
KA ŽADA Bl LIUS H. R. 2910 ?
OPTIMISTIŠKA NUOMONĖ

Visi esame susirūpinę, kad bi- 
lius (įstatymas) H. R. 2910 kuo- 
greičiausia būtų Amerikos Kon
greso priimtas. Tuomet į JAV ga
lės įvažiuoti 400,000 tremtinių, 
tarp jų tikimasi ir apie 20 - 30 
tūkst. lietuvių. Jau plačiai varo-

gracija iš visų kraštų, o vėliau iš 
neitraliųjų). Tuomet belieka neiš
naudotoji kvotos dalis'70%, t. y. 
apie 3100. Tai šitokis menkas 
skaičius turėtų tekti tiems 300,000 
baltų tremtinių!

Tai būtų neteisinga. Dar dau
giau. Tai būtų pasityčiojimas iš

ma akpija, kad bilius būtų priim
tas. Bet ar įsigilinome į biliaus 
projektą, ar panagrinėjome jo 
prasmę? Deja, biliuje yra neaiš
kių vietų, nieko gera nežadančių 
mūsų tautiečiams. Apie jas aš ir 
noriu kalbėti.

Biliaus sekcijoje 2 aiškiai pasa
kyta, kad „... DP bus įleidžiami 
kaip nekvotiniai imigrantai (non-, 
quota immigrants)“. Tai reiškia, 
mano manymu, kad veikiančioji 
pagal imigracijos įstatymą tauti
nių kvotų sistema šiuo atveju ne
taikoma. Reikia manyti, kad nu
matomas įleisti papildomas nek- 
votinių imigrantų skaičius 400,000 
bus padalintas atskiroms tauti
nėms tremtinių grupėms. Skirs
tant tą skaičių tarp atskirų trem
tinių grupių, reikia manyti, bus 
laikomasi teisingumo principo, t. 
y. kiekvienai tautinei tremtinių 
grupei turėti būti paskirtas ati
tinkamas jos didumui įleidimo 
kontingentas. Tai būtų ir teisinga, 
nes pav. baltai kurie pasišalino iš 
savo kraštų dėl žvėriško svetimos 
okupacijos teroro, sudaro nepro
porcingai didelį skaičių tremtyje, 
palyginus su tų tautų mažumu. 
Reiškia, baltai tremtiniai, propor
cingai esamam tremtyje jų skai
čiui, turėtų patekti į JAV.

RIMTOS ABEJONĖS
Tačiau biliaus įvadas (pream

bulė) mini, kad „... DP įleidžia
mi į JAV skaičiuje, kuris atitin
ka kvotos skaičiaus dalį, neišnau
dotą laike karo metų“. Tai reiškia, 
kad atskiros tautinės tremtinių 
grupės bus įleidžiamos tiktai ri
bose jų kvotų dalių, neišnaudotų 
laike karo metų. Tokia interpre
tacija turi pagrindo dar ir dėl to, 
kad visa ligšiolinė imigracijos or
ganų praktika buvo paremta tau
tinių kvotų sistema. Bemaž neten
ka abejoti, kad JAV imigracijos 
organai bus linkę šitaip ir inter
pretuoti naują bilių.

BALTAI BUTŲ NUSKRIAUSTI
Šitokios interpretacijos rezul

tatai būtų begalo liūdni ir apgai
lėtini. Tatai neteisingai diskrimi
nuotų žymią tremtinių dalį. Ypačiai 
skaudžiai nukentėtų lietuviai, lat
viai ir estai. Pabandykime tai ili
ustruoti pavyzdžiu. Metinę visų 
baltų kvotą sudaro 738 asmenys, 
tarp kurių figūruoja 386 lietuviai, 
236 latviai ir 116 estų. Laike 6 
karo metų tai sudarytų 4428 as
menis. Suponuokime, kad laike 
karo buvo išnaudota bent apie 
30%, nes faktinai imigracija į 
JAV, kad ir susiaurintu mąstu, 
vyko ir laike karo (Amerika kare 
dalyvauja oficialiai tik nuo 1941 
m. pabaigos, o ligi to vyko irai-

Dr. V. Juodeika

nelaimingų tautų, patikėjusių de
mokratijoms į jų skelbiamus kil
nius idealus. Kai kurios tremti
nių grupės, kurių tautinė imigra
cijos kvota yra didelė, o jų skai
čius tremtyje palyginti mažas (nes 
daugelis jų turi savo kraštuose 
bent dalinai reprezentacinę val

Jungtinių Amerikos Valstybių nepriklausomybės deklaracijos pasirašymas. (Vario rėžinys pagal garsųjį John Trombui paveikslą) kairėj stovi John 
Adams, Roger Sherman, Robert R. Liwingston, Thomas Jefferson ir Benjamin Franklin. Jiems kongresas buvo pavedęs paruošti deklaraciją. Jos 
tekstą parengė Th. Jefferson. 1776. m. liepos mėn. 4 d. Kongresos Ją priėmė, ir pirmininkas John Hancock (sėdi prie stalo) Ja paskelbė amerikiečių 
fantai Deklaracijos įžangoje sakoma: „Visi žmonės yra lygūs; Jiems Kūrėjas yra suteikęs neatšaukiamas teises: gyventi, būti laisvam ir siekti lai
mės; šioms teisėms užtikrinti yra sudaromos vyriasybės, kurių teisėti įgaliojimai išplaukia iš valdomųjų sutikimo . . .“ Nuo 1776 metų Amerika 
liepos mėn. 4 d. Švenčia kaip didžiausią savo tautos šventę ir valstybės įkūrimo dieną.

džią ir naudojasi kai kuriomis 
laisvėmis), galėtų gal ir visu 100% 
įvažiuoti į JAV., o baltų tegalėtų 
pasinaudoti tik 1%!

Čia gali kilti abejonė, kad tokių 
atveju gal būsią leista nuskriaus
toms tautoms pasinaudoti laisvo
mis, kitų tautų neišnaudotomis 
kvotomis. Nors šitokiu atveju at
liktų tik trupiniai nuo kitų tau
tinių kvotų, bet ir šičia galima 
rimtai abejoti, ar šitaip galėtų 
būti patvarkyta. Nes, viena, bilius 
to nenumato, o antra vertus, tai 
būtų priešinga visai ligšiolinei 

imigracijos praktikai. Ligi šiol 
praktika nežino, kad būtų leista 
pasinaudoti svetimomis laisvomis 
kvotomis.

IEŠKANT IŠEITIES.
Kas daryti, kad išvengus biliaus 

interpretacijos neaiškumų ir ne
malonių eventualumų? Išeitis 
betgi yra. Kol dar nevėlu, reikia 
organizacijoms ir paskiriems as
menims sukrusti ir padaryti žy
gius, kad projektas būtų atitinka
mai pakeistas. Mano manymu,
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biliaus H. R. 2910 sekcija 2. punk- < 
tas (b), kuriame kalbama apie < 
įleidimo tvarką 409,000 tremtinių, 
turėtų būti papildytas sekančiu ] 
nuostatu: <

„Šios įleidimo normos paskirs- ] 
tomos išvietintiems proporciona- 1 
liai skaičiui tautinių grupių na- 1 
rių, esančių tremtyje“. i

Angliškai šis pasiūlymas skam- i 
bėtų šitaip:

Section 2., subdivision (b) should i 
be rendered umistakable with 
the following added provision: <

„These admission norms are di- i 
vided among the particular na
tional groups of the displaced 
persons in proportion to the ac
tual number of displaced persons 
belonging to the respective 
groups“.

Šitokis papildymas užkirstų ke
lią visiems interpretacijos neaiš
kumams bei abejonėms. Tatai pa
šalintų sauvališką aiškinimą bei 
taikinimą iš imigracijos valdinin
kų pusės ir neduotų jiems gali
mybės reikšti simpatijų ar anti
patijų atskiroms tremtinių tauty
bėms. Pagaliau, tai būtų šiokia 
tokia kliūtis apsukresniems tau
tybėms gauti per daug avantažų 
prieš kitas.
r Be to, kažin ar gerai yra, kad 
bilius H. R. 2910 leidžia pasinau
doti papildomu 400,000 kontingen
tu tik tremtiniams, esantiems Vo
kietijoje, Austrijoje ir Italijoje, ir 
visai eliminuoja galimybę juo pa
sinaudoti tremtiniams, esantiems 
Švedijoje, Šveicarijoje Belgijoje, 
Prancūzijoje, Norvegijoje, ir kt.

NUOMONIŲ SKIRTUMAI
Daugeliui kam gal atrodyti, kad 

mano iškeltos abejonės del biliaus 
H. R. 2910 interpretacijos esančios 
perdaug pesimištiškos ir gal ne 
visai pagrįstos. Beieškant juridi
nės tiesos aš noriu pareikšti, kad 
labai apsidžiaugčiau, (jei mano 
abejonės pasirodytų nepamatuo
tos. Aš neturiu pretenzijų būti 
įstatymų komentatorium (kaip 
gaila, kad dabar-čia nėra įstaty
mų redaktoriaus a. a. Zigmo Star
kaus!). Tačiau aš esu kalbėjęs su 
kai kuriais kompetentingais as
menimis ir amerikonais teisinin
kais. Negaliu paneigti, kad nebūtų 
ir optimistiško aiškinimo.. Taip, 
tokių yra, bet jų palyginti ne
daug ir jų argumentai atrodo jau 
perdaug „ištempti“. Šiaip gi dau
gumas yra linkę aiškinti labiau 
neigiama prasme. O ji baltams 
būtu labai žalinga.

IŠAIŠKINIMO BEIEŠKANT
Sielodamasis del biliaus abejo

nių ir neaiškumų ir bijodamas, 
kad rezultatai nebūtų fatališki 
mūsų tautiečiams, esantiems trem
tyje, aš ryžausi kreiptis su specialiu • 
memorandumu į atitinkamus Se
natorius ir Kongresmanuš bei į 
žymesnius asmenis, susirūpinusius 
tremtinių likimu. Prašiau iš vie
nos fcusės remti bilių, iš kitos pu
sės siūliau padaryti anksčiau ma
no minėtus pakeitimus. Kreipiaus 
į šiuos asmenis:

1. Hon. William G. Stratton, 
House of Representatives; jis. yra 
biliaus autorius.

2. Hon. Frank Fellows, Chair
man of the House Committee on 
Immigration.

3. Senator Alexander Wiley, Se
nate Judiciary Committee, Chair
man.

4. Senator Arthur Capper, Se
natorius iš Kansas valstijos

5. Hon. Earl C. Michener, Chair
man of the House Judiciary Com
mittee
6. Prof. Earl G. Harrison, Chair
man of Citizens Committee oh 
Displaced Persons. Jis yra buvęs 
Imigracijos Komisionierius (vir
šininkas) ir dabar energingai rū
pinasi tremtinių įleidimu į JAV. 
Tam sudaryta ir ši speciali orga
nizacija, kurioje vicepirmininkais 
dalyvauja: James A. Farley, bu
vęs pašto direktorius; William 
Green, Amerikos Darbo Federa-

ei jos pirmininkas; F. H. La Guar
dia, Herbert H. Lehman, buvęs 
UNRRA pirmininkas ir New Yor- 
ko gubernatorius; Philip Murray, 
CIO (prof, sąjungų) pirmininkas, 
Mrs. Franklin D. Roosevelt, Ed
ward R. Stetinius, buvęs valsty
bės sekretorius, Charles P. Taft, 
senatorius.
Gavau daugumą atsakymų, ku
riais ir noriu pasidalyti su skai
tytojais.

Senato Committee on the Judi
ciary pirmininkas senatorius Alex
ander Wiley atsakė, kad mano 
pastabos bus priimtos dėmesin, 
kai bilius praeis Rūmuose ir ateis 
į Senatą.

Rūmų (House of Representa
tives) Committee on the Judiciary 
pirmininkas Hon. Earl C. Mi
ch e n e r atsakė, kad mano bili- 
aus analizė esanti įdomi ir jis 
esąs tikras, kad Subcommittee 
priims ją dėmesin.

Ilgesniu laišku atsiliepė Prof. 
Earl G. Harrison, Citizens 
Committee on Displaced Persons 
pirmininkas. Jis rašo, kad kiek už
trukęs su atsakymu, nes norėjęs 
mano iškeltas abejones aptarti su 
visa savo organizacijos taryba ir 
patarėjais. Prof. E. G. Harrison 
esąs linkęs aiškinti bilių optimis
tiškai, būtent: Biliaus įvado žo
džiai, jo manymu, nustato tik 
bendrą, neišnaudotų kvotų skai
čių ir. nereiškia, kad įleidžiant 
bus laikomasi atskirų tautinių 
kvotų normų. O toliau, žodžiai 
„non-quota“ savaime pašalina 
abejones, ir kvotų sistema šiuo 
atveju netenka bet kokios pras
mės. Norėtųsi tik linkėti, kad šie 
jo žodžiai patektų stačiai į Dievo 
ausį...
KĄ MANO PATS AUTORIUS?

Bet gi įdomiausia buvo gauti 
paties biliaus autoriaus atsaky
mas. Jo autorius, kongresmanas 
iš Large. Illinois, William G. 
Stratton atsakė vėliausiai ir 
jis mane nuteikė blogiausiai. W. 
G. Stratton rašo, kad bilius ne
turįs intencijos pakeisti esamos 
kvotų sistemos. Kadangi paskir
tomis kvotomis, jis rašo, žmonės 
negalėję laike karo pasinaudoti, 
todėl jie dabar galėsią pasinau
doti skaičiuje, kuris atitinka, 
visos kvotos skaičiaus dalį, neiš
naudotą laike karo metų. Kitaip 
sakant, pats autorius mano, kad 
bus laikomasi tautinių kvotų nor
mų ir bus leista pasinaudoti tik 
likusiomis iš karo metų neišnau
dotomis kvotą dalimis. Tai būtų 
bagalo liūdna, ypač baltams. — 
lietuviams, latviams ir estams. 
Be to, p. Stratton pabrėžia, kdd 
laikomasi ir kitų imigracijos įsta-

tymo nuostatų, kaip tai sveika
tingumo, affidavitų, ir t.t. Ka
dangi visa ligšiolinė, imigracijos 
praktika rėmėsi kvotų tvarka, aš 
linkęs manyti, kad jos bus lai
komasi ir ateityje, juo labiau kad 
naujas bilius susiriša su imigra
cijos įstatymu savo įvadu,, nusta
tant galutinį imigrantų skaičių. 
Skaičius 400,000 yra tik orienta
cinis ir apytikris, gi faktinis skai
čius bus nustatytas pagal įvadą, 
t. y. pagal neišnaudotų kvotų 
skaičių.

Kol dar nevėlu, Amerikos lie
tuviai ir organizacijos, o taip pat ir 
tremtinių bendruomenė bei paski

ros organizacijos, drauge su lat
vių ir estų panašiomis organiza
cijomis turėtų kreiptis į kongreso 
narius, senatorius, ir ypačiai į 
Rūmų (House) Subcommittee ir 
labiausiai į patį biliaus autorių 
William G. Stratton, kad remtų 
bilių iš vienos pusės, ir padarytų 
atitinkamų pakeitimų iš kitos 
pusės. Reikia pastebėti, kad p. 
Stratton atrodo nuoširdžiai kovo
ja už didesnio tremtinių skaičiaus 
įleidimą į JAV ir iš jo laiško ma
tosi, kokią milžinišką vertę yra 
atlikę imigrantai Amerikos pa
žangai. Nemanau, kad jis turėtų 
kokių intencijų diskriminuoti at
skiras tautybes, bet greičiausia 
jis neįžiūri visų galimų pasekmių. 
Tad sukruskime kol dar nevėlu 
ir pasistenkime nušalinti gręsi
antį pavęjų. Kaip tik bus bilius 
priimtas ir paaiškintas jo vykdy
mas, jau bus šaukštai po pietų. 
O šiandien niekas negali užti
krinti, kad tas išaiškinimas bus 
mūsų tremtiniams palankus.

J. E. Mūncheno vyskupas J. Neuhausler kalba Mūhldorfo lietuviams

J. E. Mūncheno vyskupas J. Neuhausler lietuvių šeimoj Mūhldorfe

tymus tinkami priimti nuolatini
am apsigyvenimui,

(b) nedaugiau kaip 100.000, to
kių išvietintų asmenų galės būti 
priimti pagal šį aktą per pirmuo
sius iš ketverių biudžetinių metų 

/po šio akto priėmimo; nedaugiau 
kaip 200.000 per pirmuosius dve
jus tokius biudžetinius metus; ne
daugiau kaip 300.00 per pirmuo
sius trejus tokius metus, nedau
giau kaip 400.000 per visą ket
verių biužetinių metų laikotarpį. 
3 str. Pirmenybė Amerikos pilie
čių giminėms ir karo veteranams. 
Pirmenybė pagal šį aktą bus duo
dama Jungtinių Valstybių pilie
čių ar asmenų, kurie garbingai 
tarnavo Jungtinių Valstybių ka
riuomenėje per I ar II Pasaulinį 
Karą, našlėms, tėvams, vaikams ir 
kitoms giminėms iki ketvirto 
kraujo . giminystės laipsnio imti
nai.

4 str. Administracinių potvar
kių leidėjas. Ministeris ir Gene
ralinis prokuroras turi teisę iš
leisti atitinkamus potvarkius šio 
akto numatytiems reikalams 
tvarkyti, o prezidentas gali pa
naudoti tokias vyriausybės įstai
gas, kurias jis laiko reikalingomis 
šio akto tikslams įvykdyti.

5 str. „Išvietintų asmenų“ api
brėžimas. Kaip šiame akte var
tojama, terminas „išvietintas as
muo“ reiškia asmenį Vokietijoj, 
Austrijoj ar Italijoj šio akto pri
ėmimo metu, kuris (1) yra už bu
vusio gyvenamo krašto ribų dėl

TEKSTAS 
80-jo KONGRESO 
1-ji SESIJA

H. R. 2910
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ 

ATSTOVŲ RŪMŲ
BILIUS

Leisti Jungtinėms Valstybėms 
per bėdos laikotarpi įvykdyti sa
vo garbingą dalį įkurdinant iš- 
vietintuosius asmenis iš Vokie
tijos, Austrijos ir Italijos, įskai
tant piliečių gimines ir mūsų gin
kluotų pajėgų narius priimant 
juos į Jungtines Valstybes skai
čiuje, kuris atitinka bendro kvo
tos skaičiaus dalį, neišnaudotą 
per karo metus.

Jis turi būti priimtas Kongre- 
san susirinkusio Juntinių Ameri
kos Valstybių Senato ir Atstovų 
Rūmų.

1 str. Akto pavadinimas. Sis 
aktas bus žinomas ir gali būti va
dinamas „Bėdos laikinuoju išvie
tintų asmenų priėmimo aktu“.

2 str. Išvietintų asmenų priė
mimo sąlygos. Per ketverius biu
džetinius metus po šio akto priė
mimo išvietinti asmens, kurie 
prašo įsileisti į Jungtines Valsty- 
be^guolatiniai apsigyventi, galės 
būfflteriimti kaip nekvotiniai emi- 
grariH^jei

(a)1f!e yra pagal visus Jungti- įvykių, iškilusių po II Pasaulinio 
nių Valstybių imigracinius įsta- Karo prasidėjimo ir (2) negali ar

J. E. Mūncheno vyskupas J. Mūhldorfo tarpe

nenori grįžti į savo pilietybės ar 
buvusios'gyvenamos vietos kraštą, 
dėl persekiojimo «rr dėl persekio
jimo baimės rasės, religijos ar 
politinių įsitikinimų atžvilgiu.

TEKSTAS ANGLŲ KALBOJE
80th Congress
1st Session

H. R. 2910

A BILL
To authorize the United States du

ring an emergency period to under
take its fair share in the resettle
ment of displaced persons in Ger
many, Austria and Italy including, 
relatives of citizens or of members 
of our armed forces by permitting' 
their admission into the United Sta
tes in a number equivalent to part 
of the total quota numbers unused, 
during the war years.

Be it enacted by the Senate and 
House of Representatives of the 
United States of America in Con
gress assembled.

SECTION 1. Title of the Act. This 
Act shall be known and may be ci
ted as the „Emergency Temporary- 
Displaced Persons Admission Act“.

SECTION 2. Condition on Admis
sion of Displaced Persons. During 
the four fiscal years following the 
passage of this Act, diplaced per
sons applying for admission for per
manent residence to the United Sta
tes shall be admitted as nonquota 
immigrants provided that:

(a) They are qualified Under all 
immigration laws of the United Sta
tes for admission for permanent re
sidence.

(b) Not more than 100 000 of such 
displaced persons shall be admitted 
under this Act during the first of 
the four fiscal years following the 
passage- of this Act; not more than 
200 000 during the first two of such 
fiscal years; not more than 300 000 
during the first three of such fiscal 
years; not more than 400 000 in the 
total four fiscal-year period.

SECTION 3. Priority to Relatives 
of American Citizens and War Ve
terans. Priority under this Act shall 
be given to widows, parents, chil
dren and other relatives within the 
fourth degree of consanguinity of 
citizens of the United States or of 
persons who served honorably in 
the armed services of the United 
States during World War II or 
World War I.

SECTION 4. Authority for Admini
strative Regulations. The Secretary- 
of State and the Attorney General 
shall have authority to prescribe ap
propriate regulations for the ad
ministration of the provisions of- this 
Act and the President may utilize 
such agencies of the Government as 
he deems necessarry to carry out 
the purposes of this Act.

SECTION 5. Definition of „Displa
ced Persons“. As used in this Act, 
the term „Displaced Person“ means 
a person in Germany, Austria or 
Italy at the time of the passage of 
this Act who (1) is out of his coun
try of former residence as a result 
of events subsequent to the outbreak 
of Wordld War U; and (2) is unable 
or unwilling to return to the counF 
try of his nationality or former re
sidence because of persecution or 
his fear of persecution on account 
of race, religion, or political opinions..
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LIETUVIŠKAS VEIDAS AMERI
KOS KARIO UNIFORMOJ

Pasikalbėjimas su kap. Kaziu Jenkumi

Prieš pusmetį buvau matęs vei
dą kuris priminė daugelį kitų 
amerikoniškų veidų. Gal unifor
ma kiek suvienodina žmones! — 
galvoju dabar, kai į tą veidą ge
riau įsižiūriu.

— Sakykit, kur Jūs išmokot 
taip gražios lietuvių kalbos? Jūs 
gi Amerikoj gimęs! — Pirmu šū
viu bandžiau suklupdyti kap. 
Jenkų.

— Gimęs vis dėlto ne Ameri
koj! — šypsosi Captain! — Ra
mygala mano gimtoji vieta. Į 
Ameriką patekau penkerių metų, 
o šitos, kaip sakot, geros kalbos 
išmokau suaugęs. Būdamas semi
narijoj, pastebėjau, kad lietuvių 
kalba verta didesnio dėmesio, ne
gu jai skiriama. • Ji man atrodė 
graži, norėjau gerai išmokt. Dėl 
to daug skaičiau. Ir juo daugiau 
skaičiau, juo labiau ji man pa
tiko. Baigęs seminariją, pradėjau 
prenumeruot lietuviškus žurnalus, 
rinkti lituanistiką. Per 14 metų 
susidarė 2500 lietuviškų knygų ir 
žurnalų tomų. Iš knygų, kaip mą- 
tot, išmokau kalbos, kuria ir jūs 
kalbate, o ne kurią dauguma 
Amerikos lietuvių vartoja.

Besikalbant tuoj patebėti, kad 
kap. Jenkui nesvetima jokia lie
tuviškos literatūros ir kultūros 
paslaptis. Prisiminėm Putino „Al
torių šešėly", o jis ima ir cituoja 
ištisas frazes iš atminties to ro
mano, kurį skaitęs net tris kar
tus. Kalbam apie mūsų verstinę 
literatūrą, sustojam ties Dantės 
Dieviškąja Komedija. Pasirodo 
pataikyta ant „silpniauos“ kap. 
Jenkaus vietos. Dante jis susi
domėjo seminarijoj, paskatintas 
vieno amerikiečio, kuris apie šį 
didįjį poetą buvo parašęs dizer- 
taciją. Dantės studijuose Jenkus 
išgarsėjo amerikiečių kolegų 
tarpe, turi visus Dantės verti
mus žymesnėse kalbose, pats 
Bostono universitete studijavo 
Dantės literatūrą ir ruošėsi ra
šyti dizertaciją, Kai 1937 m., 
lankydamasis Lietuvoj, jis sutiko 
Telšiuose prel. Narjauską, Dan
tės vertėją į lietuvių kalbą, pa
darė jam pastabą, kad vertimas 
turi daug netikslumų. Narjauskas 
buvo nustebintas, kai kun. Jen
kus ėmė jam konkrečiai nurodi
nėti vietas, kur prasilenkta su 
originalo prasme.

— Mėgdami literatūrą, ar ne
bandėte patys ką nors rašyti? — 
paklausiau. Jenkus tyli ir šyp
sosi. Gal nediskretiškas klausi
mas?

— Saviems lietuviškiems reika
lams kai ką esu išvertęs — dra
mas Goldshmitho „Klaidų pink
lėse", Fisherio „Gyvoji stovyla" 
ir keletą kitų smulkesniu. . Tos 
dramos buvo vaidintos lietuvių 
parapijose. Vertimų kalbą padė
davo patikslinti Amerikos lietu
vių veteranas rašytojas Kmitas- 
Urbanavičius, kurio kaimynystėje 
ilgėliau teko gyventi. „Studentų 
Žodyje" rašiau apie Dantės Die
viškąją Komediją, o 1943 m. re
dagavau pasaulinių misijų skyrių 
„Darbininke". -

Kap. Jenkus prasitarė, kad Ma- 
rianapolio Kolegijoje buvęs pak
viestas skaityti paskaitų ciklą 
apie Dantę, Šekspyro dramas ir 
Cestertoną.

— Kokie ryškesni momentai 
Jūsų karinėj karjeroj? — vėl už
mečiau meškerę, matydamas, kad 
lietuviškas kuklumas neleidžia 
Jenkui per daug kalbėti apie li£ 
teratūrinius dalykus.

— Ką gi, 1944 m. įstojau sava
noriu. Buvau prie kariuomenės 
štabo Texas valstybėje, o paskui 
Kalifornijoj. 1945 m. buvau pa-

samblių! Jeigu tokiose sunkiose 
sąlygose žmonės gali dirbti, kur
ti, tiek rašyti, tai yra ženklas di
delio lietuvių dvasinio pajėgumo.

— Ką galvoja amerikiečiai, Jū
sų draugai, apie lietuvius?

— Nė vieną kartą neteko iš jų 
išgirsti, kad kas pasiskųstų lie
tuviais. Priešingai, kai Fuldos lie
tuviai buvo iškeliami, tai pats 
divizijos vadas šituo buvo nepa
tenkintas. Tačiau reikalas patvar
kytas iš aukščiau, ir jis nieko ne
galėjo padėti. Kartą Fuldos ame
rikiečių kariams ir jų šeimoms 
koncertavo op. solistė Jonuš- 
kaitė. Pats divizijos vadas po 
koncerto prašė mane surasti dau
giau tokių solistų lietuvių. Dėl 
Cirlionio ansamblio, kuris kon
certavo Fuldoj, „visi buvo išėję 
iš proto". Toks ansamblis, kal
bėjo mano draugai po koncerto, 
galėtų konkuruot su geriausiais 
Amerikos tdatrų pastatymais. Tu
riu pas save Fuldoje mažą lietu
viškų (drožlinių) kryžių ir koply
tėlių rinkinį. Atsilanką pas mane 
aukštieji kariai gėrisi jais ir lai
ko meno šedevrais. Ne kartą gir
dėjau gerų atsiliepimų apip lie
tuvių apsaugos dalinius, ypač dėl 
jų sąžiningumo.

siųstas į Pacifiką. Dalyvavau 
fronte Filipinų salų (Luzon ir kt.) 
užėmime. Kurį laiką dirbau prie 
San Juan laikinoje karo ligoni
nėje ir aptarnavau sužeistuosius.. 
Tropikas žiaurus, ir man teko 
sunkiai susirgti. Reikėjo pakeisti 
klimatą, dėl to buvau grąžintas 
atgal į Ameriką. Iki 1946 m. pa
vasario gydžiausi ligoninėse, po 
to buvau paskirtas vėl j Texas 
karo stovyklą kapelionu. Į Eu-» 
ropą atvykau 1946 m. rugpiūčio 
mėnesį ir buvau paskirtas prie I 
artilerijos divizijos štabo Regens- 
burge. Divizijos štabui persikėlus 
į Fuldą, esu ir aš ten.

— Kaip atradote lietuvius Vo
kietijoj?

— Regensburgo katedroj po 
mišių vietos kunigas paklausė, 
kokios esu kilmės. Kai pasisa
kiau lietuvis, jis pastebėjo, kad 
čia gyvena du lietuviai vyskupai. 
Susiradau juos, ir jūs galit įsi
vaizduoti, kiek man buvo dži
augsmo juos sutikti! Keletą kar
tų lankiausi pas juos. Paskui, 
patekęs į Fuldą, teiravausi vo
kiečių, ar čia yra lietuvių. Man 
nurodė net bažnyčią, kur jie ren
kasi. Buvo sekmadienis. Aš tuoj 
sėdau j džipą ir važiavau jų ieš
kot. Sutikau jau grįžtančius po 
pamaldų. Pasikalbėjęs sužinojau, 
kur jų klebonas gyvena. Po to 
susibičiuliavom su visa kolonija, 
keletą kartų laikiau jiems pamal
das, sakiau pamokslus. Iš Fuldos 
pasiekiau Hanau, Wurzburgo, Se- 
ligenstadto, Kasselio lietuvių ko
lonijas, ir visur buvo miela. Kai 
sueini su lietuviais, jauties kaip 
savo namuose. Tas nuoširdumas, 
svetingumas! . . nebaigia sakinio 
kap. Jenkus. — Nors amerikiečio 
kario drabužiais apsivilkęs, bet 
visur priima mane kaip saviškį.

— Ir pas jus, kaip matot, jau 
antrą kartą, — pridėjo. — Dele
gatą kan. Kapočių pažinau 1937 
m., lankydamasis Lietuvoj. Va- 
žiavopi tada kartu į Zarasų apy
linkes, aplankėm Stelmužę. Gražu 
buvo mūs tėvynėj . . . ■— nutilo 
ir susimąstė.

— Kokie’Jūsų įspūdžiai iš lie
tuvių tremtinių gyvenimo?

— Mane ima nuostaba, kad 
tremtyje lietuviai taip gražiai 
gali veikti." Tiek mokyklų, an

— Ką jūs manote daryti to
liau? ■— bandžiau provokuoti, iš 
anksčiau girdėjęs, kad kap. Jen
kus nemano ilgiau pasilikti ka
riuomenėje.

— Pabūsiu dar iki pavasario. 
Leidimas užsibaigs, ir nemanau jo 
pratęsti. Grįšiu Amerikon ir pra
kalbomis bandysiu supažindinti 
tenykščius lietuvius su pabėgė
lių — tremtinių gyvenimu, kiek 
jį turėjau progos pažinti. Reikia 
paskatinimų, kad kiekvienas 
Amerikos lietuvis galėtų didžiuo
tis esąs sūnus tokios tautos, kuri 
tiek kenčia, tačiau lieka tvirta ir 
gerą vardą visur pelno . . .

Rūpintis išvietintais asmenimis 
nebuvo svarbiausias ir pagrindinis 
UNRRA uždavinys. Jos statute 
sakoma, kad ši organizacija pa
rūpins išlaisvintiems kraštams 
maisto, kuro, drabužių ir kt. Vie
nu iš tolimesnių jos uždavinių 
numatyta, kad jai taip pat pri
klauso rūpintis belaisvių ir išvie- 
tintų asntfenų repatriacija.

Sukurti tokią organizaciją są
jungininkai ėmėsi iniciatyvos nu
matydami, kad, nugalėjus Vokie
tiją ir. Japoniją, išlaisvinti kraštai 
bus tiek nualinti, jog be ekono

Detmoldo lietuvių tremtinių operos kolektyvas prie savo transporto sunkvežimio K. Daugėlos nuotr.

Kapitonas Kazys Jenkus lankosi Augsburgo-Hochfeldo lietuvių stovykloje
J. Juozevičiaus nuotr.'

— Ką Jūs manote dėl mūsų 
tautos ateities? Koks jos laukia 
likimas?

— Tautos nelengvai žūva! — 
atsakė tvirtai. — Mūsų maža 
tauta, kuri šimtmečiais išliko, sa
vo kalbą ir kultūrą išlaikė ir 
tiek atsparumo parodė, negali 
pražūti kaip tik ’dabar. Ji išliks, 
atgaus savo laisvę — tuo aš nė 
kiek’ neabejoju!

Jis ištiesė ranką, pakilo ir tarė 
„Iki!" „Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais norime ir būt!" — 
tokia valia spindi iš veido kario 
ir kunigo, kurs dėvi American 
Forces uniformą. Stasys Yla 

UNRRA-i BAIGIANT DP GLOBA
minės pagalbos iš šalies jiems bus 
beveik neįmanoma išsilaikyti ir 
atsikurti. Tam tikslui 1943 m. lap
kričio mėn. 8 d. Vašingtone įvyko 
44 valstybių pasitarimas, po kurio 
buvo pasirašyta britų ir amerikie
čių paruošta sutartis, kuria buvo 
įkurta UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation Admini
stration — Jungtinių Tautų Šal
pos ir Atstatymo Administracija). 
Vėliau prie šio pagalbos darbo 
prisidėjo dar keturios valstybės, 
ir tuo būdu UNRRA narių skai- 
čiusa pakilo iki 48 valstybių. Jos 

pagalba buvo teikiama 17 karo 
paliestų kraštų Europoj ir Azijoj. 
Per visą savo veikimo laiką per 
UNRRA buvo jiems suteikta .25,5 
milijonai tonų 'prekių, kurių ver
tė siekia 3 milijardų dolerių.

Suprantama, kad UNRRA veik- • 
la negalėjo be galo tęstis. UNR
RA likvidacija buvo nutarta 1946 
m. rugpiūčio mėn. 5—16 d. Žene
voj įvykusioj UNRRA konferenci1 ‘ 
joj. Pagal šį nutarimą UNRRA sa
vo veiklą Europoj turėjo sustab
dyti 1946 m. pabaigoj, o Azijoj 
jos darbas buvo pratęstas vien
erius metus ilgiau. Taip pat dėl 
DP, kadangi dar nebuvo spėta , 
įkurti projektuotos Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos, buvo nu
tarta, kad jais UNRRA rūpinsis 
iki 1947 m. birželio mėn. 30 d., 
tikrintis, kad iki to laiko pasi
seks šią.organizaciją įsteigti.

Kaip matome, šios viltys pasi
teisino. Birželio mėn. 30 d. UNRRA 
baigiant savo rūpinimąsi išvietin
tais asmenimis, jau yra įsikūrusi 
Tarptautinė Pabėgėlių Organiza
cija, ir ji perima DP globą bei 
aprūpinimą.

Išvietintiesiems asmenims UN
RRA globa teko -naudotis apie 
dvejus metus. Kai 1945 m. gegužės 
mėn. Vokietija kapituliavo, išvie- 
tintieji asmens širmosios pagalbos 
susilaukė tiesiog iš amerikiečių 
bei britų kariuomenės. UNRRA 
atėjo ir pradėjo steigti bei tvar
kyti stovyklas tik po 1-2 mėnesių 
po išlaisvinimo. Tokiu būdu dabar
UNRRA likviduojantis yra sto
vyklų, kurios mini savo dvejų me
tų įsisteigimo sukaktį.

Per tuos dvejus UNRRA globos 
metus išvietintieji asmens daug 
ko nergyveno, ir prisiminimai apie 
UNRRA dėl atskirų jos pareigūnų 
sauvališko elgesio ne visi yra ma
lonūs. Tačiau apskritai imant, iš
virintiems asmenims UNRRA bu
vo tokia institucija, kokios jie 
anksčiau, kai dar ėjo karas ir jie 
turėjo nešti vokiečių vergo jungą, 
neįsivaizdavo. Jos globoje tūk
stančiai ir milijonai žmonių, iš
plėštų iš savo tėvynės, gavo mais
tą, pastogę, aodangą ir moralinę 
apsaugą. Sunku yra įsivaizduoti, 
kas būtų šiuos žmones ištikę ne
draugiškame krašte, jei nebūtų 
buvę įsteigtos tokios organizacijos, 
kaip UNRRA.

Be materialinių sąlygų negalima 
užmiršti, kad’ UNRRA globoje, 
nors ir sunkiose sąlygose, DP ga
lėjo kultūriškai šviestis ir lavintis-. 
Čia iškyla visas mūsų mokyklų, 
kursų ir įvairiausiu parengimų 
vaizdas.

Del viso to, šiandien UNRRA-i 
užbaigiant DP globą, pastarieji 
turi būti ir yra dėkingi sąjungi
ninkams, ypač amerikiečiams ir 
britams, kurie UNRRA įkūrė ir ją 
savo milžiniškomis materialinėmis 
lėšomis išlaikė. • J. 2-
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Estu literatūra tremtyje
Prieš pradėdami šią apžvalgą, 

pirmiausia kelis žodžius turime 
skirti Dr. Oskaro Kalias atmini
mui, kuris, sulaukęs 77 metų am
žiaus, 1946 m. sausio 26 d. mirė 
Stokholme; ten jis pabėgo 1944 
metų rudenį su savo žmona rašy
toja Aino Kalias, dukterimi ir sū
numi, kai tuo tarpu antras sūnus 
ir duktė žuvo 1941 metais Estijoj 
per katastrofą.

Dr. O. Kalias yra pirmas estų 
tautosakininkas, gavęs specialų 
išsilavinimą. Savo dizertacijos dar
bui pasirinko monografiją apie 
estų liaudies poezijos pakartotines 
dainas. 1893 ir 1901 m. Dr. Kalias 
surado seniausias estų sodybas; 
'jis taip pat Anglijoj, kur iki 1934 
metų ėjo estų pasiuntinio parei
gas, atspausdino visą eilę straips
nių apie estų liaudies poeziją.

Dr. O. Kalias daug prisidėjo ir 
prie svarbiųjų institutų kūrimo, 
pvz., prie estų liaudies muziejaus 
etnografinio skyriaus, prie senienų 
bibliotekos, Estų literatūros drau
gijos; jo įnašas reikšmingas ir į 
estų mokslinės literatūros biblio
grafiją.

Augusto Gailičio, kuris lietuvių 
skaitytojams turėtų būti pažįsta
mas savo romano „Tomas Niper- 
naadis" vertimu, Stokholme „Or
to" leidykloj pasirodė naujas ro
manas „Liepsnojanti širdis". Apie 
jį Artūras Adsonas Švedijoje lei
džiamame estų laikraštyje „Esti 
Teataja" taip atsiliepia:

„Sis veikalas yra kilęs mūsų 
respublikos auksiniais laikais, kur 
klestėjo tokia taika ir tokia gero
vė, jog ne vienas galėjo į valias 
daryti, ką tik norėdamas, — ir čia 
prieš skaitytojo akis iškyla Taa- 
vedo Rabaraudo tipas arba fan
tomas, kurį norint tiksliau api
būdinti, tektų pasakyti, jog vir
šum jo galvos jauti skrajojant 
senojo Poltergio iš „Nipemaadžio" 
dvasią. Taavetas Abaraudas yra 
savo rase tyriausias Gailičio sme
genų ir nuotaikos kūrinys. Savo 
brutalumu ir pagyrūno tauškalais 
Rabaraudas nori paslėpti savo, 
širdį, graudžiamą liūdesio, nes jo 
iš teisėtos moterystės kilę vaikai

dėlto toks puikus, o dangus toks 
maloningas."

Bernhardas Kangro išleido nau
ją rinkinį idiliškų eilėraščių su 
paties autoriaus piešiniais, kuriuos 
pavadino „Sekmadienis".

Estų beletristų serijinių leidinių 
leidėjai išleido Marios Under 
eilėraščių rinkinį, kuriame, be 
visos eilės jau žinomų, skaitytojų 
pamėgtų eilėraščių, yra įdėta taip 
pat naujų, parašytų jau ištrėmime.

Estų ir švedų kal-

Iš op. „Sevilijos kirpėjas**: grovas Almaviva — A. Katkus, Figaro — V.
Baltrušaitis K. Daugėlos nuotr.

niekam verti niekadariai, o tuo 
tarpu nesantuokinis sūnus yra ta
pęs įžymiu muziku ir profesorium 
Taline."

O Augustas Malkas Švedijoje 
atspausdino savo naują romaną iš 
estų pabėgėlių gyvenimo, pava
dinęs jį „Nakties paukščiais". 
Vieno estų laikraščio bendradar
biui, kuris, išsikalbėjęs su au
torium, teiravosi, kaip buvo mini
mas veikalas parašytas, A. Mal
kas davė tokį atsakymą: „Man 
teko aplankyti Švedijoje arti 30 
pabėgėlių stovyklų, kur aš turė
jau progą pažinti jų gyvenimą ir 
kiekviename žingsnyje mačiau 
bėglių nuotaikas; tokiu būdu 
manyje kilo noras tatai įamžinti." 
Į korespondento klausimą, kodėl 
tam savo romanui pasirinko „Nak
ties paukščių vardą, autorius at
sako taip. „Aš ir pats jaučiausi 
vienas iš tų, kurie turėjo tamsoje 
bėgti ir laukti, kada išauš rytas, 
tačiau geriausią atsakymą į šį 
klausimą duoda pati knyga, kurios 
243 puslapyje apie tatai taip bylo- 
jama: „Dažnai jie skrenda rudens 
naktimis pavieniai arba būriais 
kur nors per tamsą. Pajūrio gy
ventojai nežino, kas tai yra, jie 
tik paprasčiausiai sako, kad tai 
yra nakties paukščiai, ir viskas. 
Kai kurie iš jų, pavargę pakeliui, 
nuleidžia sparnus ir krinta į jūrą. 
Kiti atsimuša į apšviestą švyturio 
stiklą, nukrinta rytą ant žemės ir 
lieka ten gulėti, nebeįstengdami 
irtis toliau. Tačiau, kas išlieka gy
vas, tas skrenda tolyn—vis pirmyn 
ir pirmyn ..."

1946 metų sausio mėnesį pasi
rodė Artūro Adzono parašyti at
siminimai „Keturi malūnai", apie 
kuriuos „Valis-Esti" recenzentas 
taip atsiliepia: • „..- trumpai su
glaudus, tenka štai kas pasakyti: 
kaip žmogus pasilsi dvasia, kada 
tokiais nervingais laikais gali ben* 
kelias valandas užmiršti ir pa
sinerti į tuos praėjusius laikus, 
kur žmogus „buvo saugojamas 
nusistojusios tvarkos, pastovių są
vokų ir įstatymų globos skydu, 
ir prisiminti, kaip gyvenimas ka
daise buvo toks paprastutis ir vis

Operos „Sevilijos Kirpėjas“ paskutinio veiksnio pabaiga. Detaioldo lietuvių tremtinių operos pastatymas. De
koracijos dali. V. Andriušio k. Daugėlos nuotr.

įrodo autorius, — tatai yra pagrin
dinis jo veikalo motyvas. Be kit
ko, autorius nušviečia visą eilę 
ligi šiol nežinomų smulkmenų iš 
Antrojo Pasaulinio karo, pvz., kaip 
1940 metais „Pravda" apkaltino 
estus už priešišką nusistatymą 
vokiečiams.

Švedijoje neužmiršta ir estu 
jaunuomenė. Stokholme pasirodė 
Jaano Latiko, vieno iš žymiausių 
jaunimo rašytojų, kurio „Mūsų 

bomis išleistas naujas 
Aino Kalmaus (Eval
do Mando) romanas 
„Per anksti atėjo 
naktis“. Apie jį „Esti 
Teataja“ recenzentas 
Simonas Obergas ra
šo: „Tai yra gyveni
mas nedidelės tautos 
tarp dviejų okupacijų, 
kur autorius vaizduo
ja žmonių sambūrį, 
kovojančių kasdien 
su prievarta ir spau
dimu, kol galų gale 
jie turi pabėgti per 
jūrą. Čia ypačiai iš
keltas jų ryžtas ir va
lia neparduoti lais
vės, jų nepasidavimas 
spaudimui, kad ir ka
žin kur jis eitų ...“

Neseniai į Stock- 
holmą atvyko rašyto
jas Juhanas Jaikas. 
Prieš subyrant nacių 
režimui, jis buvo pri
siglaudęs Tirolyje, 
kur, nepaisydamas 
pairusios sveikatos ir 
sunkių medžiaginių 
gyvenimo sąlygų, vi9 

< dėlto parašė tomą 
eilėraščių, kuriais 
vaizduoja gyvenimą 
tėvynėje ir svetur.

Šiuo metu gyvena 
prislėgtas Švedijoje ir 
prof. Gustavas Sui- 
sas„ vienas iš mėgs
tamiausių estų poe
tų. Tėvynėje ji 1944 
metais ištiko skaudus 
smūgis, kai per oro 
puolimą Tartu mieste 
supleškėjo visa jo iš 
8.000 tomų susidėjus! 
biblioteka su visais 
rankraščiais.

Estų pasaulinė lei
dykla New Yorke 
neseniai išleido nau
ją Karlo Art-Ramono 
knygą „Tarp dviejų 
ugnių“. Autorius šiuo 
metu dirba konsulia- 
rinėje tarnyboje Pie
tų Amerikoj. Knygoje 

. vaizduojamas Esti
jos likimas nuo Pir
mojo Pasaulinio karo 
iki mūsų dienų. Vie
nam skyriuj duota 
estų laisvės kovų apž
valga. Teisingi tau
tos pageidavimai vi-' 
suomet išsipildo, —

Dainininkė ELENA VALUŠYTE — RUKSTELIENE 
š. m. birželio mėn. 17 d. Dillingeno miesto teatre 
davusi dainų ir arijų koncertą. Programa buvo la
bai (domi ir reta, sudaryta taip, kad ir labai išla
vinto skonio klausytojas galėtų būti patenkintas. 
— Pirmoje dalyje — klasikai: HSndelis* Bachas, 
Pergolese, Scarlatti ir Paisiello, o taip pat lietu
vių liaudies dainos, harmonizuotos L. Windsperger 
ir, nors dėl savo senoviškumo mažai mums žino
mos, bet labai .gražios. Antroje dalyje — K. V. 
Banaičio trys dainos ir operų arijos. — Elena Rūk- 
štelienė — lyrinis sopranas, kiek koloratūrinio 
atspalvio. Dainininkė šiam dainų-arijų vakarui bu
vo rimtai pasiruošus ir programą atliko reikiamu 
tikslumu ir įsijautimu. — Klasikai praskambėjo 
atitinkama jiems ramia, pakilia nuotaika. Liau
dies dvelkė liūdna lyrika ir pesimizmu. Ypač pla
čiai ir nuotaikingai praskambėjo K. V. Banaičio 
dainos: „Atsiminimas“, „Savo skambančia daina“ 
ir „Tulpės“. Arijas dainininkė atliko su tiksliu ir 
charakteringu įsijautimu, psichologiškai jas Išvysty- 
dama. Paminėtina sunki Weberlo arija iš „Frei- 
schiitz“, kurią dainininkė tiksliai interpretavo. 
Pagrindinis dainininkės dainavimo bruožas — tai 
tiksli dinamika ir interpretacija. — Solistei įteikta 
daug gėlių. Linkėtina Elenai Rūkštelienei ir to
liau dirbti, tobulinant atsiektą jau nemažą Dieninį 
lygį, ir pakartoti savo gražųjį koncertą kitose sto
vyklose. EI. J.

jaunimas" yra virtęs savo rūšies 
klasiniu veikalu, nauja jaunimui 
skirta knyga „Papasakok man ko
kią nors istoriją", iliustruota Hugo 
Lepiko. Jaunuomenei skirtas ir 
Helmio Maklo pasakojimas, pava
dintas „Didvyriu".

Prieš karą Taline leista „Baltic 
Review" dabar vėl eina Stokhol
me, leidžiama Baltijos Humanistų 
Draugijos, vyr. redaktorius Alb. 
Vėgeris. Iš estų pusės į redakciją 
įeina prof. Ants Oras, Aino Kal
ias, prof. N. Kaasikas, prof. G. 
Rankas. Pirmuosiuose žurnalo nu
meriuose buvo be kitko įdėtas E. 
Laido straipnis apie estų tautos 
kilmę ir senumą ir prof. N. Kaasi- 
ko „Apie teisinę Pabaltijo bėglių 
padėtį“.

Apie estų rašytojus, esančius 
amerikiečių ir anglų zonose Vo
kietijoje, šios apžvalgos autorei 
stinga išsamesnių informacijų.

Liubeke 1945 metais pasirodė 
rinkinys (II) Alekso .Rannito eilė
raščių. Jame, be visos eilės tėvy
nei ir grafikui Wiiraltui dedikuo
tų eilėraščių, yra įdėti aštuoni 
eilėraščiai iš ciklo „Lietuva", iš 
kurių ypač nuotaikingi „Lietuvos 
kryžiai".

Neseniai Augsburge savo 70 
metų amžiaus sukatį minėjo Kar
las Laagus. Be kelių vaidinimų 
jaunimui, jis baigė rašyti (ran
krašty) pirmąjį tomą romanų seri
jos. Romanas pavadintas „Aukšto
siomis vilnimis". Romano veiks
mas prasideda maždaug prieš ke- 
liadešimt metų, kai Estija pasi, 
darė nepriklausoma, ir baigiasi 
prieš pat Pasaulinį karą'. Jame 
vaizduojama estų kova su Estijos 
vokiečiais, ypač su jų bajorija 
ūkinėje ir kultūrinėje' srityje. Čia 
iškeltas šitos bajorijos vidaus 
gyvenimas, universiteto padėtis 
Tartu mieste ir kai kurie su reli
giją susiję klausimai. Kadangi 
autorius dirbo daugiau kaip 30 
metų Tartu universitete, tad ten
ka šioj srity tikėtis sulauksiant 
daug įdomių dalykų.

Poetas Henrikas Visnapuu gy
vena prancūzų zonoj, kur š. m. 
sausio 2 d. minėjo savo 56 metų 
amžiaus sukatį. Visoj eilėj estų 
laikraščių pasirodė jo naujausieji 
eilėraščiai; 1944—45 m. jis atsidė
jęs dirbo Tirolyje prie didesnės 
istorinės dramos iš reformacijos 
laikų. Viename iš jo naujausių 
eilėraščių „Mes ištversime ir lai
ką" poetiškai pavaizduotas estų 
pasiryžimo gyventi kietumas.

(„Naujienos", 1947. V. 17)
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Dr. Normantas

A.aJokubasSfiklorius
Visiems Prūsų lietuviams ir įpa- 

tingai Klaipėdos Krašto gyvento
jams gerai žinomas veikėjas Jo
kūbas Stiklorius mirė 1942 m. va
sario mėn. 19 d. Tilžėje. Apie jo 
mirtį sužinojau gerokai vėliau, 
kai vienas jo pažįstamųjų man 
perdavė paskutinius Stikloriaus 
sveikinimus. Tuomet dar tebe- 
siautė antrasis pasaulinis karas, 
o susisiekimas tam tikriems as
menims buvo labai apsunkintas. 
Stiklorius buvo palaidotas savo 
tėviškėj, ant Šešupės kranto.

Stiklorius buvo kilęs iš tautiš
kai nusistačiusios šeimos, kalbė
jo gražia laukininkų tarme ir visą 
savo gyvenimą buvo pašventęs 
tautiniam darbui. Jau jaunose die
nose buvo pagautas tuometinio 
Prūsų lietuvių judėjimo, Vydūno 
patriotinių veikalų ir visą gyveni
mą liko nepalaužiamas veikėjas 
ir kovotojas.

Iš operos „Sevilijos kirpėjas“. Don Basilio — Ip. Nauragis, daktaras Bar
tolo — V. Puškorius • K. Daugėlos nuotr.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą Jo
kūbas Stiklorius tarnavo Prūsijos 
kariuomenėj valdininku. Jau tuo
met veikė tautinėj dirvoj, rašyda
vo įvarių straipsnių lietuviškiems 
laikraščiams ir žurnalams, skai
tydavo paskaitas ir rengdavo lie
tuviškas šventes. Pažymėtinas yra 
faktas, jog tais imperialistiniais 
laikais buvo leidžiama pareigūnui 
viešai pasakyti, kad jis priklauso 
kitai tautai ir reikšti savo politi
nę nuomonę.

1918 m,, ąugriuvus Vilhelmo II 
imperialistinei politikai. Stiklorius 
numatė, jog dabar atėjo laikas 
viešai pasireikšti politikoj, ir to
dėl atsisakė tarnybos ir išėjo į 
pensiją. Dar tais pačiais metais 
buvo sudaryta Prūsų lietuvių tau
tos taryba, kurioj žymų vaidmenį 
vaidino Stiklorius. Pažymėtinas 
yra tos tarybos dar lapkričio mėn. 
pasirašytas aktas, kuriame, re
miantis Wilsono iškeltu laisvu 
tautų apsisprendimo principu, Ma
žoji Lietuva nutarė prisijungti 
prie Didžiosios Lietuvos. Tai bu
vo visų tautiškai veikiančių lie
tuvininkų politinės nuotaikos pa

kilimo laikotarpis. Šitas nutari
mas buvo panašus žygis į Lietu
vos nepriklausomybės aktą, pa
skelbtą 1918' m. vasario mėn. 16 
d., bet jis, politikai kitaip išsivys
čius, neturėjo tos didelės politinės 
reikšmės, kaip Didžiajai Lietuvai.

Greitai paaiškėjus, kad Nemu
nas taps siena ir kad tautinio ir 
politinio judėjimo centru bus ne 
Tilžė, bet Klaipėda, Jokūbas Sti
klorius persikelia į Klaipėdą, ir iš 
čia pradeda reikštis visas tautos 
tarybos politinis veikimas. Klai
pėdoj todėl ir vyksta visa tolesnė 
Stikloriaus politinė bei kultūrinė, 
veikla ligi 1939 m„ kovo mėn. 22’ 
d. įvykių. Tuo metu turėjau pro
gos Stiklorių arčiau pažinti ir tu
rėjau su juo santykių beveik visą 
jo tolimesnį gyvenimą.

Stiklorius Klaipėdoj veikė 
kaip Tautos Tarybos narys, buvo 
laikraščių leidėjas, prekybinių 
įmonių steigėjas bei visuomeni
ninkas. Lietuvai priešingai nusi
stačiusių suloksnių jis greitai bu
vo apšauktas tarybininku, norin
čiu Klaipėdos Krašto Lietuvai. 
Lietuvai ir jo veikimui priešinga 
buvo visa krašto administracija, 
kuri dar visa 1919 m. priklausė 
nuo Karaliaučiaus ir Berlyno. 
Stikloriaus veikimas tuomet visais 
būdais buvo trukdomas, nepai
sant fakto, kad vilhelmiškas im
perializmas buvo sugriuvęs ir im
peratorius į užsienį pabėgęs.* Tas 
priešingumas ypatingai sustiprėjo 
1919 m. pabaigoj, nes per spaudą 
ir kitokiais būdais buvo skleidžia
ma gandų, kad kraštas visvien 
liksiąs prie Vokietijos. Visą, poli
tinį veikimą ypatingai sunkino 
faktas, kad krašto lietuvininkų 
tarpe kaip ir nebuvo administra- 
ciškai išmokytų jėgų, kurios būtų 
teigiamai pasireiškusios krašto 
valdyme. Veikimui taip pat trūko 
ir pinigų, reikėjo gyventi iš aukų, 
kurios labai negausiai plaukė.

Versalio sutartimi kraštą for
maliai atskyrus, veikimas įgavo 
reališkesnę formą.Buvo laukiama 

faktiško krašto atskyrimo, kuris 
įvyko 1920 m. sausio m. 10 d., kai 
prancūzu generolas Odry su bata
lionu chasseurs des Alpes užėmė 
Klaipėdos Kraštą. Stikloriaus ir 
kitų tarybininku pakilęs ūpas labai 
atslūgo, kai greitai paaiškėjo, kad 
prancūzai neatvyko kaip laimėto
jai, diktuoją savo sąlygas sumuš
tam Prūsijos imperializmui, bet 
visai formaliai perėmė krašto val
dymą, paliko senąją administraci

ją ir pradėjo tartis su senais pan- 
germanistiniais sluoksniais, kurie 
pirmojo pasaulinio karo metu vi
somis išgalėmis buvo rėmę Vilhel" 
mo II imperialistinę politiką ir 
didelių įnirtimu buvo platinę po
litinį obalsį: Wir halten durch. 
Net keli, prancūzų okupavimo me
tu atsargumo sumetimais į užsie
nį išvykę krašto politikieriai,

užuodę politini vėją, greitai grižo 
Klaipėdon. Sunki tuomet buvo Jo
kūbo Stikloriaus padėtis, kai, 
esant tokioms politinėms sąly
goms, reikėjo su generolu tartis. 
O iš kitos pusės — krašto lietu
vininkų dauguma nerėmė Tautos 
Tarybos politikos, pasidavė sveti
mai prapagandai, esą, daug geriau 

likti prie Vokietijos arba, jeigu tai 
nebegalima, bent pasidaryti nepri
klausomu freištatu.

Visai nesuprantama pasidarė 
kiek vėliau atvykusio vyr. komi
saro Petisnė politika. „Čia jau ne
besuprasti, dėl ko aliantai ketve
rius metus buvo kovoję va
karų fronte, tiek kraujo lieję ir 
gyvybių aukoję“, dažnai sakydavo 
Stiklorius.

Iškilo Direktorijos sudarymo 
klausimas. Apie tarybą susispie
tusių lietuvininkų mažai buvo pa
isoma. Altenbergo klikos pagau
tas, Petisnė reikalavo, kad Direk

Iš op. „Sevilijos kirpėjas“: Rozina — E. Kardelienė K. Daugėlos nuotr.

torijos pirmininkas turi būti as
muo, išėjęs akademinius mokslus 
ir turįs aukštesnės administracijos 
kvalifikacijas. Taryba tokių asme
nų neturėjo. Didžiausią admini
stracijos stažą tuomet turėjo va
lesnis sukilėlių Direktorijos pir
mininkas Erdmontas Simonaitis, 
bet jis toli gražu nepatenkino Pe
tisnė reikalavimų. Iš tarybos pu
sės buvo iškelta dr. Gaigalaičio 
kandidatūra. Kai tokių pasitari
mų metu kai kas paminėjo Stiklo
riaus kandidatūrą, Petisnė tik 
piktai nusišypsojo. Reikia pasa
kyti, kad Stiklorius savo kandi
datūros niekuomet nekėlė, nors jis- 
pakartotinai buvo raginamas tai 
daryti.

„Mums trūksta ne tiktai aukš
tesnės kvalifikacijos administrato
rių, bet ir žemesnės rūšies valdi
ninkų ir tarnautojų“, po tokių pa
sitarimų pakartotinai sakydavo 
Stiklorius. „dėl to mums taip sun-

Pranas Kozulis

Itcwnurtte
(Tęsinys)

— Tikrai laukiau tavęs, Ramu
nėle — nesivaržydamas ištariau tą 
vardą, kuris iš mano minties dar 
nuo ano tolimo rudens nebuvo 
pranykęs.

— Matai, tu net mano vardą 
žinai. Dabar aš esu tikra, kad tu 
manęs ilgėjaisi — tai sakydama, 
ji ištiesė man ranką, Kaip aš nus
tebau, kad tokioj kaitroj jos 
ranka buvo vėsi. Man atrodė, lyg

Kitos dieiws vakare, kai didžiu- anoj pusėj kiemo matai, koks di- želio naktis. Kada už dobilų dar- kiau užkritusią garbaną, ir į mano 
lis doblių Imikas jau buvo suvers- delis daržas? žo nusileido paskutinis vyturys ir delną sudužo karšta ašara.
tas į pradalgius, aš patraukiau aš pakėliau galvą: tikrai ten skliaute išryškėjo priešpilnio piau- —aš jau seniai jaučiu, kaip 
vieškeliu ta pačia kryptimi, kur buvo didelis daržas, priaugęs bal- tuvas, aš atsargiai apkabinau jos tirpsta mano jėgos, bet dar nie- 
buvo nuėjusi Ramunėlė. Dar prieš tų dobilų, kuriuose dar buvo gir- liemenį. „Kažin, ar nereikėtų ją Rados man gyvybė nebuvo taip 
saulėleidį įžengiau į jos sodybą, dėti grįžtančių į avilius bičių dūz- pabučiuoti; juk sėdint su mergina, brangi, kaip šiandien. Gal tai jau 
Prie vartų, po milžinišku dvišaku gįmas. visados reikia bučiuotis", — pa- paskutinė mano vasara, ir kaip
beržu stovėjo senas, aptrupėjusiais — Betgi ten dobilai — ne dar- galvojau ir staiga JcrūptelėJau, tik toji, kada prasideda mano 
ornamentais kryžius, o po antrąja įovės — garsiai nusistebėjau. nusigandęs pats savo minties. Ji svajotoji laimė, — ji tai pasakė 
beržo šaka tūnojo nedidelė baltom  gaj tau Reįstaj atrodo ši ma- atmerkė akis ir atidžiai pažiūrėjo lygiu, ramiu balsu ir per skruostus 
langinėm troba, kurią nuo kelio no ma- sodyba bet aš tesu- * mane- Jau buvo gerai sutemę, ir nebenuriedėjo nė viena ašara, 
ir iš kiemo pusės supo marguliuo- bu , šeimininkauti tik ši- Ješėly tebuvo matyti jos Nors ne viską supratau, ką ji man 
jautis darželis. Tarp kitų gėlių į‘ame daaržcl 0 anam didaajam akių žiburiai. Bet žvilgsnis, rodos, kalbėjo, bet aš, lyg tolimą žaibo 
aiškiai buvo matyti ir Ramunėlės daržui aš nebeturiu jėgų _  ji tai k,aurai PereJ° Per mane. „Gerai, blykstelėjimą, įžvelgiau tuose
veidas. Pajutusi mano žingsnius, pasakė didžiai nusiminusi ir žiū- kad jau tamsu ir ji visvien nejž- žodžiuose man dar nesuvokiamą 
ji užvertė knygą ir pakilo. Aš < jo . mane j laukdama lemia- velgs man° mia,ies"' — nurami- tragediją.
nustebau, kad jos veidas šiandien mQ sprendimo, nau save. Tuo tarpu Ji dar dau- _Kam tu tal dabar pasakoji?
buvo nebeišblyškęs, bet rausvas. . giau pasisuko i mane ir t aje: .. . piflam?q na_ tavp visa7 — Kaip tu gali taip kalbėti: vien AS 9>. eidamas pas tave, visą

— Kodėl taip žiūri? Gal aš blo- tik tavo prisiminimas man teikė —Aš manau, jeigu tai tiesa, ką laiką galvojau, kaip tave nudžiu- 
aš būčiau palietęs ne žmogaus gai atrodau? — susirūpino. tiek jėgos, kad aš iš „biauraus tu marį kalbėjai, tai nėra pasauly ginti, — bandžiau ją guosti. Ji tik 
ranką, bet pavėsy augančios gėlės _ yaj( ne __ a§ įjūriu į tavo vaiko" išaugau didelis vyras, ir mano širdžiai artimesnio žmogaus neramiai sujudėjo ir pakilo nuo
lapelį. gėles. 6 tu kaip tik šiandien esi ne vieną kartą piktus mano su- už tave- Tu drąsiai gali mane pa- suolelio. Pakilau ir aš.

— Iš namų daugiau aš niekur puiki’ kaip dar niekad — teisi- manymus nustelbė tik vienintelį bučiuoti . . . —Argi tikrai tu atėjai tik ma-
nebekeliausiu — tęsė ji — Mes nausi netikėtai užkluptas ir atsi- kartą anam tolimam rudeny ma- Aš, nė kiek nesvyruodamas, nęs nudžiuginti? Man nereikia te
galėsime labai dažnai pasikalbėti, sėdau ant suoliuko. Kai ji prisėdo tytas tavo paveikslas. — Jaučiau, prislinkau prie jos lupų. O jos kio tavo pasiaukojimo. Aš noriu,
Tikiuosi, mane labai greit aplan- šalia manęs, žolynų kerai uždengė kad mano atsakymas jai patiko, buvo vė^os — daug vėsesnės už kad ir tu drauge su manin būtum
kyši. Lik sveikas. nuo mūsų besileidžiančią saulę, ir Ji atsirėmė į mane ir užmerkė šiltą nakties orą. Rodos, aš buvau laimingas. O jei ne — tai nereikia

Atsargiai basom kojom brido Ji aš pamačiau, kad jos veidas buvo akis. Jos ramiam veide buvo su- prisilietęs ne prie žmogaus veido, nieko. — Pirmą kartą išgirdau tokį
per storus pradalgius pamiškėn į nė kiek ne rausvas, bet dar dau-kaupta kažkokia mintis, lyg ji bet prie gėlės. abejingą ir šaltą balsą, kuris pa-
vieškelį. Aš įdėmiai sekiau aki- giau išblyškęs, kaip vakar. spręstų nesuprantamą uždavinį. Ir Kai atsipeikėjau jau buvo po našiai skambėjo, kaip aną tolimą
mis, kol'baltai apsirėdžiusi mer- —Sis darželis — tai mano gy- # taiP. n9ai sėdėjo susi- vidunakčio. Vakaro,pašvaistė bu- rudenį jos ištartas „biaurus vai- 
gaitė pro tamsių alksnių mišką, venimo kūrinys. Per anuos metus mąsčiusi. vo tiesiai šiaurėje. Netrukus ji kas •
lyg pūkas, nuplaukė tolumoj mė- jis jau' buvo užžėlęs, bet šį pava- Saulė jau buvo nusileidusi. Virš turėjo vėl išsiplėsti į aušros gaiš- — Nejaugi tu galėtum pykti. . .
lynuojančio kaimo link. sarį grįžusi aš vėl atgaivinau. O mūsų galvų pamažu skleidėsi bir- rą. Nuo Ramunės veido nubrau- — aš dar norėjau kažką sakyti.
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kų pasakyti, ar energingesnis as
muo, esant išdėstytosioms politi
nėms, apystovoms, būtų galėjęs pa
siekti didesnių rezultatų.

^alia politinio veikimo Jokūbas 
Stiklorius užsiėmė ir ūkiškais rei
kalais. Jo ir kitu tautiškai' nu
sistačiusių krašto lietuvių inicia
tyva po 1920 m. įvykių buvo įs
teigtas Lietuvių Bankas, vėliau, 
norint jį atskirti nuo Lietuvos 
Banko, pavadintas Tautiniu Lie
tuvių Banku. Šito banko akcinė 
bendrovė buvo sudaryta daugu
moj krašto ūkininkų kapitalais, 

. bet Stiklorius ir kai kurie Klai
pėdos miesto lietuviai turėjo žy
mią akcijų dali.

Stikloriaus iniciatyva buvo įs
teigta „Ryto“ akc. b-vė, kuri už
siėmė spaudos reikalais, ypatingai 
Klaipėdoj išeinančių lietuviški? 
laikraščių spausdinimu. Po daug 
negalavimų ji paaugo i „Ryto" 
akc. b-vę, didžiausią Klaipėdos 
Krašte spaustuvę. „Tautiniame 
Banke“ kaip ir „Ryte“ jų steigė
jas Stiklorius daug metų buvo 
priežiūros tarybos pirmininkas.

Bet Tautinis Bankas ir Rytas 
nestovėjo po laiminga žvaigžde, 
nes Stiklorius buvo užimtas poli
tika ir visuomenės darbu ir ne
beturėjo pakankamai laiko už
siimti praktiškais reikalais ir į 
juos žiūrėjo kiek menininko aki
ms. Tautinio Banko valdyba vė
lesniais metais užsiimdavo kito
kiais dalykais, mažai rūpindavosi 
banku ir jo reikalus kažkaip už
miršo. Stikloriui trūko ūkiškame

ku atsispirti.“ Taip ir būdavo. Aš 
atsimenu faktą, kai Petisnė tary
bą prašė pristatyti skaičių muiti
ninkų užimti pasienio muitinėms, 
o taryba jų jokiu būdu ne
galėjo sukrapštyti. „Mes turime 
viską iš pamatų naujai sutverti“, 
dažnai sakydavo velionis, „dėl to 
mums taip sunku iškovoti mums 
priklausančias pozicijas.“

Galiausiai buvo, sudaryta Ste- 
putaičio direktorija, kuri valdė li
gi 1923 m. sausio m. 15 d. įvykių. 
Prie Steputaičio paskyrimo žymiai 
prisidėjo ir Stiklorius, nes jis jį 
iš ankstybesnių laikų kiek pažino. 
Steputaitis buvo kilęs iš Rytų 
Prūsijos, lietuviškos kilmės, Vil
helmo II laikais buvęs Prūsi
jos regierupgsratas ir todėl 
Petisnė nuomone, be abejo, kvali
fikuotas asmuo. Goldapės apylin
kėj turėjo žymų dvarą, kurio pa
livarkai buvo pavadinti senais 
lietuviškais vardais. Kaip nors 
buvo susigiminavęs su senąja Lie
tuvos' aristokratija, nes tais me
tais. jo vienturčiui sūnui mirus, 
jis Prūsų Lietuvių Balso redakci
joj atidavė vizitinę kortelę su to
kiu lietuvišku užrašu: Mirė mano 
brangusis ir vienturtis sūnus, pas
kutinis iš Gedimino giminės. Kal
bėjo gerai lietuviškai, buvo vi
dutinio ūgio, kiek storokas, pilno 
veido.
. Sunku tais laikais buvo Stiklo- 

nui veikti. Nors jis Steputaitį iš 
ankstybesnių laiku pažino, bet tai 
mažai tepadėjo Tautos Tarybos 
vedamai politikai, nes valdan
čiuose sluoksniuose greitai išsi
vystė autonominis nusistatymas. 
O Steputaitis, mokslo, tarnybos ir 
turto atžvilgiu nebuvo asmuo, ku
ris vestų prolietuvišką politiką. 
Petisnė buvo-visai priešingas ta- 
rybininkų nusistatymui. Būdamas 
Prūsų Lietuvių Balso redaktorium, 
tuomet turėjau daug progos da
lyvauti įvairiuose viešesnio po
būdžio pasitarimuose. Petisnė 
Stikloriaus ir tarybos tendencijų 
nemėgo ir, kur tik galėjo, sten
gėsi jiems koją pakišti. Tur būt, 
vienintelis iš tų laikų dar gyvas 
politikas yra minėtasis Simonaitis. 
Jam pasitarimuose iškėlus lietu
vių reikalavimus, gana gerai vo

kiškai Petisnė užkirsdavo: Der 
Herr Simonaitis versucht uns 
wieder seinen grosslitauischen 
Standpunkt klar zu machen.

Stiklorius. kaip Tautos Tarybos 
eksponentas, buvo puolamas iš 
autonomistų ir tarybininkų pusės. 
Vieni rėkė, jog jis Klaipėdos 
Kraštą norįs parduoti, kiti jam 
prikaišiojo, jog jis pasitarimuose 
su Petisnė esąs perdaug manda
gus, diplomatas. Žinoma, Jokūbas 
Stiklorius iš prigimties nebuvo jė
gos politikas arba jos šalininkas, 
visuomet stengėsi džentlemeniška 
laikysena ir retorika nukovoti ir 
kritiškiausius momentus. Bet Šim

gyvenime taip reikalingos griežtos 
ir kietos rankos, ir todėl bankas 
1937/38 m. visiškai pašlijo. Vyriau
sybės pagalba buvo stengiamasi 
banką sanuoti. Bet pinigų gavėjai 
— Lietuvos Banko valdytojai — 
priešinosi duoti pinigų bankui, ku
rio priešaky stovi menininkai, 
kaip jie sakydavo, o ne biznieriai. 
Daiig nemalonių pasitarimų buvo 
reikalinga, kol Stiklorius sutiko 
iš atsakingu vietų pasitraukti. Ir 
iš Ryto vadovybės panašiais su
metimais jam teko pasitraukti. 
Rytas visiškai nerėjo i Centro vy
riausybės sferų rankas.

Tai buvo didelis smūgis senam 
veikėjui, kuris šitas įmones buvo 
įsteigęs, joms daug metu vadova" 
vo ir dabar, gyvenimo išvakarėse, 
turėjo iš šito darbo pasitraukti. 
Čia Stiklorius, kaip ir daugelis ki
tų prieš jo laikus veikusių politi
ku. gavo patirti, kad „politika yra 
labai nedėkingas amatas“.

Jokūbas Stiklorius daug metų 
buvo Klaipėdos kultūrinio gyve
nimo akstinas ir siela, apie kurią 
viskas sukosi. Jis turėjo daug po
litinės ir ūkiškos iniciatyvos ir 
daug minčių. Visų egzistuojančių 
draugijų dauguma jo buvo įsteig
ta. Jeigu Klaipėdos visuomenin- 
kas pirklys Rašavičius galėjo gir
tis, jog jis dalyvaująs 30 drau
gijų, galima sakyti, jog Klaipėdos 
Krašte buvo maža draugijų, ku
riose Stiklorius nevaidintų tam 
tikro vaidmens. Jis mėgo susi
rinkimus, šventes, kur buvo gali

S. Zižio nuotr.

ma kalbėti ir pasirodyti. Čia gal 
ir buvo kai kurių nepasisekimų 
priežastis. Tiek visur dalyvauda
mas, jis negalėjo užsiimti didesniu 
praktišku darbu, jeigu šitose drau
gijose neišaugo veiklesnių asme
nų.

Mes visi daug kartų esame ma
tę aną aukštą, laibą ir išdžiūvusią 
figūrą, pamažu atsikeliančią nuo 
stalo galo pasakyti savo kalbos 
arba atsakyti į politinius prie
kaištus. Mums dar matosi Jokū
bas Stiklorius, kai jis akinius nu
siimdavo, t juos atidžiai valydavo 
ir pamažu pradėdavo kalbėti, 
dažnai kalbą pamargindamas fi
losofija arba ją pasūdydamas sar
kazmu. Tas jo nepalaužiamas ra
mumas ir optimizmas padėjo ši
tam Klaipėdos „Gandhi“, kaip jį 
dažnai vadindavo, perkentėti ir 
sunkiausius politinius laikus ir 
didžiausius iš abiejų pusių puoli
mus.

Geros politikės konjunktūros 
laikotarpiu šitas jo optimizmas iš
sipildydavo. Ir kai mums Klaipė
doj, žemė po kojų drebėjo, Jokū
bas Stiklorius liko optimistu.

Vėlesniais metais, kai praktiš- 
kaią politika užsiėmė jaunesni ir 
praktiškesni asmens, Stikloriaus 
veikla pasidarė daugiau kultūri
nė. Jis įsteigė meno ir mokslo 
draugiją „Aukurą“ ir buvo jos 
ilgametis pirmininkas. Aukuras 
turėjo savo biblioteką ir mažą 
muziejų. Jis daug metų buvo 
Klaibėdos miesto valdybos pata
rėju ir įėjo į miesto teatro ir 

kultūros komisiją. Toj funk
cijoj jis ypatingai rūpinda
vosi lietuvių kultūrinio gyve
nimo sustiprinimu, nes menas, 
o ypatingai teatras ir opera, bu
vo jo numylėtos meno šakos. Re
tas galės įsivaizduoti, kiek jėgos 
ir iniciatyvos Stiklorius čia įdė
davo. Ne be reikalo kai kurie žy
mesni kauniečiai jį vadindavo po
litiku menininku. Aukuro pagalba 
jis sukūrė Klaipėdoj lietuvių tea
trą ir konservatoriją. Jis buvo ini
ciatorius, kad Kauno opera pa
kartotinai gastrolių atvykdavo į 
Klaipėdą. Jo gyvenimo idealas bu
vo įsteigti Klaipėdoj nuolatinį lie
tuvišką teatrą ir operą. Tam tiks
lui jis pakartotinai darydavo žy
giu pas Juozą Tūbelį, norėdamas 
sudominti jį Klaipėdos operos stei
gimo mintimi. Reikalas buvo la
bai sunkus, nes Tūbelis buvo ne
paprastai taupus, nemėgo duoti 
pinigo neūkiškiems reikalams ir, 
be to, organizacijoms, kurioms 
vadovavo Stiklorius. Galiausiai, 
1934/35 m., dalinai iš politiniu su
metimų, buvo suorganizuotas Kau
no operos Klaipėdos skyrius. Bet 
reikia pasakyti, kad pirmosios 
operos „Fausto“ pastatymas dar 
vyko prieš tai ir kad visas darbas 
buvo atliktas vietinėmis jėgomis 
ir finansine narama. Tokiu būdu 
išsipildė velionio svajonė, nors 
veikalai vėliau dalinai ėjo esant 
kitai vadovybei.

Įsteigus Klaipėdoj nuolatinį 
teatrą, Stikloriaus favoritinė min
tis pasidarė pastatyti ir atskirus 
teatro rūmus ir nelikti kampinin
ku miesto teatre. Prie šito darbo
daug prisidėjo ir menininkas Ado- 
mas Brakas, vėliau taip tragiška* 
iš Lietuvos išvežtas. Stikloribs 
įdėjo daug triūso šitai minčiai po
puliarinti. Ypatingai sunku buvo 
surasti tinkamą sklypą. Galiausiai 
buvo sustota prie Klaipėdos cita
delės sklypo, kur 1930 m. buvo 
įmūryta Didž. Lietuvos kunigaikš
čiui Vytautui paminėti lentelė. 
Šitoj istorinėj vietoj, kur senovėj 
stovėjo lietuviška pilis, anot Stik
loriaus posakio, turėjo būti pasta
toma „mūzoms šventykla“. Ado
mas Brakas buvo sudaręs sklypo 
sutvarkymo planą ir teatro rūmų 
projektą. Stikloriaus dar prieš 
1930 m. įsteigtoji Vytauto Didž. 
Draugija 1935 m. gavo, iš Bruve- 
laičio direktorijos šitą'sklypą už 
mažą mokestį 99 metams nuomai. 
Dėl to žygio direktorija Seimely 
vėliau buvo smarkiai puolama. Čia 
turėjo būti pastatomas Adomo 
Brako suprojektuotas lietuviško 
stiliaus Vytauto bokštas, kuriame 
buvo numatoma patalpinti .Au
kuro“ muziejaus eksponatus. Bu
vo norima visą sklypą paversti 
parku, o jo pietinėj daly buvo 
numatyta vieta teatro rūmams. 
Beto numatytas didysis projektas 
neišsipildė: 1938 m. Klaipėdos

kai jos vėsi ranka užėmė man 
bumą.

— Neimk taip į širdį — aš visa
dos esu tokia priekabi, bet atleisk 
man ... — Ji tokiu maldaujančiu 
žvilgsniu mane palydėjo į kelią, 
kad aš negalėjau abejoti tikrumu 
savo laimės.

Dar neišėjęs iš kaimo, nejučiom 
ėmiau švilpauti kažkokią smagią 
melodiją ir dar prieš aušrą pabu
dinau aukštai lizduose miegančius 
paukščius, kurie, lyg įspėdami 
mano ūpą, tam rytmety ėmė 
anksčiau, kaip paprastai, giedoti.

Saulė buvo dar toli ligi laidos, 
kai įžengiau Ramunėles kieman. 
Daržely ant suoliuko jos nebuvo. 
Didžiajame darže jos tėvas kirto 
baltuosius dobilus, jis man parodė 
eit į trobą. Ramunėlė gulėjo lo
voje. Pro atvirą langą veržėsi 
stiprus pradalgių kvapas. Prie jos 
galvos ant stalelio stovėjo stora 
našlaičių puokštė. Pajutusi mano 
žingsnius, pakėlė galvą. Iš nuš
vitusių akių, kurios žiūrėjo į 
mane, lyg dvi gyvos našlaitės, su
pratau, kad ji nudžiugo.

— Rodos, amžiai praėjo tavęs 
belaukiant.— Ji atsisėdo, ir skruos
tuose atsirado vos pastebimas rau
donumas. Aš drąsinau, kad tai 
bus tik lengvas peršalimas, nes 
vakar naktis buvo vėsi.

— Klysti, lengvai mane įtikinė
damas. Toji šalna jau seniai, se
niai mane pakando, bet aš į ti
kiuosi, kad šios vasaros dienos 
mane atgaivins, — ji kalbėjo su 
tokia viltimi, kad aš buvau tikras, 
jog ji greit atsigaus.

Už langJ dalgio kirčiai retėjo, 
matyt, piovėjo jėgos ilso. Aš pa
sakiau norįs pagelbėti jos tėvukui. 
Ramunėlei mano sumanymas pa
tiko.

— Tik žinai ką, brangusis, tu 
man palik nenukirtęs visas ramu
nes, kurias darže užtiksi, — šūk
telėjo, ji, kai aš jau buvau tarp
dury. Kaip keistai man ausyse 
skambėjo tas žodis: „brangusis". 
Į mane dar niekas taip nesikreipė. 
Su dideliu džiaugsmu krūtinėje 
išėjau į kiemą, susiradau dalgį ir 
stojau į pradalgį. Vos saulei nusi
leidus, visi baltieji dobilai gulėjo 
pradalgiuose, tiktai keletas kelmų 
ramunių baltavo tamsioje žemęje. 
Ramunėlės tėvas, patenkintas ma
no talka, įvedė mane į pirkią pa
vaišinti. Nuo kelių taurelių aš 
palinksmėjau ir grižau pas Ramu
nėlę daug drąsesnis. Jaukioj va
karo prieblapdoj ji tebesėdėjo 
paskendus į pagalves.

— Blogai, Ramunėlę, — aš nie
kur nebenoriu iš čia eiti. Aš no

riu palikt amžinai prie tavęs, — 
tai sakydamas, prislinkau visai 
prie jos nustebusių akių.

— Bet ar tu nebijai manęs bu
čiuoti? Aš galiu tave užkrėsti sa
vo liga, ir tu tada mirsi.

— Per vėlai, Ramunėle. Tu ma
ne jau užkrėtei tolęia, dar nesap
nuota, laimės liga, kurios nė pati 
mirtis n^benustelbtų. — Tie žo
džiai jai patiko, ir ji pirmą kartą 
nusišypsojo. Tai buvo ne šypsena, 
bet tarytum gaivinančių spindulių 
šaltinis, srovenantis iš tos gležnos 
būtybės ir pripildantis visą bega
linę tuštumą, kurioj aš lig šiol 
gyvenau.

Pro atvirą langą įspindo prieš
pilnis mėnuo ir aiškiai nušvietė 
našlaičių puokštę. Ji ištiesė ranką 
ir ištraukusi vieną našlaitę pri
nešė man prie krūtinės.

— Tuo žiedeliu noriu tave pa
puošti nors vienam akimirksniui. 
Jos labai greitai vysta. Tai mano 
likimo ženklas.

— Kodėl? — nustebau. — Aš 
nematau jokio panašumo.

Ji prisitraukė mane prie savęs 
ir kalbėjo tyliai, lyg didžiausią 
paslaptį.

— Našlaitės yra dvejopos: gėlės 
ir žmonės, bet jų likimas yra toks 
panašus, kad jųjų visiškai nega

lima ‘atskirti. Vieną tau dabar 
dovanoju, bet antrą tu pats turėsi 
nuskinti.

Smarkiai suplakė mano širdis, 
nes aš puikiai suvokiau tų žodžių 
prasmę. Kai sutemoj Ramunėlės 
ranka palietė mano veidą, aš su
pratau, kad ji pastebėjo mano su
mišimą. Aš būtinai turėjau sakyti. 
Bet ką?

— Tu tyli, — priekaištingai nus
kambėjo jos balsas.

— Aš galvoju, Ramunėle, argi 
nuskinta našlaitė tikrai laimin
gesnė . . .

— Be abejo. Tik tu turi ją 
skinti, kol ji dar nenužydėjusi ir 
nesuvytusi. Anoji — prie tavo 
krūtinės — daug laimingesnė 
miršta, nekaip kitos čia likusios.— 
Ji pavargo nuo tokio įtempto pro
tavimo, ir nusviro atgal jos galva

— Puiku, Ramunėle, aš supran
tu tavo mintį ir bitinai darysiu 
tik taip, kad tu būtum laiminga.

Taip netiesiogine prasme kal
bėdami, mes aptarėm savo liki
mą. Niekas mūsų sprendimo ne
galėtų pakeisti, nors jis nebuvo 
nei surašytas, nebuvo nė tikrais 
pavadinimais išreikštas. Tik at
sisveikindama ji stipriai prispau
dė mane prie savęs ir sušnab
ždėjo:

— Kai prie tavo krutinės nuvys 
našlaitė, tu nepamiršk, kad turi , 
dar kitą. l

Išeidamas palikau ją laimingą, 
nušviestą pro langą puolančių 
mėnulio spindulių.

Kita dieną ji buvo dar labiau 
sukritusi. Paprastai visados ra
mus jos žvilgsnis dabar staigiai 
klaidžiojo po aplinkinius daiktus, 
lyg ji būtų pergyvenusi siaubingą 
nuotykį. Ji tuojau papasakojo 
man savo keistą sapną.

— Kai tu. išėjai, netrukus iš
girdau lauke žingsnius. Pakilusi 
pamačiau tave vaikščiojantį dar
že tarp ramunių, kuYias tu man 
palikai. Mėnesienoje taip aiškūs 
buvo žieddi ir švietė, lyg žvaig
ždės, kad aš lengvai galėjau juos 
visus suskaityti. Aš paprašiau, 
kad man atneštum vieną ramunę. 
Tu taip rūsčiai į mane pažiūrėjai, 
kad aš nusigandausi pabėgau nuo 
lango, o lauke sugriaudė tavo bal
sas: „Nedrįsk paliest nė vienožiedo! 
Jeigu paliesi — žūsi!. O kai nužydės 
paskutinė ramunė — tu mirsi!“ 
Aš pabudau visa išpilta prakaitu 
ir nusigandusi, bet lauke buvo 
rami mėnesiena. Ir aš daugiauxtą 
naktį nebesudėjau akių.

(Bus daugiau)
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uosto valdyba pareiškė pretenzijų 
j visą sklypą numatomam uosto 
praplėtimui, ir galiausiai visus 
projektus suardė 1939 m. kovo 
mėn. 22 d. įvykiai.

Būdamas muzikos mėgėjas ir 
žinovas, Stiklorius visuomet su
sižavėdavo gera ir gražia muzika,. 
Jis beveik niekuomet nepraleisda
vo progos dalyvauti meniškuose 
parengimuose. Mėgdavo ypatingai 
klasišką muziką. Mozartas ir 
Brahmsas buvo jo mylimi kom
pozitoriai. Jis visuomet reikšdavo 
mintį, kad jaunieji kompozitoriai 
nesugeba parodyti tikros muzikos 
harmonijos ir tempo, jų darbas 
esąs visuomet atsitiktinis, muzi
kai vis ko nors trūksta.

Maža buvo didesnių operos re
peticijų, kuriose jis pats nedaly
vautų ir nesektų kiekvienos mu
zikalias frazės, orkestro ir ar
tistų. Neklystu, jeigu sakau, kad 
daug vertingų patarimų ir nuro
dymų jis davė režisieriams, statant 
Klaipėdoj teatro ir muzikos vei
kalus. Vaidinimų metu direktori
jos ložoj dažnai buvo matyti su
sikaupęs Stikloriaus' veidas.

Po „Atžalyno“ premjeros Klai
pėdoj Stikloriaus iniciatyva Vik
torijos viešbuty buvo suruošta 
graži yakarienė veikalo auto
riui Binkiui pagerbti. Buvo pasa
kyta daug kalbu apie literatūrą ir 
poeziją ir teatro ir operos išsi
vystymą Klaipėdoj.

Atsimenu 1937 m. vasario m. 16 
d. pamaldas Jono bažnyčioi Klai
pėdoj, kai joms pasibaigus žmonės 
skubiai ėjo iš bažnyčios, o vargo
nai dar grojo žymų Brahmso vei
kalą. Jam pasibaigus. Stiklorius 
prižengė prie manęs ir pareiškė 
savo nusistebėjimą, kad tiek ma
žai pamaldas lankiusių žmonių 
suprato šito muzikalinio veikalo 
vertę.

Stiklorius liko idealistu visą 
amžių. Žemišku turtų jis daug ne
susikrovė. Savo lėšomis po 1930 
m. buvo nusipirkęs mažą ūkį 
Smeltės pietuose, kuriame jis va
saros metu mėgindavo kiek pagy
venti, Bet žemė buvo nederlinga, 
žvyruota ir sausa. Vasaros metu 
jūros artybėje maža teiškrisdavo 
lietaus ir maža kas paaugdavo. 
Visos jo pastangos sudaryti ten 
tam tikrą „Mon repos“, kaip jis 
sakydavo, išėjo niekais. Kelis kar
tus turėjau progos jį vasaros me
tu ten aplankyti ir matyti jo 
bergždžią bandymą gamtą nuko- 
voti.

Pradėdamas 1918/19 m. viešai 
politiškai veikti, Stiklorius išėjo 
iš Prūsijos kariuomenės pensijų 
kasos, išsižadėdamas savo teisių į 
pensiją. Einant jo aiškinimu, Cen
tro vyriausybė jam tuomet buvo 
žadėjusi nustotą pensiją atlyginti 
iš savo resursų. Daug metų dėl to 
buvo susirašinėjamu su Centro vy
riausybe, susidarė didelės bylos, 
ir į tą reikalą, prasidedant su dr. 
Navaku, buvo įkinkyti trys gu
bernatoriai. Daug metų Tūbelis 
liko nepermaldaujamas, nepaisant 
fakto, kad paskutiniais laikais la
bai pablogėjo seno veikėjo ūkiška 
padėtis. Galiausiai gubernatoriaus 
Kubiliaus pagalba buvo surastas 
modus vivendi: Žemės Banko pa
skolos pagalba ir gautais iš par
duoto Smeltės ūkelio pinigais 
Stiklorius nusipirko, tur būt, 1937 
—38 m. šešių kambarių 'namą 
Moltkės gatvėj Klaipėdoj. Šitas 
namukas ir jo kiek anksčiau įsi
gytas 20 ps automobiliukas buvo 
visas jo matomas turtas.

Įvyko ilgai lauktas ir visgi ne
lauktas Klaipėdos Krašto atidavi
mas III-čiam Reichui. Optimistas 
Stiklorius,* taip pat, kaip ir pa
triarchas Jankus, nemanė trauk
tis iš vietos. Bet jau naktį į kovo 
23 d. Stiklorius ir visi Klaipėdoj 
likę klaipėdiečiai veikėjai buvo 
areštuoti ir patalpinti kalėjiman, 
kuriame kai kurie ^buvo gana il
gą laiką. Po savaitės Stiklorius 
buvo paleistas iš kalėjimo. Po to
kio nemalonaus susipažinimo su 
III-čiu Reichu, buvo aišku, jog 
jam ateity neįmanoma Klaipėdoj 
gyventi, nes ant jo išsiliejo visas 
priešingo vietinio ir svetimo ele
mento kerštas. Skubotai atvyko į 
Kauną. Čia jis gyveno visus 1939 
m., gerokai susispaudęs, nes po 

Klaipėdos įvykių Kaune jautėsi 
didelė butų stoka ir laimingieji 
Kauno butų ir namų savininkai 
dar nesuprato pirmųjų politinių 
pabėgėlių vargų.

Vienintelė jo pramoga būdavo 
važinėtis automobiliu po Lietuvą 
ir pažinti įvairias Lietuvos vietas. 
Atsimenu vieną gražią vasaros 
dieną kai Stiklorius ir dar kele
tas klaipėdiškiu automobiliu ap
lankė Aukštadvarį ir ten apžiūrė
jo prieš I-mą pasaulinį karą žy- 
dėjusį forelių ūkį. Vėliau Klaipė
doj reikalai kiek pasikeitė, ir jam 
rodėsi, kad galima grįžti Klaipė- 
don. Bet, prieš išvažiuojant, jis 
sunkiai susirgo ir paliko Kaune.

Po 1940 m. birželio m. 1 d. įvy
kių Stikloriui sekančią žiemą te
ko grįžti repatriacijos keliu į Vo
kietiją. Keletą menesių gyveno 
vienoj stovykloj netoli Lodžo. La
bai ilgėjosi Klaipėdos. Bet III- 
čias Reichas liko nepermaldauja
mas, Klaipėdon grįžti neleido. Tuo
met Stiklorius sustojo Tilžėje ir, 
neilgai ten pagyvenęs, jau 1942 
m. žiemą mirė, nesulaukdamas 
III-čio Reicho griuvimo, kaip dr. 
Gaigalaitis ir patriarchas Jankus.

Su Stiklorium iš gyvenimo išė
jo pirmutinis iš dar užsilikusių 
trijų žymių Prūsų lietuvių veikė

Vladislovas Račkevičius
Birželio 6 d. mirė lenkų egzi- 

linis prezidentas Vladislovas 
Račkevičius. Prezidentu velionis 
buvo išrinktas 1939 m. rugsėjo 
30 d., kai, rusams ir vokiečiams 
okupavus Lenkiją, buvusi lenkų 
vyriausybė pasitraukė į Rumuni-' 
ją ir ten buvo internuota.

V. Račkevičius gimė 1885 m. 
sausio 29 d. Kaukaze. Vėliau, ly
giai kaip daugis mūsų, prieškari
nių inteligentų, vejamas iš uni
versiteto į universitetą, iš arešto 
į areštą, baigęs mokslus Tartu 

Nevėžis ties Raudondvariu

upivčrsitete ir vėl imasi tautinio 
ir visuomeninio darbo. Atsikūrus 
Lenkijai, Račkevičius užima įvai
rias atsakingas vietas: Vilniaus 
vaivados, vidaus reikalų ministe- 
rio, senato pirmininko, užsienio 
lenkų S-gos pirmininko ir kt.

Su Račkevičiaus prezidentavi
mu yra susijęs skaudžiausias 
Lenkijos istorijos, sunkių kovų ir 
rezistencijos laikotarpis. Išvyti iš 
savo tėvynės, lenkų daliniai nar
siai kovoja Europoje ir Afrikoje, 
nuo Norvegijos krantų ligi To- 
bruko, ypač pasižymėdami Monte 
Cassion ir Bologna mūšiuose. Vė
liau per Belgiją ir Olandiją jie 
pasiekia Vokietiją, kur juos, ly
giai kaip ir likusius Italijoje su 
gen. Andersu priešaky ištinka ne
dėkingas likimas — buv. aliantų 
įsakymas padėti ginklus ir išsis
kirstyti. Tas smūgis juo skaudes
nis, kad lenkai pirmieji turėjo

jų, kurie paskutiniu laikotarpiu 
irgi apleido šitą pasaulį. Taip, 
kaip Jankus ir dr. Gaigalaitis, 
Stiklorius yra nuveikęs žymų ba
rą tautinėj dirvoj.

Stiklorius buvo idėjinis politi
kas, kupinas visokių sumanymų ir 
organizatorius per exellence jiems 
įgyvendinti. Visam Klaipėdos 
Krašto politiniam ir kultūriniam 
veikimui jis yra uždėjęs savo 
antspaudą. Meno ir kultūros sri
ty jis savo nepailstamu darbu, iš
tverme ir optimizmu pasiekė 
maksimalinių rezultatų. Bet jo to
lesnis politinis optimizmas, taip 
pat, kaip ir patriarcho Jankaus, 
užėjus lietuvių tautai blogai poli
tinei konjunktūrai, neišsipildė.

Nors Stiklorius ir nesulaukė 
paskutinio Žalgirio mūšio, kur ga
lutinai buvo sutriuškinta III-ojo 
Reicho imperialistinė galybė ir 
kurio pasekmėj vidurinės ir Rytų 
Europos politika iš esmės pasi
keitė, jis turi vieną didelę paguo
dą: jam, kaip vieninteliam užsili
kusių veikėjų, žiaurusis likimas 
bent lėmė ilsėtis tame krašte, iš 
kurio jis buvo kilęs ir kurį jis 
tiek mylėjo.

Tegu būna jam lengva Lietuvos 
žemelė!

aukotis kovai su totalistiniais re
žimais Ir jų kėslais užgniaužti 
tautų laisvę ir nepriklausomybę.

Ne mažesnių smūgių tenka 
Račkevičiaus vyriausybei sutikti 
politiniame lauke. Karo įvykių 
spaudžiamas, jis turi perkelti sa
vo vyriausybę iš Paryžiaus į An
gers, iš ten į Bordeaux ir paga
liau, 1940 jn., į Britaniją. “-Tais 
pat metais pasirašoma su čekais 
deklaracija dėl pokarinio bendra
darbiavimo, bet čekai jos nesilai
ko, ir Benešąs, nieko nepranešęs,

atsisako ją vykdyti, 1941 m. Si
korskis pasirašo Londone su so
vietais sutartį dėl sienų, kaimy
ninių santykių ir bendradarbia
vimo, tų pat metų gruodžio m. 
sudaroma savitarpinės pagalbos 
sutartis tarp Lenkijos ir Sov. 
S-gos, 1942 m. pasirašoma dar 
Atlanto Charta. Bet jau 1943 m. 
Sov. S-ga praneša laikanti Leri- 
kijos rytinių sričių gyventojus sa
vo piliečais, o tų pat metų balan
džio 25 d. Molotovas apkaltina 
lenkus, ryšium su šių palstarųjų 
kreipimusi į T. Raud.Kryžių dėl 
Katyno žudynių, nelojalumu ir 
nutraukia diplomatinius santy
kius. Netrukus žūva lėktuvo ka
tastrofoj gen. Sikorskis, lenkų- 
sovietų susiartinimo autorius.
1944 m., Sov. S-gai užėmus dalį 
Lenkijos, Liubline įsteigiama 
nauja, komunistinė, lenkų vyri
ausybė su Bieruta ir Osobka-

Morawskiu priešaky. Vėliau, pri
traukus prie naujosios sudėties 
Mikolaičiką, 1945 m. liepos 5 d. 
anglai ir amerikiečiai praneša, 
kad jie daugiai nebepripažįsta 
lenkų Londono vyriausybės, bet 
užmezga santykius su varšuviške. 
Vienas Lenkijos dramos aktas, 
prasidėjęs su II pasauliniu karu, 
tuo buvo baigtas.

Su visom tom Lenkijos nelai
mėm ir vargais, jos pasišventimu 
ir kruvinom aukom, viltimi ir 
nusivylimu, o taip pat lenkų 
didvyriškom kovom už laisvę ir 
tautinę didybę yra artimai su
sieta Račkevičiaus veikla ir gy

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 
PAGAL TARYBINĖS SPAUDOS 

PUSLAPIUS
•Apie žemės reformą skaitome: 
„1944 m. rugpjūčio 30 d. Lietu

vos TSR Aukščiausios Tarybos III 
sesija priėmė įstatymą dėl val
sčių okupacijos padarinių likvi
davimo žemės ūkyje. Šio įstaty
mo įvykdymas turėjo užtikrinti 
ne tiktai 1940/41 metų žemės re
formos rezultatų atstatymą, bet 
ir tolesnį tos reformos pagilini
mą.“

„Tuo laiku įstatymas kurnate, 
kad atsižvelgiant į žemės rūšį 
maksimalinė žemės norma gali 
būti sumažinta iki 20 ha, o 
ūkiuose asmenų, rėmusių vokiš
kuosius okupantus — iki 5 ha; 
paimti iš apkarpomų buožinių 
gyvulių ir inventoriaus.“

„Duodama naujakuriams žemės 
norma buvo padidinta iki 10—15 
ha.“

„Buožiški banditai žvėriškai 
nukankino ne vieną naujakurių 
šeimą, buožės terorizavo nauja
kurius, versdami juos grąžinti 

atgal žemę. Buožės griebėsi įvai
rių mechanizacijų, siekdami iš
laikyti savo rankose žemę ir tur
tą. Jie aktyviai skaldė ūkius tarp 
savo giminių ir pažįstamų, slėpė 
nusavintus gyvulius ir inventorių, 
jie brovėsi į žemės komisijas, kad 
čia galėtų sabotuoti žemės įstaty
mo vykdymą.“

„Stambiausios klaidos yra šios: 
dar ne visi buožiniai ūkiai yra 
apkarpyti iki įstatymo nustatytos 
normos; dar neišaiškinti buoži
niai ūkiai, kurie įstatymo vykdy
mo metu padalijo savo žemę tarp 
giminių ir tuo būdu išvengė įsta
tymo pritaikymo; dar ne visur 
atitaisyta toji padėtis, kada nau
jakuriams atiduota prasta žemė, 
o buožėms palikta geros rūšies 
žemė; dar ne visur įgyvendintas 
įstatymas tų ūkių atžvilgiu, ku
riems turėjo būt palikta 5 ha že- 

venimas. Jo vardas liks todėl 
įrašytas lenkų, istorijoje, kaip ne
palaužiamos valios vyro, kuris, 
nepaisydamas, kokius Lenkijos 
žemėlapius braižė lenkų draugai 
ar nedraugai, likosi ištikimas sa
vo tautos interesams. Velionis 
nepasidavė, ko neatlaikė kiti jo- 
tautiečiai, jokiom apgaulingom 
kaimynų pinklėm ir neprisidėjo 
prie jokio projekto, kuris būtų 
palietęs Lenkijos vardą, garbę ir 
jos ateitį. Račkevičius likosi su 
savo vyriausybe, nors ir apleistas, 
Anglijoje ir tęsė ligi pat savo 
mirties kovą už visišką Lenkijos 
išvadavimą ir atstatymą.

mės; dar daugelyje buožinių ūkių 
neišaiškinta nuslėpto inventoriaus 
ir gyvulių dalis; daugelyje apskri
čių iki šiol yra dar žemės fonde 
dideli žemės plotai neišdalinti 
bežemiams ir mažažemiams val
stiečiams.“ („Tiesa“. Nr. 203, 30. 
8.1946.)

„Baudžiamojo kodekso 87 § aiš
kiai nustato, kad žemės naciona
lizacijos įstatymo peržengimas 
yra baudžiamas laisvės atėmimu 
iki 3 metų. Partija ir vyriausybė 
reikalauja iš teisingumo organų, 
kad jie panaudotų visas jiems 
įstatymų suteiktas priemones že
mės įstatymo sabotuotojams išaiš
kinti ir nubausti. Mūsų liaudies 
teismai paskutiniuoju metu žy
miai suaktyvino savo darbą, ko
vodami prieš buožinį sabotažą 
žemės ūkio produktų privalomų
jų pristatymų srityje.“ („Tiesa“, 
Nr. 205. 1.9.1946.)

Apie valstybines paruošas skai
tome:

„Praėjusiais 1945 m. šieno pa
ruošos Kauno apskrityje praėjo 
nesklandžiai, — išpildyta tik 70% 
numatyto plano; Rumšiškių vals
čius teįvykdė tik 35.3%, Sere
džiaus — 54%, Vendžiogalos — 
55% ir kai kurie kiti valsčiai.“ 
(„Tarybų Lietuva“, Nr. 135, 14.6. 
1946.)

„Valstybinių organizacijų, tu
rinčių pagalbinius ūkius, vadovai 
turėjo ir privalėjo parodyti pa
vyzdį, laiku atlikdami pieno pri
statymus valstybei. Vietoje to, 
pagalbinių ūkių vadovai stabdo 
svarbiausio valstybinio uždavi
nio vykdymą.“ „T. L.“ Nr. 135, 
14. 6. 1946.)

„Birubiškių apylinkėje stambes
niųjų valstiečių nėra. Visi valstie
čiai teturi po keletą ha žemės Ir 
po 1—2 karves. Taigi apylinkėje 
sąmoningų sabotuotojų nėra. Iki 
birželio mėn. 12 d. šioje apylin
kėje tebuvo išpildyta apie 6% 
pirmam pusmečiui duotojo pieno 
paruošų plano. Šios apylinkės 
daugelis gyventojų dar nėra pa
kankamai įsisąmoninę savalaikio 
pieno pristatymo reikšmės*. To 
pasekmėje iki šiol iš 105 karvių 
laikystoju pieną stato tik 50." („T. 
L.“, Nr. 135, 14.6.46.)

„Tarybiniuose ir pagalbiniuose 
ūkiuose paskiri vadovai į pieno 
privalomuosius pristatymus žiūri 
kaip į antraeilės svarbos darbą. 
Biržuvėnų tarybinis ūkis, turįs 
visas sąlygas pieno prievoles at
likti prieš terminą, neleistinai at
silieka. Jo direktorius Šilevičius 
reiškia nuomonę, kad tarybiniam 
ūkiui nebūtina įvykdyti pieno 
privalomųjų pristatymų planą. 
Kai tarybinio ūkio direktorius 
gyvena tokiomis priešvalstybinė
mis nuotaikomis, nenuostabu, kad 
jo vadovaujamas ūkis pieno pri
valomuosius pristatymus tėra at
likęs 30%. Plytinės. Telšių MTS 
ir kiti pagalbinei ūkiai dar be
veik visai nepradėjo vykdyti pie
no privalomųjų pristatymų.“ 
(„Valstiečių Laikraštis“, Nr. 85, 
15. 8.1946.)

(„Naujienos“, 47. 5. 10.)
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Baltijos Valstybių reikalas 
britu Z. Rūmuose

DEBATAI 1947 M. GEGUŽES 23 D.

Prof. Savory, Karalienės Uni
versiteto Belfaste atstovas: )rMes 
labai įdėmai klausėmės atsaky- 
mų^ kuriuos davė maitinimo ir 
prekybos ministerijų atstovai, ir 
aš atsiprašau už įsibriovimą į 
kalbas tokiais gyvybiniais klausi
mais, kaip vaikų vežimėliai ir 
praustuvai. Aš bijau, kad mano
kalba užsienių politikos klausi
mais bus labai nuobodi, nes rem
sis vien faktais. Tačiau aš ma
nau, kad tas klausimas parla
mentui rūpi. Mūsų užs. reik, mi- 
nisteris, išbuvęs 7 savaites Mas
kvoje, grižo, ir šį klausimą (apie 
Baltijos valstybes. E.), jeigu jis 
iš viso keltinas, dera dabar iš
kelti, nes jis taikomas ne tik užs. 
reik, ministeriui, bet kiekvienam 
parlamento atstovui individualiai.

Dokumentai įpareigoja
Pirmiausia aš noriu konstanta- 

tuoti, kad Jo Didybės vyriausybė 
negali nusimesti atsakingumo ry
šium su trijų nepriklausomų Bal
tijos valstybių įjungimu į So
vietų S-gą. Aš remiuos trim la
bai svarbiais dokumentais. Pir
masis yra Atlanto Charta iš 1941 
m. rugpiūčio 14 d., kurio 2 str. 
sako: „Pasirašiusieji trokšta, kad 
nebūtų jokių teritorinių pakei
timų, kurie neatitiktų laisvai pa
reikštos paliestųjų tautų valios“. 
Str. 3: „Pasirašiusieji gerbs visų 
tautų teisę pasirinkti valdymo 
formą, kurioje jos nori gyventi“; 
taip pat jie nori, kad suvereni
nės savivaldos teisės būtų grą-. 
žintos tiem, iš kurių jos varu 
buvo atimtos. Toliau, mes turim 
labai reikšmingą sąjungos sutartį 
tarp Jungtinės Karalystės ir So
vietų Sąjungos, pasirašytą 1942 
m. gegužės 26 d., kurios 5 str. 
mes randam: „Aukštosios susita
riančios šalys . t . vadovausis 
dviem principais: nesiekti savo 
teritorijos padidinimo ir nesi
kišti į kitų valstybių vidaus rei
kalus“.

Be abejo, mes visi sutiksim, 
kad tie du labai svarbūs pareiš
kimai buvo susumuoti ir pra
plėsti Jungtinių Tautų Chartoj, 
nes str. 1 aš randu: „Jungtinių 
Tautų tikslai yra: ... imtis veiks
mingų kolektyviniu priemonių 
sukliudyti ir pašalinti pavojus 
taikai ir nuslopinti agresijos ak
tus bei kitokį taikos pažeidimą". 
JT Chartos str. 2 aš randu šiuos 
žodžius: „Nariai savo tarptauti
niuose santykiuose susilaikys nuo 
grąsinimo arba jėgos panaudoji
mo prieš bet kurios valstybės te
ritorini integralumą bei .politinį 
nepriklausomumą, taip pat nuo 
bet kurių kitų priemonių, nesu
derinamų su Jungt. Tautų tiks
lais“.

Keletą mėnesių prieš Vokie
tijos ir Rusijos nepuolimo pakto 
pasirašymą 1939 m. rugpiūčio 
23 d. buvo daug derybų tarp Jo 
Didybės vyriausybės ir Rusijos 
vyriausybės, siekiant pastūmėti 
Rusiją prisidėti prie garantijų, 
kurias mes kovo 31 d. buvom 
davę Lenkijai ir po to Rumuni
jai. Tos derybos buvo nepa
prastai ilgos. Labai įdomiame 
Mr. Nevillo Chamberlaino gyve
nimo aprašyme, kurį parašė ir ką 
tik išleido didysis istorikas 
Keith-Feiling, yra dėmesio vertų 
reveliacijų, kurios pilnai parodo, 
kad jeigu derybos tarp Jo Didy
bės vyriausybės ir Sovietų S-gas 
nutrūko, tai tat įvyko dėl tų tri
jų valstybių — Estijos , Latvijos 
ir Lietuvos — nepriklausomybės 
klausimo.

Halifaxo ir Gausso liudijimai 
apie Hitlerio — Stalino suokalbį

Daug ką mes jau žinojom, nes 
lordas Halifaxas buvo išleidęs 
labai įdomų savo kalbų tomelį, 
pateikiantį apie tai apsčiai me
džiagos. Bet Nūmberge mum po 
priesaika buvo pateiktas buvusio 
vokiečių užs. reik, min-jos juri
dinio patarėjo Friedricho Gausso 

parodymas, kuriame yra pilnas 
slaptojo protokolo tekstas, pasi
rašytas tuo pačiu metu, kaip ir 
1939 m. rugpiūčio 23 d. nepuo
limo sutartis: „Rusija ir Vokie
tija sutaria, kad šiaurinė Lietu
vos siena automatiškai pasidaro 
Vokietijos ir SSSSR interesų sfe
rų riba“. Tai buvo Vokietijos
auka Rusijai. Kas tad sutiko nu
mesti vilkam šiaurines Baltijos 
valstybes — Estiją ir Latviją? 
Tačiau po to, 1939 m. rugsėjo 
28. d., Vokietija ir Rusija pasi
rašė antrąjį slaptą protokolą, iš 
kurio matom, kad turėjo būti pa-

Naujasis Klaipėdos uostas nepriklausomos Lietuvos laikais.
A. Bendoriaus nuotr.

aukota ir pati Lietuva, nes jame 
sakoma: „Lietuvos valstybės te
ritorija įeina į sovietų įtakos 
sferą“.

Taip tad tos trys Baltijos val
stybės buvo pagaliau pavestos 
švelniai Rusijos malonei, gal tik 
išskyrus nedidelį kamputį prie 
Rytprūsių. Už tai Vokietija gavo 
visą Liublino distriktą ir dalį 
Varšuvos distrikto Lenkijoje. 
Friedrichas Gaussas, vokiečių 
užs. reik, ministerijos juridinis 
patarėjas, prisiekęs Nūrnberge 
1946 m. kovo 15 d. padarė pa
reiškimą, iš kurio tik keletą iš
traukų pateiksiu parlamentui. Jis 
sako:

„Greit ir be sunkumų buvo su
sitarta dėl vokiečių-rusų nepuo
limo pakto teksto, tačiau pream
bulėj. kurią aš buvau paruošęs, 
pats v. Ribbentropas buvo įrašęs 
žodžius apie draugiškus santy
kius tarp Vokietijos ir Rusijos, ir 
Stalinas dėl to pastebėjo, kad 
Sov. S-ga, ant kurios nacionalso
cialistinė Vokietijos vyriausybė 
šešerius metus liejo pamazgų ki
birus, — aš atsiprašau, pone pir
mininke, tai ne mano, bet p. Sta
lino žodžiai, — kad Sovietų S-ga, 
ant kurios nacionalsocialistinė 
Vokietijos vyriausybė šešerius 
metus liejo pamazgų kibirus, ne
gali pradėti staiga deklamuoti 
apie vokiečių-rusų draugystę“. 
Toliau Gauss sako: „Po to atitin
kamos preambulės dalys buvo iš
brauktos arba pakeistos“.

Sovietų S-ga dar tebebuvo 
Tautų S-gos narys

Aš norėčiau atkreipti parla
mento dėmesį į tai, kad tą pačią 
1939 m. rugsėjo 28 dienąi kada 
Rusija perėmė ir vėliau inkorpo
ravo tas tris nepriklausomas Bal
tijos valstybes, ji sudarė tarpu
savio pagalbos sutartį su Estija. 
Tos sutarties str. 5 skamba šiaip. 
„Šios sutarties sąlygų vykdymas 
niekaip nepalies susitariančiųjų 
šalių suvereninių teisių ypačiai 
jų ūkinės sistemos ir valstybinės 
organizacijos“.

Rusų kariuomenė įvairiais pre
tekstais įžygiavo ir užėmė tas 
tris labai mielas pasigėrėtinas 
Baltijos valstybes, — valstybes, 
kurių nuostabi istorija siekia 
tūkstančius metų atgal, kurias 
sudarė rasės, kaip estai, girni-

ningi suomiam, kuriu kilmė pra
nyksta žiloje senovėje, ir dvi šau
nios šiauriečių rasės, ne slavių ir 
ne vokiečių kilmės, bet gryni 
nordikai — latviai ir lietuviai.

Aš noriu priminti parlamentui, 
kad Rusija, varydama šį nelemtą 
biznį su Vokietija, dar tebebuvo 
Tautų S-gos narys ir tebebuvo 
saistoma to iškilmingo susitarimo. 
Iš tikrųjų, jos atstovas dalyvavo 
Ženevoje 1932 m. kovo 3 d., kai 
Visuma priėmė principus, sufor
muluotus Prancūzijos ministerio 
pirmininko jo 1931 m. gruodžio 
10 d. pareiškime, „kad joks pasi
kėsinimas prieš bet kurio Tautų 
S-gos nario teritorinį integralu
mą ar politinę nepriklausomybę, 
padarytas nepaisant str. 10, TS 
narių negalės būti pripažintas ga
liojančiu ir veiksmingu. Visuma 
skelbia, kad tie principai yra pri-

valomi, ir pareiškia, tad TS nariai 
yra įpareigojami nepripažinti bet 
kurios padėties, sutarties ar susi
tarimo, kuris būtų išgautas Tautų 
S-gos paktui priešingomis prie
monėmis“.
. Vykdydama anuos prisijungi
mus, Rusija buvo saistoma tų iš
kilmingų pareiškimų. Parlamen
tas prisimins, kad tik 1939 m. 
gruodžio m. Rusija buvo išmesta 
iš TS-gos už Suomijos užpuolimą. 
To užpuolimo aš nekvalifikuosiu, 
nes noriu savo pareiškimuose lik
ti labai santūrus.

Augsburgo jaunieji DP karštą vasaros dieną V. RaCkausko nuotr.

Sovietų S-ga sulaužė 
iškilmingiausias sutartis

Negalima užmiršti, kad po pir
mojo didžiojo karo Rusija buvo 
iškilmingiausiai pripažinusi vi
sišką Baltijos valstybių nepri
klausomybę. 1920 m. vasario 2 d. 
ji buvo paširasiusi sutartį su 
Estija, 1920 m. liepos 12 d. su Lie
tuva ir, pagaliau,1920 m. rugpiū
čio 7 d. su Latvija. Aš turiu tų 
sutarčių tekstus, bet jie labai pa
našūs, ir parlamentui aš tenoriu 
pateikti vienos iš ju trumpą iš
trauką, kuri būdinga visom ki-
tom:

„Sutartis tarp Rusijos ir Lietu
vos, pasirašyta Maskvoje 1920 m. 
liepos 12 d.

„Kadangi visos tautos turi lais
vo apsisprendimo teisę, į kurią 
įeina visiškas atsiskyrimas nuo 
valstybės, kurios dalį jos sudaro, 
Rusija be jokių rezervų pripažįsta 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybę ir suverenumą su visomis 
teisinėmis pasėkomis, kylančiomis 
iš to pripažinimo, ir visiem lai
kam atsisako visų suverenumo 
teisių į lietuvių tautą ir terito
riją“.

Sutartis, pasirašyta su Estija 
1920 m. vasario 2 d., kaip sakiau, 
labai panaši, bet aš negaliu susi
laikyti nepaskaitęs šio trumpo 
pasažo:

„Darydama išvadą iš visų tautų 
apsisprendimo teisės, einančios 
iki visiško atsiskyrimo nuo val
stybės, kurios dalį jos sudarė, tei
sės, kurią paskelbė Socialistinė 
Federalinė Tarybų Rusijos Res
publika, — Rusija be rezervų pri
pažįsta Estijos valstybės nepri-
klausomybę ir suverenumą... Iš 
to, kad Estija priklausė Rusijai, 
estų tautai ir kraštui nekyla jokių 
įsipareigojimų Rusijos atžvilgiu.“.

Parodymai apie Sov. S-gos 
agresiją Tribunole

Rusų kariuomenė įžengė į Bal
tijos valstybes 1940 m. birželio 
mėn. Pirma, ka jie padarė, buvo 
visų trijų parlamentų paleidimas 
ir naujų rinkimų surengimas. 
Kaip tie rinkimai buvo pravesti? 
Mum nėra reikalo pasitikėti lai

kraščių korespondentų praneši
mais, nes turim bylą, kurią 
sprendė mūsų pačių Tribunolas. 
Mes turim Aukščiausiojo Teisin
gumo Tribunolo sprendimą iš 
1946 m. sausio 25 d., kurį padarė 
teisėjas Atkinsonas byloje dėl to, 
ar Estijos laivai buvo teisėtai 
konfiskuoti. Teisėjui buvo po 
priesaika pateiktas ir jo priim
tas parodymas, kuris štai kaip 
nupasakojo anuos rinkimus.

„Kandidatai turėjo būti nomi
nuoti ligi liepos 9 d. Kiekvienoj 
rinkimų apygardoj buvo pasta
tyta po vieną vad. „darbo liau
dies sąrašo“ kandidatą. Buvo ir 
daug kitų kandidatų, kai kur po 
tris ar keturis Nominavimo lai
kui pasibaigus buvo paskelbtas 
naujas dekretas, reikalaująs, kad 
kiekvienas kandidatas pristatytų 
savo politinę programą, ligi kitos 
dienos 2 vai. Visi kandidatai, be 
keturių, tai padarė, bet dar kitę 
dieną laikraščiai paskelbė rinki
mų komisijos nutarimą, kad visi 
kandidatai, be 80 darbo liaudies 
sąrašo kandidatų, paskelbti dis
kvalifikuoti“.

Rezultate 80-čiai vietų buvo 80 
kandidatų, ir jie visi buvo pa
skelbti išrinkti didžiule daugu
ma. Grasinimų dėka radijas ra
gino rinkikus eiti balsuoti, bet 
net tie, kurie radijo nesiklausė, 
buvo nugabenti į rinkimų būstus 
ir priversti balsuoti. Sovietų res
publika nuolat giriama už nuos
tabiai gerai veikiantį biurokrati
jos aparatą. Bet šiuo atveju jis 
nelaimingai suklupo, nes per ne
apsižiūrėjimą Baltijos rinkimų 
rezultatai buvo paskelbti Lon
dono spaudai dar nebaigus skai
tyti balsų. Rinkimai visose trijose 
šalyse įvyko 1940 m. liepos 14 ir 
15 d., bet balsai turėjo būti ir 
buvo skaičiuojami tik liepos 17 d. 
Tačiau liepos 15 d. britų spauda 
pranešė, kad, pav., į Lietuvos sei
mą buvo išrinkti 79 atstovai, ku
rių 80% priklausė komunistų par
tijai. Tokiu būdu rinkimai buvo 
rūpestingai iš anksto sutvarkyti 
ir pranešti britų spaudai. Rezul
tatai faktinai Londono spaudoj 
buvo pranešti dar prieš balsų 
skaitymą.

Koks buvo rusu okupacijos re
zultatas? Vien Latvijoj sovietų 
slaptoji policija pasodino kalėji- 
man 6.000 žmonių, nužudė 1.480 
ir deportavo 37.500. Estijoj buvo 
blogiau — deportuota 60.000 žmo
nių: vyrai buvo atskirti nuo žmo
nų, vaikai nuo tėvų, ir didžiulėj 
daugumoj atsitikimų apie juos po 
to nieko nebeteko girdėti. 1941 m. 
birželio 21 d. Vokietija paskelbė 
karą, išvijo rusus, užėmė Balti
jos valstybės ir laikė jas trejus 
metus. Rusai jas atsiėmė tik 1944 
m. su. panašiom pasėkom, tik su 
tuo skirtumu kad žmonės išgąs
dinti ir siaubo apimti, pirmojo 
karo patyrimo pamokyti išbėgo 
per sieną. Štai dėl ko dabar mum 
tenka narplioti sunkiąją DP pro
blemą.

Norėčiau prašyti žmoniškumo...

Aš norėčiau prašyti Jo Didybės 
vyriausybę tų žmonių atžvilgiu 
parodyti didžiausią humanišku
mą. Anądien aš girdėjau tikrą at
sitikimą. Jo Didybės vyriausybė 
nustatė 50 mt. kaip (į Angliją įsi- 
leistinų DP) amžiaus ribą. Per 
50 m. nebelaikomas pas mus pa
geidaujamu žmogum. Čia atvyko 
viena moteris; ji sako: „Man 49 
metai, mano vyritii 52, bet mano 
sveikata nuo pirmosios balševikų 
okupacijos daug prastesnė kaip 
mano vyro. Bet kadangi jau jam 
daugiau kaip 50 metų, jam ne
leidžia pas mane atvykti.“ Toks 
nelaimingas vyro ir žmonos at
skyrimas labai skaudus ir liūd
nas. Aš sutinku, kad taisyklė turi 
būti, bet aš pašyčiau Jo Didybės 
vyriausybę tuos puikius žmones 
traktuoti ko humaniškiausiai. Iš 
Manchesterio aš girdėjau, kad 
1.000 šaunių mergaičių dirba kaip 
vergės, plaudamos ir valydamos 
ligonines, pavaduodamos slauges, 
kurios šiaip jau turėtų atlikti tą 

xlarbą, nors jos tikrai jom nepri
klauso.

(Bus daugiau)
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UNRRA PERDUODA IRO 
ORGANIZACIJAI PABĖGĖLIŲ 

GLOBĄ
Iš Frankfurto pranešama apie 

paskutinių smulkmenų aptarimą 
tarp amerikiečių karinės valdžios 
ir Tarptutinės Pabėgėlių Organi
zacijos dėl amerikiečių zonos iš- 
vietintųjų asmenų globos perda
vimo IRO organizacijai.

Pulk. lt. D. H. Frost, EUCOM 
civilinių reikalų DP skyriaus 
viršininkas, ir Arthur J. Alt- 
meyer, vykdomasis IRO pirmi
ninkas, pareiškė viltį, kad dar 
prieš liepos mėn. l’d. JAV kari
nis viršininkas Europai gen. Lu
cius D. Clay šias paskutines 
smulkmenas aprobuos.

Kariuomenė bendradarbiaus su 
IRO ir po liepos mėn. 1 d., pa
lengvindama jai DP perėmimą. 
UNltRAos parama baigiasi su 
birželio • mėn. 30 diena, ir IRO 
lėšas pabėgėliams jau turi.

Frost tvirtina, kad IRO inter
pretacija, kas gali gauti paramą, 
yra daug platesnė, negu kariuo
menės ar UNRRAos. Ateity, jis 
mano, aprūpinimo ir išlaikymo, 
standartas teikiamas išvietin- 
tiems asmenims, gali būti pakeis
tas. Tai priklausys nuo IRO lėšų.

Toliau jis pasakė, jog išoriškai 
nėra jokių ženklų, kad būtų kei
čiama DP administracija. Dabar
tinė apimtis ir institucijų skai
čius pasiliks. Ateities politka nu
statys pagal IRO finansų išsi
vystymą ir išvietintųjų asmenų 
įkurdinimą (S&S, 47. 6.26)

IRO IR UNRRA

Buvęs Amerikos kariuomenės 
Vokietijoje vadas gen. J.T. Mc 
Namey New Yorke pareiškė, kad 
amerikiečių kariuomenė yra pasi
ruošusi perimti tremtinių ir pabė
gėlių Europoje šelpimą, jei Tarp
tautinė Pabėgėlių Organizacija iki 
liepos mėn. 1 d. neperims UNR
RAos darbo. Gen. Mc Narney nu
rodė, kad„ vieno pabėgėlio išlai
kymas per metus atsieina apie 30 
dolerių.

IRO prieš akis turinti du sun
kumus: 1) steigiant Tarptautinę 
Pabėgėlių Organizaciją, buvo 
manyta, kad jai teks rūpintis tik
tai 800.000 pabėgėlių, o dabar jų 
skaičius siekiąs 1.345.000; 2) aii- 
glai pareiškė, kad jie į savo zoną 
Vokietijoje IRO neįsileis, o tik 
pristatys jai sąskaitas. Prancūzai 
sakosi taip pat nęįsileisią IRO 
pareigūnų. Sovietai atsisako ben
dradarbiauti su IRO, nes jie dau
gumą tremtinių laiko savo pilie
čiais ir reikalauja juos išduoti.

JAV—bių Kongreso Atstovų 
Rūmų užsienio komisija pareiškė 
viltį, kad IRO vadovybėn nepa
teks UNRRAos tarnautojai, ypač 
aukštesnieji, kuriems nerodoma 
jokio pasitikėjimo.

SVARBU VYKSTANTIEMS 
Į ARGENTINĄ 

Einant Argentinos imigracijos 
įstatymais, pirmas žygis, gauti 
įvažiavimo teisei turi būti pradė
tas ten, kur ateivis gyvena. Bet 
kadangi Vokietijoje nėra Argen
tinos konsulo, tad, tik iš Argen
tinos atsiuntus notaro patvirtintą 
affidavitą arba darbo kontraktą 
per Intergovernmental Commit
tee1 on Refugees, būsimas ateivis 
gaH per tą patį komitetą ar jo 
skyrių pasiusti kvietimo kopiją 
Argentinos konsulatui Prancūzi
joje arba Šveicarijoje. Jeigu kon
sulatas turės pakankamus įgalio
jimus iš Imigracijos Departa
mento. jis išduos vizas, bet jeigu 
įgaliojimai nepakankami, tuomet 
Jums teks vieną kopiją tuo pačiu 
keliu persiųsti Migracijų Dep. 
Direktoriui Dr. Peralta, Darsena 
Norte, Buenos Aires, kad būtų 
pakviestas apklausimui doku
mento atsiuntėjas, ir tada bus 
galima gauti įlefidimą įvažiuoti,

Pakomisės nariai, vadovaujami 
respublikono Fellows, numato. 
Kongresui išsiskirsčius, aplankyti 
DP stovyklas Europoje, kad galė
tų apspręsti tolimesnę akciją.

Respublikonų atstovas Ed. Gos
sett, pakomisės narys, pareiškė, 
kad šis įstatymas „niekada nebus 
priimtas" ir kad DP stovyklos 
„tun būti uždarytos".

„Tie, kurie gali važiuoti namo, 
tevažiuoja" kalbėjo jis, „kitiems 
reikia leisti apsirūpinti patiems. 
Jie ir taip pakankamai ilgai try
nėsi apie mūsų kojas".

Išeinant iš Kongreso darbų tvar
karaščio, atrodo, kaip vienas 
respublikonų atstovas pranešė, jog 
maža tėra galimybės, kad Kongre
sas dar šiais metais ką padarytų.

„Aš maldauju, kad, būdami išti
kimi šiems iš Dievo inspiruotiems 
principams, kuriais įkurta ir mū
sų valdžia, mes atidarytumėm mū
sų širdis ir mūsų duris šiems ba
daujantiems, kenčiantiems žmo
nėms ir vadovautumėm JT tau
toms, parodydami kelią, kuriuo 
jos galėtų pasekti". (S & S, 47. 
6. 17).

BELGIJOJE ĮKURDINTA 10.000 DP
Amerikiečių zonos DP įkurdini

mo programa po dviejų mėnesių 
darbo jau įvykdyta 50%. EUCOM 
praneša, kad įkurdinimo planas 
apima 20.000 išvietintųjų asmenų, 
norinčių dirbti anglies kasyklose 
Belgijoje. Jų artimiesiems šeimos 
nariams leidžiama vykti kartu.

nes skaitysis, kad iš ten pradė
ta, kur ateivis gyvena.

Nuo 1947 m. gegužės mėnesio 
vidurio dokumentai siunčiami ne 
| Mūncheno komitetą, bet to ko
miteto patarimu, šiuo adresu: Dr- 
Rothmung, c/o IGCR, Palais Wil
son, Geneve, Suisse. Manoma, 
kad taip greičiau bus galima nu
galėti konsulatų nebuvimo kliū
tis.

Visi, norintieji susirasti savo 
gimines, vietoj paieškojimų gali 
siųsti gatavai parašytus laiškus 
savo giminėms arba draugams, 
adresuodami šiaip:...........
c/o A. L. Balsas, Casilla de Cor- 
reo 303, Buenos Aires, Argentina. 
Tik visi privalo parašyti savo 
gimimo datą ir vietą.

„STOVYKLOS TURI BOTI 
UŽDARYTOS"

400.000 Europos karo pabėgėlių 
galimybės patekti į JAV sumažė
jo kartu su respublikonų atstovų 
rūmų pirmininko žodžiais, pagal 
kuriuos esanti menka tikimybė, 
jog šis projektas praeitų dar šią 
sesiją. Parlamento teisinė pako
misė šiuo metu svarsto atstovo 
William G. Strattono pasiūlytą ir 
valstybės departamento palaikomą 
projektą kasmet įsileisti po 100.000 
išvietintųjų asmenų per ketverius 
metus.

Kongreso respublikonų atstovai 
pareiškė, kad, jei šis projektas ir 
būtų šios pakomisės paruoštas, 
nebėra galimybės, jog jis būtų 
Kongreso dar šiais metais priim
tas.

Kretonų km., Švenčionių apskr.

Visa dienotvarkė visoms 40 dienų 
yra perkrauta pirmo svarbumo 
įstatymais.

Kongresas pritarė priemonėms 
leidžiančioms dalyvauti JAV-bėms 
Tarptautinėje Pabėgėlių Organi
zacijoje, kuri nuo liepos mėn. 1 d. 
perima iš UNRRAos globoti apie 
900.000 pabėgėlių, pasilikusių DP 
stovyklose. Dauguma jų ameri
kiečių ir britų okupacinėse zonose.

Tuo tarpu Vakarų Virginijos du 
senatoriai radijo kalbose pasisakė 
visai priešingai. Senatorius Har
ley M. Kilgore pareiškė, kad JAV 
yra įpareigotos priimti kiek DP ir 
kad „jie daug įneštų į amerikie
čių gyvenimą". Sen. Chapman Re- 
vercomb kalbėjo: „Mes negalime 
paneigti, kad šiuo metu nebūtų 
butų trūkumo". Jis pareiškė, kad 
„organizuotas prieky stovįs viene
tas" mėgina pasiekti imigracijos 
įstatymo pakeitimo. (S & S, 47. 
6. 17).

„AS MALDAUJU DIEVO VARDU"
Kardinolas Francis Spellman iš 

New Yorko pareiškė savo pri
tarimą visoms pastangoms įsileisti 
Europos išvietintuosius asmenis į 
JAV—bes ir tuo „nurodyti kelią 
kitoms JT valstybėms, kad galėtų 
juo pasekti".

Savo laiške Piliečių Komitetui 
išvietintųjų asmenų reikalais kar
dinolas Spellman pareiškė, jog 
„nors jau ir praėjo dveji metai 
nuo Europos pergalės dienos, ten 
tebėra beveik 1.000.000 žmonių 
įvairaus tikėjimo ir iš daugelio 
kraštų, gyvenančių tremtinių siel
vartais Europos stovyklose ir ba
rakuose.

„Aš maldauju Dievo vardu, kad 
mes neleistumėm šiems vargo 
iškankintiems žmonėms būti pri
verstiems prieš jų norus grįžti į 
pavergtus kraštus, kur jiems ne
bus suteiktos žmogiškosios tei
sės ...”

Civilinių reikalų pareigūnai pra
neša, kad amerikiečių zonos Tarp
vyriausybinio Pabėgėlių Komiteto 
direktorius Elliot M. Skirk ir lt. 
Richard F. Transue, CAD karinini- 
kas, šiuo metu važinėja po Bel
gijos anglių kasyklų rajonus, kur 
išvietintieji asmens yra įkurdinti. 
Jie tikrina gyvenimo ir darbo są
lygas. (S & S, 47. 6. 16).

LietuviSkos 8.15 ha ūkio sodybos 
Darbas Br. LeSčiaus.

modelis. Projektas arch. V. Žemkalnio.
Br. Leidaus nuotr.

ŠIAURĖS VAKARŲ KANADA 
NORI GAUTI ŽEMDIRBIŲ

Šiaurės Vakarų Kanada su savo 
milžiniškais neapgyventais plotais 
deda daug pastangų, kad Europos 
išvietintieji asmens būtų priimti į 
jų kraštą. Kai kuriose Kanados 
srityse pasireiškusi baimė dėl Eu
ropos pabėgėlių įsileidimo rodo 
labai menką atgarsį Britų Kolum
bijoje. Įvairiausių politinių pa
žiūrų kalbėtojai tvirtina, kad šio 
regiono didžiausias troškimas yra 
gauti daugiau žmonių.

Centrinės Britų Kolumbijos vers
lų sąjunga savo suvažiavime me
džių prekybos mieste Terrace ne
seniai prašė dominijos vyriausy
bę „įsileisti į Kanadą tuos, kurie 
kartu su mūsų kareiviais daly
vavo kare". Rezoliucijoje nuro
doma, kad derlingas kalnų slėnis 
išilgai 700 mylių Kanados tautinio 

geležinkelio yra visiškai be bal
tųjų gyventojų.

Į,Kiekvienas imigrantas bus ne 
tik naujų gėrybių gamintojas, bet 
taip pat visų rūšių mūsų pra
monės gaminių vartotojas", rašė 
Prince Rupert dienraštis. „Imigra
cija į Britų Kolumbiją yra gyvy
binės svarbos". Sis pareiškimas 
įgyja didesnės politinės svarbos 
ir todėl, kad šis dienraštis yra lei
džiamas H. G. Perry, buvusio Ka
nados provincijos kabineto mini- 
sterio.

Britų Kolumbija, kuri savo plo
tu yra septynis kartus didesnė už 
New Yorko valstybę šiuo metu 
turi gyventojų mąžiau negu 
900.000. — Žemės ūkio žinovai tei

gia, kad daugely vietų galima 
sėti javus, laikyti galvijus ir 
auginti vaisius. Kai kurie Van- 
cuoverio darbo vadovai taip pat 
pritaria padidintos imigracijos rei
kalui, bet jie pasilieka prie savo 
nusistatymo, kad naujai atvy
kusieji būtų apgyvendinti žemės 
ūkiuose. „Mes norime ūkininkų, 
bet ne pramonė? darbininkų".

prasitarė vienas geležinkelių, ben
drovės pareigūnas, Blue River.

Daugelis Britų Kolumbijos lai
kraščių apgailestauja krašte įsi
vyravusią tendenciją — palikti • 
žemės ūkius. Per paskutiniuosius ' 
metus didesnieji provincijos cent
rai savo gyventojų skaičių padi
dino užnugario s—ton. Ši miestan 
bėgimo srovė įsigalėjo ypatingai 
indėnų tarpe. Frank Anfield, in
dėnų atstovas Skeena Valley, 
praneša apie kaimų genčių mažė
jimą ir indėnų keliavimą į miško 
apdirbimo centrus.

Daug vilčių šio krašto vysty
muisi suteikė ir ^prezidento Tru- 
mano kalba Ottawoje, kur jis 
pranešė, kad Kanados ir Jung
tinių Valstybių sujungtoji apsi
gynimo įstaiga tęs savo darbą to
liau. Šios įstaigos direktyvomis 
buvo sukonstruota Alaskos auto-
strada, Haines karinis kelias ir 
kitos į šiaurę vedančios susisie
kimo arterijos; Kanados miškų 
kirtėjai sako, kad tūkstančiai imi
grantų galėtų rasti darbo prie 
1.519 mylių ilgumo Alaskos auto
strados tiesimo.

Savo Ottawos kalboje preziden
tas Trumanas nurodė, kad abiejų 
kraštų ekonominiai santykiai yra 
įrodymas gerų norų gyventi drau
giškai ir taikoje. Jis pareiškė, kad 
prekyba tarp JAV—bių ir Kana
dos buvo didesnė už bet kurią 
prekybą tarp kitų dviejų kraštų 
pasauly, ir išreiškė, norą šią pre
kybą tęsti ir ateity. (NYTOW, 47. 
6. 22).

UŽSIENIEČIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGA

Heidelbergo universitete 450 
studijuojančių DP studentų įkū
rė užsieniečių studentų sąjungą. 
Tokio pobūdžio sąjunga esanti 
pirmoji Vokietijoje. Organizacijos 
tikslas — tobulintis mokslinimosi 
darbe, gerinti socialinį gyvenimą 
ir rūpintis bendraisiais studentų 
reikalais. Nariais gali būti visi 
užsieniečiai, studijuoją, Heidel
berge. (S & S, 47. 6. 15}.

LENKAI REPATRIJUOJA

UNRRA iš Heidelbergo praneša, 
kad lenkų repatriaciniai traukiniai 
iš Stuttgarto ir Augsburgo su 
1.200 lenkų išvyko į jų tėvynę.

Stuttgarto ešalone buvo 600 
lenkų, jų tarpe 100 buvusių len
kų sargybų kuopų narių. Apie 
570 išvyko iš Augsburgo.

Šie traukiniai buvo numatyti 
kaip paskutiniai kariuomenės 
nustatytame 60 dienų maisto nor
mos periode, bet kadangi pasku
tinę minutę ouvo gauta daug re
patriacijos pareiškimų, UNRRAos 
pareigūnai sako, kad „maisto nor
mos" traukiniai bus pratęsti iki 
birželio jnėn. 17 d. (S & S, 47. 6. 
15).
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ATLANTA. — Gen. maj. Everett 
Hughes, kariuomenės tiekimo virši
ninkas, tvirtina, kad sekantis karas 
prasidės greičiau, negu bet kas ma
no, ir bus kovojama šiame krašte.

Savo griežtoje pranašaujančioje 
kalboje, pasakytoje po jo Atlantos 
karo medžiagų sandėlių inspekcijos, 
Hughes tvirtina, kad kiekvienas vy
rąs, kiekviena moteris ir vaikas au
tomatiškai taps kareiviais ir „vai
ruojamieji sviediniai ir orinės bom
bos bus dienos Įsakymas“.

Jis mano, jog bus puolamas šis 
kraštas ir jis- bus pastatytas į tokią 
pat padėti, kaip Didžioji Britanija 
paskutiniojo karo metu. Toliau jis 
pridūrė: Mes negalime būti stručiais 
ir kišti savo galvas t smėlį. Laikas 
bus svarbiausias sekančio- karo ele
mentas. Praeity mes vedėme pramo
ninius karus. Mums reikėjo vienerių 
ar dvejų metų pasiruošti. Ateinanti 
kartą mes turime būti pasiruošę, kai 
jis prasidės. (S&S,47.6.25)

VAŠINGTONAS. — Georgetown uni
versiteto prorektorius kun. Edmund 
A. Walsh pranešė, kad jis tikįs, jog 
Rusija jau žinanti, kaip pasigaminti 
atominę bombą ir ją pasigaminsianti 
per trejus ketverius metus. Kunigas 
Walsh ši pareiškimą padarė Atstovų 
Rūmų Ginkluotųjų Tarnybų Komi
tete, ragindamas priimti prezidento 
Trumano visuotinio karinio ^apmoky
mo programą. Jis yra Prezidento 
visuotinio karinio apmokymo komi
sijos narys. '

„Tik techniško pasiruošimo nepa
kankamumas yra vienintelė kliūtis, 
sulaikanti Rusiją jau dabar gamin
tis bombas", kalbėjo mokslininkas.

Jis pridūrė: „Aš kiekvieną dieną 
meldžiuosi, kad Kongresas parodytų 
daugiau veiklumo visuotinio karinio 
apmokymo įstatymo projektui pri
imti“, nes „šiandien karo pavojus 
yra didesnis, negu prieš antrąjį pa
saulini karą“.

Patarėjas sako, kad jėga yra „ge
riausias taikos ir pastovios laisvės 
sargas". Rusija einanti tais pačiais 
agresyviais takais, kuriais ėjo ir 
Hitleris. (S&S,47.6.20)

MILWAUKEE. — Gen. Omar Brad
ley pasakė: „Jei mes dar kada nors 
nusigręšlme nuo. pasaulio nelaimių 
rizikos, mums nebebus daugiau su
teikta progos.“

„Pasauly per maža tėra vietos 
abiem civiliacijoms ir atominiam 
konfliktui“, prabrėžė jis.

„Du kartus JAV išnešė kovos per
galę, kaip demokratijos arsenalas. 
Sekančiame kare mes būsime tai
kinys.“

Veteranų administratorius panieki
namai atsiliepė apie kalbas dėl „kito 
ir neišvengiamo" karo. „Žmonėms, 
kurie laikosi šios pažiūros, trūkstama 
pasitikėjimo Amerika“, pasakė jis 
viename Amerikos Veteranų Komi
teto tautiniame posėdy.

„Demokratija“, tvirtino Bradley, 
gali sunykti dėl jos žmonių laimės, 
dėl pasitikėjimo jos pajėga trūkumo, 
dėl baikštaus savo vidaus problemų

MUNCHENO VYSKUPAS 
JOHANN NEUHAUSLER PAS 

MUHLDORFO LIETUVIUS

š. m. birželio mėn. 12 d. MUncheno 
vyskupas J. Neuhausler vizitavo Mūhl- 
dorfo vokiečių parapiją. Čia gyve
nančių lietuvių kolonijos atstovams 
paprašius vyskupą audiencijos pas
veikinti lietuvių vardu, jis pareiškė 
norįs patsai nuvykti Į lietuvių sto
vyklą ir aplankyti tremtinius.

Beveik visi stovyklos gyventojai ir 
keliolika latvių katalikų susirinko 
prie iškilmių vartų pasitikti aukštojo 
svečio.

Pro moksleivių ir tautiniais drabu
žiais apsirengusių lietuvaičių gretas 
aukštasis svečias Įėjo Į gražiai pa
puoštą salę. Čia lietuvių stovyklos 
vardu kelis žodžius pasakė bendru
omenės . pirmininkas, o po jo ilgesnę 
kalbą pasakė inž. J. D., pareikšda
mas, kad mes susirinkome pasvei
kinti pirmą sykį atsilankiusį garbin
gą svetį Į mūsų stovyklą ir padėkoti 
Bavarijos Katalikų Bažnyčios vado
vybei už šiltą mūsų tremtinių priė
mimą ir dvasinės paramos teikimą. 
Po to jis trumpais žodžiais apibūdino 
Lietuvos praeitį, krikšto priėmimą ir 
atsispyrima prieš rusų pravoslaviia 
ir vokiečių protestantizmą. Nušvietė 
nelaimingąsias Lietuvos okupacijas 
1940, 1941 ir 1944 metais ir lietuvių 
tautos naikinipią šių okupacijų metu.

Po kalbos buvo Įteikta gražių gėlių 
puokštė, Lietuvos vaizdų albumas ir 
knyga apie Lietuvą.

Po to tarė žodį patsai vyskupas. 
Pirmiausia jis pareiškė, kad ištrem
tieji ir pabėgėliai yra labai artimi jo 
širdžiai. Prieš 7 savaites, suteikda

VET. GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
S. m. birželio 20 — 21 d. - d. Hanno- 

very buvo susirinkęs gražus būrys 
veter. gydytojų tremtinių savo me
tiniam suvažiavimui ir pasitobulini
mo kursams. Kursų programai buvo 
pasirinkta temos emigracinių per
spektyvų šviesoje, pvz., mėsos prie
žiūra ir su ja susieti įstatymai Angli
joj, Amerikoj, Argentinoj ir t. t.; 
tropinėš gyvulių ligos ir pan. Ka
dangi Hannoverio Aukštoji Veter. 
Mokykla dirba visoj pilnumoj ir jos 
mokomasis personalas bei ’ vadovybė 
lietuvių atžvilgi!) yra gana palankiai 
nusiteikę, kursų dalyviai turėjo gra- 
nėmis veterinarijos mokslo naujie- 
žios progos susipažinti su paskuti - 
nomis ir bent dalinai išlyginti tą 
spragą, kurią sudaro rūdijimas be 
praktikinio darbo.

Aptariant savo ateities ir sunkiai 
išvengiamos emigracijos reikalus, iš
aiškėjo, kad tiek pati L. Vet. Gyd. 
Tremt. S-gos valdyba, tiek ir atskiri 
jos nariai padarė nemaža mėginimų 
išaiškinti profesinio darbo galimybes 
emigracijoj, žinoma jei emigracijos 
nebūtų galima vykdyti kompaktine 
mase. Buvo kreiptasi į tebeveikian
čias musų pasiuntinybes, konsulatus, 
o taip pat ir į pavienius mums drau
giškus šios profesijos asmenis, pa
naudojant senas asmeniškas pažintis. 
Pavyko netgi sudaryti, nors ir netie
sioginį, kontaktą su komisija veter. 
reikalams prie Jungt. Tautų Org-jos. 
Deja, šių visų mėginimų rezultatai 
bent šiuo tarpu nėra perdaug opti
mistiški bent ta prasme, kad iš kar
to gauti darbo negalima dėl svetimos 
pilietybės neturėjimo ar dėl kitų for
malinių kliūčių. Išimtį sudarytų gal 
tik viena Kinija, kuri iš viso turi 
14 vet. gydytojų . . .

To nežiūrint, nuotaika vis dėlto nė
ra kritusi Neminint mažos dalies, 
kurie tebesiverčia praktika Vokieti
joj, kiti vet. gyd. giiina savo žinias 
privačia lektūra arba Aukštosiose ve
ter. mokyklose, šiais metais 4 veter. 
gydytojai yra apgynę doktoratus, ke
letą doktoratų tikimasi įsigyti artimoj 
ateity; 3 studentai yra sėkmingai už
baigę savo studijas ir 8 yra prie bai
gimo.-

Suvažiavimas baigtas tautos himnu.
G.

FREIBURG A S. — Prieš metus įsi
steigusi Dr. V. Kudirkos vardo skau
tų draugovė ne tik sujungė savo gre
tose didelę dalį akademinio ir mo
kyklinio jaunimo, bet taip pat su
spėjo užsirekomenduoti gražiais pasi
rodymais kitataučių tarpe.

Atmintinoji birželio 22 diena ir 
„Perkūno“ tuntui šiemet ypatinga 
diena. Tikinčiųjų pilnoje kolonijos 
bažnyčioje tirštos uniformuotų skau
tų gretos, šventinama tunto vėliava. 
Kun. Kungys atlieka šventinimo iš
kilmes. Vakare kolonijos gyventojai 
skuba į gražią Freiburgo vasarvietę 
„Waldsee", kame broliai ir sesės pri
siekia amžiną ištikimybę Dievui, tė
vynei ir artimui.

šiltais žodžiais skautus sveikina vi
sa eilė žymesniųjų žmonių, vietinių 
mokyklų ir organizacijų atstovai. P<y 
to šokiai, o išsisklaidžius lietaus de
besims. linksmai traškantis laužas, 
skautiška daina, juokai ir vaidinimai.

Br. Zumeris

AUGSBURGAS. — š. m. liepos 2 
dieną Hochfeldo Baltijos stovykla 
jžengė į trečiuosius gyvavimo metus. 
Ji yra įsikūrusį dideliuose, kadaise 
Messerschmitto fabrikams priklausan 
čiuose, darbininkų blokuose. Lietuvių 
kolonijos branduolį sudarė pirmieji 
200 lietuvių, drauge su kitais pabal- 
tiečiais perkelti iš vėliau rusams atl- 

’ tekusios Jenos (Tiuringijoje). Tada 
čia buvo pereinamoji, daugiausia ru
sų apgyventa, stovykla, kuri pagal 
savo pirmąjį komendantą buvo ir 
d«bar dar kai kada yra vadinama 
Kirklando vardu.

bei dėl netvarkingo užsienio proble
mų sprendimo. (S&S,47.6.22)

WELLESLEY. — Laivyno ministe- 
ris Jame V. Forestal skeptiškai gal
vojąs apie pranašystes, kad karas 
tarp „totalitarinės Rusijos ir Vakarų 
demokratijos esąs neišvengiamas“.

Jis nurodė, kad „nėra buvę istori
joje didesnio pesimizmo ir skeptiš
kos ateities laikotarpio, bet vaizdas 
jokiu budu nėra visiškai juodas“.

Kalbėdamas Wellesley Kolegijoje 
išleidžiamajai klasei, Forrestall ’ nu
rodė tris svarbiausias taikai išlaikyti 
sąlygas:

1. Pasirašyti taikos sutarti su Vo
kietija, Austria ir Japonija. Užsienio 
reikalų ministeris George C. Marshall 
geriausiai daręs, norėdamas dar pe
reitą žiemą- Maskvos konferencijoje 
pasirašyti sutartis, bet „buvo Rosi- 
jos užblokuotas".

•2. Jungtinių Tautų tolimesnis vy
stymas ir stiprinimas.

3. Saugumo užtikrinimas ir nusi
ginklavimas.

Forrestal reikalavo visuotinio ka
rinio apmokymo ir pasakė, kad JAV 
turi pasilikti „stiprios ir pajėgios iš
vystyti stiprią veiklą, kuria galėtų 
nugąsdinti bet koki agresorių". (S&S, 
47.6.18)

OTTAWA. — Apie 250 000 tikinčiųjų 
dalyvavo iškilmingose mišiose ir 
dramiškose apeigose, skirtose Nekal
tąja! Mergelei išprašyti pasauliui tai
kos. Ši diena sutraukė rekordines 
minias žmonių dalyvauti Marijos 
Kongrese. Aštuoniasdešimt trys spe
cialūs traukiniai, šimtai autobusų ir 
tūkstančiai automobilių nešė kata
likų piligrimus t jau perpildyta sos
tinę. ,

New Yorko kardinolas Francis 
Spellman savo rytiniame pamoksle 
įspėjo, kad tautos slaptai ruošiasi 
sekančiam naikinamajam karui. „Mes, 
kurie tikime Dievą, turime melstis 
ir atgailauti už nuodėmes tų, kurie 
Dievo nemyli ir nori karo“. (S&S,47. 
6.24)

NEW YORKAS. — Komentuodamas 
paskelbtą Vengrijos baltąją knygą, 
buvęs Vengrijos ministeris pirminin
kas Nagy pareiškė: „Aš norėjau su 
amerikiečių pagalba Įkurti Vakarų 
tipo demokratiją, nes JAV-bės yra 
vienintelė valstybė, kuri po karo pa
siūlė realią paramą.“ (NdF,47.6.24)

MASKVA. — Helsinkyje pradėtas 
procesas prieš antrąją suomių iš
davikų’ grupę, kuri kaltinama už 
slapto ginklų sandėlio laikymą. Šie 
ginklai buvę parengti kovai prieš 
Sovietų S-gą. Išdavikų krupei pri
klausą Suomijos generalinio štabo 
karininkai ir Įvairių sričių štabų 
viršininkai, kartu buvę ir pogrindžio 
judėjimo ryšininkai pasirengti gin
kluotam sukilimui prieš Sovietų S- 
gą. (NdF,47.6.24)

LONDONAS. — Valstybės pasekre- 
toris Christopher P. Mayhew Že
muosiuose Rūmuose pranešė, kad, 
pagal gautus britų vyriausybėje pra
nešimus, Rumunijoje kovo mėn. pir
moje savaitėje buvo areštuota dau
giau kaip 1000 asmenų visai ne dėl 
kriminalinių priežasčių. Prieš suim
tuosius kol kas nepateikus jokio kal
tinimo, jie laikomi kalėjimuose. (N. 
Z.47.6.27)

HANNOVERIS. — Paskutiniu metu 
daug vyrų iš Sėksonijos ir Tiuringi- 
jos nelegaliai pereina anglų-rusu zo
nų sieną. Pagal „Hannoyęrische 
Presse“ pranešimą, daugiausia tai 
yra vyrai, jaunesni kaip 30 metų 
amžiaus. Atbėgę pareiškia, kad Į šią 
zoną atvykę dėl registravimosi rusų 
zonoje išvengimo. Įdomu pastebėti, 
kad zonos pasienyje esančiose srityse 
registracija nevykdoma. (N.Z.47.6.27) 

mas ’jam vyskupo šventimus, MUn
cheno arkivyskupas ypatingai pavedė 
jais rūpintis. „Aš labai atjaučiu jus, 
toliau kalbėjo Ekselencija, nes esate 
nustoję savo tėvynės, savo tėvų, ar
timųjų, visokio turto, savo bažnyčių, 
kuriose priimdavote sakramentus, ir 
kapinių, kuriose ilsisi jūsų artimieji, 
tačiau jūs vieno dalyko nenustojote 
— tikėjimo. Jeigu jūs ji užlaikysite 
ir kantrus būsite, tai po trumpesnio 
ar ilgesnio laiko jūs tikrai sugrįšite 
į savo laisvą tėvynę“.

Po to pareiškė, kad šiandien davęs 
savo kunigams parėdymą graž'ai. 
nuoširdžiai ir su užuojauta apsieiti 
su užsieniečiais ir pabėgėliais.

Savo kalbą baigė suteikdamas ga
nytojišką palaiminimą, o po to atsi
sėdęs pareiškė: dabar mielai išklau
syčiau Jūsų tautiškų dainų.

Čia pat choras, vedamas prof. K. 
V. B., padainavo keletą liaudies dai
nelių. -

Išėjęs iš salės, vyskupas sutiko su 
visais lietuviais drauge nusifotogra
fuoti. Paskui apėjo visą stovyklą, 
teiraudamasis, kokios kitos tautybės 
čia gyvena, ir užėjo į vieną šeimą 
pasilsėti. Čia išbuvo apie valandą 
laiko, teiraudamasis apie Lietuvą, jos 
okupaciją ir padėtį.

Tardamas paskutinius atsisveikini
mo žodžius, paprašė ant kiemo susi
rinkusius padainuoti dar lietuviškų 
dainų ir po to, sėdęs į gražiai lietu
vių papuoštą gėlėmis automobilį, iš
vyko.

Kiek teko nugirsti, vyskupas buvo 
labai patenkintas savo apsilankymu 
pas lietuvius. J. K.

dija, dažytojų-dekoruotojų, radijo 
technikų, braižytojų, mot. drabužių 
sįuvimo ir kirpimo, gailestingųjų se
serų, anglų, ispanų, prancūzų kalbų. 
Organizuojami dantų technikų kur
sai.

Stovykloje veikia ambulatorija, vai 
kų klinika, privačių asmenų krau
tuvė, nuo liepos pradžios organizuo
jamas kooperatyvas, dirba batsiuviai, 
siuvėjai, prie mot drabužių siuvimo 
kursų veikia rankdarbių ir lėlių ga
minimo artėlė,» stovykloje pagamintų 
rūpintojėlių ir kryžiukų jau ne vie
nas yra išplaukęs į užjūrius.

Hochfeldo lietuvių katalikų parapi
ja 19-.U. VII. 8 buvo įkurta dekano 
St. Ra ūbos. Pastarajam sunkiai su
sirgus, dabar klebonu yra kun. J. 
Juozevičius. Al.

ANSBACHAS. — Prieš pusę me
tų Zigmo Šlepečio privatine ini
ciatyva buvo įsteigti elektros — 
radijo kursai lietuviams. Po ryž
tingo darbo š. m. birželio 14 
dieną įvyjeo egzaminai UNRRA Area 
Team 1041 Employment Officer pa
nelės K. Syks priežiūroje. Egzaminus 
išlaikė ir diplomus anglų kalboje 
gavo 10 lietuvių.

Mokinių amžius buvo įvairus: nuo 
16 iki 46 metų. Du mokiniai mokslo 
metu padirbo po 2 radijo aparatus, 
kiti — po Adeną.

Anksčiau kursus buvo aplankęs 
Employment ' Officer viršininkas iš 
Regensburgo UNRRAos apygardos ir 
pareiškė gyvą susidomėjimą. Neseniai 
kursus perėmus savo žinion UNRRA 
Area Team 1041 Employment Officer 
panelė K. Syks praplėtė ligi tarp
tautinės elektros — radijo mokyklos.

Mokyklos direktoriumi paskirtas 
lietuvis Zigmas Šlepetys, ligi šiol 
buvęs elektros — radijo kursų vedė
jas. Lietuvių skyriui vadovauti pa
skirtas elektros technikos stud. Vyt. 
Valantinas.

Į mokyklą įstoti prašymai priimi
nėjami ir iš kitų stovyklų. Iki šiol 
yra įstoję 52 mokiniai: lietuvių 18, 
latvių 32 ir estų 12. Kitos tautybės 
iki šiol savo skyrių nepajėgė su
daryti.

Mokslas atliekamas praktiškai ir 
teoretiškai. Kiekvienai tautybei dė
stoma savo gimtąja kalba. Mokslas 
kasdien tęsiasi valandas, ir todėl 
mokiniai laikomi dirbančiais, su vi
somis dirbančiųjų lengvatomis.

Be to, šioj mokykloj kasdien po 2 
valandas mokosi amato dalis mo - 
kinių iš vietos lietuvių progimnazi
jos. Iki šiol visi padirbo po detek
torinį radijo priimtuvą. Iki šių me
tų pabaigos numatyta kiekvienam 
pasidaryti po garsiakalbį radijo apa
ratą.

Pažymėtina, kad Zigmas 'Šlepetys 
iš profesijos yra mokytojas. Kiek 
anksčiau Ansbache mokytojavo lie
tuvių progimnazijoj ir aukštesniuo
siuose prekybininkų kursuose, kurie 
pirmieji iš kitų Ansbache sugebėjo 
išsilaikyti ligi egzaminų ir paruošti 
jaunų prekybininkų laidą.

J. Gaidys

Mirus
filisteriui prof. inž. JUOZUI 

SlMOLIŪNUI,
jo šeimai ir artimiesiems 
skaudžioje liūdesio valando
je reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

V.D.U. Korp. „Šarūnas"

Prieš dvejus metus liepos pradžio-
je kartu su Haunstetteno kolonija 
čia buvo įkurta gimnazija, suorgani
zuotu tvarios tarnyba, kuri vėliau 
persiorganizavo į policiją, sekmadie
niais buvo įvestos tautinės vėliavos 
pakėlimo ir nuleidimo apeigos.

Dabar ši lietuvių kolonija turi apie 
1.300 gyventojų. Jai vadovauja šešta
sis gyventojų rinktas komitetas: Dau- 
Fė’a, Šeštakauskas, Zižienė. Butkus, 
Mažeika, Ancevičius, Zidžiūnas. Pa
skutiniu metu komiteto sudėtis kiek 
pasikeitė: pirm. Daugėlai išvykus 
dirbti į LRK centrą, pirmininku iš
rinktas Šeštakauskas ir į komitetą 
Įėjo širvaitis. Pažymėtina, kad But
kus yra perrinktas 5-tą, Šeštakauskas 
4-tą, Mažeika 3-čią kartą, Ancevičius, 
Zižienė, Zidžiūnas po 2-rą kartą.

Visuomenins kolonijos gyvenimas • 
yra gyvas. Taip pat ir kultūrinėj dir
voj dirbama. Buvo suruošta visa eilė 
paskaitų, kurias skaitė prof. Šapoka, 
Dr. Viliamas, Kasakaitis, Mičiulis ir 
kiti. i

Lietuviu choras, vedamas pradžioj 
muz. Leškio, paskui komp. J. Ka
činsko, iškilęs į pirmaeilių lietuvių 
chorų eiles, išvykus didesniam vyrų 
skaičiui ir neatsirandant reikalingo 
pakaitalo, gyveną sunkias dienas. Pa
žymėtini ir pavieniai stovyklos so
listai, susibūrę į kolonijos meno ko
lektyvą, pažįstam! iš dažnų koncer
tų. Kompozitorius J. Kačinskas buvo 
suruošęs Augsburgo operos rūmuose 
porą gerai pasisekusių simfoninių 
koncertų. Dabar kolonijoj susibūrę . 
lietuviai baletininkai intensyviai re
petuoja; liepos pabaigoje numatoma 
pastatyti „Coppelia".
. šioj stovykloj, bendrai su Haun- 
stettenu. veikia gimnazija, kurią iš 
hochfeldišklų lanko 97 mokiniai, 
aukštesnioji technikos mokykla — S2 
mok., atskiras vaikų darželis — 42, 
atskira pradžios mokykla. Kolonijoj 
gyvena apie 40 studijuojančių stu
dentų. Buvo ir yra visa eilė kursų: 
šoferių auto mechanikų, meno stu-
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KREPŠINIO žaidynes lands- 
HUTE

Didelė šventė mažoj stovykloj
š. m. birželio mėn. 23—24 d. d. 

Landshute įvyko Mūncheno sporto 
apygardos krepšinio žaidynės, ku
rtose be minėtai apygardai priklau
sančių klubų dalyvauti buvo pak
viesti Scheinfeldo „Kovas“ ir Lands
huto US Army 7 artilerijos batali- 
jono krepšinio komanda. Iš viso da
lyvauti buvo užsiregistravę 8 ko
mandos, bet Kempteno Šarūnui „ne- 
sulipdžius“ penketuko ir paskutiniu 
momentu iš turnyro atšaukus savo - 
komandą, dalyvių skaičius sumažėjo į* 
iki 7. Kartu su Šarūno atkritfrnu 
atslūgo pakilioji turnyro nuotaika ir 
žiūrovų svajonės, išvysti dviejų di- 

-džiųjų grumtynes, neišsipildė. Ne pil
noje savo galybėje pasirodė ir Ko
vas, nes jo eilėse nesimatė Gailiaus 
ir Lauraičio, o Grybauskas atvyko 
tik prieš žaidynių pradžią Tačiau ir 
susilpnintos sudėties Kovo ekipa be 
didelio vargo ir rūpesčio nuskynė 
pergalės laurus ir užtikrintai laimėjo 
pirmąją vietą. Prieš rungtynes buvo 
iškviesti dalyvaujančių komandų at
stovai ir Jiems paaiškintos žaidynių 
sąlygos: žaidynės pravedamos vieno

ANSBACHAS. — šiomis dienomis 
Ansbache, vadovaujant Sk. Digrienei, 
buvo suruošta lietuvių moterų rank
darbių parodėlė. Parodėlėj buvo iš
statyta audinių, nėrinių, siuvinių. 
Įvairių lėlių ir paveikslų. Kai kurie 
rankdarbiai buvo pagaminti ypatin
gai sumaniai.

Pravažiavimo proga parodėlę ap
lankė du civiliai Amerikos žurnalis
tai, daug amerikiečių žurnalistų, gy
venančių Amerikiečių zonoje, ir aukš
ti kariuomenės karininkai iš Ansba- 
cho. Amerikiečiai visus parodos sky
rius nufotografavo. Jie labiausiai 
žavėjosi lėlėmis'; O moters ’jiems 
vieną tautinę lėlę padovanojo.

Parodėlę aplankė vietos miesto vo
kiečių burmistras ir daug žymių lie
tuvių. G.

Padėka
Reiškiame savo nuoširdžią pa

dėką Baltijos Universiteto kape
lionui kun. Krasauskui, laikiu
siam pamaldas už mūsų a. a. 
brangaus atminimo vyrą tėvą 
prof. dr. Jurgį Krikščiūną ir pa
lydėjusiam jį 4 amžinojo poilsio 
vietą bei lankiusiam jį jo ilgos ir 
sunkios ligos metu, taip pat kitų 
stovyklų kunigams, atlaikiusiems 
už jo vėlę Šv. Mišias; Baltijos 
Universiteto vadovybei, rektoriui 
Maneliui, profesūrai, • Lietuvių 
profesorių Draugijai, Žemės TĮkio 
fakultetui ir mums sunkioje va
landoje ypatingai daug padėju
siam to fakulteto dekanui prof. 
B. Povilaičiui, studentijai, jos at
stovybėms ir organizacijoms: 
ateitininkams, skautams ir varpi
ninkams; Lietuvos Valstiečių Li
audininkų Sąjungos, ‘Baltų den- 
tro Tarybos, BALFo, Raudonojo 
Kryžiaus, Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės, Žemės ūkio Dar
buotojų Sąjungos, Baltų Tary
bos Lietuvių Sekcijos — Scnlesw. 
Holst, apygardos, Pieno Centro 
Bendrovės, Spakenbergo Lietuvių 
ir Socialdemokratų Partijos at
stovams; visiems draugams j gi
minėms bei pažįstamiems, lan
kiusiems ligonį jo ligos metų, pa
dėjusioms jam, pagerbusiems jį, 
jam mirus, uždėtais ant kapo 
vainikais ir gėlėmis, dalyvavimu 
laidotuvėse, ir taip pat mums taip 
gausingai pareiškusiems savo 
užuojautą žodžiu ar raštu ir pa- 
rėmusiems bei padėjusioms 
mums.

Velionio žmona Ona Krikščiū
nienė, sūnus Gytis, dukterys 
Donata ir Julija.

PADĖKA <
Didžiai gerbiamoms solistėms — 

dramos aktorėms Z. Kėvalaitytei, 
N, Dauguvietytei, dramos akt. Žu
kauskui ir kolegai V. Meškelei, 
pradžiuginusiems mus š. m. VI. 12 
mūsų tradiciniame „Initium še - 
mestri" menine programa, nuo - 
širdžiai dėkojame.

Lietuvių Studentų 
Valdyba Stuttgarte

minuso sistema. Iškritusi komanda 
turi teisę dalyvauti paguodos rate, 
kuris taip pat pravedamas vieno mi
nuso sistema. Šarūno Komandai at
kritus, Kovas be rungtynių išstato
mas į pusfinalį.

Prieš žaidynių pradžią rengėjai pri
stato dalyvaujančias komandas žiū
rovams: įbėga „Kovas“, „Vytis“, G. 
S.K., Mūnchenas ir Memmingeno 
„Mintis“. (Amerikiečių komanda dar 
nebuvo atvykus) Žaidynes atidarė 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Landshuto apylinkės pirmininkas. 
Po jo kalbėjo Landshuto „Vytis" 
klubo pirmininkas p. Augulis. Jis 
pasveikino atvykusius sportininkus 
'r padėkojo kariuomenės bei 
UNRRA-os atstovams už suteiktą 
paramą ruošiant šį krepšinio tur
nyrą. Po sveikinimo kalbų Vyčio 
sporto klubas apdovanojo komandas 
gėlėmis. Oficialioji programos dalis 
baigta. Aikštėje pasilieka tik Mem
mingeno Mintis ir Mūnchenas. Žai
dynės pradedamos.

Memmingeno Mintis — Mūnchenas 
42:36 (12:12 ; 29:29). Tai karščiausias, 
permaininglausias ir .daugiausia susi
kaupimo pareikalavęs susitikimas. 
Pradžioje vyrauja Mūnchenas ir
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lengvai ardydamas kietai žaidžian
ti Minties gynimą jau pirmose mi
nutėse veda 6:1. Mintis dengia pu
siau zona, bet nevykusiai. Be to, šlu
buoja ir( mėtymai. Šios rungtynės 
baigiamos lygiomis 29^29. Nugalėtojui 
išaiškinti žaidynės pratęsiamos. Pra
džioje MUnchenui pavykstą atsiplėšti 
iki 33:29, bet Mintis dviem įmestom 
baudom (Bederžickas) lygina iki 
33:31. Bandžius (Mūnch) kelia . iki 
34:31, 'bet Marcinkus vejasi iki 34:33. 
Čia pat. ir kėlinio pabaiga. 'Lemia
mame kėlinyje Mūnchenas atleidžia 
ir Mintis be vargo laimi rungtynes 
rezultatu 42:36.

Komandose žaidė ir tškus pelnė: 
„Mintis" Bederžickas 11, Marcinkus 

13, Ąžuolas 1, Anaitis 13, Juškus 1.
Mūnchenas: J. Bandžius 11, Plelrys 

13, Danasas 4, Bajelis 4, Martinkus 4, 
Teisėjavo Motiejus ir Mackevičius.

Kempteno G.S.K. — Rosenheimo 
Grandis 38:28 (12:16). Pirmajame kė
linyje Grandis lengvai prasmunka 
pro GSK zonos dengimą ir renka 
taškus, kai tuo tarpu 'GSK tik toli
mais metimais bando vytis atsiplė- 
šiantl priešininką. Pirmojo ketvirčio 
pasekmė 10:3 Grandies naudai, Po 
dvieju minučių pertraukos GSK pra
deda daugiau naudoti bloką, o kar
tu ir artintis prie Grandies krepšio. 
Pasekmė švelnėja iki 16:12 ir, atrodo, 
yra -tendencijos ją nukreipti GSK 
naudai, Bet teisėjų švilpukas skelbia 
pirmojo kėlinio pabaigą. Po pertrau
kos GSK spartos neatleidžia, kai tuo 
tarpu Grandies komandoje jaučiamas 
nuovargis. Tas, žinoma padeda GSK 
ne tik išlyginti rezultatą, bet ji nu
kreipti savo naudai. Po treciojo ket
virčio jau veda GSK 26:19. Grandis 
bando tolimais metimais lyginti’ pa
sekmę, bet nevyksta. GSK metasi t 
atvirą kovą ir, neįvertindami prie
šininko, stengiasi pigiu būdu laimėti: 
Sventickas bando likti Grandies gy
nimo užnugaryje • ir nedengiamas 
padidinti taškų skirtumą, bet tas 
jiems l nauda neišėjo — Grandis 
priartėja iki 23:27. Ateina Sventicko 
(GSK) eilė — keliais gražiais metimais 
atsiplėšia iki 23:31. Įsiterpia Dauknys 
(Grandis) ir pasekmė švelnėja iki 
26:31, bet Sventickas dar nebaigia 
demonstruoti tolimų metimų ir di
dinti persvarą. Pasekmė 26:35. Sven
tickas ir Šlepetys įmeta po baudą ir 
tuo GSK mėtymų periodą baigia. 
Rungtynių pabaigoje Baltrūnas pa
sekmę švelnina iki 28:38. Čia pat ir 
rungtynių pabaiga.

Komandose žaidė ir taškus pelnė: 
GSK: Šlepetys L Sventickas 18, 

Ringys 4, Krutulis 9, Makauskas 6.
Grandis: Dauknys 15, Baltrūnas 2, 

Vt. Bandžius 6, Vasiliauskas 2, Jaro- 
šekas 3.

Landshuto Vytis — Landshuto US 
Army 7 art. batalijonas 44:34 (24:16)

Rungtynių pradžioje Vytis pasime
ta ir atrodo nėra vilčių ne tik lai
mėti bet ir sušvelninti vis didėjanti 
taškų skirtumą. Pirmąjį ketvirti 
amerikiečiai laimi 12:6. Antrajame 
ketvirtyje Vytis metasi l spartą ir 
pavieniais prasiplėšimais bando pras
mukti prie priešo, krepšio. Ir tas 
jiems pavyksta: netrukus rezultatas 
ne tik išlyginamas, bet ir persveria- 
mas Vyčio naudai. Pirmąjį kėlinį 
laimi Vytis pasekme 24:16.

Šias rungtynes laimi Vytis 44:34.
Pačios rungtynės įdomios buvo tik 

gyvumu ir permainingumu, bet trū
ko gražaus žaidimo, gero kamuolio 
valdymo ir derinių. Beveik visi 
taškai tiek vienoje tiek kitoje pusėje 
buvo pasiekti tik „solo" praėjimais. 
Vytis laimėjo tik sparta. Be to, ameri
kiečių pralaimėjimo priežastim rei
kia laikyti jų blogą zonini dengimą 
Ir stoką Ištvermės.

Komandose žaidė ir taškus pelnė: 
Vytis: Augulis 6, Kalinauskas 16, 

Lingė 3, Sobieskis 2, Ziupsnys 11, 
Kazakevičius 6,

US Army: Hardwick 0, Stephen 0, 
Keller'7, Hepgpath 10, Hollins 17.

5
Kovas — Landshuto Vytis 116:47, 

(61:9) z '
Kovas pasiūlo spartą, Vytis jos 

neišlaiko, pasimeta ir rimtai pasi
priešinti jau neĮstengia. Pirmojo kė
linio pasekmė 61:9 Kovo naudai. An
trajame kėlinyje vaizdas nesikeičia: 
Kovas žaibiškais antpuoliais atakuoja 
net kamuolį stebėti* nespėjančius 
landshutiškius ir didina jau ir taip 
aukštą pasekmę. Atrodo, kad Schein- 
feldiškiai skuba pasiekti triženkli 
skaičių. Taip ir buvo: primetę 100 
taškų atslūgsta, žaidimas išsilygina. 
Landshutas atsigauna ir tašką po 
taško rinkdami „prisikrapšto“ iki 47. 
Rungtynės baigiamos 116:47 Kovo 
pergale. Šios rungtynės buvo katino 
žaismas su pele. Vytis, būdamas žy
miai silpnesnis vienetas sukovojo 
ryžtingai ir l rungtynes įdėjo visa, 
ką tik parodyti galėjo.

Komandose žaidė ir taškus pelnė:
Kovas: Gružauskas 29, Birutis 33, 

Ginčauskas 14, Jokūbaitis 6, Gry
bauskas 28, Mėrūnas 6.

Vytis: Augulis 22, Kazakevičius 4, 
Lingė 1, Kalinauskas 13, Ziupsnys 7.

Rosenheimo Grandis — Mūnchenas 
42:39 (16:21)

Tai buvo pirmosios paguodos rato 
rungtynės. Rungtynės pasižymėjo 
sparta ir iš anksto nustatyti nugalėtoją 
buvo sunku. Pirmąjį kėlinį vyrauja 
Mūnchenas, kai tuo tarpū antrajame 
Grandis ne tik išlygina rezultatą, bet 
ir vienu momentu veda 27:26. Tačiau 
tas trunka neilgai: MUnchenas vėl 

perima iniciatyvą l savo rankas, o 
Grandis tik skuba lyginti taškų skir
tumą. Tačiau ir ši karta nuo Mūn- 
cheno nusigrįžta laimė: paskutinėse 
minutėse Grandis išlygina, o vi
siškai prieš rungtynių pabaigą vienu 
metimu sunkiai išplėšia pergalę.

Komandose žaidė ir taškus pelnė: 
Grandis: Baltrūnas 4, Jarošekas 19, 

Dauknys 6, Vasiliauskas 6, Bandžius 
Vt. 1, Paulauskas 5.

Mūnchenas: Bandžius Jul. 14, Zum- 
bakis 9, Martinkus 2, Pleiryš 8, 'Da
nasas 4, Bajelis 2.

GSK — Mintis 51:34 (24:20)
Pirmuosius taškus rinkti pradeda 

GSK Sventicko metimu, bet netru
kus Bederžickas (Mintis) atsako tuo 
pačiu Ir jau 2:2. Sventickas rezultatą 
kelia Iki 4:2, bet Marcinkevičius ne
leidžia priešininkui atsiplėšti ir pa
sekmę lygina iki 4:4. Mintis dažniau 
aplanko priešo krepšį, bet kamuolys 
neranda tikslo Tuo tarpu GSK 
Krutulio ir Sventicko metimais rezul
tatą kelia iki 10:4. Kėlinys baigiamas 
apylygėje kovoje rezultatu 24:20 
GSK naudai. Antrame kėlinyje Min
tis Slllnsko metimu artinasi iki 24:22. 
Mintis prasiveržiantis bando artinis 
prie priešininko krepšio, bet neį
stengdami pralaužti zonos, tenkinasi 
tolimais metimais. Tačiau trūksta 
taiklumo.

Rungtynės baigiamos 51:34 GSK 
naudai.

Komandose žaidė, ir .taškus pelnė:
GSK: Sventickas. 23, Makauskas. 2, 

Šlepetys 3, Krutulis 19, Lingys 4.
Mintis: Bederžickas 7, Marcinke

vičius 4, Žilinskas 8, Anaitis 7, Ąžuo
las 4, Juškus 4.

Po šio susitikimo sekė paguodos 
rato finalas.

US Army 7 artil. batalijonas — Ro
senheimo Grandis 36:30 (17:15)

Pirmose minutėse gerai užsire
komenduoja Grandis ir apgalvotai 
rinkdama taškus pirmąjį ketvirti bai
gia savo naudai, tačiau pirmąjį kė
linį laimi kariai rezultatu 17:15. An
trame Grandis keičia žaidėjus: įeina 
Bandžius ir Mackevičius. Amerikie
čiai spartos neatleidžia Ir džiūgau
dami rezultatą pakelia iki 22:15. Kaip 
tik šiuo momentu įsijungia į darbą 
Mackevičius. Gražiais metimais jis 
padėtį Švelnina iki 23:19, o be to, 
įtraukia Grandies komandą l staiges
ni žaidimą. Amerikiečiai nespėja 
dengti skubančius prie jų krepšio 
rosenheimiečlus ir sudaro (jiems dė
kingiausias progas visiškai nedeng
tiems mėtyti t neginamą krepši, bet 
Grandis neišnaudoja savo persvaros 
ir netiksliais mėtymais . „tepri- 
sikrapšto" iki 23:24 ir atslūgsta. — 
Komanda išsikvepia,, dingsta kovos 
jausmas, o kartu žūva ir visos vil
tys. Amerikiečiai atsigauna ir toli
mais metimais pasistumia ikį 31:25, 
Mackevičius dar kartą „suklijuoja“ 
komandą ir padidinęs spartą, bando 
vytis nutolstanti priešininką. Taškas 
po taško ir išlygginimas jau čia pat- 
truksta tik vieno taško — rezulta
tas 31:29. Bet to vieno taško truko 
ir iki rungtynių pabaigos. Grandis 
spartos neišlaiko, pasimeta ,ir pasi
priešinimo jau neberodo. Baigminis 
rungtynių švilpukas skelbia nuglėto- 
ją: paguodos ratą laimi US Army 
komanda, įveikusi Grandį pasekme 
36:30.

Komandose žaidė ir taškus pelnė:
US Army: Hardwiko, Hollins 10, 

Hedgpath 4, Stephan 0, Keller 15, 
Whltemayer 7,

Grandis: Dauknys 4, Jarošekas 2, 
Baltrūnas 6, Paulauskas 2, Bandžius 
VI. 2, Vasiliauskas 3, Mackevičius 11, 
(tik aptram kėl.)

Žaidynių finalas: 
Kovas — GSK 77:29 (39:17)

Nuo pat pradžios Kovas pasiūlo 
spartą ir be didelio vargo surenka 
7 taškus. GSK bando lyginti vis 
didėjanti skirtumą, bet vietoj vieno 
(mesto krepšio Kovas jiems atiduoda 
su „priedu“. Scheinfeldiškiai, jau 
pirmose minutėse sugniuždė GSK 
komandos svajones l nugalėtoją ir 
ketvirti baigia rezultatu 21:8.

Antrame ketvirtyje GSK ginasi 
nuo skaudaus pralaimėjimo: — pra
deda „žmindyti“. Sparta sumažėja, o 
kartu aprimsta ir publika. Tačiau 
tai trunka neilgai. GSK nervai 
neišlaiko ir pasipila serijos tolimų 
metimų, bet didelė jų dalis neranda 
tikslo. Kovas to tik ir laukė:_ vos 
tik Jie perima kamuolį ir žiūrėk, 
kamuolys jau „sėdi" krepšyje. Re
zultatas kyla -ūki 31:11, bet Kovas 
sportos nemažina. Turi gražių progų 
pasižymėti ir Kovo gynikai, bet mė
tymais Jie toli gražu negali lygintis 
puolėjams *— tiek Ginčausko, tiek- 
Jokūbaičio (ypač antrojo) „bandy
mai“ didinti rezultatą baigiasi ne
sėkmingai. Laimei, jų netikslumus 
pataiso čia pat besisuką puolėjai. 
Ypač gražiai tarp GSK gynimo narsto 
Gružauskas su Biručiu, nors ir Gra
bauskas ne toli nuo jų teatsilieka, o 
ypač mėtymuose! Pirmąjį kėlinį Ko
vas laimi pasekme 39:17. Išeina Jokū
baitis, įeina Mėrūnas. Antrąjį kėlinį 
pradeda Krutulis ir Sventickas (abu 
GSK) bet pajutę, kad iš „tų pelų 
nebus grūdų", vėl grįžta l defenzy- 
vine kovą: laikydami kamuolį bando 
užvūklntt laika ir nutolinti skaudaus 
pralaimėjimo grėsmę, Bet ir vėl dai
na be galot — pradeda iš tolo ..ap
šaudyti" oriešo krenšl Ir tinkinąs! 
vienu — kitu pataikymu, kai tuo 
tarnu Kovas jau senokai perkopė 
pusšimti. Rezultatas 65:21. Kovas 
keičia žaidėjus: išeina Birutis, grįžta

Jokūbaitis. Kovas spartos nemažina, 
nors ir GSK po truputi atsigauna ir 
rezultatą švelnina iki 65:25. Toliau 
kėlinio pabaiga vėl priklauso Kovui. 
Rungtynes, o kartu ir krepšinio žai
dynių nugalėtėjo vardą iškovoja Ko
vo ekipa, finalinėse rungtynėse (vei
kusi Kempteno GSK rezultatu 77:29. 
Komandose žaidė ir taškus pelnė:

Kovas: Gružauskas 13, Jokūbaitis
o, Ginčlauskas 10, Mėrūnas 8, Gry
bauskas 22, Birutis 24.

GSK: Krutulis 4, Ruigys 2, Sven
tickas 15, Šlepetys 4, Makauskas 4.

Po žaidynių Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės Landshuto apylinkės 
pirmininkas padėkojo komandoms 
už gražų žaidimą ir nugalėtojus atžy
mėjo dovanomis. Beto, jis pareiškė 
padėką už suteiktą paramą: Lands
huto kariuomenės atstovui, UNRRA 
karininkams p. p. tiekimo karininkei 
Seeberg Ir p. Volodkal, Mūncheno 
sporto apygardos krepšinio vadovui
p. St. Mackevičiui, Landshuto spor
to klubo Vytis pirmininkui, p. Au
guliui ir kitiems, prie šio turnyro 
rengimo prisidėjusiems asmenims. 
Sportininkų vardu “padėkos žod( tarė 
p. Baltrūnas, Jis taip pat (teikė 
geriausiai žaidusiam ir drausmin
giausiam krepšininkui Meerbeck 
UNRRA—os direktoriaus p. G. Ruk
šėno asmeninę dovaną. Ji teko Ko
vo žaidėjui Jonui Gružauskui.

Vertinant šiame turnyre dalyvavu
sių komandų pajėgumą, reiktų iš
skirti Scheinfeldo Kovą. Kovo stipry
bė slypi spartoje, tiksliose ir staigio
se pasuolėse bet mėtymuose. Gal kiek 
mažiau, aktyvūs taškų rinkime yra 
abu gynikai, nes ir iš gerų padėčių 
ne. visuomfet randa priešo krepšį, bet 
šią ydą* atitaisyti nesunku ir ji ne
gadina darniai žaisti. Ne blogai pasi
rodė ir naujasis komandos narys. Mė
rūnas, bet girtis, kad visiškai prita
po pie Kovo kūno, negali. Atrodo, 
pad prie didelės spartos jis dar nėra 
pratęs, nors polinkių tam ir turi. Ta
čiau ir gerai valdydami kamuolį bei 
nepaprastu veržlumu ' žavėję publiką 
koviečini techniškų plonybių nepa
rodė, išškyrus bloką ir centro kom
binaciją pradedant žaisti iš aikštės 
vidurio, bet jos yra būtinos, nes ne 
visuomet priešininkas išsigąsta spar
tos. Tuomet Ir tikslūs mėtymai neturi 
savo reikšmės, nes prie techniškai 
gero priešo krepšio priselinti nėra 
lengva. Žinoma šios pastabos nė kiek 
nežemlma Kovo laimėjimų, nes per 
trumpą savo gyvavimo laikotarpi jie 
ir taip daug yra nuveikę.

Iš kitų komandų reiktų išskirti an
trąjį finallstą-Kempteno GSK. Tai 
savotiškai Įdomus vienetas:" ekipos 
siela yra vienas asmuo Ir jo tos die
nos forma turi įtakos ( rungtynių re
zultatą. Jeigu netikite-peržvelkite 
rungtynių lapus! Žinoma daug reikš
mės turi ir jo pagelbintnkų pastan
gos, bet galima drąsiai tvirtinti, kad 
iš GSK ekipos išėmę Sventicką, ko
mandos nebepažinsime. Sventickas yra 
komandos siela, diriguojanti koman; 
dos veiklą Ir taktiką. Jis nurodo, ka
da reikia pulti, kada grjžti ir tik sau 
leidžia pabandyti tolimus metimus. 
Bet peržvelgus visą komandą, susi
daro jspūdis, kad ekipa nėra išbaig
ta: — trūksta net būtiniausių krepši
niui privalumų-tikslių mėtymų, jau 
nekalbant apie techniškąsias plony
bes. Slubuoia ir dengimas. Galima 
tvirtinti, kad GSK yra viepintėlfr lie
tuvių krepšinio komanda, kuri nau
doja zonini dengimą, bet kartu ne- 
aosirlksim sakydami, kad šis npslgy- 
nlmo būdas Jiems daug daugiau kaš
tuoja. negu dengimas žmogaus žmo
gų. Tiesa, pats zoninis dengimas nė
ra jau taip bloga defenzyvlnė prie
monė, bet ( ją reikia įsigyventi, ko, 
stebint ilgesni laika GSK ekipą, pa
stebėti negalime. Būtų (domu išvysti 
GSK komandą pakeitus savo taktiką 
ir palyginti ja su kitais vienetais.

Peržvelgę pirmąsias dvi žaidynėse 
dalyvavusias komandas ir radę ju 
žaidimo kontrastus to padaryti su li
kusiomis ekipomis nepajėgsime, nes 
visos jos yra vienodai pajėgios Ir 
sunku būtų tvirtinti, kuri iš jų ga
gėtų lygintis bent GSK penketukui. 
Gal kiek arčiau jo rikiuojasi Mintis, 
o visoms kitoms trūksta ir mėtymų 
ir susižaldimo, o labiausiai kovos dva
sios bei ištvermės. Norėdamos atsto
vauti mūsų krepšini, jos turi dar 
daug padirbti, ko mes joms ir lin
kime.

įvykusias varžybas reikia vertinti 
teigiamai. Panašių žaidynių pravedl- 
mas nėra kasdieninis ir rūpesčių ne
reikalaująs darbas (ypač tokiai mažai 
stovyklai, kaip Landshutas), todėl jų 
organizuotojams — Landshuto lietu
vių stovyklai, turime būti dėkingi už 
gražų inašą i mūsų sportini gyveni
mą. Atvykusių komandų maitinimas 
ir* aprūpinimas buvo jiems našta, bet 
ją 1ie nešė su kantrumu ir be prie
kaištų. . Tai pavyzdys, ką daro geri 
norai ir užsidegimai. Pagarba jiems!

V. S.

Mūncheno sporto apygardos va
dovų ir klubu atstovų suvažia

vimas Landshute
Atitrūkdami nuo įsipareigojimų 

krepšlno varžybose apygardos atsvo- 
tai ir klubų vadovai laisvalaikio me
tu susirinko aptarti aktualiausius 
sporto gyvenimo (vykus Ir nustatyti 
gaires tolimesniam darbui. Susirin
kime dalyvavo Ir centrinio sporto 
komiteto pirmininkas p. Baltrūnas. 
Jis apgailestaudamas, konstatavo kad 
pereitais metais išrinktoji sporto va
dovybė savo planų ir tikslų nereali
zavo, todėl jis neperseniausiai krei
pėsi ( vyr. L. T. B. komitetą prašy
damas jį imtis iniciatyvos perimti 
lietuvių sporto gyvenimą i savo ran
kas. Baigdamas savo kalbą p. Bal-

• trūnas pasveikino naujai įsikūrusią 
Mūncheno sporto apygardą ir pa
brėžė, kad tik panašiu būdu organi
zuodami 'sportininkus pasieksime tai, 
ką turėjo (vykdyti centrinis sporto 
komitetas. Mūncheno sporto apygar
dos pėdomis, jo žodžiais tariant, tu
rėtų pasekti ir kitos L.T.B. apygar
dos.

Po jo kalbos pranešimą davė Mūn
cheno apygardos pirmininko pava
duotojas ir tinklinio-krepšinio sekci
jos vadovas St. Mackevičius. Jis su
pažindino klausytejus su krepšinio 
ir tinklinio pirmenybių nuostatais, 
kurių pagrindinė mintis yra ši: pir
menybės pravedamos Mūncheno 
sporto apygardos ribose. Žaidžiamas 
tik vienas ratas. Daugiausia taškų 
surinkusi komanda laimi 1947 metų 
apygardos nugalėtojo vardą ir gauna 
dovaną. Seinininkai atvykusiai ko
mandai duoda nakvynę, maistą ir 
apmoka 50% faktlnų kelionės išlai
dų. Sporto klubai nuo krepšinio ir 
tinklinio pirmenybių rungtynių pa
jamų moka 10% bruto pelno apygar
dos reikalams, Si pinigų suma bus 
sunaudota, krepšinlo-tlnkllnio pirme
nybėse nenumatytoms išlaidoms pa
dengti. Klubai už kiekvieną krep- 
šinlo-tinklinio pirmenybėse (regi
struotą sportininką moka apygardai 
po 5 RM. Visus pirmenybėse kilusius 
neaiškumus klubai ar teisėjai pra
neša tinklinio-krepšinio vadovui ar
ba jo pavaduotuojams. Pavaduotojus 
pasirenka pats tinklinio-krepšinio 
Vadovas, (teko patirti, kad pavaduo
toju tinklinio reikalams sutiko būti 
inž. V. Balsys, o krepšinio dr. Pra
nas Mažeika). Pavaduotojai tikrina 
pirmenybėse (registruotų dalyvių 
starto teisę, tiria kilusių ginčų prie
žastis, daro reikiamas išvadas. Krep- 
šinio-tinklinio pirmenybes praveda 
apygardos reikalų vedėjas.

Po šio pranešimo p. Maekevičius 
priminė, kad reiktų atkreipti dėmes( 
l mokyklinio amžiaus vaikų fizinį 
auklėjimą, it sportini (ypač jaunes
niųjų) tinkamą paruošimą. Kadangi 
išeivijoje negalime didžiuotis gerai 
paruoštais kūno kultūros mokytojais 
ar atskirų ’sporto šakų treneriais, 
toHėl Mūncheno Sporto Apygarda 
yra numačiusi suruošti Alpių kalnų 
papėdėje, stovyklą, kurioje būtų pa
ruošiami nauji sporto darbuotojai. 
Patalpos, sporto įrankiai ir kitos rei
kalingos priemonės jau gautos, 
trūksta tik lėšų. Jeigu pavyktu Jų 
gauti-mlnėtoji stovykla prasidėtų š. 
m. rugsėjo mėn. viduryje ir tęstųsi 
apie 20 dienų. Stovyklos programa

Pran simai
PRANEŠIMAS KUNIGAMS
Visi lietuviai kunigai, kurie dar 

nėra gavę per J. E. vysk Brizgi 
iš Amerikos pašalpos, prašomi iki 
š/m.’ liepos mėn. 20 d. parašyti 
kun. Dr. Končiaus vardu mo
tyvuotus prašymus.

Prašymus siųsti šiuo adresu: 
kun. J. Juozevičius, (13b) 
Augsburg-Hochfeld.

1947 m. liepos mėn. 10 —13 d. Wūrz- 
burgo stovykloje šaukiama Ameri
kiečių ir Prancūzų zonų gimnazijų 
ir progimnazijų lietuvių kalbos mo
kytojų tarnybinė konferencija, kuri 
bus pradėta liepos 10 d. vai. Darbų 
programa: 1. Gramatikos dėstymas 
gimnazijoje, 2. Kalbos kurso apimtis 
ir tikslai aukštesniosiose klasėse, 3. 
Lietuvių literatūros programos išė
jimas tremties sąlygomis, 4. Visuoti
nė literatūra tremties mokykloje, 5. 
Stilistikos ir poetikos kurso ėjimas 
a) žemesniosiose ir b) aukštesnio
siose klasėse, 6. Atmintinis poezijos 
ir grožinės prozos dalykų mokyma
sis, 7. Mokinių skaitybos tvarkymas, 
8. Rašomieji darbai, 9. Pastebėjimai 
iš mokyklų lankymo ir keliamųjų 
bei baigiamųjų egzaminų, 10. Prane

Paieškojimai
4398. Vytautas Kavaliūnas, No. 591721, 

Dėpot 222, Fort Nolsyle-Sec, Reg. Pa
ris, kilęs iš Kybartų valsč., Šukelių 
kaimo, Vilkaviškio apskr., ieško savo 
giminių bei pažįstamų. Rašyti minė
tu adresu.

4399. Lithuanian Consulate (Gene
ral, 110 St. George Street, Toronto 5, 
Ontario, Canada, prašo atsiliepti Ame
liją Wasilieff Korosas, Jurgio Karoso 
žmoną.

4400. Povilas Jarašiūnas ir Jo žmo
na Emilija, kilę iš Biržų apskr., Jo
niškėlio valsč., žmona kilusi iš Meš- 
kalauklo km., gyveną 51 Gorevale 
Ave., Toronto 3, Ontario, Canada, 
ieško giminių ir pažįstamų.

4401. Anelė Blažaitytė (dabar pagal 
vyrą Vektorienė) ieško Bronės Jo- 
cytės ir Janės Kručkytės. Jos adre
sas: . 135 Gorevale Ave, Toronto 3, 
Ontario, Canada.

4402. Vytautas Tikuišis, Schweiz, 
Horgen b. Zūrich, Hernerholzgasse 28, 
ieško giminių ir pažįstamų.

4403. R. Hazienė, DXR.K. Drags- 
baeklejran, Thisted,- Denmark, ieško 
Zigmo Hazo'. 

jau paruošta. Stovykloje gyventų 
vien tik lietuviai (apie 100 asnfenų). 
Šiai stovyklai kandidatų sąrašus su
daro sporto klubai, susitarę su vie
tos komitetų vadovybe (ypač kūno 
kultūras mokytojais) Į -stovykla pri
imami asmenys, iš visos amerikiečių 
zonos kurie ją baigę ryžtasi pakelti 
mūsų tautos atžalos-jaunimo fizinį 
patvarumą. Jeigu apygardos vadovy
bė! pavyktų gauti lėsųs tovykla tikrai 
(vyks, todėl klubai jau dabar paruo
šia kanditatų sąrašus ir, apygardai 
pareikalavus, juos kuo skubiausiai 
pasiunčia.

Suvažiavimo dalyviai nutarė krep- 
šlnio-tinklinio pirmenybes pradėti 
liepos mėn. — Jose, klubo vadovams 
pageidaujant dalyvaus ir „Šarūno" 
bei G.S.K. vienetai.

Suvažiavime dalyvavęs Scheinfeldo 
atstovas žadėjo ir jų L.T.B, apygar
dos komitetą .pakviesti (kurti sporto 
apygardą. Dalyvis.

J. Vlnča USA zonos meisteris
Sekmadieni, birželio 29 d. lietuvis 

J. Vinča, Augsburge, laisvo stiliaus 
amerikiečiu zonos profesionalų pir
menybėse lemiamoj kovoj prieš Vo
kietijos meisteri Baumapną puikiai 
sukovojo, išplėšdamas aštuntoj, mi
nutėj laimėjimą. Tuo būdu Vinča 
tapo laisvo stiliaūs (catch as catsch- 
can) amerikiečių zonos meisteriu. ■

Graikų-romėnų stiliaus pirmeny
bėse Vinča kol kas „eina" su dviem 
laimėjimais-prleš Westphal (šiaurės 
Vokietijos meisteris) ir Albrechtą 
(Hamburgo meisteris), trims lygio-" 
slom-prieš Europos meisteri vokieti 
Mosingą, Dose, ir vokieti Janslngą, 
tačiau pralaimėjo prieš pasaulio mėli 
sterj Sasorsky (Lenkija) ir 1935 m. 
Vokietijos meisteri Kaiserį. Šią sa
vaitę pirmenybės baigiamos. Plačiau 
sekančiame numeryje.

NAUJA LIETUVOS REKORDINE 
PASEKME!

Visai trumpai prieš spausdinant š( 
„Žiburių" numerį, buvo gautas pra
nešimas, kad š. m. birželio mėn. 28 d. 
Mūnchene tarpklubinėse lengvosios 
atletikos rungtynėse tarp Mūnche
no V. F. L. ir Frankfurto Ein
tracht, dalyvavęs šiose rungtynėse 
lietuvis Algimantas Kernius šuolyje 
( tolį pasiekė naują Lietuvos rekor
dinę pasekmę — 7,27 mtr. Senasis re
kordas priklausė nuo 1937 m. Foml- 
nui — ’7,02 mtr.

(sekančiame numeryje bus plačiau) 

šimas apie Lietuvių Kalbos Draugiją, 
einamieji reikalai Ir kt.

Konferencijos dalyviai nakvyne bus 
aprūpinti, maisto turi pasiimti patys.

Švietimo Valdybos Aukšt. Mo
kyklų Inspektorius lietuvių kal- 

• bal Ir literatūrai

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
VADŲ IR VADOVIŲ SUVAŽIA

VIMAS
L S S Tarybos Plrmija Lietuvių 

Skautų Sąjungos Vadų ir Vadovių 
Suvažiavimą šaukia 1947 m. liepos 
mėn. 6 — 7 d. d. Kassel-Mattenbergo 
lietuvių stovykloje.

Suvažiavimas prasidės VII. 6 d. 8 vai.
Suvažiavime kviečiami dalyvauti: 

LSS Tarybos, Garbės Teismo, Kon
trolės Komisijos, Skautų Brolijos Va- 
dijos, Skaučių Seserijos Vadijos ir 
rajonų vadijų nariai, Brolijos Gar
bės Gynėjas, Seserijos Garbės Gy
nėja, tuntininkai-ės ir tuntų vadų 
bei vadovių atstovai (po vieną nuo 
tunto).

Atvykstantieji turi turėti Ir savo 
maistą Vietoje bus paruošiama rytą 
Ir vakare kava Ir pietums sriuba.

Smulkios informacijos skelbiamos 
LSS Biuletenyje.

LSS Tarybos Plrmija

4404. E. ir Nina Baumdlckerytės, 
(22a) Mūlhelm-Ruhr-Saarn, Am Būhl 
29, ieško Marijos Palubinskienės su 
sūnum Mindaugu, paskt. adresas: 
Tūbingen, Hechingerstr. 18, Janinos 
Sepetienės su vyru ir jos sesutės 
Reginos Stlklickaitės, paskt. adresas: 
Erfurt, Auenstr. 22/1.

4405. Karolis Rėderis, (23) Hallstedt 
Nr. 8, Post Neubrūhhausen, fiber Bas
sum, Bez. Bremen, ieško sūnaus Ri
chardo Rėderio ir kitų giminių ir 
pažįstamų.

4406. Sargūnas Locija iš Rygos, 
Herzbachweg 3a, Gelnhausen, ieško 
Elenos Andrašiūnlenės iš Kauno ir 
jos vyro Antano Andrašiūno.

4407. Alf. Simonaitis, Stuttgart-Bad 
Cannstatt, Rlngelgūrtenstr. W 3—17, 
prašo atsiliepti žinančius apie liki
mą mažeikiečių, gyvenusių Rosenthal 
(Neumark), Bahnhofslager, netoli 
Kūstrino.

4408. Juozas Jekelaltis, Ar. Meks. 518 
Temperley F. C. S. Buenos Aires, 
Rep. Argentina, ieško brolių Povilo, 
Antano, Jono ir Viktoro Jekelaičių 
sesers Marės Jekelaitytės. Visi gimę 
Rinkūnų km., Garliavos valsč.
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LIETUVIU SAVAITRASTIS

Vašingtono rūpesčiai
Amerika iki praėjusio karo tik

tai buvo žinoma kaip neribotų 
galimybių kraštas, kaip aukso ša
lis, kaip didžiausios laisvės pa
saulis. Todėl ir nestebėtina, kad 
po pirmojo pasaulinio karo Ame
rika tapo stambiausias tautų kre
ditorius. Iki 1922 metų JAV. už
sieniui paskolino 16,3 milj. ir 1933 
m. šių paskolų suma pasiekė 24 
milijardus dolerių. Pagal nese
niai padarytą valstybės pasekre- 
toriaus Willord Thorpe ir buv. 
prezidento Herberto Hoovero 
pranešimą, nuo šio karo pabai
gos, t. y., per dvejus metus JAV- 
jau investavo užsieniui 13 mili
jardų dolerių ir būtent: 6 mili
jardus pagelbos tiekimų ir 7 milj- 
kreditų formoj. Vadinas, šiam 
karui pasibaigus, Amerika ne tik 
savo pirmaujančio, kaip pasaulio 
finansininko vaidmens nenustojo, 
bet, atsisakius „malonaus izolia- 
cionizmo“ principo įkopė į pa
saulio politikos . pirmaujančias 
valstybės. Šiandien JAV vyrų pa
leisti šūkiai, įnešti pasiūlymai 
svarstomi viso pasaulio galvų. 
JAV virto visų prispaustųjų švy
turys, visų nuskriaustųjų viltis, 
visų prasiskolinusiųjų kreditorius, 
teisybės ir tiesos ieškančiųjų 
užtarėja. JAV nepraleidžia jokio 
pasaulinio įvykio, jo nepastebė
jusi ir į jį vienokiu ar kitokiu bū
du nereagavusi. Amerika, pasi
šovusi vadovauti pasauliui pa
siėmė ir atsakomybę ųž jo rei
kalų vystymąsi.

Prezidentas Trumanas, jam su
teikto Princeton Universiteto š. 
m. birželio mėn. 23 d. garbės 
daktaro laipsnio proga pasakė 
studentams kalbą, kurioje pabrė
žęs visuotino karinio prievolės 
įvedimo reikšmę, nurodė_ ir ma
žųjų tautų paramos būtinumą. 
Tokioje netikrovės atmosferoje 
mažosios tautos negalėtų savo pa
jėgumo išlaikyti.ir tarp mažųjų 
ir silpnesniųjų tautų vėl įsivieš
patautų baimė, atrodytų, kad 
JAV atsisako savo pasaulio va
dovaujančio vaidmens. Tada gau
tųsi įspūdis, kad JAV-bėms trūk
sta noro savo materialinius ir fi
nansinius pasižadėjimus ištęsėti. 
„Mes negalime mūsų atžvilgiu 
draugiškai nusiteikusių valstybių 
palikti vienų“.

„Pilnos apimties karinis apmo
kymas yra demokratiškiausias, 
ūkiškiausias ir veikliausias būdas 
kariniam stiprumui išlaikyti ir 
užtikrinti mums reikalingą pajė
gumą. JAV vaidmuo keičiasi žy
miai greičiau, negu bet kuriame 
mūsų istorijos periode.“ Mes esa-‘ 
me perėmę pasaulinio masto at
sakomybę ir įsipareigojimą ir 
mūsų tauta žiūri į vyriausybę, 
kaip į demokratinių idealų saugo
toją ir priemonę, su kuria mes 
galime dirbti pastovios taikos rei
kalui“. Taip kalbėjo prezidentas.

Ne tik prezidento, bet ir visų 
amerikiečių tautos vadų kalbose 
primygtinai reikalaujama įvesti 
visuotinę privalomą karo tarny
bą, amerikiečių tautai kalbama 
apie sekančio karo, kuris ateisiąs 
greičiau negu bet kas mano, pa
vojų, nurodoma, kad busimojo 
karo visas/svoris krisiąs ant JAV 
ir perspėja, kad Amerika nepa
kankamai pasiruošusi galimam 
karui.

Assosiated Press praneša iš 
Miami, kad gen. lt. J. Lawton 
Collins, karo departamento infor
macijų viršininko skaičiavimu, 
amerikiečių karių skaičius, paly
ginus su Sovietų S-ga, yra 20 kar
tų mažesnis, kad rusai turi dau
giau 10 tūkstančių lėktuvų, kai’

pervertino savo vedamąją pro
pagandą ir 4. dėl fatališko, tiesiog 
isteriško vidinio jausmo, ’ kuris 
neabejotinai turėjo įtakos į JAV 
vyriausybę ir teigiamai veikė ru
sus“.

JAV svarbiausios republikonų 
ir demokratų partijos šiuo pietų 
užsienio politikos klausimais yra 
vienodos nuomonės, net toks vy
ras kaip Wallace pabrėžia, kad 

____ Sovietų S-ga turėtų suprasti, kad 
vieną dieną ir JAV pritrūks kan- 

V. R. trybės ir negalės ramiai leisti to
liau Sovietų S-gai plėsti savo 
įtaką į tokias sritis, kaip Turkiją, 
Graikiją ir Persiją. Tuo ppt metu 
Sumner Welles, buvęs valstybės 
pasekretorius, radio kalboje pa
brėžė, kad „visas pavojus vėl su
sitelkė į tradicinę parako statinę 
— Balkanus, kurie kasdien vis 
smarkiai! grąso“, ir kad „dabar
tiniai Sovietų S-gos vadai yra 
nusprendę tęsti agresyvios eks
pansijos politiką“.

Buvęs Austrijos amerikiečių 
kariuomenės vadas Clark, kalbė
damas apie palaikymą santykių 
su Sovietais, pareiškė, kad šioje 

vyzdžius, kad pamatytumei), kaip srityje tvirtumas ir aiškumas ne
baisiai silpni mes esam šiandien“,, didina karo galimumus, bet prie- 
perspėja generolas. .. ..

„Mes visu nuoširdumu ir logiš
ka galvosena turime jau dabar 
peržiūrėti mūsų esamą padėtį ir 
daryti reikalingus žygius, kad bū
tumėm pasiruošę sutikti tai, kas 
gali įvykti. Mel nebegalime ilgiau 
gyventi tikimybėmis.“

JAV karo departamentas jau-- 
čiąs, kad „didieji uostai kaip New 
Yorkas, bus logiškas taikinys ir 
didieji pramonės centrai kaip 
Detroitas, Pittsburgas ir Chicago, 
bus puolimo rajonai“.

„Kad išliktų nepažeistas tautos 
saugumas, reikalinga įgyvendinti 
visuotino karinio apmokymo pro
gramą ir sujungti kariuomenę ir 
laivyną į vienas rankas“, sampro
tauja informacijų viršininkas.

Amerika naujo konflikto gali
mybę ižiūri tik su Sovietų Są
junga. Nors tokie vyrai, kaip Ro
bert Jackson, buvęs Nūmbergo 
tarptautinio karo nusikaltėliams 
teisti teismo pirmininkas, mano, 
kad „karo su Sovietų S-ga gal ir 
galėtų išvengti“, bet yra klausi
mas ar žiauri ir kieta kova tarp 
JAV ir Kremliaus, išplėsti numa
tytosios įtakos sritis neišsivystys į 
ginkluotus puolimus“.

„Mes Rusiją įstatėme į tokias 
milžiniško pirmumo turinčias po
zicijas, kur ji gali veikti su įbau
gintais, demoralizuotais ir nuo 
karo pavargusiais žmonėmis. 
JAV-bės dėl savo vestos politi
kos Europoje dabar turi daug rū
pesčių. Šių rūpesčių bei nepasise
kimų, pagal Jacksoną, priežastys 
Europoje yra susidariusios 1. dėl 
per didelio masto „panikos grei
čiu“ JAV kariuomenės ir ginklų 
atitraukimo iš Europos, tuoj ka
rui pasibaigus 2. dėl sumažinimo 
pajėgų Europoje, kur JAV re
prezentantai paliko su parama, 
neatatinkančia jų uždavinius. 
3. dėl JAV neįvertinimo gudrios 
ir veiklios Sovietų propagandos, 
varytos viso pasaulio prispaus
tiems žmonėms. JAV atvirkščiai

JAV tik 4 tūkstančius. Gen. ma
no, kad bent kokių neramumų 
Europoje atveju, JAV pajėgos 
yra tokios mažos, kad galėtų būti 
lengvai sutriuškintos. Jis skai
čiuoja, kad rusai gali tuojau iš
mesti į kovos lauką 200 divizijų, 
tuo tarpu visa JAV armija susi
dedanti tik iš 10 divizijų. „Rusų sa
telitai Europoje gali patiekti dar 
100 divizijų. „Aš ,duodu šiuos pa- 

šingai juos sumažina. Jis pri
minė, kad Amerika, Anglija, 
Prancūzija ir Sovietų S-ga buvo 
susitarę ir iškilmingai pasižadėję 
atkurti suvereninę, nepriklauso
mą ir demokratinę Austriją, bet

Tipiškiausias ir antras savo didumu miestas JAV—ėsp — Čikaga

Sovietai sulaužė visus pasižadėji
mus. Kai Austrijos rinkimai pa
rodė, kad Austrija visai nepri
tampa prie sovietų įtakos politi
kos, tada sovietai pradėjo Austri
jos darbininkams, įstojusiems į 
komunistų partiją, duoti daugiau 
maisto, mokėti didesnes algas.

Gen. Clark savo pareiškimą 
baigė tvirtinimu: „Aš suprantu, 
kad paskyrimas pinigų paremti

Baleto „Coppelia“ premjera 
liepos men. 28 d.

Lietuvių Tremtinių Baleto Tea- : 
tro statomo 3 veiksmų baleto : 
„Coppelia“, premjera įvyksta lie- : 
pos mėn. 28. d. 20 vai. Augsburge, ; 
„Ludwigsbau“ salėje. Baletmeis- : 
teris E. Bandzevičius, Dekorato- i 
rius dail. L. Vilimas, Dirigentas . 
muz. A. KuČiūnas. ]

Premjeroje dalyvauja: Ir. Ado- ‘ 
mavičiūtė, V. Adorpavičiūtė, T. ' 
Babuškinaitė, J. Drazdauskaitė, j 
R. Drazdauskaitė, T. Doberkaitė, 1 
G. Ceglokovaite, N. Kaliskienė, 
Kepalaitė, T. Pagodinaitė, Z. 
Smolskaitė, J. Šadzevičiūtė, A.

demokratines institucijas tokiose 
šalyse, kaip Austrija, yra sunki 
mokesčių mokėtojui našta. Taip 
ta pagalba yra brangi, bet ji vie
ną dieną gali virsti įrankiu mūsų 
brangiai Amerikai ir jos vertin
gai demokratijai išsaugoti“.

Associated Press agentūros pra
nešimu jau pasirašytas tarp 
Austrijos kanclerio Leopold Figl 
ir amerikiečių vyr. būstinės gen. 
lt. Geoffrey Keyes susitarimas, 
pagal kurį Austrijai bus suteikta 
100 milijonų dolerių pašalpa.

„The Daily Telegraph“ iš Mas
kvos praneša, kad Maskvos radi

jas, apibūdindamas JAV pagalbos 
teikimą reikalingiems kraštams 
vadina „nieko daugiau, kaip gra
žiomis kalbomis, turinčiomis tiks
lą pūsti miglą į žmonių akis“. „Jie 
siekia gauti kontrolę įvairių kraš
tų ekonomijos ir finansų“, duo
dami jiems paskolų ir kreditų“. 
„Kaip garantiją jie reikalauja įta
kos į šių kraštų vidaus ir užsienio 
politiką.“

Amerika su susidomėjimu seka 
Sovietų \S-gos politikos taktiką 
Kinijoje, Graikijoje ir Balkanų 
kraštuose. Ir ji pati rengiasi įvai
riems galimumams. „The Daily 
Telegraph“ praneša, kad JAV 
prekybos departamentas uždraudė 
nuo š.m. birželio 30 dienos naf
tos ir visų jos produktų eksportą 
į užsienį, išskyrus Kanadą. Laivy
no vienetai sukiojasi apie Grai
kiją, Turkiją, greit prasidės di
deli manevrai šiaurės Atlante.

Nemažo susirūpinimo Amerikai 
kelia Europos ūkinio atkūrimo 
Paryžiaus konferencija. Iš gauna
mų pranešimų susidaro įspūdis, 
l^ad Sovietų S-ga gal ir dalyvaus 
Marshallįo plano įgyvendinime, 
bet tik tiek, kiek jis bus naudin
gas Rusijos vidaus ir užsienio in
teresams. Bet tam vargiai pri
tars Vašingtonas.

Pranešimai iš Kinijos kovos 
lauko rodo, kad gaisras dar la
biau įsiliepsnoja. Visas kovos svo
ris krito ant Mandžūrijos, kurios 
pagal paskutinius pranešimus jau 
85% užimta. Mukdenas ir Cang- 
čūnas jau yra tiesioginėje komu
nistų grėsmėje. Be tiesioginių 

Šlepetytė. J. Ambrazas, E. Band- 
zevičius, A. Butkus, M. Brunei- 
zeris, Z. Baublys, B. Cunovas, A. 
Liepinas, Š. Modzeliauskas, P. 
Maželis, J. Puodžiūnas, S. Velba- 
sis, J. Vasiliauskas, Žygas.

Lietuvių stovyklos, norinčios 
patekti į šia premjerą, turi iš 
anskto pranešti pageidaujamą 
vietų skaičių šiuo adresu: LT Ba
leto Teatras, Augsburg-Hochfeld, 
Baltic Camp.

LT Baleto Teatro 
administracija.

prieš Sovietų S-gą nukreiptų kal
tinimų, Kinijos tautinės vyriausy
bės viceprezidentas dr. Sun Fo 
kreipėsi į JAV-bes suversdamas 
visą šių kovų kaltę Sovietų S-gai. 
Sovietų S-ga esanti kalta ir dėl 
nepasisekimo surasti tarp abiejų 
kiniečių partijų bendrą kalbą. 
Viceprezidentas, nežiūrint tokios 
įtemptos padėties, pareiškė: „Su
rasti bendrą kalbą šiandien nebė
ra galima. Arba komunistai bus 
sumušti arba tautinė vyriausybė 
bus komunistų sužlugdyta.

Visa karo nuniokiota ir badau
janti Europa, Vidurinieji Rytai ir 
tolimoji Kinija yra JAV didžiausi 
rūpesčių šaltiniai.

TARYBINĖS LIETUVOS 
ŠVIETIMO IR AUKLĖJIMO 

RŪPESČIAI
„Žymių rezultatų pasiekta lik

viduojant dar tebeveikiančius 
vokiškosios fašistinės okupacijos 
padarinius, vykdant visuotinio 
privalomojo mokymo įstatymą, 
keliant mokymo — auklėjimo ko
kybę, skaidrinant jaunimo sąmo
nę nuo rasistinio šovinizmo ir 
klerikalizmo okupacijos meto 
nuosėdų, raujant buržuazinės 
ideologijos liekanas, stiprinant 
darbo drausmę, valant mokyklas 
nuo prasiskverbusių į jas lietu
vių tautos priešų — buržuazinių 
nacionalistų.“

„Politinis auklėjamasis darbas 
dar nebuvo tinkamoje aukštu
moje. Kai kuriose mokyklose 
dėstydami ‘
gamtos mokslus, geografiją, mo
kytojai skleidė senus buržuazinės 
ideologijos pagrindus. Be to, mo
kyklinės komjaunimo ir pionierių 
organizacijos, mažai mokytojų ir 
mokyklos vadovybės remiamos 
ir stiprinamos, dar neįstengė 
prieš pastatyti marksistine ideo
logiją buržuazinės ideologijos 
liekanoms mokykloje. Visas pra
eitų mokslo metų mokyklų dar
bas, ypač baigiamieji egzaminai 
parodė dar labai didelių mokymo 
— auklėjimo spragų: dar tebe
santį vokiškosios fašistinės oku
pacijos paliktąjį mūsų mokyklai 
mokinių atsilikimą mokslo žinio
se, formalistišką. atitrukusį nuo 
gyvenimo, labai dažnai supainio
tą su senomis sąvokomis, senais 
prietarais, išsimokslinimą ir ne- 
nilną parengimą dalyvauti socia
listinėje statyboje.“

„Dar ne visi liaudies švietimo 
skyrių vedėjai ir mokyklų direk
toriai parodė reikiamą politinį 
budrumą, parenkant ir komplek
tuojant mokyklos mokytoju kad
rus; ir neatsisakė nuo taikstymo
si su įsibrovusiais į tarybinę - 
mokyklą reakciniais praeities prie- 
-šiškos ideologijos skleidėjais ir 
jaunimo komunistinio auklėjimo 
stabdvtoiais.“ (Tiesa“, Nr. 197, 
23. 8.1546.)

„Reikia .mokymo — auklėjimo 
darbą taip pastatyti, kad išaugtų 
sąmoningi socialistinės visuome
nės nariai, savo tėvynės patrio
tai. ryžtingi kovotojai už mark
sistinę — leninistinę ideologiją ... 
Is mokytojų tarpo turi būti iš
mesti visi priešiški elementai, 
prasiskverbę i mokytojų eiles, 
kurie bando skleisti mokyklose 
buržuazines nacionalistinės ideo
logijos tendencijas.“ („Tiesa“, 
Nr. 203, 30.8.1946.)

x („Naujienos“, 47.5.10.)
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