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Girios paukščiui amžių duota
Laisvė ir būtis sparnuota.
Žmogui—verksmas, kad besparnis,
Pančiai, skriaudos, dulkių barnis, 
Bet kilniausia jo dalia —
Gyvo išmonio galia...

Jurgis Baltrušaitis
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BROLIU ŠVENTĖJE
Lapkričio 18 d. — Latvijos ne

priklausomybės šventė. Sostinėje 
vėliavų plazdėjimas, kariuomenės 
žygiavimas, lėktuvų ūžesys, diplo
matų priėmimas, prezidento kalba' 
tautai, iškilmingas spėktaklis, kon
certas, rautas ir iliuminacija visą 
naktį...

Ak, visa tai praeities paveiks
lai! Juos graudžiai atkuriame tik 
vaizduotėje, didybės kupinuos 
troškimuos. Juos nustelbia realy
bės vizija; vizija naikinamos ša
lies, kurioj jau švenčia kitas die
nas ir kitus didvyrius garbina. 
Daugel tų, kurie lapkričio 18 die
ną visuotiniame tautos džiaugsmo 
parade plaukė, šiandien skęsta 
kentėjimuose ar nešioja povizą 
DP, šio nemėgstamo mainų objek
to tarptautinės politikos juodojoj 

(išskyrus katalikus latgaliečius) 
buvo tada laimingesni: tais me
tais, kada vidaus reikalų minis- 
teris Valujevas patvirtino lotyniš
kų raidžių draudimą lietuviams, 
latviai išleido savo pirmąjį dien
raštį. Kai lietuviai kovojo su 
graždanka, su rusiškąja įtaka lie
tuvių kultūrai, latviai tuo metu 
pakėlė jau kovą ir prieš vokiško
sios kultūros brovimąsi (kai kurie 
net buvo siūlę imtis rusiškų rai- 
džų, kad jos išstumtų gotiškąsias!) 
Kai lietuviai atgavo spauda, jau 
20 amžiaus pradžioje latviai bu
vo stipriai pažengę kultūroje — 
savo tautinę liaudies kultūrą ap
saugoję nuo išnykimo, savo indi
vidualinę šviesuomeninę kultūrą 
sistemingai organizuodami ir kur-

biržoj. Visko jie yra netekę ir tur-
to, ir valstybės ir žemės, išskyrus 
nepalaužta, nepakeista dvasia, ku
ri susiklojo tėviškės tradicijose ir 
gyvenimo kovoje ... Tad šia pro
ga norim ne sklaidyti herojinius 
praeities lapus, kuriuose surašy
tas Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimas, ne bravūriškai šūk
telti: Lai dzivo Latvija!... o tik 
įsijausti į tą latvių dvasią, į gyvąjį 
žmogų, sugretindami jį su antruo
ju broliu lietuviu, kad vienas ant
rą suprastume ir susiprastume.-

Tarp latvių ir lietuvių rasda- 
vom praeityje ir dabar teberan- 
dam Ezavo ir Jokūbo-brolių, Ma
rijos ir Mortos seserų santykiavi
mo. Du broliai lygiai mylimi, dvi 
sesers lygiai kilnios, o tačiau skir
tingo charakterio, kuris juos pri
verčia net priekaištauti vienas 
antram, net priešais padaro. Vie
nas su išdidumo tonu iškošia pro 
dantis: leišis, o antras su tyliu iš
didumu numoja ranka pirmojo 
link...

Ir kur yra tokio broliško san
tykiavimo šaknis? — Nevienoda 
jų istorinė praeitis, nevienodi tos 
praeities sukurti charakteriai, ne
vienodas jų ir dabar reagavimas į 
gyvenimą.

Lietuviai savo dvasios kapitalus 
yra sukrovę praeityje, turiningoje, 
audringoje, šlovės ir nuosmukio 
kupinoje savą valstybės istorijoje. 
Latviai, jų tokios neturėdami, su
sikoncentruoja visą savo dvasią į 
dabartį ir nori būti jos viešpačiai.

Lietuviai ilgai išlaikė nepriklau
somą valstybę, atkakliai dėl jos 
kovodami. Tik . 18 amžiaus galas 
žymi jų patekimą slavų priespau
dai. Latviai anksti buvo pavergti 
Livonijos ordino. Dar nespėjusiems 
valstybės susikurti latviams buvo 
prisodinta vokiečių riterių, virtu
sių ilgainiui baronais. Iš ponų bu
vo proga prisiimti ir latviui ūki
ninkui germaniškosios didybės 
bruožu.

Lietuviai katalikai buvo pri
versti nešti nepaprastai skaudų 
rusų priespaudos jungą: 40 metų 
jiems buvo prislopintas kultūrinis 
gyvenimas. Latviai protestantai

darni , savo materialinę kultūrų 
sparčiai ugdydami. Tokia pažanga 
negalėjo nekelti savim pasitikė-
jimo ir pasididžiavimo prieš kai
mynus — taip, kaip suvalkiečio 
ekonominė pažanga 19 amžiaus 
gale kėlė jo ambicijas ir „žiūrėji
mą iš viršaus“ į kitus lietuvius.

Lietuvių kultūros lopšys — kai
mas. Kaimas išlaikė gryną tauti
nę kultūrą. Kaimas saugojo tradi
cijas, konservavo. Latviuose į kul
tūrinį gyvenimą stipriai įsijungė 
ir miestas. Miestas su pramone 
kultūriniam gyvenimui duoda 
tempo ir jį sutarptautiną. Per jį 
patraukia iš kitūr atėję naujovių 
vėjai. Dėl to bendroje raidoje nuo 
natūrinio žmogaus į civilizacijos 
tarpsnį latvių ne tik kalba buvo 
padariusi daugiau evoliucijos ci
vilizacijos linkme. Visas jų gyve
nimas ir mentalitetas plėtojosi di- 

į dėsniu tempu. Lietuviai išlaikė se
nesnes formas ne tik kalboje, bet 

Spalio 29 d. Amerikos Jungtinių Valstybių prezidentas Harry S. Trumanas priėmė Amerikos Lietuvių Tarybos delegaciją Baltuo
siuose Rūmuose. Delegacijai vadovavo L. Šimutis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas. L. Šimutis prezidentą supažindino 
su delegacijos nariais. Po to Dr. P. Grigaitis apibūdino delegacijos tikslą ir pareiškė jos susirūpinimą mažųjų tautų likimu. Per
traukdamas, prezidentas pabrėžė, kad ir jam tai labai rūpi. Prezidentui Trumanui buvo įteiktas atitinkamas memorandumas dėl 
Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų. Trumanas rodė didelį susidomėjimą tremtinių padėtimi. Jis pareiškė rūpinąsis, kad jų daugiau būtų 
įsileista į Jungtines Valstybes. Jis pats neseniai užstojęs estus, atplaukusius šion šalin. Besilankydamas Europoje, jis matęs, kaip 
išvietinti žmonės gyvena. Tremtinių tarpe sutikęs ir lietuvių. Jų padėtis esanti be galo sunki. Prezidentas pasakė, kad Amerikos 
politika Baltijos valstybių atžvilgiu nepasikeitė, negali pasikeisti ir nepasikeis. Tarptautinė padėtis šiandien esanti pereinamoje 
stadijoje.Jisai yra tikras, kad dalykai susitvarkys ir kad Jungtinės Amerikos Valstybės galės atsišaukti pavergtųjų tautų, jų 
tarpe ir Lietuvos, reikalu. Amerikos nusistatymas mažųjų valstybių ir teisingumo klausimais yra aiškus. Tą nusistatymą prezi
dentas Trumanas neseniai pakartojo savo kalboje New Yorke, kurią pasakė atidarant Jungtinių Tautų visuotinį suvažiavimą

Audiencija pas prezidentą užtruko 20 minučių ir praėjo tikrai draugiškoje dvasioje. Pats prezidentas delegaciją pasikvietė į Baltųjų 
Rūmų sodą "Su juo nusifotografuoti.

Nuotraukoje — pirmoje eilėje, iš kairės į dešinę: J. Grigalius, S. Michelsonas, M. Kižytė, L. Šimutis, prezidentas Harry S. Tru
man, Dr. P. Grigaitis ir W. F. Laukaitis. Antroje eilėje: VV. T. Kvetkas, K. R. Jurgėla, J. T. Zuris, Al. Kumskis ir M. Vaidyla.

ir tradicijose ir visame charakte
ryje jie buvo dar arčiau į gamtos 
žmogų, į bendruomeninę dvasią.

Ir susikūrė latvio charakteryje 
iškalbingas savęs, savo vertės pa
jautimas, o lietuvio paslėptas am
bicingumas, latvio realizmas, lie
tuvio romantizmas, latvio oportu
nizmas, lietuvio principingumas, 
latvio veržlumas, lietuvio santū
rumas.

Šitas charakteris nuvedė latvį 
viešajame gyvenime į didžių, net 
grandiozinių planų organizavimą 
ir vykdymą, į materialinės kul
tūros kūrybą, politikoje ir vadina
mą realistinę politiką t. y. arti
miausios. naudos ieškojimo politi
ką, palyginti su lietuvių principi
ne idealistine politika.

Tomis kryptimis reiškėsi abeji 
broliai ne tik laisvės metais, bet 
ir bolševikmečiu ir nacių okupa
cijoje santykiuodami su okupan

tais, savitumą gelbėdami. Ir trem
tyje, atrodo, tas pats. Latvis ver
žlesnis į praktinio gyvenimo sritis, 
eidamas į unrines tarnybas, or
ganizuodamas savo tautiečiams 
amatus, pramonę: Lietuvis dau
giau gavo enrgijos kreipia į kovą 
dėl paties principo, dėl politinio 
idealo...

Iš šitos pačios žemės, iŠ tos pa
čios šeimos išaugo du broliai, ku
rių charakterį gyvenimo bangos 
skirtingai nutekino. Dabar abeji 
benamiai, abeji ujami, abejų tė
viškės toj pačioj nelaimėj, ir kova 
dėl namų lieka bendra. Skirtingi 
charakteriai nėra tam kliūtis. Jie 
gali tik teigiamai papildyti ir pa
koreguoti planus bei jų vykdymą 
bendroje likimo kovoje. Joje lin
kini šiaurės broliui pasisekimo 
tiek pat, kaip ir sau.

Tr vėl plazdės vėliavos, o dar 
labiau širdys ...
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Tarptautines Pabėgėliu Organi
zacijos statuto projektas

JTO Ekonominė ir Socialinė Ta
ryba spalių mėn. 5 d. priėmė Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
statutą. Tačiau, kad jis įsigaliotų 
dar turi būti patvirtintas JTO vi
sumos susirinkimo. Šis susirinki
mas šiuo metu kaip tik posėdžiau
ja New Yorke, bet iki šiol minėtas
TPO statuto projektas dar nėra 
priimtas- jis tebesvarstomas JTO 
socialinėj ir humanitarinėj komi
sijoj.

Projekte yra daug kompromisi
nių nuostatų, kurie vienas kitam 
neretai prieštarauja. Statuto įvade 
pažymima, kad „genuine refugees 
and displaced persons,, sudaro 
tarptautinę problemą. Kitoj vie
toj sakoma, kad JTO „Vyriausias 
uždavinys yra padrąsinti ir viso
mis galimomis priemonėmis gel
bėti išvietintiems juo anksčiau 
grįžti į savo kilmės kraštus“.

Naujoji tarptautinė įstaiga įsi
pareigoja gelbėti jiems „arba 
grįžti į savo tautybės ar buvusiojo 
įprastojo gyvenimo kraštus, arba 
surastį naujus namus kitur“. Ligi 
tol TPO „saugos jų teises ir teisė
tus interesus“, teiks globą ir para
mą bei darbą.

Pirmame priede įkyriai karto
jama „vyriausioji paskirtis“ ar 
„uždavinys“ (task) — t. y. repa
triacija. Punkte (c) pabrėžiama, 
kad „jokia tarptautinė pagalba 
negali būti teikiama išdavikams, 
kvislingams ir karo nusikaltė
liams, ir neprivalo būti vengiama 
jų išdavime ir nubaudime“.

Kituose punktuose sakoma: „Or
ganizacija rūpinsis, kad jos pagal
ba nebūtų išnaudojama padrąsini
mui griaunamųjų (subversive) ar 
priešingų (hostila) veiksmų prieš 
bet kurios JT valstybės vyriausy
bę“. (punktas d) 
" „Organizacija rūpinsis, kad jos 
pagalbos neišnaudotų asmenys, 
kurių atveju yra aišku, jog jie ne
nori grįžti į savo kilmės kraštus, 
nes jie bevelija tinginiauti, vieton 
kad stoti savo tėvynių atstatymo 
talkon“, (punktas e)

„Antra vertus, Organizacijai 
lygiai turi rūpėti užtikrinimas, 
kad jokiam geros valios ir vertin
gam (bona fide and deserving) 
pabėgėliui ar išvietintajam asme
niui nebūtų atimama tokia pagal
ba, kokią ji (TPO) gali suteikti.“ 
(punktas f)

„Organizacija stengsis vykdyti 
savo perkeldinimo ir įkurdinimo 
(resettlement and re-establish- 
ment) funkcijas tokiu būdu, kad 
išvengus draugingų santykių tarp 
valstybių drumstimo“, (punktas g)

KAS YRA „ĄEFUGEE“?
Yra tai „asmuo, kuris išvyko, ar 

yra už savo pilietybės krašto sie
nų arba savo buvusios įprastos 
gyvenamos vietos, ir kuris nepai
sant, ar išlaikė ar neišlaikė savo 
pilietybę, priklauso vienai šių rū
šių: „Auka naciškų ar fašistinių 
režimų arba režimų, kurie anųjų 
pusėje dalyvavo Antrajame Pa
sauliniame Kare, arba kvislingi
nių ir panašių režimų, kurie jiems 
gelbėjo kare prieš United Nations, 
nepaisant ar jiems pripažintas ar 
nepripažintas tarptautinis status 
kaipo refugee“ — be to ir Ispani
jos respublikonai bei asmenys, 
kurie buvo laikomi pabėgėliais 
prieš II Pas. Karo pradžią dėl ra
sinių, religinių, tautinių ar politi
nių pažiūrų.“

Antrame straipsny pridedama, 
kad „refugee“ laikomas su tam 
tikromis išimtimis, „asmuo, ne
skaitant displaced person, . . gy
venęs ne savo pilietybės krašte ar 
įprastoje gyvenamoje vietoje, ir 
kuris, Antrojo Pasaulinio Karo

Latvijos Nepriklausomybės paskelbimas 1918 m. lapkričio 18 d. Rygos nacionaliniam teatre

Ada Karvelytė-Dubauskienė

Be motinos
Nežinau, kur eiti, nežinau, kur 

būti:
Čia tiek maža laimės, nematyt 

žvaigždžių.
Man sapnuojas gėlės ir graži sau

lutė,
Motin, Tavo veidą žieduose re

giu. . .
Kurgi tu nueisi su skausmu krū

tinėj,
Kai riedės tau skruostu a'šara 

sunki —
Kur atrasi meilę, meilę tą šilkinę, 
Kur tu besurasi motinos akis ...
O žinau ne kartą, tėviškėn su

grįžus,
Tu kaip kūdikėlis bėgsi takeliu ...
Bėgsi ten, kur šaukia, kur matyti 

kryžius,
Kur motulės veidas šypsos tarp 

gėlių...

įvykių pasekmėj veiksmams jau 
prasidėjus, negali arba nenori pa
sinaudoti savo pilietybės ar bu
vusios pilietybės krašto Vyriausy
bės globa“ (is unable or unwilling 
to avai himself of the protection 
of the Government of his country 
of nationality or former nationali
ty).

Specifiškai įtraukiami į refugee 
kategoriją žydai. Ir vieniši (un
accompanied) vaikai, kurie yra 
karo našlaičiai arba kurių tėvai 
dingo, ir kurie yra už savo kilmės 
kraštų sienų. Tokiems vaikams 
bus teikiama visa galimoji pirme- 
nybinė pagalba, įskaitant ir pa
galbą repatriacijai, kuriai nepri
valo būti daroma jokių kliūčių tų 
vaikų atveju, kurių pilietybę ga
lima nustatyti.“

KAS YRA DISPLACED PERSON?
Visų pirma, „asmuo, kuris iš

vardintų valdiškųjų režimų anks

čiau, t. y. naciškų-fašistišku ir 
naciams fašistams kvislinginių — 
„veiksmų pasekmėje buvo depor
tuotas, ar priverstas apleisti savo 
pilietybės ar buvusio įprastojo 
gyvenimo krašto, kaip kad pav., 
asmenys priversti imtis prievartos 
darbo arba deportuotieji del ra
sinių, religinių ar politiškų prie
žasčių.“

Betgi, „jei jų išvietinimo prie
žastys (if the rassons for their dis
placement)“ liovėsi veikusios, jie 
turi būti repatrijuojami“, prisilai
kant tam tikrų dėsnių.

Tiek pabėgėliai, tiek išvietin- 
tieji gali reikalauti globos, tik 
prie tam tikrų sąlygų. TPO glo
bos norinčius repatrijuoti — juk 
tai pagrindinė jos užduotis. Jei 
kandidatai į TPO globą „negali 
grįžti arba“ jei jie ryškiai, visiš
kai laisvai ir gavę pilnai susipa

žinti su faktais, įskaitant pakan
kamą informaciją iš savo piliety- 
bęs ar buvusios įprastos gyvena
mos vietos kraštų vyriausybių pa
reiškė „valid objections“ prieš 
grįžimą į tuos kraštus“.

KAS YRA
„VALID OBJECTIONS“?

„(1) Persekiojimas, ar persekio
jimo baimė, pagrįsta (based; pran

Ryga, Dauguvos krantas

cūziškai — fondee, rusiškai obos- 
novany) pamatuotais samprotavi
mais, dėl rasės, tikėjimo, tautybės 
ar politinių nusistatymų“. Betgi, 
„jei šis nusistatymas nepriešta
rauja JT dėsniams, išdėstytiems 
JT Chartos įvade“.

„(2) Politinio pobūdžio objec
tions“ galiojimas „sprendžiamas 
Organizacijos“, kaip kad numaty
ta General Assembly komisijos 

raporte 1946 m. vasario 12 d. pa- 
rag. 8a. Tame paragrafe skaito
me: „Atsakydamas Belgijos at
stovui., Pirmininkas pareiškė, kad 
savaime aišku, jog tarptautinis 
organas spręs kas yra ir kas nėra 
„valid objections“, ir kad tokie 
„objections“ aiškiai gali būti poli
tinio pobūdžio“.

Kad paveikus globojamas karo 
aukas, nustatoma kas yra „pakan
kama informacija“. Tai yra infor
macija „liečianti sąlygas pabėgė
lių ir išvietintųjų asmenų kilmės 
kraštuose“, jiems teikiama „tų 
kraštų vyriausybių atstovų, ku
riems privalo būti teikiamos visos 
lengvatos lankyti stovyklas ir 
assembly ' centrus, tikslu patiekti 
tą informaciją.“

IRO globa baigiasi, kai globoja
mieji sugrįžta į tėvynę, arba kai 
jie „pastoviai įsikūrė“ kitur arba 

kai jie „nepamatuotai atsisakė 
priimti Organizacijos pasiūlymus 
jiems perkelti“ arba kai jie „ne
daro jokių rimtesnių pastangų už
sidirbti pragyvenimą, kai ta proga 
jiems teikiama, arba išnaudoja 
pagalbą“.

Galop, antrosios dalies priede 
nustatoma kokiais žmonėmis TPO 
nesirūpina. Tai yra: (1) karo nusi
kaltėliai, kvislingai ir išdavikai;

(2) „Betkurie kiti, prieš kuriuos 
galima parodyti (can be shown), 
jog (a) jie padėjo priešui perse
kioti UN narių kraštų civilius gy
ventojus; (b) savanoriškai padėjo 
priešo pajėgoms Antrojo Pasauli
nio Karo veiksmas prieš UN pra
sidėjus, (nebent toji pagalba buvo 
grynai humanitarinė ir nekariš
ka“; (3) kriminalistai (rusai kiek 
kiečiau terminą apibūdina: ugo-

Ven. Galintas

Kabareto šokėja
Karčiai raudonos lūpos, 
Lengvutės, lanksčios kojos — 
Šilkuose įsisupus 
Ji šoka ir dainuoja.

Tai ako dūmai liejas, 
Apkartus salė niaukias — 
Ji, šokti čia atėjus.
Jaunystėj laimės laukia ..

Visiems ji nusilenkia, 
Gražiai šypsotis gali — 
Girtų jai ploja rankos 
Ir kviečia eit prie stalo.

Dievaitė kabarete,
Dažais išpuošus veidą — 
Nemoka ji mylėti, 
Kur dūmai išsisklaido.

Kaip pasakoj, legendoj
Ji šoka ir vaidina —
Ir viską ji suranda
Lašuos raudono vyno.

Šokėja kabareto,
Tavin tiek žvilgsnių sminga — 
O kaip sunku tikėti, 
Kad būtum tu laiminga.

lovny), išduotini pagal ekstradici- 
jos sutartis; (4) „Vokiškos etninės 
kilmės asmenys (ar tai Vokietijos 
piliečiai ar vokiškosios mažumos 
nariai kitose valstybėse) kurie: a) 
buvo ar gal būti perkelti į Vokie
tiją iš kitų kraštų; b) Antrojo 
Pas. Karo metu buvo evakuoti įš 
Vokietijos į kitus kraštus; c) pa
bėgo iš Vokietijos arba į Vokietiją, 
arba ?š savo gyvenamųjų vietų į 
kitus kraštus ... kad nepatekus į 
Sąjungininkų Kariuomenių ran
kas.“

„Asmenys, kurie gauna finan
sinę paramą ar globą iš savo pi
lietybės krašto, nebent jei jų pi
lietybės kraštas prašo jiems tarp
tautinės pagalbos.“

„(6) Asmenys, kurie, Antrojo 
Pas. Karo veiksmams pasibaigus: 
a) dalyvavo betkokioje organiza
cijoje, kurios tikslų tarpe yra sie
kinys ginklu nuversti vyriausybę 
betkurio UN nario, arba kurie da
lyvavo betkokioje teroristinėje 

organizacijoje; b) kurie pasidarė 
vadovais (leaders) judėjimų, prie
šingų savo kilmės krašto vyriau
sybei, UN nario, arba rėmėjai 
(sponsors) judėjimų, padrąsinan
čių pabėgėlius negrįžti į savo kil
mės kraštą.“

Kaip matome, projekto kalba, * 
daugelio apgalvotų ir neapgalvotų 
kompromisų padarinys, gali būt 
įvairiausiai aiškinama.
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Dr. C. Bražėnas

Karine pajėga ir Lietuvos 
nepriklausomybe 

(Kariuomenės šventę — XI. 23 d. minint).

Kalbėti" apie karinės jėgos orga
nizavimą, kad ir praeityje, kaž kaip 
nėra populariu dabarties sąlygo
mis. Ne kartą girdisi balsai, jog 
tuos dešimtimis milijonų biudžeto 
keliu kariuomenei skiriamus pini
gus buvo galima sunaudoti krašto 
kultūrai kelti, švietimui stiprinti, 
pav. mokykloms statyti, plentams 
ir geležinkeliams tiesti. Dvasinių bei 
kultūrinių vertybių įsigijimas vi
sada yra vertingesnis prieš fizinius 
ginklus, kurie pasirodė labai tra
pūs. Daugeliui tautiečių atrodo, kad 
visi tie milijonai neatnešė laukia
mos naudos, kad kariuomenė neiš
šovė nė „garbės šūvio". Kai kas 
jaučia ir tam tikro asmeniško kar
telio, kuris diktuoja priekaištus 
mūsų kariuomenei ir jos ginklavi
mui rūpestingiau vykdytam nuo 
1934 m. Negalima tokių psichologi
nių nuotaikų rūpestingiau nesu
prasti ir jų nepagerbti.

Bet ir šitokiose dalies visuome
nės nuotaikose -mes drįstame kal
bėti apie didelį kariuomenės vai
dmenį Lietuvos valstybę atstatant. 
Prašome išklausyti ir skeptikus!

I-jo D. Karo metu nepriklauso
mos Lietuvos valstybės idėja iš 
šviesuolių galvų buvo paskleista 
kariaujančiųjų kraštuose. Šveicari
joje veikė „Informacijos Biuras", 
kuris gausiais leidiniais propagavo 
lietuvių valstybinę mintį. Daug ju
drumo ir duosnumo rodė Ameri
kos lietuviai. Buvo veikiama Ru
sijoje, Skandinavijoje, Anglijoje. 
Ypač buvo stengiamasi laimėti ali- 
jantų pritarimą tada mažai žino
mai tautai. Tačiau jie nesigilino į 
Lietuvos klausimą, ir dažnai buvo 
linkę lietuvių lenkų uniją praeity
je laikyti tinkamiausia valstybinio 
gyvenimo forma. Ypač Prancūzija 
rėmė Lenkijos interesus. O Lietu
va nebuvo priskaityta prie „alliėe 
et belligerante".

Ji buvo palikta savo likimui, 
įmesta į ano meto maišaties van
denį, l'yg tas nemokantis plaukti 
vaikas. Išplauks lietuviai, t. y. at
silaikys prieš jų valstybingumui 
priešingus veiksmus, tegyvena ne
priklausomi, neatsilaikys — tebū
nie didesnės valstybės (turėta gal
voje pirmiausia Lenkija) sudeda
moji dalis. Šitokioje padėtyje ti
krasis valstybės atstatymas galė
jo ateiti ne iš oro, bet iš vidaus. 
Žinoma, iš vienos pusės buvo pa
sinaudojama palankiomis sąlygo
mis. Lietuvą galėjo istorijoje visa

da laikytis tik germanų ir slavų 
įtemptame priešingume arba jų 
abiejų visiškame nepajėgume. 1918 
realizavosi antroji galimybė. Bęt 
ir tokiu atveju reikėjo /Nugalėti di
deles kliūtis, tiesiog apsprendžian
čias pačią nepriklausomybę. Su 
visais kaimynais, išskyrus latvius, 
juk teko tada Lietuvai pakelti ne 
tik politinę, bet ir energingą gin
klo kovą.

Kai buvo paskelbtas nepriklau
somybės aktas (1918. II. 16.), Lie
tuvos valstybė neatsistojo iš kar
to. Ji dar tebuvo svetimos jėgos 
dispozicijoje. Tiesa, 1918 m. vėly
vą rudenį, kai susidarė pirmoji 
Lietuvos vyriausybė, jos priekyje 
stovį žmonės buvo pilni geros va
lios savo tautai ir kaimynams. Jie 
paskelbė „karo mes su nieku ne
vedame", todėl „nė vienas iš mū
sų kaimynų neturi ant mūsų už
puldinėti" (A. Voldemaras). Atro
dė, kad pakaks steigti miliciją sa
vo šeimoms ginti, o vidaus tvar
kai prižiūrėti — policiją.

Bet toki gražų pareiškimą kai
mynams, kad jie „neturi*’ mūsų už
puldinėti, greitai griovė gyveni
mo faktai. Valdžia pagaliau pritarė 
susidariusios karininkų grupės 
nuomonei, ir 1918. VI. 23 buvo iš
leistas pirmasis įsakymas Lietuvos 
kariuomenei sudaryti. Bet pulkų 
steigimą reikėjo perkelti į Alytų 
(1 pėst. pulk.), Kauną (2 pėst. 
pulk.) ir Gardiną (1 gudų pėst. 
pulk.), nes Vilnių 1919 sausio pra
džioje (L. 5) užėmė iš rytų į Lie
tuvą slenką bolševikai.

Kaune susitvarkiusi, vyriausybė 
ėmė energingiau organizuoti suvė
luotą savo kariuomenę. Bet jos 
dar buvo tik pradžia. Didžiausias 
džiaugsmas būdavo, kai Kauno 
gatvėmis pasirodydavo Lietuvos 
kareivėliai, miliniuose švarkuose 
su užsiūtais ant rankovių ženklais. 
Tautinis idealizmas, patriotiniai 
nusiteikimai, jaunatviškas užsidegi
mas tėvynės meile suvedė sava
norių būrius. Pakeliui vokiečių vi
saip trukdęmi, rinkdavosi jie į nu
rodytas vietas, kur iš mažų bū
rių pasidarydavo kuopos. Pagau
sėjusios jos būdavo įsakymu pa
verčiamos batalijonias. Tokiu pat 
būdu batalijonai virsdavo pulkais.

Tie ano meto savanoriai nepa
našūs į žymiai vėlesnę mūsų ka
drinę kariuomenę. labai gerai už
laikomą ir aprūpinamą, vyko daž
nai su savo arklais, savo ginklais,

Nikolaus Strunke Senovė

Šv. Petro bažnyčia RygojProf. Ludolfs Liberts

kuriuos patys įvairiais tiesiog mu
ziejinės vertu, pasirodė nuostabiai 
taiklūs anais nelemtais laikais. Tie 
savanoriai ne iš tolo neturėjo vė
lesnio Lietuvos kariuomenės gin
klavimo, bet jie turėjo dvasią, kuri 
visuose žmogaus žygiuose yra le
miantis veiksnys.

Pradžioje jie būrėsi kartais be 
jokios materialinės paramos. Juk 
jei valdžia būtų turėjusi pinigų ir 
karo medžagos. ji būtų tuoj pa
skelbusi naujokų šaukimą. Bet gy
venimas tuoj akivaizdžiai parodė, 
kad toji vos susikūrusi kariuome
nės užuomazga buvo labai reika
linga. Jei reikėjo savyje rasti jė
gų gintis ir pradėti ištsus 7 mėne
siu užtrukusi bolševikų stūmimą 
iš Lietuvos.

Ligi 1919 m. vasario mėn. pra
džios bolševikai buvo perskrodę į 
dvi didesnę dalį Lietuvos linijoje: 
Varėna - Jėznas-Žasliai-Siesikai-Ra- 
mygala-Baisogala-Šiaųliai-Kuršėnai. 
Nuėję jie buvo jau iki Telšių. Ties 
Alytum (karin. Juozapavičiaus žu
vimas) bandė jie persikelti į Su
valkiją. iš kur daugiausia vyko 
savanorių Jie norėjo supti Kauną.

Bet jau pačios pirmosios parti
zaniško pobūdžio kovos, kurias 
kovojo ties Kėdainiais (krito pirm, 
kareivis Povilas Lukšys), Šėta, Ra
mygala, Krekenava, Ukmerge mū
sų savanorių kuopos, privertė prie
šą žiūrėti į lietuvius, kaip į rimtą 
ir pasipriešinai sugebančia pajėga. 
Nuo 1919 gegužės vidurio prasi
dėjo mūsų kariuomenės planinges- 
nės operacijos, nors jos skaičius 
nebuvo didesnis kaip 5—6 tūks
tančiai durtuvų, 10 armotų ir 200 
kardų.

Kai sėkmingu puolimu ir su ne 
mažu grobiu buvo paimtas Pane
vėžys, jaunai kariuomenei tai su

kėlė pasitikėjimo savimi. Veikda
ma Paaevėžio-Daugpilio ir Ukmer- 
gės-Daugpilio kryptimis, lietuvių 
kariuomenė savo jėgomis išvadavo 
Lietuvą nuo bolševikų. Retai kam 
teateina į galvą koks būtų ištikęs 
likimas besiformuojančią lietuvių 
valstybę, jeigu jos išvadavimą nuo 
bolševikų būtų atlikę Pilsudskio le- 
gijonieriai taip kaip jie staigiu 
manevru 1919 Velykomis iš bolše
vikų atėmė Vilnių. Sąryšy su tuo 
atsiminkime pavojingą veiklą Lie
tuvoje lenkų POW, kuri visai arti 
stovėjo prie sukilimo nuversti 
„Kauno valdžią".

Tuo pačiu laiku, kai Lietuvos 
rytuose dar vyko įtemptos kovos 
su bolševikais, ir lenkai vis per
žengdavo nuo 1919. IV nustatinėja
mas demarkacijos linijas, atsirado 
naujas pavojus Lietuvos šiaurėje. 
1919. VII. 26 ties Kuršėnais įsitvir
tino vokiečiai ir „baltieji" rusai, 
vėliau pagarsėję kolčakų, ypač 
bermontininkų vardais. Tai buvo 
vokiečių 8-tos ir 10-tos armijų li
kučiai, kurie po rusų vėliava tu
rėjo paimti visą Pabaltijį ir suda
ryti bazę kovai su bolševikais. Bet 
vokiečiai turėjo ir savus koloniza
cinius tikslus. Tos vakarų Latvi
joje besiorganizuojančios kariuo
menės štabas buvo Mintaujoje. Bet 
vienas jos korpusas (Virgolič va
dovybėje) ėmė plėstis Lietuvos 
šiaurėje, plėšdamas, žudydamas, 
teriedamas gyventojus.

Su šita palaida ir demoralizuota 
D. Karo fronte kariuomene jaunas 
lietuvių karys stojo į kovą, nes 
šis nedrausmingas elementas, bet 
gerai ginkluotas ir vedamas avan
tiūristų vadų' buvo pavojingas pa
čiai Lietuvos nepriklausomybei.

Lapkričio pusėje bermontininkai 
buvo jau užėmę visą šiaurės Lietu

vą, savo centrą perkėlė į Joniškį 
ir Šiaulius užėmė svarbius gele
žinkelių mazgus. B^t nuo lapkr. 
8. d. Lietuvos kariuomenė jau bu
vo pradėjusi veiksmus prieš ber
montininkus, kurie neklausė ali- 
jantų (Niselio) įspėjimų išsikraus
tyti. Pačios svarbiausios kautynės, 
kurios priėjo prie atkaklių durtuvų 
kovų, įvyko 1919. XI. 21—22 d. prie 
Radviliškio. Ten galėjo lietuvį ka
rį greitai ištikti katastrofa, nes 
kiekvienam šautuvui tebuvo po 
100 šovinių. Bet įvyko didžiulis 
laimėjmas! Ties Radviliškiu buvo 
paimtas didelis karo grobis, ir jis 
leido mūsų kariuomenei nors kiek 
apsirūpinti taip reikalinga karo 
medžiaga (8 anuotos, 15 lėktuvų, 
100 kulkosvaidžių, 10 minosvaidžių, 
dešimtis tūkstančių artilerijos svie
dinių. dar daugiau šautuvų ir jiems 
šovinių). Šitoji karo medžiaga ir 
kiek vėliau gautoji per Niselį (už 
bermontininkų padarytus nuosto
lius) leido lietuviams geriau ap
ginkluoti savo kariuomenę, kurios 
1920 m. pradžioje jau susidarė trys 
divizijos.

Santarvininkų spiriami ir mūsų 
kariuomenės varomi (karinės ope
racijos buvo sulaikytos XI. 23), 
bermontininkai buvo priversti pa
likti Lietuvą, ir 1919. XII. 15 at
sidūrė jie už Maž. Lietuvos sienų.

Neapsiėjo be kraujo praliejimo 
ir santykiuose su lenkais. Lietu
viams ir lenkams, kurių valstybin
gumo planai kardinaliai skyrėsi, 
buvo neįmanoma suderinti savo 
interesų, juo labiau kad atsista
tanti Lenkija norėjo „Litwa Ko- 
wienska" aneksuoti. Alijantų nu
statinėjama demarkacijos linija bu
vo vis peržengiama (1919 m.), kol 
pagaliau lenkų-bolševikų karui ei-

(Perkelta į 8 psl.)
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Nelė Mazalaitė-Kruminienė

Legenda 
apie plauka

Atsitiko taip, kad Dievo Moti
na grįžo namo per vieną girią. Ji 
buvo keliavusi po žemę, ramin
dama tuos, kurie šaukėsi į Ją, 
kaip į vienintelį išgelbėjimą. Buvo 
užstoję baisus laikai, ne — rei
kia pasakyti teisybę, kad tie lai
kai tęsėsi jau per ilgai, ir žmonės 
nustojo net kantrybės ir vilties. 
Jų maldos pasidarė priekaištingos 
ir karčios, ir jų tikėjimas dūlėjo, 
kaip sunešiotas drabužis. Tai ši
toks buvo metas, kai geroji Mo
tina pati’ ėjo gelbėti savo vaikų 
sielų. Ji žengė per kalėjimus, iš
tremties vietas, pro žmonių sody- 

"bas, Ji sustodavo miškuose ir 
miestų griuvėsynuose — vienus, 
Ji aplankė kaip gaivinantis sap
nas, ir kitiems švystelėjo kaip re
gėjimas saulėlydžių varsose, ir 
kiti mėnulio švitėjime tarėsi iš
vydę kažką dieviško, ir Ji arti
nosi kaip stiprinanti mintis. Visi, 
kurie buvo išlaikę žmogaus dva
sią, pajusdavo Jos buvimą ir vėl 
turėjo jėgos kęsti ir laukti tikrojo 
gyvenimo.

Tai šitokia buvo Jos kelionė, 
kai dabar Ji grįžo atgal į savo 
dangiškuosius namus — Ji dar 
ėjo žemišku taku, saulė neseniai 
buvo patekėjusi, ir buvo vasara. 
Žalios samanos ir maži kiškio ru
giai klojosi po Jos kojomis, rasa 
krito ant Jos basų pėdų, ir jos 
atrodė apibarstytos deimantais. • 
Ne, tai ne visai tikra,* nes joks i 
brangakmenis negali sutalpinti sa
vyje tiek žvyguliavimo ir spindu
lių, kaip šioji rytmetinė rasa — ir 
taipgi ji buvo gaivi ir vėsinanti 
Jos pavargusioms kojoms.

Kai Motina Marija ėjo pro se
ną didelį ąžuolą, — tu turi jį at
siminti, nes jis kaip atsiskyrėlis ir 
kaip didelis ponas augo vienas 
visoje tankymėje, — taip, kai Ji 
žengė pro tą ąžuolą, jo viršūnėje 
ėmė čiulbėti paukštis. Jis giedo
jo paprastai ir nuoširdžiai, ir Ma
rija sustojo ir klausėsi jo. Viską 
ką regėjo jo akys ir ką jautė jo 
širdis, giedojo paukštis, ir nuo

Paulius Jurkus

Bitute
Sustok, bitute, kur skrendi, 
Pakvipus vasaros medum? 
Tu nori pasibelst vidun 
Žiedų svirnelio; tėngi kvepalai 
Giliai giliai 
Saulutės sudėti.
Šviesaus svirnelio paslapty 
Pavogsi kvepiančius turtus, — 
Ir liks svirnelis toks kurtus, 
Tik tavo baltuoją dvarai 
Skambės dainelėmis linksmai, 
Kvepės midučio pripilti.
Sustok, bitute, kur skrendi?
Įeik svirnelin ilgesio dienų, 
Pavoki ašarą akių manų 
Ir liūdesį slapčiom 
Dainelėm savo migdančiom — 
Tebus ramu, ramu širdy...

aukšto ąžuolo krito jo balsas kaip 
skambanti ir švytinti rasa, jis 
leidoši žemyn kaip varpelių gran
dis.

Dievo Motina pakėlė akis į vir
šų, kad pažintų, kas buvo giesmi
ninkas, tačiau paukštis buvo toks 
menkas, ir jo plunksnos neišsisky
rė iš žievės pilkumo ir iš medžių 
žalumos, ir Ji negalėjo įmatyti jo. 
Tuo metu, kai Ji žiūrėjo aukštyn, 
kažkas rudas nukrito ant Jos pe
čių. Sakysi, tai buvo pernykštis 
lapas, arba žievės skiautė? Ne; tai 
nusirito voveriukas, visiškai ma
žas voveries vaikas, toks mažas, 
kad.lazdyno riešutas jam atrodė, 
sunki našta. Jis visomis keturio
mis kabinosi už Jos apsiausto —

prašau įsidėmėti šitą dalyką, — 
laikėsi, kad nenukristų ir nuo 
čia, ir geroji Motina nedraudė 
jam šito. Dabar Ji galvojo apie 
žemę, kuri yra atiduota valdyti 
žmogui, ir ką jis yra padaręs su 
ja ir pats su savimi. Jai buvo 
liūdna, ir šičia ji nutarė pabaigti 
kelionę — Ji pradėjo kilti aukš
tyn. Kai Ji jau buvo ties viršūne 
— ąžuolas, senasis ąžuolas drebė
jo iš džiaugsmo kaip epušė, kad 
Ji buvo sustojusi poilsiui jo pavė
syje, ir viena' jo šaka užkabino 
Jos nuometą. Kaip saulėtos ban
gos prasisklaidė Jos kasų sruogos, 
ir vienas plaukas paliko pakibęs 
ąžuolo viršūnėje. Medis stipriai 
laikė jį dviem lapais, tarytum 
pirštais laikė jį, ir paukštis, kuris 
kaip tik šitoje šakoje pirmiau gie
dojo, dabar regėjo visa tai, ir apie 
tai ėmė čiulbėti.

Altorius, įrengtas Ansbacho lietuvių stovyklos bažnyčioje
J. Gaidžio nuotr.

Ir štai tuo metu ėjo per girią 
medžiotojas — noras laimėti ir 
užmušinėti vedė jį, todėl jis me
džioja vilką, stirną, ir neaplenkė 
kiškio nei žalvarnio. Čiulbėjimas 
jo ausims buvo tiktai taikymo 
vieta, ir jo akys buvo aštrios ir 
godžios. Jis ištiesė savo šautuvą į 
paukštį ąžuolo viršūnėje, ir ūmai 
nuleido jį ir užsidengė akis nuo 
skausmo: ten, kur jis matė besi
supantį šakoje paukštį, prieš šau
tuvo vamzdį staigiai buvo sušvy
travusi juosta, daug šviesesnė už 
saulę, ir apakino jį. Kuomet, so
pėjimui aprimus, jis vėl tiesė šau
tuvą — iš naujo turėjo užsimerkti, 
ir nuleidęs galvą nuėjo į tankmę? 
vilkdamas savo ankstesnį grobį ir 
ginklą. Ir nueidamas jis dar gir
dėjo. paukštį. Ach, kaip giedojo 
jis! jo širdis tiesiog tvino gies
mėmis, net jo plunksnos buvo 
persisunkusios aidais. Visam miš
kui šaukė jis apie plauką iš Dievo 
Motinos kasų, apie plauką, kuris 
buvo išgelbėjęs jį, mažą miško 
gyvį.

— Reikia grąžinti Jai, — pasa
kė ąžuolas, — ką Ji pagalvos apie 
mus, kad mes pasiląjkėme dieviš
kąjį turtą.

Ir paukštis paėmė plauką į sa
vo snapą, ir galvojo, kaip jis pra
skris debesų mėlynumą ir pro 
kur pateks į dangų.

Jis nedaug buvo nulėkęs, miško 
pakraštyje buvo jis, ir matė žmo
nių trobesius, ir čia kirtimuose 
grėbė šieną mergaitė. Ji dirbo 
skubiai, ir jos veidas buvo liūd
nas, tarytum jos būtų visiškai 
vienos — ji ir žemė, kurioje ji 
triūsė. Ir pro savo susimąstymą 
ji nematė, kaip pasalūniškai sėli
no prie jos vyras. Jis nebuvo jos 
giminė nei šio krašto žmogus — 
atėjūnas buvo jis, svetimas karys, 
užgrobėjas. Jo akys biauriai žibė
jo, ir jo rankos buvo pilnos ne
doro geismo — ir kai jis ištiesė 
jas į mergaitę, jį sukliko taip 
baimingai, kad paukštis* išgirdo ir 
išsigandęs atvėrė snapą. Jis ma
tė, kaip krenta plaukas, kaip švy
truodamas skrenda jis ir krenta 
tarp mergaitės ir užpuoliko.

— Kas čia yra? — stebisi tasai. 
— Iš kur šitas ugnies ratas atitve
ria nuo manęs moterį, kurią aš 
jau jutau savo pirštais? — Jis 
mato jos akis ir lūpas, ir vėlei 
puola prie jos, ir tuojau bėga to
lyn, šaukdamas iš skausmo, nes 
jo rankos yra nudegintos, tarsi jis 
būtų nutvėręs liepsnojančią ge- 
ležį.-

Ir paukštis mato, kaip mergai
tė klaupiasi maldoje, ji nukreipia 
savo akis į dangų ir nemato prie 
savo kojų gulinčio plauko.

Paukštis jau yra visiškai nusi
leidęs žemyn, snapu jis jau palie
čia plauką, ir štai vėjas pagauna 
jį ir ima nešti. Vėjas kyla aukš
tyn, ir paukštis vejasi jį — jis tu
ri stipriai moti sparnais, nes vė
jas yra greitesnis. Kartais jam 
atrodo, kad jau yra prisivijęs, ir 

kai praveria snapą pagauti plau
ką, tas vėl yra atitolęs arba iški
lęs labai aukštai.

— Aš tuojau nebegalėsiu skris
ti, — galvoja paukštis, — mano 
plunksnos darosi tarsi sulūžę ma
lūno sparnai. — Tačiau jis dar 
neatsilieka, ir taip pamato, kad 
jie yra viršum miesto. Ir sekda
mas plauką jis nusileidžia sulig 
namų stogais, ir štai mato, kaip 
vėjas įlekia pro atidarą langą.

— Dabar aš jį turiu pagauti, — 
mano paukštis. — Ką aš pasaky
siu danguje, jeigu būsiu - leidęs 
nusileisti jam į dulkes?

Ir jis žiūri, kad to neįvyktų, ir 
tuomet jis pamato, kad kambarys 
nėra tuščias; čia sėdi keli, ir jie 
yra panašūs į tą, kuris buvo už
puolęs mergaitę pievoje, ir jie tu
ri apstoję senyvą vyrą. Išvargin
tas ir sumuštas yra tasai, ir iš jo 
jie reikalauja išdavimo, žadėdami 
am poilsį. Paskui jie graso jam, 

ir po to vėl žada atlyginimą ir net 
laisvę, ir žmogaus dvasia yra lyg 
skeveldros.

— Jūs tikrai paleisite mane? — 
klausia jis. — Gerai, aš pasa
kysiu!

Ir kai jie laukia, jo burna stai
giai užsidaro. Jie nesupranta, kas 
yra atsitikę, ir žmogus taipgi ne
numano, jis tiktai pajunta, kad 
ant jo lūpų yra užgulę kažkas 
engvo ir sunkaus, ir jis negali 

pajudinti liežuvio.
Kai yra praėję kiek laiko, žmo

gus galvoja:
— Ačiū Tau, Dieve, kad užra

kinai mano bumą ir aš neišda
viau daugelio savo brolių. Dabar 
žinau, kad išliksiu ištikimas iki 
galo, nes Tu pažadinai manyje 
vyrą, kuris yra stipresnis už ken
tėjimą ir mirtį.

Ir paukštis mato, kad plaukas 
nukrito nuo žmogaus lūpų, tačiau 
nenupuolė į dulkes — jis išskrido 
pro langą ir švitėdamas išnyko 
tolyje.

— Aš nebesivysiu tavęs, — ma
no paukštis, — ir nebenešiu į 
dangų, nes tu esi paliktas žemei, 
kaip paguodos dovana.

Tomas Andreika v .

Baltieciu dailės paroda Tūbingene
Grupė lietuvių dailininkų, talkin- 

ninkaujant Tūbingeno UNRRA-ai, 
centrinėj DP patalpoje, Schelling- 
straBe 9, rugsėjo 24 d. suruošė 
dailės darbų parodą. Dalyvavo 
9 dailininkai, bendrai išstatę 234 
paveikslus. Asmeninė dalyvių sudėtis 
tokia: Jonas Mackevičius, Eugeni
jus Kulvietis, Teofilis Petraitis, Bro
nius Murinas, Mečys Markulis ir 
Mindaugas Nasvytis — lietuviai; 
Harry Nurmet - Neimanskraft — 
estas; J. C. A. Goedhard — olandas 
ir Nora Wurdack — apatridė.

Parodoje darbų gausumu domi
navo seniausias mūsų dailininkas 
Jonas Mackevičius, išstatęs 
150 darbų: J. Mackevičius savo dar
bingumu mus stebina ir ištrėmime. 
Pasitraukdamas iš tėvynės, dailinin
kas namie paliko visą savo dailės 
lobį — per 500 darbų. Atsidūręs Tii- 
bingeno apylinkėj ir gyvendamas 
kaime, pirmaisiais ištrėmimo metais 
padarė per 200 darbų, bet, kelda
masis gyventi į naują vietą, He- 
chingeną, visus savo darbus prarado 
— valyzą su phveikslais pavogė kaž 
koks niekdaris. Apsigyvenęs naujoj 
vietoj, J. Mackevičius, antraisiais 
tremties metais, vėl nupiešė per 200 
paveikslų, kurių daugumą ir išsta
tė Šioj parodoj. Tai daugumoje ma
ži etiudai — gamtos vaizdai, tik 
keli didesnio formato Lietuvos ir 
Italijos gamtovaizdžiai, atkurti iš 
atminties. Visi kiti darbai —- „sve
timoji padangė“ — Švarzvaldo gra
žesnės vietovės. Tėvynėje šį dai
lininką mes pažinojom kaip puikų 
spalvų meisterį ir tobulos tapybinės 
technikos gamtos vaizduotoją. Šių 
savo teigiamų privalumų dailininkas 
nėra praradęs ir dabar, bet jo Lie
tuvos ir Italijos vaizdai yra spal
vingesni ir . jaukesni už vokiškuo
sius; atrodo, jog dailininkas dar 
nėra pakankamai susigyvenęs su 
naująja aplinka. Vokiškos gamtos 
svetimumą dailininkas išreiškė to
kiais žodžiais: — „Šio krašto gam
ta man nepatinka, ji perdaug žmo

Iš lietuvių tautodailės parodos Oldenburge
V. Gavėno nuotr.

gaus rankos paliesta ir del to yra 
praradusi savo natūralųjį grožį. Vo
kiška gamta nuskurdinta ir nuo
bodi“ ...

Jei dailininką J. Mackevičių ga
lima laikyti gamtos idealizuotoju. 
gamtoje ieškant tik grožio, tai vi
siška priežginybė yra Eugeni
jaus Kulviečio natūralistinė 
tapyba — dailininkas gamtą ’ vaiz
duoja tokią, kokia ji yra tikrovėje. 
Tokiu E Kulvietis buvo Lietuvoje, 
toksai jis tebėra ir šiandien, tik 
dar daugiau išryškėjo jo tapybinė 
technika, pasiekdama reto meistriš
kumo. E. Kulvietis išstatė nedaug- 
darbų, tik 5 naturmortus, kuriuose 
pertiekiami vaisiai, grybai, daržo
vės ir įvairūs daiktai, nutapyti ta
rytum „gyvi“, kaip sako mūsų 
žmonės .. .

Teofilis Petraitis šioj pa
rodoj reiškiasi kaip „senienų mė
gėjas“ — išstatė būdingų architek
tūrinių vaizdų iš savo gyvenamosios 
vietovės, Rottweilio, Tūbingeno, 
Lindau ir kitų Vokios miestų bei 
Bavarijos kalnų masyvų vaizdų. 
Tarp 14 įvairių gamtovaizdžių, ran
dasi ir vienas portretas. T. Pe
traitis naudoja naują tapybinę tech
niką — akvarelę ir reikia pripa
žinti, kad ją naudoja sėkmingai.

Bronius Murinas Tėvynėje 
paskutinius kelius metus dirba tik 
taikomojoj dailėj. Atsidūręs svetur, 
grįžo tapybon ir šioj parodoj išsta
tė 15 įdomių akvarelių. B, Muri
nas — kelionių mėgėjas, nuosavo
mis kojomis ir dviračiu yra apkelia
vęs Wurttembergą, Baden-Badeną. 
dalį Tirolio kalnų, gražiąsias Bo- 
depo ežero pakrantes ir kitokias 
pietvakarių Vokios bei Austrijos 
vietoves. Tų kelionių metu padarė 
nemaža paveikslų, kurių dalį išsta
tė Tūbingeno parodoje. B. Murino 
akvarelės pasižymi švelniomis spal
vomis, geru piešiniu ir lietuvišku 
nuoširdumu. Dailininkas neieško 
„stiprių efektų“, bet stengiasi nuo
širdžiai įsijausti į vaizduojamą gam-
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tą ir ją patiekti paveiksluose. B. 
Murinas daro žymią pažangą.

Mečys Markulis mūsų dai
lės „pasaulyje“ dar nematyta as
menybė, Šioj parodoj išstatęs 5 
darbus, pilnumoje neparodė nei sa
vo tapybinio veido, nei technikos. 
Iš išstatytų darbų galima spėti jį 
esant gabiu ir pajėgiu dailininku, 
ateity galinčiu duoti ir didesnių 
vertybių.

Tarp „senųjų“ ir „vidutinųjų“ 
dailininkų, su savo darbais dalyvau
ja ir vienas „jauniklis“, tai Min
daugas Nasvytis, 17 metų 
stiidijozas, dailės meną studijuojąs 
pas dail. Joną Mackevičių. Jis iš
statė 5 piešinius, keturis portre
tus ir vieną naturmortą. Jo pirmie
ji dailės bandymai patrauklūs — 
neblogas piešinys ir piešiamųjų as
menų gyvai perduoti veido bruožai. 
Tikėsim, kąd M. Nasvytis, dirbda
mas tokio dailės mensterio, kaip 
J. Mackevičius, vadovybėje, išvys-

Kazys Karuža

Peizažas
Debesys surenka miško ošimą, 
Slėniuose vaikšto Adelės tylos — 
Žibuoklės žiedas, žarose gimęs, 
Vidudienio saulėj gyventi ima.
Žieduos vyšnaičių dūzgia bitelės.
Ritasi saulė šilų galvomis — 
Vasara svaigsta. Uosiai prie kelio, 
Akyse žalia, akyse žalia...
Rudenio rankos viską sudarkė, 
Nėra bitelės, žiedo žalumo — 
Pavogė tylą ... Vėjai jau verkia 
Žaliuose slėniuos, vienišam parke.

tys savo meniškus gabumus ir su 
laiku taps pajėgiu* dailininku.

Iš lietuvių dailininkų tarpo ryš
kiai išsiskiria estas Harry Nurmet- 
Neumanskraft savo ekspresionistine 
tapyba. Jo gamtovaizdžiai, natur- 
mortai ir kitokie darbai pasižymi 
vidiniu dinamizmu, veržlumu, nau
jų kelių ieškojimu. Tai neabejoti
nai gabus diilininkfls, nors dar ir 
nėra pilnumoje suradęs savo kal
binio veido. Išstatė 40 darbų.

Panašiu keliu eina ir olandas, J. 
C. A. Goedhard, išstatęs tik 4 dar
bus. Patrauklus dukters portretas. 
Ir šitas dailininkas eina ekspresio
nizmo kryptimi;

Paskutinioji dalyvė, apatridė No
ra Wurdack, išstatė tik kelių savo 
piešinių fotografines nuotraukas. Iš 
kelių studijinių bandymų sunku 
spėti ką nors apie jos meniškąjį 
pajėgumą.

Parodoje buvo įrengtas mažas ir 
negausus tautodailės skyrelis, kur 
išdėliota mūsų ir kitų Baltiečių 
įvairūs tautodailės dalykai. Tarp jų 
išstatyti keli dail. E. Kulviečio dar
bo lietuviškų liaudies kryžių mode
lių pavyzdžiai. Skyrelis daro menką 
įspūdį...

Apžiūrėjus parodą, savaime iš
kyla viena kita kritiška pastaba. 
Pirmiausia, žiūrovui neaišku, kodėl 
parodai suteiktas „Baltiečių“ var
das, kai iš bendro 9 dalyvių skai
čiaus, 6 y fa lietuviai ir tik viena® 
estas. Teko girdėti, kad tai buvusi 
tokia IJNRRAos, parodos globėjos, 
„valia“... Mūsų manymu, reikėtų 
stengtis ruošti tik vienų lietuvių 
parodas ir eiti *į mišrias, kuriose 
dalyvauja kitų tautų dailininkai, 
kai tai' būna neišvengiama. Ruo 
šiant tik lietuviškas parodas, rei
kėtų stengtis suburti daugiau daili
ninkų, kad jie išstatydami tik po 
kėlius savo darbus, pačią parodą 
padarytų žymiai įvairesnę ir meniš
kai pajėgesnę. Trečia, jei kuris 
mūsų dailininkas turi nemažai kū
rinių, tegu ruošia apžvalgines savo 
darbų parodas. Ruošiant parodas 
ir kitokius mūsų meno kultūros 
parodymus, vertėtų padaryti griež
tesnę atranką ir rodyti ne visa tai, 
ką mes turime sukūrę, bet tik tai, 
kas mūsų dailėje yra pajėgiausia ir 
lietuvio menui būdinga

A. Paukštys

Operų ariju vakaras
Nemažas būrelis Augsburge'gy- 

venančių lietuvių X. 26 vakare 
turėjo retą progą išklausyti operų 
arijų ir duetų koncerto, kuri at
liko trejetas mūsų Valstybės Ope
ros solistų: Alė Kalvaitytė — 
mezzosopranas, Izabelė Mbtekai- 
tienė — sopranas ir Petras Kove
lis — tenoras. Solistams akompa
navo kompozitorius — pianistas 
Vladas Jakubėnas. Ši grupė da
bartiniu metu apgyvendinta Blom- 
berge, ir anglų zonoje sudaro ak
tyviausią meninį kolektyvą. Apsi
lankydami Augsburge svečiai at
liko 94-tąjį savo grupės viešą kon
certą. Gaila tik, kad jis turėjo 
vykti šaltoje safėje: apšildomų 
Augsburge iš viso nėra.

Šiame arijų vakare buvo išpil
dyti G. Verdi — „Likimo galia“, 
,Don Carlos”, „Aida”, P. Čaikovs

kio „Pikų dama", „Eugenijus One
ginas", G. Puccini — „Bohema", 
„Tosca“ ir G. Bizet — „Carmen" 
— operų arijos ir duetai. Progra
ma būtų mums dar mielesnė, jei 
jon menininkai būtų turėję gali
mumo įtarpuoti bent vieną lietu
viškosios operos dalyką.

Koncertas buvo pradėtas Iz. 
Motekaitienės solo. Jau iš pat 
pradžių užsirekomendavusi pajė
giu ir gražaus tembro t alsu, gali
ma sakyti, iki pat koncerto pa
baigos, ji vis augo progresavo, 
atskleisdama be gabiai perteikia
mųjų atliekamo dalyko vaizdų ir 
nuostabią savo prigimtinę dovaną 
(balsą) su didžiais išsiugdytais lai
mėjimais. Konkrečiau. Jos balso 
apimtis bene trys oktavos. Balsas 
sveikas, _ gaivus^ minkšto, bet 
sodraus tembro. Nors lyrinis sop
ranas, bet dėl savo platumo ir ga
lingumo visai lengvai išdainuoja 
dramatinei partijas. Ir įdomu, kad 
kaip tik programoje šiokio po
būdžio arijos (Aida, Tosca) ir bu
vo solistės kulminacinė pakopa. 
Be suminėtų duomenų Iz. Mote
kaitienė klausytoją dar paperka 

Joninių šventėEduards Brencens

savo muzikaliu išpildymu, vidine 
kultūra ir nuoširdžiu paprastumu. 
Truputis istorijos. Iz. Motekaitie
nė (Blauzdžiūnaitė), baigusi Kauno 
konservatoriją, viešiau lietuviškai 
visuomenei pasirodė tik karo me
tu, kada priimama Kauno Operon. 
Be operos solistės rolių (Borise 
Godunove, Aidoj) Iz. Motekaitienė 
lygia greta jau tada spėjo pasi
reikšti ir koncertine dainininke: 
davė porą savo dainos rečitalių. 
Per keletą metų, kaip turėjom pro
gos šiame arijų vakare įsitikinti,

Iz. Motekaitienė yra padariusi 
milžinišką pažangą ir virtusi pui
kia mūsų reprezentante dainos 
mene.

Alė Kalvaitytė dar iš nepriklau
somų metų lietuviams plačiau ži
noma. Milanietė H. Russ ir žino
masis Kauno Operos režisierius 
Pavlovskis galutinai įrėmimo dai
nininkės taip pat fenomenalų (sa
vo plačia apimtim ir dydžių) bal
są, kuriuo ji nuo Kauno Operos 
laikų ligi šiol visiems, kas iš
girsta, kelią malonią nuostatą bei 
pasigėrėjimą. Jos balsas ne tik la
bai pajėgus, platus, be taip gi ma
lonus spalva, vienalytiškas, per
teikiamas muzikaliai ir aiškiai dik-

J. Gliaudys

Prie nuskendusiu laivu
Jūros samanom apžėlę 
griaučiai žuvusių laivų, 
kaip skenduoliai, kranto smėlį 
puošia šiurpuliu savu.

Ten, kažkur tolybėj tolių, 
tarp dangaus ir tarp gelmės, 
kažkas šaukės rankos brolių, 
kaip jos šaukiamės čia mes.

Ten, kažkur, užgeso viltys 
ir nuskendo, kaip akmuo: 
laivo griaučiai; kranto smiltys; 
nebegįš kažkas namo.

Iš skurdžių žolių vainiką 
aš pražuvusiems pinu.
Tu — kažkas, audroj pranykęs, 
užkerėtas .jos dainų,
Tu — kažkas, gelmėj palikęs, 
tavo pėdsakais einu!

cija. Šiam vakare ji puikiai sudai
navo Polinos ir Azucenos (bisui) 
olo ir duetą iš „Trubaduro” su 

P. Kovelių. Kas jau kadaise, be
rods, buvo mūsų spaudoje iškelta 
dėl mūsiškių Carmenų „rūstumo", 
manding, galėtų pritikti ir A. 
Kalvaitytės bisuotai Carmenai. 
Neuždarydami durų pačiam skai
tytojui kada nors patekti į Mad
rido operą ir šitai pasitikrinti (bū
tent, ar mūsų Carmenos pakanka
mai ispaniškos?), atpkreipkime jo 
dėmesį į A. Kalvaitytės ir Iz. Mo-
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I tekaitienės pagirtinai sudainuotą 
Amneris-Aidos duetą. Tęsiant kal
bą apie A. Kalvaitytę, atrodo, 
būtų nuoseklu tvirtinti, kad jos 
perteikiamoji Amneris ir didmies
čių scenoj turėtų pasisekimo.

Petras Kovelis buvo šio vakaro 
trečiasis ramstis, kuriuo buvo ver
tai skinamas pasisekimas klausy
tojuose. Jo reiškimasis operiniu 
dainininku prasidėjo Kaune praeito 
karo metu. P. Kovelio balsas yra 
laimingai patekęs į žinomojo ba
ritono ir dainavimo mokytojo J. 
Butėno rankas ir perėjęs jo tei
singą mokyklą. Turėdamas įgimtą 
muzikalumą ir sceninę patirtį, P. 
Kovelis be sunkumų atlieka savo 
atsakomingą partnerio uždavinį 
duetuose, o taip pat ir.solo. Šio 
lyrinio tenoro stipresnioji pusė — 

vidurinis t ei aukštutinis registrai. 
Arijų vakare P. Kovelis, nors ir 
nebuvo (dėl persišaldymo kelionė
je) pilnoje formoje, gana simpa
tingai atliko'Lenskio ariją iš „Eu
genijus Oneginas", gi ypačiai 
„Carmen" dueto arija „Gėlę, kurią 
man dovanojai" jis klausytojui 
.suteikė meninio žavesio. ,

Šios programos solistų akompa
niatorius pianistas Vladas Jakubė
nas tiek savo užgavimu- (gal tik 
„Trubaduro“ duete jis buvo kiek 
per garsus), tiek visu įsijautimu

Vytautas Peseckas

Kelias
Šešėlius meta tamsūs uosiai, 
Lakštingalos daina švelni. 
Keliais kaip beržas nulinguosi 
Ir Dievas žino kur eini.

O tolumų vilionė kviečia.
Ir žydi sodai. Daug žiedų.
Bet kelias — sielvarto akėčios, 
Kur žengsi žingsnį — ten dygu . .

dainininkams buvo tvirta ir darni 
atrama.

Jei jau iš viso apie šį muziką 
norėtume plačiau išsitarti, tai ar 
ne prasmingiau būtų (po šių bai
giamųjų išsitarimų apie arijų va
karo menininkus) iškelti jo kaip 
kompozitoriaus paskirtį. Kodėl 
nieko negirdime apie komp. VI. 
Jakubėno tremtyje kuriamus dar
bus? Juk jis yra vienas gabiausių 
mūsQ jaunosios kartos kompozito
rių. Šiandien jau miela pažymėti, 
kad keletas mūsų pirmaeilių kom
pozitorių ir sunkiose dabarties s4‘ 
lygose nepalūžo, bet pajėgia kurti. 
Taip, pav. prof. K. V. Banaitis ra
šo chorines dainas. Porą jų at
spausdino „Aidai", o kelios 
dešimtys likusiųjų vertai prašosi 
leidėjo atspausdinti atskiru leidi
niu. Jul. Gaidelis be keletos dai
nų chorui tremtyje dar yra sukū
ręs styginį kvartetą ir orkestrui 
simfoninę trijų dalių poemą 
„Aliarmas". Tik kažin, ar karo 
išvargintasis pasaulis benorės šiuo 
metu ją išklausyti? Br. Budriūnas, 
Jer. Kačinskas, Jul. Štarka, kad 
ir reikšdamiesi daugiau kaip chorų 
vadovai, jau irgi po keletą savo 
naujų kompozicijų yra viešiąu pa
rodę. Dar apie vieno kito rfepami- 
nėto kompozitoriaus veiklą retkar
čiais sužinome iš spaudos žinių; 
tuo tarnu anie komp. VI. Jaku-
bėno šios srities kūrybines pastan
gas niekas nė žodžio. Būtų didelis 
nuostolis lietuviu muzikai, kad šis, 
dar jaunas ir gabus kompozitorius 
amžinesna savo profesijos specia
lybei mažiau laiko pašvęstų negu 
akompanavimui.

Drįskime tikėtis, kad ir kompo
zitorius VI. Jakubėenas nėra tapęs 
varganų tremties sąlygų auka, ir 
guoskimės, kad šio rašinio prie
kaba greičiausia kyla tik dėl 
tikslesnių informacijų iš anglų zo
nos stokos.
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Dr. Martynas Anysas

Martynas Jankus
(Pabaiga)

Šitas bendras nepasitenkinimas 
įgavo tokią formą, aiškino patriar
chas, kad kiekvieną dieną buvo 
galima laukti bombos sprogstant. 
Čia reikėjo veikti, ir tuojau. Grei
tosiomis buvo sušauktas Mažosios 
Lietuvos gelbėjimo komitetas Ši
lutėje, kuris 1923 m. sausio 9 d 
paskelbė manifestą į visus Klaipė
dos krašto gyventojus, kuriame 
buvo išdėstytas reikalingumas pri
jungti Klaipėdos kraštą prie Lietu
vos, turint galvoj, kad Klaipėdos 
kraštas iš seniausių laikų apgy
ventas lietuvių tautos ir kad'ir 
ekonominiais sumetimais jis pri
klauso prįe Lietuvos. Ligi tol val
džiusi Steputaičio direktorija buvo 
paskelbta atšaukta ir sudaryta nau. 
ja Eidmonto Simonaičio vadovau
jama direktorija. Sausio 15 d. ka
pituliavo prancūzų okupacinė ka
riuomenė. Petisnė, Jaroche, Stepu- 
taitis ir kiti tų laikų valdovai prieš 
kapituliaciją išplaukė laivu į Dan
cigą. Klaipėdos kraštas ,.de facto" 
buvo prijungtas prie Lietuvos. Ko 
Vytautas savo ilgametėj kovoj su 
ordinu nebuvo pasiekęs, tai įvyko 
dabar: Lietuvos Vytis pasiekė Klai
pėdos pajūrį.

Valdant svetimai okupacinei val
džiai, tokį manifestą paskelbti ir 
sukilimą prieš valdovus ruošti bu
vo labai pavojingas dalykas, tai 
galėjo atsieiti net gyvybę, jeigu 
dalykas nebūtų pasisekęs. Jankus 
prisiminė Vilių Šaulinskį, kuris, 
nors jauniausias iš visų, jau buvo 
iškeliavęs į anuos amžius. Bet da
bar, rašant šitas eiles, iš pasirašiu
sių, Jankaus, Lebarto ir Strekio, 
tur būt, beliko tik Jurgis Bcūve- 
laitis.

Jankaus daugmetinė, išoriškai 
žiūrint, beviltiška kova už tautiš
kumą ir Lietuvą buvo laimėta. 
1924 m. gegužės 8 d. tarp signata
rinių valstybių ir Lietuvos buvo 
pasirašyta Klaipėdos Krašto Kori 
vencija ir Statutas, ir Klaipėdos 
kraštas ir „de jure" pripažintas 
Lietuvai. Bet tolimesnė politinė 
raida nepatenkino senojo idealisto, 
nes politika nėjo ta kryptimi, kaip 
jis savo ilgoj kovoj buvo įsivaiz
davęs.

„Kurį laiką likome vieni." Pat
riarchas pradėjo atvirai su manim 
kalbėti. Čia jis reiškė nepasiten
kinimą Centro vyriausybės ir 
organo Gubernatūros elgesiu.

„Sakyk, gerbiamasis, dėl 
viskas taip įvyko? Ar Centro 
riausybė neturėjo galimybės 
venkti, kad taip neikverbtų į kraš
tą hitlerizmas ir kad kraštas ne
tiktų be jaunosios kartos veikėjų?" 
klausė jis.

„Į hitlerizmą paveikti Centro 
vyriausybė, tur būt, neturėjo jo
kios galios", atsakiau. „Čia mes, 
kaip ir visas pasaulis bejėgiai. Be 
to, tolimesnis pasaulis tinkamai 
neįvertina hitlerinio pavojaus, su 
juo net bičiuliauja. Žinoma, čia 
yra padaryta daug klaidų, duota 
daug medžiagos svetimai propa
gandai. Bet dėl antro klausimo tai 
yra didelis apsileidimas kai kurių 
politinių asmenų ir net jų bloga 
valia, Tiesiog nenorėta ką nors 
padaryti. Dabar gal jau norima, bet 
daug tinkamo laiko praleista. Ne
žinia, ar dar suspėsim."

„Aš pakartotinai esu iškėlęs šį 
klausimą Gubematūroj ir net ke
lis kartus Kaune, pačiose viršū
nėse. Bet kažin kodėl tiesiog ne
nori klausytis. Mane patį tokiais 
momentais gražiais žodžiais ir 
pagarba tiesiog įvyniodavo, kad 
nieko nebeliko sakyti."

„Aš matau didelį pavojų”, tęsė 
patriarchas. „Anapus Nemuno 
stovi nuolatai augantis smakas,

jos

ke 
vy- 
pa-

dabar apsidengęs svastika, kuris 
yra pasiruošęs kiekvienu momen
tu grobti Klaipėdos kraštą. Nors 
jis nagų per Nemuną dar netiesia, 
bet >o nuodingas kvapas visame 
krašte jaučiamas. Man ypatingai 
tai gerai jausti. Puikiausiai ma
tom, kaip pamažu nuodijamas mū
sų jaunimas, kaip jis pasiduoda 
svastikos įtakai, kaip jis nuolatai 
žiaurėja."

„Aš vis negaliu nusiraminti, kad 
Centro vyriausybė beveik per 15 
metų nepajėgė išauklėti veikėjų 
ir politikų. Kas bus, kada užeis, 
Dieve, neduok, blogesni politiniai 
laikai, kas tada kovos? Senosios 
kartos poliškai veikėjai iš da
lies jau išėjo į amžiną kelionę. 
Kas juos pavaduos? Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpy yra, 
berods, išaugintas skaičius gerų 
valdininkų organizatorių, bet seno 
masto veikėjų politikų, gali pa
sakyti, nė vieno. Tai labai liūdnas 
dalykas", baigė jis.

,,Galimas dalykas", atsakiau, 
„bet gal mes tuomet būsime po
litinis lavonas, kurio niekas ne- 
beatgaivins ... Busimasis susirė
mimas bus baisus", baigiau.

Sugrįžus kitiems, išgėrėme ka
vos, įsirašėme į garbės svečių 
knygą, atsisveikinome su baltagal
viu patriarchu ir jo dukterim El
ze, kuri su nepaprasta meile ir 
nepailstama ištverme jį slaugy- 
davo, ir, vakarui artinantis, pasu
kome į Klaipėdą, kuri prieš 15 
metų buvo .įgijusi Mažosios Lietu
vos sostinės titulą.

Įvyko Klaipėdos krašto prijun
gimas prie Trečiojo Reicho. Kraš
tą užėmė nepaprastai ginkluotos 
kariuomenės dalys ir plieninių 
šarvuočių virtinės. Su kariuomene 
kartu ėjo SA ir SS daliniai bei 
Gestapo. Netrūko grasinimų, jeigu 
greita^ neišsikraustys iš buvusio 
Klaipėdos — •*-• *-
apaštalas. 
leido, kad 
150 metų 
buvo suskaldęs Rambyno akmenį, 
liktų dar koks, nors ir visai pa- 

I senęs ir bejėgis, senų laikų liu
dytojas. Keletą dienų po prijungimo

■ Jankų šeima išsikėlė į Lietuvą ir

aš tikiu vėl sugrįžti į savo Ram- 
byną. O jūs juk daug jaunesni."

Mes padarėme saldžiai rūsčius 
ir netikinčius veidus, kaip anas 
Tamošius prieš 1900 metų. Tikėti, 
kad Trečias Reichas, nacional- 
socializmo pastatytas 1000 metų, 
greitai sugrius ir kad net senasis 
Jankus dar grįš į Bitėnus, mums 
atrodė jau perdaug optimistiška. 
Tai galėjo būti tik nepalaužiamo 
optimišto svajonė.

Ir nesuklydo, ir vis dėlto sukly
do senelis. Tai buvo tikras delfiš- 
ko orakulo spėjimas, kuris išsi
pildydavo ir neišsipildydavo. Bai- 
iantis vokiečių okupacijai, Jankus 

tikrai kuriam laikui buvo sugrįžęs 
į Bitėnus. Bet užėjo kitas pavojus, 
kurio tuomet nenumatė nė dievaitė

Pythia. Ir patriarchui vėl teko ap
leisti tėviškę, trečią kartą, bet šį 
kartą patraukė į vakarus, kol per
keliavęs visą Vokietiją, galiausiai 
sustojo Husume, prie tolimos, niū
rios ir audringos Siaurės jūros 
kranto. Čia, atsitolinęs nuo Balti
jos jūros ir Nemuno, paskutinis 
aušrininkas jų be pertraukos ilgė
josi, kol galiausiai, 1946 m. gegu
žės mėn. 23 d., amžiams užmerkė 
akis.

Ar bus lemta paskutinio aušri
ninko kaulams grįžti į tėviškę ir 
visiems amžiams il&tis Rambyno * 
akivaizdoj?

Kas turi tiek nepalaužiamo opti
mizmo, kaip buvęs patriarchas, tei
giamai atsakyti į šitą klausimą?

krašto anas lietuvių 
Hitlerizmo garbė no
toje vietoje, kur prieš 
malūnininkas Švarcas

Pirmieji pokarinio lietuvio emigranto 
įspūdžiai Argentinoje

Sirdis neramiai plakė, kai po ilr 
gos, visą mėnesį trukusios kelio
nės per Atlanto bangas tolumoje 
pamačiau baltuojančius aukštus 
namus ir eiles tvarkingai išsiri
kiavusių medžių, panašių į mūsų 
topolius. Tai buvo mano naujosios
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Ir vėl jį apėmė anas jį visą gy- Į apsigyveno Kaune, kaip daugelis 
venimą valdęs nepalaužiamas op- [ kitų Klaipėdos krašto reikėjų ir 
timizmas, kai jis pasakė: „Bet aš 
nenustoju vilties." „Lietuva tiek 
audrų pernešė, perneš ir šitą. Bet 
viena sakau: po sekančio karo, 
kada subyrės anas išspipūtęs 
svastikuotas smakas, Karaliaučius 
tikrai bus mūsų, kaip mes dainuo
davome ankstybesniais laikais." 

„Bet aš nemanau Bitėnų apleis
ti. Aš toliau paliksiu Rambyno 
sargyboje. Visvien, kas įvyktų ir 
kas bebūtų“, toliau tęsė senukas.

Bet ir suklydo baltagalvis sene
lis. Prūsijos temailašalmis, mėlyn- 
šakis, didžiaūsis ir tarnyboje vi
suomet rūstus žandaras, su kuriuo 
patriarchas savo amžiuje pakar
totinai buvo turėjęs reikalų, buvo 
tiesiog džentelmenas, lyginant jį 
su rudųjų SA ir juodųjų SS vyra 
žvėriškumu.

Kalbėjome apie Tilžę, senąją 
Prūsų Lietuvos sostinę, apie seną
sias kovas prie Rambyno, kai juo- 
dakryžiai krikščionys veržėsi į 
Lietuvą, žudė žmones ir braidžio
jo jų kraujuje. Prisiminėm ne per 
seniausius istorinius įvykius, kai 
1807 m. ant didelio, prabangiai 
pastatyto plausto susitiko du 
imperatoriai, nusistatę naujai tvar
kyti pasaulį. .

„Pasieks galą ir dabartinis siau
bas", pranašavo patriarchas. „Tuo
met mes galėsim sakyti. Sic- tran
sit gloria mundi. Esu įsitkinęs, 
kad ir šitas galiūnas sugrius."

vargo tėvynės — Argentinos kran
tai. Prie mūsų didžiulio laivo sku
biai artėjo uosto policijos ir imi
gracijos valdininkų motorinės 
jachtos, pasipuošusios žydriai-bal- 
ta-žydria Argentinos vėliava. Lai
vas nuleidžia tiltelį, ir pirmą kartą 
gyvenime pamačiau argentinie- 
čius, žmones, kurių žemėje teks 
ieškoti sau darbo, duonos, draugų 
ir naujo gyvenimo.

Vos išlipęs į krantą, pajutau, 
koks baisiai nereikalingas balas
tas yra žmogus be pinigo. Atvy
kau į šį kraštą milijonieriumi sa
vo jausmų gausumu ir elgeta savo 
kišene. Mano tie „milijonai“ to-

politikų.
Keletą savaičių po to viename 

klube susirinko žymus turelis 
Kaune atsidūriusių klaipėdiškių 
pamatyti, kas Kaunan atvykęs, ir 
pasidalyti mintimis. Be Martyno 
Jankaus, matėsi ir Jokūbas Stiklo- 
rius, prof. dr. V. Gaigalaitis ir 
kiti. Nusiminę ir be nuotaikos 
visi sėdėjo ir tyliai kalbėjosi. Kal
bų nebuvo sakoma, nes užsienių 
reikalų ministerija buvo pageida
vusi, jog politiniais klausimais vie
šai nebūtų kaltama, kad nesikom- 
plikuotų ir taip sunki valstybės 
padėtis. Visur buvo pilna 5—tos 
kolonos šnipų, kurie kiekvieną 
žodį nunešė ten, kur buvo pagei
daujama jį sužinoti.

„Man tiesiog liežuvis niežti", 
sakė vienas šalia manęs sėdintis 
veikėjas, vadinsiu jį Vilmantu. 
.Reikėtų žmonėms įkvėpti kiek vil
ties. Sėdi ir verkia kaip Izraelio 
vaikai prie Babilono vandenų. 
Bet, deja, aukštieji politikai to ne
pageidauja. Reikia jiems klausyti, 
nors Lietuvos pajūrį jau prarado."

„Kodėl sėdite taip nuliūdę?" pa
klausė patriarchas jo artybėj sė
dinčius. „Nereikia nusiminti. Mano 
ilgame gyvenime daug buvo tokių 
akies mirksnių. Bet visuomet išei
davo geriau, negu buvo galima 
įsivaizduoti. JClaipėda vėl grįš prie I vasary. Drėgmė ir karštis drauge 
Lietuvos ir gana greitai, jog net 1 taip veikia orą, kad žmogus jau-

H.

tiesi virinamas garų puode ir dar 
iš viršaus svilinamas saulės. No
rėtum mesti visus kaklaryšius, 
švarkus ir kitus etiketo varžtus, 
bet tik pabandyk čia žmogus, kad 
ir švariausiai Apsirengęs, pasiro
dyti gatvėje be kaklaryšio ar švar
ko! Tuoj pat prisistatys tau mie
las policininkas, ir protokolas ga
rantuotas. Ką šiame krašte ispa
niško kraujo žmonės daro, kai 
niekas jų nemato, aš nežinau, bet 
kad gatvėje be kaklaryšio ir 
švarko čia skaitosi baisiai nepa
doru, tai faktas. Bendrai, Buenos- 
Airese publika vaikšto taip pui
kiai apsirengusi, kad ir gerais lai
kais Paryžiuje gal taip nebuvo. 
Taigi vargšui emigrantui čia sun
ku savo skurdą paslėpti. O nori 
žmogus tai padaryti, tai turėk ki
šenėje mažiausia 2 — 3 šimtukus 
pezų. O jei nori tiek uždirbti, tai, 
nei valgęs, nei gėręs, turėsi dirbti 
fabrike, kaip juodas jautis, dau
giau, kaip mėnesį.

Be pinigo čia žmogus nežengsi 
nė žingsnio. Išlipai iš laivo, ir nors 
nuo maisto lūžta krautuvės ir 
viešbučiai puikiausiom reklamom 
žibėte žiba, mirsi badu ir be pa
stogės, jei pinigo kišenėj nėra. 
Nėra jokių emigrantams globoti 
draugijų, jokių „Caritas“ ir, bend
rai, jokios pašalpos. Pati Imigra
cijos Direkcija, jeigu jau ką įsi
leidžia imigruoti į čia, tai išrei
kalauja visokių garantijų ir pa
rašų, kad atvykėlis net Emigrantų 
Viešbuty, (tiksliau pasakius, sto
vykloj) nė vienai dienai neapsi
stotų. Taigi nuo pirmos dienas čia 
visu savo žiaurumu prieš akis at
sistoja pinigo klausimas, o jį už
dirbti čia nelengva, net labai ne
lengva. Nemokant kalbos, tiesiog 
žmogus nežinai, nei ką pradėti, 
nei už ko griebtis. Ir ko, sakysim, 
aš pats neprikombinavau! Norė
jau įsitaisyti šoferiu-taksistu. Pa
sirodė, kad tai ne toks jau papras
tas dalykas. Visų pirma, jei nori 
kiek uždirbti, tai turi turėti savo 
mašiną. Ir ne bet kokią mašiną, 
nes su „trantais“ čia visai negausi 
leidimo važinėti. O tokia taksi ma

kie čia nevertingi, tokie niekam šina.kaip čia važinėja, atsieina apie 
nereikalingi, o mano dvarai ir tur- !10 18.000 pezų, paskui apie 3 000

------„ i— 'pezų atsieina įvairus leidimai. O.
be to, reikia laikyti būtinai ispanų 
kalba egzaminus.e Iš kur paimsi 
žmogus tuos 20.000 pezų? Tiek pi
nigų čia per 20 metų neuždirbsi. 
Taigi nuo to „liuksuso“ teko atsi
sakyti.

Kombinavau atidaryti foto 
reikmenų krautuvę. Bet ir čia tos 
pat kliūtys: 1) kalba, 2) patalpos 
išnuomojimas, kuris tūkstančiais 
kvepia, 3) patento išlaidos, na, ir 
4) „akmuo, kuris visa vežimą ver
čia“ —pradžios kapitalas, pinigai.

Galvojau suorganizuoti spaustu
vėlę, tuo patarnauti lietuviškai 
spaudai ir iš kitų pašalinių užsa
kymų kaip nors verstis, užsidir
bant kasdieninei duonai, feet kur 
tau, broli, ir čia be pinigo nėr ko 
nė svajot. Už vieną rankinę spaus
tuvei mašiną reikia sumokėti su

tai, sukrauti Skurliais j du laga
minėlius, slėgė neviltimi daugiau 
sielą, negu pečius ... Bet palikime 
visa tai. kas liūdna. Vietoj to no
riu šiose eilutėse su savo tautie
čiais pasidalyti įspūdžiais apie tai, 
kaip čia atrodo gyvenimas emi
grantui. Juk kas žino, gal, belau
kiant naujo tėvynės pavasario, 
teks žiemos šalčiams daug kam iš
skristi gervių keliais į šiltesnius 
kraštus. Taigi keli žodžiai apie 
„šiltuosius kraštus“.

Na, ir šilta čia iš tikrųjų! At
važiavau čia žiemos išvakarėse. 
Bet nežinau, ar kada nors savo tė
vynėje tiek prakaito būsiu išlie
jęs pačiame karščiausiame vidu-
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jos būtiniausiais priedais nema
žiau 10.000 pezų. Lietuviškas laik- 
-raštis, sakysit, duos pelno bent 
vieno žmogaus pragyvenimui. Štai 
čia ir yra tragedija, kad mūsų 
žmonės nė nesapnuoja, kokia el
getiškai skurdi lietuvių spaudos 
ir jos darbininkų būklė!

Ar Tamstos tikėsit, kad Pietų 
Amerikoj, dedant labai dideles 
pastangas, vaikščiojant dargi po 
butus, vos begalima surinkti 500 
prenumeratų! Širdį skauda, kad iš 
30.000 — 40.000 mūsų brolių Ar
gentinoje tiek maža lietuviškos 
spaudos mylėtojų, bet, deja, pana
šiai yra. Ir nors čia buvo didelių 
idealistų, kurie šiam šventam rei
kalui savęs buvo pasiryžę išsiža
dėti, būtų buvę patenkinti, jei už 
šį savo darbų ne kambarį, o bent 
lovą kur nors padoresniam kori
doriuje turėtų ir bent pusbadžiai 
pavalgyt galėtų, bet ir. tų sąlygų 
nebuvo... Taigi, bevartant čia 
krūvas laiškų iš Europos, kuriuose 
pripažinti ir nepripažinti poetai ir 
literatai siūlosi ir prašosi čia į 
redaktorius, darosi liūdna dėl šių 
gerų žmonių iliuzijų ... Taip yra 
Pietų Amerikoj, o, kiek man žino
ma, mažai kuo geriau ir Šiaurės 
Amerikos lietuviškoj spaudoj. Ir 
ten redaktoriaus duona labai 
karti ir labai jos maža ...

Ir taip, vienintelė galimybė už
sidirbti sau duoną — eiti į fabriką 
eiliniu darbininku. Darbininko 
gyvenimas čia, ypač prie naujos 
valdžios, gerokai pagerėjo, bet čia, 
man rodos, dar toli iki to pragy
venimo lygio, kokį per ilgą laiką 
yra pasiekusi Š. Amerika. Darbi
ninkas čia uždirba per mėnesį nuo 
150 ligi 250 pezų. Kvalifikuoti kar
tais gali uždirbti ir daugiau. Bet 
toks, atsiprašant, darbininkas, ko
kiu galiu būti aš ir kiti į mane 
panašūs doktoratų ir diplomų ap
gadinti žmonės, vargu ar įstengtu- 
mėm persiristi per pusantro šimto 
peziukų... Tuo tarpu už kambarį 
aš pats moku mėnesiui 90 pezų, 
už pusryčius ir pietus 60 pezų, tai 
jau ir 150, o kur vakarienė, balti
niai, važinėjimas į darbą, apsia- 
vimas, apsivilkimas ir kitos neiš
vengiamos išlaidos? O kur dar 
kalbos pamokos, be kurių neįma
noma apsieiti? Man tas „malonu
mas“ atsieina 50 pezų per mėnesį 
už tris savaitines pamokas. Vadi
nasi, darbininko „karjera“ ne taip 
jau viliojanti...

Tie naujieji emigrantai, kurie 
čia mano gauti advokato, teisėjo 
mokytojo ar kitą panašų darbą, 
tie yra simpatiški svajotojai ir 
daugiau nieko. Vienas advokatas 
man rašo iš Vokietijos, kad jis sa
vo atvažiavimu nutarė pagerbti 
Argentiną. Jei jam, sako, iš karto 
ir nebus galima advokatu būti, tai 
jis sutinka iki tiek nusileisti, kad 
laikinai galės dirbti kad ir moky
tojo darbą. Kitas mokytojas rašo, 
kad jis turi didelį pedagoginį pa
tyrimą ir mano, kad tas jo patyri
mas būtų labai naudingas Argen
tinai. Maždaug visi, kurie turėjo 
reikalų su juridiniais mokslais, 
siūlosi mūsų Pasiuntingbei į tar
nautojus, matyt, nežinodami, kad 
tas „gaususis“ Pasiuntinybės tar
nautojų personalas susideda vos.. 
iš vieno ministerio ir vieno vie
nintelio raštvedžio. Sunku mums 
juristams, filosofijos daktarams, 
pedagodams, poetams ir panašiems 
profesionalams suprasti, kad mūsų 
20 metų pasiruošimo ir mokslo 
darbas tremtinio, o ypač emigran
to, sąlygose yra lygus nuliui. 
Graudu, bet toks jau mūsų liki
mas. Lengviau bus tiems, kurie 
sugebės užmiršti, kas jie buvo, ir 
stengsis pradėti savo gyvenimą iš 
naujo, kaip anuomet „negramat- 
nieji“ mūsų broliai, kurie leidosi 
į tolimą užjūrį ieškoti laimės. Su 
tuo reikia apsiprasti, nes kitos 
išeities nėra. Ir kai mano laivas 
tolo nuo Europos krantų, su ge
liančia širdimi peržegnojau šį 
brangų kontinentą ir, savo sieloje 
supylęs kapą ant visos savo praei-

Savaitine pasaulio ivykiu apžvalga

Prancūzijoje komunistai tariasi su 
socialistais

Prancūzijos komunistai oficia
liai pareikalavo ministerio pir
mininko posto naujoje Prancūzi
jos vyriausybėje. Komunistai 
kreipėsi laišku į socialistų parti
jos komitetą, siūlydami sudaryti 
iš abiejiį partijų atstovų vyriau
sybę, vadovaujant komitetams. 
Toliau komunistai neatmeta ir 
kitų partijų bendradarbiavimo, 
tačiau laiške nurodoma, kad ko
munistai ir socialistai parlamente 
turi pakankamai jėgų, kad jų 
partijos galėtų sudaryti tinkamą 
variausybę. Taip pat laiške siū
loma pravesti abiejų partijų at
stovų pasitarimus sudaryti socia
listinę vyriausybę, pavadintą „de
mokratine unija“.

Socialistų partija, atsakydama į 
komunistų laišką, pranešė, kad ji 
tik tada pasisakys dėl pasiūlytos 
vyriausybės sudarymo, kai gaus 
iš komunistų partijos smulkesnių 
informacijų apie tokios vyriausy
bės programą.

Dabartinė Prancūzijos vyriau
sybė, 'lapkričio 28 d. susirinkus 
parlamento atstovams, atsistaty
dins.

Kaip jau galutinai žinoma, per 
praėjusius parlamento rinkimus 
Prancūzijoje komunistai pravedė 
186 atstovus, MRP — 163, socia
listai — 104, dešiniosios grupės 
— 82, radikalsocialistai — 63 ir 
nepriklausantieji — 5 atstovus.

Graikijoj neramu
Praėjusią savaitę tarp Atėnų 

ir Salonikų buvo nutrauktas tele

Ansbacho LTB Teismo pirmasis posėdis J.Gaidžio nuotr.

fono ryšis. Graikijos gen. stabas 
ministeriui pirmininkui Tsalda- 
riui buvo pranešęs, kad prie Syra 
kalnynų, kur ginkluoti sukilėliai 
buvo pradėję didelio masto puo
limus, nukreiptus į netoli esan
čius miestus, įsikišus vyriausy^ 
bės kariuomenei, padėtis esanti 
vėl atstatyta.

Karo ministeris Philip Dragou- 
mis pareiškė, kad „sukilėlių“ vei
kimas šiaurės Graikijoj plečiasi, 

ties, pasiryžau kad ir gatves šluoti, 
bet tik galėčiau būti laisvas žmogus 
su laisva sąžine laisvame krašte. 
Nepykit, mano nėlaimės draugai 
už atvirą žodį. Kalbu į Jus, kaip 
vienas iš nuvainikuotų daktarų, 
gyvenąs laisvojo proletaro sunkų 
gyvenimą...

(Bus daugiau.) 

ir kad esą įrodymų, jog „sukilė
liai“ yra įsiveržę iš kaimyninės 
valstybės. Kariniu atžvilgiu vy
riausybė ten esanti padėties vieš
pats.

Graikijos vyriausybė taip pat 
paskelbė, kad ji kreipsis į Saugu
mo Tarybą prašydama, kad 
išaiškintų padėtį šiaurės Graiki
joje. Toliau Graikijos užsienio 
reikalų ministerijos kalbėtojas' 
pranešė, kad Graikijos vyriausy
bė,- kreipdamosi į Saugumo Ta
rybą, apkaltins savo kaimynines 
valstybes kišimusi į Graikijos vi
daus reikalus.

Žinių agentūra „Dana“ prane
ša, jog Piraus radijas paskelbė, 
kad keli graikų kariai peržengė 
Albanijos sieną ir apšaudė Alba
nijos pasienio sargybinius. Po 
abipusio susišaudymo, graikų ka
riai pasitraukė.

Londono radijo žiniomis Grai
kijos sukilėliai iš savo štabo pa
skelbė visuotinę mobilizaciją. Čia 
„sukilėliai“ dabartiniu metu turi 
apie 1500 vyrų. Tarp • vyriausy
bės ir sukilėlių kariuomenės vyk-, 
sta sunkios kautynės. Iš abiejų 
esama daug aukų.

„Sukilėliams“ pavyko užimti 10 
kaimų ir užgrobti UNRRA san
dėlius.

Didžiosios valstybės svarsto veto 
teisę

JT politinė komisija svarstė 
veto teisės klausimą. JAV atsto
vas Connally šios komisijos po
sėdžio metu pareiškė, kad JAV

yra nusistačiusios prieš JT orga
nizacijos Chartos pakeitimą, tuo 
pačiu ir prieš veto teisės'panai
kinimą. Saugumo Taryba turinti 
dar kartą persvarstyti balsavimo 

■ formą ir nuolatiniai Saugumo Ta
rybos nariai veto gali panaudoti 
tik ypatingais atsitikimais. Ne
tikslus veto panaudojimas gaii 
privesti prie JT organizacijos su
griovimo. Jei būtų pasisakyta, 
kad kai kurie Chartos punktai 
yra keistini, jie gali būti pakei
sti, bet tik rie.taip skubiai.. Con
nally, kreipdamasis į didžiąsias 
valstybes, reikalavo, kad jos bū
simus savo sprendimus gerai ap
galvotų. Šiuo punktu Connally ir 
Višinskio nuomonės pilnai su
tampa. Toliau Connahy nurodė, 
kad bandymai panaikinti veto 
teisę yra be tikslo.

Toliau Belgijos atstovas pasi-

Lietuvių mašinraščio ir stenografijos kursai Ansbache
J. Gaidžio nuotr.

sakė prieš veto teisę; kitų pen
kių mažesnių kraštų atstovai pa
siūlė apriboti veto teisę. Kinijos 
atstovas pareiškė, kad veto tuo 
tarpu nebūtų pakeistas. Britani
jos užsienio reikalų ministeris* 
pasiūlė JAV, Prancūzijos, Kini
jos ir Sovietų Sąjungos atstovams 
susirinkti šią savaitę aptarti ve
to klausimą.

Keturių užsienio reikalų 
ministerių posėdžiai

Keturi užsienio reikalų minis
terial svarsto Triesto klausimą. 
Molotovas patiekė visą eilę šiuo 
klausimu naujų papildymų prie 
Prancūzijos pasiūlymo. Svarbes
ni iš šių papildymų yra šie:
1. Triesto statutą privalo nusta
tyti ne Saugumo Taryba, bet ke
turi užsienio reikalų ministerial;
2. Triesto srities vyriausybės ga
lia turinti būti apribota; 3. Sve
tima kariuomenė iš Triesto sri
ties turi būti atitraukta ketu

riems minesiams praėjus po tai
kos sutarties pasirašymo.

Pasitarimai vyksta toliau. Jau 
apsvarstyta ir susitarta dėl gu
bernatoriaus ir policijos vado tei
sių. Manoma, kad Triesto klau
simu pavyks susitarti.

Į Italijos vyriausybės pranešimą, 
kad Italija norinti tiesioginių de
rybų su Jugoslavija Triesto klau
simu. JAV ir D. Britanija atsa
kė, jog jos tam pritaria. Taip 
pat keturi užsienio reikalų mi
nisterial susitarė, kad Italijos ir 
Jugoslavijos susitarimai būtų dar 
pasvarstyti keturių užsienio rei
kalų ministerių konferencijoj.

Toliau Italijos užsienio reikalų 
ministeris pareiškė, kad jis netu
rįs jokio atsakymo iš Jugoslavijos 
dėl jo apsilankymo Belgrade. To
kiu būdu neaišku, ar derybos 

tarp Jugoslavijos ir Italijos bus 
atnaujintos ar ne. Iš kitos pu
sės, kadangi keturi užsienio rei
kalų ministerial baigia Triesto 
klausimu susitarti, tad Italijai ir 
Jugoslavijai nebūtų ko ypatingai 
derėtis, nes vis tiek šių abiejų 
kraštų derybos turėtų vykti už
sienio reikalų ministerių ir Pa
ryžiaus konferencijos susitarimų 
ėmuose.

Smuts kritikuoja Sovietų 
Sąjungą

Šiomis dienomis kalbėdamas 
per radiją Pietų Afrikos minis- 
teris pirmininkas Smut; pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga turinti du 
maštabus — vieną ji taikanti pa
ti sau, kaip didžiajai galybei, o kitą 
— mažosioms tautoms, kaip Pie
tų Afrikos Sąjungai. Savo pačios 
saugumo sumetimais ji be dides
nio galvojimo ar atsiklausimo 
prisiskiria didžiules ir net labai 
tolimas teritorijas, kaip pav, Ku
rilų salas, tačiau tuo atveju, kai 
P. Afrika savo saugumo sumeti
mais reiškia pretenzijas JT po
sėdžiuose į pietvakarių Afriką, 
Sovietų Sąjunga daro didelių 
priekaištų ir kelia abejonių, ar 
pasaulis privalo pripažinti skir
tingus mastus galingųjų ir silp
nųjų atžvilgiu, kai kalba eina 
apie jos saugumo reikalą.

Darbiečių partijos opozicija
Praėjusios savaitės penktadienį 

Žemuosiuose Rūmuose po Edeno 
pasisakymo buvo aptarta du dar
biečių partijos pareiškimai dėl 
karaliaus Jurgio kalboš.

Vienas jų, William Warbey, bu
vo pareiškęs, kad vyriausybė, iki 
šiol dėdama pastangas įgyvendin
ti socialistinius tikslus šalies vi
duje, nerado galimybės tarptau
tinėje plotmėje įgyvendinti socia
listinę politiką.

„Vyriausybė išvystė aukšto ir 
nuoširdaus bendradarbiavimo po
litiką su JAV“, pareiškė War
bey. „Reikia stebėtis, kad dėl ne
apykantos Sovietų Sąjungai ir 
mūsų vienašališkų santykių mums 
vis didėja sunkumai tarptautinė
je politikoje.“

Toliau Warbey palinkėjo D.
Britanijai išspręsti du dalykus, 
būtent: 1. rasti vidurkį tarp so
cialistinio planingo ūkio ir ne
kontroliuojamos privatinės inicia
tyvos ir 2. užmegzti ūkinį ryšį su 
Europos valstybėmis, Anglijos do
minijomis bei Europos kraštų už
jūrio kolonijomis, kurios pas sa
ve jau įsivedusios planingą ūkį.

Baigdamas Warbey pareiškė, 
kad britai neturėtų pasilikti prie 
vienašališko bendradarbiavimo su 
JAV. Britų politika turėtų būti 
draugystės bei lojalumo kupina 
tiek JAV, tiek Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu.

Ministeris pirmininkas Attlee 
griežtai atmetė darbiečių opozici
jos pareiškimą. Anglijos ministe
rių kabinetas turėjo posėdį dėl 
apsigynimo priemonių prieš gali
mą vyriausybės pavojų.

P. Mačys
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jusi susidaryti valstybės, nors pro
ga buvo gera ir pačios politinės 
sąlygos tam patogios.

Už kariuomenės skydo galėjo 
eiti valstybės viduje pati kūryba, 
pats kelias į tikrąją nepriklauso
mybę. Todėl labai neteisingas yra 
tas skambus kai kieno mėgstamas 
posakis, kad Lietuva esanti plunks
na iškovota valstybė. Priešingai, 
anot prancūzų priežodžio, Lietuva 
nesusilaukė „geros spaudos" (gerų 
informacijų). Ji turėjo viską pati 
daryti, pati kovoti.

Vertindami praeityje karinės 
jėgos reikšmę, tuo pačiu nenorime 
Lietuvos ateičiai ne iš toli siūlyti 
militarizmo, nė tų gausių kadrų 
karininkų, paprastai visur linkstan
čių sudaryti savo atskirą kastą, 
tankų, aviacijos; atominės bom-‘ 
bos laikai iš viso mažųjų tautų ir 
valstybių saugumui stato naujus 
uždavinius. Ar mažosios valstybės 
begalės iš viso turėti savarankiš
kas kariuomenes? Ar iš viso toji 
kariuomenė galėtų teikti kraštui 
naudos?

Reikšdami tokias abejones, ta
čiau ir šiomis aplinkybėmis nega
lime neįvertinti tų didelių pastan
gų, kurios buvo mūsų kariuome
nės atliktos nuo 1919 m. Nepalie- 
tėme čia įvairių .vėlesnių sukrėti
mu santykiuose su lenkais (iki
1938. III. 19 ultimatumo) ir vo
kiečiais (Neumanno-Sasso byla,
1939. III. 22 — Klaipėdos atėmimas 
ir 1.1.). Ir tokiais atvejais iškyla 
kariuomenės vaidmuo.

Jeigu šiandieninėje būklėje ir 
darome ne kartą priekaištų dėl 
mūsų kariuomenėj sunaudotų lė
šų didumo, ypač paskutiniame ne- 
priklausgmybės dešimtmetyje, tai 
turime savo kritiką imti ryšium su 
sunkia tąrptautine Lietuvos būkle. 
Atsiminkime, kad karį gerbiame 
ne dėl to, kad jis užmušinėja ki
tus, bet ■ tik todėl, kad jis pats 
yra pasirengęs mirti už turinčius 
gyventi.

Suvažiavimas, kokiu 
neturėtu būti

Š. mėn. 15—16 d. d. Augsburge 
įvyko visuotinis lietuvių studentų 
suvažiavimas. Į šį suvažiavi
mą buvo daug vilčių dėta, 
nes yra daug aktualių klau
simų, kurie neatidėliojamai turė
tų būti išspręsti. Deja, suvažia
vimas''visus nuvylė. Organizato
riai parodė tik nesugebėjimą ką 
nors organizuoti. Jau pati dviejų

Karine pajėga ir Lietuvos 
nepriklausomybe

(Atkelta iš 3 psl.) 
nant, savo kairiuoju sparnu len
kai sudavė Suvalkijoje smūgį lie
tuvių jėgoms, Augustavo miškuose 
ir aplinkui retai išblaškytoms. Ne
paskelbus karo, prasidėjo kovos 
tarp lietuvių ir lenkų, kovos nely
gios ir nepastovios. Suvalkijai gel
bėti buvo mesta daugiau kariuo
menės, bet IX. 22 lenkai (dvi ka
valerijos brigados ir 3 pėstininkų 
divizijos) ties Ginais (Seinų srity
je) pralaužė frontą ir užėjo užpa
kalin. Ties Druskininkais jie per
sikėlė per Nemumą, X. 3—4 d. pa
ėmė Varėnos stotį ir šarvuotą trau
kinį. Tuo pat metu Suvalkuose vy
ko derybos su lenkais, kurios bu
vo baigtos 1920. X. 7 sutartimi.

Visi Lenkijos ir Lietuvos ginči
jami klausimai turėjo būti taikos 
bei susitarimo keliu sprendžiami. 
Bet jau X. 9. „maištingas" gen. 
Želigovskis ta sutartį sulaužė, 
paėmė Vilnių ir savo pasisekimą 
plėtė toliau į vakarus. To laiko 
supainiuotuose ir provizoriškuose 
Rytų Europos į laisvę besiveržian
čių tautų santykiuose ginklu buvo 
daugiau pasitikima.

Kiekvienas aspiruojąs į laisvę 
tada turėjo sugebėti save apginti 
ir savo nepriklausomybę saugoti 
nuo ja besistengiančių griauti 
veiksmų. Šitokiuose labai abejo
tino saugumo ir nepriklausomybės 
netikrumo santykiuose ypač išryš
kėjo lietuvių kariuomenės vaid
muo. Ji buvo suvaidinusi reikšmin
gą vaidmenį santykiuose su bolše
vikais ir bermontininkais. Kovos 
su lenkais Lietuvos nepriklauso
mybei apginti kariuomenės vaid
muo labai išryškėja, kai ties 
Giedraičiais ir Sirvintais (XI. 
13—19) buvo labai efektyviai su
laikytas gen. Želigovskio verži
masis.

Suvalkų operacijose suvargusiai 
ir nusilpnėjusiai Lietuvos kariuo
menei į pagalbą atėjo visuomenė. 
Visoje Lietuvoje buvo sudaromi 
Lietuvos gynimo komitetai, kurie 
visais būdais ^elpė ir rėmė kariuo
menę.

Vėl buvo formuotos naujos 
savanorių pėstininkų ir - raitelių 
dalys. Daugybė partizanų ir šaulių 
būrių taip pat padėjo kariuome
nei.

Nuo 1920 m. XI. 21 d. ir šitame 
fronte karo veiksmai sustojo. Tarp 
abiejų kariuomenių iki 1923 m. 
pavasario buvo nustatyta neutrali 
zona. Paminėdami šituos karinius 
veiksmus prieš lenkus, kaip pra
eities faktus, norėjome išryškinti 
patį kariuomenės vaidmenį, visai 
nenorėdami įnešti kartelio į dabar- 

t tinius lenkų-lietuvių santykius, 
kurie yra pasukę apdairesne 
linkme.

Trumpai čia suminėta nepriklau
somybės kovų eiga parodo, jog 
jose kariuomenė sudarė" patį 
pagrindą, visų kovų kertinį ak
menį. Žinoma, del Lietuvos neori- 
klausomybės kovojo ir aukojosi 
visa tauta. Juk pačiai kariuome
nei išlaikyti ir aprūpinti reikėjo 
nugalėti daug sunkenybių. Kovojo 
lietuviai, galima sakyti, iš nieko 
organizuodami savo valsčius, ap
skritis, kurdami mokyklas, minis- 

' terijas,' steigdami įvairias įstaigas. 
Kartu kovojo visa susipratusi vi
suomenė, ypač nuo 1920 m. rugsė
jo mėn. operacijų Suvalkijoje. Ko
vojama buvo taip pat informaci
jos, propagandos bei diplomatijos 
būdais.

Bet taip tos kovos rodo, tvir
čiausia jų atrama anais chaoso 
laikais, kada tiek daug priešų bu
vo Lietuvos laisvei iš šonų ir iš 
vidaus, tegalėjo būti kariuomenė. 
Tos kovos rodo, kąd tauta be 
ginkluotos jėgos tada nebūtų galė

Tremtyje, toli nuo tėvynės 
tragiškai žuvus

ANTANUI SIDABRUI, 
jo broliui ir pusbroliui p. 
Sidabrams gilią užuojautą 
reiškia ir liūdi

Oldenburgo Lituanicos 
jaunimas

Tragiškai žuvus Antanui 
Sidabrui, jo broliui stud. 
Kęstučiui Sidabrui, tėvams 
ir artimiesiems užuojautą 
reiškia

Lietuvių Studentų Zoninė 
Atstovybė Mūnchene

dienų suvažiavimo programa buvo 
labai skurdi. Joje riebuvo nei jo
kių paskaitų, nei jokių bendres
nio pobūdžio pranešimų, tarsi 
mūsų studentijai visai nebūtų jo
kių šiandien aktualių problemų 
arba visa jau būtų aišku ir ne
verta nei svarstymų, nei diskusijų.

Taip pat keista, kad suvažiavi
me nematėme mūsų tautinių 
institucijų atstovų, o taip pat ne
girdėjome, kad jos būtų suvažia
vimą pasveikinusios. Matyt ren
gėjai ir atsakingi studentų orga
nizacijos žmonės nesugeba arba 
nenori palaikyti su jomis kon
takto. Bet tuo gal nė stebėtis ne- 

. tenka, nes suvažiavimas taip 
tvarkėsi, kad net vietinės Augs
burgo kolonijos, kuri suvažiavimą 
parėmė, atstovai negavo, progos į 
sūvažiavimą prabilti ir jį pasvei
kinti.

Nevykusiai organizuotas, lygiai 
nevykusiai stivažiavimas buvo ir 
vedamas. Pažymėtina jau pati 
pradžia. Kad mūsų studentai ne
rado reikalo savo suvažiavimą 
pradėti pamaldomis, tai jau jų 
dalykas, nors vis dėlto didelė 
dauguma mūsų studentų yra ka
talikai, ir rengėjai, jei patys ir 
nenorėjo pamaldose dalyvauti, tai 
galėjo bent pagerbti savo drau
gų didelės daugumos įsitiki
nimus. UN konferencijos daly
viai, tur būt, ne visi didžiai reli
gingi, bet vis dėlto konferencija 
buvo pradėta pamaldomis ir į jas 
atsilankė net tie, kurių buvo sun
ku tikėtis.

Daug sunkiau suprasti, kad, 
suvažiavimą pradedant, nebuvo 
rasta reikalo nei prisiminti, nei 
pagerbti net savo pačių žuvusius 
ir kovojusius dėl tautos reikalų 
draugus. Net toliau buvo nueita. 
Atsirado žmogus, kuris susirinki
mo akyse įžeidė rezistencijos ko
votojus, kurie buvo priversti čia 
pat užprotestuoti.

Po nevykusios pradžios prasi
dėję ginčai dėl Hamburgo atsto
vų mandatų per dvi suvažiavimo 
dienas (!) nepavyko baigti, nors 
aiškiai buvo matyti, kad tie atsto
vai buvo išrinkti, nesilaikant ve
damos rinkiminės tvarkos. Visų 
tų ginčų rezultatas buvo tas, kad 
iš suvažiavime dalyvavusių 20-ies 
universitetų delegacijų 8 uni
versitetų delegatai iš suvažia
vimo pasitraukė in corpore, o 10 
universitetų dalis delegatų. Nors 
likusieji ir posėdžiavo toliau ir 
net įvairius rinkimus vykdė, bet 
tai, žinoma, neturi svarbos, nes 
apie sklandų darbą tokiose są
lygose negali būti nė kalbos. J.G.

Savo coli. Sidabrą Kęstutį, 
liūdinti dėl tragiškos brolio 
Antano mirties, nuoširdžiai 
užjaučia
UNRRA Universiteto lietuviai 

stud, architektai

Tragiškai žuvus UNRRAos 
universiteto Mūnchene stud, 
arch. Antanui Sidabrui, jo 
tėvams ir artimiesiems užuo
jautą reiškia

Lietuvių Studentų Zoninė 
Atstovybė Mūnchene

Su giliu liūdesiu pranešame, 
kad š. m. spalio 10 d. mirė mū
sų mylima žmona ir mamytė

Donė Baukytė-Fricienė.
Palaidota Kreis Meppen, 

'Gross Hesepe R. kat. kapinėse.
Nuliūdęs vyras ir dukrelės 

Irena ir Milda

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Tettnango skyriaus iždinin
kei dantų gydytojai
CESLAVAI BACINSKIENEL 
jos broliui Kęstučiui Aukš- 
tinaičiui mirus, gilią užuo
jautą reiškia

L. R. Kr. Tettnango 
Skyriaus Valdyba

Pranešimai
Pranešame pažįstamiems, kad 

1946 m. lapkričio mėn. 5 d. po il
gos ir sunkios ligos mirė mano 
mylima žmona ir mūsų brangi 
mamytė ir senelė

ELENA ANUŽIENE, 
gim. MALEINAITE,

Palaidota Neuffeno kapinėse.
Liūdintieji: vyras, duktė, 
sūnūs, marti ir anūkė

Dar galima gauti informacinio 
leidinio Lietuva-Tauta ir Kraštas. 
Turinys : Kraštas ir žmonės, Isto
rinė apžvalga, Kultūriniai santy
kiai; 64 puslapiai; 35 iliustracijos. 
Kaina RM. 3.—. Užsakant daugiau 
kaip 50 egempliorių, duodama RM. 
0,50 nuolaida, kitiems 10 %: Už
sisakyti galima, „žiburių" Admini
stracijoje. Leidinyje duodamos .pa
grindinės žinios apie kraštą, gy
ventojus, istoriją, kultūrinius lai
mėjimus ir ūkinio gyvenimo raidą; 
tad jis ypač rekomenduotinas jau
nimui.

Yra išleista pagal Pauliaus Au- 
giaus piešinių projektus spalvotų 
penkių atviručių. Atvirutės yra 
charakterirtgos lietuvių dvasiai ir 
tinka Lietuvos propagandai.

Paieškojimai
3785. Verikas Aleksas, gyv. Zi- 

dorf Baltic Camp, ieško Veriko 
Mykolo, Alekso Mažeikos ir kitų 
pažįstamų.

3786. Valdmanis Augustė, gyv. 
Hersbruck DP Camp Letten-La- 
ger, ieško Rudieno Augusto, 1888 
m., Lina gim. 1902 m. Velta gim. 
1923 m. Alma gim. 1926 m. Zigri- 
da gim. 1933 m.

3787. Dumša Kazys, gyv. Zeven- 
Seedorf, Kr. Bremervorde, Bez. 
Stade, Baltic Camp, ieško sūnaus 
Zenono gim. 1926 m.

3788. Drevinskas Edvardas, gyv. 
Seedorf-Zeven, Kr. Bremervorde, 
Lt. Lager, ieško Drevinskaitės 
Pranės gyvenusios Berlyne ir 
Drevinskaitės Bronės.

3789. Numgaudis Vladas, gyv. 
Schweinfurt, Theodor-Fischer-Pl. 
34—6, ieško vaikų Antano, Vaclo
vo, Kazės, Jadzės ir brolio Stepo 
ir giminių ir pažįstamų.

3790. Paulauskaitė - Ziemelienė 
Martyna, gyv. Wiesbaden, Lit. 
Lager, ieško brolio Paulausko Ka
zimiero, gyvenusio Vienoje.

3791. Balcišis Pranas, gyv. Hers- 
feld/Hesseri, UNRRA Team 715, 
Kriegsschule c 91, ieško žmonos 
Salomėjos, dukterų Birutės, Da
nutės, Genovaitės ir J. Limontie- 
nės bei pažįstamų.

3792. Kozikienė Morta gyv. Ox- 
furt-Dragahn, Lit. Lager, Krs. 
Dannenberg, ieško sesers Onos 
Ditmonienės, Reiharto Ditmono 
ir kitų giminių bei pažįstamų.

3793. Kozikis Karolis gyv. Ox- 
fort-Dragahn, Lit. Lager, Krs. 
Dannenberg, ieško dukters Euge
nijos Kozikytes su aviem vaikais, 
giminių ir kitų pažįstamų.

3794. Milašienė Rozalija, gyv. 
Wiesbaden, Lit. Lager, ieško vyro 
Milašiaus Kazio.

3795. Baukus Pranas, gyv. See
dorf-Zeven, Kr. Bremervorde, DP 
Baltic Camp, ieško giminių ir pa
žįstamų. >

3796. Kimenienė Emilija ir Ki- 
menaitė Alė, gyv. Seedorf-Zeven, 
Krs. Bremervorde, Baltic Camp, 
ieško Zalevičiaus Edvardo ir Do- 
rotejos, Vaupso Stasio, Vaupsie- 
nės Onos ir kitų pažįstamų.

3797. Adomaitienė Ema, gyv. 
Lehrte, DP’ Camp „Churchill“, 
ieško dukters Elenos ir Genovai
tės.

3798. Kutka Jonas, gyv. Wun
siedel Homschuhstr. 80a, ieško 
Didžbono Vytauto ir Didžbono 
Juozo.

3799. Jankus Kazys,. gyv. DP 
stovykloje Rebdorf bei Eichstatt,

Norintieji jų įsigyti, prašomi 
kreiptis į „Žiburių" spaudos kioską, 
Augsburg-Hochfeld. Atvirutės kai
na RM. 1.—.

Iš tos sumos 35 % skiriama lie
tuvių bendruomenės reikalams. Pla
tintojai gauna 10 % nuolaidos.

Yra gautas iš Anglijos laiškas 
(K. K-žos vardu), kuriame teirau
jamasi p-lės Bronės Žemaitytės (iš 
Vilkaviškio). Žinantieji apie ją 
prašomi pranešti šiuo adresu: K. 
K-ža, (21) Meerteck, Kaunasstr. 40r 
Kreis Stadthagen (bei Hannover).

PADĖKA
Stuttgarto stovyklos klebonui 

kun. Gašlūnui, atlaikiusiam šv. 
Mišios už mano brangaus vyro ir 
mylimo tėvo

a. a. JUOZO MEMĖNO
vėlę ir palydėjusiam jį į amžino 
poilsio vietą, stovyklos komitetui, 
maloniems stovyklos, gyvento
jams, skautams ir visiems lietu
viams, prisidėjusiems prie laidotu
vių iškilmingumo ir visapusiškai 
parėmusiems mane su vaikučiais 
didžioje skausmo valandoje, reiš
kiu nuoširdžią padėką.

Valė Memėnienfe

ieško sūnaus Viktoro, Ivanausko 
Vytauto ir Zebertavičiaus Gedi
mino.

3800. Kiulienė Ella, gyv. Mem- 
mingen-Berg liet, stovykla, ieško 
.vyro Kiulo Jono ir svainio Ka- 
karučio Viliaus.

3801. Kindurytė Antanina, gyv. 
Amsterdam Kostverlorenstr. 23, 
Holland, eško Stepono Kindurio, 
Leono Balsio if kitų pažįstamų.

3802. Labuckienė Sofija, gyv.
Hanau a. M, liet, stovykla, ieško 
sūnaus Labucko Vytauto gim. 1925 
m. buvusio Dombrovoj prie Ka- 
tovicų. , •

3803. Mieželis Antanas, gyv. liet, 
stovykloje Gasthaus zum Hirsch, 
Illertissen, ieško sūnaus Broniaus 
Mieželio gim. 1927 m., Gajauskai- 
tės-Nemunienės Evaldbs.

3804. K. Lukošius, gyv. Uchte 
„Vytis“ Camp, ieško St. Tamulai 
tienės, Marcinkutės Andzelės, Au- 
šiūros gyv. Vienoje ir Petrausko 
Jono gyvenusio Langenweddin- 
gen.

3805. Beras Antanas, gyv. Wies
baden, Sonnenbergerstr. 21, ieško 
savo žmonos dukters Jonės ir pa
žįstamu.

3806. Baltrimas Romas, gyv. 
Wiesbaden. DP Camp 563. liet, or
kestras, ieško žmonos Jadvygos 
Baltrimienės, gyvenusios Austri
joje, Steiermark.

3807. Jurkšienė Marcelė, gyv. 
Kassel-Oberzwehren Mattenberg, 
ieško vyro Jurkšos Prano, sesers 
Austinskienės Agotos, brolio An
tanaičio Prano.

3808. Matulaitienė Jojonė-Ba- 
kūnaitė, gyv. Kassel-Oberzweh
ren, Mattenberg, ieško Stasio ir 
Adelės Petrauskų, Antano ir Pe
tronėlės Giedrių.

3809. Baužienė Vincė, gyv. Neuf
fen, Bahnhofstr. 2, Kr. Nurtingen, 
ieško Bulderytės Onos.

3810. Norvilaitis Povilas, gyv. 
Biberach-/Riss ,Wūrttemb., Camp 
8, ieško sūnaus Stasio gim. 1923 
m.

3811. Spudys Antanas, gyv. Lith. 
Commitee Office, Goethestr. 63, 
Linz, Austrija-Oberosterreich, ieš
ko Julijos Spudytės-Pangonienės 
ir Stasio Pangonio.

3812. Šnelienė Morta, Izokaitytė 
gyv. Gut Siggen Heringsdorf bei 
Oldenburg, Holstein Ir. Karolis 
Gysįas Ellersroth 47, Kr. Feucht- 
wangen b. Ansbach, ieško Emilio 
Šnelio.

3813. Vaitaitis Arvydas Marty
nas, gyv. Lebenstedt ii. Braun
schweig, Lit. Lager, ieško t moti-

k
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nos Onos Vaitaitienės, brolio Pe
tro ir Jono ir kitų giminių: Vlado 
Gavėno ir Petro Jakūbėno. **

3814. Kulikauskienė Emilija gyv. 
Geeschtacht Schpakenberg, liet, 
stovykloje, ieško sūnaus Kuli
kausko Alekso.

3815. Siperkaitė-Bartkienė, gyv. 
Kagsdorf, Post Kūhlungshorn, 
Krs. Rostock i. M., ieško Norkie
nę Sofiją, Dobaitienę Oną, Ragai
šį Juozą ir kitus pažįstamus.

3816. Vaitkevičiūtė Valentina, 
gyv. Schulheim „Schlossli“, 
Schlosslistr. 28, Zurich, Schweiz, 
ieško Vaitkevičiaus Vytaute, Da
nutės ir Laimutės Patumsyčių ir 
adv. Jurgie Dabrilos.

3817. Anė Bilevičienė, gyv.’ 2547 
Montgomery St. Montreal Cana
da, ieško giminių ir pažįstamų.

3818. Antanina Zablovskienė, 
gyv. Oldenburg i. Old., Alexan- 
derstr. 320, Lit. Lager, ieško vyro 
Zablovskio Jono, gyvenusio Neu- 
stadt-Pommern.

3819. Dilijonas Alfonsas, gyv. 
Watenstedt, Wohnheim 2?3, ūber 
Braunschweig, ieško Gedvilą An
taną, Jukną Izidorių Petrą Bar- 
dauską Simąria ir kitus draugus 
bei pažįstamus.

3820. Jonas Patrapas, gyv. 7120 
So Francįsco Ave Chicago — 29 
—' Ill. ,USA., ieško Zosės Mišei- 
"kytės. Kreiptis į Dr. Bakšį, Nie- 
derrad D.P. Settlement, UNRRA 
Team 515, Frankfurt am Main.

3821. Agota Pinčiauskienė, gyv. 
Lehrte/Hann. Camp „Churchill“, 
ieškd vyro Sebastijono Pinčiaus- 
ko, sūnaus Justino • ir dukterų 
Marijonos ir Onos.

JJ822. Marija Gedvilienė, gyv. 
"Wiesbaden, DP Camp 563, ieško 
Piniko Vaclovo ir jo žmonos Pe
tronėlės, Norvilo Kazio ir jo žmo
nos Magdės.

3823. Kazys Jurka, gyv. Waten
stedt, Wohnheim 2/3, ūb. Braun
schweig, ieško giminių; draugų ir 
•pažįstanjų.

3824. Mok. Rožė Kriaučiūnienė- 
5ukytė, gyv. Eichstatt-Rebdorf 
stovykla, ieško Mykolo Kriaučiū
no ir Broniaūs Martinaičio.

3825. Baranauskas Petras ir jo 
-žmona Baranauskienė-Svimelytė 
"Elena gyv. 146 Austin Str. Brid
geport Conn., USA., ieško savo 
artimųjų ir giminių.

3826. Antanas Vabalis, gyv. DP 
Cam Seedorf-Seven, Krs. Bremer- 
-verde, ieško med. Anatolijaus Va- 
Ualio 22 metu amžiaus.

3827. Vera Brandtnerienė, gyv. 
"Dillingen, ieško vyro Juozo 
Brandtnerio, paskt. laiku buv. 
"Drezdene.

3828. Amerikos lietuvis Anta
nas Trumpaitis, ieško savo sesers 
Domicėlės Trumpaitytės. Pranešti 
Burkšai Pranui, Oberlenningen- 
Turnhalle, Krs. Nurtingen.

3829. Kybartai Vladas, Alfonsas 
Ir Stasys, gyv. Meerbeck b. Stadt- 
Tiagen, .ieško Bronės Gečienės- 
Kybartaitės, Stigvilo Prano su 
šeima.

3830. Žilevičiūtė-Mažeikienė Ire
na, gyv. Landshut, Lehbūhlstr. 5, 
Lit. Lager, ieškp brolio Viktoro 
"Žilevičiaus.

3831. Ambrazaitis Pranas, gyv. 
Osterode/Hers „Heber“, ieško sū
naus Prano gim. 1924 m.

3832. Anelė Makarovienė, gyv. 
"Fulda, UNRRA Team 138 Assem- 
T>lė Centre, ieško dukters Marijos 
Makarovaitės. 1

3833. Martynas Janulis, gyv. 
Stuttgart, Luisenstr. 2 , Baltic 
Camp, ieško brolio Jeronimo Ja
nulio, arba atsiliepti tuos asme
nis, kurie 1944 ir 1945 metais Stet- 
tine gyveno su mano broliu.

3834. Ona Dručiūtė, gyv. Ame
rikoje, ieško Jurgio Drūčio. Smul
kiau teirautis: A. Vaičiūnienė, Ol
denburg i. O., Alexanderstr. 320, 
„Lituanica“.

3835. Antanas Jusys, gyv. Kas- 
sel-Oberzwehren Mattenberg/ ieš
ko brolio Juozo Jusio bei kitų

•pažįstamų.
3836. Lendza Adomas, gyv. Kas- 

sel-Oberzwehren Mattenberg, ieš- 
"ko sūnaus Juliau^ gim. 1924 m. 
tarnavusio Speer legione ir 1944 
m. iš Berlyno buvo perkeltas į

Trancūziją.
3837. Žįčkų Povilą prašo atsi

liepti Genovaitė-Užlesienis, Gluck
stadt, Gorch-Fock-Str. 16.

3838. Kavolėlis Juozas, gyv. Wa
tenstedt, Wohnheim 2/3 ū. Braun- 
sąweig, ieško Masiulį Juozą, Vaš
kelius Joną ir Praną, Skrebą Jo
ną, Geleževičių Antaną ir kitus 
gimines ir pažįstamus.

3839. Endrius Hermonas, gyv. 
Rosenheim, Lit. Lager prašo atsi
liepti Šiuos asmenis: Grimas En
drius, Lasdaitytė Marta, Tilmo- 
nytė Marutė, Tilmonas Endrius, 
Tilmonas Richardas, Benderytė 
Irena, Tauraitis Jonas, Valsaitis 
Richardas, Kristupas Simonas, 
Hermanas Hendrikas su šeima,' 
Hermanas Hendrikas, Hermanas 
Jonas sūnus Jono.

3840. Juozas Špakauskas, gyv. 
Leubach b. Bleiburg, Karnten- 
Osterreich, ieško giminių ir pa
žįstamų.
3841. Marcinkevičienė Pranė, gyv. 
Ansbach, Hindenburg - Kaserne, 
ieško vyro Marcinkevičiaus Petro 
gim. 1907 m.

3842. Gabrėnas Bronius, gyv. 
Marzfeld DP Lager, Altenfurt ūb. 
Nūrnberg, ieško giminių ir pa
žįstamų.

3842. Eilė Breitmoseraitė, gyv. 
Bolstadt 12 bei Nordlingen, ieško 
Breitmoseriaus, Laciaus, Literiaus 
ir kt. pažįstamų.

3844. Rickevičius Antanas, gyv. 
Memmingen Berg, Lit. Lager, ieš
ko Aldonos Telksnytės, Daugalio 
Juozo, Jurgelionio Petro ir Stan
kevičiaus Juozo.

3845. Untulienė Petronėlė, gyv. 
Austrijoje Mdllbrūcke, Supers- 
pergsoge Nr. 51 a. d. Drau, Karn- 
ten-Osterreich, ieško sūnaus .Un
tulio Alberto gim. 1925 m. kuris 
prieš kapituliaciją buvo Drezdene.

3846. Chaplain Krasocki Josef, 
gyv. Bodenwerder, Kr. Holzmin- 
deh, Sahlfeldstr. 20, ieško Bro
niaus Gurskio, kuris karo metu 
buvo netoli Regensburgo.

3847. Paluobis Jeronimas, DP 
Camp 563 UNRRA-Team 28, Li- 
tauisches Lager E III 56, ieško 
dukters Paluobytės Onos.

3848. Bronius Račkaitis, gyv.
Regensburg, Graf-Spee-Str. Nr. 
22/11, ieško "Račkaiti Benadą, Ra
dzevičių Stasį ir Šamatauską Bro
nių. /

3849. Burokas Alfonsas, gyv. 
Darmstadt, Spessartring 6, ieško 
svainio Barusevičiaus Alekso su 
šeima, gyv. Wesely.

3850. Virkietis Jonas, gyv. Wet
ter Ruhr, DP. Baltic Camp, ieško 
giminių bei pažįstamų.

3851. Žiedas Jonas, sūn. Jurgio, 
gyv. Rocholt/Westf.," DP. Camp, 
BĮ. 8, ieško Ono& Petrulionytės- 
Zabukienės.

3852. Demikis Antanas, sūn. 
Juozo, gyv. Bocholt/Westf., DP. 
Camp, BĮ. 8, ieško giminių bei 
pažįstamų.

3853. Navikovienė Ona, gyv. 
Seedorf-Zeven, Krs. Bremervor
de, Baltisches Lager, Rajon E, 
Bar. 7, ieško sūnaus.

3854. Biliūnas Jonas, gyv. Bo
cholt/Westf., DP. Camp, BĮ. 8, 
ieško dėdžių Mykolo ir Antano.

3855. Baltu Centrinės Tarybos, 
Lietuvių Gerbūvo Skyrius, Det-r 
molde, Wįttjestr. 14, skelbia, kad 
žemiau išvardinti asmenys paieš
komi: -Bertašytė Birutė, gim. 1921, 
— Yra svarbūs dokumentai iš 
Amerikos, užklausia iš Tubingeno. 
Janušis Petras (belaisvis Egipte), 
Jakovičius Ludwig, gim. 13. 8. 
1908, paieško UNRRA Team 82. 
Lapinskas Alfonsas ir Lukas Vik
toras.

3856. L. R. Kryžiaus Ravens- 
burgo Skyrius paieško Joną Liu- 
bertą ir Amą Fetingienę.

3857. Juozas Špakauskas, Leu
bach b. Bleiburg, Karnten-Oster- 
reich, ieško — giminių ir pažįsta
mų.

3858. Agota Pinčiauskienė, gyv. 
(20) Lehrte/Hann. Camp „Chur
chill“, ieško vyro Sebastijono Pin- 
čiausko, sūnaus Justino ir dukte
rų. Marijonos ir Onos.

3859. Kun. Vičiulis Stasys, gy
venąs USA. ir kun. Ereminas Sta
sys, gyvenąs Italijoje, ieško savo 
giminių, artimųjų ir pažįstamų. 
Norintieji žinoti viršminėtų kuni
gų antrašus, prašomi kreiptis šiuo 
adresu: Lietuvių Komitetas, UN
RRA Camp 2d, (13a) Tirschen
reuth.

38/3. Vladė ir Antanas Butkai, 
gyv. Oberkassel t ei Bonn DP Camp, 
ieško Balio Barkausko, gyvenusio 
Halle Saale.

3874. Šalpukas Pranas, gyv. Hei
ning bei Passau, Reisach 17, ieško 
brolio Virgilijaus Šalpuko, gyve
nusio Pommeranijoje prie Rumels- 
burgo.

3875. Jonas Greičiūnas, gyv. DP 
Camp „Churchill" Lehrte bei Han
nover, ieško žmonos Julijos Grei- 
čiūnienės, dukrelės Gintės Grei- 
čiūnaitės ir įsvainio Zigmo Girtau
to. gyvenusio Graze, Austrijoje.

3876. Salomėja Grudzinsklenė, 
gyv. Hanau a. M. Lit. Lager, ieško 
dukters Albinos gim. 1926 m.

3877. Juozas Stravinskas, gyv. 
Rothenburg o. T. Lager Wildbad, 
ieško savo sūnaus Gedimino Stra
vinsko.

3878. Mrs. Selma Reiter-Karsten, 
gyvenanti USA 1*243 Woodmont 
Ave, New Kenisngton Pa, ieško se
nelės. Julijanos Borschman (Borč- 
manienės), pranešti Hanau, lietu
vių stovykla, Janina Vosyliūtė.

3879. Birutė Lukoševičiūtė, gyv. 
Itzehoe, Kaiserstr. 51, ieško brolio 
Alberto.

3880. B. Karamba, gyv. Seligen
stadt b. Wurzburg, Lit. Lager, ieš
ko buvusius Lentvario pašto tar
nautojus. z

3881. Kilienė Sofija, gyv. Ro
thenburg o. T- Sanatorium Wildbad 
Z 104, Lit. Lager, ieško sūnaus Vy
tauto ir vyro Liudo Kiliaus.

3882. Jonas Venckus, gyv. Mee- 
sen Kaserne, Lūteck, ieško brolius 
Domą, Albiną ir Leoną.

3883. Girskis Pranciškus, gyv. 
Fulda, lit. Lager, ieško žmonos Bro
nės ir vaikų, be to, savo brolių 
ir kitų pažįstamų.

3884. Danguolė Bačkutė, gyv. 
Kempten Allg. Schloss-Kaserne, DP 
Lager, ieško Izidoriaus Račkaus.

3885. Endriukaitis Pranas, gyv. 
Schwarzenbec, Lit. Lager b. Ham
burg, ieško sūnaus Jono gim. 
1926 m.

3886. Dargužas Aleksas, gyv. 
Sverige Holmby Hallstahammar, 
ieško dėdės Dargužo Prano, Pe
traičio Prano, Norutavičiaus Jono, 
Taujansko Igno.

3887. Guldinas Povilas, gyv. Sve
rige Holmby Hallstahammar, ieško 
Viliaus Priedės ir Igno Danieliaus.

3888. Balys Blažys, Erikshillsga- 
tan. Baras-Sverige, ieško brolį Vla
dą gim. 1910 m. pusbrolį J. Va- 
lodkevičių, Pulkaunik^ ir muz. B. 
Pokštą.

3889. Hanau a. M. Lamboystr. 88, 
Litauisches Lager, Steponui Kovsui, 
nrašau atsiliepti Butkus, buv. Got- 
tenhafeno lagery.

3890. Grinas Aleksandras, gyv. 
Emskirchen Mitl. Fr., Bertholdstr. 
173, ieško brolio Grino Emilijaus 
ir sesučių Elenos, Olės ir Zenu- 
tės Grinaičių.

3891. Ona Žebrauskaitė, ieško 
sesers Stefos Žebrauskaitės, Leo
nardos Martinonytės, giminių ir pa
žįstamų. Rašyti Kostas Stasiūnas, 
Meerbeck DP Camp uber Stadtha
gen (perduoti O. Žebrauskaitei).

3892. Ona Stasiulienė, gyv. 13a 
Tirechenreut, D.O.P., ieško savo 
vyro Povilo Stasiuliaus, pask. lai
ku buvo prancūzų zonoj Neustadt.

3893. Gustavas Rėklaitis, gyv. 
Hanau a. M., Lamboystr., ,Lit. La
ger, ieško Andriaus Erenstų su šei
ma gyvenusius Barskewitz bei Star
gard.

3894. Siaurio Henriko, ieško Liet. 
Raud. Kryž. Hanau Skyriaus Val
dyba.

3895. . Martynas Janulis, gyv. 
Stuttgart, Luisenstr. 2 Baltic Camp, 
ieško brolio Jeronimo Jąnulio, ar
ba asmens gyv. su juo 1945 m. 
Stettine arba Rohn am Rhein,

3896. Anelė Makarovienė, gyv. 
Fulda, UNRRA Team 138,' ieško 
dukters Marijos Makarovaitės.

I 3860. Briedis Vidmantas, gyv. 
Kempten (Allgau) lietuvių stovy
kloje, ieško savo dėdės Alfonso 
Briedžio, kuris 1945 m. gegužės 
men. 8 d. buvo Austrijoje prie 
Gmund.

3861. Juozas Zaranka Gefange- 
nennummer 619066 Lager-Bezeich- 
nung No. 2227/JII P.O.W. Camp, 800 
Control Unit, B.A.O.R (Via Great 
Britain), ieško kunigo Kirvelio Fa
bijono, gyv. Vokietijoje, kunigo 
Ažubalio Petro ir fotografo Au
gustino Vytauto.

3862. Vincas Mačiokas,* gyv. See« 
dorf, prie Zeveno (248/A D.P. Camp, 
248/A Assembly Centre, 800 Con
trol Unit), ieško sūnaus Juozo Ma- 
Čioko, gimusio 1924 m., paskutiniu 
laiku buvo Stutgarde.

3863. Lietuviai, gyveną (24) Lu
beck, Artillerie-Kaserne, Block IV, 
Lith. Camp, ieško:
Jomantas Alfonsas — giminių bei 
pažįstamų,
Trinskis Alfonsas — giminių bei pa
žįstamų,
Telyčėnas Mamertas -— giminių, pa
žįstamų ir Vladzės Tunkevičiūtės. 
Dielininkaitis Juozas —- motinos Ma
rijos Dielininkaitienės ir Stasės Bra- 
zaitytės.
Koscialkauskienė-Vilniškytė Henrika
— Jono ir Adomo Bučinskų, be to, 
pažįstamų.
Lučinskas Kostas — giminių ir pa
žįstamų.
Petrauskas Alfonsu — Jono Pūkio, 
Jurgio Deksnio, giminių bei pažįsta
mų.

3864. (23) Gross Hesepe camp. 
Kreis Meppen/Ems.
Juozapaitis Antanas, ieško giminių 
ir pažįstamų
Kalvaitis Valentinas, gim. 23. 2. 7 d.
— tėvų ir pažįstamų
Albrechtas Pranas, gim. 24. 6. 2 d. — 
tėvų ir pažįstamų
Vaitonis Pranas, gim. 23. 4. 25 d. — 
tėvų jf pažįstamų
Bankmanienė Teresė — Balceraičio 
Juliaus ir jo žmonos Onos 
Balccraitis Edvardas — Blanko Sta
nislovo
Lapaitis Antanas — Pranę Pikytę- 
Pečkaitiępę, Praną, Juozą ir Viktorą 
Pikius
Kerutytė Anelė — Sės. Rinkevičie- 
nės Onos, Cesnavičienės Juzės ir 
Rakauskų šeimos
Elena Bertcherienė, gyv. 3222 So 
Wallace st., Chicago 16, Illinois 1 
U.S.A. — Helenos Jurevičiūtės-Stat- 
kienės, Sidabrų ir Uršulės Juodei- | 
kienės,
Liudas Simanauskas — brolio Adri- 
jono Simanausko (žinantieji jo liki
mą praneškit), Kazio Beniušio, gi
minių ir pažįst. •

Lietuviai ieško_-giminių ir pažįs
tamų; atsiliepimus siųsti: Rev. P. 
Jatulis, V.ia Gioacchino Belli 3, 
' Roma, Italy
3865. Bogušas Aleksas ieško 

Bogušienės Celinos, gim. 1897 m., 
Daškevičienės - Bogušaitės Liu - 
cinos, gim. 1916 m.

3866. Vaišnora Vincas ieško 
Maliejaus Jurgio ir Konstancijos, 
Rutkaičio Saliamono ir Vaclovo, 
Vaišnoro Vinco ir Antaninos.

3867. Peštenis Antanas ieško 
Peštenio Petro.

3868. Seilius Antanas ieško Sei
liaus Juozo, gim. 1908 m.

3869. Stanaitis Albertas ieško 
Stanaičio Adolfo ir jo žmonos.

3870. Švabauskas Feliksas ieš
ko Svabaičio Juozo, apie 42 m. 
amž.

3871. Miakas Povilas ieško Sa
bo Jono su žmona.

3872. Devenis Petras ieško De- 
venytės Katrės, gim. 1926 m., Da
gio Viliaus, gim. 1923 m., Dagy- 
tės Marės, gim. 1924 m., Marge- 
nių Martyno, Jono ir Petro, Jo- 
kubėno Vlado, girin. Gaidelio 
Broniaus, mokyt. Šerno Jokūbo, 
Veiderio Jokūbo.

3897. Vitas-Viliūnas Vaclovas, 
gyv. Spakenberg, ieško sūnaus Vy
tauto Prano Viliūno.

3898. Špakauskas Juozas, gyv. 
Oberlenbach, Post Bleiburg, Kam- 
ten (Oesterreich), ieško.giminių ir 
pažįstamų.

3899. Elena Lukminaitė, gyv. 
Stuttgart, Luisenstr. 2, ieško Be
niaus Barzdaičio, Adomo Vilijo- 
šiaus ir kitų pažįstamų.

3900. Paulauskas Jonas, gyv. 
Scheinfeld UNRRA Team 569, ieš 
ko Paulauskaitės Irenos.

3901. Poliakienė Lidija, gyv. See- 
dorf b. Zeven, Kr. Bremervorde, Lit. 
Lager, ieško vyro Poliako Osvaldo 
gim. 1913 m.

3902. Vizbaras Pranas, gyv. Lu
beck, Geninerstr., Lit. Lager, ieško 
Piliponio Zigmo ir Liko Makso.

3903. V. Bučys, gyv. Švedijoje, 
Eskilstuna, Kopmang 212, ieško 
šeimos ir Sideravičiaus Juozo.

3904. Kleinas Pranas, gyv. Bo- 
holt (Westf.), Baltic Camp U 8, 
Lit. Group, ieško Kleino Broniaus, 
giminių ir pažįstamų.

3905. Antanas Siurkus, gim. 1922 
m., ieško brolį Vincą ir seseris Zu
zaną, Oną, Julę. Prašo atsiliepti 
šiuo adresu: Bronius Tatarūnas DP 
Camp Nordkaserne Wurzburg.

3906. Tėvai gyvenantieji Dani
joje D.R.K. Lejren Blok 11 Ny- 
mindegab pr. Ndrre Nebel, ieško 
sūnaus Gustavo Tyslau, gim. 1927 
m. ir sūnaus Albino Nolinio, gim. 
1926 m.

3907. Vakavskas Jurgis, gyv. See- 
dorf b. Zeven, Baltisches Lager, 
ieško brolių Antano ir Vaclovo.

3908. Marcelė Stumbrienė,'ieško 
sesers Kunigundos ir svainio Juozo 
Kybartu, Rašyti Gr. Hesepe, Kr. 
Meppen/Ems, Petrauskas Vladas.

3909. Karnočius Vincas, gyv. 
Marzfeld UNRRA Team 303, Lit.* 
Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

3010. Beržinis Kostas, gyv. Gra
ven,‘ Kr. Munster, Josefstr. 28, ieš
ko Smolskio Vytauto ir Greičio 
Petro.

3911. Kubilienė, gyv. Glazgowb5 
244 Brown str., ieško T. Venckai- 
čio. f

3912. Kun. Riauba Irg., gyv. 
Traunstein (Obb.), Gabelsbergerstr. 
19—3, ieško Jan. ir Vine. Riaubu, 
Pr. ir Just. Pažereckų, Pr. ir Juot. 
Piečiukaičių ir kitų. -

3913. Tveraitis A., 14b) Tubin
gen, Am Lustnauer Tor, Lit. Ko- 
mitee, ieško Cijūnėlio Kazio, 1939 
m. mobilizuoto į lenkų kariuo
menę ir tais pat metais pateku
sio į vokiečių nelaisvę.

3914. Urniežius Kazys, Augs- 
burg-Hochfeld, Lit. Lager, ieško 
svainio Karpavičiaus Broniaus su 
šeima.

3915. Kasanavičienė Juzefą 
Poczta Razdamlicze, Kryvano, 
Powiat Slupck, Pommerania (Krs. 
Stolp) ieško sūnaus Kasanavičiaus 
Beno, g. 1926.

3916. Juraitis Pijus, Poczta 
Razdamįcze, Warbilowo, Powiat 
Slupck (Kr. Stolp), Pommerania 
ieško Brazaičio Juozo, gim. 1900, 
buv. Vet. Dep. direkt.

3917. Juraitis Pijus, Poczta 
Razdamicze, Warbilowo, Powiat 
Slupcka (Kr. Stolp), Pommerania, 
ieško dukterų U.S.A zonoje: Ju- 
raitytės Aldonos, gim. 1923, Ju- 
raitytės Irenos,'gim. 1928. Žinias 
siųsti Liet. Raud. Kryž. Vyr. Val
dybai, Tubingen, Karlstr. 11.

3918. Matutis Viktoras, jo žmo
na Janušauskaitė Vanda arba 
žinantieji apie juos prašomi at
siliepti: (14a) Neuffen, Krs. Nur
tingen, Bahnhofstr. 19, Litauisch. 
Lager-Komitee.

3919. Labanauskas Petras, Lu
beck, Moltkestr. la. Lit. Lager, 
ieško giminių ir pažįstamų.

3920. Gailius Stasys, Danmark, 
D.R.K. Lejer Dragsbeck, Thisted, 
ieško giminių ir pažįstamų.
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J. Butėnas

Dienos mozaika
New Yorke jau kelinta savaitė 

posėdžiauja visų Jungtinių Tautų 
delegatai ir šalia jų skyrium taria
si keturi užsienių reikalų ministe
rial. JTO Pilnatimi savo dienotvar
kę yra įsirašiusi net 56 punktus, 
kurie apima svarbiausias visuo
tinės taikos ir pasaulinės tvarkos 
problemas. Kekvienu iš tų klausi
mų nori kalbėti visų 51-nos tautų 
atstovai, kai kurie net po kelissyk 
dažnai nukrypdami į šalutinius da
lykus ir dar labiau aptemtindami 
esminguosius reikalus. Tur būt, 
teisus yra „Daily Mail" korespon
dentas Donald Bell, sakydamas, 
kad JTO pasitarimai blogai su
organizuoti ir, kad. „aukščiausiose 

Plnaties darbą veda į neišbrenda
mą klampynę. .

Sovietų pasiūlymas susideda iš 
dviejų dalių. Pirmiausia, Moloto
vas siūlo, „visuotinį ginklavimo su
mažinimą". Toliau, jis reikalauja 
„uždrausti atominės energijos ga
mybą ir naudojimą kariniams 
tikslams*'.

Visas šis gražus dalykas įklim
po, kai buvo užsiminta apie to 
nusiginklavimo kontrolę.

Molotovas, kaip matėm, išskyrė 
paprastuosius ginklus ir atominius. 
Paprastųjų ginklų gamybą jis siūlo 
sumažinti; reikalingus duomenis 
bei informacijas kiekviena valsty
bė turėtų pati pateikti JTO orga-

Katedros aikštė Rygoje

sferose vyrauja pakrikimas".' pro 
reikšmingų smulkmenų masę ne
besą įmanoma įžiūrėti kokį nors 
bendrą planą, kuris toms diskusi
joms duotų bendrą linkmę.

Nusiginklavimas

Iš pat pirmos JTO. Pilnaties po
sėdžių dienos prasidėjo aistringi 
ginčai dėl veto teisės; jie ilgainiui 
pavirto žodžių dvikove tarp manųjų 
ir didžiųjų valstybių, bet teisin
giau — tarp Vakarų ir Rytų. Tas 
sovietams labai neparankias dis
kusijas sumaniai nuramino Molo
tovas, pakišdamas naują temą, ku
ri visiems tuoj labai patiko: jis 
pasiūlė svarstyti nusiginklavimo 
problemą. Šituo manevru Moloto
vas ne tik užčiaupė bumas prisie
kusiems veto priešininkams, bet 4r 
išsyk laimėjo sovietams populia
rumo, kol ne tik prašalaičiai, bet 
ir politikai suvokė, kad sovietinis 
šio klausimo pastatymas visą JTO

Pagal 'sovietų projektą, reikėtų 
grįžti prie Tautų Sąjungos prakti
kos ir tenkintis popierine informa
cija, kurių kiekviena valstybė JTO 
organams pristatytų apie savo gin
klavimo apribojimą. Sovietų pro
jektas nemini ir neišsprendžia pa
sitikėjimo klausimo. „Net kasdie
niame gyvenime pasitikėjimas pa
pildomas atsargumu, rašo „The 
Economist". Bankai neišmoka pi
nigų pagal pareikalavimą, jeigu 
nepateikiamas čekis; mulkiais lai
komi tie, kurie vertybes palieka 
tokiose vietose, kur jas gali leng
vai nudžiauti." Pagal tą analogiją, 
sovietai nori išgauti nusiginklavi
mą, nepateikdami nieko, kas pa
teisintų pasitikėjimą.

Sį spraga dar ryškesnė atominio 
ginklo atsitkime. Anot J. L. Gar- 
vino („Daily Telegraph"), „sovietai 
įeikalauja, kad kiti be sąlygų pa
naikintų tą ginklą, kurio' patys 
sovietai neturi, nors jie savo 
ruožtu turi milžiniškus kitos rūšies 
priemonių išteklius karui vesti... 
Sovietų diplomatija tuo būdu sie
kia padidinti sovietų pirmenybes, jų 
nieku nekompensuodama ir tuo 
būdu nepaisydama kitų teisėtų in
teresų." Garvinas ir sako, kad ši
tuo keliu eidami' per metų metus 
neprieisime patenkinamo sprendi
mo.

Minėtasis Dohald Bell skundžia
si, kad dėl tokių dalykų tarptau
tinių reikalų stebėtoją tiesiog api
ma desperacija. Gal ne tiek dėl 
to, kad viršum galvos jau kybo- 
tų tiesioginio pavojaus grėsmė, 
kiek dėl to, kad nematyti, kaip 
išsklaidyti tos grėsmės pradus. 
Nes, anot Garvino, „arba mes sa
vo kartos laikmety sunaikinsim 
karo pradus, arba karas mus su
naikins'*.

- Duonos rūpestis
Nesidairydami į spėjamas ar nu

matomas tolimesnės ateities per 
spektyvas, šiauresniame dienos rei
kalų rate matom valstybių vyrus 
besigrumiant su bėgamaisiais rū
pesčiais. Gal konferencijų kauty
nėse išvargę politikai pritrūko po
lėkio dramatiškoms scenoms. Gal 
atbuko ir stebėtojų publikos dė
mesys. Svarbiausia gal, kad su 
žiema katastrofiškai paaštrėjęs 
kasdieninės duonos rūpestis dau
gį privertė nusigrįžti nuo ateities 
horizontų ir. susitelkti tięs šia die
na. Ir Bevinas, nuvažiavęs į New 
Yorką kalbėtis pasauliniais klausi
mais, pirmiausia nuskubėjo pas 
Bymes ir Trumą n ą su aliarminiu 
prašymu ko skubiausiai siųsti ja
vų į britiškąją Vokietijos zoną, 
kur maisto ištekliai galutinai išsi- 

*baige ir kur prie bado bei epi
demijų žada prisidėti masiniai 
neviltin puolusių gyventojų bruz
dėjimai.

Vakarų Vokietijos * ihaitinimo 
krizė (jeigu ji tik nepavirs kata
strofa) priminė britams, kad reikia 
paskubinti ūkinio britų ir ameri
kiečių zonų sujungimo procesą. 
Švystelėjo vilčių, kad prie to pa
galiau gali prisidėti ir sovietai. Jų 
karinės administracijos Vokietijoje 
organai jau pranešė amerikiečių 
pareigūnams, kad daugiau vokiečių 
pramonės įrengimų nebebus gabe
nama į SSSR, kad jie sutinka vo
kiečių pramonės gamybą nuo su
tartųjų 5,8 milijonų tonų plieno 
leisti pakelti ligi 12 mil. tonų, bet 
užtat reikalauja, kad Vokietijos 
reparacijos jiems būtų mokamos 
visų zonų pramonės gaminiais me
tinėmis dviejų milijardų dolerių 
vertės ratoms/ Tokia, anot „New 
York Herald Tribune", esanti so
vietų reikalaujamoji kaina už Vo
kietijos ūkinį suvienijimą. Tuo tar
pu gi rytinės Vokietijos zonos 
maisto ištekliai dar nepasiekia ba
daujančios Vakarų Vokietijos. 
Kaip rašo „Daily Mail", Hamburge 
ir Bremene stovinčių laivų kapito
nai ir virėjai kelias dienas sovietų

nams. Jokios kontrolės čia so
vietai nepripažįsta. Atominių 
ginklų gamybą jie reikalauja vi
siškai uždrausti. Stalinas yra pa
sisakęs už tarptautinę atominės 
energijos kontrolę, bet sovietai 
nepajudinamai priešinasi Barucho 
parengtam planui, kuris numato 
tarpusavį inspektavimą: jie pas 
save jokios svetimos kontrolės 
neįsileisią.

Vertindamas sovietų pasiūlymą, 
Randolph Churchillis sako, kad 
„tai nėra joks planas. Geriausiu 
atveju tai yra doras pageidavimas, 
blogiausiu gi atsitikimu tai yra 
nedora klasta."

Nusiginklavimo klausimais už- 
siėminėjo ir velionė ženeviškė 
Tautų Sąjunga. Jos diskusijos bu
vo begalinės ir impotentiškos. Jos 
beviltiškai pasiklydo kazuistikos 
labirintuose, ir joms bevykstant 
agresipės valstybės ligi dantų ap
siginklavo ir pagaliau pradėjo ka
riauti.

Mirštąs karys Brolių kapuose Rygoje (skulptūra)

komisijų „screeninguojami" ir vis 
nesulaukia leidimo išplaukti į so
vietinės zonos uostus duonos at
vežti.

Šios dienos akimis, duonos 
ženklu pažymėtos ir keturių užsie
nio reikalų ministerių derybos dėl 
Vokietijos prasidėsiančios į mėne
sio pabaigą. Prasidėjusios, jos, ži
noma, įgaus ir platesnių aspektų.

E. Turausko 
studija šveicarų spaudoje

Ženevoje išeinantis prancūzų 
kalba žurnalas „Courrier du Cont- 
nent“ pradėjo spausdinti Lietuvos 
ministerio E. Turausko studiją 
apie Baltijos valstybių pavergimą 
iš Sovietų S-gos pusės. Pirmoje 
studijos dalyje min. E. Turaus
kas išskaičiuoja Baltijos valsty - 
bių su Sovietų S-ga turėtas su
tartis, apibudina tarpusavio san
tykius, paskutines jėga primestas 
derybas ir iškelia pasaulio vie- į 

šumon visiškai nepamatuotą ir 
neteisėtą visų trijų Baltijos val
stybių okupąvimą. Sekančiame 
žurnalo numeryje bus rašoma 
apie Lietuvos gyvenimą pirmosios 
sovietų okupacijos metu.

180 lietuvių iš Italijos Atvyko į 
Angliją

Anglijos lietuvių laikraštis „Išei
vių Draugas“ rašo, kad rugsėjo 
mėn. iš Italijos į . Angliją atvyko 
180 lietuvių karių. Laikraštis rašo, 
kad šie lietuviai buvo prievarta su
gaudyti į vokiečių kariuomenę ir 
pasiųsti į pirmąsias fronto linijas. 
Progai pasilaikius, jie perbėgo į są
jungininkų pusę ir toliau kartu tu 
sąjungininkais narsiai kariavo prieš 
vokiečius. Du šio dalinio lietuviai 
garbingai žuvo kovos lauke.

Atvykusius lietuvius pirmiausiai 
aplankė ir Anglijos lietuvių vardu 
pasveikino kun. J. Sakevičius, J. 
Balnius ir P. Bulaitis. Anglijos lie
tuviai džiaugiasi šių tautiečių at
vykimu.
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