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Srovių likimą Dievas valdo —

Ir aš regiu jo ranką:
Pavargėliai ir parengtieji bunda, 
O milžinai jėgų netenka.

I
Stasys Santvaras

Jonas kardelis

Apie gero sugyvenimo 

ir vienybes pagrindus

Dažnas mūsų, kiek girdėti, sielo
jasi dėl tarpusavio nesugyvenimo, 
nesutarimų, neretai net kivirčų ir 
kitų tos rūšies nemalonių susidūri
mų, trynimosi ir susikirtimų. To
kios nuotaikos pasireiškia ir sto
vyklose ir LTB skyriuose. Negir
dėti, kad geru sugyvenimu, gražiu 
sutarimu džiaugtųsi ir politinės 
srovės, susigrupavimai ar partijos. 
.Nugirstama ir apie tarpreliginės 
trinties faktus. Visa tai sukelia 
nepasitenkinimo, nusiskundimo, kar
tais net nusivylimo.

Tiesa, nesutarimų, bei nesantai
kos laipsnis nėra katastrofiškas, 
nėra net įsirim tėjęs, nėra nei pa
vojingas. Konstatuotinas ir net 
pabrėžtinas tas vertingas reiškinys, 
kad kiekvienu rimtesniu 
atveju randama priimti
na išeitis, ir skaudulys lik
viduojamas be rimtesnių kompli

Sv. Sebastijonas

kacijų. Tai jau gerai. Bet gi tai 
tiktai išeitis iš brogybės. Tai tik
tai pavienių nemalonių reiškinių 
likvidavimas. Bendrasis sugyvenimo 
reikalas tuo nepastatomas i po
zityvias vėžes, nenukreipiamas 
tvirtu pastovaus sutarimo ir su
gyvenimo keliu, kuriuo eidami, 
daugiausia ir efektyviausia galė
tume laimėti sau ir mūsų laukia
mai tėvynės ateičiai.

Mes turime pasiryžti 
siekti sutarimo visi ir 
eiti prie tokio sugyveni
mo, kuris mumyse turėtų 
tvirčiausius pagrindus. 
Juos mums ir reikia išaiškinti. 
Reikia išaiškinti sutarimo ir su
gyvenimo, o tuo pačiu ir vieny
bės, principus bei pagrindus, nes 
rimtas sugyvenimas yra 
reikalingas rimto ir tvir
to pagrindo. Tai negali būti 

grindžiama pripuolamais sporadinio 
pobūdžio apsibazavimais arba at
skirais faktais. Reikalinga, 
plati, tvirta ir pastovi 
bazė.

Eidami prie tikslo, konstatuokime 
neišvengiamybę: mes esame žmo
nės, ir savo prigimties nepakei
sime. Mes turime savo įsitikini
mus, kiekvienas skirtingus ir jų 
laikomės. Mes turime poli
tines pažiūras, ir kol mūsų 
neįtikins, kad jos yra klaidingos, 
jų nepakeisime; mes turime 
religinius tikėjimus ar
fa a esą me laisvamaniai ir 
priklausome tai ar kitai religinei 
bendruomenei arba visai nepri
klausome jokiai jų. Visa tai, kas 
įrodo kultūrinį bei politinį mūsų 
subrendimą, yra itin pastovu ir 
tvirta. Tie dalykai lengvai 
nepakeičiami. Nei įsakymų, 
nei prievartos, nei smurto priemo
nėmis jų nepakeisti. Juos rei
kia priimti tokius, koki 
jie yra.

Tačiau iš antros pusės yra taip 
pat labai tvirta, pastovu ir neiš
vengiama: mes esame bendruo
menės nariai, neišvengiamai tu

rime joje gyventi — todėl tu
rime rasti sugyvenimo 
būdų ir turime sugyventi.

Bet sugyvenimas sugyvenimui 
nelygus. Dabar čia kalba eina apie 
pastoviai gerą ir kultūringą su
gyvenimą.

Tokį sugyvenimą mes galime 
statyti arba krikščionišku evange- 
liniu pagrindu: "mylėk arti
mą, kaip pats save“ arba 
humanistiniu: „nedaryk ki
tam to, ko nenori, kad tau 
būtų padaryta". Abu šie 
dėsniąi priimtini ir beveik vieno
kios prasmės. Tai sugyvenimo pa
grindai.

Pirmoji pakopa į šių dėsnių 
įvykdymą yra tolerancija, 
ypač politinė ir tikybinė 
tolerancija Jei neturime ge
rų arba neitralių kitų įsitikinimams 
nusiteikimų, tai turime bent pa
kęsti juos — toleruoti. Tolerantin- 
gumu gera būtų mums visiems 
pasižymėti. Tolerancija yra kultū
rinio priaugimo bei subrendimo ro
diklis. Tolerancijos propagavimu 
bei gyvendinimu mes ypač turime 
susirūpinti. Lyg malda rytine, lyg 
oabudimo šūkiu mums turėtų būti: 
būkime tolerantingi!

Visą konkurencijos bei rivaliza- 
cijos svorį nukelkime į idėjų aiš
kinimo, ’įtikinimo sritį. Prievartos 
ir grobimo metodus, kaip antikul- 
*ūrinius, keiskime idėjų kovos, įti
kinimo metodais, kaip'kultūringais, 
humaniškais metodais. Be toleran
cijos padaryti neįmanoma.

Mokėkime išklausyti kiekvieno 
nuomonę ir nenumokime išdidžiai 
jos ranka, jeigu ji yra nuoširdi ir 
geravalė, — tai padės mums vieni 
kitus suprasti ir vieni su kitais 
suartėti. Šia proga venkime" išdi
dumo, nes išdidumas nėra nei gu
drumo, nei gero išauklėjimo, nei 
artimo meilės, nei humaniškumo 
pažymys. Tikrai dideli žmonės visi 
buvo ir yra paprasti ir nuoširdūs.

' Visus nesusipratimus, nors ir 
aštriausius, stenkimės išaiškinti sa
vybėje, ir niekuomet ne
sikreipkime į svetimuo
sius. Įskundinėjimai ir skundai 
kenkia mūsų tautos orumui ir 
sunkina mūsų tėvynės išlaisvini
mą. Stenkimės būti maksimališkai 
objektyvūs ir teisingi; vieni ki
tiems padėkime, parenkime, už
jauskime ir rūpinkimės visokerio
pu gerbūviu visi ir visiems.

Patekę kur į galios turinčią po
ziciją, ypač būkime atsar
gūs ir apdairūs, kad ne
pakenktume ir sau ir ben
druomenei, nes visų mūsų tikslas 
yra kurti geresnes, kiek tiktai ga
lima, sąlygas savo dabarčiai ir 
niekuomet neišleidžiamam 
iš dėmesio didžiausiam 
visų mūsų tikslui — tėvy
nės ateičiai.

Kaip tremtiniai, visi mes esame 
beveik visiškai lygiose sąlygose. 
Be aukščiau suminėtų politinių ir 
religinių įsitikinimų skirtumų, be-

Juozas Mikuckis

* « *
Senos sulinkusios verpėjos
Vienodai sukasi ratelis...
Siūlan įverpti visa spėjus, 
Mūs amžiaus baigia ji kuodelį.

Kas, sekdamas audimo raštą,
. Sustos pas mūsų siūlo vingį

Įžvelgt spalvas mylėto krašto
Ir ilgesį, kad laisvė din^o?

Ar sužėrės ryškiau tos vietos, 
Į aukštybes kur mūsų kilta,
Kai metėm rūbą nudėvėtą
Ir tiesėm į žinyną tiltą?

Tad, sekdams amžinybės raštą,
Sustok pas mūsų siūlo vingį,

. Įžvelk spalvas mylėto krašto
Ir ilgesį, kai laisvė dinngo!

---------------------------- /________

veik joki kiti skirtingumai mūsų 
neskiria.

Mums labai nedaug reikia, kad 
galėtume sugyventi ne tiktai gra
žiai, gerai, kultūringai, bet ir pa
vyzdingai. Mums reikia tik
tai truputį geros valios 
tolerancijai pareikšti, o 
kai tolerancija bus realizuota, mū
sų tikslas, kurio turime siekti visi 
nepaliaujamai ir nusistatymui, kad 
jis •— pastoviai geras, kultūringas 
sugyvenimas, o tuo pačiu ir vieny
bė — savaime jau bus atsiektas.

Baigiant, reikia pažymėti, kad 
tolerancijos klausimas 
dabar yra tapęs kertiniu 
visos žmonijos sugyveni
mo akmeniu. Žmonija dabar yra 
išsiskyrusi į dvi priešingas stovyk
las: vieną, kuri bazuojasi toleran
cija ir kita, kuri tolerancijos ne
pripažįsta ir visą* gyvenimą nori 
tvarkyti jėga ir prievarta. -

Jei mes tikime gera ateitimi, tai 
mes viena tegalime turėti prieš 
akis, kad nugalės tolerancijos ga
lios stovykla. Formaliai ir faktinei 
mes, tremtiniai, savo padėtimi 
esame pasisakę už toleranciją, tei
sę, — prieš jėgos viešpatavimą. 
Tad ir būkime konsekventiški ligi 
galui: toleranciją pripažinkime ne 
tiktai formaliai bet ir būkime 
tolerantingi ir faktiškai. 
Padėkime tvarkytis ne tiktai, sau, 
bet ir visai žmonijai. Nes kai tau
tos bus susitvarkiusios pačios sa
vybėje, lengviau bus ir visai žmo
nijai susitvarkyti. Todėl ir gul
dami ir keldami ir ką veikdami 
ir vieni kitus sveikindami vis sau 
kartokime: būkime toleran
tingi, geravaliai ir atmes
kime prievartos bei ne
santaikos santykiavimo 
būdus ir metodus!
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„Mes prašom teisingo sprendimo“
Šį raštą, kuriame nušviečia
mas estų tautos likimas, š. m. 
rugpiūčio mėn. 20 d. estų ku
nigai U. Plank ir M.' Vahter 
įteikė Augsburgo-Hochfeldo 
stovykloj esančiai išvietintų 
asmenų tikrinimo komisijai.

Rugpiūčio mėn. 19 d. Tikrinimo 
Komisija pradeda darbą Baltijos 
DP stovykloj Augsburgo-Hochfel- 
de. Mes, estų dvasininkai, visai 
suprantame sunkumus, su kuriais. 
Komisija susidurs darydama 
sprendimą. Iš kitos pusės, stovy
klos gyventojai yra labai susirū
pinę, kad Komisijos sprendimai 
ne per kietai paliestų estų pabė
gėlius.

Todėl mes maloniai prašom 
mums leisti Jums pateikti keletą 
žinių apie estų tautos, karo be
laisvių ir pabėgėlių politinį nu
sistatymą, kurios gal bus Jums 
naudingos sprendžiant šias pro
blemas.

Estų tautos politinis nusistaty
mas niekada nebuvo palankus 
vokiečiams ir nacizmui. Su Ame
rikos ir Anglijos pagalba estų 
tauta laimėjo savo nepriklauso
mybę 1919 metais. Estų respubli
ka buvo demokratinė, vakarietiš
ka žodžio prasme, jos ūkis buvo 
liberališkai kapitalistiškas, o jos 
socialinė sistema — pilietiška.

Mes palaikėme kultūrinius ir 
ekonominius santykius su anglo- 
amerikiečiais, ypač su Anglija. 
1940 m. gegužės mėn. 28 d. So
vietų Rusijos spauda vaizdavo 
Baltijos tautas kaip simpatizuo
jančias anglams-amerikiečiams. 
Jie tada rašė apie estus, kad jie 
yra anglų-amerikiečių orientaci
jos ir ekonominius santykius pa
laiko tik su Anglija. Tokius pat 
priekaištus mums darė ir vokie
čiai.

Pagal Vokietijos — Sovietų Ru
sijos nepuolimo sutarties slaptą 
klauzulę Baltijos valstybės kartu 
su Suomija, Rytine Lenkija ir 
Besarabija buvo paliktos Sovietų 
Rusijos interesų sferai. Todėl 1940 
m. birželio mėn. 1 7d. Sovietų Są
junga okupavo Estiją siekdama 
agresyvių tikslų, kurie vėliau bu
vo tęsiami Vokietijos, užimant 
Estiją 1941 m. prasidėjusiame ka
re. Nė viena iš jų neatstatė mūsų 
nepriklausomybės. Del to nė vie
na jų neturi estų tautos simpati
jos. Jos abidvi žudė, areštavo ir 
deportavo didelį estų skaičių. Jos 
abi buvo estų tautą pastačiusios 
už tarptautinės teisės ribų, ir to
dėl jos abi buvo tautos nekenčia
mos. Negalima tikėtis, kad asmuo, 
kuriam buvo atimta nuosavybė 
be atlyginimo, kurio šeimos na
riai buvo nužudyti ar areštuoti, 
kuris turėjo kęsti sunkią pries
paudą ir t.t., simpatizuotų agreso
riui.

Vienintelis estų tautos noras yra 
atstatyti savo nepriklausomą res
publiką ir atgauti teises ir lais
ves, kurias mažoms tautoms ga

Oberleningeno lietuvių krepšininkų komanda inž. Petrausko nuotr.

rantuoja Atlanto Charta. Pabėgė
liai, kurie yra Vokietijoj, neat
bėgo čia, kad jie jautė nacių re
žimui simpatiją. Jie visi mieliau 
būtų vykę į Švediją ar kurią kitą 
šalį, bet tai buvo vokiečių už
drausta, grasant mirties bausme. 
Jie buvo priversti palikti savo 
namus, dauguma bėgo, kad iš
vengtų bolševikų režimo bei karo 
veiksmų ir tuo apsaugotų savo 
gyvybę ir laisvę.

Estų pabėgėlių karštas noras 
yra atstatyti Estijos respubliką, 
pagal Atlanto Chartos 3 str., pa
gal 1945 m. Krimo susitarimą, bei 
Išlaisvintos Europos deklarac^ą ir 
Prezidento Trumano 12 punktų. 
Visa estų tauta galima laikyti in
dividualistine ir demokratine 
šiaurės tauta, kuri nekenčia auto
kratinės valdymo sistemos. Todėl 
ji simpatizuoja Vakarų demokra
tijoms. Daug neteisybės padaroma 
mums pabėgėliams, apkaltinant 
mus bendradarbiavus su- naciais 
ar naciais buvus. Priešingai, net 
tie asmens, kurie buvo paveikti ar 
priversti griežtu vokiečių įstaigų 
Įsakymu daugumoj ignoravo vo
kiečių potvarkius, kad palengvin
tų okupaciją savo tautai ir kraš
tui.

Nepaisydami tarptautinės teisės 
nuostatų vokiečiai, kaip okupaci
nė valstybė, 1942 m. pradėjo vy
rų šaukimą į kariuomenę (Estiją

Vytautas Peseckas

Vakaras barakuos
Barakuos verkia vakaras prikaltas. 
Barakuos švilpia debesų draugai. 
Kaip spalio vėjas mano rankos šaltos, 
Vartau knygelės puslapius ilgai.

Ir štai sunki galva iš lėto tiesias, 
Ir lūpos posmą paberia židdais. 
Atplaukia tyliai lygumos taip šviesios, 
Kalnai, sodybos, mylimi vardai-------

Ir tolsta skausmo valandos ilgiausios — 
Aplinkui vien saulėtekio banga: 
Vaikai, lyg maldoje, sustoję klausos, 
Senoliai grįžta vieškeliais atgal.

O dainiai gieda — žydi vyšnios 
baltos —---

Man gera, Dieve, ir ramu kažkaip, 
Lyg mano durys saulėn vėl atkeltos, 
Lyg sode švilpauja seni draugai . . .

Tik nežinau šioj svetimoj pakrantėj, 
Ar aš dar vis kažką gražaus tikiu ... 
Ak, purvini lašai nuo stogo krenta 
Ant mano veido, rankų ir akių.

Ir kai blakstienos drėgnos, prisi
merkęs

Toliau dainuoju tyliai ir liūdnai,
O dainoje siūbuoja bangos Merkio
Ir skęsta žodžiai, žingsniai ir 

sapnai...

vokiečiai okupavo 1941 m. rug
piūčio mėn.):

a) Asmeniški šaukimo orderiai 
kadro karininkams jau buvo siun
čiami 1942 m. pradžioj. Jie buvo 
įpareigojami atvykti ir buvo per
vedami į vokiečių kariuomenę.

b) Karininkų viešas šaukimas 
buvo paskelbtas 1944 rų. vasario 
mėn. Šaukiami buvo karininkai 
iki 60 metų amžiaus. 194*4 m. rug
sėjo mėn. buvo pašaukti 'tie, ku
rie dėl įvairių priežasčių negalėjo 
atvykti į pankstyvesnius šauki
mus, o 1945 m. sausio mėn. buvo 
pašaukti tie, kurie kaip pabėgėliai 
buvo atvykę į Vokietiją.

Vyrų šaukimas buvo vykdomas 
tokiu būdu:

a) 1943 m. kovo mėn. buvo mo
bilizuoti vyrai, gimę 1919—1924 m. 
į RAD ir vėliau pervesti į ka
riuomenę.

b) 1943 m. sapkričio mėn. pa
šaukti vyrai, gimę 1925 m.

c) 1944 m. vasario mėn. pašauk
ti, gimė 1904—1925 m.

d) 1944 m.'rugsėjo mėn. pašaukti 
vyrai, gimę 1926—1928 m.

e) 1945 m. vasario mėn. pašauk
ti vyrai, kurie kaip pabėgėliai bu
vo atvykę į Vokietiją. Dauguma 
vyrų neklausė šių įsakymų. Ne
klausymas reiškė mirties bausmę:

Estų kareiviai buvo pervesti į 
Waffen-SS dalinius ne jų laisva 
valia, bet pagal veikiančius pot
varkius.

darbą, kokio jie anksčiau niekada 
nėra dirbę. Jie turėjo gyventi są
lygose, kokiose jie niekada nebu
vo gyveną. Dvasininkas turėjo 
dirbti paprasto fabriko darbinin
ko darbą, teisėjas turėjo dirbti su 
tačka, profesorius turėjo eiti sar
go pareigas ir tt. Jie visi laukė 
Vakarų demokratijų pergales ir 
nacių rėžimo žlugimo.

Jei šiems asmenims bus atimtos 
DP teisės, jie vėl pateks į pana
šias sąlygas ir priklausomybę nuo 
vokiečių, kurie niekada mūsų ne
mėgo ir niekada nenorėjo. Jie bus 
palikti be jokios pagalbos ir glo
bos.

Pranešdami visa tai jums drįs
tame tikėtis, kad jūs suprasite 
mūsų sunkią padėtį: mes esame 
pabėgėliai, kurie daug iškentėjo- 
me, kurie netekome savo gimto
sios šalies, o ^augelis ir žmonų, 
vyrų ir vaikų. Mes netekome viso, 
kas gali būti netekta, išskyrus gy
vybę. Ir visa tai ne dėl mūsų kal
tės.

Dėlto mės jus prašome: 1. Kad 
asmenims, kuriems Tikrinimo Ko
misija atims DP teises, būtų pra
neštos priežastys, sudarant jiems 
galimybę savo reikalu apeliuoti 
ir pasirūpinti reikalingų doku
mentų bei pažymėjimų. 2. Kad pa
liesti asmens nebūtų tuojau iš 
stovyklos pašalinti, jei jie ape
liuoja 9 divizijos Tikrinimo Ko
misijai. Būdami už stovyklos dau-

Wiesbadeno skautai

Iš pašauktų vyrų buvo sudaro
mi sargybų batalijonai, rezervo 
daliniai ir k., kuria pagal specia
lius nuostatus buvo prijungti prie 
Waffen-SS, estų divizija (buv. 
estų legionas) buvo sudaryta su
bordinuojant SS. Vokiečiai norėjo 
savo šaukimus, priešingus tarp
tautinei teisei, nuslėpti bandyda
mi sudaryti įspūdį, kad šie ka
riuomenės daliniai buvo savano
riški, lygiai kaip vokiečių SS su
sidėjo iš savanorių. Mes maloniai 
jus prašome atsižvelgti į fakta, 
kad tarp 20-tos estų SS divizijos 
ir vokiečių SS dalinių buvo toks 
skirtumas:

a) Estų vyrai ne savanoriškai 
įstojo į estų diviziją, bet buvo pa
imti prievarta.

b) Estų kareiviai niekada neko
vojo už Naująją Europą, bet tiktai 
už estų respublikos pagal 1939 m. 
padėtį.

c) Estų kareiviai niekada nepri
siekė ištikimybės Hitleriui.

d) Niekas nekovojo prieš Vaka
rų Sąjungininkus.

e) Priesaikos tekstas buvo skir
tingas nuo vokiečių SS.

Dėl šių priežaščių estų daliniai 
buvo ne reguliarus SS daliniai, 
bet tiktai SS subordinuoti.

Kai kurie estų kareiviai turi ant 
savo rankų kraujo ženklus, tačiau 
jie buvo padaryti prievarta.

Todėl yra neteisinga ir teisiškai 
klaidinga estų SS karo belaisvius 
lygiai traktuoti su vokiečių SS 
karo belaisviais.

Jie gali būti prilyginti tiktai pa
prastiems Wehrrpachto kariame 
ir kaip Wehrmachto karo belais
viai traktuojami, nors Wehrmach
to kariai Vakarų Sąjungininkus 
laikė priešais, ko estų kareiviai 
niekada nedarė.

Nacių Vokietijoj pabėgėliai tu
rėjo pergyventi sunkų laiką. Jie 
buvo pažeminti ir kaip užsienie
čiai neapkenčiami ir turėjo dirbti 

gely atveju jie- nebus įmanoma 
gauti reikalingų įrodymų arba tai 
bus surišta su daug sunkumų.

Mūsų Viešpats danguje žino, 
kad šiose eilutėse yra pilna tiesa 
apie mūsų tautą. Tegu Jis jus 
apšviečia padedamas šiame suno
kiame darbe.

Telaimina Visagalis jus, į kurių 
rankas yra patikėtas mūsų tautos 
likimas!“

Ven. Galintas

Tiuringijos kalnuos
Gal dabar tik per sapną nakties, 
Tik' atodūsiuos vargo sunkiuos 
Dar meni, kiek karčios nevilties1 
Išlašėjo iš tavo akių 
Tiuringijos tyliuose kalnuos.

Rūstūs žvilgsniai širdies neatvėre, 
Fabrike tavo jėgos kai dilo ... — 
Svetima žemė ašaras gėrė, 
Niekad žodžio niekam nepratarę 
Tiuringijos kalnai buvo tylūs ...

Prisimindavai Nemuno krantą, 
Prie jo motinos veidą raukšlėta, 
Ir verkei... — čia aš daiktas 

bevertis.
Be paguodžiančio žodžio iš niekur 
Tarp (kalnų turiu vargt ir kentėti. —

Jau seniai liūdną veidą nušluostei, 
Ir dangus nebe taip jau aptemęs — 
O be ašaros taip nusibosta, 
Kai savęs neišdrįsti paklausti: 
Ko gi ieškai po švetimą žemę...

Vėlei norisi širdį atverti, • 
Žemėn ašarą tyrą išlieti, 
Tik ne čia, kur tavęs nesupranta -r- 
Gimtą žemę šventai apkabinus 
Ten prie Nemuno krante smėlėto.

Latviai Švedijoj
Iš maždaug 30.000 baltų, kurie 

1944/45 m. atsirado Švedijoj, per 
22.000 yra estų, 6.000 latvių ir ne
didelis skaičius lietuvių. Šių pabėgė
lių padėtis daugeliu atžvilgiu skiriasi 
nuo DP gyvenimo Vokietijoj. Pirmi
ausia Švedijoj beveik visi baltai vra 
įjungti į darbą ir pragyvena iš savo 
uždarbio, negaudama! iš švedų jo
kios paramos. Net latvių ev. liut. pa
bėgėlių parapija, kuri apie pusantrų 
metų buvo švedų materiališkai re
miama, nuo birželio mėn. nebegau
na paramos. Kadangi pabėgėlių, ku
rie priklauso parapijai, yra nedaug 
ir jie negali užtikrinti parapijos dar
buotojų egzistencijos, abu latvių ku
nigai yra susiradę fizinį darbą vie
noj švedų įmonėj, o vienas iš jų 
dirba kaip vagonų valytojas.

Gana blogas yra ir -pabėgėlių mo
kyklų stovis. Kadangi pabėgėliai iš
sisklaidę po visą kraštą, tai retai 
kur yra įmanoma atidaryti specia
lią mokyklą latvių ar estų vaikams. 
Todėl daug moksleivių lanko švedų 
mokyklą, o latvių kalbos, istorijos 
ir geografijos mokosi savo jaunimo 
organizacijoj — skautuose. Neseniai 
su švedų pagalba buvo atidaryta 
estų gimnazija. Yra numatyta atida
ryti panaši mokykla latviams, tačiau 
dar nėra gautas galutinis švedų vy
riausybės pritarimas. '

Švedijoj išeina du latvių laikraš
čiai, kurie kartais viens su kitu pa- 
kovoja ir mėnesinis žurnalas „Dau
gava“, kuris tęsia geresnių Rygos 
laikraščių tradicijas. Be to, latviai 
Švedijoj turi keturias knygų lei
dyklas, kurios parūpina knygų, ne 
tik Švedijos latviams, bet jų pasiun
čia j Ameriką ir Vokietiją. Knygų 
leidėjas Mikelis Goppers pradėjo 
leisti „Universalinę Biblioteką“, jau 
išėjo 5 pirmosios knygės latvių kla
sikų darbu. Taip pat išleista knygų 
vaikams ir vadovėlių pačiam moky
tis anglų ir švedų kalbos bei žody
nai.

Latviai Švedijoj dirba įvairiausius 
darbus. Archyvo darbai, į kuriuos 
pradžioj priėmė inteligentus, pama
žu labai sumažinti. Latvių pabėgė
liai yra priversti ruoštis naujoms 
profesijoms, kad galėtų užsidirbti 
pragyvenimą. Žvejai yra kooperaci- 
niais pagrindais suorganizayę žuvų 
apdirbimo artelę.

Kai kurie Švedijos latviai tiria ga
limybę išvykti į Ameriką. Tuo tarpu 
ši galimybė yra neaiški, nes dėl bal
tų išleidimo į Ameriką protestavę 
rusai, pranešdami, kad Sovietų Są*- 
jungos piliečiams be vyriausybės su
tikimo negalima keisti gyvenamos 
vietos užsieny ir ypač išvykti į kitą 
valstybę. Pirmuosius rusų protestus 
Švedija atmetė, nurodydama, kad 
Švedija suvaržymų dėl užsieniečių iš
vykimo iš Švedijos nežino. Tačiau 
paskutiniu metu rusai daro į Šve
diją politinį ir ūkinį spaudimą, ku
rie rezultate rugpiūčio mėn. buvo 
sudaryta platesnė rusų-švedų preky
bos sutartis. Sąryšy m tuo rusai Šve
dijoj gavo daug pirmenybių dėl ko 
JAV buvo priverstos pareiškti pro
testą. Atsižvelgiant į tai Švedijos 
latviai bijo, kad rusai, pasinaudo
dami nauja padėtimi, nepareikalautų 
jų išduoti Sovietų Sąjungai. Kaip 
žinoma, Švedija yra vienintelė Va
karų valstybė, kuri pripažino Bal
tijos valstybių prijungimą prie So
vietų Sąjungos.

Pabėgėlių susisiekimas tarp Vo
kietijos ir Švedijos buvo vienpusiš
kas. Iš Švedijos latvių pabėgėliams 
nebuvo legalaus kelio patekti į Vo
kietiją. Bet DP iš Vokietijos, ku
rių giminės gy.veno Švedijoj, atlikę 
didelius formalumus, galėjo atvykti 
į Švediją. Tuo keli šimtai latvių yra 
pasinaudoję.

Ir dabar reikatčiais į Švediją at
plaukia laivas su pabėgėliais iš so
vietinės Latvijos. Iki šiol dar nebu
vo atsitikimo, kad šie pabėgėliai 
nebūtų priimti.

Bendrai, latvių pabėgėlių padėtis 
Švedijoj y*ra labai neaiški, ypač kas 
liečia pabėgėlių apsaugos teisę.

A. B.
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Alė Rūta

Moderni moteris
Žmogus ieško nauja savy ir ap

linkoj. Ieško, iodėl turfrne nuo pri
mityvaus žmogaus iki dabar tokią 
didelę išradimų ir atradimų istoriją, 
tokią, didelę tarp žmonių velniavą. 
Žmogus ieško, tačiau ir seka. Ieš
kodamas jis kuria, sekdamas pa
našėja kitiems, „gražiną“. Pagra
žinti sekdamas gali teigiama pras
me, tačiau kartais ir neigiama. Ši
tokia maždaug galėtų būti primi
tyvi mados psichologija. Sąmonin
gas siekiant grožio sekimas su da
limi Siavos kūrybos, kartais gi ir be 
kritikos bei kūrybinio prisidėjimo, 
— maždaug šitai yra gyvenimiška
sis moterų modernizmas.

Nagrinėjant šitą definiciją reikė
tų vieną premisą atimti arba pa
keisti, būtent — siekiant grožio. 
Mada gali būti sekama ir siekiant 
laimės, žmoniškumo, meilės, keršto 
ir t.t. Pagaliau, ne visada pasie
kiama grožio (arba kitomis sąvoko
mis nusakytų abstrakcijų), sekant 
mada. Jau neimant pavyzdžių, 
kiekvienas gerai žinom, kiek daug 
modernių dalykų yra gražių ir kiek 
daug — biaurių.

Perverskime nors skubotai nau
jausią moteris mados žurnalą. Jis 
be galo įvairus, atskirų tautų bei 
kraštų spalvomis skirtingas, tačiau 
visumoj duoda apytikrį 20 — to 
amžiaus~moters modernų veidą — 
Mada, žinoma, yra nepastoviausias 
dalykas, todėl sunkiai apčiuopia
mas, be galo reliatyvus. Kas šian
dien dar mada, rytoj gal bus jau 
paneigta. —

Jeigu dar ir 20-to amž. pačioj 
pradžioj Tolstojaus Nataša iš „Karo 
ir taikos“ tebebuvo būdinga rusų 
moteriai — kaip dvasinio gilumo, 
temperamento bei simpatingo nai
vumo būtybė, tai to paties amžiaus 
pradžioj tos pačios tautos moteris 
virto robotu, išblyškusiu manikenu 
ir staugiančia kraujo ištroškusio 
vilko balso styga. Tiesa, mada ne 
visada tiktai pasirenkama, kartais 
ji primetama, užmaunami ant be
jausmio veido dar labiau bejausmė 
kaukė. Šitoji kaukė deja dabar tai
koma, mėginama įspausti ir lietu
vaitės veideliui.

• Jeigu apie vokietę dar taip ne
seniai girdėdavom ir galvodavom 
kaip apie moterį „fiir Kinder, Kūche 
und Kirche", kaip apie pavyzdingą 
motiną, žmoną, šeimininkę, tai 
šiandien, mes matom visiškai kitos 
mados vokietę. Šiandien jų prancū
zų zonoje apie 50% užsikrėtę;, 
šiandien kurt ne kiekviena jauna 
vokietę seka japonių gaišų madą .. 
Jeigu dar tik prieš porą metų vo
kietės mada buvo išdidžiai kelti ra
singą savo .galvą prieš kitų tautų 
moteris, sumaniai išnaudoti kita
tautes verges ir gana stropiai dirbti 
jų tautos Sieg’ui, tai šiandien jos 
mada — pigiai dažytis, kad patik
tų nors juodukui, už gabalėlį šo
kolado parduoti sąžinę ir šeimos 
laimę. Šita mada — niekieno ne
brukama, ji prasiveržusi spontaniš
kai iš silpno bei lengvabūdiško 
charakterio. Šitoji mada pigi, todėl 
tuo labiau sekama. Deja, šitos ma
dos žurnalus varto ir ne viena 
tremtinė lietuvė . . .

Dar taip neseniai, o kartais ir 
dabar, moteris buvo laikoma tik
tai kaip (ar bent daugiausiai) mo
tina, žmona, mokytoja, meninkė. 
Dabar mes matome moterį fronte, 
sunkvežimių šoferės, lakūnės, po
licijos valdininkės, ryšininkės, šni
pės, partizanės; valstybėse: mim- 
sterės (anglų švietimo ministerė 
Ellen Wilson), partijų aukštos pa
reigūnės, pasaulinių organizacijų 
vadovės (Mrs. Roosevelt); mokslo 
jjasauly: tyrinėtojos, išradėjos ar 
bent didžiųjų mokslo vyrų glau
džios bendradarbės. Pasikeitus mo
ters išorė: dažna uniformuota ang
lė, amerikietė ar prancūzė sunku 
būtų beatskirti nuo vyrų, jeigu ne 
ryškiai dažytos lūpos; eisena, judė-

riški (rūkymas, alkoholio vartoji
mas, net šoka, ypač uniformuotos, 
visiškai vyriškai). Daugumas jų ne
turi šeimų ar bent vaikų. Prileiski- 
me, kad šitos mados yra kilusios iš 
pasaulinio vargo, kurį atnešė du 
didieji karai. Kova už egzistencijų, 
už laisvę asmeninio ‘žmogaus bei 
tautų buvo ir yra žiauri; kiekviena 
kova verčia ginkluotis ir grūdintis. 
Ir moteris pasirinko ginklavimosi 
vyriško grūdinimosi madą. Ir iš ki
tos pusės tarp skeveldrų bei ug- 
iies, tarp gyvenimo ir minties grū- 
minosi pritiko tam tikro laisvumo 
bei palaidumo mada. Šių dienų 
moteris lengva širdim užmiršta ne
seniai žuvusį vyrą ir eina toliau su 
kitu, lengvai sau prileidžia, kad 
išvežtasis į Sibirą jau seniai gal 
žuvęs ir jai leidžiama kurti arba ki
taip 'sakant, laužyti savo gyvenimą. 
Mote’ris, kartą pamačiusi žiaurų 
gyvenimo trapumą, nori gyventi, 
lengvai ir trapiai gyventi, kol kartą 
trapiai suduš.

Technikos amžius greitina gyve
nimo tempą; stumte stumia žmo
gų gyventi. Daugelis net sunkiai 
besuspėja kartu; nebelieka laiko 
galvoti, tik eiti, lėkti pirmyn su ki
tais, lėkti ir negrįžti niekad, net į 
prisiminimus, kontempliaciją. To
kie „belekią“ žmonęs supanašėja, 
lieka tikru mados modeliu. Tokia 
mados žmonių minia yra mūsų iš
svajotoj Amerikoj. Ten mes dau
gelis veęžiamės, ten gal daugelis 
iki grįžimo tėvynėn; gal daugelis 
ir mūsų lietuvaičių pritaps ameri
kietės madai . . .

Tokia yra tikrovė, kartais mes 
turime su ja, nors ir skaudant šir
džiai sutikti.

Kokios mados bus moteris he-. 
tuvė mūsų busimoj laisvoj tėvynėj? |

Skrybėlaičių ir pirštinių mados' 
nemėginsiu spėti. Įdomu tik, koks 
charakterio veidas spindės lietu
vėj? Kokios lūpos niūniuos mūsų 
būsimai kartai lopšinę. Kokia šir
dis degs mūsų naujoj šeimoj? —

Noriu tvirtinti: lietuvė nebus 
blogesnės mados kaip buvo. Ji bus 
gražesnė ir protingesnė. Lietuvė 
bus moderni, glaudi su gyvenimu, 
su pasauliu. Modernizmą lietuvė 
sukurs iš savo charakterio, iš sa
vo lietuviško madingumo ir iš at
sineštinio surankioto po visą pa
saulį laike nelaimingų tremties 
dienų. Tąsai sujungtas moderniz
mas bus lietuvei ir jos tautai ge
riausias.

Jeigu ji pasiliks lietuvišką ku
klumą ir tikrosios estetikos meilę 
(kosmetikos, aprangos dalykuose); 
jeigu Ii pasiliks lietuvišką ramybę, 
nuosaikų sprendimą ir elgesį; jeigu 
ji vėl norės prisiminti bei sekti mū
sų senelės bei prosenelės su deš
imčia net keturiolika vaikų; — ji 
bus moderni ir puiki lietuvė. Sakau 
ir pabrėžiu, moderni, nes mūsų 
gyemmas ant griuvėsių ir mūsų 
laisvės bei tautinės egzistencijos 
troškimas reikalauja ir laukia tik 
tokios mados.

Ir jeigu lietuvė parsineš iš Rytų 
vieną — antrą gerą slavišką bruo
žą; iš Vakarų — darbštumą, šva
rumą, tempą ir kitus geruosius 

\krislus, ir jeigu ji visą sujungs i 
savo mado$ žurnalą, ji bus ne vien 
puiki lietuvė, bet ir puiki moderni 
moteris.

Dar viena ateina mintis, viena 
ir gal pagrindinė: moderni lietuvė 
bus daugiau savo šeimoj negu 
viešame gyvenime. Nes mūsų šei
ma laukia, gal būt, stiprių reformų 
ir tikros, atsidavusios širdies.

Jon. Dabreika

Sportas tremtiniu gyvenime
Ilgais straipsniais nagrinėjame 

mūsų tremtinių bendruomenės 
ydas ir moralinio gyvenimo nu
puolimą, tačiau, manau, nedaug 
suklysiu teigdamas, kad nei kil
niomis straipsnių idėjomis, nei il
gais moralais, nei karčiais pas
merkimais daug padėties nepage- 
rinsim, •jeigu jaunimas nebus už
degtas naujais uždaviniais, nebus 
sudarytos sąlygos pasireikšti jau
nos dvasios veržlumui, jaunystės 
dinamikai. Čia didelį vaidmenį 
vaidina mūsų, kultūriniai — 
meniniai sambūriai, į savo eiles 
sutraukę didelę dalį jaunimo. Ta
čiau sporto idėjos propagavimas 
čia neturi likti paskutinėje vie
toje arba būti visai užmirštas.

Šiandien, kada lietuvių tauta 
neturi jokios galimybės pasi
reikšti viešai. ar pasirodyti tarp-

siai ir kasdieniai papročiai — vy-

Vilnius, Napoleono aikštė

pasigedo tų vyrų kurie anąmet,! žeminimo 
pasipuošę trispalve vėliava, paro- 1 
dė didelius sportinius sugebėjimus 
ir nuostabią pasaulinę žaidimo 
klasę. Ir tada dar kartą nuskam
bėjo Lietuvos vardas pasaulio 
spaudoje, o turnyro lamėtojai pa
sigedo j;ikrojo meisterio.

Taip pat daug pasitarnavo Lie
tuvos vardo išpopuliarinimui savo 
laiku ir Šarkis-Žukauskas savo 
pasauliniais laimėjimais bokso 
ringuose.

Noriu pabrėžti, kad iki šiol 
Tremtinių Bendruomenė nėra pa
kankamo dėmesio atkreipusi į 
sportą ir ši mūsų gyvenimo šaka 
dar nėra įvesta į deramas vėžes. 
Jau vieną sykį šio laikraščio skil
tyse bhvo keliama mintis, kad ša
lia daugelio suorganizuotų visuo
meninių ir profesinių centrų, ku
rie apima visas svarbiausias gy
venimo sritis, dar nėra sudarytos 
centrinės sporto vadovybės, kuri 
nustatytų pagrindines veikimo 
gaires ir paruoštų dirvą įjungti į 
sportą galimai daugiau ištrėmime 
esančio jaunimo.

Šia proga tenka nuoširdžai pas
veikinti Augsburge įvykstančios 
olimpiados organizatorius ir šios 
olimpiados dalyvius ir drauge pa
linkėti, kad ši olimpiada būtų 
pradžia centrinės sporto vadovy
bės sukūrimui ir planingam spor
tinės veiklos plėtimui.

Iš kitos pusės, nerėčiau paste
bėti, kad, nežiūrint, kurioje for
moje ir kuriose aplinkybėse mū
sų sportininkai turi progą pasiro
dyti, turime prisiminti, kad spor
tas nėra tikslas, o yra tik fizinio 
lavinimosi priemonė. Kovos žaidi
mai tai nėra žūtbūtinė kova su 
priešu, bet draugiškos ir kultūrin
gos varžybos darbo, fizinio pajė
gumo ir sportininkų atitinkamo 
sambūrio darnumo pranašumui

tautinėse institucijose ir ginti ten 
savo vardą ir garbę, sportas yra 
likusi viena iš tų nedaugelio pro
pagandinių priemonių garsinti 
mūsų tautos ir valstybės vardą ir 
demonstruoti pasauliui, kad mes 
dar esame gyvi.

Juk su dideliu pasididžiavimu 
ir džiaugsmo ašaromis prisimena
me laikus, kada garbingi lietuviai 
krepšininkai du sykius iš eilės 
parvežė mums Europos meisterio 
taurę. Juk nuo to laiko maža ir 
daug kam tolima Lietuva tapo ži
noma, o jos vardas nuskambėjo 
per viso pasaulio spaudą ir buvo 
su derama pagarba paminėtas per 
viso pasaulio radio siųstuvus. Ir 
šiais metais, kai dėl ne nuo mūsų 
priklausančių priežasčių Lietuva j išryškinti. Todėl žaidynių eiga ir 
negalėjo dalyvauti Šveicarijoj rezultatas niekada neturi nei žai- 
krepšinio pirmenybėse, daug kas ■ dėjams, nei žiūrovams sukelti pa-

Oldenburgo „Vytis“ — stipriausia lietuvių futbolo komanda britų zonoje

, žeminimo jausmo, pralaimėju- 
1 siems, lygiai, kaip pralaimėjimas 
neturi iššaukti pykčio ir neapy
kantos stipresniam kovos prieši
ninkui; tai turi būti priimta kaip 
ženklas, kad dar reikia gerokai 
padirbėti ir kad dar yra plačios 
tobulėjimo galimybės.

Šie dėsniai ypatingai atsiminti- 
ni, kai rugtyniaujama su kitų tau
tybių ar kitų valstybių sportinin
kais — kai dalyvaujama tarp
valstybinėse rungtynėse. O juk 
šiandien mes esame visą laiką sve
timųjų aplinkoj.

Mes visi esame sekami sveti
mųjų kritiškų akių, ir dažniausiai 
susidaromas įspūdis apie mūsų 
tautą ir jos kultūrinį lygį ne vien 
iš laimėjimų ar pralaimėjimų, bet 
ir iš mūsų laikymosi. Ir kaip 
skaudu kiekvienam kultūringam 
žmogui, kada rungtynių metu mū
sų sportininkų pasisekimai ar ne-' 
pasisekimai yra palydimi laukiniu 
klyksmu, švilpimais ir nežmoniš
kais šūkavimais arba priešo žai
dėjai yra įžeidinėjami ir užgau
liojami vien dėl to, kad jie yrą 
pranašesni už mūsų žaidėjus. Juk, 
kai, vienoje butbolo aikštėje žiū
rovų ir žaidėjų entuzij azmas iš
silieja net iki muštynių, mes be 
rungtynių komandos pralaimėjimo 
parsinešame ir gėdingą moralinį 
tautinės savigarbos pralaimėjimą.

Jei mes mokame laimėti ir sek
ti mūsų sportininkų pasisekimus, 
tai lygiai taip pat mokėkime kul
tūringo žmogaus džentelmenišku
mu priimti nepasisekimus it pra
laimėjimus. Mokėti pralaimėti yra 
dažnai sunkiau negu mokėti lai
mėti.

Jei mes mokame laimėti ir sekti 
mūsų sportininkų pasisekimus, tai 
lygiai taip pat mokėkime kultū
ringo žmogaus džentelmeniškumu 
priimti nepasisekimus ir pralai
mėjimus. Mokėti pralaimėti yra 
dažnai sunkiau negu mokėti lai
mėti.

Anąmet Kaune įvykusiose Eu
ropos krepšinio pirmenybėse švie
siaplaukiai suomiai, nepaprastai 
skaudžiu rezultatu pralaimėję *iš 
eilės prieš visus ir užėmę pirme
nybių lentelėje paskutinę vietą, 
paliko visiems malonų ir neuž
mirštamą įspūdį, nes jie, mokėda
mi pralaimėti, savo džentelmeniš
ku laikymusi (tetraukė į save vi
sų simpatijas.

Noriu pakartoti paskutinės pa
saulinės 
Berlyne, 
mininko 
netrukus 
nebebus 
karo, nebesilies kraujas ir ašaros, 
o viso pasaulio jaunuoliai bandys 
savo jėgas čia šioje arenoje, puoš- 
damiesi šios puikios ir kultūrin
gos kovos laimėjimų laurais, ge
riau pažins vieni kitus, susitik
dami sporto gyvenime, išmoks 
vieni kitus mylėti, ir žmonijojjnis 
galutinai panaikintas tautinės ir 
rasinės neapykantos jausmas.“

Prie to dar norėčiau pridurti, 
kad ir mes, lietuviai, tvirtai tikė
dami ši,uo pranašavimu, turime 
ruoštis ir lavintis, kad šiam lai
kui, atėjus, neliktume paskutiniais

olimpiados, įvykusios 
olimpinio komiteto pir- 
žodžius: „Aš tikiu, kad 
ateis tas laikas, kada 
pasaulyje žmogžudiško

pasaulio tautų _ eilėje.

3



4 psi. • Žiburiai 1946. IX. 14. Nr. 37 (49)

Petras Rimkunas

SKAUSMAS
Stasys Daunys

Rašytojo Petro Rimkuno atminimui
Barbora* Kimbrienė šiandien 

buvo labai suižusi. Ji plyšo ant 
vyro, šį išleisdama į malūną, par
šais išvadino vaikus, besiterlenan
čius prie tvenkinėlio, špygomis 
nukaišė kaimynę Antanienę, kai 
šioji pakeltu balsu liepė tvartan 
uždaryti kiaulę, jos darže prida
riusią eibių. Barboros nirtulinga 
nuotaika ir darbą mušo iš rankų. 
Rytą, tik susipiovusi su vyru, as
loje paliejo pilną kiaulviedrį pa
mazgų. Vėliau bešluostydama iš
metė pačią gražiausiąją lėkštę.

— Vis dėl to kaplio ... Negalė
jo Barbora atleisti vyrui. Pasku
tinių kelių savaičių bėgy į jų šei
mos lizdą buvo prigriuvę per daug 
kartumėlio. Ir dėl to ji kaltino 
Petrą Kimbrį. Per jo nepriežiūrą 
vienintelė karvė įklampino į iš
verstos tvoros žaginius ir nusilau
žė koją. Vėliau nežųiomi vagys 
iškraustė gerą puspūrę kvietinių 
miltų iš priemenės. Nors naktį 
šuo lojo, bet Petras, sako, tingėjęs 
atsikelti ir pažiūrėti. Bėda vijo 
bėdą. Petras Kimbrys, nelaimių 
užgultas, porą vakarų iš malūno 
sugrįžo šiek, tiek trūktelėjęs. Oi 
pirtį suruošė Barbora!

Nespėjus atslūgti šiam kartumė
liui, į beblėstantį šeimos laužą Vėl 
užsipylė tiek benzino, kad ugnis 
jau nušvietė toli ir .plačiai. Viena 
kaimo moterėlė prieš porą dienų 
Barborai tyliai į ausį pašnibždėjo:

— Kai toks vyras, taip ir ne
laimės jus vis slegia ...

— Vėl kas? — susidomėjo Bar
bora.

Kaimynė žinojo, kad Barbora 
net dusdama puls klausti. Ji ap
sidairė, pasižiūrėjo į vieną grįčios 
galą, į kitą, lyg bijodama, kad kas 
baisiosios paslapties dar prieš lai
ką nepavogtų.

— Ta Mikasė, žinai, Dilindų 
pusmergė, taip moka garbanėles 
išraityti, kad oi, oi, oi. Aš ir kvai
lė ... Geriau pasakyk, kas pas jus 
geresnio.
. Moterėlei suminėjus Mikasės 
vardą, Barora nuraudo, it žarija.

— Tu visuomet ką nors iš piršto 
išlauži, džiūsna!

Viršnia pakėlė pirštą į dangų ir 
sušuko, kad visame kaime būtų 
girdėti:

— Jei aš nemačiau, tai Jis ma
tė, kaip tavo Petriukas meilinosi 
prie Mikasės. Jis jai ir skarelę 
nupirko, gali visas svietas paliu
dyti ...

— Lauk, svetimo užančio uosti- 
nėtoja! Lauk ...

Barborai akys apžlibo, galva 
svaigo. Ji negalėjo suprasti, kaip 
dabar taip nelauktai Petras ėmė 
ir sukvailiojo. Atsisėdo po uosiu 
ir ilgai galvą spaudė rankomis. 
Ją ten surado iš malūno grįžęs 
Kimbrys. 

— Vėl kas ką pavogė? — nusi
šaipė jis. Bet Barbora nė nepa
krutėjo.

— Drignies užėdei, ar ką? Jei 
klausiu — atsakyk.

— Svetimoteriautojas! —ji klai
kiai suriko ir pakilusi nuliuoksė
jo. Tik vėliau Barborai liežuvis 
atsirišo. Ji rėkė, šaukė dangaus 
keršto, išklojo skarelės bylą ir 
nučaižė Mikasę.

Kimbrys buvo pritrenktas. Jo 
giedrus žvilgsnis apsiblausė. Sun
kiausiai širdį spaudė tai, kad Bar
bora nedavė jam pasiaiškinti nė 
žodeliu. Tik jis, prie jos priėjės, 
pradės kalbėti, ji purkš purkš — 
ir bėga į pakampę.

Tokia šeimą slegianti padėtis 
nusitęsė iki šio ryto. Kimbrys, 
kaip visuomet, atsikėlė labai 
anksti. Apruošė gyvulius, apibėgo 
nedidelį ūkelį, iš javų prabėgomis 
išrovė belendančią usnį ir rengėsi 
į malūną. Barbora, jau kelias die
nas nieko nedariusi, dabar įrišo 
gniūžtelin maisto ir įkišo jo švar
ko kišenėn. Kimbriui, rodos, širdį 
kas būtų švelnia ranka paglostęs.

— Barbut, mesk iš galvos įtari
nėjimus ... Nė nepagalvojau, kad 
iš tos starelės kiltų toks gaisras.

— Visas kaimas apie tave kal
ba... Aš neturiu kur akių bedėti.

♦ Novele yra vienas iš paskuti-

nių P. Rimkūno rašinių, ir dar 
nebuvo niekur spausdinta. Red. 
Ką aš padariau, kad mane taip 
liežuviai persekioja? ... — Ji, su
siėmusi galvą, • trūkčiodama ver
kė, ir Kimbrys matė, kokia jo 
žmona nelaiminga.

— Užmiršk liežuvius, vėl būsime 
laimingi... — Jis nieko daugiau 
negalėjo pasakyti, nes jo burnoj 
strigo žodis, ir juto, kad greit pa
sirodys ašaros.

Barbora pašoko, išplėtė akis, 
kaip katė, pasirengusi ginti savo 
vaikus, ir įdūko šaukti:

—Jūs visi švelnūs, kaip šilkas! 
Jūs užmirštate žmoną, vaikus ir 
sekiojate paskui piemenes! Kad 
jūs sprandus kur nusisuktumėte ..

— Barbut... — Bet ji nutilo ir 
išbėgo iš grįčios.

Ši diena jai buvo pati sunkiau
sia. Ne tik nesisekė darbe, bet ir 
baisios mintys lindo į galvą. Vėl 
ją traukė į malūną nueiti, apsika
binti vyrą, paguosti.

Kai taip suižusią .ją užkalbino 
žodžiais „Padėk, Dieve“, Barbora 
net krūptelėjo.

— Ir išgąsdinai, Mickien, kad 
tave kur ...

To paties kaimo gyventoja 
Mickienė buvo geriausia Barboros 
draugė. Jos dažnai susitikdavo ir 
nuoširdžisi išsikalbėdavo. Mickie
nę didžiai nustebo, pamačiusi ge
rose Barboros akyse ašarų žymes:

— Kas, sesut, vėl nelaimės tave 
prispaudė?

Ir Barbora jai atskleidė visą jų 
šeimos paslaptį.

— Nedovanosiu tam kapliui, jei 
šioj pasakoj bus bent grūdelis 
teisybės! — Baigė ji ir nelaimin
gu žvilgsniu pažiūrėjo į draugę. 
Mickienė garsiai nusijuokė:

— Vaikeli, tu vaikeli, matyt, 
dar karščiau ėmei savo Petriuką 
mylėti. Didelę meilę visuomet ve
jasi pavydas. Ir pasitaikyk tu man 
tada sykiu su ponu būti. — Vėl 
Mickienė sočiai nusijuokė.

— Praeitą ketvirtadienį aš užei
nu i krautuvę šio to nusipirkti. 
Gi žiūriu — malūno ponas skare
les bevarto. Prie jo priėjau ir pa
sakiau:

— Kam, — sakau, — ponas tas 
skareles? Juk moterų nebeturite. 
Amžiną atilsį gera buvo ponia, 
duok jai, Viešpatie, dangaus kar- 
ralystę...

— Mikasei, — sako jis. — Ji 
gražiai vaikus prižiūrėjo.

Tai išgirdus, Barboros akyse 
pasipylė džiaugsmo kibirkštėlės. 
Ji užmiršo koją nusilaužusią kar
vę, užmiršo pavogtus miltus, o tik 
vieną žinojo: jos Petriukas nekal
tas, pikti liežuviai prie jo nepri
lips.

— Mickien, kokia aš laiminga, 
kokią laiminga! — Ji pašoko nuo

Lietuviškl mezginiai V. Rasiūno nuotr.

liepto, prisispaudė prie draugės ir 
pilna laimės ją bučiavo. — Tu 
nežinai, kaip aš Petrą myliu... 
Jis man visuomet atrodė geresnis 
už kitus.

Išleidusi draugę, ji laukte laukė 
popiečio, nes tada turėjo grįžti 
vyras iš malūno. Barbora galvojo, 
kaip ji džiaugsis ir kaltins save, 
pasakodama Petrui tą juokingąją 
istoriją. Ji numano, kad jis tada 
apkabins ją, prasijuoks ir kokį 
švelnų žodį pasakys, kaip sakyda
vo anomis dienomis prieš penke
rius metus.

Tada buvo toks pat žydintis ge
gužis. Barbora tarnavo pas vieną 
ūkininką, o Petras pas kitą. Ir jie 
pirmą kartą susitiko gegužinėse 
pamaldose, žydint alyvoms. Jis, 
grįždamas sykiu su ja iš pamaldų, 
nedaug tekalbėjo, bet jie vienas 
antrą suprato. Kai užgulė vasaros 
kaitros, Petras šeštadienio vaka
rą atėjo pas ją ir pasakė:

— Barbut, juk ir mes galim nu
sipirkti ūkelį?

Netrukus jie vedė ir nusipirko 
žemės kąsnį. Petras, apvartęs savo

dubą, išeidavo kitur parankpel- 
niauti. O kai padidėjo šeima, jis 
nuolat pradėjo dirbti prie van
dens malūno.

Barborai kažkodėl lindo į galvą 
anos dienos. Ji manė, kad visuomet 
galėtų tęstis toks gyvenimas, koks 
buvo pradžioje: linksmas, skai
drus, saulėtas.

— Niekuomet mūsų laimės ne
bedrums ašaros ... — ji pusbalsiai 
pratarė, nuo tvenkinio bėgdama 
^ptvarkyti grįčios. Jos sieloje ru
seno šventa palaima.

Tik Barborai įbėgus į grįčią, kaž
kas už durų susibaladojo. Paskui 
durys atlapai atsivėrė, ir nuo jų 
pasigirdo pridusęs balsas:

— Kimbrys užmuštas! Jį su
draskė malūno greitratis ...

Barbora pastyro vietoje, susi
griebė už vienplaukės galvos ir

Lietuvio rašytojo gyvenimas nu
žymėtas atkaklia kova dėl laisvės, 
sunkiais vargais ir dažnai anksty
va mirtimi svetimame krašte. Skur
di klajoklio dalia ir jokiu kryžium 
nepaženklintas kapas tolimoje ir 
svetimoje šiaurėje buvo ir yra nuo
latinis lietuvio rašytojo palydovas. 
Lietuvis rašytojas atidavė kančios 
ir gyvybės duoklę ir Vokietijos že
mei.

negalėjo suprasti: sėpnas čia ar 
tikrovė. Kai ji baisiomis nuo 
skausmo akimis pažiūrėjo link 
durų ir norėjo kažko-paklausti, 
nelaimę pranešusio žmogaus ten 
jau nebebuvo. Tada suriko Bar
bora baimės apimtu balsu ir puo
lė į lauką. Nieko ji nebematė, 
nors šilta pavasario saulė kepino 
virš galvos, nors pakiemiuose žy
dėjo pirmosios alyvos. Ji žinomu 
keliu bėgo į malūną, viena sau 
šūkavo ir gaudė rankomis orą. 
Išbėgusi iš kaimo, pajuto tokį 
nuovargį, kad pačios kojos sulinko 
prie upeliūkščio pakriaušės.

— Ne, ne! Negali būti... Jis 
gyvas, jis gyvas! 1.. Bet reikia 
skubėti, gali jam nelaimė atsitik
ti... — Ji kėlėsi ir vėl bėga.

— Bet jei jis žuvo?! Jei žuvo ... 
Dieve, Dieve! — Ir jos mintimis 
sroveno šio ryto nuotykiai. Ji ne
galėjo atleisti sau tų grubių žo
džiu, jam pasakytų išvykstant į 
malūną. 4

Barbora bėgdama mato apie 
malūną susibūrusius žmones. Jie 
smarkiai juda, jaukiasi. Jos šir
dis jaučia artimą nelaimę, nes 
kitaip ten nė žmonių tiek daug 
nebūtų.

— Ne, ne! Jis gyvas... — šau
kia ji, pribėgusi žmonių kupetą. 
Niekas jai nieko nesako. Prieš tai 
ji girdėjo, kaip jie šūkavo, o da
bar, kur ji eina, jie tylūs pasi
traukia iš tako. .

— Kur mano vyras? Kur mano 
Petriukas?! — Barbora isteriškai 
šaukia ir prapliumpa ašaromis. 
Iš vidaus išėjęs malūno savinin
kas ima ją už parankės ir veda.

— Jis apie jus šiandien labai 
daug kalbėjo, — sako savininkas. 
— Jis jus gyrė, kaip niekuomet, 
ir buvo nupirkęs dovanų. Bet ne
laimė ...

Barborą atvedė prie nurimusio 
greitračio. Ji paklaikusiomis aki
mis pažiūrėjo į savo vyrą, užtiestą 
balta paklode, suriko:

— Atleisk man!... — ir nualpo. 
Gulintįjį dengė blankūs šešėliai, 
susidarę nuo malūno kryžiavonių. 
Ir jie prisidėjo prie Barboros 
skausmo.

Rugsėjo 10 d. sueina dveji me
tai, kai, lėktuvų bombų užgriautas, 
žuvo rašytojas Petras Rimkūnas, 
apysakaitės „Našlaitėlės", novelių 
rinkinio „Kiemėnų kaimas“ ir kitų 
kūrinių autorius. Jis žiivo ne savo 
tėvynėje, bet toli nuo jos, Austri
joje, puošnioje Vienoje, kur jį nu
bloškė ta pati 1944 m. audra, kuri 
ir mus padarė klajokliais ir bena
miais. Štrauso valsų miesto centri
nėse tarp tūkstančių puošniausių 
kryžių ir paminklų, kur paauksuoti 
Tirolio marmuro - antkapiai praei
viui primena, kad čia pasaulinė 
garsenybė baigė savo gyvenimo 
dienas ir rūpesčius, išdygo tik gels
vu smėliu ir kukliu numeriu pažen
klintas, praeiviui nieko nesakantis 
pirmasis lietuvio rašytojo Petro 
Rimkūno kapas.

Petras Rimkūnas — rytų auk
štaitis. Gimė 1913 m. Ušvilynės 
vnk., Saločių valsčiuje, Biržų ap- 
skr. Baigęs Linkuvos gimna_ziją, 
Vytauto Didžiojo Universitete stu- 
diavo techniką. Nuo gimnazijos 
laikų buvo aktyvus visuomeninin
kas, veiklus ateitininkas, uolus ka
talikiškosios spaudos bendradar
bis. Studijuodamas universitete, 
Petras Rimkūnas iš pradžių reda
gavo ,Jaunąjį Studentą”, vėliau — 
„Studentų Dienas”. Čia išsirutulio
jo dideli -Petro Rimkūno organiza
ciniai ir žurnalistiniai gabumai. Su
manaus ir energingo redaktoriaus 
dėka „Studentų Dienos” virto mo
derniu, gyvu ir turiningu akademi
nio jaunimo laikraščiu. Petras Rim
kūnas, „Studentų Dienų” gražaus 
pasisekimo skatinamas vis daugiau 
ir daugiau atsidavė žurnalistikai. 
Jis, be „Studentų Dienų”, aktingai 
bendradarbiavo „XX Amžiuje”, 
„Mūsų Laikraštyje”, „ūkininkę”, 
„Pavasaryje”, „Ateityje”, „Židiny
je’'’ ir kituose laikraščiuose. Vėliau 
pasidarė nuolatiniu bendradarbiu 
Kauno radiofone.

Petrui Rimkūnui pasisekė išva
žiuoti į Paryžių. Studijavo žurna
listiką. Gyvendamas Paryžiuje, uo
liai bendradarbiavo „XX Amžiaus” 
dienraštyje. Toliau Petras Rimkū
nas, nors ir nemesdamas žurnalis
to darbo, pasirinko jau seniai puo
selėtą rašytojo kelią. Iš spaudos 
išėjusi ir skaitytojus maloniai nu
teikusi jo jaunuomenei skirta nuo
taikinga apysakaitė „Našlaitėlė” 
Petro Rimkūno norus atsiduoti ra
šytojo darbui dar labiau sužadino. 
Paskutiniaisiais Petro Rimkūno 
gyvenimo metais knygų lentynose 
pasirodė jo novelių rinkinys „Kie-Z 
menų kaimas”. Kritika „Kiemėnų 
kaimą nevienodai įvertino. Vieni 
gyrė, gėrėjosi, kiti peikė. Pats au
torius šias noveles vadino tik pa
kenčiamomis.

Petras Rimkūnas ilgesni laiką 
padėjo poetui Beriardui Brazdžio
niui tvarkyti Maironio namuose 
įkurtą Maironio vardo Literatūros 
Muziejų.

1944 m. vasarą prie Lietuvos 
priartėjusi didžioji audra galutinai 
sudrumstė ir taip jau skurdų gyve
nimą, išblaškė žmones ir atnešė 
didžią neviltį, nežinią ir nerimą. 
Toji audra neaplenkė nepalietusi ir 
rašytojo Petro Rimkūno.

Gerai atsimenu 1944 m. karštą 
rugpiūtį Vienoje. Saulės ir nuovar
gio nukamuoti kiekvieną pavakarį 
skubėdavome į Vienos rytų stotį 
naujai atvykstančių tautiečių pasi
tikti. Lietuviai noriai važiavo į Vie
ną, nes Austrija buvo nacių pa
vergta, kaip ir kiti Europos kraštai. 
Vienos miestas buvo nebombar
duojamas, toli frontas, negaudė 
apkasų kasti... Rugpiūčio 7 d. pa
vakare tarp daugelio naujai atvy
kusių lietuvių toje pačioje rytų 
stotyje netikėtai sutikau ir rašytoją 
Petrą Rimkūną, čia atklydusį laukti 
karo pabaigos ir nacinės Vokieti
jos galo. Nors mano kambarys bu-
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vo tik laikinis, nelegaliai gautas, 
prisiglaudė jame ir Petras.

— Iki išmes, pakaks vietos, — 
juokavom.

Su Petru Rimkūnu buvom pažį
stami nuo 1934 m. Tada jis buvo 
technikos fakulteto studentas. 
Linksmas, energingas ir visada ku
pinas geros nuotaikos Petras Rim- 
kūnas niekam nebuvo nuobodus. 
Mūsų pažintis niekada nebuvo nu
trukusi, o dabar, Vienoje, tolimame 
ir svetimame krašte, kartu apsigy
venus, ji dar sustiprėjo.

Petras Rimkūnas turėjo daug 
įvairiausių sumanymų. Kasdien 
rašė dienoraštį, planavo pastoviau 
įsikurti ir toliau rašyti Lietuvoje 
pradėtų romaną iš okupantų siau
tėjimo Lietuvoje. Ne kartą pasako
jo, kad daug savo rankraščių pali
ko užkasęs Lietuvoje. Kaskart jį 
labiau viliojo draminė kūryba.

Rugpiūčio mėn. pabaigoje mus iš 
viešbučio išmetė. Atsiskyrėm, bet 
kasdien susitikdavom. Vokiečių 
frontas tada ir Balkanuose pra
dėjo braškėti. Varšuvoj prasidėjo 
milžiniškas sukilimas. Mes džiau
gėmės ir laukėme artėjančio karo 
galo. Rugsėjo 9 d. vakare, jo mir
ties išvakarėse, vaikščiojome po 
Rotušės rajoną ir tarėmės, kur ke
liausim, ką dirbsim, kokia laukia 
ateitis... lada nežinojome, kad 
tai paskutinis susitikimas, kad jam 
jau paskutinė gyvenimo diena. Kai 
už Votivkirchės bokštų slinko į že
mę leisdamasi saulė, mes atsisvei
kinom iki naujos dienos.

— Iki rytojaus, — pasakiau 
spausdamas ranką.

— Iki rytojaus, — atsakė.
Išaušo saulėtas rugsėjo 10 d. 

sekmadienio rytas. Lietuviai sku
bėjo į Rennweg gatvėje esančią 
puošnią bažnyčią. Šiandien iškil
mingos pamaldos. Lietuviai šven
čia rugsėjo 8 d. šventę. Prisirinko 
pilna bažnyčia. Visų nuotaika pa
kilusi. Tik prasidėjusias pamaldas 
ir galingai suskambėjusią „Pulkim 
ant kelių” giesmę pertraukė sirenų 
garsai. Iš bažnyčios norėjome bėgti 
į slėptuves, bet, dar sirenoms ne
nutilus, prasidėjo miesto gynybos 
smarkus šaudymas ir žemę pasie
kusių sprogstančių bombų trenks
mai. Ilgai šaudė, ilgai sproginėjo 
nukritusios bombos, virpėjo oras, 
visose miesto dalyse buvo matyti 
gaisrai ir dūmų debesys. Buvo 
baisu, bet aš nemačiau verkiančių 
ir iš baimės mirtinai drebančių 
žmonių, kaip tai būna gerose slėp
tuvėse. Bažnyčioje buvo geriau ir 
saugiau. Pagaliau aliarmas Pasi
baigė. Vėl prasidėjo ir baigėsi iš
kilmingos pamaldos. Tik dabar, išė
ję, pamatėm, kad daugelyje vietų 
dega miesto vidurys. Centrinėse 
gatvėse daug sugriautų namų, vi
sur duobės, neveikia susisiekimas. 
Tik dabar pamatėm, kad puolimo 
būta daug karių didesnio už mūsų 
baimę. Per tą bombardavimą žuvo 
ir rašytojas Petras Rimkūnas savo 
viešbučio rūsyje, nesuskubęs ateiti 
į bažnyčią. Kartu su juo žuvo ten

Leonardas Žitkevičius

Viena, 1944. X!. 20. TU ^CSl

A. a. rašytojui Petrui Rimkumi!

Tu regėsi — vėl žydės aplinkui gėlės, 
Tiktai tavo liūdno kapo jos nepuoš. 
Neprašneksi jų skaistumui atsikėlęs 
Ir nelankomas paliksi šiuos kapuos.

Švies tėvynė tolimojityliai svajai — 
Neatplauks vilnim Dunojaus jos daina. 
Tartum laimė, skuba gatvėmis tramvajai, 
Ir neišlipa dukrelė nei žmona.

Tu regėsi — traukys pančius tavo kraštas 
Tik įmintos kraujo pėdos neišdžius.
Atsišvies jose dangus trispalvės raštais, 
O daina pakeis atodūsius graudžius.

Kvies klajūną gimto kaimo žiburėlis 
Atsilsėt po nedalios tėvų kapuos.
Tu regėsi — vėl žydės aplinkui gėlės, 
Tiktai tavo liūdno kapo jos nepuoš . . .

Vyt. Tamulaitis

Kryžkelėje
(Tęsinys)

— Ačiū. Tikrai sunkiai. Ypač su 
kūdikiu tokiame chaose . . . Bet jau 
perdegė tas viskas širdyje. Apsipra
tau dabar.

— Keikiu likimą, kad nesutikau 
tavęs tada, kada tikrai buvai drau
giškos pagalbos reikalinga, — liūd
nai pasakė jis. — Bet visuomet, tur 
būt, taip esti, kad draugai nelaimėje 
mažiausiai padeda, o tikrą pagalbą 
randi pas tą, apie kurį nė negalvo
jai. Nenoriu, Emilija, tuo pasakyti, 
kad tas visuomet išplaukia iš blogos 
draugų valios, bet pats likimas taip 
išsklaido ir išblaško juos nelaimėje, 
kad kitas ir nuoširdžiai norėdamas 
nieko negali padėti.

— Už tai visuomet, Povilai, reik 
tik 'savo jėgomis pasitikėti. Ir ko 
vienas nepakeli — nenešk. Tada ir 
draugai bus geri. Tiesa, o kas tau 
apie Steponą ir mane pasakė?

— P. Valaitis. Pas jį ir apsisto
jau. Tai mano senas bičiulis.

— Laikinai?
— Ne, jau visam laikui, — atsa

kė ir pažvelgė tiriančiu žvilgsniu į 
jos akis, norėdamas suprasti, kokį 
įspūdį tai padarys.

Ji negalėjo šį momentą paslėpti 
savo pasitenkinimo ir džiaugsmo, bet 
inžinierius Giriūnas tuojau pastebė
jo, kad tas jos džiaugsmas nėra 
toks, kokiu moteris sutinka savo 
laukiamąjį. Tai buvo paprastas drau
go džiaugsmas, net šaltokas.' Nors 
jis buvo tuo truputį apsivylęs ir 
nepatenkintas, bet stengėsi to nepa
rodyti. Priešingai, ji suprato, kad 
tas šaldė jį ir buvo dabar tuo paten
kinta ir net laiminga.

Ji daug ko jo klausinėjo, teiravosi

pat gyvenusi ir Janulienė-Bubely- 
iė, o kitoje vietoje — inž-Binkevi- 
čius su žmona.

Rytojaus dieną, pirmadienį, ne 
vienas pasigedome Petro Rimkū- 
no. Jis neatėjo nė į Rotušės val
gyklą pietauti. Jo neatvykimą pa- 
teisinom susisiekino neveikimu. 
Antradienį nuėjom Petro Rimkūno 
ieškoti į jo viešbutį. Tas rajonas 
buvo sugriautas. Hemalsenhof 
viešbučio rūsys buvo įlaužtas. Ten 
žuvo per 30 žmonių. Petras Rim
kūno j^alaikai jau buvo įdėti į 
karstą.

Vienos lietuvių būrelis susirinko 
paskutinį kartą atsisveikinti su sa
vo tautiečiu Petru Rimkūnu cen
trinėse Vienos kapinėse rugsėjo 20 
d. Prie karsto duobės suskambėjo 
lietuviškos giesmės ir paskutiniai 
atsisveikinimo žodžiai.

— Ilsėkis ramybėje, — ne vienas 
kartojome, paskutinį kartą pažiūrė
dami į žemėmis užpilamą kąrstą. — 
Tu mylėjai savo šalies žemę ir 
troškai į ją grįžti, bet tavo užmerk
tas akis priglaudžia gelsvų smilčių 
svetima žemės velėna. 

apie jį patį, ką veikęs, kur dirbęs. 
Pasakojo apie save viską, net smulk
menas, nes matė, kad jis atidžiai jos 
klausosi ir domisi. Sutikusi seną 
jaunystės draugą, kuriam nuoširdžiai 
galėjo išsikalbėti, jautė, kad krūti
nėje sunkumas kas kart vis paste- 
bimiau lengvėja, jos dvasia giedrėja, 
ir ji gali dabar vėl nuoširdžiai juok
tis.

Jis nesiskubino išeiti, leisdamas iš
sikalbėti, švelniai pabardamas . už 
užsidarymą nuo aplinkumos, nesi- 
domėjimą pasauliu ir apsivylimą gy
venimu.

— Žinai, Povilai, man viskas ima 
darytis neįdomu, — pabaigė ji.

!— Tu negali, Emilija, imti staiga 
ir palūžti. Nors ir labai sunki nelai
mės našta būtų užgulusi tavo silp
nus pečius, tu turi pakelti. Dar tu 
jauna, dar gyvenimas prieš tavo 
akis, būtų nusikaltimas nesidomėti 
gyvenimu, — kalbėjo jis.

— Tai tu dar vis tiki tuo gra
žiu gyvenimu? Tai tu vis dar jį tokį 

Nūrtingeno lietuvių gimnazijos mokytojai Inž. Petrausko nuotr.

įsivaizduoji, apie kokį mes svajojome 
studijų metais? — paklausė ji kar
čiai šyptelėjusi.

— Lygiai tokį pat, Emilija ... Ir 
vien dėl to gražaus gyvenimo vil
ties gyvenu. Jei neturėčiau tos vil
ties, man atrodo, būčiau niekam ti
kęs žmogus. Kam gi tada gyven
čiau ir dirbčiau? Tegu ir taip atsi
tiktų, kad aš jo ir nepasiekčiau to
kio, kokį įsivaizduoju, bet vilties ne
prarasiu ligi pat tos akimirkos, kol 
neužspaus man akių.

— Tai tavęs gyvenimas ne kiek 
nepakeitė, Povilai, — pasakė ji. — 
Matyt, maža vargo patyrei.

— Vargo? — nusišypsojo jis. — 
Žiūrėk! — ištiesė jis jai savo del
nus. — Kaip diplomuotas inžinierius 
virš metų miške malkas kirtau. Va
dinasi, dirbau ir tobulinausi savo 
„specialybėje“. Ir žinai, man pati
ko. Išklampojau visą rudens gruodą, 
šlapias ligi kelių pelkėse . . . Na, sa
kyk atvirai, ar ■ tas mane kiek pa
keitė?

— Atrodo, kad tikrai ne!
— Ir nepakeis! Gyvenimą mes pa

tys turime sau formuotis. Jei kartą 
nepasisekė, su dar didesniu užsispy
rimu ir gražesnėm viltim turime 
antrą kartą bandyti . . .

— Bet žiūrėk, kokį gyvenimą ki
ti mums suformuoja? Ir tai buvo 
išmintingo žmogaus darbas. O ar 
galime mes jį pakeisti. Juk tai tikras 
pragaras, — pasakė ji, norėdama, 
kad jis vėl kalbėtų. Nuo jo drąsių 
ir karštų žodžių^ rodos, lengviau al
savo jos krūtinė ir švito akys.

— Jei, Emilija, mes ir negalėtume 
jo pakeisti, tai bent turime turėti 
nepalaužiamą viltį ir norą jį. pa
keistu Nes jei dabar iš gyvenimo 
daugeliui pasidarė pragaras, tai dar 
mes turime virsti šėtonais? Nieka
da, niekada. Gyvenimas, koks jis be

būtų, neturėtų . nė trupučio mus 
keisti. Jis gali tik mus užgrūdinti, 
sustiprinti mūsų> dvasią, versti stip
riau plakti krūtinėje, širdi, bet nie
kada nekeisti, nedaryti mus vieną 
dieną vienokiais, antrą kitokiais. 
Vieną dieną mes gyvenimą mylime, 
kitą jau ne, nes mus prislėgė skaus
mas ir sužeidė širdį. Aš manyčiau, 
kad jei mes gyvenimo meilę turė
tume nedalomą, netrupinamą, kitoks 
mums atrodytų ir pats gyvenimas. 
Gal tada kitaip mes tvarkytume ir 
savo pilką kasdienybę.

— Gal ir tiesa, Povilai, ką tu sa
kai, — ištarė ji. Bet daugeliui pri
trūksta valios ir jėgų ...

— Gali būti, — atsakė jis šypso
damasis ir žiūrėdamas jai į akis, — 
bet tada bent vilties ir noro rei
kia turėti, pusiausvyros ir nuovo
kos neprarasti.

Ji pakilo nuo kėdės tvarkyti sta
lą vakarienei.

— Nevarginsiu, — ištarė jis, pa
kildamas išeiti.

— Pasilik! Man labai nuobodu,
— nuoširdžiai prašė, paliesdama ir 
sulaikydama jį ranka.

— Ačių, Emilija.
Į kambarį įbėgo jos sūnelis. 

Emilija pakėlė jį ant rankų ir pa
bučiavo garbanotus plaukus.

— Koks didelis ir gražus vyras,
— ištarė jis.

— Tikras tėvas! Juk aš jo nebu
vau dar matęs, — kalbėjo ieškoda
mas portfelyje dovanų. Jis traukė 
jas vieną po kitos, dėjo į kūdikio 
ištiestas rankutes, vis gražesnes 
ir brangesnes.

— Kam to, Povilai! Tiek daug 
šitokiu metu, — kalbėjo užraudusi 
ir supratusi, kad jis ne atsitikti
nai jas atnešė, bet iš kalno 
kruopščiai ir rūpestingai, buvo su
rinkęs, norėdamas suteikti džiaugs
mo ne tik kūdikiui, bet ir jai.

Kol ji ruošė vakarienę, jis švel
niai kalbino vaikutį ir greitai rado 
\>ūd^ jį sudominti. Berniukas tuo
jau atsisėdo jam ant kelių, ėmė 
juoktis ir žaisti. Traukė iš kišenės 
pieštukus, čiupinėjo laikrodžio 
grandinėlę, staiga ėmė pasakoti 
apie šuniuką, kuriam nulūžo koja.

— Aš tau jį tuojau pataisysiu. 
Kur jis? Šuniukas vėl bėgios svei
kas. Ciu-ciu... — šaukė jis.

— Ten, ten ... — rodė berniu
kas, tempdamas jį už rankos į 
kampą.

— Petriuk, kam vargini poną, — 
subarė juokdamosi ir patenkinta.

— Koks čia vargas! Jei šuniu
kas serga, tai jį reikia tuojau gy
dyti, — šypsodamasis kalbėjo ir 
ėjo paskui kūdikį. — Kai šuniukas 
bus sveikas, tai jis sergės, Petriuk, 
tavo lovelę ir visus žaisliukus. Jei 
norės kas juos paimti, „ain, am, 
am" pyks šuniukas, „šitie žaisliu-

Henrikas Radauskas

Švente parke
Šitas klumpantis muzikos ritmas, 
Ir lengva lyg pūkelis širdis, 
Lyg pūkelis, kurs sukasi skrisdamas, 
Ir nežinoma ateitis.
Linksmas vynas putoja ir laistos, 
Tavo balsas švelnus ir gilus.
O žvaigždžių neužgyjančios žaizdos 
Pro pavasarį žiūri į mus.
Mes nuklystam į juodas alėjas, 
Į pražydusių medžių kvapus, 
Kur mėnulis liūdėdamas liejas — 
Kaip aliejus — į liepų lapus.

kai yra Petriuko, am, am, am"... 
sakys jis visiems, kas prie jų norės 
prieiti.

Kūdikis krykštė ir juokėsi pra
vėręs raudonas lūpeles. Atidžiai 
jis žiūrėjo ir sekė kiekvieną sve
čio judėsi, kai jis, išsiėmęs peilį, 
drožė šuniukui naują koją.

— Ar jam neskauda? — paklausė 
berniukas.

— Ne, — atsakė, paglostęs jo 
galvelę. — Neskauda. — Kai šu
niukui kojytė nulūžo, tai tada 
skaudėjo. O dabar visai neskauda. 
Tiktai jis liūdnas, kad neturi ko
jytės. Visi šuniukai turi keturias 
kojytes, o jis tik tris. Žiūrėk viena, 
dvi, trys... Bet mudu jam pa- 
darysiva ir ketvirtą. Tada jis ne- 
liūdės ir bus vėl linksmas.

— Ir mano lovytę saugos? Ir 
žaisliukus?

— Ir lovytę ir žaisliukus ...
— Ir „am, am, am" sakys?
— O kaip gi? Ir „am, am" sa

kys ...
Emilija triūsdama paslapčiomis 

klausėsi ir domėjosi jo žaidimu 
su berniuku. Nuoširdus švelnumas, 
kurį jis dabar parodė kūdikiui, 
jai padarė didelio įspūdžio. Ji ne
sitikėjo to iš jo. Jis buvo gana 
griežto ir stataus būdo, galvojo ji 
anksčiau ir manė, kad jam trūksta 
to jautraus ir opaus švelnumo, į 
kurį vyrai bendtai mažai kreipia 
dėmesio, kai tuo tarpu moterys 
jį ir paprastose smulkmenose aukš
tai vertina.

Išgėręs puoduką kavos su ne
dideliu sviestainiu, 'jis pakilo nuo 
stalo.

— Atleisk, jei įkyrėjau. Nė ne
jutau, kaip prabėgo ištisos trys 
valandos, — kalbėjo žiūrėdamas j 
laikrodį. — Labanaktis, Emilija . . . 
P. Valaitis nekantraus, nesulauk
damas. Išlydėdama, jį neprašė, kad 
jis vėl užeitų ir neužmirštų jso, 
nes jautė, kad to visai nereikėjo. 
Ji buvo tikra, kad jis nė vienos 
progos nepraleis ją sutikti ir vėl 
aplankyti.

(Bus daugiau)
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J. Grinius

Santvaro palaužtu buriu 
poezija

Kai gimtą kiemą prarandi, 
Ar tik nesi ir tu ta žibalo 

užgęstanti lempelė?
Santvaras, Nemigo naktį

Lig šiol tremtyje pasirodžiusių 
poezijos rinkinių tarpe stambiau
sia — St. Santvaro knyga „Laivai 
palaužtom burėm”. Eilėraščių j<5j 
mažiau negu B. Brazdžiomo 
„Svetimuose kalnuose“, tačiau Jie 
daug ištaigingiau išdėstyti popie
riuj, nes kiekvienam eilėraščiui ienr 
ka mažiausia du puslapiai. Nors iš 
paviršiaus patį knyga atrodo šiek 
tiek „vadovėliškai,” tačiau ji im
ponuoja ir dydžiu, ir švaria nesu- 
grūsta spauda. Bet šiandien lietu
viui, pasiilgusiam savos literatūros, 
svarbiau turinys. Todėl savaime ky
la klausimas, ko vertas naujasis 
St. Santvaro poezijos rinkinys.

Atsakant į šitą klausimą, pir
miausia reikia pažymėti, kad te
mų - motyvų atžvilgiu St. Santva
ro rinkinys gana įvairus. Greta as
meninių, gamtinių, filosofinių, reli
ginių motyvų lyrikos, sutinkamos 
ankstybesnėie St. Santvaro poe
zijoje, dabar ryškiai iškyla patrio
tinės - pacifistinės temos ir kas
dieninio gyvenimo škicai. Tai liudi
ja, kad „Laivų palaužtom burėm” 
autorius suka objektyvinės poezi
jos kryptimi. Šitą mintį patvirtina ir 
St. Santvaro epinės poezijos ban
dymai, įdėti rinkiny. Tačiau, gaila, 
šito naujo jjosūkio pasekmėje at
siradę eilėraščiai mūsų nepradžiu
gina. z

Tai pirmiausia tenka pasakyti 
apie epinius bandymus. Cikle eilė
raščių, pavadintų bendruoju .Ais
čių” vardu, St. Santvaras nori duoti 
lietuvių praeities epizodus. Tik, 
deja, jiems stinga to, ko ligi šiol iš 
epinės poezijos drįsdavome tikėtis. 
Vietoj reljefinio vaizdingumo čia 
nuolat susiduriame su miglota ne
sklandžiai sueiliuota proza. Vietoj 
paprasto didingumo neretai sutin
kame išpūstus blizgančius posa
kius, o ramus objektyvumas čia 
pakeičiamas asmeniniais autoriaus 
samprotavimais. Dėl viso to ne
reiktų skųstis, jei galų gale šiokia 
tokia poezija išeitų. lieja, tik vie
nas „Gintaro žvejų” epizodas te
turi baladiško lengvumo. Štai viena 
pastraipa:

Pastatydinom eldijąl 
Oi, vija, vija, vija! — 
Greitą, kaip žuvėdrą, 
Pastatydinom eldiją!...

Kiti .Aisčių” epizodai tėra tik di
desnis ar mažesnis nesusipratimas, 
o „Vyčio” alegorijos pirmoji stro
fa tiesiog juokinga:

Teutonai, slavai ir totoriai
Nekartą bandė Baltą Raitelį pavyti. 
Tikriausia, jie galvojo nepadoriai - 
Ir kovą vis laimėjo Vytis . . .

Šitokiu būdu per amžius trukusi 
lietuvių tautos likiminė kova čia 
tampa savotiškomis arklių lenkty
nėmis, kurios atrodo nej>adoriai tik 
dėl to, kad autorius neįsijautė ir 
nepajėgė išreikšti lemtingų kovų 
didingumo, o savo sausą alegoriją 
ėmė lopyti posakiu, iereikalingu ri
mui nugalėti.

Gaila, nepasisekė Si. Santvarui 
ir kitas didesnis epinis bandymas, 
vardu „Posmai apie Mergelę ir 
Šventą Jurgį”. Čia šv. Jurgio gy
venimo legendariškas epizodas 
apie mergelės išgelbėjimą iš vel
niškos baidyklės nasrų interpre
tuojamas kaip Lietuvos likimo ale
gorija. Jei šita nedėkinga poetinė 
forma neretai net didelius poetus 
poklupdo, tai Santvaro konvencio- 
nalinei ir akvarelinei simbolikai ji 
„Posmuose apie Mergelę...” at
rodo tiesiog nepakeliama. Žiauri 
Lietuvos likimo tikrovė, kurioje už 

didžiųjų kaimynų gražių ir meilių 
žodžių slepiasi klasta ir pastangos 
mus sunaikinti, Santvaro epiniame 
epizode tampa blyškia fantazija. 
Joj idilinės, melodramatinės ir lėkš
tai filosofinės strofos duoda tiesiog 
neskoningą mišinį. Tiesa, tarp 
gausių ketureilių pasitaiko ir viena 
kita graži vietelė. Pavyzdžiui, štai 
idilės gabaliukas:
Per tankią girią ji pradėjo eiti. 
Palenkia galvas jai berželiai. 
Ją kalbina liekna eglaitė — 
Stirnelė per tankmes jai rodo kelią.

Arba, štai klastingas slibiniško 
blogio įsikūnijimas visai vykusiai 
šitaip pavaizduojamas: 

Scena iš G. Veličkos „Nemunas žydi
V. Rasiūno nuotr.

Tai erdvėj sakalu jisai lakioja, 
Tai giriom jaunikaičiu joja. 
Tai elgeta prie tako ašaroja, 
Tai alkanu, jjavargusiu šunim su

loja ...
Bet šitas, gražias vieteles nustelbia 
tokie neskoningi vaizdai, kaip šis 
apie slibiną, kuris:

... turi įprotį nedorą, seną — 
gert kraują nekaltų mergelių...

arba moralizuojančių laikraščių 
sena pigi simbolika, kaip:

Jis žada jai auksinę pilį.
Jis žada žemės rojų — — 
O ji, nuleidus galvą, tyli 
Ir amžiną pavasarį godoja ...

(158 p.)

arba šaradiškas filosofavimas, kaip 
antai:

Jeigu esam dulkės — teks į saulę 
kilti,

Jeigu tu širdis — regėsi daug sapnų! 
Ir laiminsi prasmingą savo kiltį, 
Ir tarsi: Dieve, vėl aš gyvenu!...

(161 p.)

Nors epizode prisegiota ir „gulbės 
dainų” ir „amžino pavasario gėlių”, 
tačiau jos ne tik reikalo nepataiso, 
bet dar labiau nupigina sujauktą 
įspūdį, kurį palieka „Posmai apie 
Mergelę”.

Maždaug panašiai tenka vertinti 
ir gyvenimiškos tikrovės škicus, to
kius, kaip „Keleiviai”, „Invalidai”, 
„Ponia iš Ludwigshafeno”, „Kome- 
dijantė”, „Venera prie veidrodžio” 
ir kitus iš skyriaus vardu „Viešbu
čio šešėliai”. Juose St. Santvaras 
kartais mėgina į gyvenimo reiški
nius pažvelgti iš satyrinės pusės, 
bet ta satyra tokia nedrąsi ir ne
ryški, kad ji bematant paskęsta 
publicistinių samprotavimų, įman
trių posakių, dirbtinių poetinių 
vaizdų maišaty. Tiesa, tame sky
riuje randame gražų eilėraštį .Al
gimantui”, bet jame taip pat sutin- 

|kame „Du ėriukus”, kurie atsklei

džia auriaus nesiskaitymą su psi
chologija, kuriant simbolius. Kad 
du be nušautos motinos bliauną 
ėriukai gero poeto rankose gali 
tapti įspūdingais simboliais, išreiš
kiančiais žmonių vaikų - našlaičių 
karčią dalią, dėl to netenka abe
joti; bet kad St. Santvarui iš to 
nieko poetiško neišeina, tai gali 
paliudyti štai kokie ėriukų sampro
tavimai:

Varo mus į šlaito pievą —
Kas parodys mums, katra žolė gar

di?
Argi žmonės turi Dievą, 
Ar jieJuri gailesčio širdy? . .

Naktį, niaurią šaltą naktį. 
Ak, prie ko galvelė prisiglaus! 
Viešpatie, gal tu ateisi pasaką 

pasekti?------
Varge, neateiki tik pavidale žmo

gaus!
Likom du (paliko daug tokių kaip 

mudu).

O atkrantė, kur mes raudame — 
pilna žvėrių — — 

Jie ir piauna, jie ir žudo, 
Kas dar nūdien gali pasigirt gėriu?

(109 p.)

Kai čia autorius ėriukų gyvulinius 
reikalus sumaišo su žmonių vaikų 
— našlaičių nuotaikomis ir publi
cisto tarsi filosofiniais samprota
vimais, iada iš tikro išeina ne 
reikšmingas simbolis, bet be sti
liaus neskani alegorija, įspėjanti, 
kaip nereikia kurti.

Nekokie reikalai ir su Sanivaro 
patriotine poezija, kuri „Laivų pa
laužtom burėm” rinkiny sutinkama 
beveik kiekviename žingsny. Pa
triotinės nuotaikos pagautas. Si. 
Santvaras ir dejuoja, ir drąsina, ir 
smerkia, ir rūpestingai samprotau
ja, ir savo tėviškės vargais sielojasi, 
ir giedrią ateitį jai pranašauja, ta
čiau poezijos ten maža. Štai „Pa
likimo žodžiuose” autorius reto
riškai iškilmingai samprotauja; — 
mirusių už tėvynės laisvę vardu 
kalbėdamas:

Mes kritome, kad šviestų jum pa
dangių saulė, 

Kad jūs mokėtumėt, kaip ginti bo
čių šalį, 

Kad amžius atsimintų išgamos ir jų 
vaikai. 

Jog laisvas nieks parduot negali.
(34 p.)

Vaizduodamas tėvynės vargus ir 
kančias, Santvaras rašo perdėda
mas, kaip eilinis laikraštininkas, be 
deramo poetui blaivumo:
Neliko nieko švento, nieko gryno, 

nieko doro —
Ir kankinio regiu sukruvintą vaini

ką.
Ir žmogžudį regiu, rankas mazgo- 

jantį,
Kaip žvėrį alkaną, kaip žvėrį dy

ką...

Kad ir nesileisdami tuo tarpu į au
toriaus pateikiamų vaizdų analizę, 
galėtume paklausti: nejaugi alkani 
žvėrys taip pat mazgojasi rankas, 
kąip žmogžudžiai? — Nuoseklesnis 
atrodo Santvaras, pranašaudamas 
sugrįžimą ir tėvynės prisikėlimą:

Bet neraudok, širdie, neverk, sesu
le,

Sugrįši vėl į tėvo kiemą! — — 
Rugiai ir rūtos, kviečiai ir mirtos 
Žaliuoja rudenį, nemiršta žiemą!

(128 p.)

Tikėjimas į tėvynės prisikėlimą, 
atrodo, grindžiamas taip, kaip 
Maironio, kuris tai išreiškė senten
cijomis: „silpnas kelias, tvirtas 
griūva”, nes „kryžius gyvatą ža
dėjo”; tik Santvaras tai pasako iš
kilmingiau ir palaidžiau:

Srovių likimą Dievas valdo —
Ir aš regiu Jo ranką:
Pavargėliai ir pavergtieji bunda, 
O milžinai jėgų netenka. (146 p.)

Dažnai Santvaras iškelia karo 
vargus, žiaurybes ir beprasmybes. 
Šitokios karą smerkiančios poezi
jos pavyzdžiu gali būti eilėraštis 
apie du ėriukus, kuriems kareiviai 
nušovė motiną. Tačiau, kad šitokia 
aktualijomis paremta pacifistinė 
lyrika jam neišeina meniška, tai 
liudija ši strofa iš .Aušros":

Giliam sniege įklimpo ratai. 
Tiktai mirtis, mirtis, sukeldama 

audras ir vėją, 
Po visą kraštą, po visą žemę — 
Kvatodama ir žviegdama, tejodi- 

nėjal
(41 p.)

Karo baisybių ir nelaimių fone 
Santvaras dažnai susimąsto ties 
žmogaus likimu ir jo mįsle. Tai jį 
nukreipia į filosofinę arba idėjinę 
poeziją, kuri autoriui nebuvo sve
tima ir ankstybesniuose rinkiniud- 
se. Tačiau, kad šita sunki poezijos 
rūšis geriau įkvėptų Santvarą negu 
visuomeninės temos, to negalima 
pasakyti. Nors jo intencijos etiškai 
kilnios, tačiau poezijoj arba stinga 
minties gilumo, arba sugestyvios 
minties išraiškos. Pasitaikiusi es
mingesnė idėja dažnai nukrypsta į 

moralizuojančią retoriką. Tai at
skleidžia kad ir ši ,;Paukščių takų” 
strofa:

Kur tai, ką išmokai per kančias ir 
gėlą?

Ar tu žinai, kokia tau bus rytoj 
diena?

Tu pardavei ir laisvą mintį, ir ne
marią sielą — 

Tiki tu savo galią ir puikybę, 
Bet ji tokia trumpa, tokia neamžina!

(14 pj

Šitos strofos paskutinės dvi eilutės 
dar liudija, kad mintis čia netampa 
įspūdingu aforizmu, kuris idėjinei
— filosofinei poezijai dažnai būna 
charakteringas. Be suglaustos vaiz
dinės išreiškos, Santvaro senten
cijos neretai palieka lėkštą ir ane
mišką įspūdį, kaip antai:

Tikrovė visad buvo ir grumstuota, 
ir nelygi.

Arba:

Daug gražesnė man balandžių mei
lė, nei žvėrių narsa.

Šios pastarosios sentencijos mintis 
kilni, tik, deja, forma nevykusi, 
sentimentali.

Savo rinkiny autorius duoda ir 
religinės lyrikos, tačiau ji, kaip ir 
didžiuma Si. Santvaro poezijos, 
yra galvotinė. Lygesni eilėraščiai
— „Dejonė” ir „Giesmė į Dievo 
Motiną", bet „Dar sugrįši Tu" — su 
stipriais užkliūvančiais šakotumais. 
Stinga juose ir nuoširdaus papras
tumo ir gilumo.

Geriau St. Santvarui sekasi, ka
da jis užmiršta filosofavimus, re
torinius klausimus, suktus sampro
tavimus bei iškilmingumą ir nusi
leidžia į gamtą. Todėl neblogas 
išeina eilėraštis „Vaikų gegužis”. 
Tikrai gražios pirmosios strofos:

Ir į pievą, ir į girią, ir į dangų — 
Parlėkė gegužis — 
Parudavo, pajuodavo ir sudrisko 
Sniego baits drabužis.

Klonių upėm, upelytexn ir upelėm 
Vandenys vėl teka. — —
Sakė man, kad jau vaikai pagavo 
Raudę ir lydeką.. (45 psl.)

Arba štai .Paukščių kelių” pradžia:

Sargybiniai nestabdo jų pasienyj. 
Sparnuočių — girios, kloniai ir kal

nai! — 
Į saulę gali kilti jie kasdieną, 
Giesmių ir erzelio pilna jjadangė— 
Pilni pakrančių gluosniai ir darže

lių jazminai...
Kregždė pastogėje nulipdė na

mą —
Ji neš man laimę ir pamokys 

rytmečiais dainuot...
Balandis glosto ir bučiuoja sa

vo baltą damą------
O, vytury, taškeli mažas ant sau

lelės veido.
Kas gali už tave gražesnę dainą 

suposmuot?...
(13 psl.)

Nors čia jaučiamas apgalvojimas, 
tačiau vis dėlto tos strofos būtų 
gražios, jei nebūtų to karvelio, gla
monėjančio savo baltą damą; o 
jis čia visumoj tiek tesiderina, kaip 
pagalys ratuose.

Pavyksta Santvarui ir ten, kur jis 
imasi dainuoti grynai žmogiškus, 
paprastus, šeimyninius santykius. 
Antai „Algimantui”:

Atbėk tuo prieangio taku —
Atbėk, sūneli Atbėki -- neregėta 

laime tu!
Kū-kūl Kū-kū! -
Atbėk tuo prieangio taku!

Lai spindi žvaigždės iš dangaus 
langų. (89 pJ

Kad niekur nejjaklystum tu!
Kū-kū! Kū-kū! —
Lai spindi žvaigždės iš dangaus

. . langų (89 p.)
Neblogas taip pat eilėraštis — ka
reivio laiškas „Motinai”. Graži 
koncepcija kūrinėlio .Apie brilijan-
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. tus”, tik jos realizavimas atrodo 
praskiestas.

Žvelgiant į St. Santvaro rinkinio 
poeziją bendruoju atžvilgiu, pir
miausia galima pastebėti los ne- 
spontaniškumą, galvoiumą. Beveik 
.kiekviename žingsnyje mus sutinka 
ne iš širdies ištryškusi dama ar 
gili meditacija, bet filosofavimai, 
samprotavimai, dažnai migloti, ar
ba lėkšti ir retoriški. Tiesioginės 
mtucijos įžvalgas Santvaro poe
zijoj pakeičia protiniai ieškojimai, 
kurių autoriui dažnai nepavyksta 
išreikšti organiška vaizdine forma.

Dėl šitos tiesioginės intuicijos 
stokos St. Santvaro poetiniai vaiz
dai neretai išeina dirbtiniai, perdė
ti arba nenuoseklūs. Kartais atro
do, kad autorius visai nejaučia, jog 
simboliai, metaforos, palyginimai 
legali remtis panašumais, kaip ga
lima artimesnėmis asociacijomis 
tarp pergyvenimo ir konkretaus 
vaizdo .

Štai Santvaras duoda palyginimą:

iRegiu gėlių kilimą tą raudoną 
lr tavo liemenį, gražesnį už marias. 
Koks iš tikro panašumas tarp mo
ters liemenio ir marių, gal būt, 
lesupras tik pats autorius, bet ne 
skaitytojas. Ne geresnis štai ir 
toks karingas aforizmas:

Kas pardavė tėvynę.
Kas myli tik save,
Kaip sudaužyti ratai —
Gulės greit pakelės purve. (30 p.)
Nejautimas, kad vaizdai turi reln- 

lis asociacijomis, o ne atsitiktiniu 
vaizdų sudėstymu, štai kokių sen
timentaliai perdėtų, „baisių" rė
kiančių dalykų duoda:

Ir klykia juodvarniai, juodom 
bangom atlėkę, 

ir šiurpo šmėklą rėkiant kiekvie
noj širdy girdžiu------

Belaisviai, tremtiniai ir vergės 
Labiau neverktų ir nerėktų 
Po girioje užgriuvusiu

medžiu. (67 pJ

Tiesioginės intuicijos nejautru
mas ir gero skonio stoka padaro 
iai, kad St. Santvaras realistinę 
prozą, kilnią simboliką ir bekrauję 
pilką publicistiką sumeta į vieną 
katilą, ir iš to išeina gana linksmi 
dalykai. Antai, kalbėdamas apie 
karo baisybes, Santvaras apie 
žmones rašo:

Jie krinta šen ir ten, kaip skie
dros nuo skiedryno. 

Kaip girioje pašauti sakalai------
Kad jie ne žvėrys — jie prisiminė 

vėlai,
O vakar dar ir prisiminti nemė

gino. (74 pJ

Autorius į vaizdą derina ne tik 
atsitiktinius, bet net priešingus ir 
prieštaraujančius dalykus. Todėl 
vienur „giliam sniege įklimpo ra
tai“, kitur „pakalnėn rieda nesu
valdomas važys" (61 p.) o trečiur 
ne kotrastui, bet panašumui pa
brėžti rašoma:

Ak, žmogiški keliai labai migloti 
Ir klaikūs, kaip dangaus skliautai 

žvaigždėti. (71 pJ

Žinoma, ne visur taip nenuosek
liai komponuojami vaizdai. Kartais 
autorius pradeda gražiai ir origi
naliai, tačiau, žiūrėk, po poros ei
lučių visą reikalą sugadina susi
galvotais posakiais ar publicistika:

Padangėmis karališki arai lakioja, 
Bet ir zylelė turi erdvėj dalį!
Taip ir žmogus, atrodo, turi pa

sielgti. 
Tokion aukštybėn ir jisai pakilti 

gali! (107 pJ 
Arba:

O medžiai, o sodai, o pievų žiedai, 
O plaštakėle judri ir marga!
Nuo motinos ašarų ryto padangė 

aptemo, 
Pavasario dainių nutrūko sidabro 

styga ... (35 P.) 

Vienas „Laivų palaužtom bu
rėm“ recenzentas, kuris mėgsta 
orakuliškus posakius ir visur links
niuoja „modernus" ir „pažangus“ 
epitetus, drąsiai pareiškė, kad St. 
Santvaras, esąs lietuvių simbo
lizmo poetas. Teko šitokiu spren- 
dįmu susidomėti ir jį patikrinti. Pa
sirodo, kad kukli, paprasta, iš 
gamtos paimta ir atsirėmusi į pa
našumo arba kontrasto asociacijas 
ir paralelizmą lietuviška dainų 
simbolika Santvaro nėra mėgsta
ma. Tiesa, vienur kitur jos pėdsa
kų pasitaiko, bet, apskritai pa
ėmus, Santvaro poezijoje vyrauja 
„mokslingesni“ simboliai, kaip ne
rimo padangė drumzlina, žaibo ar 
audros strėlė, jūrose skęstą laivai, 
ledo jūra, vergo žvakė, melo židi
niai, kruvina ugnis, žmogaus ke
liai, marių uostas, aušros auksiniai 
ratai, deimanto langeliai, papar
čio žiedas, grožio maldykla am
žina, gilumų gėlė, amžino pavasa
rio gėlės, pašauti sakalai, gulbės 
ir gervės, žuvėdros ir balandžiai, 
ir t.t. Nemaža tų simbolių buvo jau 
kitų poetų vartoti, o kai kurie 
(gulbės, žuvėdros, balandžiai) 
atrodo lyg paimti iš pigių atviru
čių, taip plačiai pasklidusių prieš 
20—30 metų. Be to, simbolius 
Santvaras sąmoningai stengiasi 
paversti alegorijomis, kurios kaip 
tik dažnai būna protavimo vaisius.

Kai kurie nunešioti simboliai ir 
kiti neskoningi arba sujaukti vaiz
dai gal nebūtų taip matomi, jei 
Santvaro poezijoj būtų mažiau iš
kilmingo patoso, kažin kokio pra
našiško orumo, panašaus į povo 
pasipūtimą. Nesuderintai po eilė
raščius išbarstyti efektingi vaizde
liai duoda savotiško blizgesio, o 
iškilmingai statomi klausimai ir 
samprotavimai iš pirmo žvilgsnio 
padaro, regis, rimto išpūdžio; bet 
juo toliau skaitai, juo labiau aiš
kėja, kad po oria rimtimi slepiasi 
ne tiek gili mintis, kiek išpūsta ir 
apiblizginta pilkuma. Štai „Va
karė" skaitome:

Su debesim atplaukia vakaras į 
pirkią,

O kas anapus vakaro — ar tu 
žinai?

Kas čia? ar filosofija, ar išpūstos 
miglos? Arba štai to paties eilė
raščio kita strofa:

Ščiukauskaitė treniruojasi rungtynėms

Yra knyga. Ir knygą tą regėjom: 
Kiekvieno ten pradžia ir pabaiga. 
Žydriųjų kūdrų gulbėm ir aukš

tiem tarėjam
Ten gali parašyt: Per puikūs ta

pote staiga! (40 p.) 
Iš tikrųjų šitame'ir kituose išpūs
tuose eilėraščiuose poezija išeina 
melaginga, nes tikra kūryba daž
nai yra kukli ir paprasta. Šitoks kai 
kada moka būti ir Santvaras, ypač 
kai nukreipia savo žvilgsnį į pa
prastą gamtą. Mes visai jam prita
riam, kai jis sako:

O rausvagalvi dobilėli, 
Palinksi tu po dalgio ašmenim.

Graži ir ši viltinga strofa:

Lelijų taurės ir laukų žiedai 
Auksinių spindulių vėl bus pilni.. 
Ėriukai pievoj šokinės ir girių 

paukščiai džiūgaus —
Ir tyro vandenio vėl rasim Tavo 

šuliny. (62 p.)

Kažin kuris recenzentas pa
reiškė, kad Santvaro „Laivų pa
laužtom burėm“ poezija esanti 
skambi. Deja, kaip tik muzikalumo 
čia tikrai pasigendame. Daugelį 
nesklandžių eilėraščių skaitai, lyg 
per didelį gruodą važiuodamas. 
Atrodo, kad autorius nebejaučia, 
jog muzikalinis elementas pakelia 
poezijos grožį. O čia net su pa
prasta eilėdara kartais ne viskas 
tvarkoj. Tai ypač jaučiame odėje 
„Prie Maironio grabo", kur ne
muzikalumas ir nesklandumas mū
sų klasikinės poezijos žymesnybei 
gali būti beveik įžeidimu.

Gerai, kad sunkiose aplinkybėse 
mūsų poetai ir rašytojai nenu
leidžia rankų, bet dirba. Sunkeny
bėse kaip tik »reikia daugiau darbo

Unterm Berg lietuvių stovyklos skautai puošia rajoną

ir tauresnių pastangų negu pa
prastai. Tik negerai, kad poetai vi
sa, ką parašo, kritiškai neatrinkę, 
tuoj spausdina. Nenusisekusi po
ezija kenkia ir dailiosios literatū
ros populiarumui ir gadina skonį 
visuomenei, ypač jaunuomenei, 
kuri ieško skaitybos ir nori pati 
mokytis kurti. Todėl, rašant šį 
Santvaro knygos vertinimą, ir no
rėta perspėti visuomenė, kad ji 
lengvai nepasitikėtų populiariu 
vardu, bet vertintų pačius darbo 
vaisius, nes estetiniame pergyve
nime jie lemia.

St. Devenis

Lietuvos gyvenimo dabartines nuotrupos
Dabar Lietuvoje, kaip praneša 

„Tarybų Lietuva”, „tarybiniai 
mokslai” labai sustiprinti ir išplėsti. 
Jie privalomi visose mokyklose, 
gvildenami visuose susirinkimuose, 
mitinguose, fabrikuose, jų aiškini
mu užpildyti ištisi „Tiesos”, „Tary
bų Lietuvos“, „Valstiečių Laikraš
čio“ ir visos teitos spaudos pusla-

piai. Niekas neturi likti neapsišvie- 
fęs. Nuo šįtos prievolės neatleisti net 
profesoriai, pražilę ir pasenę be- 
profesoriaudami universitete. Kaip 
praneša „Tarybų Lietuva“, Vilniaus 
universitete „tarybinių mokslų pe
dagogu' yra kažkoks Malkovas, iš 
pavardės ne aukštaitis, ne žemaitis 
ir ne dzūkas. Malkovui patikėtas 
Vilniaus universiteto profesorių 
„švietimas”. Šitas Malkovas į sa
vaitę du kartus šaukia privalomus 
profesorių susirinkimus ir juos 
moko. Kartais Malkovas, matyda- 

I mas, kad profesoriai jo šaukiamus 
susirinkimus praleidžia nuobodžiai, 
nesistengdami pasimokyti, rūščiai 
juos išbara, kad jie neįsijungia į 
tarybinę statybą, neįvertina „iš
laisvinimo” ir nepateisina į juos 
dedamų vilčių. Dažnai jis nepamir
šta priminti, kad profesoriams pa
gerintas maisto kortelės duodamos 
ne tam, kad jie būtų pasyvūs.

Malkovas mėgsta jam rodomą 
pagarbą. Profesoriai tai išnaudoja. 
Baigus kalbėti, profesoriai jam pa
ploja, ir Malkovo veidas pralinks
mėja, rūstybė atsileidžia. Neretai jis 
išeina net šypsodamasis, didžiuo
damasis savo išmintimi, kuriai plo
ja seno ir garbingo universiteto žili 
profesoriai...

Panašiai viskas darosi ir Kaune, 
„tarybų Lietuva” išspausdino išsa
mų pasikalbėjimą su Kauno univer
siteto marksizmo-leninizmo rekto
rium Grankin, kuris apsidžiaugė, 
kad profesoriai Nazarkin ir Koz
lovskį dirba su rūpestingu atsidė
jimu. Rektorius pasigyrė, kad kai 
kurie ir studentai studijomis rodo 
didelį susidomėjimą. Kaip pavyzdį 
rektorius pamini šiuos studentus: 
valstybinio universiteto profesorių 
Sibanov, Nemuno laivininkystės 
vyr. inžinierių Čemobricev, Lenino 
rajono partijos komiteto sekretorių 
Smirnov, Kauno miesto partinio 
komiteto karinio skyriaus vedėją 
Sorakin ir „Žibutės” fabriko tech
nologą Kačalkin. Toliau Grankin 

nusiskundžia, kad tarp studentų esą 
ir tokių, kurie nėra uolūs praturinti 
save pagrindinėmis žiniomis iš 
marksistinio-leninistinio mokslo, be 
kurio žinojimo negalima būti ko
kios nors srities vadovu”. Grankin 
sumini ir pavardes tų apsileidėlių. 
Tai Urbanas, Ruzgas ir kiti. Pasi
kalbėjimo pabaigoje Grankin pri
mena, kad „tarybinis, partinis, kom
jaunimo ir profesinių sąjungų akty
vas iuri sėkmingai kontroliuoti savo 
darbuotojų idėjinį brendimą, sta
tant pačius griežčiausius reikalavi
mus dėl politinio ir idėjinio teoreti
nio lygio kėlimo”.

Iš „Komjaunimo Tiesos” sužino
me, kad anksčiau buvęs ilgametis 
Valstybės Teatro dramos režisie
rius Borisas Dauguvietis, dabar pa
sidaręs tarybiniu dramaturgu, pa
rašė naują pjesę „Laimė”. Pjesėje 
B. Dauguvietis vaizduoja vokiečių 
okupacijos Lietuvoje paskutines 
dienas ir, klastodamas istorinius 
faktus, dirbtinai rodo lietuvių par
tizanų pastangas padėti vokie
čiams.

Šią 34 puslapių B. Dauguviečio 
pjesę išleido „Komjaunimo Tiesa” 
kartu su Liaudies Kūrybos Namais.

„Tarybų Lietuva” atskleidžia reiš
kiamą nepasitenkinimą Lietuvos 
dailininkais. Dienraščio atsakoma
sis redaktorius Donatas Rodą bara 
Lietuvos dailininkus, kodėl jie savo 
kūriniuose neįamžina tokių reikš
mingų naujojo gyvenimo įvykių, 
kaip raudonųjų vėliavų įteikimo, 
tarybinių rinkimų, soclenktynių, 
savanoriško talkininkavimo partijai 
ir vyriausybei ir 1.1.

— Ar mūsų dailininkai daug to
kių temų sukūrė? — kreipdamasis 
į dailininkus klausia „Tarybų Lie
tuvoje” D. Rodą.

— Deja, nedaug. Tam įrodymas 
praėjusių metų dailės paroda Vil
niuje ir „Dailės” kombinato išstatyti 
kūriniai, — pats atsako.

Toliau D. Rodą rašo, kad daili
ninkai kuria daugumoje tik gamtos 
vaizdelius, lyg nematytų naujojo 
gyvenimo. Tarybinėmis temomis 
piešia ne iš meilės, bet tik kai gau
na gerai apmokamus užsakymus. 
D. Rodo bardamasis ragina Lietu
vos dailininkus laiku apsigalvoti ir 
susiprasti.

„Tiesa’>fašo apie Kaune veikian
čią Kauno geležinkelininkų techni
kos mokyklą. Ji jau išleidusi dvi 
laidas. Mokyklą baigusieji gauna 
garvežio mašinisto padėjėjo spe
cialybę ir teisę gauti darbo visose 
respublikose. Mokyklai vadovauja 
Kozlov. „Tarybų Lietuva” skelbia 
vyriausybės ir partijos nutarimą, 
kad Lietuvoje esančios traktorių 
stotys ir arklių bei mašinų nuomo- 
jimo punktai pirmiausiai turi aprū
pint Lietuvoje įsikūrusių raudono
sios armijos karių šeimas. Iš tų pa
čių šaltinių sužinome, kad Lietuvos 
ūkio „ministeris” Luzalinski pas-
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kelbė nutarimą, kuriuo padidina
mos privalomųjų pyliavų normos. 
Iki šios vasaros kai kam išimties 
keliu pyliavos galėjo būti sumažin
tos iki 50%. Dabar sumažinimo 
lengvatos panaikintos. Matyt, pa
gal planą, Lietuvos žemės ūkis jau 
laikomas atsigavusiu.

Be valdžios, be užplanavimų ir 
be neklaidingųjų kadrų skyrių ne
paliktos ir Lietuvos upėse ir eže
ruose plaukiojančios žuvys. Jų ge
rovės labui įsteigta speciali žuvi
ninkystės ministerija, o „ministeriu" 
paskirtas tos srities specialistas iš 
pavolgio. Jis visokiausiomis prie
monėmis skatina žuvų gaudymą ir 
išvežimą į ten, kur jos labiau rei
kalingos. Pajūrio žvejai turi kiek 
kitokias sąlygas. Jiems įsakyta ne
nutolti nuo kranto, nes jūroje, Ged
vilo vyriausybės giliu įsitikinimu, ir 
žvejams nesunku paklysti ir nebe
rasti kelio grįžti atgal į savo 
kraštą.

„Tarybų Lietuva" pavaizduoja 
gyvenimą Klaipėdoje. Miestas ir 
uostas smarkiai nukentėję. Buvu
sieji Vytauto Didžiojo gimnazijos ir 
Raudonojo Kryžiaus ligoninės rū
mai išliko sveiki. Tuojau po karo 
Klaipėdoje civilių gyventojų beveik 
nebuvo. Juos išsivarė pasitraukda
mi vokiečiai. Dabar Klaipėda jau 
pradedanti atsikurti. Gyventojų esą 
per 15.000. „Tarybų Lietuva” nepa
sako, kas sudaro dabartinių Klai
pėdos gyventojų daugumą, tačiau 
iš toje pat „Tarybų Lietuvoje" iš
spausdinto Klaipėdoje gyvenančio 
raudonarmiečio pareiškimo matyti, 
kad dabartiniai Klaipėdos gyvento
jai yra ne vokiečiai, taip pat ne 
žemaičiai, ne aukštaičiai ir ne dzū
kai. O tas Klaipėdoje gyvenantis 
ir aukštas pareigas einantis raudo
narmietis džiaugsmo kupina širdi
mi, kaip „Tarybų Lietuva" praneša, 
pareiškė:

— Aš čia jaučiuosi lyg būčiau 
namuose, nes visur matau tuos pa
čius savus žmones, kaip Vladivo
stoke ar Leningrade.

Šitas pareiškimas vaizdžiai nu
sako dabartinių Klaipėdos gyven
tojų tautybę.

Kartais už iam tikrus atliktus 
darbus duodamos premijos ne tik 
pinigais, bet ir daiktais. Pirmoj 
eilėj premijuojami miško kirtėjai. 
Daiktinės premijos dažniausiai duo
damos druska. Premijų įteikimas 
atliekamas su iškilmėmis ir prakal
bomis. Apie premijas plačiai rašo
ma spaudoje. Premijų reikalu sį 
pavasarį visoj Lietuvos spaudoje 
buvo įdėtas toks skelbimas:

„Visasąjunginė kooperatyvų są
junga darbštiems socializmo šalies 
darbo valstiečiams premijuoti at
siuntė druskos". Siam skelbimai 
pasirodžius, agitatoriai visur ilgai 
aiškino tarybinių premijų reikšmę ir 
prasmę.

„Tarybų Lietuva" vienoje vietoje 
nusiskundžia, kad Lietuvos darbi
ninkai nesidomi partine veikla. 
Daugelyje įmonių ir įstaigų, rašo 
„Tarybų Lietuva”, profesiniai susi
rinkimai šaukiami labai retai, o ir 
tuose tenkinamasi vien kasdieninių 
reikalų apsvarstymu — retai tes- 
kaitomos politinio ir kultūrinio po
būdžio paskaitos, daromos tarp
tautinės apžvalgos ir t. i. Kultūrinis 
darbas veik visiškai nedirbamas 
„Raudonojoj Vėliavoj”, „Trikotaže", 
Petrašiūnų elektros stotyje. Pirčių 
— skalbyklų treste ištisais mėne
siais nešaukiami susirinkimai. Kau
no įmonėse menkai išplėstas klubų, 
raudonųjų kampelių , bibliotekų 
tinklas. Mažas dėmesys kreipiamas 
j sieninius laikraštėlius. Komunali
niame banke sien. laikraštėlis „So
lidarumo Vėliava” kabojęs nuo 
1945 m. vasaros, dabar nuimtas ir 
liko tik rėmai. .Pašvaistėje” sien. 

' laikraštis tebekabo nuo praeitų
metų lapkričio mėn.”

Toliau „Tarybų Lietuva” apgai
lestauja, kad Lietuvos darbo žmo
nės tarybinėje kūryboje labai pa
syvūs, nerangūs ir nieko nedaro 
neraginami.

Ta pati „Tarybų Lietuva" pikiais 
žodžiais atsiskaito su žinomu Lie
tuvos mokslininku prof. Mykolu 
Biržiška ir rašytoju prof. Vincu 
Krėve-Mickevičium. Išspausdinda
ma specialų Gedvilos „ministeriu" 
tarybos nutarimą, kuriuo prof. My
kolas Biržiška ir žinomas Lietuvos 
rašytojas, „Šarūno”, „Dainavos ša
lies senų žmonių padavimų” ir kitų

Šiandienine Suomija
Suomija užima specialią padėtį 

Rusijos hegemonijos planuose' Eu
ropoj. Nežiūrint, kad ji buvo Hit
lerio branginamas ašies satelitas ir 
Vakarų reakcionierių numylėtinė, 
po karo pralaimėjimo ji turi nema
žą nepriklausomybę. Yra faktas, 
kad šiandien Suomija turi daugiau 
ir realios laisvės negu Čekoslova
kija ir tikrai daugiau laisvės kaip 
bet kuri kita raudonosios armijos 
nugalėta ar išlaisvinta tauta.

Sumijoj nėra jokios rusų kariuo
menės, ir rusų kontrolinė komisija 
yra labai maža ir neobstruktyvi. 
Žinoma, Valpo (valstybės policija) 
yra komunistų kontroliuojama kaip 
Lenkijoj ir Čekoslovakijoj, bet gal 
būt niekur kaip Suomijoj politinė 
policija nėra taip baili. Suomiai 
gali viešai pareikšti kritiką.

Ką visa tai reiškia? Ponia Heilą 
Wuolijoki, Suomijos radijo vadovė, 
atsiklausimą pastatė Stalinui praė
jusių metų spalio mėn. Maskvoj. 
„Stalinas patraukė pečiais", pasa
koja Wuolijoki, „ir atsakė: tai nė
ra mielaširdingumas, bet gryna gę- 
rų kadminystės santykių kalkulia
cija". Žinoma, gali būti ir kitų šio 
Rusijos nuosaikumo priežasčių, ku
rios poniai Wuolijoki nebuvo pasa
kytos, kuri yra tiek kairi, kiek ga
lima būti nebūnant komunistu. 
Viena iš priežasčių gali būti, kad 
Rusija yra užsiėmusi svarbesnėmis 
problemomis, stiprindama komu
nistų įtaka Lenkijoj, Vokietijoj ir 
Balkanuose.

Visais būdais geros kaimynystės 
politika palaikoma. Suomiai, nuste
binti sovietų atstovų neišmintingu
mu, deda geriausių pastangų ne 
tik mokėti sunkias reparacijas, bet 
ir suprasti rusų galvojimą. Neapy
kanta yra atšalusi, ir pogrindis 
tikrai neegzistuoja. Suomijai nerei
kia pogrindžio, ,nes visi politinės 
opinijos atspalviai išreiškiami par
lamente ir spaudoj. Čia yra iš
vengta Lenkijos klaida. Čia nėra 
jokių madinių areštų ir politinių 
žmogžudysčių. Komunistas gali 
laisvai keliauti po kraštą nebijo
damas suėmimo ar užpuolimo, ly
giai kaip maršalas Mannerheimas.

Paskutinėmis savaitėmis komu
nistas vidaus reikalų ministeris 
Yrjo Leino, kuriam priklauso po
licija, atidengė, kaip jis tvirtino, 
buvusių karininkų špionažo tink
lą. Kai kurie buvo areštuoti, bet 
suomiai atsisakė su juo rimtai 
kalbėtis, ir parlamentas pareiškė 
jam nepasitikėjimą atmesdamas 
108 balsais prieš 66 jo prašomą 
kreditą 2.500.000 markių policijos 
reikalams.

Rusai į karo paliaubų sutartį 
įtraukė, kad suomiai nubaustų 
karo nusikaltėlius ir „atsakingus 
už karą", bet čia suomiai parodė 
savo kietą užsispyrimą. Kai kurie 
karo meto vyriausybės nariai bu
vo nuteisti, bet bausmės buvo la
bai lengvos. Karo meto preziden
tas Risto Ryti gavo dvylika metų 
kalėjimo, o socialistų vadas ir 
buvęs min. pirminipkas Vaino Tan
ner nubaustas penkiais su puse 
metų.

Suomijos maršalas Karl Gustav 
Mannerheim savo septyniasdešimt 
devintą gimtadienį praleido lais
vai, savo ūky. Jam daromas vie
nintelis kaltinimas, kad jis prieš 
keturias savaites vokiečių-1 ūsų 

lietuvio širdžiai taip brangių raštų 
autorius, Vincas Krėvė, pašalinami 
iš Lietuvos Mokslų Akademijos, 
„Tarybų Lietuva” juos išvadina bai
siausiais liaudies priešais. Ir prof. 
Mykolas Biržiška ir rašytojas prof. 
Vincas Krėvė-Mickevičius gyvena 
tremtinių gyvenimą vakarinėje Vo
kietijoje ir „Tarybų Lietuvos” grū
mojimai jų nepasiekia.

karui prasidedant, pavedė keturias 
divizijas šiaurinėj Suomijoj vokie
čių vadovybei. Jo naudai • iš - 
keliama, kad jis pasisakė už ko
rektišką rusų belaisvių traktavimą 
ir užstojo į Suomiją atbėgusius 
žydus.

Taip pat yra laisvas buvęs vi
daus reikalų ministeris Horelli, 
kuris 1942 m. išdavė naciams pen
kis pabėgėlius žydus iš Vokietijos 
ir Austrijos. Horelli tvirtina, kad 
šie žydai buvo šnipai ir nusikaltė
liai, bet įrodė tik viena, kad du 
iš jų buvo įsitraukę į juodąją 
prekybą.

Helsinkio žydų bendruomenė 
prašė parlamentą ištirti šį įvykį, 
kuris sudaro vienintelę dėmę Suo
mijai dėl korektiško žydų trakta
vimo per karą. Be to, šimtas žydų

Bambergo lietuvės sportininkės, 
Mainfrankų apygardos sporto 
šventėje, Schweinfurie, tinklinyje

laimėjusios pirmą vietą
• V. Kalašinsko nuotr.

buvo pasodinta į koncentracijos 
stovyklas, bet tai išaiškinama tuo, 
kad jie buvo priešo krašto pilie
čiai. Nė vienas Suomijos žydas — 
jų yra apie 2000 — nebuvo už
darytas.

Žydų bendruomenės tarėjas Bo
ris Grunstein sako, kad suomių 
žydai turėjo tik vieną baimę. 
„Vieną 1942 m. rugpiūčio mėn. 
naktį", pasakoja jis, „vienas pa
bėgėlis pranešė, kad visi žydai 
bus išvežti į Estiją ir atiduoti na
ciams. Tuojau buvo pasiųsta de
legacija pas vidaus reikalų mi
nisters Horelli. Jis atsisakė ką 
nors daryti tvirtindamas, kad visi 
pabėgėliai yra šnipai. Tada jie 
kreipėsi tiesiog į prezidentą Rytį. 
Šis atsakė, jog jis yra bejėgis ir 
nukreipė juos vėl į Horellį”.

Žydai rado užtarimą pas so
cialinių reikalų ministers Karo 
August Fagerholm, kairiojo sparno 
socialdemokratą ir dabartinį par
lamento pirmininką, kuris pagrasė 
atsistatydinimu, jei bent vienas 
žydas bus išduotas vokiečiams. 
Tačiau Grunšteinas mano, kad iš 
tikro išdavimą sustabdė Taimeris 
ar Mannerheimas.

Tannerio bylos metu žymus Hel
sinkio žydas Abraham Stiller, bro
lis Hollywood© direktoriaus Mau- 
ritz Stiller, kuris atrado Garbo, 
paliudijo, jog, jo nuomone žydus 
išgelbėjo Taimeris.

Tannerio atsitikimas yra ypatin
gai įdomus. Daugelis suomių ma
no, kad jis neteisingai yra paso

dintas į kalėjimą; jis, kaip socia
listų vadas, yra pašalintas svar
biausia dėl to, kad komunistai bi
jojo jo populiarumo darbininkuose. 
Jokiu atveju jis tikrai nebuvo na
cis. Jis buvo tas, kuris ponią 
Wuolijoki pasiuntė į Stockholmą 
taikos sudarymo ištirti 1940 m. 
sausio mėn., kai žiemos karo te
buvo praėję tik du mėnesiai.

Savo vasaros būstinėj, netoli 
kompozitoriaus Jan Sibelijaus ūkio, 
ponia Wuolijoki dabar taip pasa
koja, kaip atsitiko, kad ji vyko 
į Stockholmą.

„Sovietų amabasadorė Stockhol- 
me ponia Koloatay buvo mano se
na draugė", pasakoja ji. „Tanneris 
norėjo sužinoti jos nusistatymą 
dėl taikos arba mažiausiai laikyti 
atdaras duris deryboms. Ponia Ko- 
lontay neturėjo teisės su manim 
apie tai šnekėti, bet ji buvo la
bai arti Stalino ir galėjo čia pa
dėti. Aš išsinuomojau mažą kam
barį Grand Hotel, kad neatkreip
čiau kieno nors dėmesio. Viešbuty 
gyveno daug korespondentų, ir 
kai kurie buvo gretimame kam
bary, kai mes šnekėdavomės, bet 
niekas mūsų neįtarė".

Po to į Stockholmą atvyko Tan
neris, pasikalbėjo su Kolontay ir 
grįžo atgal į Helsinkį.

Tačiau tuo tarpu suomiams se
kėsi fronte, o amerikiečių, britų 
ir pranncūzų simpatijos leido suo
miams tikėti, kad jie gali karą 
laimėti. „Buvo žiauru", kalbėjo 
ponia Wuolijoki, „Tanneris buvo 
už taiką, bet vyriausybė priešta
ravo. Generalinis Štabas buvo 
pilnas naciškai galvojančių kari
ninkų. Suomijos nacių delegacija 
atvyko į Berlyną. Hitlerio jie ne
matė, bet pasikalbėjo su Goringu, 

-is pasakė, kad laikas dar nėra 
pribrendęs Vokietijai užpulti Ru
siją."

Šiuo metu prorusiška propagan
da nėra perdaug didelė. Žinoma, 
daug vadovėlių yra peržiūrėta. Dr. 
Alfred Salmela, auklėjimo įstaigos 
vicepirmininkas ir peržiūrėjimo 
komisijos pirmininkas, pareiškė: 
„Mes darome, kas galima. Prieš- 
rusiška medžiaga yra pašalinta, 
bet iki šiol mes nededame pro
rusiškos, medžiagos. Paskutiniai 
nesusipratimai su Rusija pami
nimi paprastai, kad mes pralošė- 
me karą ir dėl to netekome teri
torijos. Taip pat mes pakeitėme 
pasakojimus apie karus su Rusija 
ir Švedija. Senose knygose visada 
Švedija pavaizduojama herojum, o 
Rusija — taikos priešu. Dabar pa
vaizdavimas turi būti objektyvus. 
Tačiau tai nereiškia, kad mes nu- 
slstatome prieš švedus, bet mes 
turime suprasti rusus."

Skaitymuose vietos apie rusų 
atsilikimą ir blogą politinių kalinių 
traktavimą pašalinamos. Suomijos 
geografijoj dabar rašoma Lenin
grad (Pietari), bet ne Pietari (Le
ningrad). (N.Y.H.T. 8.13)

Dardanelų byla
Tarptautinio gyvenimo įvykių griū

tis aptemdė Dardanelų bylą; bet ji 
toli gražu nei išspręsta, nei numa
rinta. Turkams atmetus sovietų pa
siūlymą dėl „bendros sąsiaurių kon
trolės“, tenka laukti tolimesnio 
Maskvos žodžio, o amerikiečių lai
vyno vizitas rytinėj Viduržemio jū
ros daly rodo aktingą JAV dėmesį. 
„Mes plaukiame ten, kur mums nu
rodė valstybės departamentas“, pa
reiškė amerikiečių laivyno operaci
jų šefas admirolas Dewitt-Ramsey, 
kai jo eskadra su didžiuliu lėktuvne
šiu „F. D. Roosevelt“ priešaky iš 
Portugalijos rengėsi plaukti į Turki
jos uostus. JAV, savo notoje Mask
vai priminusios, kad joms rūpi iš
laikyti Turkijos nepriklausomybę, tą 

savo nusistatymą patvirtina demon- 
struodamos savo karinę galybę.

Diplomatiniai ir publicistiniai ste
bėtojai įspėja, kad sovietų spaudi
mas taip greit neatslūgs toje srityje* 
kurią Maskva nori laikyti savąja įta
kos zona. Ne be reikalo gi sovietų 
notoje nebuvo minima ret JTO: jie 
Dardanelų nebenori palikti tarptau
tiniam patvarkymui, o ryžtasi juos 
paversti savo vandenimis, kad turėtų 
nė kieno svetįmo nekontroliuojamą 
išėjimą į Viduržemio jūrą. Vokį pat 
laisvą išėjimą į pasaulio vandenis 
jie siekia įsigyti ir per Iraną — į 
Persų įlanką ir Indijos vandenyną.

Vakarų demokratijos prieš tokį 
sovietų norą laisvai išeiti į plačiuo
sius vandenynus teoriškai nieko ne
galėtų pasakyti. Kodėl SSSR nega
lėtų turėti tų pačių teisių, kokias 
(turi D. Britanija, besinaudojanti Vi-, 
duržemio jūra kaip savo imperijos 
keliu? Bet, kaip pastebi amerikiečių 
„Dalias Morning News“, jeigu tai
kos metu SSSR dalintųsi su britais 
50 proc. pirmenybių, tai karo atveju' 
ji tuoj pat paveržtų 90 proc. Sovie
tams Viduržemio jūra (kaip ir Persų 
įlanka) yra jų didžiulės, kompakti
nės sodybos pakluonė, kai tuo tarpu- 
britams tie vandenys yra tolimos nuo 
namų palaukės. O ir tie britų na
mai mažyčiai atrodo palyginti su so
vietų kontinentiniu kolosu. Vidur
žemio jūra dr Indijos vandenynas 
kaip Britų Imperijos kelias yra glež
nutis ir trapus indas, reikalingas rū
pestingai saugoti nuo brutalių su
trenkimų; o jų nuolatos pasitaiko,, 
kaip rodo nūdieniai Egipto Palesti
nos, Irano, Indijos įvykiai. Sovie
tai, įsikurdinę Dardaneluose ir galu
tinai apvaldę Balkanus, Viduržemio- 
jūrą bematant paverstų savo jūrų 
galybės ir ekspansijos baze. Kad" 
jiems toks siekimas nesvetimas, liu
dija atkaklus jų veržimasis į Grai
kiją, kuri tebėra britų prietiltis Šiau- 
riniaine Viduržemio jūros krante, ir- 
paslaptingas Albanijos uostų ir 
krantų fortifikavimas, nebekalbant 
jau apie Jugoslaviją ir jos kovą dėl 
Triesto.

Tokiu tad būdu Dardanelų byla’ 
stovi vienoje linijoje su Irano byla- 
Čia, gindami savo naftos ir susisie
kimo interesus, britai atgabeno ka
riuomenės į Basrą. Gelbėdami Tur
kijos suverenumą, amerikiečiai pa
siuntė save laivyno eskadrą į turkų 
uostus. Šachuodami sovietų ekspan
siją šitoje srityje, amerikiečiai turi 
galvoje, kad Dardanelai tėra tik vie
nas visuotinės sovietų ekspansijos- 
sektorius. JAV labiau tiesiogiai lie
čia sovietų užsimojimai Tol. Rytuo
se, bet ir jiems bus lengviau užbėgti' 
už akių, jeigu sovietai neapvaldys 
Europos erdvės. Tas pats „Dalias- 
Morning News“ rašo apie besireiš
kiantį sovietų troškimą per Skan
dinavijos kraštus gauti koridorių f 
Šiaurės Atlantą, o aistringos atakos 
prieš Franco režimą Ispanijoj išduo
da jų geismą susidaryti politines są
lygas savajai bazei vakarinėje Vidur
žemio jūros srityje. Tuos tikslus pa
siekusi, Sovietų Sąjunga būtų abso
liuti Eurazijos valdovė — nuo Gi
braltaro ligi Vladivostoko.

Tatai pernelyg jati drastiškai pa
keistų pasaulio jėgų pusiausvyrą; 
Britų Imperija tuo atveju jau turėtų 
būti išjungta —- su visomis pasekmė
mis Jungt. Amerikos Valstybėms. 
Nenuostabu, jeigu tokios perspekty
vos pastūmėjo vakarines demokrati
jas reaguoti, kol sovietų plano ----
ar svajonių — realizavimas nėra įė
jęs į anglosaksams pavojingą fazę. 
To reagavimo tikslas — įtikinti So
vietų Sąjungą, kad Dardanelų klau
simas būtų sprendžiamas ne vien 
SSSR ir Turkijos, kaip siūloma so
vietų notoje, bet platesnės tarptau
tinės konferencijos; toliau, kad tų 
sąsiaurių patvarkymas nebūtų vien 
tų dviejų valstybių — praktiškai 
vienos SSSR — reikalas, bet kad čia 
žodį turėtų ir JAV, D. Britanija ir 
kitos suinteresuotos šalys.

Šiaip ar taip, Dardanelų ir Turki
jos byla bus viena iš svarbiausiųjų 
netolimos politinės raidos reiškinių..
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Savaitinė pasaulio įvykių apžvalga

As protestuoja del priekaištu musu armijai 
» *

Praėjusią savaitę Graikija buvo 
vienu iš aktualiausių politinio gy
venimo centrų. Tik ką pasibaigus 
tautos referendumui dėl monar
chijos likimo, netikėtai Ukrainos 
atstovas Manuilskis iškėlė Sau
gumo Taryboje skundą, kad Grai
kija grasanti Balkanų ir tuo pa
čiu pasaulio saugumui.

— Graikijos ministeris pirmi
ninkas paskelbė, jog tauto? apsi- 
prendimu karalius Jurgis II yra 
kviečiamas grįžti į sostą. Už ka
raliaus grįžimą pasisakė 70% bal
suotojų. Nežiūrint to EAM judė
jimo centrinis komitetas įteikė 
graikų valstybės tarybai pareiš
kimą, kad balsavimo davinius dėl 
karaliaus grįžimo paskelbtų ne
galiojančiais. Turo tarpu respubli- 
kihiai socialdemokratai ir tautinė 
unija pareiškė kad jis partijos 
Graikijos monarchiją pripažįsta. 
Kaip ten bebūtų, bet matyti, kad 
tuoj po rinkimų EAM grupė ne
pagailėjo šmeižto ir grasinimų 
monarchistų adresu, nes Graiki
jos vyriausybė turėjo paskelbti 
įsakymą, pagal kurį bent koks iši- 
šokimas prieš karalių ir kitus mo
narchijai palankius asmenis buvo 
griežtai baudžiamas. Tokiu būdu 
Graikijos, karalius, kuris vokie
čiams okupavus Graikiją buvo iš
vykęs į Londoną, dabar tautos 
norą pildydamas dar šį mėnesį 
grįš į sostą.

— Ukrainos atstovas Manuils
kis kalbėdamas Saugumo Tarybos 
posėdyje nurodė, kad Graikijos 
monarchistai turi agresingų tiks
lų ir dažnai apšaudo Jugoslavijos 
sieną. Palietęs, graikų tautos pa
sisakymą dėl monarchijos, Ma
nuilskis pareiškė, kad balsavimų- 
išdavos nulėmė britų valdžios 
įstaigų įsikišimą į graikų vidaus 
reikalus.

Visų pirma graikų atstovas at
sakydamas į Manuilskio kaltini
mus pabrėžė, kad Ukrainos at
stovas savo kaltinimais Graikijai 
norėjo parodyti, kad Graikijos po
grindžio judėjimas ir atsistatymas 
buvęs tik EAM padedant vykdo
mas „Aš protestuoju prieš meta
mus priekaištus mūsų armijai, 
kuri taip narsiai kovojo ir kėlė 
Graikijos garbę“, pareiškė Grai
kijos atstovas Dendramis. Išgir
dęs ukrainiečių atstovo pasisaky
mą, aš neabejodamas pareiškiu, 
kad jo intervencija turi du tiks
lus: 1) padrąsinti graikų anarchis
tus jų nesėkmingoje kovoje, 2) 
graikų vyriausybę ir patriotus 
priversti abejoti ir įbaugintu Jei 
Ukraina ištikrųjų myli taiką, kaip 
kad pati pasisako, tai kodėl ji tik 
su savo draugais tesitaria, ir visai 
neturi noro atstatyti taikos ir ra
mybės Balkanų kraštuose. Di
džiausias Graikijos noras yra, kad 
Graikija nevirstų susipykimo 
priežastimi tarp anglosaksų kraš
tų ir Sovietų Sąjungos“, pasakė 
baigdamas graikų atstovas.

D. Britanijos atstovas Saugumo 
Taryboje Sir Cadogan, atsakyda
mas į Manuilskio kaltinimus už
klausė, ar Graikija yra vieninte
lis kraštas, kur rinkimai vyksta 
esant svetimai karuomenei kraš
te? Iš sovietų pusės buvo pa
reikšta, kad negali įvykti jokių 
balsavimų, jei krašte yra svetima 
kariuomenė. Iš kitos pusės, ką gi 
sovietų kariuomenė padarė Irane?, 
paklausė Codogan. Ukrainos kal
tinimas, kad Graikijoj viešpatau
ja teroras — neturi jokio pagrin
do, taip pat yra nepagrįstas kal
tinimas, kad britai palaiko mo- 
narchistinį judėjimą. —Aš taip pat 
netikiu, kad Graikija yra viskas 
tvarkoj, pareiškė Codogan. Mano 
vyriausybė niekad netvirtino, kad 
ten taip yra. Bet aš galiu konsta
tuoti du faktus: 1) padėtis Grai
kijoje nėra tiek bloga, kaip ki
tuose Europos kraštuose, kurių 
padėtis dar nėra Saugumo Tary
bos svarstyta, 2 aš tikiu, kad Grai
kijoj padėtis galėtų būti dar ge
resnė, jei tame krašte ir prie jo 
sienų nebūtų jokio komunistinio 
spaudimo ir jokios komunistinės 
propagandos.

Kopenhagoje prasidėjo JO mai
tinimo ir ūkio konferencija. Ta 

proga šis organizacijos generalinis 
direktorius Sir John Boydorr, pa
siūlė įsteigti pasaulinę maitinimo 
įstaigą. Šios įstaigos svarbiausias 
uždavinys būsiąs stabilizuoti rin
kos kainas ir sudaryti maisto at
sargas blogo derliaus atvejui. 
Įstaiga privalės perprodukcijos 
metais supirkinėti nustatytomis 
kainomis maisto atsargas, kad vė
liau nederliaus metais būtų gali
ma jas panaudoti kaip rezervus. 
JAV delegacijos pirmininkas pir
mas pritarė šiaiti planui ir pa
reiškė, kad šis pasiūlymas tikrai 
padarytas laiku, nes pasaulis rei
kalingas atitinkamo vadovavimo 
maisto produktams padalyti.

Šioj konferencijoj Sovietų Są
junga nedalyvauja.

— JTO skretoriatas paskelbė, 
kad ūkio ir socialinė Taryba grei
tu laiku pradės svarstyti tarptau
tinės pabėgėlių organizacijos klau
simus. Po dienotvarkės priėmimo 
pirmiausia bus paliesta pabėgė
lių problema, kur bus diskutuoja
ma Trogvie Lie planas, kuriuo 
siūloma sudaryti tam tikra komi
sija šalpos darbams, kai likvida
vus UNRRA, naujai steigiamoji 
tarptautinė pabėgėlių organizaci
ja dar bus kūrimos stadijoje. Šio 
plano smulkenos dar laikomos 
paslapty.

Šiai konferencijai pirmininkaus 
Jugoslavijos atstovas.

— Rugsėjo 6 d. ShiHgarie kal
bėjo JAV užsienio reikalų ministe
ris Bymes. Jo kalbos klausėsi per 
2000 asmenų. Tai buvo okupacinių 
pajėgų vadovaujantieji generolai ir 
kt. karininkai, o taip pat vokiečių 
atstovai vadovaujantieji dabartinį 
jų krašto ūkį ir politinį gyvenimą. 
Byrnes savo kalboje iškėlė Ame
rikos politiką Vokietijos atžvilgiu.

Byrnes savo kalbos svarbiausioje 
vietoje pasakė, kad jis tikįs, jog 
vokiečių tauta daugiau niekad ne
padarys klaidos, manydama, jog 
amerikiečių tauta, mylėdama taiką, 
liks rami ir stebės tik iš šalies, jei 
kuri nors kita tauta grasins- savo 
jėga ir bandys užviešpatauti kitas 
tautas . . .

JAV nori taikos ir jau kuris lai
kas, kai dėl taikos sąlygų Vokie
tijai nieko nėra pasakiusi nei per 
švelniai, nei per griežtai. „Mes nie
kad nesiimsime per kietų keršto 
padiktuotų priemonių, kurios tikra-

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
LTB Švietimo valdybos žodis 

studentams
Malonus Jauninel Mokslo me

tams gimnazijose pasibaigus, gau
sus būrys abiturientų papildė mū
sų studijuojančio jaunimo eiles.

Iš DP aptvertų stovyklų, iš ankš
tų gimnazijų jie išeina į platesnį 
bendravimą, susiduria su kitų tau
tų profesūra, akademiniu jaunimu, 
su kitomis kultūromis.

Vyresnieji kolegos, priimkite į 
savo nuoširdų tarpą ir įveskite 
mūsų jaunius į tą naująjį gyvenimą.

Kaip Jūs reprezentuositės, taip 
svetimieji vertins Jus pačius, mūsų 
tautą ir mūsų kultūrą. Savo dar
bu ir elgesiu atsakysite norintie
siems mus pažinti, kas mes esame 
ar mūsų tauta yra kultūringa, 
darbšti, humaniška. Tolimesniame 
plane — ar mes esame verti lais
vės ir nepriklausomybės.

Ieškokite draugų ir užmegzkite 
bičiulystės ryšius su kitų laisvų ir 
pavergtų tautų studentais. Matome, 
kaip mūsų priekiniams kovoto
jams už tautos laisvę neretai pa
deda asmeniškos bičiulystės ry
šiai, seniai jaunatvėje užmegzti stu
dijų metu su vyrais, kurie šiandien 
jau j svariose kitų valstybių parei
gose stovi ir mūsų kovoje padėti 
mums gali.

Gimnazijose mes neišmokstame 
gerai svetimųjų kalbų. Tą spragą 
reikia papildyti visais būdais vi
siems studentams, be fakultetų ir 
specialybių skirtumo. Tas reikalas 

jai taikai pastotų kelią”, pasakė 
Byrnes.

JAV yra pasirašiusios Potsdamo 
nutarimus dėl Vokietijos nuginkla
vimo ir reparacijų pravesti iki 
galo. Jei Vokietija, kaip Potsdamo 
nutarimuose numatyta, nebūtų val
doma kaip ūkio vienetas, tai tuo 
atveju sąjungininkų kontrolės ko
misija pramonės reikaluose turėtų 
padaryti tam tikrų pakeitimų.

JAV vyriausybė niekad neturėjo 
nusistatymo vokiečių tautai už
ginti savo vidaus reikalus tvarkyti 
savo nuožiūra, tik ią vykdant turi 
būti atsižvelgta į demokratijos bei 
žmoniškumo teisių ir laisvių 
nuostatus. -JAV vyriausybė leidžia 
Vokietijai vidaus reikaluose tvar
kytis savarankiškai ir visų atsako
mybę šioje srityje uždeda vidaus 
organams, kurių veiklai laiduoti 
turi būti tam tikra apsauga.

Potsdamo Konferencijos metu 
buvo nutarta iki taikos konferen
cijos galutino nutarimo, tam tikrą 
Vokietijos dalį laikinai priskirti 
Lenkijai ir Sovietų Sąjungai. Val
stybių priešaky stovintieji vyrai 
tuomet buvo vieningos nuomonės, 
sutikdami paremti Sovietų projektą 
nustatant sieną, Karaliaučių su jo 
sritimis perleidžiant sovietams. Jei 
Sovietų Sąjunga savo susitarimų 
nekais, mes taip pat bendrųjų su
sitarimų |aikysimės.

JAV tauta, kuri kovojo už laisvę, 
neturi noro vokiečių tautą paversti 
vergais. Amerikiečių tauta nori 
vokiečių tautai jų valdžią atiduoti į 
jų pačių rankas, baigdamas pa
sakė Byrnes.

— Paryžiaus konferencija pasi
dalinusi į komisijas savo darbą tę
sia toliau. Svarbiausi komisijų 
darbai: naujų sienų nustatymas, 
reparacijos ir nuginklavimas. Be 
ginčų buvo priimta siena taip Suo
mijos ir Sovietų Sąjungos ir kai 
kurie pakeitimai nuo Italijos Pran
cūzijos naudai. Daug ginčų keliama 
dėl Siebenbiurgen ir Jugoslavijos 
sienos. Rumunijos»ir Vengrijos at
stovai savo ilguose išvedžiojimuose 
reikalauja Transilvanijos. Visiems 
šiems reikalavimams paremti, iš
keliama geležinkelių kelių ūkio už
nugario, mokyklų ir universitetų 
reikšmė ir kiekviena šalis nori jais 
paremti savo pirmenybes.

Paskutiniu metu vėl iškilo Triesto 
klausimas. Rytų valstybės griežtai 
palaiko Jugoslavijos pretenzijas.

Pr. Mačys.

yra taip pat mūsų inteligentinės 
reprezentacijos dalykas ir kovos 
priemonė.

Studijuodami svetimuose univer
sitetuose, atsiminkime reikalą neat
silikti lituanistikos dalykuose.

Studentų atstovybės iuri pasi
rūpinti, kad lituanistinių dalykų 
kursai būtų suorganizuoti taip, 
kaip numato LTB Švietimo nuosta
tai, ir kad tuos kursus eitų visa 
mūsų studentija.

Glaudūs ryšiai ir bendradarbia
vimas su mūsų gerb. profesoriais 
lietuviais, kurie labai sunkiomis 
sąlygomis garbingai reprezentuoja 
ir kuria mūsų mokslą tremtyje, yra 
būtinas reikalas. Tais ryšiais turi 
rūpintis studentų atstovybės ir visi 
studentai.

Akademinis jaunimas negali nu
tolti nuo mūsų' bendruomenės ir už
sidaryti universiteto sienose ar 
pasilikti vien, stebėtojais: jaunimo 
dinamiškumas ir idealizmas reika
lingi, kad'’skaidrintų mūsų sunkų 
gyvenimą.

Švietimo Valdyba kviečia stu
dentų atstovybes palaikyti nuolatinį 
ryšį su Švietimo Valdyba, infor
muoti ją apie visus reikalus, var
gus ir džiaugsmus.

Švietimo Valdyba laiko savo 
.uždaviniu paremti lietuvių studen
tų darba ir studentų atstovybės 
pastangas tinkamai reprezentuoti 
ir ginti mūsų tautinius reikalus.

LTB Švietimo Valdyba.

nemažiau ir tarp tų, kurių atsto
vai čia rungtyniavo.

Šie didieji buvo. Meilus (Ober- 
lenningenas), Garunkštis, Paškausy 
kas, Vailokaitis (Miipchenas), Ado
mavičius, Zdanavičius (Wiesbaden- 
das), Andrulis. (Kemptenas), Vo
lodka [Reutlingen), Tėvelis in Ge
rulaitis (Augsburgas).

Tai ištikro yra sveikinantis reiš
kinys, kalbantis apie dar didesnį 
stalo-teniso išpopuliarėjimą bei 
išaugimą.

Kas laimės, spėliojimų buvo yj- 
sokiausių, tačiau niekas negalėjo 
pramatyti, kad trys favoritai pa
puls į užburtą ratą. Būtent: Geru
laitis pralaimės prieš Garunkštį, 
Garunkštis prieš Meilų, o Meilus 
prieš Gerulaitį. Šis atvejis ir padarė 
turnyrą iki pat paskutinių susitiki? 
mų įdomų. Prieš turnyro pabaigą 
nelauktai pralaimėjus Meilui prieš 
Andriulį, įtempimas sumažėjo, nes 
paliko jau tik du besivaržantys dėl 
pirmos vietos. Ir vienas ir antras 
varžybas baigė su prajaimėjimu ir 
8 laimėjimais. Gerulaitis dėka ge
resnio laimėtų ir pralaimėtų setų 
santykio, atsistojo pirmuoju, Ga
runkštis — antruoju ir Meilus su 2 
pralaimėjimais ir 7 laimėjimais — 
trečiuoju.

Kaip nebuvo apseita be sensaci
jų turnyro metu, neapseita be jų ir 
turnyrui pasibaigus. Dovanos pir
mų vietų laimėtojams, puiki už- 
baigtuvių programa (liaudies šokiai 
ir dainos), šeimininkų rūpestingu
mas ir vaišingumas — visa tai bu
vo nelaukta.

O pati didžiausia ir paskutinė 
naujiena buvo ta, kad ilgametis 
Tėvelio treneris Brazauskas (kolo
nijos sporto vadovas) analogijos 
būdu paskelbė naują turnyro nu
galėtoją. Šiuo naujuoju turnyro nu
galėtoju buvo jo mokinys Tėvelis, 
kadangi jis turnyre buvo laimėlęs 
prieš Volodką, Volodka prieš 
Andrulį, Andrulis prieš Meilų, 
Meilus prieš Garunkštį, o Garank
štis prieš Gerulaitį, tad jam ir ati
teko pirma vieta.

Žiūrovams buvo daug gardaus 
juoko, o pačiam Gerulaičiui ne
laukta staigmeną, dėl neužtarnau
tos degredacijos.

Nežiūrint visų pasisekimų ir ne
pasisekimų sportininkai reiškia 
širdingą padėka rengėjams ir ko
lonijos gyventojams už parodytą 
šilimą ir laukia antrojo turnyro- 
Oberlenningene.

Visų dėmesio centre buvo Mei
laus, Garunkščio ir Gerulaičio su
sitikimai, >aes’ iš kalno buvo lau
kiama, kad vienas iš jų laimės 
meisterio vardą. Bet tai nei kiek 
nemažino ir kitų dalyvių populia 
rūmo, kaip Adomavičiaus, Tėvelio, 
Andrulio, Zdanavičiaus, Paškaus- 
ko ir kt.

Kaip pirmieji trys sau kelią į 
nugalėtojus skynė aštriu tikslu ir 
nuolatiniu puolimu, taip likusieji 
priešinosi nepalaužiamu gynimu.

Tačiau, šis turnyras mūsų gy
nėjams buvo persiorientavimo tur
nyras. Kiekvienas įsitikino, kad 
vien tik gynimu, nors ir labai 
geru prieš puolimą laimėti, nega
lima. Ir jau kaip kuriuose susitiki
muose puolime laimės ieškojo pa
čio kiečiausio gynimosi tėvas-Ado- 
mavičius. Andriulis savo naujuo
ju puolimu pajėgė net ir kaip ku
riuos priešus sudoroti.

DP krepšinio pirmenybės 
Mūnchene

Šiomis dienomis baigėsi apie 
mėnesį laiko užsitęsusios Mūnche
ne DP pirmenybės. Jose dalyvavo 
8 komandos ir vietomis pasiskirstė 
sekančiai:

MIRĖ JONAS VANAGAITIS
Pranešama, kad š. m. rugsėjo 

mėn. 9 d. po ilgesnės ligos Kassel/ 
Maftenberg stovykloje mirė žino
mas Mažosios Lietuvos veikėjas, 
Vilniaus Didžiojo Seimo dalyvis 
Jonas Vanagaitis, gim. 1869 m. 
rugsėjo mėn. 23 d. Ragainės apskr.

Kemptenas. — Rugpjūčio 25 d. 
per įvykusį visuotinį kolonijos narių 
susirinkimą išrinktieji naujo komi
teto nariai pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas — dr. J. Kaškelis, vi* 
cepirm. ir iždininkas — dipl. ekon. 
A. Stadalninkas, narys švietimo ir 
kultūros reikalams — N. Tautvilas, 
narys administrac. reikalams ir 
bendrabučio vedėjas — dr. Ma
čys, narys ūkio tvarkymo reik. — J. 
Vaičeliūnas, komiteto sekretorius 
— inž. A. Žukas. Be to, išrinkta 
nauja kontrolės komisija (pirm. — 
Šopaga) ir teisėjai.

Buv. komiteto pirmininkas inž. 
K. Pabedinskas, kuris po 1 metų 
darbo dėl nesveikatos pasitraukė 
iš pareigų, gavo viet. UNRRA-os 
direktoriaus kpt. Le Grand nuo
širdų laišką, įvertinantį jo darbą.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Baltijos tautų sporto šventės 
Augsburge

Programa
IX. 20
9—12 vai. tinklinis vyrams: Lietu

viai — Latviai tinklinis 
moterims. Latvės — Lie
tuvės krepšinis vyrams: 
Estai — Latviai.

13.30 vai. Paradas.
14 vai. Sporto šventės atidarymas 
14,45 vai. Lengvoji atletika:

l. 60 m. moterims, 2. 400
m. vyrams, 3. šuolis su 
kartimi, 4. šuolis į aukštį 
moterims, 5. diskas vyr.

16.30 vai. Futbolas: Latviai — Estai
19.30 vai. Boksas: Estai — Latviai. 
IX. 21 d.
9—12 vai. tinklinis vyrams: Estai 

— Lietuviai, tinklinis mo
terims: Latvės — Estės, 
krekšinis vyrams: Lietu
viai — Latviai.

14.30 vai. Lengvoji atletika:
l. 100 m. vyrams, 2.1.500
m. vyrams, 3. šuolis į 
tolį moterims, 4. šuolis 
į aukštį vyrams, 5. ru
tulys vyrams, 6. rutulys 
moterims.

16 vai. Futbolas: Estai: Lietuviaj
19.30 vai. Boksas: Lietuviai — Estai. 
IX. 22 d.
9^-12 vai. tinklinis vyrams:

Estai — Latviai, tinklinis 
moterims: Lietuvės — 
Estės, krepšinis vyrams: 
Estai — Lietuviai.

13.30 vai. Lengvoji atletika:
1. 110 m. barjerinis, 2. 
3000 m. vyrams, 3. ietis 
vyrams, 4. šuolis i tolį 
vyrams, 5. Estafetė: 4X60 
moterims, 6. Estafetė: 
4X100 vyrams.

14.30 vai. Futbolas: Lietuviai — Lat
viai.

17.30 vai. Boksas: Latviai - Lietuviai.
Baltijos tautų sporto 
šventei ruošti organlz. 
Lietuvių Komitetas, 
Sporto Klubas „Dainava“

Iš Oberlenningeno sialo-Teniso 
turnyro

Kalnų soduose paskendusioj vie
tovėj Oberlenningene š. m. VIII. 31 
IX. 1 d. d. įvyko didelis dešimties 
geriausių stalo-tenisininkų turny
ras, kurį globojo 513, UNRRA di
rektorius.

Tai buvo lyg ir patikrinimas mū
sų reprezentantų pajėgoms prieš 
įvykstantį Bamberge visos Vokie
tijos ir užsienio meisterių turnyrą. 
Kadangi šiame turnyre dalyvauti 
kvietimą yra gavę ir mūsiškiai, tai 
jų pasirodymas buvo sukėlęs didelį 
susidomėjimą tarp vietos ir aplin
kinių kolonijų gyventojų. Žinoma,

Rungt. taškų krepšių
1. Gintaras I 7 14 454-156
2. A.S.K. 7 12 370-161
3. UNRRAteam 108 7 10 '26$ -179
4. Gintaras II 7 8 224-269
5. Šarūnas II 7 6 236 - 221
6. Namejs II (latv) 7 4 169-3U
7. Namejs I 7 2 169 - 424
8. S.C. Rusji 7 0 109 - 374
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Bambergo sportininkų laimėjimai
Rugsėjo 29 d. Bambergo lietu

vių krepšininkai, pąsikvietę vieną 
kitą sportininką iš kitų stovyklų, 
sužaidė krepšinio rungtynes su ga
na stipria vietos amerikiečių įgu
los karių krepšinio komanda.

Rungtynių laimėjimas vis dėlto 
buvo bambergiečių lietuvių rankose. 
Rungtynių rezultatas — 41:31 lietu
vių naudai.

Iš Mainfrankų apygardos sporto 
šventės Schweinfurte, kuri įvyko 
rugpjūčio 30,31 ir rugsėjo 1 dienomis 
ir kurioje dalyvavo Sch.weinfurto, 
Furto, Seligenstadto, Wiirzburgc, 
Bambergo, Bad Mergentheimo, 
Scheinfeldo ir Bayreutho sportinin
kai, bambergiečiai atsivežė šiuos lai
mėjimus:

Tinklinyje bambergietės tinklinin- 
kės tvirtai laimėjo pirmąją vietą, 
moterų 60 mtr. bėgimo rungtynėse 
pirmąją vietą laimėjo taip pat Bam
bergas. Bėgo bambergietė Stongvilai- 
tė, kuri baigmę pasiekė per 8,7 se
kundes. Šuolyje tolį antrą vietą lai
mėjo bambergietė Grigaliūnaitė, nu
šokdama 4,20 mtr. 3000 mtr. bėgime 
Bambergas laimėjo taip pat 2-rą 
vietą. Pr. Al.

Padėka
Operos solistei p-lei A. Dambrau

skaitei kartu su solistais p. St. Ba
ranausku ir p. J. Butėnu, ryšium su 
Blombergo Lietuvių Stovyklos įsikū
rimo metine švente, maloniai sutiku
siems nepaisant nuovargio po kelio
nių ir koncertų mus atlankyti ir s a* 
vo giesmėmis Bažnyčioje bei daino
mis salėje paįvairinti mūsų šventės 
programą, tariame nuoširdų lietuviš
ką a č i ū.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame mū
sų kaimynams — operos solistams: 
p. E. Kardelienei ir p. I. Nauragiui, 
dramos aktoriui p. H. Kačinskui, ba
leto šokėjai p. O. Nauragienei, solis- 
tei-šokėjai p. E. Čiurlytei, pianistei 
p. S. Paleček ir pranešėjai p. D. Ku- 
bertavičiūtei, savo meniniais pasiro
dymais praskraidinusiems mūsų smul
kias ii^ pilkas stovyklinio gyvenimo 
dienas.

Blombergo Lietuvių Stovyklos 
Viršininkas

ir Bendruomenės Pirmininkas

PRANEŠIMAI
SPECIALINIŲ MOKYKLŲ IR 

KURSŲ REIKALU
LB Švietimo Skyriai prašomi imtis 

iniciatyvos plėsti specialinių moky 
klų bei kursų tinklą.

Kur tos iniciatyvos imasi atskiri 
asmenys ar ' visuom, organizacijos, 
Švietimo Skyriai prašomi tame dar
be padėti.

Specialinių mokslų įstaigos turi 
būti Švietimo Valdybos patvirtin
tos.

LB Švietimo Skyriai pristato 
Švietimo Valdybai tvirtinti speciaH- 
nių mokslų įstaigų vadovybes ir mo
komąjį personalą, nurodant vardus, 
pavardes, mokslo cenzą, praktikos 
stažą, kurį dalyką ir kiek savaitinių 
pamokų dėsto.

Specialinių mokyklų bei kursų va
dovybės pristato Švietimo Valdybai 
savo įstaigų, mokslo planus ir pro
gramas.

LB stovyklų komitetai prašomi pa
sirūpinti, kad jų sudarytuose švieti
mo skyriuose būtų išrinktas asmuo, 
kuris rūpintųsi specialinių mokslų 
reikalais. Apie tai prašome praneš
ti Švietimo Valdybai

LB stovyklų Švietimo Skyriai pra
šomi tuojau pranešti Švietimo Val
dybai:

1) kurie kursai stovykloje veikė 
per 1945/6 m. metus, kas jiems 
kurį laiką vadovavo, kiek asme-

• nų juos lankė, kiek asmenų juos 
baigė, ar buvo išduoti baigimo 
pažymėjimai ir koki.

2) kurie kursai veikia šiais moks
lo metais, kiek klausytojų į juos

. yra įsirašę, kiek vyrų, kiek mo 
terų, kiek laiko kursai tęsis, kie
no iniciatyva ir vardu tie kursai

TAUTINES martirologijos

Įsikūrus Lietuvos Antinacinės 
Rezistencijos' Politinių Kalinių Są
jungai, tautinės martirologijos me
džiaga renkama ir toliau. Šis dar
bas yra pavestas naujai išrinktos 
valdybos nariui stud. męd. .Jonui 
Rimašauskui, (adresas: Bonn-Ober-' 
kassel (Siegkreis), Studentenheim, 
DP Camp). Jam ir prašoma siųsti 
visą medžiagą, liečiančią mūsų

APIE SUIMTĄ IR NACIŲ KZ STOVYKLOSE AR KALĖJIMUOSE 
KALINTĄ, TEN MIRUSĮ ar DINGUSĮ BE ŽINIOS ASMENĮ »

ŽINIOS
Vardas ir pavardė ............................ *
Profesija ......................... Amžius ....................... Kada suimtas
....... .......................... Kur kalintas ..................................

................ Mirimo data ir
aplinkybės ......................................... ............................................
......................................................................................... ■........... i
Sudegintas ar palaidotas, kur, jei žinoma, ir kada

Žinias suteikiančio asmens tikslus adresas ...............................

suorganizuoti. Jeigu kursai dar 
nepristatyti Švietimo Valdybai 
tvirtinti, tai tas reikia atlikti, 
kaip šiame pranešime yra pasa- 
kvta.

3) Jeigu stovyklose yra tremtinių 
globos įstaigų suorganizuoti ir 
tvarkomi kursai, tai ir apie juos 
prašome painformuoti, kaip ir 
apie savo suorganizuotuosius.

Rašyti adresu: (16) Wiesbaden, DP 
Camp 563, Litauiscbes Lager, Švieti
mo Valdyba.
Švietimo V-bos Spec. Mokslų Skyrius

ŠVEICARIJOJE STEIGIAMAS 
LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINIS 

ARCHYVAS
Lietuvos valstybei patekus sveti

moji okupacion, dešimtys tūkstančių 
lietuvių buvo priversti palikti gim
tąjį kraštą ir ieškoti prieglobsčio 
svetur. Šiandien Europoje vargu ar 
berasime valstybę, kurioje nebūtų 
lietuvių tremtinių, Vykti ištremtin 
teko karo sąlygomis, tad visi mūsų 
tautiečiai turėjo palikti visą savo 
mantą. Pasiliko Lietuvoje taip pat ir 
turėtos knygos bei kitokia litera
tūra.

Tremtiniai atsidūrė nepaprastai 
sunkiose sąlygose dar ir tuo atžvil
giu, jog jie turi pakelti ir dvasinį 
skurdą. Niekur Europoje neturime 
didesnės bibliotekos, kurioje būtų 
buvę sutelkta lietuviškieji leidiniai. 
Netenka aiškinti, kad joks rimtesnis 
kultūrinis darbas neįmanomas be li
teratūros, knygų ir leidinių.

Pasiryžta Šveicarijoje įsteigti Lie
tuvių Bibliografinį "Archyvą. Jin no
rima telkti pradžiai bent tie lietuviš
kieji leidiniai, kurie" išeina išeivijoje 
ir ištrėmime. Pagal išgales, Archy
vas bus plečiamas. Iš jo siekiama pa
daryti rimtą mokslinę instituciją, 
kurios surinktais leidiniais galėtų 
naudotis visi — tiek lietuviai, tiek 
svetimšaliai, kurie vienokiems ar ki
tokiems tikslams domisi Lietuva ir 
lietuvių tauta.

Toks sumanymas įvykdyti dabarti
nėmis sąlygomis be visuomenės pa
ramos neįmanoma. Todėl kviečiame 
leidyklas teiktis reguliariai siuntinėti 
Archyvui bent po vieną egzemplio
rių savo leidinių. Archyvas renka 
knygas, brošiūras, žurnalus, laikraš
čius ir kitokius leidinius. Į jį nori
ma surinkti leidiniai tiek lietuvių 
kalba, tiek ir svetimomis kalbomis, 
jeigu tik šiuose tiesiogiai ar netie
siogiai gvildenami klausimai susieti 
su Lietuva ir lietuvių tauta.

Archyvas norėtų surinkti taip pat 
anksčiau išleistus sakyto pobūdžio 
leidinius. Tad prašome jam siųsti ir 
senesnius periodinių leidinių kom
plektus, lygiu būdu knygas, brošiū- 
ras ir kt.

Archyvas tvarkomas Ministerio Dr. 
J. Šaulio priežiūroje ir globoje.

MEDŽIAGA RENKAMA TOLIAU

tautos kankinius, užpildant (iškir- 
pus) žemiau pateiktą kuponą.

Turintieji platesnių žinių prašo
mi atskiru laišku jas pranešti.

Pastaba. Nacių aukų (nukankin
tų) šeimos prašomos tuo pačiu 
adresu pranešti apie savo gyv. 
vietą ir apie savo padėtį.

LARPK Sąjungos 
Centro Valdyba

Esame tikri, kad šis sumanymas, 
kurio įgyvendinimą dėkingai sutiks 
visi ištremtyje gyvenantieji kultūros 
darbininkai, susilauks visuotinio pri
tarimo. Iš anksto nuoširdžiai dėkoja
me visiems, kurie prisidės prie šio 
didžios reikšmės kultūrinio darbo.

Leidinius prašoma siųsti šiuo adre-< 
su: Dr. A. Gerutis, Kari Spitteler? 
str. 22, Bern (Switzerland-Suisse).

Pranešimas gydytojams
Hamburgo D.P. Universiteto Me

dicinos fakultetas yra numatęs š. 
m. spalio mėnesio viduryje sušauk
ti pabaltiečių gydytojų, esančių 
Vokietijoje, suvažiavimą. Tikslas: 
apsvarstyti pabaltiečių sveikatos 
būklę, kreipiant ypatingą dėmesį 
į tuberkuliozę ir* kitas užkrečiamas 
ligas.

Lietuviai gydytojai, norintieji 
suvažiavime dalyvauti, prašomi 
tuojau pranešti savo adresus ir 
mediciniškų pranešimų (kurie bus 
daromi vokiečių kalba) temas šiuo 
adresu: Ass. prof. K. Valteris, 
Hamburg 36, Holstentor 1, H.D.P. 
University.

Ass. prof Dr. med. N. Vėtra 
Medicinos fak. dekanas.

Š. m. rugsėjo mėn. 14 — 16 d. 
Hanau šaukiamas sąskrydis akty
vių ir pasyvių skautininkių, vyres
niųjų skaučių ir vadovių iki drau- 
gininkių imtinai. Sąskrydy numa
toma: paskaitos, tautinių šokių 
varžybos, skautiškų žaidimų de
monstravimas, skautininkių ir vy
resniųjų skaučių įžodis, literatūri
nis vakaras ir laužas.

Skaučių Seserija.

Techniškų knygų autorius ir lei
dėjus maloniai prašome prisiųsti 
po 1 egz. leidinio į Liet. Inž. Trem
tinių Centro V-bos archyvą, (13b) 
Augsburg-nochteld, Kolimannstr. 
7, Baltic Camp.

Inž. Centro Valdyba

L. T. B.. Švietimo Valdybai pave
dus, jau visiškai baigiama spaus
dinti: dr. J. Matuso „Vidurinių am
žių istorija“ (su Lietuva), J. Rač
kausko „Lotynų kalbos gramatika“ 
ir J. Paškevičiaus „Vokiečių kalbos 
gramatiką“. Atspausdinti leidiniai 
sukraunami Liet. Knygų Ekspedici
joj, (13a) Gunzenhausen, Lietuvių 
Stovykla.

Lietuvi!
Paėmęs prieš dvi savaites iš L. T. 

B. Miincheno Apygard. Komiteto 
mano vardu adresuotą laišką, pra
šau man grąžinti šiuo adresu: Gra
žys Povilas, Scheinfeld DP Camp 
1 stov.

Grąžinusiam lieku dėkingas.
Povilas Gfažys.

Paieškojimai
Paieškojimai iš Italijos (ieškan

tieji — lietuviai karo belaisviai, 
atvežti iš Taranto į Rimini); atsa
kymus siųsti: Rev. Povilas Jatulis, 
Coll. Pio Latino' Via G. Belli 3, 
Roma, Italia.

3302. Baranauskas Juozas, ieško 
sesers Baranauskaitės Marytės, 
kilusios iš Eišiškių apskr.

3303. Bielskis Vladas, ieško bro
lių Bielskio Prano ir Bielskio Jo
no, 1944 — 45 m. buv.. kariuome
nėje Austrijoje.

3304. Kiršteinas Edvardas, ieško 
tėvo Kiršteino Edvardo, paskuti
niu metu gyv. Oldenburg, Noll- 
str. 4.

3305. Ramoška-Ramaitis Povi
las, ieško brolio Ramoškos Petro 
ir Tankūno Jurgio.

3306. Stankevičius Albinas, ieš
ko Stankevičiaus Kazio ir Dul- 
skytės Stasės.

3307. Zubrickas Mečys, ieško 
Zubricko Antano, jo žmonos Ma
rijos (gim. Tamulevičiūtės) ir sū
naus Kęstučio, gyv. Vokietijoje 
Wemerbergo mieste.

3308. Zdanavičius Julius, ieško 
žmonos Zdanavičienės-Grinkaitės 
Elenos, prieš karo pabaigą buv. 
prie Liet. S-gos Berlyne.

3309. Mackevičius Eduardas, ieš
ko žmonos Mackevičienės-Perai- 
tės Elenos su dviem sūneliais ir 
dukrele. Paskutinis adresas: (10) 
Frauenheim uber Riesa, 12 C 
(Sachsfen).

3310. Valeiša Marijonas, ieško 
Valeišos Tado, gim. 1922, ir Trei- 
kienės Stasės su dukrele Genute, 
gyv. Koblenze.

3311. Jokūbaitis Jonas, ieško 
Kiršino Gasparo, Kiršino Petro ir 
Kiršinienės Elzbietos (gim. Joku- 
baitytės).

3312. Žemeliauskas Vladas, ieš
ko Dauko Prano, nuo 1934 metų 
gyv. Vokietijoje.

3313. Ivanauskas Vytautas, ieško 
Ivanausko Gedimino, karui bai
giantis, buv. Norvegijoje, ligorįi- 
nėje, ir Ivanausko Antano, 6uv. 
prie Stettino darbo tarnyboje.

3314. Tamošaitis Vaclovas, ieško 
žmonos Tamošaitienės-Gediktaitės 
Elzbietos, gyv. Zeithain uber Rie
sa, -Gairtenstr. 2 (bei Frick).

3315. Sliauteris Antanas, ieško 
Kengrio Mykolo, Pionteko Vlado 
ir Paniuškio Kosto.

3316. Dimavičius Antanas, ieško 
brolių Dimavičiu Prano ir Adolfo, 
Pariesčių Prano ir Alekso ir Itn. 
Šliko Vinco.

3317. Ukse Valteris (latvis) Kor- 
cinsko Liudo ir solistės Karin 
(gim. Priedyt).

3318. Semaška Vytautas, ieško 
sesers Semaškaitės Valės, gyve
nusios Berlyne prie Lietuvių S-gos.

3319. Jablonskis Vladas, ieško 
žmonos Jablonskienės Onos, duk
ters Jablonskaitės Danutės Pran
ciškos, sūnaus Jablonskio Virgili
jaus Giedriaus ir dukters Jablon
skaitės Janinos, dirbusios Mūn- 
chenę prie Liet. Komiteto.

3320. Lapienis Kazys, ieško žmo
nos Lapienienės-Dangutytės Ste
fanijos ir sūnaus Algimanto.

3321. Tamošaitis Vaclovas, ieško 
tėvų, buvusiu adresu: Ingolstadt 
(Obb.), Elbrechtskaserne, D. P. 
Camp C, žmonos Gedikaitės-Ta- 
mošaitienės Elzbietos, buv. adre
su: Zeithain ū. Riesa, Gartenstr. 
2b, Fam. Frick (rusų zonoje), ir 
Karmazino su žmona ir sūneliu, 
gyv. Zeven, Krs. Bremervorde.

3322. Grybauskas Steponas, ieš
ko Bliuvo Gedimino, buv. pasku
tiniuoju metu Lenkijoj.

3323. Tamošaitis Aleksas, ieško 
brolio Zenono, kuris paliko Aus
trijoje prie Eisenkapel miestelio, 
žmonos Zdanavičiūtės-Tamošai- 
tienės Stasės, kurios adresas buvo 
toks: Neumarkt (Opf.), Post Berg, 
Georg Beiser.

3324. Virbalaitis Jurgis, ieško 
brolio Virbalaičio Albino, Atsiliep
ti adresu: P. Bernardino Grauslys 
OFM, Milano, piazza S. Angelo 2.

Paieškojimai iš Italijos (atsaky
mus siųsti Lietuvos Pasiuntinybei 
prie šv. Sosto: Legazione di Li
thuania presso a Santa Sede, Via 
Barnaba Oriani 87, Roma).

3325. Žalys Bronius, ieško Žalie
nės Anastazijos, Zalytės Zinos, Ža

lio Benedikto, Karpio Antano, 
Ramono Kazio, Sireikaitės Zel- 
mos, Korsako Stasio, Liutkevi
čiaus Jono, Malinausko Henriko.

3326. Zdanavičius Julius, ieško 
Narbuto Antano, 1944 m. gyv. 
Leipzige, ir Sirtauto Albino, 1944 
m. gyv. Berlyne.

3327. Lukauskaitė Stasė, ieško 
Lukausko -Antano, gim. 1923 m.

3328. Naujokas Andrius, ieško 
Ambrazo Jurgio, 46 m., amžiaus, 
Ambrazo Stasio, gim. 1924 m., 
Rastausko Vlado, 49 m. amžiaus.

3329. Malkevičius Adolfas, ieš
ko Statkienės Julės, Statkutės Ja
ninos, Šapaitės Elenos.

3330. Vilimas Kazys, ieško Vili
mo Antano, Vilimaitės Bronisla- 
vos,* Vilimienės Barboros, Vili
maitės Stefanijos, Vilimo Broni
aus, Vilimo Jono, Juodeikos Va
lentino, Juodeikienės Adolf irios, 
Juodeikos‘"’Jono, Juodeikos Anta
no Janušausko Stasio, Sidabro 
Roberto, Griežės Juozo ir Marge- 
vičiaus Jono. — 

^3331. Petuchovienė Elzbieta, 
Treiburg-Elbe ū. Stade, Siedlung 
166 bei Raap., ieško vyro Petu- 
chovo Vlado ir Kniukšto Juozo, 
motinos Petronėlės, brolių Vaclo
vo ir Juozo ir kitų giminių bei 
pažįstamų.

3332. Griunas Vilius, gefr. Nr. 
31 G-987.103 PWE-12 Lager „A“ 
Babenhausen-Hessen, ieško Griu- 
no Juliaus, Griunienės-Valterytės 
Onos.

3333. Mėtas Haris, gefr. Nr. 31 
G-3901830 PWE-12 Lager „G“, 
ieško Mėtienės Olgos, giminių ir 
pažįstamų.

3334. Švelnienė-Jurgelytė Irena, 
Scheinfeld, DP Camp. UNRRA 
Team 569, Post. 2, ieško Kelečie- 
nės-Packevičiūtės Albinos ir Da- 
marudienės-Jurgelytės Onos.

3335. Stasys ir Juozas Bernata- 
vičiai, Kassel-Oberzwehren, Mat- 
tenberg Lager, ieško tėvų, Miko ir 
Marijos Bernatavičių.

3336. Šefleris Povilas, Braun
schweig, Wohnlager Peter Buscher 
u. Pohn, Schwarzkopfstr., ieško1

vainio Dilbos Adolfo su šeima.
3337. Budnikienė Julija, Gun

zenhausen i. B., Goethestr. 21, 
ieško sūnaus Budniko Vytauto, 
gim. 1911 m., ir jo šeimos, paskt. 
gyv. vieta Bad Kissingėn.

3338. Pavilionytė Ada, Mem- 
mingen-Berg, liet, stovykla, ieško 
brolio Pavilionio Petro ir kitų gi
minių.

3339. Lapašinskas Viktoras, Eich- 
statt-Rebdorf, liet, stovykla, ieško 
brolio Lapašinsko Petro, gim. 1916.

3340. Kleinys Henrikas, Dein- 
sen, Krs. Alfeld, liet, stovykla, 
ieško savo tėvo Kleinio Adomo ir 
brolių Augusto, Juozo ir Alberta 
Kleinių.

3341. Krasauskas Vladas, 81-G- 
411-944-H U-S. P.W.E. 339. c. Na
ples-Italy, ieško Krasauskaitės Ja
ninos, Irenos ir Elenos, Kosto. 
Pranešti Juozui Zeliauskui, Tori
no, Via Cottolego 32, Italy.

3342. Hčionis Vladas,. Gunzen
hausen, Bahnhofstr. 34/2, ieško 
Brošiūnienės Elzės. .

3343. Radišauskas Benas, 3. R. 
N.P., Rimini-Italija, belsv. Nr. 
8242, ieško brolio Radišausko Jo
no, paskt. metu gyv. Eger, Ceko- 
slovakijaj,- ir sesers Radišauskai- 
tės Kostės.

3344. Staškūnas Juozas, Lehrte 
bei Hannover, Camp Churchill, 
ieško Staškūno Juozo, 23 m.-amž., 
ir Poškaus Vaclovo, 25 m. amž.

3345. Bakirovienė Naja, Hanau 
(Gr.-Hessen), Lit. Lager, ieško Ju- 
dinsko Vlado, Bomeikos Aloyzo, 
Novogrodskio Juliaus, Sablinsko 
Jono, Šakalinio Antano ir kitų 
bendrų vargų dalyvių.

3346. Gedmintas Jurgis, Hanau, 
Lit. Lager, ieško Rudzevičiaus, 
gen. Radaus-Zenkavičiaus, Pakal
nio J., Liužino S. ir kitų pažįsta
mų.

3347. Gražys Povilas, Scheinfeld, 
DP Camp, ieško žmonos Irenos, 
Akelaičio Kazio ir Kriščiūno Al
bino, gyv. paskt, metu Langen- 
holdinghausen.

3348. Daukšas Pranas, Eichstatt- 
Rebdorf, liet, stovykla, ieško žmo-
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nos Daukšienės Onos, vaikų Al
girdo, Irerios ir Astridės.

3349. Bagušauskas Jonas, Weis
senstadt, Marktplatz 54, Oberfran- 
ken, ieško brolio Bagušausko Sta
sio.

3350. Alkevičius Vitalius, Schein
feld, Postamt 2, DP Camp 569, 
ieško tėvų ir giminių.

3351. Guliakas Stasys, DP Camp 
„Churchill', Lehrte bei Hannover, 
ieško žmonos Guliakienės-Priš- 
mantaitės Marijos, ginu 1903 m., 
ir sūnaus Arvydo, gim. 1929 m.

3352. Žilinskas Vladas, Seedorf- 
Zeven, Krs. Bremervorde, Balt. 
Lager, ieško Silinskaitės Ados 
Adelės, gyv. paskt. metu Austri
joje.

3353. Buzeris Kostas, Seedorf- 
Zeven, Krs. Bremervorde, Baltic 
Lager, ieško Mikaliūnienės Olgos, 
paskt. metu gyv. Lūbecke, „Gra
žinos“ stovykloj.

3354. Giniotis Jonas, Seedorf- 
Zeven, Krl. Bremervžrde, Balt. 
Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

3355. Sederavičius Vytautas, 
Kreiensen a. Harz, Kampstr. 39, 
ieško giminių ir pažįstamų.

3356. Vaškelis Vladas, Gr. He- 
sepe Camp, Krs. Meppen, ieško 
brolio Vaškelio Valentino ir kitų 
pažįstamų.

3357. Urnavičienė Ona, Gr. He- 
sepe Camp. Krl. Meppen, ieško 
Burbulio Kosto, Cėsnos Jono, 
Proškaus Kajetono, Krygerio Oto
no ir kitų pažįst.

3358. Sesuo Laurencija, Kirch
heim ū. Teck, Kolbstr. 30, ieško 
Onos Sarmavičiūtės, gim. 1914 m. 
ar 1915 m.

3359. Baliūnas Stasys, Seedorf- 
Zeven, Krs. Bremervorde. Balt. 
Lager, ieško Žvinklio Adolfo, gim. 
1910 m.

3360. Paulienė Sofija, Ingolstadt, 
Lit. Lager, ieško vyro Aleksan
dro.

3361. Bagdžius Juozas, Greven 
b. Munster, Hochstr. 19, Lit. La
ger, ieško Bagdžiaus Vaclovo, 
Bagdžiaus Juozo ir kitų giminių 
bei pažįstamų.

3362. Matijošaitis Izidorius, Se
ligenstadt b. Wurzburg, Lit. Camp, 
ieško .sūnaus Matijošąičio Vytauto.

3363. Žemaitaitienė Irena, See- 
dorf bei Zeven, ieško Kazakevi
čiaus Zigmo-Broniaus.

3364. Broliai Išganaičiai Jonas 
ir Juozas, Lahde, Krs. Minden. 
Lit. Lager, ieško giminių ir pažįs
tamų.

3365. Jasaitis Juozas, Lahde, 
Krs. Minden. Lit. Lager, ieško gi
minių ir pažįstamu.

3366. Juodaitis Bronius, Lahde, 
Krs. Minden, Lit. Lager, ieško gi
minių ir pažįstamų.

3367. Butkus Pranas, Lahde, 
Krs. Minden, Lit. Lager, ieško Ba
ko Antano.

3368. Songaila Vacys, Lahde, 
Krs. Minden, Lit. Lager, ieško gi
miniu ir pažįstamų.

3369. Staras Vincas, Lahde, Krs. 
Minden, Lit. Lager, ieško giminių 
ir pažįstamų.

3370. Bažinskas Jonas, Lahde, 
Krs. Minden, Lit. Lager, ieško gi
minių ir pažįstamų.

3371. Jakovienas Kazys, Lahde, 
Krs. Minden, Lit. Lager, ieško 
brolio Jono, svainio Lady gos Jono 
ir pažįstamų.

3372. Gaižutis Kazys, f Traun
stein, Chienųng DP, iešk*o brolio 
Gaižučio Liudo Poyilo, Deninio 
Justo, Ramanausko Balio, Suites 
Vlado ir žmonos su Rimučiu, Sui
tes Prano, Navaslausko Broniaus 
ir kitų pažįstamų.

3373. Podolskis Kostas, Augs- 
burg-Hochfeld, ieško giminių ir 
pažįstamų.

3374. Viščiūtė Agota, Wedel II 
DP Camp 570 Schleswig-Holstein, 
ieško brolio Viščiaus Aniceto ir 
Koviskienės Jadvygos.

3375. Liaudinskienė Ona, Dansk 
Rode Kors Lejren Nymindegab 
siuvykla Pr. Norre Nebel Dan
mark, ieško sesers Urbanavičie
nės Mortos.

3376. Bruklytė Kudienė Ona, 
'Dansk Rode Kors Lejren Nymin- 
- degab siuvykla Pr. Norre Nebel
Danmark, ieško Želvienės Pranės.

3377. Bubelienė Aleksandra, Det- 
mold-Lippe, Kissengerstr. 33, ieš
ko vaikų Margaritos, 7 m., ir 
Jurgio Romualdo, 15 m., vyroBu- 
belės Alfonso, brolio Dutkos Vla
do, Rakevičiaus Arkadijaus, buv. 
Gotenhafene. ,

3378. Ivanauskas Gediminas, 
Schweinfurt a. M., DP Camp, ieš
ko brolio Ivanausko Antano, buv. 
1945 m. Brandenburge.

3379. Naujokas Andrius, Camp 
du profughi Caserma Artiglieria 
Reggia Emilia Italy, ieško Am- 
brazo Jurgio, Rastausko Vlado, 
buv. Coburge.

3380. Apie šiuos žemiau išvar
dintus belaisvius, esančius Ita
lijoje, gali suteikti žinių Ivanaus
kas, Schweinfurt, DP Camp: Ka- 
lasauskas, Kavaliūnas, Grybaus
kas, Kidalis, Vaineikis Serifiras.

3381. Jarmoševičienė Vanda, DP 
Camp, Greven bei Munster, ieško 
brolio ūselio Vytauto.

3382. Dulkienė Uršulė, Neumun
ster, Lindenstr. 1, Widorf Schu- 
le, Lit. Lager, ieško Dubauskaitės 
Marijos ir Elenos. '

3383. Ona Lukoševičiūtė, gyv. 
Amerikoje, ieško brolio Lukoše
vičiaus Jono. Kreiptis į Dubauską 
Juozą, Oldenburg, Alexanderstr. 
Dietrichfelde, Lit. Lager.

3384. Baranauskas Povilas ir 
Pušinskas Antanas, Danmark D. 
R.K. Lejren Nymindegab pr. Nr. 
Nebel, ieško giminių ir pažįstamų.

3385, Eisingerienė Plecekytė 
Anelė, DP Baltisches Lager, See- 
dorf-Zeven, Krs. Bremervorde, 
ieško seserų Jusefos ir Adelės.

3386. Dantų gyd. Vilutytė-Stun-- 
gienė Kostė, Wiesbaden, DP Camp 
563, ieško sesers Sofijos ir kitų 
giminių.

3387. Ašmantas Pranas, Flens- 
burg-Mūrwick, Mūtzelburg Camp, 
ieško žmonos Zuzanos, sūnų Po
vilo, Juozo, Stepono, Adomo, Pra
no ir dukterų Mėtos ir Onos.

3388. Burzdžius J., Eichstatt, 
Leonrodpl. A. 19, ieško Rūgytės A. 
ir Račkausko.

3389. Mielkaitienė Marė, See- 
dorf-Zeven, Krs. Bremervorde, 
Baltic Camp, ieško sūnaus Miel- 
kaičio, buv. Austrijoje. •

3390. Glebus Napoleonas, Ge
velsberg, Grunewaldstr. 6 bei Ha
gen, Westfalen, ieško giminių ir 
pažįstamų.

3391. Bankmanienė Teresė, Gr. 
Hesepe Camp, Krs. Meppen/Ems, 
ieško Balceraičio Tilijono ir jo 
žmonos Onos.

3392. Balceraitis Edvardas, Gr. 
Hesepe Camp, Krs. Meppen/Ems, 
ieško Blanko Stanislovo.

3393. Paliliūnas Antanas, 31 G. 
6557626 C.J.E. 29/Cage 2 Group 
5/VIII Dachau, ieško brolių Jono 
ir Zigmo ir kitų pažįstamų.

3394. Plikūnas E., Oldenburg, 
Margaretenstr. 25, ieško Schwar- 
caitės Matildos.

3395. Karmauskienė Rozalija, 
Oberlenningen, Krs. Nurtingen, 
Lit. Lager, ieško Balzarytės Ri
mes, Rutkausko Igno ir kitų pa
žįstamų.

3396. Metrikis Stanislovas, gyv. 
Danijoje, Nymindegab pr. Nr No
bel Ylland, ieško Metrikio Justino 
ir Metrikytės Stanislovos.

3397. Petrauskienė Albina, Bam
berg, DP Camp, Moosstr. 121, 
ieško Lisauškaitės Marijos.

3398. Sviderskas Vaclovas, Ho
tel de la „Praise", Yverdon Suis
se-Schweiz, ieško žmonos Svider- 
skienės Leokadijos ir dukters Si
gitos.

3399. Miecevičius Vaclovas, Bay
reuth, DP Camp Wendelhofen, 
Lit. Lager, ieško Miecevičiaus Ka
rolio.

3400. Dunecas Viktoras, Olden
burg i. O., Unterm Berg, DP La
ger 11/5, ieško žmonos Dunecie- 
nės Bronės, Stankaus Antano, Du- 
necaitės Reginos ir Duneco Kosto.

3401. Kopliauskas Vladislovas, 
Dombim, Zieglergasse 11, Vor
arlberg, Austrija, ieško sesers ir 
svainio Bronės ir Jono Bagdonų.

3402. Jakmuška Jonas, Lūbeck, 
Gininerstr., Lit. Lager, ieško gi
minių.

3403. Andriušaitienė Ezbieta, 
Geesthacht-Spakenberg, Lit. La
ger, ieško sūnaus Andriušaičio 
Juozo.

3404. Šeputis Tadas, Rosenheim 
(Obb), Lit. Lager, ieško Lukausko 
Antano, giminių ir kitų pažįsta
mų.

3405., Makarovienė Anelė, Ful
da, * Assembly Centre, UNRRA 
Team 138, ieško dukters Makaro- 
vaitės.

3406. Gustaitis Jonas, Svankoln 
Skibby, Sjoelland, Danmark, ieš
ko Gustaitienės - Vaičikauskaitės

Marijos, Rainio Tomo, Strazdo 
Jono, Vaičikausko Juozo, Simo
naičio Vlado ir Mikulskienės Vai
čikauskaitės Anelės.

3407. Iš Amerikos yra gauta da
lis suieškotų giminių adresų. Su
interesuoti kreipiasi: Vyt. Bal
čiūnas, Borghorst, Adalbertstr. 2.

3408. Okockis Stasys, Wiesba
den, DP Camp 563, Entertainment 
Office, ieško Okockienės Agotos, 
Lembertienės Onos, Lemberto An
tano, Koterskio Povilo ir Koter- 
skio Henriko.

3409. Lušaičiai, Ansbach, Hin- 
denburg-Kaseme, ieško Vaitule- 
vioienės Marijos su sūnum Jur
giu.

3410. Strungienė Augenė, Zeven- 
Seedorf, Krs. Bremervorde, ieško 
vyro Strungio Jurgio.

3411. Bernotas Nikodemas, Ze- 
ven-Seedorf, Krs. Bremervorde, 
ieško giminių ir pažįstamų.

3412. Grikietis J. Vytautas, U.S. 
A., Chicago 8, Ill., 1739 So. Hal- 
sted St., ieško savo šeimos narių, 
giminių ir pažįstamų.

3413. Untulienė Petronėlė, M611- 
briicke, Superpergsage 51 bei 
Spittal a. d. Drau, Kamten, Oster- 
reich, ieško sūnaus Untulio Al
berto, gim. 1925 m., pask. metu 
gyv. Drezdene.

3414. Zubov Viktorija, 2875 W 
17th Street, Brooklyn, N.Y., ieško 
Zubavičiaus Juozo, Vainausko An
tano ir krikšto dukters Bukontai- 
tės Natalijos.

3415. Mrs. Petrė Vilimas, 1505 
W 72 Street, Chicago 36, Ill., ir 
Mrs. Marta (Marcelė) Shriber 
(Šervytytė-Savickienė), 2107 S. 
HaĮsted St., Chicago 8, Ill., ieško 
Vismanto Vlado (berods, gyv. apie 
Heidelbergą). Abi iš namų — Šer- 
vytytės, tėvas — Vincentas, mo
tina — Elena.

3416. Reimerienė Ona, Dansk 
Rode Kors Lejren Nymindegab 
per Nr. Nebel, Danmark, ieško 
vyro inž. Keimerio Leonardo, gim. 
1910 m., pask. metu gyv. apie 
Berlyną, ir sesers Surkaitės Ele
nos.

3417. Ramanauskas Augustas, 
Deinsen, Kr. Alfeld, lietuvių sto
vykla, ieško brolio Ramanausko 
Jono, Petraičio Gustavo ir Petrai
tytės Editės.

3418. Ilesienė Ona, Deinsen, Kr. 
Alfeld, lietuvių stovykla, ieško se
sers Grigutienės Bertos, gim. Ste- 
paitytės, ir Stepaičio Herberto su 
šeima.

3419. Mr. Levickas Kazys, 221 
Meadow Ave, Joliet Rockdale, Il
linois, U.S.A., ieško brolio Le
vicko ir seserų Onos ir Magda
lenos (abi ištekėjusios).

Lietuviai, gyveną (24) Lūbeck, 
Artillerie-Kaserne, Lith. Camp, 
ieško giminių ir pažįstamų —

3420. Petras Lileikis, ieško žmo
nos Viktorijos Rimašauskaitės- 
Lileikienės, vaikų Eugenijaus, Lai
mutės ir Irenos ir brolio Alekso 
Lileikio.

3421. Eduardas Žiedas, ieško 
Vlado Vilčino, Antano Lengės ir 
kt. giminių ir pažįstamų.

3422. Pranas Gudiškis, ieško Al
bino Bendoraičio giminių ir pa
žįstamų.

3423. Leonas Zigmantas, ieško 
brolio Aleksandro Zigmanto, >vo- 
gerio Prano Nalivaikos, giminių ir 
pažįstamų.

3424. ’ Julius Balceris, ieško mo
tinos Emos Sperberaitės-Balcerie- 
nės.

3425. Adolfas Balceris, ieško Fe
likso Jurgutavičiaus.

3426. Loti Mickienė, (24) Trittau, 
Hamburger Str. 39, ieško vyro Jo
no Mickaus, gim. 27. IV. 1911.

3427. Račiukaičiai Ona ir Pra
nas, gyv. (24) Wedel (Holst.), D.P. 
Camp 570, ieško kun. A. Bakio, 
J. Bakio, Onos Caplikienės su 
vaikučiu Algiu.

3428. Bienkevičius Pranas, gyv. 
Seligenstadt bei Wurzburg, ieško 
Elzbietos Mikenienės.

3429. Vyšniauskas Andrius, gyv. 
Kassel-Oberzwehen Mattenberg, 
ieško sūnaus Jono Vyšniausko.

3430. Satkevičiuūtė Pranė, gyv. 
Gottingen, liet, stovykla, ieško 
Javygos .Satkevičienės paskt. me
tu gyv. Weissenfelde prie Leipzigo 
ir seserį Reginą Satkevičiūtę 
paskt. metu gyv. Bayreuth.

3431. Sodaitis Juozas, gyv. Dansk 
Rode Kori Lehre Nymindegab pr. 
Nr. Nebel Danmark Jylland, ieš
ko giminių ir pažįstamų.

3432. Vincas Domeika, gyv. 
Landshut, Lehbūhlstr. 5, ieško Jo
no Domeikos gim. 1921 m. veter. 
studentas.

3433. Mačiokas Vincas, gyv; Ze- 
ven-Seedorf, Krs. Bremervždrde, 
D.P. Baltic Lager, ieško sūnaus 
Juozo Mačioko.

3434. Baleišienė Eugenija, gyv. 
Kirchheim Tėčk D.P. Camp, ieš
ko Janinos Petrauskaitės ir Eval- 
dos Nemunienės.

3435. Markevičius Izidorius, gyv. 
D. R Kors Lejer Nymindegab pr. 
Nore Nebel, Danmark, ieško sū
naus Jono Antano, gim. 1924 m. 
svainių Mato, Juozo, ir Antano 
Stalgių, dr. Juozo Zubricko, Zigmo 
Žigaičio, Stasio Orento Koop. Pi
jaus ir Vlado Backų-Backevičių ir 
kitų pažįstamų.

3436. Blums Marijona, gyv. Itze
hoe, Krs. Steinburg, Kaiserstr. 8, 
ieško motinos Julijos Kostkevi- 
čienės gim. 1873 m. ir brolio Bo- 
leslovb Kostkevičiaus gim. 1898, 
brolio Prano Kostkevičiaus gim. 
1900, sesers Aleksandros Ciaplins- 
kienės, gim. 1910. Onos Grabie- 
nės gim. 1904 m.

3437. Butkienė Kazimiera, gyv. 
Kassel-Oberzwehren Mattenberg, 
ieško Birutės Grigaliūnaitės.

3438. Ragauskaitė Bronė, gyv. 
Kassel-Oberzwehren Mattenberg, 
ieško Birutės Grigaliūnaitės.

3439. Norkevičius Leonas, gyv. 
Schilde near Antwerpen, „Regina 
Paeis“, Belguique, ieško giminių 
ir pažįstamų.

3440. Arturas Hofmanas, gyv. 
Rendsburg Denkerstr. 23, bei Ko- 
fahl, ieško savo svainio Juozo 
Jurašūno.

3441. Bartašytė-Bartašis Zuosė, 
gyv. Calle La Rioya 2063, Avilla- 
neda Buonos Aires, Argentina, 
ieško Bartašiaus Juozo.

3442. Oželytė Sofija, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, D.P. Camp, ieško 
Danutės Pašilytės.

3443. Simokaitis Jonas, ieško 
brolio Simokaičio Marijono ir ki
tų giminių. Rašyti Ivanauskui, 
Schweintfurt, D.P. Camp.

3444. Kaponaitienė Ona, gyv. 
Geesthacht Schlesw. Holst., Spa- 
kenberg, Vidurinė g-vė 9 D.P. 
Camp, ieško sūnaus Jurgio Ka- 
panaičio.

3445. Račius Juozas, gyv. Dil- 
lingen a. D. Lit. Lager, ieško tė
vų Pijaus ir Veronikos, giminių 
ir kitų pažįstamų.

3446. Bernotas Stasys su šeima, 
gyv. Wiesbaden, D.P. Cafnp 563, 
ieško giminių ir pažįstamų.

3447. Cepauskas Jurgis, gyv. 
Dillingen a. D., Litauisches La
ger, ieško Cepausko Vaclovo, Pe
traitytės Juzės, Steponkutės Eu
genijos, giminių ir pažįstamų.

3448. Anaitis Kazys, gyv. Dillin
gen a. D., Lit. Lager, ieško Jono 
Anaičio, Jono ir Juozo Blechertų.

3449. Gumas Valteris, gyv. Ol- 
denstadt 74 bei Uelzen Hannover, 
ieško Kviciūtės (Kwitschau) Ire
nos gim. 1926 m. paskt. metu gyv. 
Kolberg, Pommem.

3450. Sirvienė Stasė, gyv. Mūn- 
chen, Lohengrinstr., D.P. Camp, 
ieško vyro Širvų) Jono.

Lietuviai gyveną Schweinfurt, 
Mozartstr. 45/4:

3451. Oržcknauskas Pranas, ieš
ko šeimos ir pažįstamų.

3452. Daugintis Petras, ieško gi
minių ir pažįstamų.

3453. Grigaliūnas Bernardas, 
ieško brolio Miko, sesers ir tėvų.

3454. Langė Antanas, ieško Jur
gio Zigmo, giminių ir pažįstamų.

3455. Bortkevičius Jonas, ieško 
žmonos Onos Bortkevičienės, 
svainių Jono ir Stepo Petraičių, 
Sevčiulio Stasio ir giminių ir pa
žįstamų.

3456. Šuntovas Juozas, ieško gi
minių ir pažįstamų.

3457. Diržininkas Kostas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

3458. Šimkūnas Balys, ieško gi
minių ir pažįstamų.

3459. Liaudanskas Vincas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

3460. Paliliūnas Antanas 31 G. 
6557626 CJE 29/Cage 2 Group 
5/VIII Dachau, ieško brolių Jono 
ir Zigmo ir kitų giminių ir pažįs
tamų.

3461. Spingiai Stasė ir Antanas, 
gyv. Rosenheim, Pichlmayerstr. 
21a, ieško Jokūbą Pakalniškį.

3462. Andriušaitienė Elzbieta, 
gyv. Spackenberg - Geehstacht, 

Hamburg, ieško sūnaus Andriu
šaičio Juozo.

3463. Meilus J., gyv. Hanau, 
Lamboystr. 84 D.P. Camp, ieško 
Cesūno Balio ir Seliuko Jeronimo.

3464. Lapaitis Antanas, gyv. Gr. 
Hesepe Camp, Krs. Meppen/Ems, 
ieško sesers Rinkevičienės Onos, 
Cesnevičienės Juozės ir Rakauskų 
šeimos.

3465. Kerutytė Anelė, gyv. Gr. 
Hesepe Camp, Krs. Meppen/Ems, 
ieško sesers Rinkevičienės Onos, 
Cesnevičienės Juozės ir Rakauskų 
šeimos.

3466. Brazaitis Vincas, gyv. Ha
nau, lietuvių stovykla, ieško sū
naus Albino, gim. 1926 m. buv. 
Graudenze.

3467. Martinkienė - Kanaukienė 
Konstancija, gyv. Detmold-Lippe,' 
Teichstr. 41, ieško sūnaus Marti
nos Algirdo, gim. 1926. II. 19 
paskt. metu buv. Brandenburge.

3468. Surkovienė Elena, gyy. 
Lahde-Weser, Krs. Minden, liet> 
stovykla, ieško savo. dukters T. 
Surkovaitės.

3469. « Stud. Semferas Stasys, P. 
O. W. No. 740747 A. J. No. 4/c 
Anclave Rimini Nėple, Italy Via 
Hannover, ieško tėvų Marijos ir 
Stasio Semferų paskt. gyv. vieta 
VelbUrg u. Snitzner, Krs. Pars- 
berg, Oberpfalz-Bayem.

3470. Kruklienė M., B.S./102 
D.P. Camp 1217A Wentorf As
sembly Centre bei Hamburg, ieš
ko sūnaus Povilo Kriuklio.

3471. Pr. G., gyv. Uchte, Krs. 
Nienburg/W. Lithuanian Camp 
„Vytis“, ieško Birutės Bertašytės, 
paskt. metu gyv. Neuenburg/Em. 
Ieškomosios užsienio pasas ran
dasi nas ieškantį j į.

3472. Jaunius Aloyzas, gyv.
Augsburg, Litauisches Lager im 

Hochfeld, ieško brolio Zigmo sū
nų Zigmą Jaunių, gim. 1926 m.

3473. Kasnickas Vladas, gyv. 
Arnsberg i. Westf., Waldlager D.P. 
Camp 136, ieško Zabielos Juozo, 
Kabailos Algimanto, giminių ir 
pažįstamu.

3474. Marcelinas Jurgutis, gyv. 
Seedorf-Zeven. Krs. Bremervorde, 
D.P. Camp, ieško kun. Antano ir 
Zigmo Jurgučių.

3475. Lietuvių komitetas Wies- 
badene D.P. Camp, paieško Vinco 
Kažeivos. kuris paskt. metu buvo 
matytas Pomeranijoj.

3476. Vasiliauskienė Marija, gyv. 
Augsburg-Haunstetten, ieško gi
minių: Vasiliausko Petro, Vasi
liausko Jurgio ir Juozo.

3477. Biievičius Vytautas, gyv. 
Augsburg-Haunstetten, ieško Sta
sio Juraičio ir Marytės Lasaitytės 
gyv. Gyzene.

3478. Gražys Alfonsas, gyv. Ried 
UNRRA Camp 701, Osterreich 
USA.-Zone, ieško Palionio Kazi
miero.

3479. Palionis Algirdas, Ried
UNRRA Camp 701, Osterreich, 
USA.-Zone, ieško Palionio Kazi
miero. •

3480. Pladys Jonas, gyv. Augs
burg-Haunstetten. Flachstr. 50/3, 
ieško Savicko Mykolo, Baltru
šaičio Vytauto ir Baltršaitytės Jo
nės.

3481. Custodis Julija, gyv. West-, 
hoven b. Koln. Pionier-Kaseme, 
ieško Juozo Žukausko, paskt. me
tu gyv. Dresden.

3482. Samajauskas Vytautas, 
gyv. Vatenstedt ū. Braunschweig 
Pabaltiečių lageris, ieško giminių 
ir pažįstamų.

3483. Miecevičius Vaclovas, gyv. 
Bayreuth. D.P. Camp „Mack“, 
ieško sūnaus Karolio Miece
vičiaus.

3484. Petronis Henrikas, Treb- 
sen Mulde/Sachsen, ieško giminių 
ir pažįstamų.

3485. Sulcienė Elena, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, ieško Simanausko 
Aleksandro su šeima.

3486. Baniukaitis Antanas, gyv. 
Neuffen, Bahnhofstr. 16, Krs. Nur
tingen, ieško sūnaus Zenono Ba- 
niukaičio.

Eicinas Stasys, gyv. Memmin- 
gen-Berg, Kčnigsstr., ieško brolių, 
giminių ir pažįstamų.

3487. GaldamaviČlenė Marija, 
gyv. Memmingen-Berg, Konigs- 
strassee, ieško Petro Gaidamavi
čiaus, Onos Budeckienės ir Veros 
Dabkienės.
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J. Butėnas

Pries didiji klausima
* * *

Ženklai ir būkštavimai po Molotovo grįžimo

Bandydama* praskaidrinti apkartu
sius didžiųjų valstybių santykius ir 
anemija sergančiai taikos konferen
cijai duoti gaivesnio kraujo infuzi
ją, Bevinas, Londone pasitaręs su 
Attlee ir Kanados premjeru Kingu, 
kitiems „trims didiesiems14 pasiūlė 
susirinkti skyrium pasitarti. Paryžiu
je visi jautė, jog reikia pagaliau 
įminti mįslę, kuri tamsiu debesiu 
dunkso viršum visų konferencijos 
darbų: „Kokie gi pagaliau yra ti
krieji didžiųjų valstybių santykiai po 
metų nuo jų bendros pergalės? . . . 
Lemiamasis klausimas yra — ar jų 
sąjunga iš viso beegzistuoja?“ („Ti
mes“.)

Privatus „keturių didžiųjų“ susi
tikimas išsyk buvo pragiedrinęs kon
ferencijos atmosferą; o kai keturi 
ministerial susitarė vieningai ginti jų 
praeitojoj konferencijoj sutartus tai
kos sutarčių projektų nuostatus, tas 
pats „Times“ su santūriu optimizmu 
pastebėjo, jog į susitikimą sudėtos 
„viltys pasiteisina“ ir kad „konferen
cija gali gauti tvarkos ir solidarumo 
turinį“. Bet daugeliu klausimų ke
turi didieji pasiliko laisvas rankas, 
ir kai rugpiūčio 30 d. graikai iškėlė 
savo ginčą su. Albanija dėl Siaurės 
Epyro, anglosaksai su sovietais taip 
susikirto, kad, anot „Daily Mail“ ko
respondento, Rytų Europos bloko di
plomatai britų atstovą Alexander] 
nušvilpė. „Jugoslavijos atstovas šau
kė, o jam visais plaučiais pritarė 
Molotovas ir jo padėjėjas Višinskis, 
rašė „Daily Mail“ korespondentas. 
„Kokia gili praraja tarp Rytų ir Va
karų“, rezignuodamas parašė ir „Ti
mes“.

Tuo tarpu pasitaikė ir daugiau di
džiųjų sąjungininkų sandoros per- 
turbacijų. B? minėtojo incidento dėl 
graikų albanų ginčo, sąjungininkų 
"santykius apkartino Ukrainos kreipi
masis į Saugumo Tarybą dėl Graiki
jos, kuri drumsčianti taiką Balka
nuose. Tuo pačiu ypu Ukraina apkal
tino ir britus, kam jie laiko kariuc- 
menę Graikijoj. Britų atstovas sir 
Alexander Cadogan gražiuoju papra- 
šė ukrainiečius, anot „Times“, per
redaguoti savo skundą ir jį surašyti 
kita, dailesne forma“, bet Gromyko 
kietai gynė Ukrainos notos turinį ir 
formą, ir byla tokia pasiliko. Toje 
pat Saugumo Taryboje Gromyko at
metė JAV atstovo pasiūlymą priimti

| į JTO visus aštuonis kandidatus ir 
pareiškė veto, prieš Airiją, Portuga
liją ir Transjordaniją. Tada JAV ir 
D. Britanija vetavo sovietų globoja
mąsias Albaniją ir Krašt. Mongoliją, 
o amerikiečių spauda gavo progą 
karčiai nusiskųsti sovietų politika, 
kuri einanti prieš JTO universalumo 
principą. Tuo pačiu metu į rytinius 
Viduržemio jūros vandenis išplaukė 
įspūdinga JAV laivyno eskadra, už
simojusi padaryti „draugiškus vizi
tus“ turkų ir graikų uostams ir kar
tu su britų bei turkų laivynais 
pamanevruoti Egėjo jūroje. Dėl to 
pakėlė audrą ne tik Maskvos radi
jas, „Izvestija“ ir „Pravda“. bet 
Paryžiuje pasišiaušė ir pats Moloto
vas, kuris pareiškė protestą prieš tą 
amerikiečių „kišimąsi į Graikijos vi
daus reikalus“ pačiose plebisčito iš
vakarėse. Amerikiečių reakcija buvo 
aštri. Vašingtone adm. Halsey spaudos 
atstovams šiurkščiai paaiškino: „Kas, 
po perkūnais, kam per bėda, kur 
JAV laivai plaukia? Mes plaukiam 
ten, kur norim!“ O „New York He
rald Tribūne“ vedamajame pastebė
jo, jog amerikiečiai prie soviętų už
sipuldinėjimų taip priprato, kad jie 
atrodą“ kaip ucdai vasarą pajūry: 
nemalonūs, bet neišvengiami ir — 
bereikšmiai. Kas ųėra nereikšminga 
(rašo toliau „NYHT“), tai kad toks 
aštrus adm. Halsey pareiškimas turi 
kaskart augantį amerikiečių visuo
menės pritarimą“.

Kietą JAV laikymąsi paryškino ir 
gen. Mac Arturo pareiškimas pustu
ziniui JAV atstovų rūmų karinės ko
misijos narių; jis rugsėjo 1 d. juos 
įspėjo būti apdairiems prieš tuos, 
„kurie stengiasi primesti kraštutinių 
kairiųjų radikalų filosofiją“. Anot 
„Times“ Vašingtono korespondente, 
JAV kongresmenai tatai suprato 
kaip „įspėjimą saugotis gresiančio 
naujo Pearl Harbour Korėjoj, Trieste 
ar Aliaskoj“. Išsyk šis gen. Mac Ar- 
thuro pareiškimas daug ką apstulbi
no. Bet po poros dienų — rugsėjo 
3d. — oficialus JAV valstybės de
partamento atstovas visus neaišku
mus išsklaidė, spaudai patvirtinda
mas, jog „gen. Mac Arthuras yra ge
rai susipažinęs su JAV politikos pa
grindais“.

Amerikos poziciją atitiko ir britų 
nusistatymas. Ir Bevino iniciatyva

grįžti prie „keturių didįiųjų“ susi
tikimų, anot „Daily Mail“ diplomati
nio korespondento, nereiškianti 
„glostymo (appeasement) politikos, 
prieš kurią Bevinas yra tempera
mentingai nusistatęs“. Bevinas te
manąs, kad tarp SSSR ir vakarinių 
sąjungininkų yra daug nereikalingu 
sunkumų, kuriuos energingai doro
jant būtų galima pašalinti. Tam rei
kalui ir grįžtama prie tiesioginių pa
sikalbėjimų metodo.
„Jeigu jie būtų nesėkmingi, kaltas 
būtų ne Bėvinas.“

Tiems tiesioginiams pasitarimams 
vos prasidėjus, Molotovas staiga lėk
tuvu išvyko į Maskvą, diplomatams 
ir žurnalistams palikdamas naują 
mįslę — ką jis parsiveš iš Maskvos9

Molotovui Kremliuje besitariant su 
Stalinu, judrioje politikos Šachmatų 
lentoje buvo padaryta keletas naujų 
ėjimų.

Jugoslavų vyriausybė, anot Asso
ciated Press, įteikė JAV vyriausybei 
naują notą, kurioje sakoma, jog „po 
rugpiūčio 19 d. Jugoslavijos teritori
ja buvo iš naujo perskrista“ ir kad 
„toks aiškus ir sąmoningas Jugoslavi
jos teritorijos pažeidimas nebegali 
būti toleruojamas“.

Tos pačios agentūros žiniomis, Ju
goslavijos užsienių, reikalų ministeri
jos pasekretoris Bebleris Paryžiuj 
ispėjo, jog „absurdiškas keturių di
džiųjų nutarimas dėl Triesto gali 
privesti prie karo“.

Reuteris praneša, jog Vašingtono 
politiniai sluoksniai būkštanją, kad 
komunistų gaujos, albanų ir jugosla
vų „savanorių“ remiamos, rengia su
kilimą prieš graikų vyriausybę.

Į Minską buvo iškviesti lenkų vy
riausybės nariai pasitarti su sovietų

The New York Times Overseas Weekly
Aplink šaltas pasaulis

The New York Times Overseas Weekly
Nesuprantama muzika

vyrais, anot prancūzų „Le Monde ', 
dėl lenkų atsakymo į britų ir ame
rikiečių notas Lepkijos rinkimų rei
kalu. Tas pats laikraštis informuoja, 
jog lenkų atsakymas Londonui ir Va- 
Šingtonui suredaguotas neigiama 
prasme; „Izvestija“ rašo, jog „britų 
ir amerikiečių notų turinys nepalie
ka jokios abejonės, kad tiedvi valsty
bės tiesiogiai kišasi į Lenkijos vidaus 
reikalus“. Sovietų laikraštis, vertin
damas britų ir amerikiečių politiką 
aplamai, vedina ją „storos lazdos“ 
politika, „su kuria demokratinės pa
saulio tautos negali sutikti“.

Amerikiečių korenspondentai Pe
lyne (J. Alsop „New York Herald 
Tribune“..) praneša, jog sovietų zo
nos rinkimų kampanijoj vokiečiams 
šnabždama, kad, laimėjus jungtinei 
socialistų-komunistų partijai (SEP), 
būsiančios Vokietijai grąžintos pra
rastosios Rytų Vokietijos sritys. 
„New York Times“ pozityviai skel
bia, jog , sovietai rengiąsi atstatyti 
1939 m. Lenkijos-Vokietijos sienas ..

Belaukdamas Molotovo grįžtant iŠ 
Maskvos, „New York Herald Tribū
ne“ rugsėjo 4 d. įsidėjo vedamąjį, 
kuriame su bauginančiu tiesumu at
skleidžia pagrindinę pasaulio politi
kos — ir pasaulio likimo — proble
mą, — ne tuos smulkius 26 klau
simus, dėl kurių didieji nesutaria 

I Paryžiuj.

The New York Times Overseas Weekly

Tarp Scilės ir Charibdės

„Prieš metus, rašo „DYHT“, veik 
viskas rodė, kad Didžioji Sąjunga 
— Grand Alliance — yra galima. Tai 
buvo iliuzinis vaidinys. Didžioji koa
licija sudužo į gabalus. Svarbiausia, 
kad ji sudužo aukščiausioj tarptan- 
.tinės organizacijos plokštumoj. Pa
sirodė, jog neįmanoma suderinti so
vietų totalistinę sistemą ir Vakarų 
„kapitalistinę“ demokratiją . • • 
Šiandieninė perspektyva rodo, jog 
pasaulio pasidalinimas stamantrėja 
išilgai visos didžiulės linijos, skirian
čios komunistinį pasaulį nuo neko- 
munstinio . . Įsidemėkim: tai tiek 
pat rimtas dalykas Kremliui, kaip ir 
Vakarams . . .“

Šiuo metu Molotovas jau yra grį
žęs Paryžiun. Rašant šią apžvalgą, 
dar nebuvo žinoma, kokį didžiosios 
mįslės įminimą jis atsivežė. Užtat 
su visu atsargumu ir su visais re
zervais perduodam informaciją, -ku
rią skelbia britų „Daily Mail“ diplo
matinis korespondentas Wilson 
Broadbent; bet laikome reikalinga 
ją pranešti, nes ji sintetiškai apima 
visus elementus, kuriais trykšta vi
sos paskutiniojo meto amerikiečių 
ir būtų didžiosios spaudos reveliaci- 
josf

„Ligi šiol buvo visuotinai mano
ma, rašo „Daily Mail“ bendradarbis, 
kad pačios Sovietų S-gos interesas 
yra pasilikti JTO ar kurioj kitoj 
tarptautinėj organizacijoj. Bet diplo
matai Paryžiuje pradeda surasti ris 
daugiau ženklų, daug iš jų pagrįstų 
aiškiais faktais, kurie rodo, kad to
kia prielaida nebūtinai teisinga.

Pačios paskutiniosios patikimos in
formacijos- iš Maskvos labai aiškini 
rodo, kad ten veikia jėgos, reikalau
jančios SSSR pasitraukti iš JTO. Tos 
jėgos atstovauja tam, kas gali būti 
pavadinta pačia galutine ir nuspręsta. 
Sovietų Sąjungos politika. Tiesa, šiuo 
metu nėra jokių oficialių ženklų, 
kad SSSR jau yra pasirinkusi tą ke
lią. Bet mano turimųjų informacijų 
negalima taip lengvai praleisti pro 
pirštus“.

„Daily Mail“ korespondentas to
liau skaičiuoja papunkčiui:

„1. Įtakingi sovietų komunistų par
tijos vyrai nebėra suinteresuoti tarp
tautiniu bendradarbiavimu, nes jie 
yra įsitikinę, kad Vakarų valstybės 
yra galutinai ir nepakeičiamai nusi
stačiusius prieš jų koncepcijas.

(„New York Herald Tribūne“ ra
šo: „Kremlius vaizdavosi, kad pa
saulis kaip ir savaime kris komuniz
mui į nasrus — Dabar, kaip pasiro
dė, abi pusės parodė pakankamai at
sparumo ir viena antros iliuzijas iš
sklaidė.“)

2. Dėl to šitoms sovietų „jėgoms“ 
taikos konferencija nebeįdomi.

3. Galimas daiktas, kad per ar
timiausius šešis mėnesius, o gal ir 
anksčiau, SSSR nutrauks ryšius su 
Vakarų valstybėmis, pasitrauks į izo
liaciją ir sudarys savą „tarptautinę“ 
organizaciją.

4. Kol kas SSSR kaskart plės sa
vo ūkinę įtaką savojoj įtakos sferoj, 
stengdamasi aplinkines valstybes pa
daryti visiškai priklausomas nuo jos 
ūkio.

5. SSSR, žengdama į izoliaciją, pa
siskelbs esanti visų visur gyvenančių 
mažumų gynėja . . .“

„Tie, kurie seka sovietų spaudą, 
konstatuoja, jog paskutiniosiomis 
dienomis vedama sisteminga kampa
nija prieš Ameriką, Britaniją ir Aus
traliją. Šiuos reikalus studijuoją ma
no, kad ši kampanija reikšminga. 
Jie mano, kad Rusijos viešoji opinija 
kažkam rengiama. Bet niekas nežino, 
kas tas „kažkas“ gali būti . . . Su 
vienu faktu reikia skaitytis — kad 
Maskvoj dabar galvojama dviejų pa
saulinių galybių, SSSR ir JAV, kate
gorijomis ...

Baigdamas „D. M.“ korespondentas 
pastebi:

„Tuoj teks atsakyti į didįjį klau
simą: ar Rytai ir Vakarai tuoj pat 
pradės suartėti, ar jie kaskart labiau 
ir labiau išsiskirs?“

Visų pranešimų iš Paryžiaus bend
ras motyvas yra — kad Molotovai 
sugrįžus taikos konferencija įžengė 
į lemiamąją fazę.

Latviai ir estai protestuoja
Stockholmo „Latvių Žinąs“ rašor 

kad Latvijos pasiuntinys Vašing
tone dr. A. Bilmanis įteikė Pary
žiaus konferencijai protestą dėl 
okupantų pastatyto sovietinės Lat
vijos ūžs. reik. min. Valeskalnio 
dalyvavimo konferencijoj. „Mask
vos radijas pranešė, kad taip va
dinamas užs. reik, ministeris Va- 
leskalns paskirtas Paryžiaift kon
ferencijos dalyviu“, rašoma pa
siuntinio proteste. „Šiuo aš prane
šu, kad Valeskalns yra tiktai So
vietų Rusijos marionetė, nėra lat
vių tautos laisvai išrinktas ir to
dėl negali latvių tautai atstovauti.“ 
Stockholmo laikraštis šį tekstą 
paėmė iš didelio amerikiečių lai
kraščio „The New York Times“ ir 

^„Washington Post", kurie atspaus
dino Bilmanio notos pilną tėkštą.

Pagal VIII. 18. „Valis- Eesti" 
pranešimą Paryžiaus konferencijai 
taip pat Estijos demokratinės res
publikos atstovai (Estijos pasiunti
nys Londone A. Torma ir gen. kon
sulas Vašingtone V. Kaiv) įteikė 
protestą dėl rusų pastatyto Hans^ 
Krus Estijos delegato. U-. D.”l>
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