
/JVT

Em. P. Dr. VI. Viliamas

Kenčianti motina
BALTIJOS

TAUTU BENDRADARBIAVIMASPoetas Bernardas Brazdžionis parašė vieną gražiausių savo eilėraščių — himną motinai, kur jam saulė ir gėlės mena motinos vardą ir vyturėliai čiulba jį kasdien. Taip ir kiekvienas mūsų su giliausiu įsitikinimu tą pati pasakytų apie savo motinas.Motina yra tobuliausias ir gražiausias Dievo kūrinys, o kiekvienam tikram krikščioniui — šven-ta sąvoka. Pats Kristus ją pagerbė, pasirinkdamas doriausią ir kukliausia iš moterų sava gimdytoja ir tuo būdu Mariją, tą Visų Šventųjų Karalienę, apvainikavęs gražiausios ir visiems laikams brangiausios motinos simboliu.Kiekviena garbė yra brangiai perkama. Ir motinoms skiriama sunki pasiaukojimo ir kančių dalia. Tik šiuo būdu ir gali būti pateisinamos tos širdį veriančios motinų kančios, kurias, ypač šiais laikais, savo neteisybėmis joms teikia pasaulis. Argi tam motinos augina ir auklėja savo vaikus, kad jie būtų žiauriausiai naikinami? Kas galėtu suskaityti, kiek daug dabar pasauly motinų šaukiasi dangaus ir mielai sutiktų atiduoti savo gyvybę, kad sumažintų savo vaikų skausmus. Nesurasime dabar tikros motinos, kurios širdies nevertų sopulių kalavijas. Kenčia jos visos: ir tos, kurių sūnūs garbingai gynė skriaudžiamųjų tautų teises, ir ne mažiau, o gal net daugiau, kenčia, jų netekusios, ir tu tautų motinos, kuriu vaikai žuvo beprasmiškomis aukomis. Skaudžią dalią dabar neša neteisingai skriaudžiamų ir žudomų mūsų ir mūsų vienalikimių tautu motinos. Vienos jų kenčia ir miršta Sibiro taigose, kitos nemažesnės Golgotos kelius eina smurtu užgrobtoje tėvynėje — mūsų garbingų kankinių, partizanų ir visos persekiojamos tautos motinos. Ką reiškia laisvų tautų krūvon sudėtos kančios prieš šiuos nepaseikė- jamus tų motinu sopulius, kurių pateisinti niekas niekuo negalėtų!Mes visi einame baisų savo tautos kryžiaus kelią. Jis vis labiau artėja prie tos kryžkelės, kada paaiškės, ar musų tauta taip ir liks pasmerkta galutiniam žlugimui, arba vėl užtekės jai naujo prisikėlimo aušra. Visais atvejais mūsų tautos vargai toli gražu nesibaigs. Jai reikės vis naujų jėgų, naujų didvyrių, o gal ir dar daugiau — naujų kankinių. Tą kelią , turės tęsti naujoji karta. Kad tauta toje kovoje nežlugtų. ji turi nuolatos priaugti, nuolatos atsinaujinti.Motinos dienos proga mūsų pagarba priklauso ne tik toms senosioms, neįkainojamai užsitarnavusioms mūsų motinoms, bet ir toms šių sunkiųjų laikų jaunoms lietuvėms motinoms, kurios drą

siai pasiima be galo sunkią ir atsakingą naštą.Tikėjimas teisybe, jos grožis ir pasiilgimas yra įgimta nesugadintos žmonijos širdyse — teisybė turi būti pasaulyje, ji turi kada nors išeiti dienos švieson ir laimėti. Mes nežinome didingųjų Dięvo pasauliui skirtu kelių. Gal ir tau, jaunoji didvyre — tremtine lietuve motina, už tas didžią-

Vytautas Kašuba šv. Veronika Bareljefas (medis) Don. Sulaičio nuotr.

sias mūsų motinų, mūsų tautos ir tavo kančias teks garbingiausias • laimėjimo triumfas; gal tas mūsų tautos medis, kuri tu dabar . skausmingai gaivini gajomis atžalomis, suklestės nepaprastu žel-meniu ir tavo, laimėtojos, dalia vainikuosis džiaugsminga ir ramia senatve.Per maža ir banalu šiandieną būtų mūsų kenčiančioms motinoms tik sausai-padėkoti, Joms visa būtimi plaka mūsų širdys. Tau gi, mieloji tremtine motina, linkime niekados nepalūžti, o sunkią valanda gaivintis gražiaia tautos atgimimo viltimi. Mes visi visados su tavimi ir už tave! 

Baltijos jūrą jau nuo priešistorinių laikų supa mažos tautos. Jos čia išgyveno audringą istoriją, didelį tautų šioje erdvėje vykusias grumtynes. Buvo pavergiamos ir teriojamos, buvo bandoma tai vieną, tai kitą atplėšti nuo Baltijos jūros pakraščių, tačiau jų gyvastingas ryžtingumas ir nepalaužiamas noras laisvėje gyventi išgyveno visas audras bei pavojus, ir 

jų gyvenimas sužibėdavo laisvės vainiku.Didžiausius pavojus, nuožmiausias atakas turėjo betgi išgyventi tos Baltijos tautos, kurios yra iš- sirkiavusios rytiniuose Baltijos jūros pakraščiuose: suomiai, estai, latviai ir lietuviai. Šios tautos, savo gyvenamais plotais siekusios daug toliau į rytus, atbundančio slavų gaivalo nuolatos buvo spaudžiamos ir stumiamos į vakarus. Jų plotai tirpo ir siaurėjo užliejami slaviškų bandų. Buvo rimtų pavojų, kad šios tautos bus visai nublokštos nuo rytinių Baltijos jūros pakraščių, tačiau pasiryžimas, nepaprastas gyvastingumas, savo žemės meilė leido šioms tautoms bent dalinai išlaikyti savo gyvenamąją erdvę.Anas Pasaulinis karas šioms bendro likimo tautoms atkurti savo nepriklausomas valstybes, išvystyti savarankų ūkinį ir kultūrini gyvenimą, išeiti į laisvų tautų areną ir parodyti pasauliui savo tautines individualybes.Pabaltijo tautų istorija turi daug bendrų saitų ir panašumo. Bendros buvo jų kovos už laisvę, bendras jų buvo gyvenimas ir bendras likimas. Tą aiškiai jautė ir išgyveno visos tautos. Natūrali draugystė šių tautų visų aiškiai suprantama ir puoselėjama. Ji buvo išryškinta bendrais žygiais, įvairiomis sutartimis, įvairiomis bendradarbiavimo ir draugavimosi formomis ir ryškiausiai pabrėžta Estijos, Latvijos ir Lietuvos savitarpinės pagalbos ir neutraliteto paktais bei sutartimis.Buvo šio bendradarbiavimo entuziastų, kurie norėjo eiti dar toliau. ir buvo siūlyta Baltijos valstybių federacija ar konfederacija, žodžiu, dar ryškesni bendradarbiavimo saitai. Tačiau jei šiuo keliu nebuvo taip toli nueita, tai gal svarbiausia dėlto, kad anais laisvės laikais visų tautų buvo pirmaeilis uždavinys išryškinti savo tautinį ir valstybinį individualumą, apsivalyti nuo svetimų įtakų ir dulkių, išryškinti savo tautini veidą, subręsti. Nesubrendusiai tautai, svetimos įtakos yra pavo’- jingos. Nesubrendusi tauta svetimybių nesugeba asimiliuoti, bet dažniausia užsikrečia svetimybėmis.Tačiau kuo labiau tautos ėmė išsiryškinti, tuo labiau augo jose noras viena kitą labiau suprasti, pažinti ir bendrauti. Reikia manyti, kad šis noras dar labiau stiprės ir sąmoningosios visuomenės bus dar labiau puoselėjamas.Ateities gyvenimas pareikalaus iš Baltijos tautų dar nuoširdesnio bendradarbiavimo ir bendrų kovų už tautų laisvę ir savarankų gy- genimą. Tautų kelias į nepriklausomybę yra bendras. Reikia dar labiau rikiuotis ir gretinti eiles. Pasaulio opinijoje Baltijos valstybės yra išryškėjusios kaip tam tikras politinis vienetas. Pasaulis neretai labiau pažįsta ir žinio Bal-
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Latvių pažiūra

Baltijos tautu 
bendradarbiavimo 
klausimu

Praeitis *) yra neabejotinai ir aiški
ai parodžiusi, kad Baltijos tautos yra

tijos valstybes, kaip paskirą kurią 
pavieniui.

Yra ar kita svarbi aplinkybė, 
kad pasaulio dėmesį labiau pa
traukia ne mažos valstybės, bet jų 
jungtiniai, regionaliai vienetai, 
valstybių, sąjungos, blokai. Didie
siems, kurie ruošiasi tvarkyti Nau
jąją Europą, mes pavieniui atro
dome per maži ir mažai reikšmingi.

Taigi, ir Baltijos tautos tos ap
linkybės neturėtų išleisti iš akių. 
Baltijos tautų federacija ar pana
šus reiškinys gali būti pašauktas į 
gyvenimą ne tik mūsų pačių noru, 
bet ir lemtingųjų valstybių tvirtu 
pageidavimu.

Tremties gyvenimas, atplėštus 
nuo kamieno, tautų junginius su
jungė į bendrą Baltų DP grupę. Li
kimo sublokšti, mes išmokome tarp 
savęs gerai bendrauti, sugyventi 
ir dalytis bendrais vargais, bendru 
tremtinių likimu. Šis bendras liki
mas reikia dar sėkmingiau išnau-

konkuruoti, bet ir vieni kitiems pa
dėti, papildyti. Pavydžiui Estija 
gali Latvijai ir Lietuvai iš savo 
skalūnų gaunamais degalais, tuo 
tarpu Latvija ir Lietuva gali Esti
ją aprūpinti cukrumi ir 1.1. Tai tik 
vienas pavyzdys, o jų ekono
mistai galėtų surasti žymiai dau
giau. Geras ekonominis gyvenimas 
tiek tarp mūsų tautų, tiek ir pla
tesniame pasauly turi vesti kraštus 
prie jiems charakteringos ūkinės 
inidividualizacijos, bet ne prie au- 
tarkinio ūkio.

Ne paskutinėje vietoje turėtų 
stovėti ir politinis bendradarbiavi
mas. Jis turėtų eiti žymiai toliau 
ir giliau negu tai tuvo mūsų ne
priklausomais laikais. Platoninė di
plomatija yra gražus, bet mažai 
realus reikalas. Reikia ieškoti daug 
ryškesnių ir konkretesnių formų. 
Kokios turėtų būti šios formos, 
čia būtų neįmanoma nusakyti.’Tai 
pagaliau reikalinga gilesnių stu-

nesutraukomais ryšiais surištos ben
droje likimo kovoje. Nuo senų laikų 
latviai, estai ir lietuviai kovojo su 
vienu ir tuo pačiu priešu ir pakėlė 
vienus ir tuos pačius smūgius iš rytų 
ir vakarų. Laisvės kovos, baigiantis 
pirmam pasauliniam karui dėka lat
vių, estų ir lietuvių karžygiškumo, 
sukūrė laisvas ir nepriklausomas 
valstybes ir parodė visam pasauliui, 
kad Baltija gali ir turi teisę turėti 
laisvą gyvenimą.

Antram pasauliniam karui vykstant, 
kaip žinome, apgaule ir smurtu šiems 
trims Baltijos kraštams buvo atimta 
nepriklausomybė ir laisvė dalinai 
pasinaudojant aplinkybe, kad Baltijos 
tautos tuo kritišku momentu nestojo 
ir nepasipriešino vieningai ir sutarti
nai. Galima prileisti galimybę, kad 
dėl vieningos laikysenos ir tvirto visų 
trijų tautų bendradarbiavimo įvykiai 
po 1940 metu birželio mėn. būtų 
pasisukę kita kryptim. Iš kitos pusės 
sunku įsivaizduoti, kad sujungta Bal
tijos tautų laikysena, nors ir nuo
sekliai išlaikyta, būtų pajėgusi pa
laužti jėgų persvarą ar įvykius nu
kreipusi kita linkme, nes dėl Balti
jos kraštų nepriklausomybės panai
kinimo, kaip šiandien paaiškėjo, bu

vo susitarusios dvi didžiosios dikta-

Hanau lietuvių katalikų bažnyčioje sekmadieninės pamaldos
J. Gaidžio nuotr.

doti. Baltų Universitetas, Baltų 
Tarybos, Baltų Komitetai, Baltų 
kultūriniai klubai ir visas platus 
bendradarbiavimo taras turėtų dar 
labiau suaktyvėti ir būti dar nuo
širdesnis.

Taip pat reiktų puoselėti mintis, 
kad ir ateity mūsų bendradarbia
vimas ir bendravimas įgautų vis 
ryškesnes formas.

Pirmiausia reikia mums vieniems 
kitus gerai pažinti ir suprasti. Mes 
turime panašumų, bet turime ir 
skitumų. Mūsų tautiniai charakte
riai aiškiai skiriasi. Tai mes paste
bime kiekviename žingsnyje. Apie 
mūsų charakterių skirtingumą kal
bėti būtų atskiras klausimas. Ta
čiau argi mūsų bendradarbiavimas 
turėtų eiti charakterių niveliacijos 
ir suvienodinimo keliu? Anaiptol. 
Bendradarbiavimas turi eiti vie
niem kitus suprantant, pamėgstant 
ir tarpusavės pagarbos keliu.

Kempteno lietuvių kolonijos ansamblis, balandžio 17 d. minėdamas 
metines, suruošė gražiai pavykusį koncertą. Ansambliui vadovauja 
muz. P. Armonas, o programas visuomet paįvairina solistės: Radze
vičiūtė, Armonienė, Bičkienė ir Daugėlienė. K. Daugėlos nuotr.Toliau, Baltijos tautų bendradar

biavimas tiek čia tremtyje, tiek 
grįžus į savo tėvynes ne vienoje 
kurioje strityje, bet visose srityse.

Didžiausią atramą tautų bendra
darbiavimas turėtų rasti kultūrinė
je srityje. Kultūrinis tautų gyve
nimas yra esminė sritis. Mūsų 
visos pastangos yra sukurti tokias 
gyvenimo sąlygas, kad mūsų kul
tūrinis gyvenimos galėtų gražiau
siai pasireikšti visoje jo plotmėje. 
Tad ir tautų bendradarbiavimas čia 
turėtų rasti giliausio pritarimo.

Bendradrabiavimas turėtų neiš- 
leitsi iš akių ir bendradarbiavimo 
ekonominėje srityje. Ekonominėje 
srity mes turime daugiau panašu
mo, kaip skirtumų. Pagrinde tiek 
Estija, tiek Latvija, tiek Lietuva 
yra žemės ūkio kraštai. Pasauli
nėje rinkoje mes buvome ir būsi
me konkurentai. Tai tiesa, tačiau 
gerų norų vedini mes rasime visą 
eilę sričių, kur mes galime ne tik

dijų, ir aišku - galutinai jos tegalėtų 
išryškėti pačiame gyvenime.

Tačiau viena aišku, kad bet ko
kia draugystė gimsta ne tik iš 
tarpusavio bendrų interesų, bet 
abipusio supratimo, pamėgimo ir 
pasiaukojimo. Ir bendruomeniame 
bei valstybiniame gyvenime turi 
būti padėti pagrindan tie patys 
bendradarbiavimo ir draugystės 
ryšiai, kuriais grindžiama ir asme
ninė draugystė. Tada ji bus gyva 
ir tampri, nereikalaus daug žodžių 
ir sentimentų, kiek veiksmų ir dar
bų. Draugystė tus ne tiek maloni, 
bet ir naudinga, gyva ir nuolat 
pasiilgstama, jos formos nereikės 
iš anksto aptarti, — jos sponta
niškai pasireikš.

Mūsų linkėjimas ir būtų, kad ir 
Baltijos tautų bendradarbiavimas 
pagaliau pasuktų šia kryptimi.

Atidarant Sporto šventę Kemptene kovo 29 d. į komandas kalba 
kariuomenės atstovas K. Daugėlos nuotr.

torinės santvarkos valstybės. Kiek
vienu atveju vieninga visų trijų Bal
tijos tautų laikysena būtų sudariusi 
efektyvų protesto įspūdį užsieniui, 
svarbiausia Vakarų valstybėms, kas, 
reikia manyti, šiandien atitinkamu 
budu galėtų palengvinti musų bendrą 
kovą už Baltijos valstybių nepri
klausomybės atstatymą. Tačiau ne 
musų uždavinys nagrinėti praeities 
klaidas bei teisti vieną ar kitą 
veiksmą; tai priklauso istorikams, 
kai bus praėjęs atitinkamas laiko 
tarpas, kuris leis objektyviai šiuos 
įvykius apspręsti. Mes šiuos 
senos praeities įvykius tiek 
paliečiame, kiek jie gali nurodyti, 
kokiu keliu reikia eiti toliau, kad 
atgavus, kas nelygioj jėgų ir įtakos 
kovoj prarasta.

Saugantis nuo fizinio ir dvasinio 
sunaikinimo apie ketvirtį kiekvienos 
Baltijos tautos gyventojų šiandien 
atsidūrė tremty ir laukia sprendimo 
byloj, kurioj dar nėra padaryta rei
kalingo apkaltinimo. Ir vėl trijų 
Baltijos tautų likimas yra bendras.

Kalbėdamas apie Baltijos valstybių 
nepriklausomybės atgavimo darbą, 
mūsų pasiuntinys Londone yra nuro
dęs, kad dabar yra labiausiai rei
kalinga Baltijos tautų suderinta 
veikla, ir pažymėjo, kad šis suderini
mas bendruose uždaviniuose yra tiek 
pat būtinas, kaip oras kvėpavimui. 
Taip pat Latvijos Centrinis Komite
tas yra pripažinęs, kad visom jėgom 
yra remtinas Baltijos tautų bendra
darbiavimas tremty, o svarbiuose 
klausimuose priimtini bendri sutari
mai bei sprendimai, ir sudarytina 
bendra veikla. Pirmieji žingsniai, 
kaip žinoma, šia kryptimi jau pa
daryti. Ką ši bendra veikla duoda 
ir kiek ji yra galima, aiškiai parodė 
Maskvos užsienio reikalų ministerių 
konferencijos atidarymo dieną vie
ninga bhltų tautų laikysena ir 
ankstyvesni, nors nereguliarūs, ben
dri pareiškimai bei įteikimai vyriau
sybėms ir kariuomenių vadovybėms.

Kaip iki šiol šis klausimas tvar
kytas, ir ar jis patenkina padidė
jusius reikalavimus? Nors mūsų tas 
negali džiuginti, tačiau reikia pažy
mėti, kad tvirto kontakto ir tikslin-

gos veiklos pilna šio žodžio prasme 
tarp baltų nėra, nežiūrint į tai, kad 
net sąjungininkų valstybės netiesiog 
yra nurodžiusios šio bendradarbia
vimo būtinybę, įkurdamos bendras 
Baltijos tautų stovyklas ir pavadin- 
damos šių trijų kraštų tautas bendru 
baltų vardu, neskirdamos į atskiras 
tautybes.

Pirmiausia aiškiai stiprus kontak
tas sudarytinas tarp trijų Baltijos 
tautų aukštesnių tremties brganizici- 
jų. Gyvendami bendra mintim apie 
laisvą Latviją, Estiją ir Lietuvą 
vienoje bendruomenėje prie Baltijos 
jūros, mes patarnausim bendrai atei
čiai ir jei nelauksim raginimų, mes, 
latviai, busim tie, kurie pirmieji 
žengs žingsnį Baltijos tautų drau
giškumo sustiprinimui, sukūrimui bei 
pagilinimui nemaloniame pabėgėlių 
gyvenime. Jei šis kontaktas ir tvir
tas bendradarbiavimas ne tik prin
cipe, bet ir pačiame darbe bus pa
siektas tarp visų trijų Baltijos tautų 
tremties vadovybių, tada daug leng
viau šie bendradarbiavimo klausimai 
tvarkysis apylinkėse ir stovyklose ir 
kiekvienam šių tautų nariui bus 
aiškesnė veikla. Betgi kiekvienam 
žingsny matyti, kaip bendrose Balti
jos tautų stovyklose dar daug ko 
trūksta, kad būtų galima kalbėti apie 
vieningą ir drąugišką trijų Baltijos 
tautų veiklą. O tačiau yra aišku, kad 
trys balsai yra stipresni už vieną, 
kad po trijų beldimus! durys grei
čiau atsidaro, ir be to reikia atsi
minti, kad tikslas yra visų vienas.

Nekalbant apie bendradarbiavimo 
būtinumą visais tais klausimais, kurie 
liečia tą darbų dalį, kuri galėtų 
turėti įtakos Baltijos valstybių nepri
klausomybės atgavimui, nemažiau 
svarbus yra bendras nusistatymas 
įvairiais tremties gyvenimo klausi
mais tiek centre, tiek atskirose sto
vyklose.

Latvių tremties gyvenimą tvarkanti 
organizacija yra padariusi sprendimų 
dėl eventualios emigracijos ar įsi
kūrimo Europoj. Negali būti abejonės, 
kad tą patį bus padariusios estų ir 
lietuvių atstovybės. Čia taip būtinas 
tam tikras sutarimas; bet kokiu at
veju savo esme šis klausimas yra 
stipriai politinio pobūdžio ir neiš
skiriamas iš viso tų klausimų kom
plekso, kuris kyla sąryšy su tolimes
niu Baltijos tautų likimu. Visų trijų 
Baltijos tautų vieningas nusistatymas 
čia yra daug labiau reikalingas negu 
kitur, kad nebūtų jaučiama nė ma
žiausio disonanso tarp tų partnerių, 
kurie eina prie vieno tikslo. Be to, 
jei kalbam apie emigraciją, tai ati

tinkamos vyriausybės savo pasiūly
muose kalba tik apie baltus, bet ne 
apie kurią vieną iš šių trijų tautų. 
Tat žiūrint ir iš šio taško, yra pasku
tinis laikas sudaryti aiškų vieningą 
nusistatymą, su kuriuo galėtų būti 
suderinta ir atitinkama veikla. Ir ne 
tik apie emigraciją kalbant, tas pats 
yra reikalinga ir darbo klausimą 
tvarkant, kur tam tikri pamatai 
bendrai veiklai jau yra padėti.

Bendradarbiauti mes galim, ir tai 
mums reikia daryti kiekvienu atve
ju, kada tik būtų iš to kokia nors 
nauda bendrai ateičiai ir dabarties 
labui.

Tokia Baltijos tautų suderinta ir 
tvirta veikla, kaip jau sakyta, išplau
kia iš bendros musų praeitis, dabar
ties ir ateities; kad tuos bendrus 
tikslus atsiektumėm, reikia mums 
bendrai prieš laisvą ir nelaisvą pa
saulį savo vieninga laiysena pade
monstruoti savo solidarumą ir paro
dyti, kad Baltijos tautos bendrai 
neša primestą vargą ir kovoja prieš 
neužtarnautai padarytą neteisybę, 
Kaip politinėje bei ūkinėje srityje, 
taip bendra veikla yra bandytina 
meno ir kultūros darbe. Bendri lat
vių, estų ir lietuvių meno parengimai 
butų geri ne tik pasaulio supažin
dinimui su šių tautų tvirtu bendra
darbiavimu sprendžiant savitarpinius 
uždavinius, bet kartu su tuo at
kreipti dėmesį į Baltijos tautų aukštą 
kultūrini lygį.

Jei mes kalbam apie tvirtą Balti
jos tautų bendradarbiavimą tremty, 
tai reikia pažymėti, kad tas taiky
tina ne tik šių tautų organizacijoms 
ir jų nariams Vokietijoj, bet ir kiek
viename kitame krašte, kur tiktai 
butų Baltijos tautų žmonių, kaip 
Austrijoj, Danijoj, Švedijoj, Itali
joj. Kiekviename šiame krašte yra 
specialių galimybių Baltijos klausi
mui pagyvinti, ir bendras nusistaty
mas gali duoti ir duoda efektyvesnius 
ir realesnius laimėjimus.

Nėra ir negali būti abejonės, kad 
įvairūs pareiškimai ir įteikimai 
turės daug didesnį svorį ir reikšmę, 
o su tuo ir pasisekimą, jei jie bus 
pasitrašyti visų trijų Baltijos tautų. 
Be to svarbu, kad ši veikla būtų 
koordinuota ir pastovi, bet ne atsi
tiktinė. Reikia atsiminti, kad jei 
laisva bus Latvija, tai laisva bus ir 
Estija ir Lietuva ir atvirkščiai. Taip 
pat šis tikslas bus greičiau atsiekia
mas, jei latvis, estas ir lietuvis dirbs 
bendrai. Tatai sudaro vieną pasku
tinio laiko būtinybių, kurios įvyk
dymas negali būti vilkinamas bei ati
dėdamas.

ne - 
te -

Kūdikiui Julija Švabaitė

Žinau, kai tu jau didelis užaugsi 
ir svetimas dangus vis dar lydės mus. 
kankins tave daug klausimų neaiškių 
ir dideliam skausme veltui liūdėsi, 
ieškodamas namų, kurių tylioj šventovėj 
gyvenimui pradėtas įsčios vaisium 
ir kančiose ilgai širdy nešiotas 
pirmais gyvybės spinduliais džiaugeis!...

*) Str., tilpęs latvių laikrašty „Tev- 
zeme“ Nr. 32. Hanau DP kolonijos lietuvių gyvenamieji kvartalai J. Gaidžio nuotr.
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Pasikalbėjimas su L. R. Kryžiaus 
Gen. įgaliotiniu P. Minko nu

Lietuvių tremtinių gyvenime di
delį šalpos darbą atlieka mūsų Rau
donasis Kryžius irBALF'as. „Žiburių" 
bendradarbis, norėdamas supažin
dinti skaitytojus su minėtų organi
zacijų veikimu, kreipėsi į L. R. 
Kryžiaus Amerikiečių Zonos Ge
neralinį Įgaliotinį Petrą Minkūną, 
pateikdamas jam keletą mus do
minančių klausimų. Įgaliotinis ma
loniai sutiko į klausimus atsakyti, 
kartu pareikšdamas džiaugsmą, 
kad visuomenė domisi minėtų or
ganizacijų veikimu ir jog laikraštis 
tam reikalui randa vietos savo 
skiltyse.

Kada ir kaip susikūrė Tamstos 
vadovaujama Įstaiga, kokios jos 
funkcijos ir uždaviniai?

— Pirmomis dienomis po karo — 
pradėjo pasikalbėjimą Įgaliotinis 
— kada daugelis mūsų tautiečių 
buvo reikalingi paramos, pradėjo 
savo veikimą Lietuvos Raud. Kry
žiaus Vyriausioji Valdyba. Reikia 
atsiminti, jog mūsų Raud. Kryžiaus 
veikimas nacių laikais Lietuvoje 
buvo suspenduotas ir performuo
tas į Savitarpinę Pagalbą. Čia, Vo
kietijoj, jis negalėjo rodyti jokios 
veiklos. Tik žlugus nacių rėžimui 
susidarė sąlygos atgaivinti Lietu
vos Raud. Kryžių. Suprantama, kad 
V. Valdyba negalėjo pasiekti visų 
periferijų ir vadovauti darbui iš 
vienos vietovės, tuo labiau, kad 
pati Vokietija, po kurią buvo pa- 
sipylę mūsų tremtiniai, buvo pa
dalinta į keletą zonų. Išsimėčiu
siems skyriams vadovauti buvo 
sukurta zoninių įgaliotinių institu
cija. Amerikos zonoje yra dvi įga
liotinių įstaigos, kurios apima po 
keletą organizacijos skyrių. Viena 
įstaiga turi buveinę Hanau, o kita, 
kaip matote, čia, Mūnchene. Įga
liotinis palaiko ryšį su Vyriausia 
Valdyba, ją informuoja, daro pra
nešimus rūpimais klausimais. Jam 
tenka derinti skyrių veikimą, duo
ti vykdyti Vyr. Valdybos pranešti- 
mus ir nurodymus, prižiūrėti jų 
veikimą ir vykdymą, palaikyti ry
šį su valdžios įstaigomis ir kari- 
tatyvinėmis tarptautinėmis organi
zacijomis. Įgaliotinis tiesiogiai yra 
atsakingas prieš Vyr. Valdybą.

Mūnchene ši įstaiga susikūrė 
1945 m. lapričio mėn. 15 d. pirma
sis jos vadovas buvo kun. prof. 
Dr. M. Ražaitis, kuris įstaigai va
dovavo iki š. m. vasario mėn. 19 d. 
Šiuo metu jis jau pasiekė J.A.V. 
Būčiau neteisingas, jei nepaminė-

LRK-Generalinio Įgaliotinio Amerikos zonai Įstaigos bendradarbiai. Antras iš dešinės Generalinis Įgaliotinis.
D. Sulalčio nuotr.

čiau savo pirmtakūno sėkmingos 
veiklos. Jis šią įstaigą, galima sa
kyti, šukutė iš nieko. Darbą pra
dėjo tuščiose patalpose, be žmo
nių, be pinigų ir kitų gėrybių, ku
rios šelpimui labai buvo reikalin
gos. Savo energija ir iniciatyva jis 
nugalėjo visus sunkumus, surado 
būdus ir šaltinius pradėti platų šal
pos darbą visoje Amerikos zonoje. 
Perėmiau iš jo įstaigą sutvarkytą, 
su užvesta gautų ir išdalintų pini
gų'bei gėrybių pilna atskaitomybe, 
iš kurios kiekvienas gali matyti, 
kas yra gauta, kam, kaip ir kuriam 
reikalui išleista bei sunaudota. Te
bus leista Gert. prof. Ražaičiui pa
dėkoti ir palinkėti sėkmingos 
veiklos tremtinių gerovei naujam
krašte.

— Kokie yra santykiai Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus su Bendruoju 
Amerikos Lietuvių Fondu?

—1945 m. pabaigoje, kada ne
veikė paštas su užsieniu, kada mes 
dar tik ieškojome ryšio su Ame
rikoje gyvenančiais giminėmis ir 
pažįstamais, mūsų užjūrio broliai 
seniai jau buvo mus prisiminę ir 
pasidarbavę. Tada mes jau gavo
me pirmąją, labai gausią ir gana 
geros kokybės rūbų siuntą, suda
rytą iš Amerikos lietuvių aukų. 
Neseniai atsikūrusiam L. R. Kryžiui 
teko sunkus, bet ir labai džiugi
nantis darbas šias gėrybes paskirs
tyti jų labiausiai reikalingiems. 
Taigi, dar nesant jokio kontakto 
su Amerika, BALF-as mus labai 
realiai parėmė, ir šita BALF-o pa
rama nenutrūkstamai plaukia ir iki 
šio laiko. Yra vėl gauta rūbų; 
tvarkomi formalumai juos perimti. 
Žiniomis iš Amerikos tenai yra 
paruošta naujos siuntos Europon.

Lankantis BALF-o Pirmininkui 
Kun. Dr. J. B. Končiui Europoje 
p. m. birželio mėn. 15. d. Ameri
kos Zonai buvo paskirti BALF-o 
įgaliotiniai prof. Dr. M. Ražaitis 
studentams šelpti ir švietimo bei 
kultūros reikalams ir aš sociali
niams reikalams. BALF-o įgalioti
nių svarbiausios funkcijos infor
muoti BALF-o Centro Valdybą 
apie tremtiniu būklę, jų maitinimą, 
apsirengimo Įsikalus, atsiskaityti Iš 
gautų gėrybių, atsiųstas gėrybes 
išgauti ir čia, Europoje, palaikyti 
ryšį su valdžios įstaigomis ir vei
kiančiomis tarptautinėmis labdaros 
organizacijomis. BALF-as neplėtė 
savo įstaigų Europoje, nesteigė sa
vo sandėlių, bet visą technikinį

Žiburiai 3 psi.

D. Sulalčio nuotr.Petras Minkūnas, BALFo ir LRK Įgaliotinis amerikiečių zonai

gėrybių skirstymo darbą susitarė 
atlikti per L. R. Kryžių.

— Iš kokių šaltinių LRK gauna 
gėrybes lietuviams tremtiniams 
šelpti?

— Pradžioje, Lietuvos R. Kryžiui 
tremtyje tik atsikūrus buvo ieškota 
ir surasta lėšų savo tautiečių trem
tinių tarpe, kad tent kiek būtų 
šušelpti labiausiai pašalpos reika
lingi. Kiek vėliau, kaip jau minė

Prof. Dr. M. Ražaitis, buvęs BALFo 
ir LRK Įgaliotinis amerikiečių zonai

jau, atėjo labai efektinga BALF-o 
parama, ir dabar donatorių tarpe 
BALF-as yra pats svarbiausias. 
BALF-o gėrybės sudaro 90 % mū
sų išteklių, o kai kurių rūšių, kaip 
pavyzdžiui rūbų, ir visą 100 %. To
liau mus gausiai parėmė ir dabar 
remia Tarptautinis Raudonasis Kry
žius, Amerikos Raudonasis Kryžius 

ir NCWC. Iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus esame gavę didesnį kiekį 
vaistų, kuriam kas mėnesį teikia
me apyskaitas. Bendrai, su kiek
vienu donatorių iš gautų gėry
bių atsiskaitoma. O ir dabar mūsų 
tarpe surenkamos lėšos, ypač pi
nigais. vaidina labai svarbią rolę. 
Atliktas š. m. pradžioje piniginis 
vajus davė labai gražių rezultatų 
ir įgalino LRK nepertraukiamai 
šelpti studentus ir kitus patekusius 
į skurdą žmones. Ypač mokamai 
sugeba lėšų rinkimą vykdyti mo
terų komitetai. Pav„ p. m. pabai
goje Zoninis Moterų Komitetas 
Mūnchene atliko vyriškų rūbų rin
kimo vajų, kuris pusėtinai pavyko, 
nes jo rezultatu galėjome sušelpti 
visai neturinčius rūbų buvusius ka
ro belaisvius.

— Kokiu būdu LRKryžius skirsto 
gėrybes ir kaip atsiskaito?

— Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
dalinamos pašalpos dąiktais (dra
bužiais, baltiniais, avalyne) nėra 
dovanos, į kurias visi tremtiniai 
lygiai galėtų pretenduoti, bet tai 
yra aukos, kuriomis šelpiami tik
tai būtinai jų reikalingi. Todėl Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus pašal
pas gali gauti tiktai.tikrai jos rei
kalingi, neatsižvelgiant ;Į luomą, 
profesiją, tikybą, pažiūras etc.

Pašalpos reikalingų tarpe pir
menybę (pašalpoms gauti) turi: 
atleisti iš karo stovyklų belaisviai; 
skaitlingos šeimos su mažais vai
kais, paliegėliais ir negalinčiais 
dirbti nariais,- nukentėjusieji nuo 
įvairių nelaimių; vaikai, lankan
tieji mokyklas; taip pat pedagogai, 
dirbantieji mokyklose be nuolati
nio atlyginimo; bendruomenės įs
taigų nuolatiniai tarnautojai, dir
bantieji be atlyginimo, šiaip sun
kioj būklėj atsidūrę kolonijų na
riai. Vadovaujantis šiais principais 
atitinkamų BALF-o komisijų, į ku
rias įeina BALF-o, LRK ir LTB at
stovai, gėrybės skirstomos tarp 
zonų ir toliau LRK skyriams, gi 
Skyriai skirsto atskiriems asme
nims. Iš gautų gėrybių LRK skyriai 
atsiskaito Generaliniam Įgaliotiniui, 
o Gen. Įgaliotinis Vyr. Valdybai. 
LRK skyrių atskaitomybę tikrina 
skyrių revizijos komisijos, o Gen. 
įgaliotinių — Vyriausioji Revizijos 
Komisija.

— Ką ir kokiu būdu LRK šelpia?
— L. R. Kryžius šelpia į skurdą, 

ligas ir kitokias nelaimes pateku
sius žmones. Principiškai atskirų 
asmenų šelpimas atliekamas per 
LRK skyrius. Veikianti prie Gene
ralinio Įgaliotinio BALF-o Komisi
ja gautąsias gėrybes paskirsto sky
riams. Gen. Įgaliotinio nuožiūrai 
yra paliekama labai mažas gery
bių kiekis, neatidėliotiniem ir bū
tiniem reikalam, bet pabrėžiu, kad 
Gen. Įgaliotinis tik retas ir būti
nas išimtis tedaro.

— Kokius daiktus gaunate?
— Mes gaunam suaukotus daik

tus, pavyzdžiui, rūbus. Jie yra ne 
nauji, padėvėti, taigi ne standar
tiniai. Rūkų būna labai geram 
stovy, būna ir blogesnių, bet juos 
pertvarkius, prisitaikius sau indi
vidualiai, galima tinkamai sunau
doti. Yra ir kitų būdų menkesnės

rūšies rūbams sunaudoti, pav., 
įvairių žaislų gamybai; labai gra
žiai šioje srityj užsirekomendavo 
Dinkelsbuhl LRK skyrius. Dau
giausia gauname moteriškų ir vai
kiškų rūbų. Pasigendame siuntose 
vyriškų rūbų, kurių yra didelis 
trūkumas, ir turime daug rūpesčių, 
kada tenka aprengti didesnį skai
čių paleidžiamųjų karo belaisvių.

— Kokios yra LR Kryžiaus dar
bo sąlygos tremtyje?

— Sunkios, kaip ir mūsų trem
tinių gyvenimas. Kas kart vis dau
giau atsiranda žmonių reikalingų 
paramos, o mūsų ištekliai labai ri
boti. Žmonės pasidarė lakai jau
trūs ir nervingi. Dažnai pareiškia 
nepasitenkinimų ir nepamatuotų 
priekaištų dėl gaunamos pašalpos. 
Dalinami rūtai vieniems tenka ge
resni, kitiems blogesnės rūšies. 
Dėl to kyla šelpiamųjų tarpe ne
pasitenkinimai. Bet čia nieko ne
galiu padaryti. Kaip minėjau, tai 
priklauso nuo gavusiojo pastangų 
apdėvėtą drabužį padaryti gražiu 
ir pakenčiamu rūbu. Pačių skyrių 
darbą sunkina irgi tos pačios ne
gerovės. Jie, susidurdami tiesiogiai 
su šelpiamaisiais, irgi susilaukia 
nepagrįstų priekaištų.

— Koki yra Jūsų artimos atei
ties uždaviniai?

— Tas pats šalpos darbas. Dabar 
turiu atgabentų iš Italijos 54 mū
sų karo belaisvius. Tenka rūpintis 
jų visų paleidimu, išlaisvinus teks 
rūpintis jų apgyvendinimu bei dar
bu. Sunkėjančios gyvenimo sąly
gos didina visų mūsų vargą. Kas 
kart daugiau susilaukiam ligonių 
ir kalinių. Šelpiam ir juos, turim 
nemaža džiovininkų. Norim pa
lengvinti jų padėtį, sudaryti ge
resnes sąlygas gydymuisi. Atrodo, 
kad tuo atveju, jei greit dar ne
grįšim į savo kraštą, daugeliui teks 
išvykti svetur, į tolimesnius kraš
tus. Bet ne visi galėsim juos pa
siekti. Daugelis ir čia turės likti. 
Svetimieji kraštai pageidauja dar- • 
bingų žmonių. Gi turim nemaža in
validų, senesnio amžiaus ir visai 
seno amžiaus žmonių. Teks jais 
patiems rūpintis. Žiūrėsim, gal pa
siseks invalidams įkurti dirbtuves, 
kurios jiems duotų pragyvenimą, 
o senelius teks talpinti į senelių 
namus. Norėtume juos talpinti ne 
į svetimas prieglaudas, bet į sa
vas. Visa tai priklauso nuo lėšų. 
Mūsų visuomenės gartei tenka pa
sakyti, kad ji iki šiol buvo duosni. 
Tikiu, jog ji neužkietės šalpos rei
kalui ir toliau. Ieškom būdu regu
liariai šelpti moksleivius, kaip kad 
kas mėnuo šelpiam po 440 stu
dentų.

Baigdamas dar noriu iškelti Mo
terų Komitetų veiklą. Kažkaip 
moteris geriau sugeba atjausti 
vargstančiuosius. Jos šelpia ir 
lanko ligonius, belaisvius, kalinius, 
senius, einančius mokslą jaunimą, 
nėščias moteris, kūdikius. Jos 
vykdo lindivualią globą visiems, 
kurie yra reikalingi. Gaila, kad 
dar ne prie visų skyrių veikia mo
terų komitetai. Bet tikiuos, jog jie 
greitai bus suorganizuoti visuose 
mūsų skyriuose — baigė pasikal
bėjimą BALFO ir L. R. Kryžiaus 
Amerikiečių zonos Generalinis 
Įgaliotinis Petras Minkūnas.
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Dirigentas JERONIMAS KAČINSKAS — simfoninio koncerto, (vykusio š. m. 
balandžio 26 d. Augsburgo Ludwigsbau salėje, organizatorius ir vadovas.

V. Račkausko nuotrauka

Simfoniniam koncertui 
nuskambėjus

Balandžio 26 dieną 14 vai. Augs- Tautiniais rūbais 4-rios lietu- 
burge, Ludwigsbau salėje, įvyko vaitės apdovanojo gėlėmis diri-

gentą ir solistą; te to, jos dirigen
tui įteikė adresą.

Susidomėjimas koncertu buvo 
tiek didelis, kad milžiniška apie 
1.400 vietų salė buvo kupinai už
pildyta.

Šio koncerto organizuotojas ir 
vadovas J. Kačinskas drauge su 
Augsburgo lietuvių visuomene įsi
gijo didelės visų dalyvavusių pa
garbos ir respekto.’ Sk.

Ainerikonizmo 
miniatiūros

A. Maurois ,,Revue de Paris" 
(1946, Nr. 9) aprašinėja epizodus 
iš savo akademinės partirties su 
Amerikos studentais, tarp kurių 
dabar yra daug grįžusių iš fronto. 
Tuose epizoduose iškyla dabarti
niai akadertiinio jaunimo nusitei
kimai, amerikoniškoji dvasia, kaip 
europietis mėgsta sakyti.

Paskaitų cikle apie biografijos 
meną, pasakoja Maurois, daviau 
studentams uždavinį patiems pasi
rinkti pasikalbėjimo temą. Mane 
nustebino: nė vienas nepanoro 
imtis istorinių asmenybių. Nei 
Washingtono, nei Jeffersono, nei 
Lincolno. Bet vis apie Rooseveltą 
ir Wilkie. Tarp kitų parinktųjų bu
vo žurnalistai — W. A. White, 
Ernie Pyle, rašytojai — Thomas 
Wolfe, T. Dreiser, Emly Dickin
son (tris kartus), E. Hemingway, 
Sant urg, T. S. Eliot, W. Whitman 
(tris kąrtus), Stevenson, Swift, 
Sherdian, dailininkai — van Gogh, 
Picasso. Benton, gausūs profesinių 
organizacijų vadai — John L. Le
wis, Philip Murray, William Green, 
Thomas Reuther, pramonininkai — 
Henry Kaiser, Ford, kai kurie 
mokslininkai — Newton, Einstein, 
Pasteur, muzikai — Chopin, Beet
hoven, Schubert, Bach. Berlioz, 
Gerschwin. Toscanini, Čaikovskis, 
Debussy (tris kartus).

♦
Su savo klausytojais kalbėjo

mės anie Henry Adams knygą 
,,Auklėjimas". Joje pasakojasi au
torius savo išauklėjimo negavęs 
nei mokykloi, nei Harwardo uni
versitete, o tik pačiame gyvenime. 
Aš paprašiau savo klausytojus 
parašyti: kur jūs daugiausia esate 
išmokę. Nuostabu, kad visų at
sakymas buvo: „Už savo išauklė

simfoninis koncertas. Koncertą di
rigavo buv. Vilniaus Filharmoni
jos orkestro dirigentas Jeronimas 
Kačinskas. Koncerto solistas buvo 
žymus estų smuikininkas, dabar
tinis Mūncheno operos koncert
meisteris Hutert Aumere. Pro
gramoje Mendelssohno-Bartholdy 
uvertiūra „Hebriden", Brahmso 
smuiko koncertas D-dur ir Dvo
rak© simfonija „Iš Naujojo Pasau
lio".

Koncertas praėjo su dideliu 
pakilimu. Jau puiki, spalvinga 
„Hebridų" uvertiūra nuteikė savo 
romantine nuotaika. Dirigentas 
dideliu preciziškumu iškėlė švel
nią, ritmiškai judrią temą, tiksliai 
pabrėžė reljefingą romantinės mu
zikos dinamiką.

Po uvertiūros sekė Brahmso 
koncertas. Pilnas poetinio polėkio 
veikalas davė progos pažinti estų 
virtuozą. Jis tikrai buvo vertas 
susidomėjimo. Turįs reto tobulumo 
techniką, gražų, švelniu lyrizmu 
nudažytą toną, jis grojo Brahmso 
koncertą su retu muzikalumu, fra
zuotės išbaigtumu, su nepaprastu 

• pasažų lengvumu bei lygumu.
Pabrėžtinas jo puikus štrichas 
martelė, kurį jis meistriškai pa
naudojo būdingose vietose. Gaila, 
kad neišgirdome jo Stradivarijaus 
smuiko; o dėl dabartinio jo, vos 
prieš 4 mėn. Mūncheno meistro 
padirbto instrumento reikia pasa
kyti, kad jaučiamas tam tikras 
medžio žalumas.

Antroje koncerto dalyje girdė
jome Dvorako simfoniją. Veikalo 
pagrindinės nuotaikos, mums labai 
svetimos. Šią simfoniją Dvorakas 
rašė Amerikoje, į kurią jis buvo 
nuvykęs dėl savo tėvynės oku
pacijos. Ypatingai antroji dalis 
pilna gilaus liūdesio padarė nepa
prasto įspūdžio. Nepaprasta dra
matine įtampa dvelkė finalas.

Dirigentas Jeronimas Kačinskas 
šioje simfonijoje pasirodė visoje 
pilnumoje. Griežtai valdydamas 
orkestrą, jis sugebėjo įkvėpti ir 
ryžtingumo—-pirmoje dalyje, ir 
mirštančio pinanissimo antroje — 
Largo, ir žaismingumo trečioje da
mas be gaidų, jis tarytum gyveno 
orkestru, nuolat reikalaudamas vis 
naujų niuansų.

Publika koncertą priėmė labai 
šiltu pritarimu.
lyje — scherzo', pagaliau uždegė 
dramatiškumu finale. Diriguoda- 

jimą aš dėkingas karo tarnybai." 
Vienas iš jų rašo:

„Karo tarnyba vienintelė man 
davė vertingą išauklėjimą, būtent, 
pasitikėti tik pačiu savim. Anks
čiau aš gyvenau pasakų pasauly. 
Mėgau sentimentalumus. Šiandien 
aš realistas. Gyvenimo ironija 
skatina mane juoktis. Iš žodžių 
pasaulio aš perėjau į veiksmų pa
saulį, kur tu žudai, kad tavęs ne
nužudytų. Karas man parodė 
tikrovę . . Karas, ne mokykla, 
man atskleidė istorijos prasmę. 
Ne mokyklos lenta, bet kovos 
laukas mane išmokė, kad nuo 
geometrinės problemos išsprendi
mo prikąlauso, ar aš tapsiu artile
rijos užtvarinės ugnies auka ar 
ne.. .*’

Kitas:
„Karas man davė progą pažinti 

daugelį įvairių po įvairiais meri
dianais tautų. Man paaiškėjo, kad 
jos yra panašios. Jos gyvena įvai
rių stilių namuose, jos valgo įvai
rius valgius. — bet iš esmės jos 
visos myli, ir nekenčia, ir su ly
giu beprotiškumu veltui vaikosi 
laimę... Aš niekados netapsiu 
izoliaclonistu; aš perdaug gerai 
prisižiūrėjau, kaip gyvenime vie
nas už kito viskas kabinasi. Gyve
nimas yra geriausia mokykla." — 
„Ir betgi jūs, net savu noru, su
grįžote į universitetą", — taip ta
čiau jam. — „ Taip, nes aš dabar 
žinau, kad žinojimas yra būtinas."

Daviau jiems tokią temą: pa
rašykite autobiografiją, ir vienas 
skyrius joje turi būti kuo aš tikė
jau, būdamas dvidešimties metų? 
— Beveik visi prisipažino Dievą 
tikėję. „Aš nesuprantu, — rašo 
vienas, — kaip galima abejoti 
Dievo buvimu. Užtenka pažvelgti į 
gėlę, . į medį, į dangų, kad pa
jaustam, jog turi — būti Kažkas, 
kas pasaulį sukūrė..." Bet kas 
yra tasai Kažkas? Nedaugelis iš 
jų betgi tiki arba nori tai žinoti, 
išskyrus katalikus, kurie visi visai 
nuoširdžiai prisipažino tikį savo 
tikėjimo dogmomis.

Visi yra laimingi ir didžiuojasi 
esą amerikiečiai. „Aš mačiau Eu
ropos kraštus. Kai kurie jų yra la
bai grąžus, ir aš suprantu, kodėl 
jie didžiuojasi savo istorija, bet 
nė vienas iš jų neturi mūsų lais
vės. Net mūsų ūkinė sistema, nors 
aš noręčiau, kad ji iš pagrindų 
būtų reformuota, kai aš pamačiau 
kitas, man rodos, vis dar ne tokia 
bloga.

Beveik visi studentai atmeta su
sirišimą su partijom: demokratas 
ar respublikonas? „Kas man tai 
rūpi. Nuo šiol visus daiktus ir 
wisus žmones aš vertinu pagal jų 
nuopelnus!"

Gaugelis yra planingo ūkinin
kavimo šalininkai. „Neilgai, rašo 
vienas, amerikiečiams bus priim
tina, kad kelios galingos giminės 
amerikiečių ūkį valdytų". Bet 
lygiai jie yra priešingi nekontro
liuojami įmoninių sąjungų veiklai...

Daugelis yra numonės, kad uni- 
versitatai turi būti pertvarkyti. 
Vienas karčiai pasisako: „Mūsų 
mokytojai mus apgavo. Kuris iš jų 
turėjo drąsos 1939 m. mums pasa
kyti, jog mes vieną dieną turime 
l.ūti pasiryžę mirti, kad apgintume 
mūsų gyvenimo būdą? Kas mus 
tam paruošė? Niekas. Mus pasiun
tė į kovą, neišaiškinę mums kon
flikto, ir net šiandien amerikiečiai 
dar labai mažai supranta, kas de
dasi pasauly. Jeigu nebus pakeisti 
metodai, generacija po mūsų rytoj 
sutdijuos šitą karą kaip eilę plikų 
datų, karo žygių ir nieko nežinos 
apie šio karo baisią žmogiškąją 
pusę, apie jame kilusius klausimus 
ir apsisprendimus. To betgi auklė
tojai turėtų pamokyti savo moki
nius;"

♦
Kansas City universiteto profe

sorius, kuris kitados nuo nacių 
teroro į čia atvyko iš Europos, 
man tarė: „Nuostabiausia mums, 
europiečiams, kad Amerikoje dau
gumas jaunų žmonių yra konser
vatyvūs. Čia viduriniuose vaka
ruose tik maža maža dalis domisi 
revoliucinėm teorijom. Kiti mažai 
rūpinasi valstybės reikliais, bet 
daug savo mokykla, draugijomis, 
kurioms jie priklauso, mažomis 
studentų organizacijomis, kurioms 
jie vadovauja. Europietis pradeda 

nuo to, kad savo mintiiųis apima 
kosmą, paskui pamažu sugrįžta į 
žemę, kad pagaliau tartų su Goethe: 
„Nėra juokingesnio už radikalą 
žilais plaukais", arba su Voltaire: 
„Mes turime savo daržus apkuop
ti". Amerikietis priešingai — nuo 
paprasto dalyko eina prie sudėtin
go, nuo savo mokyklos prie miesto, 
nuo miesto prie visos šalies, nuo 
šalies prie žemės rutulio. Dvide
šimt penkerių trisdešimties metų 
pradeda aktyviai dalyvauti laisvių 
gynime ir įstatymų reformose. Visi 
pilietiniai sambūriai yra sukurti 
ir vadovaujami subrendusių. Mano 
žmona, gera europietė, amerikie
čių supratimu, yra radikali ir am-> 
žinai kovojanti su neteisybėmis. 
Mūsų šešiolikametis sūnus, išau
gęs jau Amerikoje, ją moko kan
trybės: „Betgi, mama, sako jis,, tu 
neteisi. Tokios skubios reformos 
padarytų daugiau žalos nei nau
dos ..." Dvidešimt penkerių arba 
trisdešimties metų jis galvos visai 
taip, kaip to motina galvoja da
bar." ♦

Kalbėjau su įvairių konfesijų 
dvasininkais. Būdingas yra jų pe
simizmas dėl krikščioniškųjų bažny
čių įtakos Jv. „Su kiekvienais me
tais mums slvsta pagrindas iš po 
kojų. Vos 40% vaiku krikščioniš
kai auklėiami, vos 20 % jų tą au
klėjimą rimtai prisiima." — „Ko
dėl bažnyčios įtaka taip mąžta?" 
— „Nes didelė dalis bažnyčią lai
ko buržuazijos dalyku. Daugumas 
mūsų dvasininkų neturi ryšio su 
darbo klase. O be to, mokslas čia 
yra virtęs religija, kaip ja buvo

solistas HUBERT AUMERE, S. m. balandžio 26 d. grojęs su simfo- 
n.niu orkestru Brabms koncertą smuikui.

V. Račkausko nuotrauka

Estų

Hubert Aumerei išaugti | didelio 
masto smuikininkus neabejotinai pa
dėjo Jau šeimoje glūdintys kūrybiniai 
šaltiniai. Tėvas buvo smuikų dirbė
jas ir smuiko pedagogas (jau miręs). 
Jis ir buvo savo sunaus pirmasis 
smuiko mokytojas. Jau iš mažens 
Hubert Aumerė „wunderkindas“, pir
mąjį savo rečitalį davęs būdamas 9 
metų amžiaus. Kalbant apie šeimą, 
negalima nesuminėti ir už Ji jaunes
nės sesers Celijos, taip pat smuikinin
kės — virtuozės, kurią šiuo metu li
kimas yra drauge su motina nubloš
kęs t Švediją. Stockholmo radijo kar
tais transliuoja simfoninius koncertus, 
kuriuose girdime Celiją kaip solistę.

Aumerės smuikininko karjeros kili
me prie gautos duoklės iš šeimos 
(daugumoje iš tėvo — kaip pirmojo 
mokytojo), be abejojimo, dar nemaža 
prisidėjo ir Talino Konservatorija, 
kurios auklėtinių jis buvo. Betgi di
džiausios reikšmės Aumerės išaugimui 
1 didelio masto smuikininkus tenka 
priduoti 1935—38 metams, kuriais jis 
buvo lavinamas pasaulinio vardo pro
fesoriaus Karl Flesh,, Londone. Tuo 
pačiu metu šis profesorius subrandino 
ir kitą dėkingą savo rrtoklnę — vir
tuozą Idą Hendel.

■ Kaip galim nujausti, po 1938 m. 
Aumere, grižus! iš Londono į tėvynę, 
tuoj užklumpa tie patys sunkūs me
tai, kaip ir mus — okupacijos, karas, 
trukdą jaunojo smuikininko solistinę 
veiklą. Tų įvykių pasekmėje š| ta
lentingąjį solistą, tremtini dalis ir 
mūsų išblokštųjų lietuvių turėjo gali

virtęs protas vidurinių amžių gale. 
„Tėti, paklausė mane mano devy- 
nerių metų berniokas, ar mokslas 
įrodo Dievo buvimą?" Baisus sa
kinys! Proto religija kitados prive
dė prie reformacijos; mokslo reli
gija neišvengiamai prives prie nau
jos reformacijos."

„Ar tai galima?"
„Tikrai. Jau šimtmetis, kai 

mokslas ryja pats save. Freud 
griebiasi savo mokslo ir įrodo, 
kad mokslininkas negali būti ob
jektyvus; Marx puola mokslą ir 
parodo, l$ad jis tarnauja aistroms. 
Atomo fizika duoda katastrofingąs 
jėgas, kurių mokslas jau nebegali 
suvaldyti, ir tuo pačiu įrodo būti
numą antžmogiškosios, dorovės, 
jeigu žmonija nori toliau gyventi. 
Neabejotinai ateis religinis atgi
mimas. Europoje jau prasideda; 
ten jis iš esmės katalikiškas. Čia 
jam kliūtis — sektų gausumas. Jos 
klaidina ... Bažnyčių susijungimas 
būtų didelis žingsnis į naują re
formaciją. Daugelis mūsų tam dir
ba ...

Tūli europiečiai teigia, kad Ame
rikoj- nesą „dvasinio gyvenimo". 
Toks sprendimas man atrodo trum
paregiškas. Ką jis pasako: Kad 
šiame kontinente niekas nesirūpina 
žmonijos likimu? Kad čia niekas 
nesisieloia moralinėmis problemo
mis? Priešinga. Susirūpinimas ir 
susimąstymas čia yra apėmęs dau
geli. Bet apie šį didelį gyvų ir 
galvojančių žmonių skaičių kelei
vis nieko nežino. Jis sprendžia apie 
tautą pagal 'jam organizuotas pra
mogas, o šios beveik visuose 
kraštuose nėra aukštos kokytės.

mumo (dirigentui Jeronimui Kačins
kui pakvietus) koncerto proga išgirsti, 
pamatyti ir arčiau susipažinti.

Huberto Aumerė Brahmso koncertą 
smuikui su simfoniniu orkestru jau 
groja kelintą kartą, šis koncertas — 
tai vienas gražiausių smuiko litera
tūroje šalia Beethoveno Ir Čaikovskio. 
Brahmso ir ypačiai Čaikovskio smui
ko koncertus atlikdamas, Aumerė yra 
užsitarnavęs ir iš ne vieno muzikos 
kritiko palankiausio Įvertinimo, ku
riuo jam sutartinai pripažįstami ne 
tik didelio techniko, bet ir talentingo 
menininko — interpretatoriaus ga
bumai.

Nuo š. m. rugsėjo 1 dienos Aumerė 
yra nusistatęs .pasitraukti iš MUnche- 
no operos pirmojo koncertmeisterio 
pareigų ir daugiau atsidėti solistiniam 
darbui. Tarp keleto naujų angaža- 
mentų Aumerė yra kviečiamas būti 
ir smuiko profesoriumi | Vienos Kon
servatoriją, o drauge ir to didmiesčio 
Filharmonijon solistu. Bet šiaurietis 
Aumerė (Jau savo būdu) yra gana 
susilaikąs ir todėl negreitai apsispren
džia sutikti su įvairiais pasiūlymais. 
Betgi kartą žod| davęs, visuomet 
stengiasi JV išlaikyti.

Kaip žmogus ir menininkas, H. 
Aumerė yra kuklus, nuoširdus, ne
mėgstąs tuščios „pompos“.

Baigiant, negalima nepaminėti ir 
Aumerės vardu styginio kvarteto, ku
ris MUnchene vis dažniau rodosi vie
šumon, susilaukdamas augančio susi
domėjimo. \ A.P.
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Vlada Prosčianaitė

Laiškas dukteriai
Prieš dvidešimt trejus metus 
pavasario lietus 
lašeliais virpančiais obels žieduos blizgėjo, 
ir šiltame vakario vėju j, 
kaip delnas kūdikio, švelniam '
tu pirma kart bailiom akutėm pažiūrėjai 
ir pravirkai — 
tyliam vidurnakty rasoti suposi žiedai 
vakario vėjuj.

Pavasariai viens kitą vijos, tartum, paukščiai, 
auksiniai rudeniai vis plaukė i aruodus, 
ir man dar šiandien rodos.
kad atšiauri žiema nė karto nesibeldė
i mūsų židinio duris —
šiltom, gyvom rugiagėlėm žydėjo vis 
ir dvelkė vasara tavų akių mėlynė. 
O rudenio gūdžiaisiais vakarais, 
nors kaulėta ranka tau raganų vaidenosi už lango, 
mūs pasaulėlyje skardeno vyturiais 
ir upeliu skaidriu čiurleno tavo juokas, 
ir sutaršytais kūdikio plaukais 
mums vilnijo kaitrus rugpjūčio auksas, 
ir švietė varpos brandžios ir prinokė... S. m. balandžio mėn. 8 d. Kempteno Lietuvių „Maironio“ vardo gimnazija baigė antruosius mokslo metus. 

Nuotraukoje: pirmoj ir trečioj eilėj — mokytojai, antroj — abiturientai. Pr. Urbučio nuotr.

Nutirpo metų daug giedriai jaukių, 
kaip dienos rudenio ankstyvo, — 
iš sutaršytų kūdikio plaukų 
dvi tamsios kasos susipynė, kaip kaštanai...

• Vėlai tą vakarą namų duris pravėrei 
ir ištarei: — Kam pykti, mama,
jei parugėm pabraidžiot noriu vakarais? 
Juk tu pati kadais 
jauna buvai. Man jsisvėrė 
knygas nešiot. Nuo jų ir galvą gelia!
Nepasakei tą vakarą labąnakt 
ir smilkinių pražilusių nebučiavai.

• tiktai girdėjau, kaip gulėdama ilgai 
dar niūniavai prancūzišką dainele . . .

^Praėjo vėl keli pavasariai — staiga 
tu taip puošniai ėmei šukuot kasas kaštano, 
ir akys ežero žalsvom gelmėm suspindo.
Birželio vakarą palangėj rymojai svajingai, 
atsidusai, švelniai, kaip žemuogė, nuraudus, 
ir ištarei: — Žinai ką, mama . . .
— Žinau, vaikei. Ir kam atodūsiai tie skaudūs. — 
kaip dr kas vakarą šiandien Tristanas 
sušvilps Izoldai mano tris kartus po langu..

i ’
Taip nebegrįžtamai ir greit 
visi pavasariai pavandeniui nuėjo, 
o aš nerimstu vis šiltam vakario vėjuj 
ir tau be reikalo rašau-----------
Kai gausi laišką šį — žinau — 
Tik atsidūsi: — Jau be skaičiaus 
vėl tie laiškai, ir vėl mama!
O jau kuri diena 
aš nuo ano žalsvų akių 
ir nuostabaus romėno veido jaunikaičio 
nesu nė žodžio skaičius ...

Kolumbija ruošiasi įsileisti 500 
lietuviu tremtiniu seimu

Milžiniškuose Kolumbijos plo
tuose gyvena tik aštuoni lietuviai. 
Keturi iš jų kunigai saleziečiai, 
vienas kunigas pasaulietis ir trys 
kiti lietuviai. Kiek daugiau Ko
lumbijoje yra iš Lietuvos kilusių 
žydų, bet jie lietuviška veikla ne
sidomi ir lietuvių vargais nesirū
pina. Visa darbo našta—padėti 
daliai lietuvių tremtinių iš Euro
pos atvykti į Kolumbiją ir įsikur
ti—yra tempiama anų aštuonių 
lietuvių, tame krašte įsikūrusių 
1935—1936 metais. Lietuvių pas
tangomis visoje Kolumbijoje pra
dėtas lietuvių tremtinių šelpimūi 
piniginių ir daiktinių aukų rinki
mas. Pinigai bus sunaudoti į Ko
lumbiją vykstančių lietuivių per
vežimui, o drabužiai ir kitos daik
tinės aukos bus pasiųstos į Euro
pą lietuviams tremtiniams šelpti.

Pietų Amerikos kraštuose labai 
stinga žmonių, trūksta dart o jė
gos, o tuščios žemės labai daug. 
Naujų gyventojų reikia ir Kolum
bijai, kur milijono dviejų šimtų 
tūkstančių kvadratinių kilometrų 
plote gyvena tik 10 milijonų žmo
nių. Žmonių ypač pasigendama 
dabar, kai Kolumbija vis daugiau

pradeda domėtis žemės, ūkio kul
tūra. Bet įvažiavimas į Kolumbiją 
sunkus, visokiais įstatymais su
varžytas. Kraštas konservatyvus 
ir įstatymų staigiai keisti nenori: 

.Kolumbijon pageidaujami ir noriai 
įsileidžiami tik ūkininkai, žemės 
ūkio darbininkai ar žemės ūkio 
specialistai, nors ir kitų profesijų 
žmonių stinga ir darbo iki valiai.

Iš Lietuvos kiekvienais metais 
Kolumbija įsileisdavo tik penkis 
asmenis. Šią miniatūrinę kvotą 
visada užpildydavo žydai.

Karui pasibaigus, aštuoni Ko
lumbijos lietuviai pradėjo judinti 
Kolumbijos vyriausybę ir katali
kiškąją visuomenę, kad šis mil
žiniškas kraštas įsileistų didesnį 
skaičių lietuvių tremtinių, varg
stančių Europoje.

Kolumbija išimtinai katalikiškas 
kraštas. Vyriausybė nori, kad nau
jai atvykstantieji būtų katalikai. 
Kolumbijos vyriausybė yra suti
kusi priimti 1000 tremtinių šeimų. 
Kadangi Lietuva yra katalikiškas 
kraštas, tai Kolumbijos vyriausy
bė, savo krašto vyskupų remiama, 
pageidauja, kad didesnė pusė at

vykstančių tremtinių būtų lietu
viai.

Kolumbija tremtinių atvežimu 
nesirūpina. Tremtinys, norėdamas 
atvykti į Kolumbiją, turf vykti 
savo lėšomis, arba tarptautinių 
organizacijų pagalba.

Paskutiniuoju metu Kolumbijoje 
sudarytas Valstybinis Imigracijos 
Komitetas, kurs rūpinasi visais su 
imigracija susijusiais reikalais. Į 
vyriausįjį komitetą pakviestas ir 
lietuvių komiteto atstovas Dr. S. 
Sirutis. Be to, visose vyskupijose 
sudaryti pagalbiniai komitetai, ku
rių tikslas naujai atvykusioms 
imigrantams padėti įsikurti ir juos 
sušelpti. Katalikiškoji Kolumbijos 
visuomenė, bažnytinės vyresnybės 
paskatinta, į naujuosius ateivius 
žiūri palankiai ir ruošiaisi padėti.

Pagal veikiančius įstatymus, į 
Kolumbiją gali įvažiuoti tik ūki
ninkai ir žemės ūkio specialistai. 
Kiekvienas, norėdamas i .Kolum
biją patekti, turi rašytis ūkininku. 
Vyriausybė pageidauja, kad nau
jieji ateiviai tent porą metų pa
dirbėtų žemės ūkyje. Bet daugu
mai ūkininkavimas yra tik prie
danga j Kolumbiją įvažiuoti. Įva
žiavusieji kitų specialybių žmonė 
tuojau susiranda darbą savo pro
fesijose.

ūkininkavimo sąlygos Kolumbi
joje nėra blogos, nors žemės ūkis 
dar nėra tinkamai suorganizuotas. 
Dabartinė vyriausybė deda dide
les pastangas, kad žemės ūkis iš-

ir stebėjau. Greit skubėjo tos nuo
stabios valandos, if vis arčiau ir 
arčiau slinko gilus vidurnaktis. 
Man nepatio žvakidės stovėjimo 
vieta. Nenorėdamas žadinti kie
tai įmigusio tarno, vargais nega
lais pasiekiau ją ranka ir persta
čiau taip, kad dabar šviesa krito 
pilnai ant mano knygos.

Bet šitas pakeitimas turėjo vi
siškai netikėtas pasekmes. Dabar 
žvakidė apšvietė viena kambario 
nišą, kuri iki to laiko buvo pas
kendusi lovos iškyšulio šešėlyje. 
Aiškioje šviesoje dabar išvydau 
ligi šiol dar nepastebėtą paveiks
lą. Tai buvo jaunas, dar tik brę
stančios mergaitės portretas. Vos 
tik pažvelgiau į paveikslą, kai 
tuoj užmerkiau, akis. Pradžioje 
aš nė pats nesupratau, kodėl taip 
pasielgiau. Užmerktomis blak
stienomis ilgai galvojau apie sa
vo susijaudinimo priežastį. Ne, 
šis veiksmas buvo visiškai neva
lingas, tai buvo judesys, kuri pa
diktavo pasąmonė tik tam. kad 
būtų laiko suvokti akių pagau
tam vaizdui. Ir dar-aš turėjau 
sukaupti savo padrikas mintis ir 
dvasioje pasiruošti nuodugniam 
stebėjimui.

Po valandėlės aš vėl atidžiai 
įsišiūrėjau į paveikslą. Dabar aš 
jau neabejojau savo akimis. Kai 
aną kartą virpanti žvakių šviesa 
palietė drobę, aš negalėjau blai
viai viso įvertinti, nes aš pats 
buvau tąsyk lyg pažadintas iš 
kurtaus svaigulio ir grąžintas i 
tikrovę. Tuomet aš buvau apstul
bintas. Bet dabar...

Edgar Alton Poe

PORTRETAS
... Mes buvom įsikūrė vienoje 

pilių, kuriomis nuo senų laikų 
nusagstyti visi Apeninai. Spren
džiant iš aplinkos, ji turėjo būti 
neseniai ištuštėjusi. Viename 
nuošaliame bokšte mes surado
me kuklų kambarj ir apsigyve
nom. Jo įrengimas buvo ištai
gingas, bet pasenęs ir nudėvėtas
— sienos nukabinėtos kilimais ir 
herbais, šen bei ten kabojo auk
suotais apvadais paveikslai ir ki
tokį meno kūriniai.

Kažkodėl aš gyvai susidomėjau 
tapyba. Aš atkreipiau dėmėsi į 
paveikslus. Ir kaip tik ne i tuos, 
kurie priešais ant. sienų kabėjo, 
bet daugiau į tuos, kurie buvo 
patalpinti pašaliuose ir užkam
piuose. Juose buvo įamžinta puiki 
šos pilies architektūra. Norėda
mas viską pamatyti, aš paliepiau 
Pedro (tarnui) uždaryti sunkiau
sias langines — jau buvo naktis
— kojūgaly uždegti didžiulę dau
giašakę žvakide ir plačiai pras
kleisti juodo zomšo užuolaidas, 
kurios gaubė lovą. Tuo būdu aš 
norėjau s^u pagelbėti: priešais 
kabančiųjų paveikslų vaizdas ir 
▼iena mažytė knygutė — tų pa
veikslų įvertinimas ir analizė. — 
kurią apčiuočiau po pagalve, tū
rėjo sutrumpinti mano nemiga. .

Ilgai, labai ilgai, aš skaičiau,

Kaip minėjau, portretas vaiz
davo jauną mergaitę. Galvutė ii 
pečiai —ir visa Išlaikyta vienti
same stiliuje. Pečiai, krūtinė ir 
puikūs plaukai nepastebimai su
siliejo su neryškiu šešėliu, suda
rydami paveikslo formą. Apvalus 
apvadas buvo gausiai ornamen
tuotas ir paauksuotas. Tas visas 
meno kūrinys atrodė nepalygina
mas. Bet aš žinau — manęs ne
galėjo taip giliai ir netikėtai su
jaudinti nei puikus paveikslo at
likimas. nei vaizduojamo veido 
nežemiškas grožis. Taip pat neti
kiu, kad staiga iš apsnūdimo pa
žadinta mano fantazija galėjo pa
laikyti portreto galvutę gyvu vei
du. Ne, aš pats tuojau įsitikinau, 
kad ir paveikslo atlikimas ir sti
lius, ir apvadas būtų greit išsklai
dęs mano tokią iliuziją*

Neišleisdamas paveikslo iš akių, 
aš ištisą valandą išgulėjau lovo
je įsistebėjęs į jį ir visa tai dar 
kartą pergalvojau. Ir nurimau 
tik tuomet, kai atidengiau jo to
kios didelės įtakos paslaptį. Visa 
paveikslo galia buvo jo išraiškos 
gyvybingume. ,Tai tas jo gyvy
bingumas mane taip sukrėtė, ap
stulbino ir išgadino.

Įsibaiminęs ir pilnas pagarbos, 
aš nustūmiau žvakidę į jos se
ną vietą. Kai dingo iš akių mane 
taip paveikęs vaizdas, aš godžiai 
stvėriausi knygos, kurioje buvo 
šių meno kurinių apibudinimas. 
Tuojau suradau portreto numerį 
ir perskaičiau sekanti aprašymą:

„Ji buvo jauna mergaitė, reto 

grožio, patraukli ir smagi. Pra
keikta toji valanda, kuria ji pa
matė ir pamilo dailininką, vė
liau vedusi ją. Jis buvo aistrin
gas, ištroškęs mokslo, rimtas ir 
griežtas. Menas buvo jo tikroji 
žmona. Žavingu šypsniu tviskėjo 
jos veidas, ir ji nerūpestingai šo
kavo, kaip jaunutė stirna. Su 
meile paliesdavo ji kiekvieną 
daiktą, nekentė tik meno —savo 
konkurento. Bodėjosi tik palete, 
teptuku ir visais tais nekenčia
mais daiktais, kurie atitraukdavo 
nuo jos mylimąjį. /

Ji nusigando, kai dailininkas 
karta pasisakė norįs savo jauną 
žmoną nutapyti. Bet nusižeminu
si ir paklusni sėdėjo ji kantriai 
priešais drobę niūriame ir aukš
tame bokšto kambary, kurį tik 
iš viršaus pasiekdavo blyški švie
sa. O jis, dailininkas, visa savo 
dėmesį buvo nukreipęs į kūrinį, 
kuris tobulėjo dienomis ir valan
domis.

Dailininkas buvo aistringas, 
nuostabus ir vienišas galėdavęs 
gyventi vien savo sayajonėmis. 
Jis nematė, jis nenorėjo matyti, 
kad toji vaiduokliška vienišo 
bokso šviesa ryte ryja jo' žmo
nos sveikatą ir gyvenimo dži
augsmą. Taip, ji silpnėjo dieno
mis ir valandomis. Ir visi tatai 
pastebėjo, tik jis vienas nematė.

Bet ji visuomet šypsojosi Ir 
nieko nekaltino; nes žinojo, kad 
dailininkas, kuris buvo garsus, su
rado savo kūryboje nuostabią 
laimę. Ji matė, kad dėl jos šis

jaunas vyras be poilsio leidžia 
dienas; ji gi mylėjo dailininką 
labiau už viską.

Ir tikrai, kas tik pažvelgdavo 
į portretą visi šnabždėjo apie jo 
nuostabų panašumą į modelį, 
apie stebuklą, gimstantį iš nea
prėpiamos meilės tai, kurią jis 
taip atsidėjęs piešė.

Kūrinys artėjo prie galo. Da
bar niekam nebuvo galima per
žengti atelje slenksčio, nes dai
lininkas, tartum pamišėlis, dirbo 
nuo ryto iki vakaro, netplėšda- 
mas savo degančiu akių nuo dro
bės ir nematydamas iškankinto 
savo jaunutės žmonos veido. Taip, 
jis nenorėjo matyti, kad tas spal
vas, kurios išsidėstė portrete, i is 
negailestingai plėšia nuo čia pat 
sėdinčios moters skruostų.

Ir dar vieną kartą, kai jau 
daug savaičių buvo praslinkę, 
kai paveikslui daugiau nieko ne
trūko, tik, gal būt. vieno teptu
ko mosto ties lūpom ir. gal būt. 
akims gyvybės tviskėjimo — dar 
paskutinį kartą kaip gęstančios 

‘lempos šviesa suvirpėjo jaunos 
moters gyvenimo liepsnelė. Kaip 
tik tuomet gabusis dailininkas 
kilsterėjo teptuką, ir portreto 
akys ėmė gyventi. Vieną akį- 
mirksni ekstazės pagautas kūrė
jas stovėjo ramiai prieš išbaigtą 
kūrinį. Ir neatitraukęs akių nuo 
portreto, jis pats nustebęs sušu
ko: „Tikrai, aš sukūriau gyvybę!“ i 
O paskui jis staiga atsisuko į sa
vo mylimąja — ji buvo negyva.

Vertė A. M.
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kiltų i pirmaeilę vietą. Lietuvių 
komiteto atstovo Dr. S. Siručio 
nuomone, ūkininkams, agrono
mams ir žemės ūkio produktų ap
dirbimo specialistams Kolumbijoje 
medžiaginės perspektyvos labai

VILNIAUS MIESTO PLANAVIMO BRUOŽAI 

v

Viešo naudojimo objektai
2. projektuojama paviršutiniškai iš

vystyti trejas kapines, aptarnau
jančias miesto branduolį, sena
miesčiuose projektuojamos dve
jos mažos kapinės. Be to numa
toma krematoriumo statyba.

geros. Dauguma stambiųjų, žėm, 
valdžių gvvena miestuose; jie pa
geidauja ne tik ūkio darbininkų, 
bet ypatingai ūkvedžių. Dirban
tiems žemės ūkyje duoda butą, 
maista, moka patenkinamą atlygi
nimą įš derliaus duoda nuošim
čius ir kiekvienam dirbančiajam 
duoda po vieną ha žemės. Augalai 
įvairūs: šiltose vietose auginama 
kava, cukrinės nendrės, bananai, 
visame krašte sėjami kukurūzai, o 
vidutinio ir šaltesnio klimato zo
noje sėjami ryžiai, kakao, yuca. 
Gyvulių auginimas yra išplitęs, 
bet pieno ūkis apleistas.

Gydytojai, inžinieriai ir kiti 
specialistai lengvai gali rasti dar
ią savo specialybėje, žinoma, pra
mokus ispanų kalbą. Geros per
spektyvos Kolumbijoje esančios 
lakūnams ir jūrininkams. Šių pro
fesijų žmonių trūksta, o Kolumbi
ja užsimojusi labai išplėsti savo 
laivyną, ir jau veikia daug orinio 
susisiekimo draugijų, kurios ieško 
lakūnų.

Lietuvių Komitetas Kolumbijoje 
informuoja, kad tie lietuviai trem
tiniai ūkininkai, kurie norėtų į 
Kolumbiją vykti ir sutiktų bent 
porą metų dirbti žemės ūkyje, ko
miteto %ali būti aprūpinami darbu 
kokiame nors dvare ar ūkyje. Su 
visa eile žemvaldžių komitetas jau 
yra susitaręs.

Norinčių vykti į Kolumbiją lie
tuvių tremtinių tarpe yra. Tačiau 
didesnis veržimasis į Kolumbiją 
mums nėra priimtinas tautine 
prasme, nes mūsų tikslas kur nors 
laikinai prisiglausti kompaktine 
mase, gi Kolumbija nori, kad at
važiavusieji taptų ne laikiniais, 
t et nuolatiniais gyventojais. Apie 
lietuviškas mokyklas ir kultūrinę 
autonomiją nieko nesakoma. Grei
čiausia nieko ir nebūtų

Tikimasi, kad lietuvių parinki
mui Kolumbijon į Europą atvyks 
ir lietuvių atstovas Dr. S. Sirutis. 
Norintieji daugiau sužinoti, gali 
kreiptis tokiu adresu: Rev. M. M. 
Tamašiūnas, Colegio Salesiano „EI 
Sufragio", Madelin (Boston) Co
lombia S.A. Laiškus siųsti oro 
paštu.

Kolumbiją atrado didysis pen
kioliktojo amžiaus jūrininkas ir 
atradėjas Kristupas * Kolumbas 
1498 metais. Kolumbija—atogrąžų 
srities kraštas, bet dėl didelio kai
nuotum© turi įvairų klimatą, dau
gelyje vietų europiečiams visai 
tinkamą. Kolumbija šiaurėje rube- 
žiuojasi su Atlanto vandenynu, 
vakaruose su Didžiuoju vandenynu 
ir Panama, pietuose su Ekvato
rium, Peru ir Brazilija, o rytuose 
sg'Venecuela ir Brazilija. Kolum
bijos teritorija sudaro milijoną 
200.000 kv. kilometrų. Siame mil
žiniškame plote gyvena tik apie 
10 milijonų gyventojų. Visame 
krašte vartojama ispanų kalba. 
Apie 60% kolumbiečių yra balto
sios rasės, apie 20% sudaro meti
sai (baltųjų ir indėnų mišinys) ir 
likusi dalis—negrai, indėnai, mu
latai (baltųjų ir negrų mišinys). 
Užsieniečių skaičius Kolumbijoje 
tesiekia tik apie 35%. *
sostinė Bogota, turinti per 
mlKo°umb?jT tabTtartinga žemės di"Sų “Dose ’ Tiktai pa
tartais. Daug platinos, aukso, si- pareAalavimas ka> kunu 
dabro, geležies ir milžiniški kie- objektų tokių kategorijų kaip 
kiai naftos. Žemės turtų eksplota- darzebų, sporto trengmiai ir ka-

- - Naftos Pal buvo galima apskaičiuoti.
Pagal zoninį paskirstymą vie

nam gyventojui tenka.
miškų ca 88 m2,

visų žalumynų bendrai ca 34 m2. 
— šis skaičius neapįma neišskirto. iv y tine uaus, u&iiuaiiu uiuesirtį , . . _

pusę Kolumbijos, yra lyguma. Ten įl iš zonų mažesnių viešo nau- 
labai karšta, teka didelės atogrąžų d°iimo sklypų.
upės, auga neįžengiamos girios ir 1. Darželiai turi tikslą palenkti 
europiečiams gyventi klimatas ne- gyventojų reikalavimus, kurie 
pakeliamas. Vakarinėje dalyje tę- gyvena vidutiniuose ir aukštuose 
siasi kalnynai ir klimatas labai pastatuose ir kurie neturi nuo- 
įvairus ir malonus. Iki 1000 inetrų savu daržų. Priimant normą ca 
aukštumose karštis siekia iki 3 m2 2/1 gyv. (pagal Kuncevičių), 
35—4P laipsnių. Nuo 1000 iki 2500 gauta ca 100 ha, t. y. apie 2500 
metrų aukštumos klimatas labai darželių po 400 m2. Paėmę dėme- 
į va i rus, daugumoje šiltas, malonus, sin patogų susisiekimą su vidur- 
Vidutinė šiluma kiekvienu metu miesčiu, 70 ha darželių projektuo- 
12—16 laipsnių. Didesnėse aukštu- jama Burbiškėse, o likusi dalis- 
mose klimatas šaltas. Sostinė Bo- Šnipiškėse.
gotą yra 2654 m. nuo jūros pavir- ~ ~ ” J“
šiauš. s. d.

Projekte viešo naudojimo ob- piškėse ir paskiras sporto aikštes 
jektas numatytas atitinkamų dy- kvartaluose. Šie įrengimai turi 
džių miesto plotų paviršiaus rei- patenkinti suaugusių (virš 18 m.) 
kalingas skaičius. Atitinkamas * reikalavimus. Žaidimu ir sporto 
apskaičiavimas padarytas pagal 
lyginamuosius įžanginius tyrinė
jimus (įž.-st.-B-6).-Paskirom vie
šo naudojimo kategorijom atitin
kamai gyventojų skaičiui — pers
kaičiuojant vienam gyventojui — 
stengtasi išlaikyti vienalytį prin
cipą.

Didžiausias dėmesys kreiptas 
toms viešo naudojimo kategori
joms, kurių plotų pareikalavimas 
yra palyginamai didžiausias, o 
taip pat, kurios reikalauja spe
cialių situacijos sąlygų, sklypų 
dydžio, statybos aukščio ir pan. 
— Jos yra išskirtos iš statybos 
zonų, tačiau dėl apribotos veiki
mo zonos talpinamos miesto bran
duolio plotuose.

aikštės vaikams ir jaunuomenei 
yra aprašytos atskiroje mokyklų 
įrengimų kategorijoje. Paėmę 
normą 2,5 m2/l gyv. (įž. st. B-6, 
TB-16) gauname ca 90 ha. Šnipiš
kių aikštyno plotas siekia ca 75 
ha. iš kurių 50 ha paskirta cen- 
triniems sporto įrengimams. Šioje 
erdvėje taip pat turi būti įreng
tos ir prieplaukos. Likusieji 40 
ha proporcingai išskirstyti kvar
talų sporto aikštėms pagal jų rei
kalavimus. Be to projektuojama 
rezervuoti slidžių sportui apie 100 
ha Kalnuotoje Sapiegynėje — An
takalny. Treniruotėms žiemą ir 
žiemos rungtynėms numatytos dvį 
dengtos halės vidurmiesty. Smė
lynėje esantis hipodromas numa-

4. Mugių aikštės, projektuoja
mos toje vietoje, kur būdavo 
Siaurės Mugė, tiktai praplečiant 
plotą iš čia 7 ha iki ca 12 ha 
(Reichenberg — 0,35 m2/l ^gyv.) 
Mugių aikštė turi būti suorgani
zuota viešojo parko formoje, ku
riame be nuolatinių paviljonų 
būtų numatytas plotas laikino po
būdžio mugių objektams.

B. Mokyklos. Pasiremiant esa
mais darbais (įž. st. B-6. TB-15), 
gan lengva apskaičiuoti mokyklų 
ploto pareikalavimus, išskyrus 
aukštąsias mokyklas. Taip pat 
vidur, mokyklų specializacijos 
laipsnis darantis įtaką tam tik
ram laipsny plotų pareikalavimui, 
išsamiai gali būti išspręstas tik 
kompetetingų švietimo įstaigų 
atitinkamų programų. Nustatant 
vienetų skaičių naudotasi viduti
nio dydžio sąvoka, kas. išdirbant

Lietuvei Motinai
Ir vėl švenčiame tremtyje Moti
nos dieną. Mūsų namų žiburys, lyg 
ta žaltvykslė vėjo blaškoma, tai 
sužiba, tai rūke paslepia savo 
liepsnelę. Vargas mums, jeigu nu
stosime to namų židinio — žibu
rėlio. Kur tada pailsėsime, kur 
susišildysime? Be jo nepajusime, 
kad esame namie. Be jo nebus 
kas mus riša: blaškysimės, išir
sime, žūsime.

Motin — lietuve, Tavo uždavi
nys ir tremtyje, kad ir sunkiau
siose sąlygose, tą liepsnelę išsau
goti, o kartu su ja ir lietuviškos 
šeimos židinį. Ištiesk savo ranką 
visiems tos šeimos vaikams, o 
ypač tiems, kurie svetimoje žemė
je neturi motinos. Tagul ir jie pa
jus, kad motinos meilė jų neap
leido.

Kas Tavo ištiestą ranką priims 
dėkingai, tas atgis, įgaus jėgos ir 
drąsos. Kas Tavo ranką priims 
lyg alkanas duoną, tą apleis ne
viltis, sužibės jo akys ir lūpos iš
tars: „Aš jau nebe vargšas, jau 
ne benamis." O kas Tavo ištiestą 
ranką paspaus, tas pasižadės Tave 
amžinai mytėti, gerbti, už Tave 
kovoti. Kartu su Tavim jis neap
leis ir visų mūsų Motinos Lietuvos.

Ir grįši tada, Motin — lietuve, 
į savąjį kraštą jau nebe tuščiomis 
rankomis, nes tavo vaikai broliais 
ir seserimis vadins vienas kitą; jie 
suras, nors ir sugriautų namų ži
dinį, o pripuolę prie žemės ištars: 
„Motin — lietuva! Tave myliu, 
dėl Tavęs dirbsiu. Tau gyvybę pa
aukosiu."

Dr, MARIJA ŽILINSKIENE 
Baltijos Moterų Tarybos Pirmininkė

Lietuvių virtuvė Ansbache

Tam tikros kategorijos paskirų 
objektų dydžių nustatymas, tiks
lus jiems reikalingų dydžių aps
kaičiavimas ir taikintina jiems 
situacija eskiziniame projekte 
skalėje 1:10.100 daugely atvejų normą 4 
pasirodė neįmanoma. Todėl ap- TB-17) ir

tytas palikti tokioje' 
kokioje ir jis dabar 

3. Kapinės. Jos
plotą ir 
40%

būklėje,

70,34 ha 
jau 

Paėmę 
stt B-6,

---“ .77”’—7~7~,~—•_ ~,~77--- . —‘j **-—*•/ z* ‘ynvamų........ HlieSte 
siribota tik objektų dydžių ir jų gyventojų skaičiui, gauname ca 
situacijų tam tikruose kvarta- — • ...................
luose skaičiais, tuo pačiu nusta- __t______ ___ _____j___ __ ____
tant gaires detaliems projektams, įTntikiek galima arčiau vidur-

Esamų viešo naudojimo objek- 
tų skaičiaus ir tinkamumo nusta
tymas dėl suprantamų (karo me- __— „
to) priežasčių taip* pat traktuoja- riant kapines miesto žalumynų 

kyliuose, kurie būtų spindulių 
pavidale išdėstyti. Kada kapinės 
persipildytų. tuos žalumynų plo-

37 ha, užprojektuotus naujoms 
kapinėms. Stengtasi jas patal-

detalius projektus, palieka inicia
tyvos laisvę paskirų mokyklos 
įrengimų sugrupavimų srityje.

1. Vaikų darželiai, numatomi 
vaikams nuo 3 iki 6 metų. Pri
imta ploto norma 0.5 m2/l gyv. 
vidutiniškai 2—3 skyriai, maž
daug nuo 90 iki 135 vaikų. Sklypo 
plotas nuo 0.22 ha iki 0.3 ha. Įta
kos zona 0,75 km spinduliu.

2. Pradžios mokyklos nuo 7 iki 
14 m. amžiaus vaikams. Priimtamiesčio, užtikrinant pakankamų __ ...._______________________

nuo gyvenamų plotų izoliaciją, ploto norma 2,7 m2/l gyv. vidu- 
Tai galima būtų padaryti jku-..................

mas gana paviršutiniškai.
Miškai ir Vieši Žalumynai.

Miškų ir viešų žalumynų bendrie- r___F__ ________ ______ <______
ji paviršiai, kurių buvimas mieste tus galima būtų decentriškai kei- 
turi atitikti higienos ir poilsio sti. Nesukuriant naujų centrų 
reikalvimams, nebuvo projekta-

Salies vimo metu normuoti nustatytais
pusę

vimas mažai išvystytas. ----- —
eksplotavimas pradėtas tik prieš 
20 metų.

Geografiniu požiūriu Kolumbija 
dalijama į rytinę ir vakarinę da
lis. Rytinė dalis, užimanti didesnę

skaičiais. Tiksliau sakant, tie pa
viršiai paimti iš statybai nenau-

2. Sporto Įrengimai. Jie pada
linti į centrinį sporto parka Sni-

tiniškai 10—18 skyrių 500 iki 400 
vaikų. Sklypų plotas 1,12 iki 1,58 
ha. Įtakos zona 2—3 km. spinde
liu.

3. Vidur, ir profesinės moky
klos jaunuomenei ntio 15 iki 20 
m. Ploto norma 0,95 m2/l vidu-

Pasaka apie
Ingeborg

Vieną vakarą nusinešė ją ūkaudami vėjai, 
tartum paukštę per viršūnes raudančių pušų — 
vai kodėl, mažoji Ingeborg, skubėjai — 
juk matei, kad lygumose siaučia vėjai, 
vai kodėl skubėjai iš namų-------
Pas karaliaus juokdarį dabar dvi žvakės dega 
prie langų, į naktį pravertų plačiai, 
ir užgautos vėjų jos suvirpa, 
tartum rankos dvi mergaitės neramiai — 
išsigandusios nakties ir vėju 
ir taip baisiai svetimo žmogaus-------
Už pilies du ežerai, tartum dvi tamsios akys, 
jose plauko girti vėjai valtimis, 
tartum burės jų žali apsiaustai plakas, 
papuošti sudužusiomis žvaigždėmis — 
Už pilies du ežerai, tartum mergaitės akys, 
kurioms nerimas neleidžia užsimerkt —
Vieną vakarą nusinešė ją ūkaudami vėjai, 
kai po mišką slankiojo pavargus sutema, 
ir tos 
vieną 
mano 
mano

Liūnė Sutema

lieknos pušys taip liūdnai šnarėjo;
vakarą nusinešė ją vėjai.
rankoje paliko tik juodoji garbana
Ingeborg mažosios garbana-------

tiniškai — 9 kl. 360 mok. Sklypo 
plotas 9,7 ha Įtakos zona 2—3 km. 
spinduliu.

4. Aukštosios mokyklos. Koks 
joms reikalingas plotas negalima 
apskaičiuoti pagal sausas normas. 
Numatoma galimybė pastatyti 
visa eilė aukštųjų mokyklų tuo 
tarpu neapskaičiuojant tam tiks
lui reikalingų plotų paviršiaus.

5. Jordano darželiai — prie vai
kų darželių arba atskirai įrengti 
vaikams nuo 3 iki 4 metų. Pri
imta ploto norma 1 m2/l gyv. vi
dutinis sklypo plotas nuo 1 ha iki 
2,5 ha. Įtakos zona 0,75 km. spin
duliu.

6. Mokyklų aikštės numatomos 
įrengti prie mokyklų arba atski
rai jaunuomenei nuo 15 iki 18 
metu amžiaus. Ploto norma 2 m2/l 
gyv. vidutinis sklypo plotas 1—2 
ha. Įtakos £ona 2 kl. spinduliu.

7. Mokyklų kolonijos kartu su 
priemieščių mokyklų sodybomis 
numatomos ca 12.000 vaiku, t. y. 
apie 40% pradžios mokyklos am
žiuje. Numatomi jiems 6 punk
tai, daugiau kaip po 0,5 ha plote 
su ta sąlyga, kad kiekviena kolo
nija galės naudotis apie 300 vaiku.

Tais pagrindais apskaičiuotas 
mokyklinių įrengimų skaičius 
priemieščių vasarvietėse prakti
koje pasirodytų per daug didelis, 
kadangi vasarvietėse maksimali- 
nis apgyvendinimas yra grynai 
sezoninis Todėl detaliniame pro
jekte į tai reikia atsižvelgti.

8. Susisiekimas. Geležinkelio, 
orinio ir vandens susisiekimo 
įrengimai yra jiems paskirtose 
vietose. Tik autobusų susisieki
mui reikia rezervuoti atitinkamus 
plotus. Jų dydis gali būti apskai
čiuotas tik po detalių tyrinėjimų.

D. Technikiniai įrengimai. Ben
drinės paviršių normos, reikalin
gos miesto aprūpinimo įstaigoms 
(įž. st. B-6, TB-18). dėl labai in
dividualių atskirų objektų reikala
vimų neturi praktiškos reikšmės. 
Dėl to projekto apsiribota išskirs
tyti jas pagal esamas sąlygas Ne
tinkamas situacijos parinkimas, 
pasenę technišku atžvilgiu ir ne
patenkina šiuo metu miesto rei
kalavimų įrengimai, kaip elek
tros stotis, dujinė, skerdykla, van
dentiekio stotis, turės būti pakeis
ti naujais. Be to numatomas nau
jų miesto įmonių steigimas, kaip 
srutų valykla prie vyr. kolekto
riaus, miesto valymo ir atmatų 
utilizacijos įmonės ir pan.

6
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PAŽVELGUS I SOVIETINI BIUDŽETĄ
Pastaruoju metu buvo ..disku

tuojamas“ sovietu biudžetas 
Aukščiausioje TSRS Taryboje. 
Kas labiausia atkreipia dėmesį, 
tai faktas kad metai po metų ka
rinių pozicijų išlaidos nuolat ma
žėja. Nuo 128 milijardų 1945 m., 
1946 m. jos sumažėjo ligi 72 mili
jardų, dabar gi nukrito ligi 67 
milijardų. Tasso agentūra neabe
jotinai galėtų šūktelti Maskvos 
konferencijos dalyviams. „Štai 
įrodymas, kad sovietiškasis ūkis 
eina taikos kryptimi — priešin
gai JAV, kurių biudžetas pasi
baisėtinu būdu prisideda paruo
šimui karo“. Tačiau esą, arčiau 
įsižiūrėjus sovietinį biudžetą, ga
lima pastebėti, kad pav. 1946 m. 
biudžete paskirtos žymios sumos 
aviacijai ir laivynui, silpnosioms 
sovietinio karinio pajėgumo vie
toms. 9

Laivyno statyboje numatyta 
pirmoje eilėje pastatyti daug po
vandeninių laivų su įrengimais, 
{galinčiais pasipriešinti atominių 
bombų padariniams. Šie laivai, 
be to, būsią pritaikyti plaukioji
mui Arktikos srityje. Amerikie
čiai žymiai vėliau supratę, kad 
iš Rusijos į Aliaska arčiausias 
kelias — per šigalį.

Biudžeto išlaidos sumažėjo sau
sumos kariuomenės išlaikymui. 
Kaip yra iš tikrųjų? Raud. Ar
mijos demobilizavimas tikrumoje 
prasidėjęs 1946 m. pavasarį. Dau
giausia atleisti senesnio amžiaus 
vyrai ir pramonei reikalingi spe
cialistai. Esąs reikšmingas fak
tas, kad didelis skaičius demo
bilizuotų, ypač kilusių iš Ukrai
nos, nebuvo grąžinti i savo namų 
židinius, bet prievarta apgyven
dinti kitose srityse, pav. Baltijos 
kraštuose, Lenkijoje ir Besara
bijoje, šiaurėj pav. Pečioros sri
tyje ar net Tol. Rytuose neiš
skyrus ir Kamčatkos.

Jau kuris metas, Maskvos vy
riausybė neskelbia jokių duome
nų apie demobilizacijos eigą. 2i-
novai teigia, kad po ginklu lai
koma maždaug keturi milijonai 
vyrų, neskaitant nemažo skai
čiaus specialių dalinių.

Kalbant apie sovietų ginklavi
mosi padėtį, rakto tektų ieškoti 
kredituose skiriamuose „atstaty
mo reikalams“ Išlaidos pramonei 
nuo 1946 m. padidėjo 18 milijar
dų rublių. Didžiausias išlaidu svo
ris atitenka sunkiajai pramonei. 
Ypatingai daug išlaidų skiriama 
plieno, anglies, žibalo, autoveži- 
mių pramonei.

Apie 200 km. į šiaurę nuo Ro
mos, Penktosios Amerikiečių Ar
mijos kariai savo žygyje per Ita
liją užtiko visą eilę stulpų su už
rašais: „Neperženk sienos“. Čia 
neutrali šalis!“ Tie užrašai supo 
trijų viršūnių kalną.

Prie vieno iš užrašų stovėjo 
sargybinis, ginkluotas senu šau
tuvu ir vilkįs savotišką, lyg ope
ros, uniformą. Jis kalbėjo žargo- 
niškai, bet buvo galima suprasti, 
kad jis sakė:

„Tėviškės“ tunto „Geležinio Vilko* 
stovyklai vietą

Jau žinomas dalykas, kad vo
kiečių invazijos pamokyti, sovie
tai savo pramonės didžiąja ir pa
čia svarbiąją dalį perkėlė tolyn 
į Rytus. Anapus Uralo pilnu 
tempu veikia kasyklos. įmonės. į 
ten keliamas Vokietijoje įgytas 
įvairių medžiagų turtas. Jį seka 
gabenami vokiečių specialistai. 
Pasaulis stebisi šia deportavimų 
politika, užmiršdamas apie Hit
lerį, šios sistemos — užsieniečių 
darbininkų gabenimo darbams — 
išradėją. Vis dėlto, esą pikantiška 
pastebėti, kad Nūmbergo byloje 
teisėjų sąstate buvusi TSRS- 
kraštas, kuris smerkęs Sauckelio 
politiką...

Tikrumoje gi — TSRS jau nuo 
seno savo piliečiams įvedė pri
verčiamųjų darbų sistemą. Inter
nuotųjų stovyklose šiuo metu 
priskaitoma mažiausiai 10 milijo
nų priverčiamojo darbo vergų.

Demobilizuotųjų karių įspūdžiai 
iš vakarų neabejotinai paveikė 
sovietų mases. Sovietinis darbi
ninkas dabar jau žinąs, kad šiuo 
metu jis nebesąs geriausiai ap
mokomas ir maitinamas pasaulio 
darbininkas. Nepaisant Stalino 
pažadų, maisto produktų norma
vimas nepanaikintas. Priešingai 
— produktų kainos pakilo 300% 
Pernai įmonėse ir kasyklose 
Magnitorske, Kuznecke ir Done- 
co srityse kilo streikai. Jų nebu
vę net nuo 1929 m. Padariniai 
aiškūs: mirties sprendimai ir iš
vežimai.

Žemės ūkis — režimo skriau
džiamas posūnis. Nedaug, paly
ginti, jam skiriama kreditų. Jis 
šiuo metu pergyvena gilia krize. 
Trūksta traktorių ir mašinų. Ka
ras dezorganizavo sovchozus ir 
kolchozus. Užtat dabar dedamos 
pastangos stiprinti kolektyviza
ciją. Ir čia, kaip ir pramonės sri
tyje, aiškus pasukimas veidu į 
rytus, anapus Uralo.

Jau žinomi ir plačiai po pasaulį 
nuskambėję „valymai“ rašytojų, 
menininkų, net Cirko klounų tar
pe. Ar tai reikštų, kad režimui 
gręsia pavojus? Aišku, kad ne — 
atsako str. autorius. Visa tai pa
sireiškia savo priešininkų perse
kiojimu ir represijomis gyvento
jų saskaiton. Šit, per trejetą me-

SAN MARINO - MAŽOJI 
LAISVĖS ŠALIS

* draugovės vadija Kemptene tiria 
P. Urbučio nuotr.

„Pereiti draudžiama. Mes kovo
sime už mūsų laisvę!“

Vienas inteligentas eilinis išaiš
kino paslaptį. — „Mes esame prie 
San Marino!“ Kiti amerikiečiai, 
atrodo, to nesuprato, todėl eilinis 
pradėjo aiškinti:

„Aš esu filatelistas. Visi pašto 
ženklų rinkėjai žino San Marino. 
Tai yra seniausia ir mažiausia 
pasaulio respublika, — Tiktai 38 
kv. mylių pločio su 14.545 gyven
tojais. Ji apima Titano kalną, 
esantį Apeninų kalnų Adrijos pu
sėje. Jos svarbiausias verslas yra 
pašto ženklų leidimas ir pardavi
nėjimas kolekcijonieriams.

Amerikos kariai, kurie susidūrė 
su San Marino, stebėjo vieną iš 
labiausiai įdomių pasaulio keis
tenybių. San Marino neturi tokių 
nepakenčiamumų kaip popieriniai 
pinigai, pajamų mokesčiai ar 
valstybės skolos. Nuosavybės mo
kestis tėra 24 centai (amerikietiš
kai vertinant, — vert.) per metus 
už 6 kambarių namą. Krašte tėra 
tiktai vienas autovežimis. Nėra 
nei laikrodžių sų 12 valandų, — 
laikas yra padalintas į 4 ketvirtis. 
Yra radijo aparatų, bet nėra nei 
vieno radijo siųstuvo, yra oro 
pašto ženklų, bet nėra lėktuvų. 
Ten yra San Marino herojaus sta
tula pastatyta ne jo užkariavi- 
nams pagerbti, bet už atsisakymą, 
nuo Napoleono siūlymo paimti 
daugiau teritorijos.

Vienok San Marino yra daugiau 
kaip keistenybių kolekcija. Poli
tiškai sudraskytoje Europoje, ji 
stovi kaip miniatiūrinis pavyzdys, 
rodydama savo' 1600 metų senumo 
demokratiją.

Vykdomąją respublikos valdžią 
sudaro Didžioji Taryba, suside
danti iš 60 narių. Visi vyrai turi 
teisę būti išrinktais. Kadencijos 
laikas Didžiojoje Taryboje tęsiasi 
6 mėnesius, Visi vyrai nežiūrint, 
kad 80 •/• yra beraščiai, turi bal-
suoti. Beraščių pagalbai, baltuose 
Sv. Komunijos rūbuose stovi jau
nos mokyklų mergaitės, prie bal
savimo urnų. Vienas sanmarinie 
tis tai paaiškino su jaukiu nai
vumu: „Maža mergaitė yra tyri
ausias dalykas žemėje, ir yra ti
kra, kad ji neapgaus žmogaus, 
kuris ja pasitiki“.

Didžioji Taryba išrenka iš savo 
narių tarpo 12 atstovų į Aukštuo
sius Rūmus — Senatą. Didžiosios 
Tarybos kompetenciją sudaro įsta
tymų leidimas ir malonės suteiki
mas nusikaltėliams. Senatas gi 
paskiria 12 žymiausių piliečių 
kaip kandidatus į 2 aukščiausius 
postus respublikoje — Regentą — 
Kapitoną, atitinkantį mūsų prezi» 
dentui.

tų Ukrainos gyventoju skaičius, 
turėjęs '40 milij. gyventojų, su
mažintas dviem trečdaliais. Iš
Lietuvoje gyvenusių 2.100.000 (?) 
gyventojų, jau esą dingę 700.000.

Įdomu dar pastebėti-, kad sovie
tų biudžetas apie išlaidas moks
lo atradimams štai ką sako: 1946 
metais jos padidėjusios dvigubai. 
Fondai skiriami atomo energijai 
tirti. Kalbama apie eksperimen- 
aus, kurie buvę vykdomi Sibire. 
Atomo energija yra akstinu ak
tyvinti sovietų slaptosios tarny
bos veiklą. (Kanados afera). Čia 
reikia didžiulių išlaidų ir jų pa
prastas biudžetas negalėtų pa
siūlyti. Iš kur tat pinigai?

Apie Rusijos aukso kasyklas 
nuo 1936 m. neskelbiama jokių 
oficialių davinių. Jas gaubia pas
laptis. Aišku tik. kad daugiausia 
aukso kasyklų esama Tolimoje 
šiaurėje — ten dirba tūkstančiai 
darbo vergų, dirba sunkiausiose 
darbo ir klimato sąlygose. Tai 
neabejotinai prisideda prie pas
lapties išlaikymo.

Paslaptingieji turtai rytuose 
kelia nerimo anglų — saksų pa- ■ 
šauly. Juk tai baisus ginklas so
vietų rankose: staiga į pasaulio 
rinką mestos tonos aukso sukrės
tų visų „kapitalistinių“ kraštų 
monetines sistemas. Tai esąs tiek 
pat šiurpus ginklas kaip ir Bi
kinio bombos.

Ligi šiol anglų-saksų blokui 
priklauso pirmenybė politinės bei 
militarinės galios srityje. Tačiau, 
kaip tvirtina str. autorius, sovie
tai deda pastangas šią pirmeny
bę paveržti sau. Esą jėgų santy
kis kasdien kinta TSRS naudai 
ir tai jai duoda pagrindo laiky
tis ramaus „laukimo“ būsenoje. 
(„La Bataille. Nr. 117) VJRim

Šachmatų kovose per Kempteno Sporto šventę lietuviai užėmė antrą vietą 
nuotr. K. Daugėlos

Regento pareigos nėra labai 
plačios. Jo kadencija trunka tik
tai 6 mėnesius, ir jo alga lygi 5 
doleriams per mėnesį. Tačiau atsi
sakymas tarnauti užtraukia griež
tą bausmę. Kai kandidatai yra 
paskirti, ju skaičius rinkimais su
mažinamas iki šešių. .Likusieji 
yra sugrupuojami po du į 3 poras, 
ir jų vardai sudedami į sidabro 
urną. Viešoje ceremonijoje aklas 
berniukas traukia du laimėjusius 
— naujuosius San Marino valdy
tojus.

San Marino turi 12 asmenų po
liciją, vieną teisėją, tris gydytojus 
(valstybės apmokamus ir patar
naujančius visiems piliečiams) ir 
kunigą.

Respublikos įkūrėjas buvo Ma
rinus, Dalmacijos akmenskaldis, 
kanonizuotas 360 metais. Mari- 
naus paskutinieji žodžiai buvo:

„Aš palieku jus, mano žmonės, 
laisvus nuo visų“.

Kai Napoleonas Bonaparte da
lino Italiją tarp savo giminaičių, 
jis susidūrė ir su San Marino. 
Jam w buvo pristatyti atstovai iš 
San Marino, kurie papasakojo 
respublikos istoriją. Napoleonas 
buvo susidomėjęs. Jis ne tiktai 
kad leido jai egzistuoti, bet netgi 
pasiūlė paimti daugiau teritorijos. 
Regentas, atmindamas Marinaus 
žodžius, atsakė:

„Mes nenorime nei pėdos sve
timos žemės, ir mes niekam ne
duosime savos“, ir atmetė pasiū
lymą.

Didžiojo Karo (Nr. 1) pradžioje 
San Marino liko neutrali. Vienok 
jie paaukojo 7.000 dolerų sąjun
gininkams ir pasiuntė medicinos 
pagalbos dalinius į vakarų frontą. 
Karui tęsiantis, 15 sanmariniečių 
įstojo savanoriais į Italijos kariu
omenę. Trys buvo austrų paimti 
nelaisvėn. Įpykę sanmariniečiai 
įstojo į karą.

Prieš pasaulinį karą (N. 2) Mus- 
solinis buvo susirūpinęs tuo že
mės sklypeliu, kuris simbolizavo 
laisvę jo diktatūros šalyje. San 
Marino užkariavimas nebūtų ver
tas to blogo garso, kurį tas žygis 
būtų sukėlęs. Vietoj to per grąsi- 
nimus ir papirkimus Mussolinis 
privertė San Marine įkurti fašistų 
partiją. Dar daugiau, Mussolinis 
privertė paskirti policiją ir teisėją 
fašistus. Norėdama išsilaikyti, San 
Marino pasidavė tam spaudimui. 
Tačiau 1937 metais, kai respubli
kos piliečiai pagal savo įprotį 
šventė Jungtinių Amerikos Val
stybių šventę- liepos 4-tają, Ame
rikos ambasadorius Romoje Wil
liam Philips buvo pakviestas da
lyvauti šventėje. Iškilmių vir
šūnę turėjo sudaryti herojaus sto- 
vylos atidengimas. Fašistai tikėjo 

tai būsiant kurio nors Romėnų 
didvyrio biustą.

— Jie rado, — Abraomą Lin- 
kolną.

■ JAV pilietinio karo pradžioje 
San Marino paskelbė prezidentą 
Linkolną respublikos „garbėf pi
liečiu“. Linkolno atsakymas da
tuojamas 1861 m. gegužės 7 d.

„Nežiūrint į tai, kad jūsų kraš
tas yra mažas, jūsų valstybė yra 
viena iš labiausiai gerbtinų žmo
nijos istorijoje. Jūs žmonijos 
draugams įrodėte, kad valdžia, 
pagrįsta respublikoniškais princi
pais, yra pajėgi valdyti ir būti 
pastovia“.

1940 metais rugsėjo mėnesį fa
šistų partijos paskirti regentai, 
privertė San Marino paskelbti 
karą Didž. Britanijai ir JAV. Po 
mėnesio nepažįstamas asmuo at
vyko j JAV ambasadą Romoje, 
prašydamas perduoti vieną pra
nešimą Churchilliui. Tai buvo 
slapta peticija, pasirašyta san-1 
mariniečių. Joje sakoma:

„Mes buvome Mussolinio gele
žinės rankos priversti paskelbti 
sąjungininkams karą. Praneši
mas, jog mes esame su Ašimi yra 
melas. Tegyvuoja laisvė!“

Dabar San Marino vėl pašven
čia savo energiją pašto ženklams. 
Gyventojai augina galvijus, spau
džia iš vynuogių vyną, tašo akme
nis, bet pajamos iš pašto ženklų 
subalansuoja valstybės biudžetą. 
Tos pajamos taipgi padengia iš
laidas, reikalingas skirti Savitar
pinės Pagalbos Bankui, pagelbin- 
čiam neturtingiems, Kooperaty- 
vinei Krautuvei, Viešajai Kepy
klai, Grūdų Sandėliui paremti, 
bei gydytojo ir veterinoriaus al
goms.

Valstybė taigi remia aukštąją 
mokyklą ir mažutį San Marino 
universitetą.

Vienok, nežiūrint visų pašto 
ženklų, San Marino yra netur
tinga šalis. Prieš 70 metų tarptau
tiniai azartininkai norėjo įsteigti 
San Marine milioninę ruletę „Ca
sino“. Daugelis piliečių jautė, kad 
tai gali duoti valstybei pinigų ir 
pakelti gyvenimo standartą, bet 
regentas priešinosi.

„Ne materialine gerove išsilaiko 
geras laisvos valstybės vardas 

bet per išdidžių ir garbingų res
publikonų dorybes, kurie žino 
kaip atremti turtinguosius“.

Buvo įvykdytas balvasimas. 
Azartinis „Casino“ buvo didžia 
balsų dauguma atmestas.

Šiandien, kaip ir visuomet, San 
Marino nori geriau palikti netur
tinga, bet išdidžia šalimi.
Iš „Readers Digest“ laisvai yertė

M.
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TEISINGAS VOKIEČIU
BALSAS APIE DP

čių gimnazistai, gyvendami tėvų 
namuose ir laikomi jų priežiūroje, 
— yra juodieji pirkliai, kad gar
bingieji prekybininkai, kuriems 
karas nieko nesugriovė ir kurie 
sau pajamas, galėtų garbingai už
dirbti — taipogi juodąją prekybą

Bamberge 2 kartu savaitėje 
išeinantis vokiečių laikraštis 
„Frankischer Tag“ 1947. III. 29 d. 
vedamajame, pavadintame „Dis
placed Persons“, rašo:

„Tremtinių, Displaced Persons, 
kaip jie oficialiai vadinami, pro
blema stipriai paliečia ir vokiečių 
nuotaikas. Deja, jos paliečiamos 
tik labai vienašališkai. Išvietin- 
tiesiems dažnai primetama, kad 
jie esą daugumoje juodieji pirkliai 
(Schwarzhandler), dalyvaują kri
minaliniuose nusikaltimuose, o 
santykiuose su vokiečiais — daž
nai akiplėšiški. t

Šioji problema neseniai buvo 
paliesta ir viename vokiečių jau
nuolių ratelyje. Kažkas vis dėlto 
čia davė gerą pavyzdį apie tuos 
negudrius subendrinimus. Jis 
pastebėjo, kad gal visai vokie
čiams nekristų į akis, jei keletas

3-čiosios amerikiečių armijos vyr. 
būstinė sudarė statistiką, pagal 
kurią pusę anų nusikaltimų, kuri
ais buvo kaltinami DP, padarė 
vokiečiai, tada turime įrodymų, į 
kokį klaidų kelią tie subendrini- 
mhi veda. Šitas pripažinimas, ži
noma, neturi mūsų akių nukreipti 
nuo tos tremtinių problemos pu
sės. kuri yra susijusi su juodąja 
prekyba. Okupacinė valdžia (ypa
tingai tas pastebima čia Bam
berge) — į ši reikalą kišasi su 
nuolat didėjančiomis bausmėmis. 
Ji kartu su kitomis kompetetin- 
gomis įstaigomis yra pasiryžusi 
tvarką įvesti.

Ji prisideda ir prie to kantraus 
bei daug triūso reikalaujančio 
darbo, kutį turėtų atlikti vokie
čių įstaigos. Tas darbas — tai bai
siai pakilusi vokiečių kriminali
nių nusikaltimų proporcija.

Mes neužmirškime, kad vokie-

varo... -
Tai argi jie nėra blogesni už 

tuos DP, kurie, viską praradę, 
bando nors dalį to‘turto, kas iš 
jų paimta, vęl iššukčiauti iš tos 
tautos, kuri juos apvogė. Tuomi, 
žinoma, nenorime jų elgesį ir vei
klą pateisinti. Mes prieš tai vi
sada kovosime, kur tik galėsime. 
Bet vienkart mes norėtume savo 
vokiečių tautai taipogi pasakyti, 
kad ji turėtų gėdytis tų baisių nu
sikaltimų, kurie yra padaryti 
tremtiniams. O šitoji gėda šian
dieną turėtų mus atgrasyti nors 
nuo negudrių užmetimų tremtini
ams. Tu? labiau, kad šiuo metu ir 
iš mūsų pačių daugelis negali 
įvairiems gundymams atsispirti“ 
— baigia laikraštis savo vedamąjį, 
kuris tremtinių atžvilgiu yra pa
kankamai objektyvus ir vertas 
plačios vokiečių visuomenės gi
laus dėmesio. B—y.

įsigėrusių bambergiškių eitų gat
ve ir net dainuotų, bet jeigu jie 
pamato, pa v., neblaivius negrus, 
kurie skiriasi savo odos spalva, 
tuojau sako: „Negrai yra gir
tuokliai“. Šitą subendrinimą, kurį 
vartojo nacizmas, pervertindamas 
arba nuvertindamas tautas ir ra
ses, daugis dar ir šiandieną pri
taiko visoms nacių aukoms. Jų 
mastu matuojant, jeigu elgiasi ke
letas pabėgėlių (Flūchtlinge) blo
gai — visi jie yra blogi ... O vis 
dėlto jie nepastebi kiek daug nau
jųjų'piliečių (Neubūrger) vertingo 
padaro mūsų bendruomenei (čia 
autoriaus turėta galvoj vokiečiai 
pabėgėliai. Vert.).

Arba einant ir toliau. Jei kuris 
nors ir buvęs kadetininkas padaro 
ką neleistino — jo elgesys tuojau 
primetamas visiems buv. K.Z. ka
liniams“.

Toliau str. paliečiama spekulia
cija, kuria daugelis tremtiiiių daž
nai be pagrindo ir neobjektyviai 
yra vokiečių spaudos ar jų visuo
menės akaltinami.

„Taip lygiai ir jeigu DP grupė 
susekama juodojoj prekyboj — 
tada žmonių akyse jau pasidaro 
visi tremtiniai juodieji pirkliai.

Tačiau tikrumoje vis dėlto taip 
nėra. Mes akių nežmerkiame ir 
mes žinome, kad daugelis iš DP 
tarpo verčiasi juodąja prekyba, 
bet su jais verčiasi ir vokiečiai. 
Mes žinome, kad tremtiniai pa
daro ir kriminalinnių nusikaltimų 
(kai kurios stovyklos yra nusikal
tėlių bei nusikaltimu įgytų daiktų 
slėpimų vietos), bet mes irgi neuž
mirštame, kad mūsų tautoje kri
minaliniai nusikaltimai taipogi 
susirado patogią vietą. Tas mums, 
žinoma, sudaro dideli rūpestį.“

Apie tremtinių atsiradimą Vo
kietijoje, apie jų pergyvenimus 
karo metu, jų palietą turtą, jų da
bartinį elgesį ir amerikiečių, val
džios pažiūras į tai toliau rašoma:

Don. šulaičio nuotr.

laikrodį ar kitokį daiktą sutvar
ko, padaro naudingu. Tai inž. Ka
zimieras Cjnčius. šios dirbtuvės 
organizatorius, įsteigė j ęs, savi
ninkas ir nepailstamas jos darbi
ninkas ir didintojas.

Su malonia šypsena inž. K. 
Cinčius pasakoja dirbtuvės atsi
radimo istoriją. Dar gyvendamas 
Kaune visada svajodavo apie me
chanišką dirbtuvėlę, apie laikro
dininko amatą. Laikrodžio rate
liai taip gražiai sukasi, malonu 
pasižiūrėti, pagalvoti, kodėl su
kasi taip, o ne kitaip. Bet Lietu
voje amatai dar nebuvo madoje. 
Kažkaip buvo nepopuliaru mesti 
valdišką neblogą tarnybą ir pa
sidaryti amatininku. Dažnai ir 
daug apie tai inž. K. Cinčius sva
jodavo, bet galutinai nepasiryž- 
davo.

Tremtyje sąlygos pasikeitė. 
Ryžtingieji visas kliūtis nugali. 
Nugalėjo jas ir inž. K. Cinčius. 
Ką Kaime gyvendams tik svajo
jo, dabar įgyvendino. Jis jau me
chaniškos dirbtuvės savininkas 
ir jai pašvenčia visus savo suge
bėjimus, visas dienas ir naktis. 
Gem ir nenuobodu dirbti su mei
le. Tada ir dienos trumpos ir ne
migo naktys nesunkios.

Dirbtuvės užuomazga prasidė
jo Coburge. Vokietijai karą pra
laimėjus, Coburge buvo įsteigta 
svetimšaliu stovyklą. Laikro - 
džiams taisyti, bet nebuvo nei 
žmogaus, nei įrankių. I darbą šo
ko inž. K. Cinčius, atsiminęs, kad 
Lietuvoj gyvendamas visada sva
jodavo, kaip čia pasidarius lai- 
krodininku. Dabar proga savo su
gebėjimus išbandyti. Susigraibs- 
tęs vieną kitą šiek tiek panašų 
įrankį, pradėjo darbą. Darbo bu
vo daug, džiaugsmo nemažiau, o 
stovyklos gyventojai turėjo dide
lį patogumą ir naudą.

Coburgo stovykla buvo išskir- 
stvta. Dalis gyventojų perkelta i 
Wiirzburga. Jų tarpe ir inž. K. 
Cinčius. Wurzburge gražios pa
stangos nebuvo suprastos. Niekas 

. nedavė bent šiek tiek pakenčia- 
mesnio kampelio. Reikėjo keltis į

Seligenstadtą. Ten buvo rastos 
patalpos. Bet neilgam. Gautas 
patalpas reikėjo apleisti ir per
sikelti į tokias patalpas, kur die
nos šviesos ir saulėtą vidurvasa
rio dieną nepakakdavo. Ir čia lė
mė kiti reikalai.

Ir sunkiose sąlygose dirbtuvė 
augo ir augo. Darbo buvo bega
lės. Diena po dienos didėjo in
strumentų skaičius, ir dirbtuvė 
jau darėsi panaši į tikrą dirbtu
vę. 1945 metų gruodžio pradžioje 
dirbtuvė buvo pripažinta oficia
lia įstaiga. 1946 metų vasarą 
dirbtuvei buvo duota tinkames
nės patalpos. Kantrybė ir išt
vermė laimėjo.

Per pusantrų metų Seligen
stadto Smulkiosios Mechanikos 
Dirbtuvė yra daug nudirbusi. 
Sutaisyta begalės įvairiausių lai
krodžiu. parkerių, elektrinių pro
sų, radio aparatų ir atlikta dide
lis skaičius šiaip darbų. Sure
montuota stovyklos telefono cen
trinė. Dabar dirbtuvė per dieną 
aptarnauja keliolikę klientų. Dau
guma klientų iš Seligenstadto, 
Schweinfurto, Wurzburo. Hanau, 
bet nestinga ir iš tolesnių vietų.

Pradžioje dirbtuvės pajėgumas 
buvo tik 200 watų, dabar jau ge
rokai peržengta per tūkstantį 
watų.

Dirbtuvė stengiasi tobulėti. Tu
rimi įrankiai, nors dar ir labai 
nepakankami, bet jau leidžia gal
voti apie naujus ir painesnius 
dalykus. Manoma priimti mo
kinių. Ruošiamasi suprojektuoti 
variklį, tinkamą prie upės gy
venančiam Lietuvos ūkininkui. 
Dedamos, pastangos suprojektuo
ti reprezentacinį ant rašomojo 
stalo laikoma automatinį žiebtu
vėli, simbolizuojantį geležinį 
vilką.

Iš dirbtuvės išeini gėrėdama
sis darbščių žmonių pastangomis. 
Pamatai, kad lietuvis ne veltui 
laiką leidžia. Savo naudai ir ki
tų gerovei išnaudoja visas gali
mas tremtinio sąlygas.

St. Daunys

V. P.

Latviu poezija angliškai
Beskaitant latvių poeziją ang- Karlis Skalbęs poezijoj. (The

„Ir kaip bekalbėtume, vienas

Pas darbsciuosius 
lietuvius

turėtų būti nepamiršta: didesnė 
dalis tremtinių į Vokietiją atvyko 
kaipo darbo vergai, jų tėvynė 
buvo sugriauta, jų artimieji buvo 
sunaikinti, arba jie atvyko kaipo 
žydijos (Judenheit) likučiai, kurie 
kituose kraštuose daugelį metų 
buvo kankinami koncentracijos 
stovyklose ir laukė galo gazo ka
merose. Jie visų baisiausia pergy
veno, jie tėvynes ir šeimas prara
do. Jie ir dabar žiūri nežinomai 
ateičiai į akis. Ar mes norime jau 
užmiršti, ką jiems hitlerinė Vo
kietija padarė? O vis dėlto ar ne- , 
turėtume pagalvoti ir apie tai, 
kad sugriovus ūkinę ir šeimy
ninę atsparą — kartais ir mora
liškoji sugriūva.

INŽ. K. ClNClAUS SMULKIOSIOS MECHANIKOS DIRBTU 
VEj APSILANKIUS

Neretai dažnas nusikalstame, 
primesdami tremtiniams tingi- 
niautojų ir suglebėlių vardą. Pa
sitaiko apsileidimo, ištižimo, bet 
daug rasime ir gražių, spindinčių 
pragiedrulių, kurie maloniai pra
džiugina. Tik iš arčiau blaivia 
akimi pažiūrėsime į tuos amatų 
pionierius, kurie ir sunkiose są
lygose, neturėdami pakankamo 
kampelio būtiniausiems įranki
ams pasidėti ir bent pakenčia
mos dienos šviesos, dienas ir 
naktis pluša, dirba, tobulinasi ir 
šimtams tautiečių savo darbu pa
deda ir pagelbsti.

viški žodžiai ir skamba tik lietu
viškos dainos. Čia lietuvių trem
tinių miestas...

Vieno medinio barako duryse 
kuklus užrašas: „Seligenstadto 
Smulkiosios Mechanikos Dirb
tuvė“.

— Čia mūsų laikrodininko dirb
tuvė. Eikite į vidų, meistras na
muose, — paaiškina praeiviui 
stovyklos gyventojai, nesioren- 
tuojančiam, kaip į darbtuvę pa
tekti. ,

Dirbtuvės viduje visos sienos 
nukabinėtos kaltais, kalteliais, 
grąžtais, pielyčiomis, pincetais ir

Kas tie žmęnės buvo, kurie 
jiems tą atsparą (Rūckhalt) atė
mė? — Tik vokiečiai

Netoli Wuapburgo yra vienų 
lietuvių gyvenama Seligenstadto 
stovykla. Iš išorės kažkas panašu 
į skurdų kaimelį. Tik pora namų, 
maža geležinkelio stotelė ir išti
sos eilės paprasčiausių medinių 
barakų. Stovykla didelė. Visur 

lietu-

Tą pripažinti, žinoma, — ne
reiškia įvykstančių dalykų už 
tikrą ir gerą palaikyti. Tikrai ne!
Bet kai mes sužinojome, kad pilna žmonių, girdėti tik

kitokiais matytais ir "nematytais 
darbo įrankiais. Visi jie reikalin
gi, kiekvienas turi savo paskirtį. 
Prie laikrodžiais apkrauto stalo 
sėdi apie trisdešimt metų vyras. 
Ramiai ir atsargiai kalinėja, grę
žia, nituoja, ir taip naudodamasis 
įvairiausiais įrankiais sugedusį

liškai, kilo man keletas minčių, 
kuriomis noriu pasidalinti su 
skaitytojais.

Visų pirma susipažinkime su 
šia antologija, kurioje telpa 60- 
ties įvairių autorių 120 eilėraš
čių. Įvade Prof. J. Burtnieks nuš
viečia latvių literatūros užuo
mazgą, jos vystimąsi iki šių die
nų. Neapsiribodamas tik sausais 
literatūros faktais, jis gyvai ly
gina atskirus poetus bei jų vei
kalus su pasauliui žinomais poe
tais ir jungdamas literatūrą su 
gyvenimu, lyg parodydamas, kad 
literatūra yra gyvenimo dalis, 
kad gyvenimas turėjo neabejoti- 
mos reikšmės poeto tematikai, 
poezijos esminėms mintims bei 
nuotaikoms ar problematikai su
formuoti.

Siam įvade išreikštos mintys 
atsispindi pačioje antologijoje. 
Pažindami latvių gyvenimą, bū
dami panašioje padėtyje ir tu
rėję panašių išgyvenimų per pas
kutinius šimtmečius, pakankamai 
tiksliai galime nujausti šios an
tologijos tematiką. Ji, kaip ir 
mūsų poezija, neapsiriboja vien 
tik gamta, vien pačiu gyvenimu 
ar sielos išgyvenimais, bet yra 
įvairi. Iš kitos pusės toji nemati- 
ka turi vieną centrinę ašį. apie 
kurią rikiuojasi visos temos ir 
jų tūris. Toji ašis, kaip ir mūsų 
literatūroje, nėra nei meilė, nei 
gamta, nei socialinis nepasiten
kinimas. o tautos laisvė su visais 
niuansais, kaip tai kova dėl lais- 

,vės, — ar tai būtų kalbos, spau
dos, tautos ar net žmonijos lais
vė — laisvės išaušimas. gyveni
mas laisvėj, laisvės netekimas ir 
vėl tasai begalinis laisvės troš
kimas.

Laisvės troškimas ir ilgesys, 
gal būt, ryškiausiai atsispindi

Martyrs 92p.) Andrjs Eglitis iš
laikė nepalaužiamą tikėjimą ir 
viltį, kad kova dėl laisvės baigsis 
laimėjimu. Tačiau gyvenimas be 
laisvės ne vieną poetą veda į pe
simizmą

„There is no gladness
Under the skies“ 

arba
„Oh, what a torture
To be a man!“ (70 p.)

O Janis Poruks. nusiminimo ir 
nevilties pagautas, trokšta mir
ties, kuri išvaduotų siela iš kan
čių ir leistų pasinerti nirvanoje. 
(The Phantom of Love“ 78 p.)

Angliškai kalbąs, paskaitęs 
šiuos eilėraščius, bus savotiškai 
mums artimai nuteiktas, o giliau 
galvojantis arba jautresnės sie
los žmogus pajus ir supras, kad 
ir maža tauta turi savo idealų 
ir sugeba dėl jų kovoti. Kad dau
gely atvejų laisvės troškimas ir 
sugebėjimas kulturingu būdu už 
ją kovoti, yra nė kiek nemažes
nis už didžiųjų tautų.

O man, kaip ir daugeliui kitų 
lietuvių, toji knygutė sukelia dar 
ir kitų minčių. Latviai per savo 
nepriklausomo gyvenimo metus 
ir per dabartinį tremtinių gyve
nimo laikotarpį sugebėjo anglų 
kalboje išleisti ne tik keletą 
eilėraščių rinkinių, bet ir roma
nų, novelių bei dramos veikalų. 
(Janio Rainio drama „Juozapas 
ir sūnus“ ne tik išversta j anglų 
kalbą, bet ir 1926 m. pastatyta 
Londone).

O kas mūsų padaryta šiame 
bare? Ką esame mes nu
veikę, kad supažindintume 
platųjį pasauli su savo dvasios 
turtais, o ypatingai su literatūra? 
Argi mes neturime dvasios ga
liūnų, kurie savo kūryba galėtų, 
mus pasauliui reprezentuoti?
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IS AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS .

Bendrojo Amerikos Lietuviu
Šalpos Fondo sukaktis

Kovo mėn pabaigoje sukako treji 
metai, kai organizuota lietuvių visuo
menė Amerikoje sukūrė Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondą. 
Iki šiol BALFas yra atlikęs milži
nišką darbą, tačiau ir ateityje ne 
mažesni darbai jo laukia. Balandžio 
2 d. „Draugas“ BALFo sukakties pro
ga apie jo darbą taip rašo:

„BALF vadovybė iš pirmų dienų 
visų visu ryžtingumu ėmėsi žygių 
telkti kuo didžiausią payimą, ieško
dama nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams draugų visose srityse: val
džios įstaigose, šalpos organizacijose, 
visuomenėje.

BALFo parama pasiekė lietuvius 
tremtinius visais galimais keliais ir 
būdais. Parama vaistais, mediciniškais 
instrumentais, drabužiais, maistu, 
apavu ir kitokiomis vertybėmis plau
kė Vokietijon, Austrijon, Italijon, 
Šveicarijon, Liuksemburgan Prancu- 
zijon, Belgijon, Danijon, Svedijon, 
Ispanijon, Portugalijon ir Pietų 
Amerikon.

Buvo mėginta tiesiogiai pasiekti ir 
Lietuvą, bet pirmieji siuntiniai ne
davė reikiamų vaisių: nebuvo gauta 
jokių žinių, kas priėmė BALFo dra
bužių ir vaistų siuntas, kas jas da
lino ir kas jomis pasinaudojo.

Minint BALFo trijų metų sukaktį, 
džiugu pažymėti, kad BALFo parama 
vienokiu ar kitokiu budu pasiekė 
apie 60.000 lietuvių.

Šiandien BALFas lietuvių trem
tinių gerovei ieško paramos visur, 
kur tik galima. Šiuo metu vedama 
labai daug vajų įvairiems užsienio 
fondams paremti, todėl BALFui ne
lengva įeiti į platesnę Amerikos 
visuomenę. Pirmoji ir didžioji lietu
vių tremtinių šalpos atrama yra lie
tuviai amerikiečiai, į kuriuos ir yra 
nukreiptos tremtinių akys, rankos ir 
širdys.“

Amerikos rašytojas Baltijos 
valstybes laiko pavyzdžiu

Balandžio 2 d. „Draugas“ talpina 
amerikiečio rašytojo William Me Der

— Kauno Operos Solistė Anta
nina Dambrauskaitė balandžio mėn. 
27 d. vienoje Mūncheno koncertų 
salėje davė dainų ir arijų kon
certą. Tai bene pirmas lietuvės 
pasirodymas tokiame dideliame 
mieste savų ir svetimtaučių publi
kai, kuri labai šiltai priėmė dau
gumoje lietuvių vokiečių ir italų 
kalbomis dainuotas dainas ir ari
jas. Pažymėtina taip pat, kad ope
ros solistė Antanina Dambraus
kaitė š. m. gegužės 2 d. Augsbur
go Operos angažuota dainuoti „Bo
hemos" operoje Mimi vaidmenį.

— S. m. balandžio 20 d. Wūrz- 
burge buvo suvaidintos Juozės 
Vaičiūnienės „Lietuviškos vestu
vės". Šiam draminiam dalykui 
išvesti į ^scenos rampą daugiausia 
prisidėjo" muz. Vaclovas Šimkus, 
pasikvietęs talkon Augsburgo ak
torius — režisierių J. Palubinską 
ir V. Žukauską. Dailininko uždavi
nius atliko Wurzburgo Stovyklos 
Dailės Studija. V. Šimkaus „Lie
tuviškų vestuvių" pastatymui (jis 
taip pat ir chorui dainas paruošė) 
be suminėtų dar talkininkavo: jo 
asistentai — Z. Anučauskas ir G. 
Babickaitė; šokių vadovas — M.

Amatininkų ir Darbininkų Sąjungos suvažiavimo prezidiumas-steigėjai 
posėdžiauja suvažiavimo metu Ha nau J. Gaidžio nuotf.

mott atsiliepimą apie Baltijos valsty
bes. Rašytojas apie Baltijos valstybes 
taip sako:

„Prieš karą Baltijos valstybės gy
veno žymiai geriau, negu kaimyninė 
Rusija. Skirtumas buvo toks aiškus, 
kad bet kas jį galėjo taip greit 
pastebėti, kaip greit pereidavo tarp 
tų valstybių sieną.

Dabar Baltijos valstybės pavergtos 
ir jų ekonominis gyvenimas suko- 
munistintas, kad pasidarytų žemes
nis už Rusijos gyvenimą, nes jos bu
vo „buržuaziniai kraštai“ ir oku
pantai nesirūpins, jei jos bus bloges
nėj padėtyje negu Rusija. Bet ekono
minis dėsnis nėra pats svarbiausias. 
Baltijos žmonės yra paragavę lais
vės. Jie visi turėjo stiprų patriotinį 
jausmą.

Mažoji Lietuva pati pirmoji val
stybė pasaulyje, kuri pasipriešino 
Hitleriui, ekonominiu atžvilgiu pakel
dama gana didelių nuostolių. Sis sti
prus ir drąsus patriotizmas Lietuvoje 
ir kitose Baltijos valstybėse ir dabar 
tebeegzistuoja.“

NAUJOS KNYGOS —
Viename „Tiesos" Nr. randame 

naujų knygų sąrašą, kuris štai 
kaip atrodo.

„J. Stalinas „Apie leninizmo 
pagrindus“, tiražas 10.200 egz.

2. J. Stalinas „Apie Didįjį Ta
rybų Sąjungos Tėvynės karą“, ti
ražas 20.000 egz.

3. J. Stalinas „Apie kai kurios 
bolševizmo istorijos klausimus“ 
tiražas 10.200 egz.

4. J. Kalininas „Lietuvių tauta 
naujuoju keliu“, tiražas 40.200 
egz. ir t. t. Tikrai naujos knygos.

K. N.

Aukštuolis; butaforijoje — Moterų 
siuvykla; baldais — Stalių dirb
tuvės; apšvietimu — J. Jonelynas; 
pastatymo techniškas padėjėjas — 
J. Mackus; administratorius — J. 
Akšy». Pačių vaidintojų ir šokė
jų buvo 50 su viršum nepretenzin, 
gai pasivadinusių Wurzburgo Me
no Mėgėjų Grupe.

— S. m. kovo 2 d. Amerikos 
„Vienybės" koncerte dainavo vie
na geriausių Amerikos lietuvaičių 
daininkių Birutė Ramoškaitė. Be 
jos dar programoje dalyvavo ba
ritonas Antanas Raišis, Pranckie- 
nės vadovaujamas Operetės choras 
ir Tremtinių Ansamblis.
— Lietuvis architektas urbanistas 
Petras Kiaulėnas, baigęs aukštuo
sius architektūros mokslus Pary
žiuje ir neseniai nuvykęs į Jung
tines Amerikos Valstybės, Čika
goje atidarė nuosavą architektūros 
įstaigą. .
— Lietuvių tremtinių rašytojų me
traštis jau baigiamas spausdinti 
ir pasirodys birželio mėn. pradžio
je. Metraštis didelio formato ir 
turės apie 700 puslapių. Metraštis 
iliustruotas jame dalyvaujančių 
rašytojų atvaizdais.

Amatininkų ir dar bininkų atstovai (po sąjungos įsteigim o) arbatėlės metu J. Gaidžio nuotr.

Sėtuvių tremtinių 
išspaudojpasiwc\tcjius'

Taigi, reikia išaiškinti

„Mintis*,, Nr. 43 (280), talpina 
J. Vasaičio str. „Tenka išsiaiškin
ti", kuriame „Minties" leidėjas ir 
redaktorius iškėlęs tendencingus 
gandus apie „Minties" likvidavi
mą, konstatuoja, jog

tam tikrų asmenų yra varomas 
pragaištingas darbas ne tik 
„Minties“, bet ir visos lietuvių 
tremtinių spaudos atžvilgiu.

Toliau jis nurodęs, kad nėra 
jokio pagrindo manyti, kad kuris 
nors šiuo metu einąs lietuvių lai
kraštis būtų uždarytas, rašo:

Vienos asmenų grupės dėka 
yra daromi žygiai sulikviduoti 
visus dabartinius lietuvių lai
kraščius. Jų projektuojama pa
likti lietuviams tik du laikraš
čius ir licenzijas iš naujo per
dalinti. Tačiau jų žygiai iki 
šiol yra likę be pasekmių. Teko 
nugirsti, kad jie tai daro trem
tinių bendruomenės vardu. Jei 
tai būtų tiesa, tai reikėtų la

AMERIKA TURĖTŲ VADOVAUTI 
SPRENDŽIANT TREMTINIŲ 

LIKIMĄ

Kas perims atsakomybę už 
500.000 išvietintųjų asmenų, kai 
UNRRA birželio mėn. 30 d. užbaigs 
savo veiklą? Tarptautinė Pabėgė
lių Organizacija, sukurta tęsti šį 
darbą, yra patvirtinta tiktai dvyli
kos valstybių, tarp jų ir JAV-bių, 
bet nei vienas iš jų neįnešė savo 
įnašų, kurie įgalintų ši uždavinį 
įvykdyti. Visų pabėgėlių, globo
jamų UNRRA-os stovyklose, vie
ną penktadalį sudaro žydai. Dau
giausia šių nelaimingų žmonių yra 
atvykę iš Lenkijos, Pabaltijo 
valstybių ir Ukrainos. Reikia dar 
pridėti tūkstančius politinių pabė
gėlių iš Rytų Europos, kurie nėra 
UNRRA-os globojami ir kurie gy
vena nuolatiniame terore, nes tai
kos sutarties sąlygos, pav., Itali
jos, (čia daugelis ieškojo prieglau
dos tremty), numatyta juos iš
duoti kilmės kraštams.

Šie pabėgėliai, gyveną sto
vyklose ir už stovyklos ribų, pa
siliks Jungtinių Tautų priežiūroje 
ir tuo metu, kai UNRRA bus pa
naikinta.

Civilizuoto pasaulio tradicijos ir 
patys paprasčiausi žmoniškumo

bai rimtai jais susirūpinti ir 
išsišokėlius sudrausti.

Reikia pripažinti, kad tikrai yra 
asmenų,, kurie kalbėdami bendruo
menės vardu dirba savo naudai. 
Yra taip pat asmenų, kurie primes
dami laikraščiams nebūtus daly
kus, nori juos sukompromituoti. 
Tačiau tai garbės tokiems asme
nims nedaro, ir padoriosios visuo
menės jie yra pasmerkiami.

Žinoma, negalima dabartinės 
laikraščių padėaes laikyti idealia, 
tačiau ją reikia taisyti kultūringu 
keliu.

Del taip garsiai šaukiamo LTB 
VK oficiozo reikia pasakyti, kad 
tiesiog nesuprantama, kodėl tas 
VK negali lygiai visais esamais 
laikraščiais pasinaudoti. Vakarų 
valstybėse ir vyriausybės apsieina 
be oficiozinės spaudos.

A. Dūda

įstatymai draudžia tokius asmenis 
prievarta prieš jų norą grąžinti į 
jų kilmės kraštus. Jie negali būti 
visų palikti be globos. IRO ir bu
vo sukurta primygtinai šiems 
svarbiausiems UNRRA-os neuž
baigtiems reikalams tvarkyti. Jau 
tiek maža bėra laiko, tad JAV tu
rėtų pasiimti šių reikalų vadova
vimą ir nedelsdama įnešti savo 
įnašą į reikalingą fondą.

Tarp daugelio į mus nukreiptų 
reikalavimų, išyietintieji asmens 
pirmieji skundžiasi, kad jiems nie
kuo nepadedama ir jie yra pri
versti laukti, gyvendami baimės 
agonijoje, kol didieji kraštai nu
tars, ką su jais daryti.

(NYHT, 47. 25)

UNRRA-os VYR. DIREKTORIUS 
EDWARDS APIE DP

„Kas duo^ pusryčius šiems ne
laimingiems žmonėms, kai išauš 
lieoos mėn. pirmoji diena. Tai yra 
klausimas, kuris man ir naktimis 
neleidžia užmigti", pareiškė UN
RRA-os vyr. direktorius Europoje 
Edwards Berlyno spaudos konfe
rencijoje.

Jis nurodė, kad karo departa
mentas neturi lėšų, iš kurių galė
tų išvietintiems asmenims parū

pinti maisto ir kad Tarptautinei 
Pabėgėlių Organizacijai kuri liepos 
mėn. 3 d. turėtų perimti UNRRA-os 
darbą, trūksta dar trijų parašų, 
kad ji galėtų pradėti egzistuoti.

UNRRA-os pareigūnai sako, kad 
Edwards kalbėjosi su Amerikos 
kariniu gubernatoriumi gen. Clay 
kaip išeiti iš šios padėties. Ed
wards pareiškė, kad karinė valdžia 
„turi gerų norų bendradarbiauti ir 
nori, kad ši problema būtų 
išspręsta".

Edwards yra kilęs iš Aberdeen, 
S. D. Jis nuo šių metų sausio mėn. 
tvarko visas amerikiečių zonos 
išvietintųjų asmenų stovyklas. 
Prieš tai. metus dirbo su pabėgė
liais Čekoslovakijoje.

UNRRA-os viršininkas . sako, 
kad Amerikiečių zonoje yra 150.000 
žydų, kurie praktiškai visi nori 
vykti į Palestiną. Kiti likusieji 
išvietinti asmens nori emigruoti į 
JAV, į kurią nors britu dominiją 
arba i Lotynų Ameriką. Visos 
amerikiečiu zonos stovyklos esan
čios „geros išvaizdos" ir jų gy
ventojai „rimti". (NYHT, 47. 4. 27)

TARPTAUTINE PABĖGĖLIŲ 
ORGANIZACIJA SUTAUPYS

55 MIL. DOLERIŲ
Senatorius Vandenbergas, ati

darydamas senato debatus dėl 
JAV dalyvavimo Tarptautinėje 
Pabėgėlių organizacijoje, savo re
zoliucijoje pabrėžė, kad ši orga
nizacija sutaupys JAV-bėms 55 
mil. dolerių per metus.

Jis paaiškino, kad 1947 m. fi
nansiniams metams šiam reikalui 
išlaidų buvo numatyta 130 mil. 
dolerių, o Amerikai dalyvaujant 
Tarptautinėje Pabėgėlių Organi
zacijoje daugiausia susidarytų 75 
mil. dolerių. (S & S, 47. 3. 29)

DEAN ACHESON PAREIŠKIMAS
JAV užsienio reikalų min. pa

vaduotojas Dean Acheson pareiš
kė, kad JAV neturi plano visai 
uždaryti įvažiavimo išvietintiems 
asmenims į agierikiečių okupuotą 
Vokietijos zoną.

Valstybės departamentas gavo 
stiprių reagavimo pareiškimų dėl 
nesenai šiuo reikalu išleisto gen. 
Clay, Amerikos karinio guberna
toriaus Vokietijoje, įsakymo. Jis 
pareiškė, jog gen. Clay įsakymas 
tiktai nustato, kad JAV nebepriims 
jokių pareiškimų iš norinčiųjų 
apsigyventi stovyklose po balan
džio mėn. 21 d.

JAV neuždaro savo zonos sie
nos išvietintiems asmenims. Apie 
380.000 DP gyvena amerikiečių 
zonos stovyklose ir apie 166.000 
gyvena už stovyklų ribų. Acheson 
sako, kad kasdien papildomai at
vyksta į zoną tam tikras skaičius 
asmenų.

Clay įsakymas tiktai konstatuoja 
faktą pabėgėliams, kurie atvyksta
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svarbų Lenkijos žydų emigracijos 
tendencijos pakitimą. Tai liečia 
didelį skaičių Lenkijos žydų, kurie 
dėl antisemitizmo nelegaliai pali
ko ^avo gimtąjį kraštą, atvyko 
Vokietijon ir gavo išvietintųjų as
menų teises.

Pagal Berlyno Lenkijos konsulo 
pranešimą, daugiau kaip 15.000 
žydų, gyvenančių amerikiečių zo
noje, yra pasiryžę grįžti namo. 
Vietiniai Berlyno žydų sluoksniai 
užginčina šį skaičių, bet patvirtina 
faktą, kad nusivylę žydai kalbėjo 
apie grįžimą namo. Žydų telegra-

po palandžio mėn. 21 d., kad jie 
negaus apsigyvenimo pirmenybių, 
kurias anksčiau suteikdavo ameri
kiečių valdžia. (S & S, 47. 4. 19)

50.000 DP GRĮŽTA NAMO
Amerikiečių karinių pajėgų Eu

ropoje viršininkas gen. Lucius D. 
Clay, kaip jau anksčiau buvo pra
nešta, balandžio mėn. 12 d. krei
pėsi į išvielintuosius asmenis, ra
gindamas juos grįžti namo ir pa
žadėjo, sugrįžus į paskyrimo vie
tas duoti 60 dienų maisto. Ameri
kiečių zonos UNRRA-os direkto
rius Paul Edward, pagal Denos ba
landžio mėn. pranešimą 24 d., pra
neša, kad beveik 50.000 DP, dau
giausia lenkų ir jugoslavų, pa
reiškė norą grįžti į savo kilmės 
kraštus. Toliau Edward pranešė, 
kad iš 750.000 Vokietijoje gyve
nančių DP, 550.000 yra amerikie
čių zonoje. Jei Tarptautinei Pabė
gėlių Organizacijai nebus suteikta 
galimybė perimti ligišiolinį 
UNNRA-os darbą, išvietintųjų as
menų aprūpinimas virs milžiniška 
problema.

Amerikiečių karinės valdžios 
repatriacinė programa apima visus 
Jungtinėms Tautoms priklausančius 
tremtinius, nežiūrint ar jie įkur
tose stovyklose ar už jų ribų. Ji 
apima ir tokius asmenis, kurie 
aprūpinimo ir traktavimo atžvilgiu 
nebuvo rasti tinkamais naudotis 
teikiamomis Juntinių Tautų trem
tiniams privilegijomis. Kiekvienas 
laisvu noru grįžtantysis gauna 
tris paketus, kurie sveria apie 
150 svarų ir sudaro maisto davinį 
60 dienų iš apie 120.000 kalorijų. 
Tremtiniai nuo pat iš Berlyno iš
vykimo laiko iki atvykimo į pas
kyrimo vietą bus maitinami JAV 
įstaigų. Paketai išduodami atvykus 
į paskyrimo vietą. Amerikiečių 
zonos pirmoje ir antroje apygar
doje yra įsteigtos repatriacijos sto
vyklos arba surinkimo vietos —■ 
kur grįžtantieji paruošiami kelio
nei. Ten yra ir atskirų tautybių 
ryšių karininkų, kurių uždavinys 
yra DP patikrinti, ar jie yra tin
kami repatrijuoti. Kai tik tremti
nys jam nurodytoje stovykloje už
siregistruoja, turi atiduoti surin
kimo vietos direktoriui DP inden- 
tification kortelę arba Kennkartę 
ir gauna repatrijuojančio maisto 
kortelę. Ta kortelė suteikia teisę 
gauti ir 60 dienu maisto, kai tik 
nuvyksta į tėvynės priėmimo sto
vyklas.

Namo grįžtantieji asmens gali 
pasiimti savo asmeninęs nuosavy
bę. Neleidžiama pasiimti meno 
vertybių, radijo aparatų, kodų 
knygų, šifravimo lentelių, munici- 
jos, sprogstamosios medžiagos, 
šaunamųjų ginklų, nuodų ir tokių 
objektų kurie yra uždrausti arba 
transportui yra per dideli. Siems 
daiktams amerikiečių valdžios ar 
Post-Exchange tiekimų kilmės ir 
gautiems iš UNRRA-os ar iš JAV 
kariuomenės reikalingi leidimai.

(NZ., 47. 4, 28)

PIRMIEJI DP JAU ATVYKO 
Į BELGIJĄ

EUCOM praneša, kad pirmasis 
traukinys, vežąs 430 DP, daugiau
sia ukrainiečių tarp 20—30 m. am
žiaus, atvyko į Hasseltą, Belgijon, 
kur jie kaip angliakasiai pradės 
naują gyvenimą.

Jie sudaro pirmąjį kontingentą 
iš išvietintųjų asmenų, kurių, vyk
dant masinį įkurdinimą, drauge su 
šeimomis Belgijoje laukiama viso 
apie 20.000. Kiti trys traukiniai 
ketinama išleisti iš^Allendorfo ir 
Mūncheno dar sekančią savaitę.

Pagal EUCOM pranšimą šio pir
mojo transporto 300 šeimos narių 
galės atvykti pas savo vyrus 90 
dienų laikotarpy.

(S&S, 47. 4. 18)

80% ESTŲ Į ANGLIJĄ
Pirmasis 1.000 išvietintųjų asme

nų iš numatytųjų 100.000 šią sa
vaitę atvyks į Hull, Angliją.

Iš Schwarzenbecko stovyklos 
pranešama, kad 80% visų estų sa
vanoriškai užsirašė dirbti britų 
pramonėje. (NYHT, 47. 4. 25)

ŽYDAI NORI GRĮŽTI Į LENKIJĄ
Lenkų ir žydų pareigūnai pra

neša iš Berlyno apie nepaprastai

mų agentūra telegrafavo iš Var
šuvos patvirtindama, kad 15.000 
Lenkijos žydų iš amerikiečių zo
nos užsirašė repatrijuoti.

Kai kurie žydų nutarimai baigti
bergždžias pastangas įšvykti į Pa
lestiną ar į JAV žydų vadams su
daro daug naujų rūpesčių.

Žydų žinių agentūra telegrama 
kategoriškai tvirtina, kad užsi
registravusiųjų skaičius yra tru
putį sensacingas, ypatingai at
sižvelgiant į sionistų pastangas 
įkurti „tautinę tėvynę" Palesti
noje. (NYROW, 47.4.20)

š.m.balandžio mėn.l7d. įvyko spe
cialus pasitarimas, kuriame dalyvavo 
Staatskomissaras Auerbach ir lenkų, 
jugoslavų, ukariniečių, latvių bei lie
tuvių tautinių komitetų astovai.
Staatskomissaras pranešė, kad Vidaus 
Reikalų Ministerijos pareiga išsiaiš
kinti apie galimą repatriaciją į kili
mo kraštus, nes Bavarijos maitinimo 
padėtis yra labaik sunki. Lenkų at
stovas pranešė kad tikslių žinių apie 
esamąjį lenkų skaičių Bavarijoje jis 
negalįs pranešti. Jis mano, kad Žy
mesni j i lenkų dalis grįš į jų kilimo 
kraštą. Ukrainietis pranešė kad, visi 
ukrainiečiai, kurie buvo nusprendę 
grįžti į savo kilimo kraštą, jau grįžo, 
ir dabar liko toks elementas, kuris 
apsisprendė į savo kilimo kraštą ne
grįžti. Jis pareiškė, kad ukrainiečiai 
neturi noro likti Bavarijoje ar ki
tuose Vokietijos kraštuose. Jugoslavų 
atstovas pranešė, kad daugumą jugo
slavų sudaro buv.karo belaisviai, ku
rių likimą išspręs okupacinė Vyriau
sybė.

Lietuvių atstovas pranešė, kad lie
tuvių, norinčių grįžti į kilimo kraštą 
nėra, bet kaip teko patirti, daugumas 
lietuvių taip pat nenori likti Vokieti
joje ir daro individualių ir kolekty
vinių žygių emigruoti į užjūrį: svar-

— Italijos kovos laivas Duilio, 
trys kreiseriai ir septyni naikinto
jai įplaukė į Taranto įlanką, kur 
įvyks pirmutiniai po karo Italijos 
laivyno manevrai.

Admirolas Franco Maugeri, Ita
lijos laivyno štabo viršininkas, 
vadovauja laivyno vienetui, susi
dedančiam iš keturių torpedinių 
laivų, vieno povandeninio laivo ir 
kitų vienetų.

Prieš išplaukdamas iš Taranto, 
Maugeri pasakė, kad manevrai 
buvo normalaus laivyno apmoky
mo pobūdžio. Dėl tvirtinimo, jog 
„mūsų laivynas daugiau nebeeg
zistuoja",jis pasakė, kad „taikos 
sutartis dar neratifikuota įstatymų 
leidžiamųjų institucijų, ir Italijos 
laivynas, koks jis yra, turi būti
pajėgus patenkinti mūsų juros gy
nybos reikalus". (S & S, 47, 4. 21)

— Atominės energijos komisijos 
pirmininkas David E. Lilienthal 
„Collier" žurnale nurodo, kad 
Amerika turėtų gamintis geresnių 
atominės bombų tipų, kol dar 
tarptautinė kontrolė neveikia.

Jis rašo: „Savaime aišku, kon
gresas ir kraštas nori, kad komi
sija išlaikytų prieškarinėje aukštu
moje karinį pajėgumą iki to laiko, 
kol kongresas praneš, kad tarp
tautinė kontrolė tikrai pradėjo 
veikti. Mes negalime išlaikyti mū
sų vadovaujančio vaidmens tiktai 
kartodami — daugiau gaminti tų 
pačių tipų atominių bombų. Mūsų 
visos šių dienų pastangos rytoj 
gali pasirodyti visai klaidingos."

(NYHT, 47. 4. 26)
— Jungtinių Tautų Graikijos pa

sienio incidentams tirti komisijos 
dokumentai, kurie, pagal Sovietų 
delegato A. A. Lazriscatz praneši
mą, pereitą penktadienį buvo pa
vogti traukiny Jugoslavijoje, buvo 
atrasti viename Sofijos viešbutyje. 
Apie tai praneša komisijos įstaiga 
iš Ženevos. Lazriscatz reikalavo 
ištirti šią vagystę.

Kaip tie dingę dokumentai pa
teko į viešbutį, dar nėra žinoma. 
Juos atrado vienoje daiktams su
dėti skrynoje bulgarų policija, 

blausia į Jungtines Amerikos Valsty
bes, kur gyvena bemaž 1/3 lietuvių 
tautos.

Latvių atstovai prisidėjo prie lie
tuvių nuomonės, Staatskomissarui bu
vo pabrėžta, kad svetimtaučių Vokie
tijoje juridine padėtis yra daug silp
nesnė nei vokiečių, nes jie neturi 
galimybės susiorganizuoti, jiems ne
duodamos net tokios teisės, kurias 
turi vokiečiai. Išreikštas pageidavi
mas, kad Staatskomissaras paveiktų 
į Amerikiečių okupacinius organus, 
kad jie teiktųsi pripažinti Tautinius 
Komitetus; į tai Staatskomissaras at
sakė, kad jis pilnai supranta šį rei-* 
kalą, bet pripažinimas Tautinių Ko
mitetų nuo Bavarijos Vidaus Reikalų 
Ministerijos nepriklauso.

Kadangi tautiniai atstovai nebuvo 
pasiruošę plačiau diskutuoti šią ir 
kitas užsieniečių reikalus liečiančias 
problemas, jis prašė ateinantį penk
tadienį t.y., balandžio mėn.25 d., vėl 
atsilankyti į Vidaus Reikalų Mini
steriją ir pateikti jam statistinius da
vinius, kiek gyvena Bavarijoje ir 
Vokietijoje atskirų tautų piliečių, 
kiek iš jų sėdėjo KZ-tuose, o taip 
pat pateikti raštu savo nusistatymą 
dėl repatriacijos ir nurodyti pageida
vimus kiekvienos atskiros tautybės. 
Lietuviai, latviai ir estai nutarė savo 
pageidavimus pateikti bendrai vie
name rašte. Sekantis pasikalbėjimas 
įvyksta balandžio 25 d.

— Lewis W. Douglas, naujasis 
JAV ambasadorius Didžiajai Bri
tanijai, kalbėdamas j britų tautą 
pareiškė, kad JAV ir D. Britanija 
ir pokariniame pasauly turi pasi
likti sąjungoj kad galėtų užbaigti 
savo „nebaigtus uždarinius".

Ambasadorius nurodė JAV ir 
Britaniją, kaip dvi valstybes, iš
laikančias „didžiausią tautos ne
liečiamybę — tautines vyriausy
bes" ir iškėlė reikalingumą joms 
abiems žygiuoti kartu. Jis nesu
minėjo nei Rusijos, nei komuniz
mo, bet jo žodžiuose atsispindėjo 
amerikiečių kylanti baimė dėl jų 
abiejų. (NYHT, 47. 4. 24)

Amatininkų ir darbininką 
suvažiavimas Hanau

Įsteigta amatininkų ir darbininkų 
sąjunga

Balandžio 20 d. Hanau lietuvių 
stovykloje įvyko amatininku ir 
darbininkų atstovų suvažiavi
mas. Dalyvavo 74 atstovai iš 
amerikiečių ir anglų zonų. Daug 
dalyvavo naujų amatininkų, ku
rie Lietuvoj buvo darbininkai ar 
turėjo kitą specialiybę. 9.30 vai. 
susirinkimą atidarė laikinosios 
atstovybės pirmininkas J. Stukas. 
I susirinkimo prezidiumą pakvie
tė Laikinosios Atstovybės kūrė
jus.

Susirinkimui pirmininkavo 
Zauka. Jis kalbėjo pažymėdamas 
buvusius sunkumus ir nurody
damas organizacijos gaires.

Susirinkimą pasveikino LTB 
vardu Centro atstovas ir Teisi
ninkų organizacijos atstovas. 11 
vali atstovai dalyvavo liet. R. 
kat. pamaldose. Erdvi bažnyčia 
maldininkų buvo perpildyta. 
Pamaldų metu vietinis choras su 
giedojo keletą religinių giesmių.

Po pietų pertraukos atstovai, 
susirinkę 14 vai., ilgai diskutavo 
pasiūlymą — steigti atskiras dvi 
organizacijas: vieną amatininkų 
ir antrą darbininku. Už steigimą 
vienos sąjungos balsavo apie 54 
atstovai, o už steigimą dviejų są
jungų balsavo apie 16 atstovų ir 
nuo balsavimo susilaikė 4 atsto
vai. Centro valdybos rinkimai 
praėjo be dideliu diskusijų. Bu
vo išstatyta 15-kos asmenų kan
didatūra. Valdyba išrinkta balsų 
dauguma, slaptu balsavimu ir pa
reigomis pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkas — Juoz. Stukas, 
buvęs statybos kvalifikuotas dar
bininkas, atstovas iš Hanau, Vi
cepirmininkai — Br. Šiupinys, 
atstovas iš Mūncheno. ir Vine. 
Gervickas, siuvėjas, atstovas iš 
Augsburgo, Sekretorius — Kaz.

kuri buvo pakviesta padėti atlikti 
paieškojimą. (NYHT., 47. 4.26)

— Gen. maj. Henry S. Aurand pra
nešė, kad karo departamentas yra 
pasiryžęs įkurti mokslininkų — val
dininkų elitini korpusą.

„Dar nei vienas vyras, dėvįs uni
formą, nėra išradęs naujų ginklų, ir 
tai yra tikra tiesa nuo pat parako 
išradimo iki šių dienų" pasakė gene
rolas Aurand Amerikos karinės tech
nikos sąjungos nariams.

Generolas Aurand, generalinio šta
bo tyrinėjimų ir patobulinimų direk
torius, išdėstė planą ir, pagal kurį 
kasmet bus atrenkama po penkias
dešimt žymių mokslininkų ir in
žinierių iš pasižymėjusių tautos tech-
nikos mokyklų, dvejus metus palai
komi kariuomenėje ir vėliau bus vėl 
siunčiami į technikos mokyklas toli
mesniam lavinimuisi. (NYHT, 47. 
4. 26).

— Prancūzų aukštasis komisaras
Madagaskare Marcel de Coppet pra
neša, kad Madagaskaro sukilimas yra 
grynai karinio sąmokslo išdava, kurį 
netiesigiai kurstė Malgacho demokra
tai ir Atsinaujinimo judėjimas. Jie 
ir yra atsakingi už šią netvarką.

De Coppet pridūrė, kad salos gy
ventojų didžiuma nedalyvavo suki
lime. (S & S, 47. 4. 21).

— Du inžinieriai, padėję sukon- 
struktuoti Oak Ridge atominės bom
bos įmones, pasiūlė uždrausti visame 
pasauly bet kokią pramoninės atomi
nės energijos gamybą. Tuo būdu 
būtų pašalinta atominio karo baimės 
rizika. Pramoninės atominės energi
jos nauda nesanti verta šios rizikos.

Šia nuomonę propaguoja atominės 
energijos mokslininkų biuletenyje 
Cuthbert Daniel — chemijos inžinie
rius ir Arthuro M. Squites — fizikos 
chemikas.

Jie yra nuomonės, kad nėra jokio 
„degančio" reikalo naudoti pramoni
nę atominę energiją. Šios energijos 
gaminimas tik labai palengvintų tu
rimą jėgą panaudoti bombų gamybai. 
(NYHT, 47. 4. 27)

— Pirmoje savo spaudos konferen
cijoje Helsinky Respublikonų kandi
datas į JAV prezidentus Harold Stas
sen pasakė, kad jis netikįs kad esąs 
karo pavojus. (S & S, 47. 4. 19).

— Henry A. Wallace, buvęs JAV 
viceprezidentas, Paryžiuje pasakė 
svarbiausią savo kalbą. Jo kalbos 
klausėsi perpildytas Sorbonos amfi
teatras, daugiau kaip 3.000 žmonių. 
Savo kalboje jis pabrėžė, kad poli
tinė krizė yra daug rimtesnė negu 
ji atrodo ir' iškilmingu pareiškimu 
perspėjo visus, kurie mėgina išprovo
kuoti karą tarp Rusijos ir Vakarų 
demokratijų. (NYHT. 47. 4. 26). 

Rakūnas, atstovas iš Hanau, iždi
ninkas ir moterų profesinių rei
kalų vadovas — Juzė Jončienė, 
siuvėja, atstovas iš Hanau,

Amatininku profesinių reikalų 
vadovas Apolin. Beresnevičius, 
atstovas iš Hanau, darbininkų 
profesinių reikalų vadovas — 
Leon. Lesinskas. atstovas iš Ha
nau, ir kandidatai — Vlad. Rim
ša, atstovas iš Fuldos. Bagdo
nas, elektros technikas, atstovas 
iš Kempteno.

Į revizijos komisiją išrinkta: 
pirmininkas — Šeškus. amatų 
statybos skyriaus mokytojas, at
stovas iš Kempteno. Nariais — 
Ignatavičius, atstovas iš Kemp
teno, ir Morkūnas, atstovas iš 
Augsburgo.
■ Susirinkimfe užsibrėžta steigti 
kiekvienoj stovykloj amatininkų 
ir darbininkų sąjungos skyrius. 
Suvažiavimo dalyviai pasirašė 
dvi rezoliucijas:vieną pasiųsti 
Anglijos ir Amerikos profesinėms 
sąjungoms ir antrą didžiųjų de
mokratinių valstybių valdžios 
galvoms. Rezoliucijose protestuo
jama prieš aneksiją, prašoma 
pagelbėti išlaisvinti Tėvynę Lie
tuvą ir užtikrinti tremtyje ama
tininkams ir darbininkams dar
bo sąlygas.

19 vai. posėdis buvo uždarytas, 
ir suvažiavusieji nuėjo į bendrą 
arbatėlę, suruoštą Hanau lietu
vių Komiteto iniciatyva, kur 
valdyba padarė trumpą posėdį, 
nutardama savo būstinę laikyti 
Hanau.

J. Gaidys.
Augsburgas. — S. m. balandžio mėn. 

28 d. iš Augsburgo baltiečių stovyklų 
išvyko net 3 darbo kuopos (po 1 kiek
vienos tautybės). Hochfeldo stovykloj 
išvykstančių palydėti susirinko jų 
šeimos, giminės ir draugai ir išlydė
jo ne tik skepetaites mosikuodami, 
bet ir dūdų orkestro garsais.

Augsburgas. Pabaigus savo kaden
ciją senajam, balandžio mėn. 25 d. 
Hochfelde įvyko naujo komiteto rin

kimai. Jie praėjo solidarioj ir dar
nioj nuotaikoj. Čia nebuvo pastebėti 
tos daugely lietuvių stovyklų pasi
reiškiančios nesveikos kovos „už val
džią". Tai rodo Hochfeldo lietuvių 
bendruomenės aukštą tautinio ir de
mokratinio susipratimo lygį. Į naują 
komitetą išrinkta: J. Daugėla, J. But
kus, V. Ancevičius, A. Mažeika, P. 
Šeštakauskas, V. Zldžiūnas ir E. 2i- 
žiene. Iš tikro tai yra, ’ išskyrus vieną 
narį, perrinktas senasis komitetas. 
Perrinkimas Hochfelde yra tapęs gra
žia tradiciją. J. Daugėla jau tretį kar
tą perrenkamas pirmininku, J. But- 
A. Mažeika trečią kartą perrenkami, 
kus bene ketvirtą, ir P. Šeštakauskas,

Sveikinant naująjį ir dėkojant se
najam malonu pažymėti, kad ir „Ži
burių“ reikalai komiteto buvo visada 
suprasti ir nuoširdžiai paremti.

Hanau.-S. m. kovo 15 d. Hanau 
„Atžalynas" savo metinės sukakties 
proga pradėjo Dramos Meno Savaitę. 
Savaitė pradėta S. Santvaro Žvejų" 
premjera. Premjeros režisierius buvo 
aktorius Vytautas Valiukas. Dailinin
kas- K. Jezerskas ir mūtikinės dalies 
vedėjas ir tvarkytojas- prof. VI. Mo- 
tiekaitis.

Antrąją šventės dieną matėme K. 
Binkio pjesę „Atžalyną“. Režisierius 
ir dailininkas buvo tie patys. Pradžioje 
buvo gražiai pagerbtas K. Binkis: 
skaitytas referatas apie rašytojo gy
venimą ir kūrybą, padeklamuoti keli 
jo eilėraščiai.

Trečiasis veikalas buvo Fr. Schiller 
7 pav. tragikomiška pasaka „Turan 
dot Kinijos Princesė“. Šios pasakos 
režisierius- S. Pilka, dali. K. Jezers
kas.

Ketvirtąją šventės dieną buvo su
vaidinta A. Škėmos pjesė „Vieną Va
karą" ir Ant. Gustaičio „Sekminių 
Vainikas“. Režisierius A. Škėma, dail. 
K. Jezerskas. Pagrindinę „Vieną Va
karą“ pjesės rolę vaidino pats A. 
Škėma. Antano Gustaičio „Sekminių 
vainikas“-savotiška Lietuvos kaimo 
parodija.

Tris paskutines dienas gėrėjomės 
vėl.S. Santvaro „Žvejais“, kurie ėjo 
įtikinamiau ir dar tvirčiau negu 
pirmą dieną.

Toli pasiliko meninė savaitė, išsis
kirstė, senai nukrito mėlyna uždanga 
su rūtos šakele ir didelę šventę vėl 
pakeitė nyki aplinka. Bet gražus sko
ningas leidinys (jo vertę tik kiek 
mažino nelietuviškas šriftas), teatra
liniai atvirukai ir pilna įspūdžių šir
dis primena, kokia didele meile at- 
žalyniečiai rengiasi savo šventei ir 
kaip gražiai demonstravo savo išau
gimą ir pasiekimus. Kaz. Normantas

Fellbachas. — Balandžio 18 d. Fell- 
bacho ir Melboumė lietuvių stovykla 
„Adler“ salėje suruošė literatūros ir 
dainų vakarą. Programoje dalyvavo 
O. B. Audronė, Alė Nakaitė, Alė Sida- 
braitė, akt. Škėma, skaitę savo kūry
bos dalykus, ir Innsbrucko Operos 
solistas Paulius Rūtenis, dainavęs ke
letą dainų bei arijų. Stasys Santvaras, 
Pulgis Andriušis, Albinas Valentinas 
ir operos solistė Salomėja Nasvytytė 
neatvyko, nors iš anksto programoje 
jie buvo numatyti ir jų dalyvavimas 
buvo išreklamuotas viešuose skel
bimuose.

Alė Nakaitė skaitė keletą eilėraš
čių iš savo nesenai išleisto rinkinio 
„Be Tavęs“. O. B. Audronės poeziją 
skaitė Zenkevičius. A. Sidabraitė skai
tė novelę. Aktorius Škėma skaitė iš
trauką iš apysakos „Po slyvmedžlu“ 
ir pademonstravo keletą improvi
zuotų sąmojų. Solistas Paulius Rūte
nis be kitų dalykų padainavo arijas 
iš „Pajacų“ ir „Don 2uano“ operų.

Peršasi parašyti apie šį literatūros 
ir dainų vakarą vieną klausytojo 
pastabėlę. Tai Alės Sldabraltės ir da
linai akt. Škėmos porą skaitytų per
dėm realistinių dalykėlių.

Jeigu šiandien Jau tiek daug sielo- 
jamasi dėl žmonių demoralizacijos ir 
tų žiaurių žmonių Išgyvenimuose iš
likusių karo įspūdžių, — tai kam 
jau ir taip per daug iškankintą mūsų 
sąmonę dilginti žiauriais kriminalais? 
Juk kas gi begali būti žiauriau už 
Alės Sidabraitės novelę, kur vaizduo
jama — kaip vaikas išverdamas į 
muilą. Visi klausytojai buvo labai 
nemaloniai priblokšti, o ką bekalbėti 
apie jaunimą, kurio nemažai buvo 
publikos tarpe. Panašiai galėtume at
siliepti ir apie akt. Škėmos skaitytą 
dalykėlį, kuriame karvės kraujas mai
šėsi su mėšlu . . . Vvt. Ga-dlą

Kemptenas. — Kempteno LRK sky
riaus narių skaičius pastaruoju metu 
padidėjo nuo 83 iki 165. Iš BALfo 
gautų moteriškų ir vaikų rūbų 
paskirstymui ir moterų veiklai tvar
kyti išrinktas 3—Jų moterų komite
tas. „Žiburių“ 13 Nr. korespondenci
joj iš Kempteno per neapsižiūrėjimą 
išleista LRK Kempteno skyriaus val
dybos nario Dr. Virkučio pavardė.

— Kempteno „Maironio“ vardo liet, 
gimnazija balandžio mėn. 21 d. pra
dėjo naujus mokslo metus.

K. Da.

Baltijos Universitetas. — Velykų 
švenčių proga gauta daug sveikinimų 
iš liet, organizacijų bei pavienių as
menų. Taip Mūncheno liet. Moterų 
Komitetas ir Ingolstadto skautai ša
lia Jautrių sveikinimų prisiuntė ir 
maisto siuntinių. Liet, studentija ypač 
dėkingi savo mecenatams, kurie su
prasdami nepaprastai sunkią studentų 
būklę, laikas nuo laiko paremta.

Ryšium su prasidėjusiu DP per
kėlimu į Angliją darbams. Universi
teto vadovybė paklausė globojančias 
įstaigas dėl jų tolimesnės pažiūros 
universiteto atžvilgiu. Jei reiktų per
sikelti į Angliją tikimasi, kad laisvu 
nuo darbo laiku studentai galės tęsti
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mokslą. Šiuo metu dirbama pilnu 
tempu ir ruošiamasi žiemos semes
trui, kuris baigsis gegužės mėn. 24 d. 
Sis semestras turėjo būti prailgintas, 
nes žiemos šalčių metu ir dėl persi
kraustymo iš Hamburgo buvo laikinai 
mokslas nutrauktas.

Laisvą laiką studentai stengiasi kul
tūringai sunaudoti. Štai gen. T. Dau
kantas skaitė paskaitą apie jūros 
reikšmę Lietuvai, o prof. Myk. Bir
žiška visus suįdomino savo paskaita 
apie Lietuvių — lenkų santykius am
žių bėgyje. Balandžio 12 d. koncerto 
metu studentai turėjo progos išgirsti 
žinomą pianistę estę Karin Prli-Raud- 
sepp, o taip pat ir savuosius operų 
solistus — Juzę Augaitytę ir VI. 
Ivanauską. Be jų smuikavo Stasys

Kairys, jiems akomponavo stud, li
tuanistas J. Švedas, kurio viena kom
pozicija taip pat buvo išpildyta kon
certo metu.

Sveikinimas
Mielus sendraugius Dr. D. Širvy- 

daitę ir Dr. V. Bieliauską, sukūru
sius tremtyje naują lietuvišką 
šeimą, nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime daug šviesių valandų ben
dro gyvenimo dienose.
Stud. Ateitininkų C. V. Prezidiumas 

ir Mūncheno Draugovė

Baltiečių bokso rinktinės 
gastrolės

šių metų ankstyvą pavasarį latvių 
iniciatyva buvo sudaryta Baltiečių 
bokso rinktinė. Ją sudaro: Stugis, 
Tregers, Klusovs, Holcmanis, Smitas, 
Miezitis, Ozolciems (latviai), Kalo- 
sarg—estas, ir mūsiškis Severinas, 
žinomas kaip geriausias lietuvių tech
nikas.

Pirmosios bokso rungtynės įvyko 
prieš porą mėnesių prancūzų zonoje 
prieš Prancūzijos rinktinę. Jos bai
gėsi 11:5 baltiečių naudai. Severinui 
teko kovoti pusvidutiniame svoryje 
prieš gerai žinomą Prancūzijos bok
sininką Comic, kurį jis paguldė 
trečiame runde k. o.

Antrosios gastrolės įvyko balandžio 
mėn. pradžioje, šių gastrolių metu 
Baltiečių bokso rinktinė turėjo dve
jas rungtynes prieš Šveicarijos rink
tinę. Pirmasis susitikimas įvyko Bre- 
genze. Čia baltiečiams teko nepelny
tai pralaimėti 10:6. Mūsiškio Severino 
kova prieš Šveicarijos vicemeisterį 
Graf — geriausią šveicarų k. o. spe
cialistą — baigėsi lygiomis.

Sekančią dieną įvyko revanšinės 
rungtynės Feldkirchene. Revanšas 
pavyko, ir baltiečlai iškovojo pergalę 
santykiu 10:4. šiose rungtynėse ne
dalyvavo latvis Holcmanis, tokiu bu- 
du boksavosi tik spetynios poros. 
Prieš Severiną revanšinėms rungty
nėms buvo išstatytas vienas geriausių 
šveicarų technikų — Gurtner. šios 
rungtynės baigėsi Severino laimė
jimu — taškais. Visi latviai ir estas 
savo uždavinius taip pat gerai at
liko.

Tenka pažymėti, kad bokse Švei
carija šiuo metu Europoje pirmauja. 
Rinktinė, prieš kurią boksavosi bal- 
tiečiai, nesenai yra nugalėjusi Čeko
slovakiją, Prancūziją, Italiją, Austri
ją ir kt. Taigi, baltiečių boksininkų 
pergalė yra labai reikšmingas įvykis 
tremtinių sportiniame gyvnime. Ir 
-visai teisingai šveicarų radijas ir 
spauda paminėjo, kad tai buvo Eu
ropos „Spitzenklasse“ rungtynės.

Artimiausiu laiku Baltiečių bokso 
rinktinė Mannheime turės susitikimą 
su amerikiečių karių bokso rinktine, 
kuri susideda daugumoje iš negrų.

— ms —

Landshuto lietuvių sportas
1946 m. pavasarį maža Landshuto 

lietuvių stovykla (200 asm.) pradėjo 
sportinę veiklą. Sėkmingesniam spor
to vystimuisi buvo įsteigtas sporto 
klubas „Vytis*. Nors aktyvių sporti
ninkų apie 20, bet per vienų metų 
intensyvų darbą pasiekta gana džiu
ginančių vaisų. Skaičium lietuviai, 
vieni iš mažesniųjų Landshuto DP 
tarpe (DP Landshute 4000), iškovojo 
beveik visas pirmas vietas.

Krepšinis. Čia lietuviai sužaidė 21 
rungtynes, iš kurių laimėjo 19, lygią
sias- 1 ir pralaimjo 1. Bendras krep
šių santykis 837:427 Vyties naudai.

Pažymėtinos rungtynės: 47.1.5 lai
mėtas krepšinio turnyras, kuriame be 
Vyties krepšininkų dalyvavo 3 stipri
ausios Mūncheno vokiečių komandos: 
47.3.9 nugalėta Mūncheno UNRRA-os 
rinktinė 44:43 ir paskutiniame susiti
kime, 47.4.3, laimėta prieš vietinę 
amerikiečių rinktinę 34:30.

Tinklinis. Tinklinyje, dors ir gana 
įtemptoje kovoje, taip pat iškopta į 
pirmą vietą. Iš viso sužaista 18 rung
tynių, iš kurių laimėta 14 ir pralai
mėta 4.

Stalo tenisas. Stalo tenise Lands
huto lietuviai irgi natsilieka, nors čia 
DP tarpe neturima rimtesnių prieši
ninkų ir visur laimima be bidelių 
pastangų, viso sužaista 18 rungtynių, 
ir visos laimėtos.

Lengvoji atletika. Ji kiek menkiau 
kultyvuojama. 1946 m. laimėta Cross- 
Country 10 X500.

Artimiausiu laiku numatomą su
ruošti krepšinio rungtynes su Mūn
cheno vokiečių rinktine.

Neužmirštami taip pat ir jaunučiai, 
kurie sistematingai mankštinami.

Sporto klubui sėkmingai vadovauja 
energingas sportininkas Vytalls Au
gulis.

Ar parvyks?
Diena iš dienos artėjam prie to di

delio sporto gyvenime įvykio, kada 
bus sprendžiamas pirmumas tarp 

tuviai „pasmerkė“ save būti pagrin
diniais olimpiados rengimo šulais. 
Jau yra pavykę iš kolonijos direkto
riaus gauti ir raštu sutikimą: taip, 
kad belieka tik sudaryti ryšį su Cen
triniu Sporto K—tu. sužinoti kitų ko
lonijų, gausių sportininkais, nuotai
kas, o tada-su geru vėju prie darbo.

Naujoji valdyba antruoju savo rū
pesčiu laikys prieauglio, tai reiškia: 
jaunučių ir jaunių atranką bei tin
kamą jų paruošimą. Juos norima 
aprūpinti sporto priemonėmis ir gera 
mokykla.

Naujoji valdyba kvies visus koloni
jos gyventojus prisidėti tiek žodžiais, 
tiek darbais tuose reikaluose, kur 
viena valdyba bus nepajėgi. Juk, tai 
yra visų bendras reikalas. Gera, 
graži jaunimo ateitis-visų ateitis.

Sportas Baltijos Universitete
Sportininkai taip pat gana veik

lūs. Šiuo metu vyksta tarpfakulte- 
tinis krepšinio turnyras. Futbolo 
sezonas tuvo atidarytas draugiš
komis rungtynėmis su vietos vo
kiečių futbolo komanda Sport- 
freunde Pinneberg, kurias liet, 
studentai laimėjo sausai 4:0 (0:0). 
Paįvairinimui sportinio gyvenimo 
buvo surūoštos komiškos futbolo

Anglijos ir Kontinento. Europos 
rinktiniai vyrai, mėlynos spalvos 
uniforma, jau kelintą kartą iš eilės 
bandys sumušti anglus jų žemėje. Iki 
šiam laikui tai vyko nesėkmingai. Ir 
šį kartą jiems bus sunkus uždavinys. 
Nors Kontinentas pavienių žaidėjų 
kvalifikacijų atžvilgiu gal ir turtin
gesnis, bet tai nereikšmingas ir ne 
pats galutinis veiksnys laimėjimui 
išplėšti.

Atrodo, kad daugiau reikšmės pri
duoti reikia susižaidimui. Jo čia kaip 
tik ir gali trūkti. Tuo tarpu anglai 
savo rinktinei susižaisti progų nešyk
šti. Prieš keletą dienų jie buvo susi
kibę su škotais. Rungtynės baigėsi 
pasekme 1:1 (0:1) Šia pasekme anglai 
labai nepatenkinti. Ir šiuo metu ve
dama stipri akcija už rinktinės pa
keitimą. Žinoma, pakeitimai yra ga
limi, tačiau atrodo jie bus ne per- 
didžlausi.

Kontinentas taip pat nesnaudžia. 
Komandos treneriui Kari Rapan suti
kus, kontinentas turės bandomąsias 
rungtynes prieš Olandijos rinktinę 
Roterdame.

Ką veikia Augsburgo „Dainava"
Atėjus pavasariui, ir vėl atsirado 

galimybė visiems, sportą mylintiems, 
pasimankštinti. Dabar jau nereikia 
ieškoti tinkamų, apšildomų pastogių 
futbolininkams-atlikti mankštas, krep
šininkams su stalo tenisininkais- 
parungtyniauti ir gražiajai lyčiai- 
išlaikyti linijas bei grakštumą. Visi, 
kurie tik myli sportą, turi puikias 
sąlygas po atviru dangumi ir žalioj 
sporto aikštėj tobulėti. Trūksta tik 
kartais gerų norų dirbti, na, gal 
daugiausia-organizacijos.

Naujos „Dainavos“ klubo valdybos 
išrinkimas turėtų ir šią kliūtį paša
linti. Patarlė sako-nauja šluota gra
žiai šluoja. Iš to išeinant, turėtų ir 
naujos valdybos darbai suburti kiek 
galint didesnį būrį sportuojančio jau
nimo apie save, įvesti draugiškumo 
supratimą, susiklausymą, na, ir draus
mę, kurios taip dažnai sportininkams 
trūksta.

Iš viso valdybos našta yra sunki. 
Jai lenks pečius ne tik ateities dar
bai, bet dar kai kurie ir iš praeities 
užsilikusieji. Tačiau teko patirti, kad 
valdyba dės visas pastangas kliūtis, 
kurios stabdytų sportinį judėjimą, 
nugalėti.

Pirmoj eilėj iškyla vienas iš stam
biausių sezono darbų-tai sporto olim
piados rengimas, nes šiais metais lie-

rungtynės tarp studentų architek
tų ir teisininkų. Rungtynės buvo 
pilnos jumoro. Aikštėje šalia vos 
universitetan įstojusio studento 
bėgiojo jau pagyvenę pražilę stu
dentai, Vargšai teisininkai, iki pat 
rungtynių „nesukombinavę uni
formų, išėjo žaisti civiliai — tik 
su skrybėlėm ant galvų, kurios 
kartais patarnavo atmušant ar 
gaudant kamuolį. Gražu buvo žiū
rėti, kai kuris žaidikas ne bėga su 
kamuoliu, bet pats bėga nuo jo ... 
ar iš viso nesugeba pataikyti koja. 
Teisininkų vartus ginti atsistojo 
pats stud. Atstovybės pirm. P. Au- 
gustinavičius, kuris, kad ir vyku
siai gaudydamas kamuolius, vistik 
garbingai įleido vieną įvartį, 
muštą iš baudos, kuris ir nulėmė 
rungtynių rezultatą. Tuoj seka ir 
baigminis teisėjo Lukoševičiaus 
švilpukas, ir rezultatas lieka 1:0 
(0:0) architektų naudai. Teisinin
kams belieka pakelti skrybėles ir 
nusilenkti prieš nugalėtojus. Keli 
šimtai susirinkusios publikos turė
jo porą valandų skanaus juoko.

As.

Atsiusta paminėti
Maironis, Pavasario balsai, X lai

da, 1947 m., Bavarija - Wttrzburgas, 
Išleido Liudas Vismantas, tiražas 
3000 egz. Kaina 10 RM.

Maironis, Pavasario balsai, X lai
da, Meerbeckas, 1946 m. Išleido P. 
Indreika ir J. Narbutas. Tiražas 1000 
egz. Kaina nepažymėta.

Medardas Bavarskas, Pilkieji 
namai, romanas, Schweinfurt, 1947 
m. Išleido Juozas Šlajus. Tiražas 
egz. 200 psl. Kaina nepažymėta.

Vagos, mėnesinis kultūros žurnalas, 
VI, Uchte, 1947, 76 psl. Spausdinta 
rotatorium. Kaina 5 RM.

Žvejai, Lietuviai vaidintojai „Atžaly
nas“, Iliustruota programa, 12 psl. 

Varpas, Nr. 2 (14), 1947 m. kovo mėn., 
30 psl. Spausdinta rotatorium. Kaina 
nepažymėta.

Saulutė, lietuvių vaikų laikraštis, 1—2 
ir 3—4 Nr. Nr., Detmoldas. 

Prane
VISUOTINIS RAŠYTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS KIRCHHEIME
Perskaityti ir pasirengti!

S. m. birželio 13—14 d. d. šaukiamas 
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugi
jos visuotinis narių suvažiavimas 
Kirchheime u. Teck (amerikiečių zo
noje). Į ši suvažiavimą kviečiami at
vykti draugijos nariai, laikraščių re
daktoriai ir knygų leidėjai.

Suvažiavimas vyks lietuviškosios 
knygos 400 metų sukakties ženkle ir 
pirmoji diena skiriama šios sukak
ties iškilmingam minėjimui. Birželio 
13 d. rengiama akademija, kurią at
liks paskaitininkai ir aktoriai — dek
lamatoriai. Akademijai vykdyti pak
viesti kalbos ir literatūros autori
tetai, o meninei daliai — geriausi ak
toriai. Si akademija bus centrinis 
Mažvydo katekizmo sukakties aktas, 
apvainikuojąs visus tremtinių ben
druomenes stovyklų paskirus minė
jimus, kurie plačia banga praėjo V. 
Europoje gyvenančius tremtinių tel
kinius. Tačiau tai nebus baigiamasis 
aktas, nes visi 1947 metai — liet, kny
gos minėjimo metai.

Birželio 14 diena skiriama organi
zaciniams L.R.T. Draugijos reikalams. 
Be grynai technikinių klausimų bus 
aptarti ir bendruomeninės reikšmės 
klausimai, kaip lietuviškų knygų lei
dyba, lietuvių literatūros propaga
vimas svetimomis ,kalbomis, tarptau
tiniai literatūriniai santykiai ir k. 
Šiomis temomis bus išsamesni prane
šimai ir atliktų bandymų apžvalga.

Simai
Be to bus aptarti ir priimti L.R.T. 
Draugijos įstatai ir numatytos kon
krečios veiklos gairės.

Po organizacinių darbų antrosios 
suvažiavimo dienos vakare rengiamas 
„Sietyno“ koncertas suvažiavimo 
dalyviams ir vietos lietuviams.

Suvažiavimo metu rengiama lietu
viškosios knygos apžvalginė paroda.

Turint galvoje, kad šiame suva
žiavime bus svarstomi labai reikš
mingi L.K.T. Draugijos konsolidacini- 
ai klausimai, kviečiame kuo gau
siau dalyvauti visų trijų Vokietijos 
okupacinių zonų ir kitų valstybių 
L.R.T. Draugijos nariai. Ypatingai 
kviečiami nariai iš anglų zonos, zu 
kuriais dėl atstuminių priežasčių ne
buvo galima užmegsti glaudesnis 
ryšis.

Kaip ir kur?
Nuo Frankfurto važiuojantiems 

žinotina: Atvykus į Stuttgartą reikia 
sėsti į traukinį Stuttgart Tūbingen 
ir išlipti Wendlingen stotyje iš kur 
gaunamas traukinys tiesiog į Kirch
heim u. Teck.

Važiuojantiems nuo Mūncheno rei
kia išlipti tarp Ulmo ir Stuttgarto, 
stotyje Plochingen ir čia persėsti į 
traukinį Stuttgart Tūbingen, Pa
važiavus TUblngeno kryptimi išlipti 
Wendlingene, iš kur eina atskiras 
traukinys į Kirchheim u. T. Arba 
palaukti traukinio Plochingene, iš 
kur tiesiog važiuojama į Kirchheim 
u. T.

Kirchheimo L.T.B. apylinkės komi
tetas maloniai sutiko suvažiavimą 
globoti ir, kiek leis sąlygos, dalyviai

bus apgyvendinami privačiai pas tau
tiečius ir viešbučiuose. UNRRAos 
apygardinis direktorius šiam suvažia
vimui pritarė ir pasižadėjo jį pa
remti.

Dar kartą paraginame narius, ypač 
iš anglų ir prancūzų zonų, pasirū
pinti leidimais ir kuo gausiau atsilan
kyti. Suvažiavimo dalyviai laukiami 
Kirchheime birželio 12 d. vakare.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos Valdyba,

Konkursas lietuviškai dainai ar 
giesmei chorui parašyti

Amerikos lietuvis Juozas Ba- 
čiūnas, lietuviškųjų organizacijų 
veikėjas ir karštas lietuviškos 
dainos ir giesmės mylėtojas, pa
skelbė lietuviškai dainai arba 
giesmei chorui parašyti konkur
są. Konkurso iniciatorius pasky
rė tris premijas: pirmoji premija 
125 dolerių, antroji — 50 ir tre
čioji 25 dolerių. Premijuotuosius 
kūrinius Juozas Baoiūnas žada 
savo lėšomis išleisti ir paskleisti 
Amerikos ir kitų kraštų lietuvių 
chorams.

Konkurso sąlygos yra tokios:
1. Lietuviškai dainai ar giesmei 

chorui parašyti konkurse gali 
dalyvauti visi lietuviai kompo
zitoriai, gyveną Amerikoje, ki
tuose kraštuose ir lietuviai trem
tiniai.

2. Konkurso dalyviams palie
kama visiška laisvė pasirinkti 
dainos ar giesmės tekstus. Baž
nytinės giesmės tekstas turi bū
ti bažnytinės vyresnybės ap
robuotas. Veikalas turi būti ski
riamas chorui.

3. Veikalų žodžiai po gaidomis 
turi būti parašyti mašinėle, taip 
pat pažymėti autorių vardai ir 
iš kokių šaltinių daina ar gies
mė paimta.

4. Konkurso terminas baigiasi 
1947 metų rugpiūčio 1 d.

5. Premijuotus veikalus pirmą 
kartą numatoma išpildyti Ameri
kos lietuvių vargonininkų sąjun
gos seime.

6. Veikalams premijuoti Kon
kurso Komisija i jury komisiją 
kviečia tris muzikus-kompozito- 
rius, iš kurių du bus lietuviai 
ir vienas svetimtautis. Jury ko
misijos sprendimas galutinis.

7. Konkurso komisijos ir jury 
komisijos nariai konkurse da
lyvauti negali.

8. Visus konkursui skiriamus 
veikalus ligi rugpiūčio 1 d. 1947 
metų siųsti šiuo adresu: ALRK 
Vargonininkų Sąjungos Konkur
so Komisijai, 3252 So. Halsted 
St. Chicago 8 Ill., U.S.A.

Konkurso Komisija sudaro An

Paieškojimai
4295. Mrs. Anna Baltauskas (Gert- 

fortaitė), 382—S. 3 Street, Brooklyn, 
N.Y., prašo atsiliepti brolio Jono 
Gertforto dukteris.

4296. Legr. Grigonis Joseph, S.P. 
82388 11 me C ie T.O.E., ieško Ra- 
gucko, Simonavičiaus ir kitų pa
žįstamų (iš Innsbruko).

4297. Urnėžius Jonas, gyv. Stade, 
Pulverweg Lager, Ieško Adolfo Jara- 
mino, gyvenusio Slovakijoje.

4298. Ona Skirmantaitė, gyv. 3347 
So Lithuanica avė, Chicago 8, UI., 
USA, ieško Petronėlės Sklrmantienės, 
jos sūnų Prano ir Petro Skirmantų 
ir Marytės Dirginčaitės.

4299. Jadvyga ir Vaclovas Rama
nauskai, Švedija, Florag 27, Vasters, 
ieško Juozo Ramanausko iš Alvito, 
Vaclovo Bagdonavičiaus, Prano Pe- 
čiulaičio ir Jono Butėno iš Kauno.

4300. Sofia Galishankas - Vaiginis, 
ieško savo brolio Prano Galishankas. 
Kreiptis — Mrs. Sophie Vaiginis 415 
South 5th Street Brooklyn 11, New 
York, USA.

4301. Amerikos lietuvaitė Kristina 
Ginkevičiūtė, gyv. 317 So State Du 
Bois Pa., ieško pusbrolio kunigo Fe
likso Jokubausko ir puseserės Bronės 
Ginkevičiūtės.

4302. Anastazija Abraitytė Astrau
skienė, gyv. (23) Gr. Hesepe ū. Mep
pen (Ems), DP Camp, ieško brolių 
Vytauto ir Vinco Abraičių.

4303. Jonas Kašponis, gyv. Salzburg, 
UNRRA Team 191, Glasęnbach Lager, 
ieško dėdės Antano šakalio, gyv. Vil
kaviškio apskr. Pajevoniu gir.

4304. Rudys Vincas, Neumūnster, 
Endorfstr., Litauisches Lager, ieško 
giminių ir pažįstamų.

4305. Lukoševičius Juozas, Neumtin- 
ster, Endorfstr., Lit. Lager, ieško gi
minių ir pažįstamų.

4306. Kairys Rapolas, Neumūnster, 
Endorfstr., Lit. Lager, ieško giminių 
ir pažįstamų.

4307. Ignas Aleksa, Ingolstadt Bal
tic Camp „C“, ieško giminių ir pa
žįstamų.

4308. Oswald-Reinhold Degiau, (10) 
Tauscha 13 Uber Konigsbrūck, ieško

tanas S. Pocius. Justas Kudirka 
ir Kastas Gaubis.

L.T.B. švietimo Valdybos 
pranešimas Gerb. Mokytojams

Ryšium su laukiamais mūsų ben
druomenės gyvenimo pasikeitimais 
Švietimo Valdyba prašo visus visų 
rūšių mokyklų gerb. Mokytojus ir 
vaikų darželių Auklėtojas, kurie šiuo 
metu nedirba švietimo įstaigose, pra
nešti švietimo Valdybai savo adresus 
ir šias žinias: gimimo data, vieta, 
mokslo cenzas, mokytojo laipsnis, 
specialybė, kalbų mokėjimas, peda
goginis stažas, šeimos sudėtis.

Mokytojams, kuriems karo metu 
žuvo dokumentai, švietimo Valdyba 
išduoda atitinkamus pažymėjimus. 
Taip pat bus išduoti mokytojo as
mens liudijimai.

Kreiptis raštu į švietimo Valdybą, 
(16) Kassel-Oberzwehren, Mattenberg 
D.P. Lager. Sv. V-ba.

Gydytojų dėmesiui!
Sąjungos valdyba Augsburge rengia 

nuo š. m. gegužės mėn. 27 d. iki 
birželio mėn. 7 d. tropinių ligų kur
sus, kuriuos praves TUblngeno uni
versiteto tropinių ligų Instituto direk
torius prof. L. Fischer. Dalyvavimo 
sąlygos tokios: Kiekvienas dalyvis 
lektoriui už kursus turės sumokėti 
apie 25.— RM.; dalyviai pagal gali
mumą bus apgyvendinti Augsburgo 
viešbučiuose: visose zonose gyveną 
dalyviai prašomi atsivežti savo sto
vyklų direktorių pažymėjimą, kad 
per kursų laikotarpį neims maisto 
savo stovykloje, tada galės guti 
maistą Augsburgo stovykloje; bus 
stengiamasi sudaryti sąlygas, kad 
kursus išklausiusieji gautų atitin
kamus pažymėjimus. Kolegos, norin
tieji kursuose dalyvauti, prašomi apie 
tai ne vėliau š. m. gegužės mėn. 15 d. 
pranešti Sąjungos valdybai šiuo ad
resu: prof. J. Meškauskas, Augsburg- 
Hochfeld, v. Richthofenstr. 18.

„Atžalyno" pranešimas
šiomis dienomis išeina iš spaudos 

giliaspaude spausdintas senai lauktas 
liuksusinis leidinys — Lietuvos vaiz
delių albumas. Prie albumo pridėta 
ir trumpa Lietuvos istorijos san
trauka. Visi paaiškinimai ir tekstai 
lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. 
Šis albumas tinka kaip graži dovana 
mūsų globėjams užsieniečiams, už
jūrio broliams — lietuviams amerikie
čiams ir visiems mūsų tautiečiams — 
tremtiniams kaip prisiminimas savo 
brangios tėvynės. Egzemplioriaus kai
na 15 RM. Pavieniai užsakant pinigus 
prisiųsti iš anksto, kartu pridedant 
0,5 RM. pašto bei įpakavimo išlai
doms padengti. Užsakant daugiau ne
gu 10 egz. duodama 10% nuolaidos. 
Pinigus bei užsakymus siųsti: „At
žalynas“, (14a) Weilheim-Teck, Post- 
_fach 1.

Generalinis Lietuvos konsulatas JA 
Valstybėse praneša A g ai K o - 
verlenei-Skrlpkaitei, kad 
atsiliepė Antanas Pečiulis, $04 Boyl- 
ston Street Newton Highlands, Mass 
ir Petras Skripkus, 168 West Street 
New Britain, Conn. Pranešimas ran
dasi Liet, komitete, Augsburge-Hoch- 
felde.

savo žmonos Olgos, motinos Lydijos 
ir kitų pažįstamų.

4309. Mr. Bakker, Holland, Rotter- 
damschedijk 214 b, Schiedam, vedęs 
lietuvaitę Rutha Šlepetys, ieško Algi
manto Šlepečio. Rašyti nurodytu 
adresu arba Mannheim. Augusta-An- 
lage 29, 3 St., an Arie Schinkel.

4310. Anna Leigies (Selgiest), Ber- 
nau Obb., Gasthaus am Chlemsee, 
brolio Hans Kupskus, kuris 1939 m. 
buvo išgabentas į Koncentracijos sto
vyklą Sachsenhausen.

4311. 194378 LAC Smejlls W. 308 Sg., 
RAF Station atholhorn Vr. Olalen- 
burg Germany BAFO-BAOR, ieško 
Jono Smailio, Stanislavos Smailytės; 
Bernardo, Teresės Miekų, iš Ukmer
gės.

4312. Viena lietuvė, gyv. Caracas 
Venezueloje, ieško: Almos Trečiokai
tės, Adomo Trečioko ir jo žmonos 
Petronėlės Trečiokienės - Veršelytės, 
Alfonso Vasyliūno su žmona Regina 
ir 4 m. dukrele Violeta, šiuo reikalu 
prašome kreiptis į Lietuvių Komite
tą, Augsburg-Hochfeld, DP Camp.

4313. Irmgard Herinn, MUnchen, Is- 
maningerstr. 58/T bei Schoderer, ieško 
tėvo Gustavo Heringo, motinos Emos 
Hering, gim. Pfeifer, brolio Ervino 
Heringo, gyv. Lietuvoj, Terespol(?) 
dvare.

21. UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KAS- 
SEL’io ieško sekančių asmenų: 
JANKUS Viktoras, 22 metų,’ iš Katto- 

wic;
KRASAUSKAS Mečys;
LIAUDINSKIENE Vita, 26 metų, iš 

Delmenhorst;
LICERKA' Anna, 4? metų, gyv. USA; 
LIETUVINTNKAITE Pertonėlė, 19 me

tų, gyv. Vilkaviškis; x
LINIAUSKAS Eduardas, 26 metų,

gyv. Vilnius;
Dr. LIUTKUS Juozas, 38 metų, iš 

Latvia;
MACIULAITIS Eduardas, 37 metų, is 

Rochli;
MALECKAS Juozas, 25 metų, iš Kur- 

landia;
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12 psi.

J. Butėnas

Demokratijos telkiasi
Maskvos konferencijos nesėk

mė aiški. Jos negalėjo pridengti 
nė prabangingas išleistuvių ban
ketas valstybės sekretoriui Mars- 
halliui. Vokietijos klausimas 
neišspręstas: nesusitarta nei dėl 
busimosios politinės santvarkos, 
nei dėl reparacijų, nei dėl sienų. 
Taikos sutarčiai su Austrija pas
tojo kelią vokiečiu aktyvų ir 
sienos su Jugoslavija klausimai. 
Tiesa, praeitojo karo sąjunginin
kams konferencijoje nesusikal
bėti nebenaujiena. Tačiau po 
šios konferencijos tarptautinė 
politika jau nebe ten pat, kur 
ji buvo prieš kovo 10 d. Nepasi
sekimas jau nebeleidžia pradėti 
viską nuo pradžios: jis jau ima 
apspręsti tolimesnę tarptautinę 
raidą. Kai pasirodė, kad Vaka
rams nepasiseks surasti bendros 
kalbos su Rytais. Vakarų demo
kratijos toje pačioje Maskvoje 
padarė pirmu pažiūrėjimu kuklų, 
bet iš esmės dideliai reikšmingą 
mostą: JAV. britai ir prancūzai, 
skyrium nuo sovietu susitardami 
dėl Vokietijos anglies paskirsty
mo, parodė, kad Vakarai yra pa
siryžę organizuotis ir tvarkytis 
be sovietą. Kur toji raida nuves 
ligi lapkričio m., kada keturi di
dieji ketina vėl susitikti Lon
done?

galės priversti bei pastūmėti so
vietus su jomis sutikti“. Minėta
sis trijų Vakariniu galybių susi
tarimas ir yra pirmas akivaiz
dus žingsnis į tokią vienybę.

Ją sukurti žymiai patalkino 
patys sovietai. Prancūzų užs. 
reik. min. Bidault, visą savo 
karjeros metą rūpestingai sten
gęsis įsiteikti Maskvai ir konfe
rencijose kiek galėdamas palai
kęs Molotovą, balandžio 11 d. 
buvo kone ligi ašarų pritrenktas 
sovietų užs. reik, ministerio bru
talaus nedėkingumo. Kada kon
ferencija prisiyrė prie Prancūzi
jos ūkiui gyvybinio Saaro klau
simo, Molotovas staiga užmiršo 
visus iš prancūzu diplomatijos 
gautus avansus ir šaltai atsisakė 
sutikti su Saaro krašto ūkiniu 
prijungimu prie Prancūzijos. 
Marshallio su Bevinu katego
riškai atstumti nuo dalyvavimo 
Ruhro kontrolėj sovietai apsi
sprendė prancūzu palankumą 
iškeisti i vokiečiu simpatijas. 
Bidault nusivylimas nebuvo vien 
sentimentinis. Jo paties parti
jos, MRP, laikraštis „Carrefour“ 
tuoj apibūdimo jį kaip Evange
lijos, „sūnų palaidūną“, grįžtan
tį į paliktąją Vakarų demokra
tijos tėviškę, ir po dešimties die
nų nuo ano susikirtimo su Mo
lotovu jis pasirašė anglies susi
tarimą su Marshalliu ir Bevinu. 
„Gal ir girtinas noras neprisi
dėti nė prie vieno iš abiejų blo
kų“, rašė prancūzu „Le Monde“. 
„Maskvos konferencijoj mes už
tat bandėm taikinti abu dvikovi- 
ninkus, bet juos betaikindami, 
matom, patys ėmėm gauti į kai
lį“. Balandžio 11—12 d. d. de
kada _ neabejotinai atžymėjo 
prancūzų diplomatijos posūkį į Va
karus, ir minėtasis „Carrefour" 
pastebi, kad tasai posūkis gali tu
rėti „nepaprastai reikšmingų tarp
tautinių, pasekmių".

Tų „nepaprastai reikšmingų 
pasekmių“ perspektyvas kol kas 
teįžiūrim Vakarų spaudos infor
macijose. Kalbama, kad minė-

Ne atsitiktinis dalykas, kad 
Moskvos konferencija sutapo su 
nauja, grandiozine JAV politikos 
akcija, kuri pasitarimus dėl Vo-; 
kietijos ir Austrijos pastatė pa
saulinėje perspektyvoje. Vos spė
ję pasisveikinti, keturi užs. reik, 
ministeriai kovo 12 d. išgirdo 
istorinę prezidento Trumano kal
bą, kuri davė aiškiai suprasti, 
kad negali būti palaidų patvar
kymų, kad visi tebekybančių 
klausimu sprendimai turi rikiuo
tis pagal tradicinės demokratijos 
principus. Trumanas tada tiesio
giai tepaminėjo Graikiją ir Tur
kiją; bet vėliau, JAV senatui jo 
planą patvirtinus, ..New York Ti
mes“ publicistas Restonas vaiz
dingai išaiškino, kad kaip New 
Yorke pasitaikius dviem raupų 
susirgimams tuoj buvo įskiepyti 
visi 7 mil. jo gyventojų, taip 
JAV, pastebėjusios raudonojo to- 
talizmo epidemijos ženklu Grai
kijoje ir Turkijoje, ryžtančio^ 
demokratinio atsparumo skiepais 
aprūpinti visas pasaulio tautas. 
Marshallis, pagal Trumano lini
ją, Maskvoj gynė Vokietiją nuo 
sovietų užsimojimo paversti ją 
policine valstybe; jis atsisakė su
tikti, kad sovietai, apvaldydami 
Austrijos ūkį, padarytų ją sovie
tine iškamša. „Pravdos“ dialek
tikai tuščiai bandė įrodinėti, kad 
šalia amerikietinės demokratijos 
yra „bent jau neblogesnė“ sovie
tinė demokratija. Marshallis ir 
už jo pečiu stovį kiti Vakarų at
stovai liko įsitikinę sovosios de
mokratijos autentiškumu. Beje, 
savajai linijai liko ištikimi ir 
Kremliaus vyrai. Rezultatas bu
vo tas, kad Rytai ir Vakarai iš
siskyrė nesusitarę, o to rezultato 
prasmę aiškindamas „New York 
Herald Tribūne“ rašė, jog „so
vietai turi suprasti, kad dvipras
mių sąvokų, pasalu skverbimosi, 
propagandos ir nesutarimus den
giančių susitarimu politikos me
tas pagaliau pasibaigė. Sovietai 
turi suprasti, kad Vakarų diplo
matija turi kieta branduolį, kuris 
juos privers imtis naujų metodų“.

Tuo pačiu metu Walter Lipp- 
mannas graudeno, kad ypačiai 
„Vakarinių galybių nevieningu
mas kurstė sovietine obstrukciją. 
Tiktai būdamos vieningos jos

Žiburiai 

tasis anglies susitarimas bus 
įžanga į prancūzu okupuotosios 
Vokietijos zonos ūkinį sujungimą 
su britu ir amerikiečiu zonomis. 
Bet galutinis siekinys esąs Jung
tinės Europos Valstybės ar vei
kiau Vakaru Europos federa
cija, kurios sistemoje rastų 
vietos ir Vakaru Vokietija 
su sutarptautintu — be sovietų! 
— Ruhro kraštu, ūkiškai tar- 
naujančiu visai tos federacijos 
tautu bendruomenei. Ligi šiol 
visi Vakaru bloko ar Vakarų 
Europos federacijos planai suby
rėdavo dėl Europos kraštų bai
mės, kad tai nepriimtina sovie
tams. „Tą baime gali ir privalo 
vienu mostu pašalinti JAV pa-
rama“, rašo „Washington Post“. 
Žodis „privalo" šitokiame kon
tekste jau dažnas ne tik JAV 
publicistikoje, bet ir kongreso 
atstovų pasisakymuose. JAV 
kongresas jau svarsto senato
riaus Fulbringhto ir atstovo 
Boggso pasiūlytą rezoliuciją, ku
rioje sakoma, kad „kongresas 
pritaria sudarymui Jungtinių 
Europos Valstybių JTO rėmuo
se“. Amerikiečiu viešoji opinija 
balsingai įtikinėjama, kad tai 
vienintelis kelias Europai išgel
bėti nuo sovietinio antplūdžio. 
„Daily Mail“ iš Vašingtono in
formuoja, kad JAV visokeriopai 
remiamos Vakaru Europos sis
temos sudarymas yra artimiau
siuose amerikiečiu ir britų poli
tikos planuose kaip pozityvus 
atsakymas i Maskvos nesėkmę. 
Yra rimto pagrindo tikėti tokių 
painų realumu ir aktualumu.

Tačiau demokratinės Vakarų 
Europos sistema tegali būti lai
kinas pakaitalas. Ji arba turės 
atlaikyti nuolatini sovietinių Ry
tų spaudimą, kuris sunkins ar 
net darys neįmanomą jos poli
tinį bei ūkinį atkutimą, arba ji 
pati, JAV veiksmingai palaiko
ma, taps traukos centru, į kurį 
ūkiškai — ir politiškai — ims 
linkti sovietinių periferijų sritys 
(Čekoslovakija, Lenkija . . .) 
Abiem atvejais turėsim reikalo 
su visos Europos suvienijimo 
procesu. Visas klausimas bus, ar 
tasai suvienijimas vyks JAV, ar 
Sovietu S-gos ženkle.

Ir Walter Lippmann sako, kad 
Vakarų Europos suvienijimo ga
lutinė paskirtis bus apjungti vi
są Europą. Pagal jį suvienytoji 
Vakarų Europa negalėsianti pa
silikti defenzyvinėj padėty — 
sovietų ekspansijai sulaikyti juos 
pačius reikėsią spausti rakti
niuose punktuose — Vokietijoj 
ir Vid. Europoj, Balkanuose ir 
Turkijoje. „Graikų partizanų vei
kimą tegalima sustabdyti Mas
kvoje“!

Toks JAV „spaudimas" į sovie
tus, matom, jau pradėtas Grai
kijoje ir Turkijoj. „Manchester 
Guardian“ liudija, kad sovietai

Taip atrodo žemė, nufotografuota iš 100 mylių aukščio

Prancūzijos prezidentas Vincent Auriol lankymosi Dakare metu. 
Jo dešinėje Gaston Monnerville, Respublikos Tarybos pirmininkas

Kitas amerikiečiu žurnalistas, 
William L. Shirer, įsitikinęs, 
kad ne: „Sovietai dabar taip ne
racionaliai nusiteikė, jog nepa
našu, kad juos būtų galima pri
kalbėti iš Europos pasitrauk
ti. Jeigu taip, tai tik JAV ka
rinė jėga gali juos priversti 
tai padaryti". Padėties drama
tiškume pripažino ir toks at
sakingas vyras, kaip Senatorius 
Vandent ergas, kalbėdamas ba
landžio 22 d. JAV senatui bal
suojant dėl pagalbos Graikijai 
ir Turkijai: „Tai gal jau paskutinis 
bandymas laiduoti amerikietinių 
idealų triumfą ne karo priemonė
mis".

Šitokioj atmosferoj pradedam 
laukti po pusmečio įvyksiančios 
naujos keturių didžiųjų konfe
rencijos.

KAIP ATRODO
ŽEMĖ IŠ 100 MYLIU AUKŠČIO

Maskvoj tyčia neprileidę susita
rimo dėl Austrijos: susitarimo at
veju jie netrukus turėtu ati
traukti karines pajėgas iš Austri
jos ir kitu Vidurio bei Pietų-Ry- 
tų Europos kraštu, kuriuos tada 
JAV, jau besančios Graikijoje, 
savo dosnia finansine parama 
galėtų išveržti iš jų (sovietų) įta
kos ... Lippmannas ramina: „Su
vienydami Vakaru Europą, mes 
nekuriam Vakaru bloko prieš so
vietus. Mūsų europinė sistema 
tolydžio trauktų į save Lenkiją, 
Čekoslovakiją, visą Rytų Euro
pą, bet Sovietu S-ga galėtų bū
ti lygiateisė su mumis tosios sis
temos globėja“.

Ar sovietai geruoju sutiks pa
sidalinti su JAV savo dabar tu
rimąjį Vidurio ir Rytu Europos 
monopoli?

Nė vienas žmogus iki šiol ne
buvo pakilęs į 100 myl. aukštį, 
bet foto aparatui tai pavyko. Re
zultatas — fotografija.žemės plo
to, tikriau sakant, pietvakarių 
JAV ir šiaurvakarinės Meksikos, 
viso apie 200.000 kv. km. Žino
ma, kiek tai liečia plotą, akis ga
lėtų plačiau apimti, nes. lęšis nea
pima daugiau kaip 90% kampu, 
kai tuo tarpu žmogus, aplink 
sukdamasis, gali matyti visomis 
kompaso kryptimis. Tokiu budu 
iš 100 myl. aukščio jis matytų 
mažiausia 800.000 kv. km. žemės. 
Bet jis dar to nepasiekia.

Laivyno štabas yra išleidęs ke
letą fotografijų, padarytų iki šiol 
dar nepasiektame aukštyje; aukš
čiausioji jų yra daryta 100 myl. 
aukštyje. Ji yra svarbi ne vien 
savo detalėmis, bet ir dėl to, kad 
aiškiai rodo, jog žemė apvali. 
Dėl šios ypatybės toji fotografija 
netrukus gal būt bus iškabinta 
mokyklų sienose, kaip geriausia 
regimoji priemonė įrodyti žemės 
apvalumui, geriausiai galinti su
pažindinti vaikų intelektą, kad 
žemė nėra blynas, o sviedinys. 
Fotografija yra viena iš daugelio 
padarytu su automatiniais foto 
aparatais, įtaisytais į vokiečių V 2 
rakietą, su kuria Laivyno štabas 
darė bandymus per istisus 12 
mėn. White Sands. New Mexico. 
Foto aparatas ir kiti moksliniai 
prietaisai registruoti oro davinia
ms dideliame aukštyje buvo paga
minti Johns Hopkinso Pritaiko
mosios fizikos laboratorijoj, kuri 
pasinaudojo laivyno bandymais, 
atliktais su baisiausiais praeito 
karo ginklais renkant mokslinius 
davinius aukštojoj atmosferoj.

Foto aparatas naudoja 50 pėdų 
ilgio filmą, kuri visa išnaudoiama 
raketos skridimo metų, o ji skren
da apie 4 ar 5 minutes. Taigi 
kiekvieną sekunde nadaroma anie 
4 fotografijos. Didžiausias rake
tos greitis yra apie 4.000 pėdų 
per sekunde, bet maksimaliame 
aukštyje greitis teoretiškai tam
pa lygus o, taigi nuotrauka, pa
daryta tuo metu, yra padaryta 
palankiausiom aplinkybėm. Joje 
nematyti judėjimo, ir tuo pačiu 
ji yra aiški. Taigi, toji nuotrauka
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duoda puikų vaizdą iš aukščiau
siojo žemės taško, kurį raketa 
gali pasiekti. Kai rakieta yra pa
keliui į žemę, 25.000 pėdu auk- 
tyje sprogstamoji medžiaga iš
sprogdina foto aparatą drauge su 
kitais moksliniais instrumentais. 
Nors jie esti stipriai apsaugoti, tie 
retai tepasiekia žeme sveiki; dėl 
to netenka stebėtis, žinant, kad 
jie atsimuša į žemę 500 pėdų 
greičiu per sekundę. Tačiau fil
mą išlieka pakankamai geram 
stovy ir duoda galimumą matyti 
žemės paviršių visokeriopam 
aukštyje.

Ne visos fotografijos yra aiš
kios ir ne visos, žinoma, yra vie
nodai įdomios. Prie šio rašinio 
įdedamas paveikslas yra pavyz
dys geriausiai pasisekusios nuo
traukos. Iš čia matyti, kad erdvė 
už žemės debesų horizonto yra 
juoda. Tai patvirtina spėjimas, 
kad taip ir turėtų būti, nes, nors 
erdvė yra pilna spindulių, tačiau 
jie neturi į ką atsispindėti, iki 
nepasiekia mėnulio. .

Žvilgsnis į žemę iš erdvės nėra 
vienintelė naujenybė, kurią V-2 
suteikia mokslui. Kiti instru
mentai raketoje praneša meteo
rologams apie tai. kas dedasi 
skystoje atmosferoje, ne 10 myl. 
aukštyje, bet 50 ar 100 myl. Kiek
vienas meteorologas pasakys, kad 
jo kaprizingo dalyko studijos 
tampa lengvesnės, kada reiški
niai aukštoje atmosferoje yra ži
nomi. Iki šiol oro daviniai viršu
tiniame oro sluoksnyje būdavo 
gaunami vadinamaisiais radijo 
bangų balionais, turinčiais pa
prastus registravimo prietaisus, 
kurie automatiškai perduodavo 
davinius, kaip jie yra užrašyti. 
Šie balionai buvo vartojami karo 
metu, ir daviniai, gauti juos var
tojant, padarė oro spėjimą žy
miai tikslesnį negu taikos metu.

Tačiau šie balionai, retai tepa
kildavo iki 10 ar 12 myl. aukš
čio ir niekad nėra pakilę iki oro 
sluoksnių ribos. Raketomis, ne
šančiomis radijo bangas iki 10O 
myl. aukščio, meteorologai gal
voja gauti tikrai pagrįstu duo
menų, kurie padarys galą viso
kiems spėliojimams. (NYHT>
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