent 
vienas senas bičiulis, artimesnis 
žmogus, su kuriuo nuoširdžiai galės 
pasikalbėti, kuris atjaus ir supras 
jos kančią, išblaškys nuobodulį, pra
skaidrins ir įneš šviesos į jos gy
venimą.

Ji jo dabar laukė, nejausdama jo
kio nerimo dėl savo širdies ir nė 
kiek neabejodama dėl savo griežto 
ir tvirto nusistatymo jo atžvilgiu. Jų 
bičiulystė ir susitikimas, galvojo ji, 
niekada negalėjo prašokti tos pa
prastos draugiškumo ribos, kuri bu
vo praeityje. Tegu ir būtų* kuo ji 
abejojo, tam tikrų pastangų iš jo 
pusės palenkti ją arčiau savęs, bet 
savo kelią tuo atveju ji matė tiesų 
ir aiškų.

- Inžinierius Giriūnas žadėjo atsi

kelti čia greit, vienos, antros savai
tės bėgyje. Bet ji per daug tuo ne
sidomėjo ir, net turėdama progos, 
nepasiteiravo pas jo bičiulį, kuris jį 
buvo pasikvietęs ir pas kurį laikinai 
ar ilgesniam laikui turėjo sustoti. 
Ji niekada netikėjo ir negalvojo, 
kad jo atsikėlimo priežastis būtų 
buvusi ji. Visiškai nuoširdžiai ji ti
kėjo atsitiktiniu sutapimu.

Vasara ėjo rudeniop. Dienos da
rėsi pilkos ir bespalvės. Ji žiūrėjo 
pro langą į svetimo dangaus saulę, 
besileidžiančią balzganame horizon
te. Užsisvajojusi ji sekė šviesos žai
dimą debesyse, iš kurių tyško rau
donos šviesos pluoštai, rožiniai nu
spalvindami visą vakarų dangų, lyg 
ten būtų degusi didelė, milžiniška 
ugnis. „Lygiai taip, kaip anapus Du
bysos . . .** pagalvojo ji ir, pasukusi 
galvą, pamatė stovintį prie lango 
inžinierių Giriūną.

Ji krūptelėjo išsigandusi, neti
kėdama savo akimis, kad tai buvo 
jis. Jos veidai ėmė kaisti, lygiai taip 
pat, kaip ir aną, prieš daugelį metų 
netikėtą susitikimą.

— Sveika, Emilija! — ištarė jis 
paprastai.

— Povilas! Sveikas! —■ pasakė, 
dar nenurimusi nuo staigaus neti
kėtumo, kuris sukrėtė ją.

—- Prašau vidun!
Paskubom apžvelgusi nedidelį sa

vo kambarėlį, bereikšmiai brūkšte
lėjo ranka per* plaukų garbanas ir 
atidarė duris jį sutikdama.

— Kaip malonu tave vėl pamaty
ti, — kalbėjo tvirtai spausdamas jos 
ranką savo kietame, grubiame delne. 
— Po tiek metų! Štai kur susiti
kome!. Kartais rimtai abejojau, ar 
ta visa velniava nebus tave išbloš- 
kusi bendrai iš gyyenimo. Bet štai 
dabar matau sveiką ir gyvą. Džiau
giuosi, Emilija . . .

— Maža ko betrūko, bet dar iš
silaikiau . . . Prašau sėstis. Nusi
vilkit!

Kai jis nusivilko, ji paskuboms 
apžvelgė jį kritišku moters žvilgs
niu, pastebinčiu viską. Išoriai jis ne
buvo pasikeitęs. Tvarkingumas ir 
skonis apsirengime, kurį turėjo, ir 
dabar visada aiškiai buvo pastebi
mas. Švarūs, gražiai išlyginti tamsios 
spalvos marškiniai gal ir netiko prie 
jo saule nudegusio veido ir mels
vo švarko, bet prikišti nieko ne
buvo galima. Kelnės jau buvo gero
kai apdėvėtos, šiek tiek nubluku
sios, bet tvarkingai išlygintos, be jo
kios dėmelės. Sportiškais sunkiais 
batais jis staiga žengė keletą žings
nių arčiau jos, paėmė už rankos ir 
nuoširdžiai pasakė:

— Emilija, girdėjau, kad nerandi 
Stepono, bet neprarask dėl to pu
siausvyros. Nors skausmo ir nevilties 
mums -visiems be išimties ligi kaklo, 
bet tau, žinau, sunkiai buvo tai pa
keliama. Nuoširdžiai užjaučiu . . .

(Bus daugiau)

Latviu laikraščiai 
tremtyje

Pirmas latvių spausdintas savait
raštis tremty, atėjus amerikie
čiams bei anglams, Vokietijoj bu
vo išleistas 1945 m. birželio mėn. 
Siaurės Vokietijoj ir vadinosi 
„Trimda". Tai buvo „Aidų" for
mato laikraštis, bet trūko speci-1 
finių latvių raidžių, o jo turinys 
nesiekė vidutinio Latvijos pro
vincijos laikraščio. Rugpiūčio mėn. 
Mūnchene išėjo „Bavarijas Lat
viešu Vestnesis", prie kurio išlei
dimo daug prisidėjo prof. Arv. 
Svabe. Laikraštis turėjo veik visus 
latvių rašmenis ir davė literatūros 
priedą, išėjusį kartą per mėnesį. 
Laikraštis buvo daugiau infor
macinio pobūdžio, ypač daug rašė 
apie tremtinių gyvenimą stovy
klose. Tačiau ši pavasarį jis buvo 
uždarytas. Jo tiražas siekęs apie 
12.000 egz.

1945 m. rugsėjo mėn. Augsburge 
išėjo iliustruotas švietimo ir kul
tūros savaitraštis „Latvju Domas“. 
Jis buvo pirmas laikraštis, kuriame 
buvo .pilnai išspręstas rašmenų 
klausimas. Laikraštis turi priedą 
„Jaunatnei", kuriame duodama 
mokykloms latvių literatūros skai
tymų ir literatūros istorijos ištrau-J 
kų pagal pradžios mokyklų ir gim
nazijų programą. Daugiausia dė
mesio laikraštis skiria mokykloms, 
menui ir kitiems kultūros klausi

mams ir teikia ypač daug žinių 
apie latvių pabėgėlių gyvenimą 
SVedijoj. Laikrašty daug paveiks
lų iš stovyklų gyvenimo, teatro 
pastatymų ir tapybos reprodukcijų.

Netrukus po to išėjo ir kitų sa
vaitraščių. Iš jų pirmiausia pa
minėtinas plačiai paplitęs „Tev- 
zeme", išeinąs Hanau. Vėliau jis 
pradėjo išeiti du kartus per savai
tę, formato atžvilgiu nedaug dides
nis už „Žiburius". Jis duoda ideo
loginių straipsnių, žinių apie įvy
kius pasauly bei tremtinių gy
venimą; dedami taip pat ir gimi
nių paieškojimai.

Taip pat du kartus per savaitę 
išeina Dillingene „Latviešu Vest
nesis", kuris paplito daugiausia dėl 
jame talpinamų sensacijų. Sen
sacijų mėgėjas yra- taip pat Ans- 
bacho „Jaunas Zinas", kurių su
tvarkymas pradžioj buvo blogas, 
bet dabar jau turi patenkinamą 
išvaizdą. Esslingene, kur yra yra 
didžiausia latvių stovykla Vakarų 
Europoj (čia gyvena apie 7000 lat
vių), išeina „Latviešu Zinas" tris 
kart per savaitę. Tai gerai infor
muotas laikraštis, turįs korespon
dentų Švedijoj ir Amerikoj. Ameri
kiečių zonoj taip pat išėjo Schon
gau „Dzimtenes Balss”, kuris šiuo 
metu susijungė su Hanau „Tev- 
zeme".

Anglų zonoj, „Trimdai" sustojus, 
Lūbecke pradėjo eiti „Libekas 
Vestnesis" ir Geesthachte prie 
Hamburgo „Apskats". Šiuo metu 
anglų zonoj nebėra nė vieno 
spausdinamo laikraščio, nes anglų 
okupacinė politika neleidžia dides
nių DP laikraščių.

Prancūzų zonoj, kur gyvena apie 
2000 latvių, laikraščių nėra.

Be laikraščių, anglų ir amerikie
čių zonose _išeina dar įvairių žur
nalų. Iš jų rimčiausias yra Ess- 
lingeno (priė Stuttgarto) „Laiks“, 
išeinąs kas mėnesį su įvairių spal
vų iliustracijomis ir įvairiu šriftu. 
Šis žurnalas savo turiniu ir tech
niška išvaizda prilygsta Rygos 
žurnalams. Kitas panašus išeina 
Wurzburge. Tai mėnesinis žur
nalas „Čelš", didelio formato su 
meno paveikslais atskiruose la
puose. Kemptene nereguliariai 
išeina žurnalas „šauksme". Augs
burge išeina mėnesinis iliustruotas 
Žurnalas „liustretais Vards". Anglų 
zonoj Meerbecke nesenai pradėjo 
eiti mėnesinis žurnalas „Jaunais 
Vards" (The New Word) dviem 
kalbom — latvių ir anglų, didelio 
formato su daug iliustracijų ir 
straipsniais apie latvių folklorą, 
architektūrą, baletą, operą ir lat
vių klasikų vertimais į anglų 
kalbą.

Švedijoj išeina du savaitiniai 
laikraščiai — „Latvju Zinas" ir 
„Latvju Vards" ir yra tęsiamas 
leidimas prieš 13 metų Rygoj 
pradėjusio eiti didelio literatūros 
ir meno mėnesinio žurnalo „Dau
gava." A. B.

Henrikas Radauskas

Kaštanas pradeda žydėt
Velniop nueina aukštas menas, 
Ir nebegalima liūdėt, 
Kada pavasarį kaštanas 
Už lango pradeda žydėt. 
Jis verčia lyti karštą lietų 
Ir pūsti vėjus iš pietų, 
Jis žydi taip, kad išsilietų 
Kaip upės širdys iš krantų, 
Kad nuo stalų nulėktų knygos, 
Kad alptų tvankūs vakarai, 
Kad imtų siausti tokios ligos, 
Kurių nežino daktarai, 
Kad viskas degtų ir putotų, 
Kad paukščiai švilptų, kol užkims, 
Kad naktį motinos raudotų. 
Namo negrįžtant dukterims... 
O medžiuos dega tylios žvakės — 
Baltuos žieduos ihusvi taškai, — 
Ir pareini namo apakęs, 
Ir plunksna rašalą taškai.
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V. Rimvydas

Tremties gyvenimo demes
— Tremtis — tai mirtis. Šitaip 

taip yra pasakęs į Pontą ištremtas 
•Ovidijus. Tremtis su savo visom 
neigiamybėm, su visais savo pa
vojais pirmiausia tremtinio sielai, 
jo dvasinei būsenai, moralei, ne
abejotinai yra pragaištingas veiks
nys. Nors tremties sąlygos, kaip 
tat plačiau nurodyta pirmoje šio 
straipsnio dalyje, atneša ir tam 
tikrų teigiamų, net palaimingų 
pasekmių, tačiau jos drauge mažiau 
atsparių, mažiau užgrūdintų savo 
tėvynės netekusių žmonių dalį ne
jučiom įgramzdina į dvasinio ir 
net fizinio palūžimo pelkes. Retai 
kam tepavyksta iš jų išsikapstyti. 
Tie laimingieji nors ir ne mūsų 
tremtinių elitas, tačiau jiems pri
dera mūsų pagarba — jie pakils 
savo dvasinio nugarkaulio atsparu
mu ir rečiau savo fiziniu pa
tvarumu aukščiau už didžiąją trem
tinių masę.

Bet kaip reiškiasi šie tremties 
pragaištingieji veiksniai? Kaip jie 
veikia mūsų tremtinius, kokiu bū- 

' du juos paliečia ir kuriose srityse 
daugiausia pasireiškia?

Nesunkus dalykas šitai paste
bėti. Pakanka trumpesnį ar ilgesnį 
laiką pabūti kurioje nors stovy
kloje ar privačiai gyvenančių 
tremtinių kolonijoje ir šio mūsų 
tautiečių nykaus gy*venimo dėmės 
bematant iškyla aikštėn. —<

Nereikia čia būti ypatingai aky
liu stebėtoju, kad labiau ar ma
žiau nepastebėtum visų tų mūsų 
tremtinius ėdančių vėžių bruožų 
bei skirtumų. Jie įvairuoja —- 
vienoje stovykloje bus įsigalėjęs 
labiau vienas tų vėžių, kitoje trem
tinius kamuoja kita liga, trečioje 
vėl savo darbą įkyriai ir pastoviai 
atlieka dar koks kitas pragaištin
gas veiksnys.

Tačiau vieną bruožą, vieną žy
mų skaudulį konstatuosime beveik 
visose mūšų stovyklose bei ko
lonijose. Tai t- nieko neveikimo 
liga. Taip, tai liga pilnoje šio 
žodžio prasmėje, ji lengvai įgy
jama, greit beplečianti savo pra
žūtingas bacilas visame mūsų 
bendruomenės kūne ir, blogiausia, 
labai sunkiai bepagydoma. Nieko 
neveikti — jau madingu tapęs 
dalykas.

— Kam man dirbti, kam gadinti 
■sveikatą? Ką gi veikia visų mūsų 
stovyklų gyventojai? Nieko. Ir 
suprantama — juk dabartinė trem
tinių būklė Vokietijoje laikina, 
tad ar verta, eikvoti jėgas kažin 
kam? Juk visvien netrukus kur nors 
gabens. Ar ne geriau pasirūpinti 
savo pilvo, savo sveikatos sulo- 
pymo reikalais?

Tokią nuomonę, šitaip reiškiamas 
pažiūras jūs, mieli skaitytojai, be
veik visuotinai išgirsite ne vienoje 
mūsų stovykloje.

Vos tik į Vokietiją koją įkėlus, 
nemaža mūsų tremtinių buvo gi
liai įsitikinę, kad greitu laiku, 
"Vokietijos kvailą užsispyrimą pa- 
laužus ir ją galutinai paguldžius, 
visi galėsime grįžti savo kraštan. 
Deja, šioms viltims neteko, išsipil
dyti. ir tremtinių masei jau treti me
tai tenka šelpiamiems maistu ir 
kitomis materialinėmis gėrybėmis 
gyventi vokiečių žemėse. Žinoma, 
kaip kinta pats pasaulio veidas, 
taip nėra pastovus ir iš viso mūsų 
•dabartinis gyvenimas. Tačiau tai 
dar nereiškia, kad mūsų žmonės 
turėtų gyventi tik „diena iš 
dienos", tarytum pasiruošę kiek
viena dieną būti kur nors iškeltais.

Aišku, nėra noimalus tas sto
vyklinis gyvenimas, dažni iškėli
mai į kitas vietas ar šią vasarą 
dažnai griežtokai vykdomas poli
tinis (tiksliau — zoninis) tikrini- 

srove, kol ji pagaliau tuos nuo 
sienų atitrūkusius lentgalius at
plukdys kada nors į svetimuosius, 
nepažįstamus, nežinia ką duosian
čius krantus?

Ne, pasinerti šiame vandeny ir 
j su srove plaukti neverta ir -nepa
tartina jau vien dėl to, kad tas 
vanduo drumzlinas. Koks gi tiks
las leisti save apnešti nešvaru
mais? Ar negeriau išvengti to van
dens, stengtis laikytis virš jo ir 
visuomet turėti prieš akis tiesą, — 
mūsų nedaug, turime juk išlikti, 
todėl privalome tik dirbti ir to
bulėti, idant būtume naudingi sa
vam kraštui, kai jis mus vėl prie 
savęs pašauks.

Tačiau šią tiesą ne visi sugeba 
ar nori pripažinti ir . . . eina 
mažiausio pasipriešinimo keliu. 
Tie mūsų tautiečiai, o jų, didžiai 
apgailėtinas faktas, labai ir labai 
daug, daug negalvodami neria į 
šį nešvarųjį tremties vandenį ir 
jau beveik nebesulaikomai pasi
duoda stipriajai srovei.
• Ir jie, išpažindami modernią 
tiesą, kad „reikia nieko neveikti" 
vis dėlto prieina išvados, kad pa
valgyti, prigulti, vėl pavalgyti ir 
t. t. vis dėl to galų gale įgrįsta ir 
tenka ieškoti paįvairinimų. Knyga, 
mokslas, kalbos, vakarais kinas ir 
teatfas? Ne, jau geriau kortos — 
ir su draugais praleisi laiką, ir, 
ko gero, dar išloši... Todėl ir kor
tuojama — dieną, vakarais ir nak
timis. Užsuk į kurią nors stovyklą 
gražų sekmadienio popietį — kor
tų mėgėjai bus nusėdę ne tik 
suolus, bet ir pievas, Neretas 
vaizdas stovyklose ar privačiuose 
butuose — kortos ligi ryto. Visa 
tai stebi mūsų mažieti ir priaugan
tis jaunimas. Stebi ir daro ateičiai 
lemtingas išvadas. Prieš patį korta- 
vimą pasisakyti būtų neprotinga — 
tačiau; mieli tautiečiai, ar ne pern

mo darbas reto stovyklinio gyven
tojo mažiau ar daugiau nesukrečia, 
atsiliepia jo nuotaikoms, net ner
vams ir iš viso darbingumui, jei 
apie tokį tektų šiuo atveju kalbėti. 
Pagaliau, kiekvienas, įsigilinęs t 
stovyklinio, ypač kareivinių tipo 
gyvenimą (tai mažiau liečia ma
žąją tremtinių dalį, laisvai butuose 
gyvenančią), turės pripažinti — ne 
tik nykus, bet ir visus gyventojus 
skurdinąs tas gyvenimas. Vokie
čių laikais lageriuose sugrūsti mū
sų tremtiniai — darbo vergai ir 
dabar dar daug kur gyvena pana
šiose sąlygose. Dviejų aukštų me
dinės lovos, kambariai ar jų dalys 
atįverti lentomis ar tik antklodėmis, 
čia pat už sienos klykia neseniai 
gimę dvynukai, koridoriuj sklin
da akordeonisto- ar savo balsus 
derinančių choristų garsai, per kitą 
vėl sieną prasiskverbia skardi 
radijo džazo muzika. Moterys sa
vo tarpe aptaria paskutinius stovyk
linius gandus (sakyk, veš ar ne
veš DP teisių netekusius?), jaunos 
mokinukės rengia rytdienai pa
mokas, viengungis atsigulęs lovo
je varto paskutinį savaitraštį ar, 
būdamas žuvų mėgėjas, svarsto 
rytdienos meškeriojimo galimybes, 
vėl gi senesni vyrai rimtai įsigi
linę į šachmatų partijos gelmes. 
Koridoriuj vis vaikščiojančių bil
desys, ir tai trunka ligi vidurnak
čio. Triukšminga, nerami, blaškanti 
ir lengvai nuotaikas veikianti at
mosfera ir stovyklos kieme. Čia 
vėl gandų gandeliai, tie patys 
nusibodę kaimynų veidai, iškreip
tos ir neretai nuotaikas pavei
kiančios radijo žinios. Stovyklinis

Prinokusios lietuviškos kriaušės V. Rasiūno nuotr.

kambarys su pertvaromis ar be jų, 
kiemas, valgykla su jos eilėmis, 
paštas su spauda, retkarčiais mies
tuko gatvė su kinu ar teatru (jei 
tokie iš viso yra), sekmadieniais 
stovyklos koplyčia ar miestelio 
bažnyčia. Ir šalia viso to — vis 
tas nelemtas praeities netikrumas, 
politinis tąsymasis konferencijose 
ir vis tos nuolatinės, nesmagios ir 
įgrisusios žinios apie kėlimus, 
išvežimus, perdavimus ir kitus 
„imus". Na, ar ne pilkas toks gy
venimas? Ar jis teikia palankias 
sąlygas bet kokiam rimtesniam 
darbui ar kūrybai, jei iš viso apie 
ją čia galima kalbėti? Ar ne.geriau 

’ jau pasinerti tame drumzliname 
vandeny ir plaukti, plaukti su visa

daug jūs pasišvenčiate pokerio, 
preferanso ar rečiau bridžo vilio
nėms? Kuriam tikslui iš kortų 
daryti profesiją ir vienintelę „lai
ko užmušimo" priemonę? Viskam 
yra laikas ir ribos. Juo labiau tai 
turėtų suprasti lietuviai, šiaip ar 
taip esą savo tautos reprezentan
tais svetur.

Jei nuolatiniu ir beribiu korta- 
vimu jie kompromituojasi labiau 
savo tarpe, tai alkoholio pagalba 
tie tautiečiai tą savo dėmę iškiša 
ir į svetimųjų tarpą. Lietuvis 
mėgsta išgerti — tai sena tiesa. 
Kiek prirašyta dar laisvos Lietu
vos spaudoje apie tą mūsų tautos 
tikrą nelaimę. Ir štai dabar šioji 
dėmė atsigabenta svetur/ Būta ir

ešama stovyklų, kuriose „naminės”’ 
varymas atliekamas visiškai ofi
cialiai. Lyg tai būtų tautinis spor
tas. Būta ir esama tautiečių, kurie 
savo pareiga laiko paieškoti kur 
įsigyti „mosto” ir pan. gėrimo, jį 
suvartoti ar kitiems aukšta kaina 
parduoti. Dažnas stovyklinis vaiz
das naktimis — įsigėrę, dainas 
skardžiai trenkdami tautiečiai grįž
ta ir stovyklinės policijos tupdomi 
daboklėm Ligi išsipagirioję jie su
gebės per ištisą naktį daužyti ir 
spardyti daboklės duris -L- kaip gi 
išdrįstama tokį tai poną uždaryti 
„kalėjime”!? Jau tradicinis daly
kas — vardinės ir alkoholis (tegul 
tai būna • ir stiprokas prancūzų 
zonos vynas) ir būtinai per atvirus 
langus ir gatvėse skambančios 
dainos. Ak, gražios tos dainos, bet, 
ponai, negerbkit jų girtoje būse
noje ir ypač užsieny gyvendami! 
Jūs jas „gerbiat", tačiau svetimša
liai (nesvarbu, vokiečiai ar są
jungininkai) jus, lietuvius, irgi 
„gerbs" savo nuomone. Arba vėl 
tuščias, gatvėn metamas vyno ar 
degtinės butelis ir dar dienos 
metu? Ką jis liudija ir ką duoda? 
Liudija net dienomis girtuokliau
jančius lietuvius (kai jie aimanuo
ja dėl kenčiančios tėvynės) ir 
atneša baudas, trėmimą į stovyklas 
ir šalia to skaudžiai kompromituoja 
visą bendruomenę. O ar tai mums, 
trokštantiems vis labiau įsiteikti 
alijantams ir sulaukti geresnių 
dienų, pakeliui?

Kriminaliniai nusikaltimai, deja, 
jau nėra vien slaviškųjų tremtinių 
privilegija. Vis dažniau ir dažniau 
tenka girdėti apie savųjų įvyk
dytas vagystes, plėšimus, mušty
nes. Jau nesimušama tik savo 
tarpe, bet‘muštynės jau įvelkamos 
ir į vokiečių tarpą. Vagiamos ne 
tik daržovės ir vaisiai, bet suge
bama apiplėšti ir miestelių laikro-

tėlių skaičius nėra jau taip didelis. 
Bet — jis nuolat auga ir tai pui
kiai paliudys mūsų bendruomenės 
teismai su vis storėjančiomis bylų 
krūvomis. Tai stambi tremties gy
venimo dėmė ir laikas dėti visas 
pastangas jai ištrinti iš mūsų kūno.

Mūsų bendruomenės gyvenimą 
ėda dar vienas vėžys — lytinis • 
palaidumas. Palyginti švarus mūsų 
jaunimas tremties sąlygose atsi
dūręs žymiai atpalaidavo moralės, 
dorovės varžtus. Girdi, neaiškus 
likimas, kvailas gyvenimas — ko
dėl nepasinaudoti visu tuo, kas 
gal buvo draudžiama, neprieinama 
ar«per ankstyva dar prieš metus, 
kitus? Ir metamasi į lytinio palai
dumo sūkurius. Nebesivaržoma 
pačiose stovyklose ir nė kiek 
nesusivaldoma visa tai išnešant ir 
į svetimųjų tarpą. Čia dar savo 
duoklę atiduoda nelemtasis alko
holis. Ir kokias, pagaliau, stebime 
pasekmes? Pražūtngas ne tik pa
tiems kaltininkams, bet ir pačiai 

I tautai, jos moraliniam ir fiziniam 
atsparumui, pagaliau, tos tautos 
geram vardui svetimųjų tarpe. 
Mūsų stovykliniam jaunimui jau 
įprastas dalykas ieškoti pramogų 
vokiečių tarpe — tarytum, jų bū
tų per maža pas save ar nebūtų 
galima pasiieškoti kitų laikui pra
leisti būdų. Šokiai — lyg ir nekaltas 
dalykas. Bet kiek jie pridarė eibių 
mūsų tremties jaunimui, kiek jie 
pareikalavo energijos ir... kiek • 
pareikalavo laiko vieno tremtinių 
teismo bylos posėdžio žiūrovams? 
Atsipalaidavę lytiniai varžtai kaip 
tik per tuos šokius, ypač vokie
čių organizuojamus, neša mums 
nepaprastai didelę žalą. Paminė
sime bent svarbiausias jos apraiš
kas. Lytinės ligos — ne vienas 
stovyklos jaunuolis yra jau ne 
kartą atsidūręs specialiose ligoni
nėse, jei iš viso tokiais atvejais 
susiprantama kreiptis pas gydyto
jus. Žinoma, pasakysite, USA 
zonoje turite penciliną, bet — ar 
tai pagrindas su lengva širdimi 
traktuoti lytinį gyvenimą ir santy
kius su svetimtautėmis, ar tai pa
teisina mūsų tautinius tikslus, 
sveiko, gajaus, kūrybingo jaunimo 
išlaikymą?

Tai dar ne viskas. Ne taip jau re
tos stovyklos vaizdas — atvyksta į 
ją vokietaitės (savo patrauklia iš
vaizda toli gražu nepasižyminčios) 
ir — . . . teiraujasi savo nesan
tuokinių vaikų tėvų. Šie slapstosi, 
gi per zoninius komisijų tikrini
mus priversti apleisti stovyklą, 
džiaugiasi gavę progą pasprukti 
į kitą pasvietę. O kiek rasime, ir 
beveik kiekvienoje stovykloje, to
kių mūsų tautiečių, kurie vokietai
tes vedę jau gyvena paskirai, vis 
labiau tolsta ne tik nuo tremtinių 
bendruomenės, bet ir nuo savo 
gimtosios tautos. Vis tai žymūs 
skauduliai tremties gyvenime. Jie 
neša skaudžias pasekmes ateičiai, 
jie vargiai ir beišgydomi.

Ne tik jaunimas, bet ir mūsų šei
mos tremtyje dažnai reiškiasi kaip 
irstantis, pūvantis veiksnys. Nepa
sakytume, kad čia suiro jau dau
guma lietuviškų šeimų, tačiau lų 
irimo procesas jau labai ir labai 

. žymus. Skiriamasi, viešai kitų aki
vaizdoje laisvai gyvenama su kitu 
ar kita, nepaisoma net vaikų, neat
sižvelgiama net į tai, kad Lietu
voje liko vyras ar žmona ar net ir 
mažamečiai vaikai. Koks baisus 
moralinis supuvimas! - sušuks mo
ralistas ir jis čia didele dalimi bus 
teisus. Taip, supuvimas aiškus, ryš
kus palinkimas į laisvosios meilės 
praktikavimą, žymus nepaisymas 
ne tik moralės, bet ir teisės dėsnių. 
Ir kuo tai paaiškinti? Bendros 
tremties sąlygos, aišku. Bet ir pa
tys tremtiniai čia nėra nepakaltin- 
tini — juk jei jie mažiau besirūpin
tų tik materialinėm vertybėm, bet 
daugiau susirūpintų savo dvasine 
pusiausvyra, dvasine kultūra, įgytų 
žymiai daugiau pasitikėjimo ne tik 
savimi, bet ir savo krašto šviesia

džių krautuves. Kacetininko vardu 
prisidengdami, kriminaliniai nusi
kaltėliai atlieka įvairiausius plė
šimus, operuoja peiliais ir — rei
kalauja sau prideramos pagalbos. 
Lietuviškų, deja, pavardžių sa
vininkai lietuviai persekiojami vo
kiečių ir sąjungininkų policijos 
organų. Liūdnas vaizdas ir neat
nešantis tautai garbės. Kenkiantis 
bendriesiems mūsų tremtinių rei
kalams. Neabejotinai, ir čia alko
holis vaidina vieną pirmųjų vaid
menų. Pasiguodžiama bent tiek, 
kad šių veiksmų autoriais gali 
būti į mūsų tarpą įvairiais tiks
lais įsivėlę svetimi agentai, ir 
tuo, kad, palyginus su kitų tautų 
DP, mūsų kriminalinių nusikal-
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ateitimi, tai tokiu atveju tų šeimy
ninių negerovių tikrai būtų ma
žiau ir — drauge daugiau būtų 
vilčių į sveikų savo morale, at
sparių visoms audroms tautiečių 
grįžimą tėvynėn.

Visos laisvame krašte išbujoju
sios ydos visu savo gajumu klesti 
ir tremtyje. Jei jos taip ryškiai pa
stebimos, tai gal dėl to, kad mūsų 
čia, palyginti, žymiai mažiau ir vi
sos tamsios dėmės greičiau išplau
kia į paviršiu. Tačiau turint galvoje 
svetimą aplinką ii ypač gero tau
tos vardo išsaugojimo reikalą, tai 
verčia juo labiau susirūpinti ir 
drauge ieškoti priemonių užkirsti 
kelią mūsų bemaž tautinėms ydoms 
toliau plistj. Kad ir tie nelemtieji 
skundai.

Nėra stovyklos ir kolonijos, kur 
jie neklestėtų visu savo vešlumu. 
Įskundžįami savieji saviesiems ir 
kas dar šlykščiau, skundai prieš 
savuosius pasiekia ir vokiečius, ir
mūšų globos įstaigas, ir net tikri
nimo korpisijas. Tautine pramoga 
virtę šie skundai skaudžiai žaloja 
mūsų tautą Ir kenkia jos vardui. 
Jie, pagaliau, liudija žemą intelek
tualinį mūsų tremtinių dalies lygį. 
Tas pats ir su paplitusia nesantai
ka, intrigom, beatodairiniu verži
musi į mūsų bendruomenės „tarny
bas" komitetuose, stovyklų vadovy
bėse ir net, nesmagu ir rašyti, R. 
K. skyriuose. Visur lemia ambici
jos, noras prasimušti pirmyn, užimti 
„garbingesnį" postą bendruomenės 
„ministerijose". Dėl šių postų įvyk
sta tik tikros kovos, barniai, mušty
nės ir . . . teismai. Visa tai būtų 
panašu į šaunų anekdotą, jei — tai 
nebūtų karti tikrovė. Ir negali žmo
gus suprasti — ’ kodėl tie žmonės 
taip neįvertina dabartinės padėties, 
kodėl jie vis vaizduojasi bevaikš- 
čioją Laisvės alėja ar Gedimino 
gatve? Kodėl mūsų moterys vis 
tokį dėmesį skiria madoms, gan
deliams ir savo tualetų pademon
stravimui ansamblio pasirodymo 
meiu teatre?

Vienas tačiau „menas" čia su
klestėjo keleriopai didesniu mastu 
kaip Lietuvoje. Tai — biznis, „vaiz- 
būnavimas" ar dar kaip kitaip jį 
pavadinsi. Reikalas verčia — pa
siteisins užpultasis. Teisingai, būna 
ir taip, bet kai toks „prekiavimas" 
po visą Vokietiją (nusispiaut to
kiam kursas Hamburg-Miinchen) 
virsta aistringa profesija užsidirbti 
vis daugiau pinigo ' ar prisirinkti 
aukso, tai, dovanokit, tai jau ne 
prekyba, bet kitokį vardą turįs 
„amatas". „Amatas",už kurį bau
džiama, kuris mūsų vardą tremtyje 
vis labiau purvina ir kuris vis dau
giau mūsų tremtinius pratina 
prie lengvo gyvenimo būdo. Prieš- 
kapituliacinė Viena ir dabartinis 
Miinchęnas — ryškūs ėia pavyz
džiai. Kuriam galui dirbti? Svarbu 
pragyventi, svarbu padaryti pini
gus, o kas bus ateity, ar man 
svarbu?

Šitokia pažiūra liudija apie __ _ _ ______ , ............. _ _
tremtyje įsiveisusį nihilizmo pradą. I Įėjimuose arba ištrėmime, kaip 
iz— u..-_ tautos kankiniai, bus laikomi

LARPK S-gos garbės nariais.
Suvažiavime buvo išrinkta nau

ja S-gos vadovybė: prof. Sta
sys Yla, Jonas Rimašauskas, prof.- 
Mečys Mackevičius, Bronius Bud
ginas, doc. dr. Adolfas Damušis. 
Į revizijos komisiją išrinkti: žum. 
Henrikas Blazas, Vaclovas Alksni
nis ir agr. Balys Gaidžiūnas.

Daug nusipelnusiems žmogaus 
ir mažų tautų teisės ir laisvės 
gynime asmenims — JAV prezi
dentui Trumanui, D. Britanijos 
Karaliui, Popiežiui, poniai Roose- 
veltienei, Australijos užs. reik. min. 
Ewatt, Prancūzijos prez. Bidoult 
ir Prancūzijos rezistencijos gen. 
de Goulle — suvažiavimas nutarė 
pasiųsti padėkos telegramas už 
išlaisvinimą lietuvių politinių ka
linių iš nacių pragaro, prašyda
mas ir toliau nepamiršti Lietuvos 
reikalų.

Suvažiavimo atstovai išreiškė 
vieningą pasiryžimą ir toliau ne
nuilstamai dirbti mūsų krašto la
bui bei ginti tremtinių reikalus.

Po suvažiavimo dalyviai buvo 
maloniai nustebinti Augsburgo

Kas bus iš tokių tautiečiu, kai jie 
atsidurs svetimuose- užjūrių kraš
tuose, kai jie gal.grįš į savąją šalį? 
Vienintelė paguoda — tai žmonių 
įsitraukimas į prekybinį gyvenimą, 
atseit, viltis, kad tie mūsų „vaiz
būnai" ateities Lietuvoje taps lig 
šiol svetimųjų ugdomos prekybos 
pionieriais. Tačiau kas gali pati
kinti, kad, kitose sąlygose atsidūrę, 
tie mūsų tautiečiai jau taip domė
sis prekybos menu?

Daug veisiasi mūsų tremties gy
venime negerovių, nepakaktų ir 

, vietos jas visas ir apsvarstyti. Bū
tų jų žymiai mažiau, jei mūsų 
tremtiniai labiau įsitrauktų į prak
tinį, ateičiai neišvengiamai būtiną 
darbą — amatus, kalbų mokymąsi, 
pagaliau dvasinių pramogų pamė
gimą — gerų knygų skaitymą, iš 

• viso savo intelekto tobulinimą, pa
saulėžiūros formayimą (jei jos tvir
tai nebūtų susidarę), teatrų ir kinų 
lankymą. Naudingas ir viešas gy
venimas, jei jis pačiai bendruome
nei atneša naudos, reprezentuoja

teigiamai tautą (chorai, meno an
sambliai, sportas). Tik čia ir pa
našiose srityse reikia daugiau 
idealizmo, bendrųjų reikalų supra
timo, nes kitu atveju lengvai čia 
įtarsi tą ar kitą jauną vyrą — ko jam 
nedainuoti chore ar kvartete, jei 
jis per savaitę už šį „darbą,, gauna 
po porą pakelių cigarečių? Bet, iš 
kitos pusės, jau pats faktas — dau
gelio ansamblių (ne visas stovyk
las tai liečia) susikūrimas tik ge
resnio — materialinėm vertybėm 
matuojamo —- gyvenimo pasiūlymo 
priemonėm, ar jis nėra, ypač pa
čios tremtinių masės nesubrendi
mo, sudemoralizavimo ir tautinių 
reikalų nepaisymo įrodymas? Siū
loma daug skaityti — gerai, bet 
kur lietuviškos knygos? Ir vėl 
liūdnas reiškinys — tik pagalvokite, 
dvejus metus Vokietijoj gyvenę (iš 
jų retai pačių vokiečių tarpe) tau
tiečiai dar neišmoko padoriai vo

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Lietuvos antinacinės rezistencijos lietuvių visuomenės suruoštu tū- 

politinių kalinių suvažiavimas | 

Rugpiūčio 28 — 29 d. d. Augs
burge, Haunstettene, posėdžiavo 
buv. Lietuvos antinacinės rezis
tencijos politinių kalinių atstovai: 
Stutthofo, Dachau, Landsberg- 
Bayreuth, Mauthauseno, Ausvitzo, 
Buchenwaldes ir kitų KZ stovy
klų. Suvažiavimą atidarė Laikino
jo Liet. Polit., Kalinių Centro 
Komiteto narys J. Būtėnas, pa-' 
kviesdamas pirmininkauti Po
vilą Zičkų. Atstovus sveikino Lie
tuvos Inžinierių Tremtinių Drau
gijos Centro Valdyba, Lietuvos 
Skautų S-gos Tarybos Pirmija, 
Augsburgo Liet. Tr. Bendruome
nės atstovas agr. J. Daugėla, 
Mūncheno Liet. Tr. Komitetas ir 
kit.

Apie LLPK Centro Komiteto 
veiklą pranešimus padarė prok. 
J. Vaitiekūnas ir Br. Budginas.

Suvažiavimo metu Haunstette- 
no lietuvių stovyklos bažnyčioje 
kacetininkaš kun. Pikturna atlai
kė gedulingas pamaldas už miru
sius tautos kankinius.

Suvažiavime buvo nutarta įsteig
ti Lietuvos Antinacinės Rezis
tencijos Politinių Kalinių Sąjungą 
su tikslu jungti ir globoti Lietu
vos antinacinės rezistencijos po
litinius kalinius, teikti jiems, jų 
šeimoms, o taip žuvusiųjų šei
moms paramos ir kt.

Tam tikslui siekti LARPK S-ga 
registruos Lietuvos antinacinės 
rezistencijos politinius kalinius, 
rūpinsis surasti jiems atitinkamo 
darbo, palaikys ryšius su atitin
kamomis lietuviškomis organiza
cijomis kituose kraštuose ir kitų 
tautų panašiomis institucijomis 
bei asmenimis.

Sąjungos nariu bus priimamas 
kiekvienas antinacinės rezistenci
jos politinis kalinys, kurio elgesys 
bus suderinamas su žmogaus ar 
lietuvio garbe.

Į Visi pol. kaliniai, mirę KZ, ka-

kiečių kalbos! Ir kiek tokių dar ra
sime — ne vieną tūkstantį. Keista 
ir liūdna. Koks likimas juos lauks 
kitur, juos, net nesugebėjusius pra
mokti vietinės kalbos.

Tikrai kažin kas nelemto lydi 
mūsų tremtinių žingsnius. Jis per
sekioja nemažą mūsų tautiečių 
dalį, jis lyg tamsus šešėlis yra už
gulęs tremtinių ateities gyvenimo 
perspektyvas.

Ar pradings tas nelemtasis še-« 
šėlis? Tai priklauso nuo bendrųjų 
sąlygų, nors didele dalimi jis pačių 
tremtinių padarinys. Mes tačiau 
tikime, kad tos dėmės, tas šešėlis 
vis dėlto pagaliau dings ir tremti
nių laivas, visas audras ir blašky
mus nugalėjęs, sveikas, tvirtas ir 
bangų užgrūdintas pagaliau grįš i 
tėviškės krantus. Šį tikėjimą stipri
na tėvynės gražioji praeitis ir tvirta 
viltis į teisingumu pagrįstą žmo
nijos ateitį.

piningu pobūviu su programa.
B. Budginas

Seligenstadtas. — VIII. 17- su
ruošto koncerto metu atsisveikin
ta su buv. stovyklos direktorium 
Frank Conti, kuris čia sėkmingai, 
nors trumpai, direktoriavo. Išvyk
damas Brazilijon, atsisveikinimo 
laiške patvirtino, kad iš kelių jo 
vadovautų stovyklų Seligenstadto 
stovykla paliko geriausių prisimi
nimų.

Atsisveikinimo koncerte pirmą 
kartą sėkmingai dirigavo naujasis 
stovyklos dirigentas Šimkus.

VII. 19 vietos pradžios mokykla 
pamaldomis ir gražiu kun. J. Bui- 
kaus pamokslu, dalyvaujant vi
siems 5 mokytojams ir mokiniams, 
pradėjo mokslo metus. Mokyklą 
lanko per 100 mokinių. V. St.

Kleinkotzas (prie Gunzburgo). — 
Lietuviai tremtiniai, sekdami savo 
tėvų papročius ir atsidėkodami 
Aukščiausiajam už globą šio karo 
audrose, pastatė padėkos kryžių, 
kurio šventinimas įvyksta rugsėjo

Mylimam vyrui ir tėveliui 
Juozui Memėnui 

staigiai mirus, nuoširdžią 
užuojautą žmonai Valerijai ir 
vaikams Dalytei ir Viktorui 
reiškia \
Stuttgarto skautės ir skautai

Juozui Memėnui
iš gyvųjų tarpo staiga pasi
traukus, pasilikusius nevil
tyje — Valeriją ir našlaitė
lius Dalytę ir- Viktoriūka šir
dingai 
gėlos 
dime.

užjaučiame ir šird- 
prislėgti, kartu liū-

Jameikių šeima

Žiauriai mirčiai staiga iš
plėšąs brangiausią gyvenimo 
draugą — vyrą

Juozą Memėną, 
jo žmoną Valeriją, našlaitė
lius Dalytę ir Viktorą nuo
širdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi
Ona Viržintienė su vaikais

Pranešu giminėms ir pažįsta
miems, kad už mano mylimą 
vyrą

a. a. Juozą Mainelį, 
tragiškai žuvusį prieš vie
nerius metus, š. m. rugsėjo 
mėn. 0" d. įvyksta Detmolde 
gedulingos pamaldos.

A. Mainelienė

1 d., dalyvaujant vysk. Padolskiui. 
Kryžius yra ąžuolinis, 8 metrų 
aukščio, papuoštas Lietuvos kryžių 
charakteringa ornamentika, su 
specialu įrašu. Padirbtas pagal 
dail. Kulviečio projektą. Visą dar
bą atliko stovyklos lietuviai.

Kryžiaus šventinimo proga ruo
šiamas religinis koncertas. St

Spakenberge dabar yra viena 
didesnių lievių stovyklų. Čia atkel
ta daugiau kaip 2000 žmonių iš 
Fišbeko, Šmalenbeko, Goltig- 
baumo, Wentorfo ir kt. Turime sa
vo komendantą lietuvį pulk. But- 
kūną, kuris visiems yra lygus, 
teisingas ir rūpestingas. Gražiai 
veikia pilna gimnazija, skautai, šo
ferių kursai ir kitos amatų įstai
gos. Vyt. V-tas

Oldenburgas. — Rugpiūčio 11—17 
d. „Lituanicos“ stovykloje vyko mi
sijos, vedamos Tėvo Bružiko.

— Buvę nutraukti šoferių kursai 
„Lituanicoje“ vėl pradėjo veikti: 
Nors „Lituanicos“ stovykloje gyven
tojų skaičius teprašoka vos 300 as
menų, tačiau su šia šoferių laida bus 
išleistas 100-asis šoferis. Daugelis, 
norėdami pagilinti žinias, stoja į ka
nadiečių mašinų remonto dirbtuves.

— Sporto srityje untermbergiškė 
„Vytis“ turi ypatingą laimę. Ir da
bar vytiečiai britų zonoje užima pir
maujančią vietą.

— Numatoma Oldenburge atidary
ti tautodailės parodą. Sudarytas ko
mitetas ir renkami eksponatai.

V. Pašilys

Nauja pabaltiečių stovykla Holšteine
Šią vasarą tolimame Holšteino 

kampe, Eutine, įkurta nauja pabaltie
čių stovykla.

Pabaltiečiai apgyvendinti Rettbergo 
kareivinėse, netoli Didžiojo Eutino- 
ežero ir pilies parko. Lietuviai, lat
viai ir estai gyvena atskiruose blo
kuose — kareivinėse. Šiuo metu sto
vykloje yra per 1.500 asmenų: lietu
vių — arti 400, estų — per 300, li
kusieji —latviai.

Lietuvių bloke ypač daug gyvumo 
įnešė iŠ Segebergo apskrities atkelti 
lietuviai. Jų tarpe atvyko Bad Sege
bergo lietuvių artistų kolektyvas, 
Borstelio stovyklos choras, sportinin
kai ir kt.

Segebergiškiai lietuviai artistai š. 
m. rugpiūčio 11 d. stovyklos sporto 
halėje surengė įkurtuvių koncertą. 
Programoje pasirodė operos solistai 
— Alė Kalvaitytė, Izabelė Motekai- 
tienė, Petras Kovelis, Jonas Būtėnas 
ir Juozas Rimkus, prof. Vladas Ja- 
kubėnas ir kompoz. Stasys Gailevi- 
čius, baleto solistas Simas Velbasis, 
dramos artistė Toska Daubaraitė.

Rugpiūčio 18 d. Eutino stovykloje 
gražiai reprezentavosi estai. Jie pa
sikvietė iš Oldenburgo savo vyrų 
chorą „Estonia“. Didelė ir maloni 
staigmena lietuviams buvo šio choro 
lietuviškai sudainuota Br. Jonušo 
daina „Ėjo seselė į šilą“, o latviams 

>— jų muz. H. Pavasario liaudies dai
na.

Rugpiūčio 25 d. Eutino stovykloje 
įvyko latvių menininkų mišrusis kon
certas.

J. Gerkėnas

Watenstedtas. — Stovykloje vei
kia vaikų darželis, pradžios mo
kykla ir iš Braunschweigo atsikė
lusi aštuonių klasių gimnazija. 
Turime savo siuvyklą, batų dirb
tuves, x ligoninę, koplytėlę bei 
skoningai įrengtą svetainę — skai
tyklą. Daugumas stovyklos jau
nuolių baigė šoferių kursus. Sto
vyklos lietuvių meninį bei kul
tūrinį gyvenimą tvarko susiorgani
zavęs meno ir kultūros mėgėjų 
ratelis. Stovyklos mišrus choras, 
tautinių šokių grupė ir mergaičių 
klasinės plastikos grupė gerai 
užsirekomendavo savo pasirody
mais. Neužmirštas ir sportas. Mū
sų šachmatininkai, krepšinio "ko
manda bei stalo tenisistai ne kar
tą yra įrodę, jog tai yra pajėgūs

ir darnūs . vienetai. Veikia gausus 
skautų rimtas, leidžiamas žinių 
biuletenis.

Š. m. liepos mėn. 22 d. stovyklą 
aplankė anglų generolas su kitais 
aukštais kariškiais bei UNRRAos 
pareigūnais. Svečių garbei buvo 
suruoštas iškilmingas priėmimas 
bei trijų tautų meninis pasirody- 
mas-koncertas.

/ Rom. Kurauskas

HAMBURGO DP UNIVERSITETAS
VEIKIA

Kaip iš 'tįikrų šaltinių patirta, 
paskleisti gandai, kad Hamburgo 
DP Universitetas nebeveikia, neati
tinka tiesos. Priešingai, paskutiniu 
metu yra pastebimas britų UNRRA 
^pareigūnų didesnis susidomėjimas, 
pritarimas ir parama universitetui. 
Universitetas yra gavęs daug ver
tingų mokslo knygų ir žurnalų iš 
užsienio. Rugsėjo mėn. 30 d. uni
versitetas baigia antrąjį semestrą. 
Trečias semestras numatomas pra
dėti apie lapkričio mėn. 1 d.

Taip pat iš universiteto pavadi
nimo oficialiai buvo pašalintas žo
dis „Baltic" tik dėl tam tikrų su
metimų. Esmėje universitetas pasi
liko baltiškas. Be to, vardo pakiti
mas padarytas ne paskutiniu metu, 
bet jau pavasarį.

Sportas
Red. V. Gerulaitis^

Kempteno sukaktuvininkai
Kempteno lietuviu sporto įkyrius 

ir sporto klubas „Šarūnas“ šventė 
savo vienerių metų veiklos suksktu- 
ves.

Sporto skyrius savo veiklą pradė
jo Kemptene jau 1945 m. liepos 
mėn., tačiau oficialiai buvo leista 
veikti rugpiūčio mėn. 1 d. Impulsą 
sportiniam darbui davė būrelis 
sportininkų ir pirmojo sporto skyr. 
valdyba, sudaryta iš inž. Riaubos, 
inž. Federavičiaus ir inž. Linkevi
čiaus. Nuo 1945 m. rugpiūčio mėn. 
1 d. sporto skyriaus vedėju paski
riamas Ed. Vengianskas, kuris," pa
dedant inž. Linkevičiui ir inž. Fe- 
deravičiui, sėkmingai sportiniam 
darbui tebevadovauja iki šio laiko. 
Prie sporto skvriaūs veikia sp. kl." 
„Šarūnas“ ir G.S.K. ir, kaip atskiros 
sekcijos, šachmatininkai, žvejai.

Šarūniečių pagrindinė sporto ša
ka yra krepšinis. Čia yra susispietę 
stipriausi mūsų krepšininkai, suda
rydami reprezentacinę krepšinio ko
mandą. Pirmieji krepšinio pionieriai 
Kemptene buvo broliai Norkai, Pr. 
Mažeika, Duliūnas, Grybauskas, Kru
tulis, Bacevičius ir Sventickas. Vė
liau sąstatas dėl gyventojų ir žai
dėjų judėjimo keitėsi. Savo laiku į 
darbą įsijungus seniesiems mūsų 
krepšinio reprezentantams, kaip Pu- 
zinanskui, Andruliams, Mackevi
čiui, ir jaunesniesiems žaidėjams 
Varkalai ir Bagdonui, „Šarūnas“ pil
nai sutvirtėjo ir tapo pajėgiausias 
krepšinio vienetas tremtyje, galimas 
dalykas, kad ir Europoje, kiekvienu 
atveju tinkamai Įvairiose rungtynėse, 
turnyruose bei olimpiadose mums at
stovaująs. Šarūniečiai yra sužaidę 
per 170 rungtynių, Visas laimėję, iš
skyrus tik Vienerias prieš Hanau. 
Krepšiniui sėkmingai vadovauja mū
sų reprezentacinės komandos trene
ris ir kapitonas Z. Puzinauskas.

Be krepšinio, „Šarūnas“ kultyvuo- 
ja stalo tenisą, tinklinį, lengvąją at
letiką ir šachmatus.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju DP policijos 

komendantui Dzedzinskui ir jo pa
vaduotojui J. Praninskni, gyv. Mit
tenwald a. Isar, Jager-Kaserne, J. 
Pakalniui; be to, L.R.K. atstovui 
Z. -Rgauskui už parodytą "nuoširdų 
rūpestingumą mano vaikams, pate
kusiems į nelaimę.

K. Kazlauskas
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Is lietuviu
Tarptautinis Raudonasis Kryžius 
Baltijos valstybes tebelaiko savo 

nariais
'Liepos mėn. pabaigoje vienas 

Čikagos dienraštis paskelbė žinią, 
jog, sovietams spaudžiant, Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius Lie
tuvą, Latviją ir Estiją išbraukė iš 
narių tarpo. Pasirodo, kad toji ži
nia buvo pramanyta ir sąmoningai 
paskleista suinteresuotų asmenų. 
„Draugas" tuo reikalu taip rašo: 
„Juzė Daužvardienė, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus kalbėtojų sek
cijos pirmininkė, praneša, kad Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus Čikagos 
skyrius patikrino per savo centrą 
Vašingtone ir pranešė, kad „Chica
go Tribune" paskelbtoji žinia, jog 
Baltijos valstybės buvo išbrauktos 
iš Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus narių sąrašo, neatitinka tik
renybės.

Iš Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus centro Ženevoje, Šveicarijoje 
gauta kablegrama, datuota rug
pjūčio 2 d. sako, kad pranešimas 
neatitinka tikrenybės."

Lietuvis žurnalistas Paryžiaus 
Talkos konferencijoje norėjo 
pasikalbėti su sovietų spaudos 

atstovais
Amerikos lietuvį-katalikų dien

raščio „Draugo" specialus kores
pondentas Paryžiuje Vyt. Arūnas, 
dabar kaip „Draugo" atstovas da
lyvaująs Paryžiuje vykstančioje 
Taikos konferencijoje, panoro pa
sikalbėti su Sovietų S-gos spaudos 
atstovais, tikėdamasis surasti vieną 
kitą lietuvį. Vyt. Arūnas „Drauge" 
taip aprašo savo pasikalbėjimą:

„Aną dieną, pamatęs išlipančius 
iš rusų pasiuntinybės automobilio 
rusų korespondentus, aš priėjau 
prie vieno ir prancūziškai užkal
binau. Jis labai silpnai kalbėjo, 
tada pasiūliau jam kalbėtis rusiš
kai, bet jis visą laiką vengė duoti 
bet kokį atsakymą ir stengėsi kuo 
greičiausiai pabėgti. Kada aš pa
klausiau, ar jis nežino, ar su so
vietų delegacija atvyko lietuvių 
žurnalistų, jis man trumpai atsakė:

— Aš nieko nežinau, labai atsi
prašau.

Tada aš jį paklausiau, ar Lietu
vos „ministeris" Rotomskis atvyko 
vienas. Jis man taip atsakė:

*— Aš nieko nežinau, labai atsi
prašau.

— Bet juk esate „Tasso" kore
spondentas?

— Taip, bet aš nieko nežinau, 
labai atsiprašau.

Jis - padarė kvailą šypseną ir 
nubėgo pas draugus, matyti, pasi
aiškinti, kokį vedė su manim pa
sikalbėjimą".

Kas yra Rotomskis?
Amerikos lietuvių spauda P. F. 

Rotomskį, tariamąjį tarybinės Lie
tuvos užsienių reikalų ministerį, 
taip afibūdina: „Kiek liečia P. F. 
Rotomskį, mes tik tiek galime pa
sakyti, kad, mūsų žiniomis, šis 
asmuo neperseniai tarnavo USSR 
konsulate New Yorke, turi sovie
tišką pasą ir mūsų krašte gyveno 
.kaip sovietų pilietis."

Amerikos Lietuvių 
Tarybos pastangos

Taikos konferencijai prasidedant, 
Amerikos Lietuvių Taryba Lietu
vos laisvinimo reikalu, be įteikto 
memorandumo prezidentui Tru - 
mąnui ir Valstybės Departamentui, 
tuo pačiu reikalu pasiuntė tele
gramą visiems Amerikos delega-

gyvenimo
cijos Taikos konferencijoje na - 
riams ir žinomiems senatoriams T. 
Connally ir A. H. Vandenberg. Te
legramų tekstus paminėjo visa di
džioji Amerikos spauda.. Kongreso 
atstovas Flood Atstovų Rūmuose 
liepos 29 d. Lietuvos reikalu pa
sakė kalbą. To paties atstovo Flood 
ir P. G. Holmes pastangomis .ALT 
memorandumas buvo išspausdintas 
net dviejuose „Congressional Re
cord" numeriuose.

Lietuvis vienuolis Abromaitis vėl 
grįžta į Japoniją

Amerikos lietuvis vienuolis Abro
maitis Japonijoj išgyveno 26 me
tus. 1941 m., Japonijai užpuolus 
Ameriką, jis buvo suimtas ir už
darytas į koncentracijos stovyklą. 
Po kurio laiko jis kartu su kitais 
Amerikos piliečiais buvo iškeistas 
į Amerikoj suimtus japonus ir su
grįžo į Ameriką. Dabar vienuolis 
Abrdmaitis vėl ruošiasi vykti į Ja
poniją.

Jūrininkų Mokyklos FĮensburge 
reikalu s

Iš norinčių Jurininkų Mokykloj 
mokytis' pusės susilaukėme nepa
prastai didelio susidomėjimo. Nėra 
galimybės atsakyti kiekvienam at
skirai. Pasinaudodamas spaudos 
prielankumu, papildomai pranešu:

1. Į mokyklą priimami mokiniai 
tik iš anglų zonos (tuo tarpu 
UNRRA paskutiniu parėdymu tik 
iš Schleswig-Holstein provincijos, 
bet šį nuostatą gal pasiseks pa
keisti visos anglų zonos naudai).

2. Mokinių skaičius yra apribo
tas— 150, t. y* 50 mokinių kiek
vienai Baltijos tautai (šį skaičių 
gal pasiseks padidinti iki 200). Tad 
pirmoj eilėj bus priimami tie, 
kurie jau yra plaukioję ar šiaip 
atlikę kokią nors praktiką laivuo
se. Jų žinios dar bus patikrintos 
spec, egzaminų komisijos.

3. Baigę metų pradžios moky
klą ir turį 17 metų gali paduoti 
prašymus.

Prašymai paduodami šia tvarka.
Pirmiausia kiekvienas kreipiasi į 

savo UNRRA (kuriai jis priklauso), 
UNRRAoje gaunamas spec, prašy
mo forumuliaras, kuris, užpildžius, 
grąžinamas UNRRAi ir laukiama 
atsakymo. Prašymus siųsti tiesiog 
į Flensburgą nėra prasmės; anks
čiau prisiųstieji irgi nebegalioja.

St. Kuzminskas
Pirmininkas

Elenai Matulaitis (Helen Martu- 
litus) iš JAV yra atsiustas gimimo 
metrikos nuorašas. Atsiimti L. R. 
Kr., Tubingen, Karlstr. 11.

Simonui Morkūnui yra laiškas iš 
M. Stalioraitis, Coaguozu 207, La- 
mis, Argentina. Atsiimti L. R. Kr. 
Tubingen, Karlstr. 11.

Consulate General of Lithuania, 
41 West 82nd Street, New York 
24, N. Y., praneša, kad Birutei Ber- 
tašytei, gimusiai apie 1921 m., 
1938—9 gyvenusiai Kaune, Molėtų 
g. 7, vėliau Vilniuje, dabar apie 
Ravensburgą, yra likimiškai svar
bus laiškas. Kreiptis į Joną Gal- 
miną per Liet. Konsulatą New 
Yorke.

Pranešame gimnazijų mokytojų 
ir mokinių žiniai, kad kun. B. Zda
navičiaus „Lotynų kalbos gramati
ka ir sintaksė" jau atspausdinta ir 
sukrauta pas autorių: (21) Lahde- 
Weser, Kr. Minden, DP Camp 3.

Komp. Žilevičiaus kurinio 
pasisekimas

Amerikoje išspausdintas K. Vidi- 
kausko tekstas „Malda už tėvynę", 
kuriam muziką parašė kompozito
rius Žilevičius. Šis kūrinys taip pat 
pasirodė anglų, lenkų ir ukrainie
čių kalbomis.

I
Lietuvoje įsteigtas žuvies pramonės 

komisariatas
Tarybinės Lietuvos spauda rašo, 

kad Lietuvoje įsteigtas žuvies pra
monės komisariatas. Šio komisa
riato „ministeriu" paskirtas kaž
koks A/S. Zasykin. Tomis pat ži 
niomis, šią vasarą Kaune buvo 
užsidegusi buvusi Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus ligoninė.

Žuvo prof. St. Šalkausko 
rankraščiai?

Amerikos lietuvių spaudo rašo, 
kad mirusio garsiojo Lietuvos fi
losofo Stasio Šalkausko rankraščiai 
buvo paslėpti vienoje Šiaulių baž
nyčioje. Kadangi karo metu bažny
čia buvo padegta, bijomasi, kad 
galėjo žūti ir prof. St. Šalkauskio 
ten paslėptieji ji rankraščiai.

PRANEŠIMAI
Rasti dokumentai

1) Laik. asm. liud. Nr. 134, iš
duotas Anykščių valsčiaus savi- 
vald. 1944. VI. 17*. Vasiljevaitei 
Emilijai.

2) Vilniaus Miesto S-bės 1944 
III_ 1. išd. laik. asmens liud. Nr. 
86547 Zmirskienei Elenai.

Dokumentai yra L. T. B. Mūn- 
cheno Apyl. Komitete.

L.T.B. Seedorfo Apylinkės Teis
mas (Kreis Bremervoerde) skelbia:

Ipolitas Tėvainis, sūn. Kosto, gim. 
1922 m. balandžio mėn. 6 d., Index 
Card G 22976831. kalt, vagyste. Pa
daręs nusikaltimą, pasišalino iš sto
vyklos ir pasislėpė. Stovyklų komi
tetai, komendantai ir policijos įstai
gos prašomi pranešti šiam teismui 
pasislėpusio Ipolito Tėvainio gyv. 
vietą (b. b. Nr. 31/46).

Gediminas Brazaitis, sūn. Jono, 
gim. 1925 m. gegužės 28 d. (Index 
Card G 21766372) ir Vytenis Zaksas, 
sūn. Kazio, gim. 1927 m. balandžio 
27 d. (Index Card G 217664119) 
kaltinami vagyste. Pabėgo iš suėmi
mo ir pasišalinb iš stovyklos. Sto
vyklų komitetai, komendantai ir po
licijos įstaigos prašomi pranešti šiam 
teismui pasislėpusiųjų Gedimino Bra
zaičio ir Vytenio Zakso gyv. vietas 
(b. b. Nr. 33/46).

Apylinkės Teismas

Atsiusta paminėti
Inž. dr. J. Jankauskas, doc. VAŽI

NĖJIMO MENAS. Munich, 1946 m. 
Tekste 19 braižinių, 4 lentelės ir 40 
eismo ženklų. 56 psl., Kaina ir leidė
jas nepažymėti.

J. Kukanauza. ENGLISH GRAM- 
MAR FOR LITHUANIANS. Anglų 
kalbos gramatika lietuviams. Celle, 
Aukštesnioji lietuvių prekybos mo
kykla. 1946 m. 192 psl. Kaina nepa
žymėta.

Henrikas' Nagys.. EILĖRAŠČIAI. 
Innsbruck (Tirol), 1946 m. 78 psl. 
Spausdinta rotatorium, Kaina nepa
žymėta.

LATVIEŠU TAUTAS PASAKAS, 
izdevis K. Raits. 1946 m. Duota 12 
liaudies pasakų, iliustruota, 64' psl.

PĖDSAKAI. Lietuvių kultūros ir 
visuomenės žurnalas. Nr. 1. 1946 m. 
rugpiūtis. Fulda. Red. Stasius Būda- 
vas, 64 psl. Leidėjas „Mūsų Viltis“. 
Kaina atsk. Nr. 5 RM.

MINTIS. Dvisavaitinis literatūros, 
meno ir mokslo žurnalas. Nr. 1. 1946 
m. rugpiūčio mėn. Vyr. red. Stp. 
Vykintas. Atsk. Nr. 2 RM.

Paieškojimai
Lietuvos Generalinis Konsulatas, 
41 West 82nd Str. New York 24, 
N. Y., skelbia mūsų tautiečių pa
ieškomus JAV giminių bei pažįs

tamų adresus
3257. Šilinskas Alfonsas: Mr. 

Anthony Rukson, 817 Wadsworth 
Ave, Wankegan, Ill.

3258. Skrabas Kostas: Mr. Kon- 
stantinos Stasiūnas, 4155 S. Went
worth Ave, Chicago, Ill.

3259. Tamošiūtis Benediktas: Mr. 
Joe Tamošiūtis, c/o Anna Survil* 
las, 3403 S. Union Ave, Chicago, 
Ill.

3260. Vitkauskas Martynas: Mrs. 
Stella Akunewich, 19 St. St. John 
Ave, Norwood, Mass.

3261. Vytartas Teodoras: Mr. 
Stanley Kazokaitis, 1440 S. 49th 
Ct, Cicero 50, Ill.

3262. Žebrauskas Jonas: Mr. An
thony Kaminskas, 6604 S. Wash
tenaw Ave, Chicago 29, DI.

3263. Žvlnys Albinas: Mr. Ju
stinas Žvinys, 2950 Dearing St., 
Detroit 12, Mich.

3264. Pocius Domas: Valerija 
Stapulionis (šiaulaitė), 16870 Stoę- 
pel Ave, Detroit 21, Mich.

3265. šimelis Alfonsas: Jose Mi- 
kalėnas, Calle Givibone, Avel- 
lande Buenos Aires, Argentina:

3266. Ginietis Bronius: Mr. Juo
zas » Ginietis, Martinez Rozas No 
1064; Buenos Aires, Argentina.

3267. Sakalauskas Adolfas: Snr. 
Antonio Lipnickas, C. Ingeniero 
Huergo 1580 Dock Sud, Avellane
da, R. Argentina.

3268. Vaičiūnas Kazys: Pablo 
Minskas, The First National Bank 
if Boston, Cassilla de Coreo No 
500, Buenos Aires, Argentina.

3269. Lopeta Jonas: Uršulė ir 
Marija Galgatavičiūtės, Mendota 
2280, Avellaneda, Buenos Aires, 
Argentina.

3270. Aukštiejus Vadovas: Jero
nimas Urba miręs 1945 m. lapkri
čio mėn. (pagal Aleks. Vitkausko 
pranešimą 31. 3. 46).

3271. Juška Vincas: Mrs. Kle
mensas Juška, 161 Bvady St., Sud
bury, Ont, Canada.

3272. kabulis Pranas: Mr. John 
Stanis, 181 — 71 Tudor Rd Jamai
ca, L.l.N.Y.

3273. Pakalnis Jonas (13 k): Mrs. 
Anna Suskus, 1091 Boad Str. Hart
ford b. Conn.

3274. Kačinskas Antanas (6 k): 
Mr. Frank Padvaiskas, 14 Alma 
St., Lawrence, Mass.

3275. Tamašiūnas Alfonsas (1 k): 
Mrs. Anna Svoddis, 6100 Kimbark 
Ave, Chicago 37, III.

3276. Balčiūnas Povilas (13541482J: 
Mr. Mrs. A. Pečiukaitis, 29 W. 104 
PL, Roseland, Chicago, 111.; Anna 
Petraitis, 223 Stanhope St., Pitts
burg 4, Pa.

3277. Jasiulionis Valentinas: Snr. 
Jonas Jasiulionis, Rua Vaito lino, 
7, Agna Rosa-Relem, Sao Paulo, 
Brasil.

3278. Vanagaitis Juozas (spec): 
Mr. Christ Schaulat, 412 Vandalia 
St., Collinsville, 111.

3279. Suslavičius Pranas (4 k): 
Mr. Malv. Tverega, 16 Tira Ave, 
lly'de Park 36, Mass. •

3280. Rokas Povilas (5 k): Mr. 
Juozas Purvėnas, 491 Chauncey 
St., Brooklyn, N.Y.
. 3281. Kvedaras Jonas (5 k): Mr.
Charles Kaitis, 1544 Park-grove

3282. Semėnas Juozas: 79 Merce
St. Paterson N.Y., Semėnas M. 
Ave, Cleveland 10, Ohio.

3283. Miškinis Broniiis (12 k): 
Leon Zekanis, 776 E. 91 st. Cleve
land 8, Ohio: Mr. Ant. Ragaišis, 
R.D. 1—738, Wellsburgh W. Wa 
(West Virginia).

3284. Linertas Teodoras (štabo): 
Mr. Joseph Linert, R. 1. Joie, Mich.

3285. Staugaitis Valentinas (spec): 
Mrs. Anna Collicusky, 1032 Lend 
Drive, Cleveland, Ohio. *

3286. Štaras Kazys (5 k): Mr. Ant 
Demikis, 11 — 15 New Montrose 
Ave, Brooklyn 11, N.Y.

3287. Račys Vincas (A. 587.915): 
Mr. Joseph Račys, 24 Swan, Am
sterdam, N.Y.

3288. Nikštaitis Ant. (6 k): Mr. A. 
Zalauskas, 47. Haughton St. Wor- 
yhester 4, Mass,

3289. Kaučikas Kazys: Miss Ma
rie Kaučikas, 1053 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

3290. Velioniškis Juozas; Mr. Mi
kas Aleknavičius, 118 Robinson 
St., Toronto, Canada.

3291. Saulytis Bronius, Liongin L. 
Buinys, 30 Union St., Cambridge, 
Mass.

3292. Džigas Vaclovas (bar 149): 
Mr. Augustas Dzigas, 4 Linden St., 
Hudson, Mass.

3293. Račys Vincas (A. 587, 915): 
Mrs. U. Rukuižienė, 24 Swam St., 
Amsterdam, N.Y.

3294. Beraitis Vytautas (A.590.851 J: 
Rev. P. Lekėšis, 64 - 14 56 Rd. 
Maspeth, N.Y.

3295. Balfrukonis NataliuS; Mr. 
Andrius Žiugžda, 91 Ann St. Ne
wark, N.Y.

3296. Kučinskas Juozas (13 k): 
Mis Anna Kakštis, 230 Clark PL, 
Elisabeth, N.Y.

3297. Sorokaifė Irma, Goppin
gen, Louis Schiilerstr. 18, ieško 
Jokubauskaitės Halinos, Lietuvos 
totorės, pask. metu gyv. Vienoje, 
ir Maliausko Stepo.

3298. Prof. Pakštas Kazys, USA., 
SantaMonica, California, 1642 
Ocean Avenue, ieško savo brolio 
Jurgio su šeima.

3299. Večerskienė Elena, Bam
berg, DP Camp 3, Moosstr. 121, 
ieško vyro Večerskio Juozo.

Karo belaisviai, esą Reg. 4, Batl. 
Z.P.W.E. 29 — 1, Camp Dacbau, 
(13b) Germany, A.P.O. 757, P.W.E. 
Mail, US Army, ieško giminių ir 
pažįst.

3300. Čidžikas Vincas; Vaitiekus 
Antanas; Bendorius Vladas; Petke
vičius Juozas: Burdulis Petras; Gai
lius Aleksas; Kauneckas Vladas; Gri- 
guola Leonas; Stripeika Leonas; 
Kiela Aleksas; Joniką Juozas; Šepu
tis Stasys; Baleišis Kazys; Kučas 
Alfonsas; Rimkevičius Henrikas; 
Kniukšta Juozas; Gečas Kliorinas; 
Girginas Antanas; Valančius Anta
nas; špakys Osvaldas; Sakalauskas 
Lionginas; Rakauskas Antanas; Bu- 
žinskas Stasys; Jasiulis Balys; Lo- 
kickas Vincas; Nemanius Aleksas; 
Arbašauskas Jonas; Lešys Lionginas; 
Vitkauskas Juozas; Astašauskas Juo
zas; špakys Osvaldas; Girginas An
tanas; Budrevičius Juozas; Gardre- 
vics Joseps.

3301. Zakis Jonas ieško žmonos 
Elenos; Gvildys Jeronimas — žmo
nos Antaninos; Arandarčikas Pra
nas — žmonos Paulinos ir vaikų Al
gio ir Raimučio; Prapuolenis Vy
tautas — tėvų Kazio ir Marijonos 
ir gim. bei pažįst.; Bruožys Justinas
— žmonos Anelės Dūdonytės ir gim. 
bei pažįst.; Baltutat Adolfas — žmo
nos Augustės; Kazinauskas Juozas
— Petkevičienės Nastės; Songaila 
Juozas — Lukio Galinaro; Balnonis 
Jonas — Tamošiūno Vinco; Viš- 
niauskas Stasys — Kaneleno Bro
niaus; Armalis Juozas — žmonos ir 
pažįst.; Meidus Juozas — Paukščio 
Alfonso; Lukoševičius Jonas — 
žmonos Elenos; Spučys Vincas — 
šeimos; Rakauskus ’ Antanas — Na
vicko Igno.

Apie šiuos belaisvius informacijų 
gali suteikti Petras Valasinavičius, 
(13b) Haag (Obb.), Litauisches Lager.
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Persilaužimo metas?
Prieš porą mėnesių Brazilijos 

atstovas Atominės Energijos Ko
misijoje, Alvaro da Motta Silva, 
tiamletiškai nusakė esmingąją pa
saulio politikos problemą: „My
lėti ar neapkęsti — štai klausimas.“

Yra pagrindo būkštauti, kad pa
sukta neapykantos keliu. Paryžiaus 
konferencijai įžengus į antrą mė
nesį, „Daily Telegraph“ diploma
tinis korespondentas H. Ashley 
baimingai praneša, jog labai maža 
vilties, kad dar šiemet būtų baigti 
svarstyti taikos sutarčių projektai, 
surašyti 286 puslapiuose, su šim
tais paragrafų, priedų ir papildy
mų. Bet jau dabar „The Times" 
konstatuoja, kad „tarp didžiųjų są
junginių valstybių išaugo baimės ir 
įtarinėjimo užtvara“. „Daily Mail ‘ 
apgailestaudamas pripažįsta, kad 
„kiekvieną dieną matytį vis dau* 
giau nesutarimo, kaskart daugiau 
sunkumų, kaskart daugiau nesėk
mingų bandymų suderinti tai, kas 
nesuderimama.“ Prie šito vertinimo 
prisideda ir „The Economist": 
„Veik visa, kas ligi šiol vyko Pa
ryžiaus konferencijoje, pabrėžė 
priešingumą tarp Rytų ir Vakarų 
pasaulių . . . Visa tai apgaubė 
konferenciją niūria, tvankia atfos- 
fera, kokia kad esti prieš audrą."

Tai tik iš pačių santūriausių Va
karų spaudos vertinimų. Jie ne
nustebins skaitytojo, kuris bus se
kęs aistringus Partyžiaus konfe
rencijos debatus ir paskutiniųjų 
dienų bei savaičių tarptautinio 
gyvenimo reiškinius. Sovietų byla 
su turkais, britais ir amerikiečiais 
dėl Dardanelų; Jugoslavijos — JAV 
santykių krizė; Ukrainos skundas 
prieš Graikiją Saugumo Tarybo
je... Sovietai kaltina britus, esą, 
jie turį slaptas karines bazes Dar
daneluose; ukrainiečiai puola grai
kus, kurie grasiną „taikingai ir de
mokratinei Albanijai"; Maskvos 
radijas ir spauda smerkia JAV lai
vyno vizitą Viduržemio jūroje. So
vietinis blokas f>alaiko bulgarų 
pretenzijas į Vakarų Epyrą — 
Graikijos teritorijos dalį, „pamirš- 
damas (rašo „Daily Telegraph”), 
kad Graikija pasipriešino fašisti
nėms agresoriams tuo metu, kai 
Rusija dar tebebuvo formalioje 
sąjungoje su Hitleriu, ir kad tasai 
jos pasipriešinimas aukštyn kojo
mis apvertė Hitlerio planus ir tuo 
būdu išgelbėjo Maskvą nuo Var
šuvos likimo". Albanų delegato 
konferencijoje apšauktas fašistu ir

reakcionieriumi, graikų premjeras 
Tsaldaris tuoj pat paskaitė 
straipsnį, paskelbtą 1940 m. albanų 
spaudoje, kuriame parinktais žo
džiais išgiriamas fašizmas ir „di
dysis dučė Mussolinis“ ir kurio au
torius buvo . . . dabartinis tarybi
nės albanų respublikos galva Hod
ja .. . Pašovęs amerikiečių lakū
nus, marš. Tito Blede pasakė plie
no pramonės darbininkams, jog 
„kai kurios valstybės, išlaisvinimo 
kare ėjusios išvien su Jugoslavija, 
dabar nori imperialistinės taikos. 
Tų kraštų reakcionierių klika, pri
mesdama savo valią visai tautai, 
kursto savo kraštų gyventojus 
prieš tuos, kurie trokšta teisingu-

The New York Times O.erseas Weekly
Sezonas atidarytas 1

mo ir taikos... Mes turim budėti.. 
Šiandien tėra du frontai: vienas 
demokratijos ir taikos, antras reak
cionierių ir agitatorių”.

Neįmanoma šiuose rėmuose nė 
suminėti visų šio meto nesandoros 
ir chaoso reiškinių; sutiksim su 
minėtuoju „Economist“, kad gyve
name „ideologinės neapykantos

suskaldytame pasaulyje”, ir tega
lini su tuo laikraščiu klausti, „ar 
didžiosios valstybės kartais nebus 
priėjusios prie naujo klaikaus reli
ginio karo bedugnės kranto ir ar 
per tą kaskart platėjančią bedugnę 
beįmanoma tiesti kokį nors tarp
tautinio sutarimo ir bendradarbia
vimo tiltą“. Tuo tarpu, kai, „Daily 
Telegraph“ manymu, „besiniau- 
kiančiame danguje nyksta pasku
tinė silpnutė žvaigždelė*', „Daily 

J Būtėnas Mail” nepasiduoda 1 pesimizmui,
„kol lieka bent šiokia tokia vilties 
kibirkštėlė.“ Bet ir tasai laikraštis 
pripažįsta, jog „Britų ir amerikie
čių visuomenė jau veik linkusi su
tikti, kad Paryžiaus konferencija 
pasmerkta bankrutuoti", ir laimin
gai klausia: „Bei kas bus po to?"

Didžioji taikos ateities mįslė te
bėra kaip ir buvusi, Maskva.

„Molotovas ir Višinskis Pary
žiaus konferenciją stengiasi panau
doti kovai su giliais pažiūrų skir
tumais pačioje Sovietų Sąjungoje", 
rašo J. Barnes „New York Herald 
Tribune". Tasai žurnalistas nepre
tenduoja tiksliai nušviesiąs, kas 
darosi sovietų politikos centrinėje, 
bet stengiasi perduoti diplomati
jų neišvengiamas. Antroji mano, kad 
pateikti kai kurių motyvų tai mįslei

įminti: „Viena populiari teorija sa
ko, kad raud. armija, komunistų 
partija ir naujieji sovietų pramonės 
šeimininkai yra grupės, aplink 
Kremlių ir jame pačiame besigru
miančios dėl vyravimo. Pagal vie
ną diplomatų tarpe populiarų tos 

| teorijos variantą, Kremliuje esanti 
į pažangiųjų grupė, vadovaujama

The New York Times Overseas Weelky
Naujas karas formuojasi?

Molotovo, kurią tik drebanti Stali
no ranka teprilaiko, kad komunistų 
— kapitalistų varžytynių dialektika 
nebūtų privesta prie doktrininių iš
vadų. Taip pat galimas daiktas, 
kad visą generacijos metą trukusi 
kova dėl valdžios tarp komparti
jos ir raud. armijos nėra baigta.“ 
Kaip ten bebūtų, bet J. Barnes yra 
įsitikinęs, kad tarp sovietų val
džios vyrų esama didelių nesuta
rimų.

Panašiai informuoja - ir britų 
„Daily Mail". „Sovietų politbiuras 
pasidalinęs trimis srovėmis", rašo 
jo korespondentas, .pirmoji srovė 
teigia, kad komunistinė Rusija ne
gali taikingai sugyventi su kapita
listiniu pasauliu ir kad karas tarp 
jų neišvengiamas. Antroji mano, kad 
karas tarp tų dviejų sistemų gali 
kilti, bet SSSR turinti palaukti 1Q 
ar 15 metų ir per tą laiką ugdyti 
savo jėgą ir įtaką. Pagaliau, trečioji 
srovė tiki, kad SSSR gali sugy
venti su kapitalistiniu pasauliu, 
ginčus sudorodama per tarptau
tinę organizaciją.

Nežinoma, kaip pirmosios dvi 
srovės pasidalinusios, bet Višinskis 
dažnai yra pareiškęs pažiūrų, ro
dančių, kad jis priklauso pirmajai 
srovei, kai tuo tarpu Stalinas, ma
noma, esąs nuosaikesniosios ant
rosios šalininkas. Litvinovas buvo 
laikomas trečiosios srovės vadu.“

„Litvinovo pašalinimas iš (užs. 
reik, viceministerio) pareigų da
bartinės' krizės metu yra nelaimin
gas šio neramaus meto ženklas“, 
mano ir amerikiečių „New York 
Herald Tribune".

♦
„Daily Mail" manymu, artimiau

sios savaitės būsiančios lemiamojo 
persilaužimo savaitės.

Bandydamas gelbėti didžiųjų val
stybių sugyvenimą, Bevinas, pasi

taręs Londone su Attleė ir Kana
dos premjeru Kingu, ėmėsi inicia
tyvos organizuoti keturių užs. reik_ 
ministerių susitikimą. Dar neturim 
žinių apie jo rezultatus, tačiau, 
prancūzų „Epoque” liudijimu, „tuo 
reikalu neturima iliuzijų". Svar
biausia, anuose Londono pasitari
muose „Bevinas įsakmiai pabrėžė, 
jog britų politika Maskvos atžvil
giu turi pasidaryti griežtesnė ir dar 
labiau prisiderinti prie JAV poli
tikos“. Savo ruožtu „Le Monde" iš- 
Vašingtono praneša, jog „autorite-' 
tingi JAV sostinės sluoksniai pa
reiškia, kad ryšium su Lenkijos at
sakymu į JAV notą dėl rinkimų 
Vašingtono politika pasidarysiant?, 
dar griežtesnė ... Kaskart didėjan
čių sunkumų akivaizdoje amerikie
čių diplomatija pasidarė ginkluota 
diplomatija”. Žinomas britų diplo
matas lordas Vansittartas įspėja, 
jog „atėjo laikas būti kietiems. Pa
sidarys per vėlu, jeigu tylėsim, ir 
tokiu būdu saugodami taiką mes ją 
prarasime”.

Didžioji Vakarų spauda bando 
guostis dėl rytojaus ir kviečia ne
nustoti vilties. Mes savo ruožtu tu
rim duomenų tarti, kad pro šio me
to tarptautines ūkanas pradeda 
matytis kai kurių, tuo farpu gal dar 
ne visiems pastebimų, prošvaisčių.

Ne „ministeris Rotomskis”, bet lik: 
„p. Rotomskis”

Sovietų Sąjunga į Paryžiaus kon
ferenciją atsiuntė, be kitų, ir vadi
namus Baltijos tarybinių respublikų; 
„užs. reik, ministerius”. Iš tikrų šal
tinių patirta, kad konferencijos se
kretoriatas nutarė oficialiuose są
rašuose težymėti delegacijų pirmi
ninkų titulus. Rotomskiui ir kitiems, 
dviem ponams „užs. reik, ministe
rių” titulai nubraukti.

Lietuvių latvių ir estų tautodailė DP parodoje Aitenstadte
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