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Stipri dvasia — 

galingiausias ginklas
Į dabartini mūsų mažos, svetimam nieko 

pikta nepadariusios ir tik taikos troškusios bei 
trokštančios tautos išblaškymą tenka žiūrėti, 
kaip j didžiausią jos nelaimę. Niekad lietuvių 
tauta savo ilgos ir turtingos istorijos bėgyje 
nebuvo taip sukrėsta ir niekad jai neteko iš- 
?gyventi tų gyvybinių pavojų, kurie šiandien 
ą apsupo iš visų pusių.

Giliau pažvelgus į tai, kas yra atsitikę su 
mūsų tauta per paskutiniuosius penkeris me
tus, tenka pripažinti, kad, be išorinių prie
žasčių, atvedusių ją prie bedugnės kranto, veikė 
dar vidinės priežastys, kurių mes objektyviai 
negalime pažinti, bet kurias, tačiau, mes jau
čiame. Tiesa, šios vidinės priežastys taip pat 
nėra tik mūsų tautos valios pagimdytos — jos 
daugiau yra besiblaškančios Europos dvasios 
iššauktos. Tačiau norėdami, kad tauta laimin
gai peršoktų prarają ir mažiausiai sužalota pa
siektų kitą, naujo gyvenimo, naujos epochos 
ir naujos gyvybės krantą, mes turime juo la
biau įsigilinti į jas ir stengtis, jas pažinę, pa
daryti teisingas išvadas.

Kokios gi tos priežastys, kurių autoriais mes 
patys buvome, bet kurioms susidaryti impulsą 
davė mūsų didieji rytų ir vakarų kaimynai, 
sustiprindami tas išorines priežastis, kurios, 
kaip sakiau, brutalios jėgos pagalba paruošė 
mūsų tautai karstą? Jomis buvo, be abejo, 
tautinės vienybės stoka ir nepakankamai išug
dytas valstybingumo jausmas.

Jei šiandien, netekę savo nepriklausomos 
valstybės ir virtę bastūnais, negalime auklėtis 
valstybingumo dvasioje, tai tautinės vienybės, 
plačiausia to žodžio prasme ją suprantant, idėja 
turėtų dešimteriopai įsiliepsnoti mūsų širdyse. 
Dabartinis mūsų bendruomeniškas gyvenimas 
stovyklose ypač gerai tinka tai mūsų vienybei 
pasireikšti bei jai praktikuoti. Reikia tik geros 
valios, nuoširdaus savo brolio atjautimo, dali
jantis su juo visiems vienoda gyvenimo dalia. 
Niekad nepamirškime, kad dvasios stiprumas, 
tas vienintėlis mūsų gjnklas savo šventoms tei
sėms apginti, taip pat priklauso nuo mūsų 
pačių geros valios. Jei norime dvasiniai užsi
grūdinti ir susilaukti visų kelionės į laisvą Lie
tuvą, turime nusikratyti tų ydų, kurios mumyse 
buvo, o gal iš dalies ir dabar tebėra, — mūsų 
kultūrėjimo didžiausiu stabdžiu.

Į mūsų tautos dabartines kančias tenka 
žiūrėti kaip į tam tikrą likimą, kuris nuo mūsų 
mažiausiai tepriklausė. Bet jei, vis dėlto, tauta, 
nors būdama geriausių norų bei siekimų, vakarų 
demokratijų laimėjimo atvėju turi šiandien, 
kaip niekada savo istorijoje, susimąstyti dėl 
savo gyvybės, — tai reiškia, kad mums lemta 
išgyventi tuos sunkius laikus, o mes juos ga
lime išgyventi, tik dar labiau sustiprindami ir 
praturtindami savo dvasią. Juk visi puikiai 
žinome ir suprantame, kad dvasios ginklas yra 
už visus medžiaginius ginklus stipresnis ir ga
lingesnis. į

Tikėdami savo tautos ateitimi ir turėdami 
prieš akis jos šventąsias teises laisvai gyventi 
ten, kur nuo amžių jos protėvių buvo gyventa, 
mes laimingai išgyvensime ir šių dienų žiau
rius mėginimus ir grįšime savo išsiilgton tėvy
nėn kurti naujo, žmoniškumu ir tolerancija 
pagrįsto gyvenimo.

Karo audrai praūžus ir gyvenimo įtampai 
atslūgus, mes matome, kaip žmoniškumo ir 
gėrio principai pradeda vėl reikštis ne tik pas
kirų žmonių, bet ir tautų gyvenime bei jų 
santykiuose. Puikiai žinome, kad tik žmoniš
kumo gėrio principams laimėjus, mes galėsime 
vėl sugrįžti savo laisvon tėvynėn, todėl būkime 
jiems ištikimi ir jais pagrįskime kasdieninį 
mūsų gyvenimą.

Lietuvių tautos kančios mums duoda pa
grindo sakyti, kad žmoniškumo supratimas mūsų 
tautoje buvo visad labai gyvas. Tauta, kuri 
savyje jaučia pakankamai dvasinės potencijos 
likti ištikama žmoniškumo idealui sunkiausiais 
jai lemtų nelaimių metais, yra nemirštanti 
tauta. Jokie pavojai, jokios kančios bei skriau
dos jos negąsdina, nes ji, būdama dvasiniai 
stipri, pajėgs visa tai išgyventi ir likti amžinai 
gyva ir ištikima savo idealams.

Laiškai i Ameriką
neturint artimųjų adresu

Norintieji mūsų tautiečiai susirašinėti su 
Amerikoje gyvenančiais savo giminėmis ar pa
žįstamais ir neturintieji jų adresų turėtų kreip
tis į Lietuvai Vaduoti Sąjungą arba į tos Są
jungos sekretorių Jurgį Lapinską šiuo adresu: 
<820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA.

Margajame pasaulyje
Tri jii konterencijaMaskvo je

Šių metų gruodžio mėn 8 dieną per Londono 
radiją buvo pranešta, kad Maskvoje įvyksta 
trijų konferencija. Konferencija vyksta tarp 
trijų užsienių reikalų ministerių, būtent: 
J A Valstybių, D. Britanijos ir Sovietų Sąjungos. 
Konferencija numatyta gruodžio mėn. 15 dieną.

Svarbiausias konferencijos tikslas esąs ato
minės energijos kontrolės problema. Šioje kon
ferencijoje Svietų Sąjungą turėsianti progos pa
reikšti savo pažiūras del atominės energijos 
kontrolės J. Tautų Organizacijos rėmuose.

Šalia šio klausimo, būsią pasikeista nuo
monėmis Ir kitais reikalais, kaip sako Londono 
kalbėtojas.

Byrnes pareiškė, jog Londone jau prieš sa
vaitę buvę kalbama apie šią konferenciją, kuri 
buvusi numatyta Jaltos konferencijoje: kas 
ketvirtį metų susirinkti 3 didiesiems užsienių 
reikalų ministeriams.

Paskutiniomis „Stars and Stripes'* žiniomis, 
aukštieji dipl. pareigūnai pareiškia, kad svar
biausia problema Maskvos konferencijoje bū
sianti pašalinimas susikaupimo JAValstybių, D. 
Britanijos ir Rusijos santykiuose, kurie, bijo
masi, gali grėsti JTOrganizacijai. Jei ši pro
blema nebūsianti pašalinta, aukšti pareigūnai 
biją, j°g JTOrganizacijos sesija Londone ga
linti būti truputį daugiau, kaip atgarsis tarp 
trijų nesutikimo.

Be to, būsią dar sprendžiama: a) santykia
vimas tarp Europos ir viduriniųjų rytų jėgų, 
b) sąjungimės kontrolės Japonijoje ir c) J. 
Tautų pasitikėjimo klausimai.

Tikimasi, kad premjeras Stalinas atvyksiąs 
iš savo žiemos atostogų ir padėsiąs išlyginti 
skirtumus tarp trijų didžiųjų.

Londone užsienių reikalų ministerių konfe
rencijos nutrūkimas įvykęs dėl JAValstybių 
ir Britanijos glaudumo, kuris atitolinęs nuo jų 
Rusiją., ____

Per New Yorko radiją kalbėtojas paminėju, 
kad iš šios konferencijos netenka laukti sen^ 
sacijų. Anglų radijo diplomatinis koresponden
tas rašo, kad šioje konferencijoje nebus ga
lutinių nutarimų, bet daugiausia draugiškas 
nuomonių pasikeitimas ir išsiaiškinimas arba, 
anot Anglijos užsienių reikalų ministerio Be- 
vino pareiškimo, teks „atviras kortas ant stalo 
padėti“.

Numatoma, kad ši konferencija tęsiantis ir 
per šventes. I JTOrganizacijos visuotinę kon
ferenciją vyksią visi šie ministerial, kaip dele
gacijų pirmininkai. Tas parodo, jog JTOrgani
zacijai skiriamas nepaprastas dėmesys.

.Tmigtiiiiu Tauta 
organizacija stiprėja

WaSingtonas, gruodžio mėp. 5 ir 6 d. Kaip 
praneša „Stars and Stripes“ ir NZ, JAValsty

Dar apie Stutthofo kalinius
„Mūsų Kelio“ 1-jame Nr. buvo duota šiek 

tiek žinių apie Stutthofo koncentracijos sto
vykloje . kalintus mūsų intelektualus. Vėliau 
davėme nuotrupas iŠ prof. Balio Sruogos, ka
linto ten pat, prisiminimų. Prieš kurį laiką 
Dorverdene leidžiamas „Lietuvio“ laikraštis, 
susižinojęs su prof. kun. Stasiu Yla, taip pat 
buvusiu Stutthofo koncentracijos stovyklos ka
liniu, patyrė:

Stutthofo koncentracijos stovykloje viso 
buvę 46 lietuviai intelektualai. Pirmųjų penkių 
savaičių laikotarpyje (1942 m.) iš jų mirę de
vyni: maj. St. Puodžius (jis buvo pirmoji auka), 
du broliai Tumėnai, adv. Kerpė, Vilniaus 
miesto viceburmistras Grigas, Marijampolės 
gimnazijų direktoriai: Masaitis ir Januševičius, 
Kazys Riauba, agr. Budrys. Didįjį šeštadienį, 
1945 m. kovo mėn. 31 d., jau laisvėje, Pama
ryje, mirė dėl šiltinės ir plaučių uždegimo kun. 
Alf. Lipniūnas ir maždaug tuo pat laiku — Dr. 
Germantas. Pastarasis mirė Stutthofo sto
vykloje, po to, kai jų kolona, iš paties Stutt
hofo išvykusi ir padariusi nemaža kelio, vėl 
buvo grąžinta atgal. Kun. Alf. Lipniūnas ir 
Dr. Germantas šiltine apsikrėtė Stutthofo sto
vykloje, kai nesant ko valgyti, kaip lietuvių 
kalinių maisto rūpintojai, drabužius keitė į 
maistą. Greičiausia tie drabužiai buvę ap
krėsti. Kun. Alf. Lipniūnas vienitėlis iš miru
siųjų yra palaidotas (jo laidotuvėse dalyvavo 
jau laisvi jo draugai), gi visi kiti buvo sude
ginti krematoriume.

Taigi vienuolikos jų jau nebeturime gyvųjų 
tarpe. Tikėkime, kad likimas, kaip įsitikinome, 
ne vienam lietuviui buvęs gailestingas sunkiau
siu metu, nebus pašykštėjęs gailestingumo ir 
visiems kitiems Stutthofo kankiniams, kurių 
dalią tuo tarpu tebedengia nežinios skraistė.

bių senatas po 7 dienų debatų 65 balsais prieš 
7 priėmė įstatymo projektą, pagal kurį prezi
dentas ir JAValstybių delegacija Pasaulinėje 
saugumo taryboje, ir Jungtinių Tautų organiza
cija gauna pilnus įgaliojimus. Prezidentui su
teikiama teisė pagal jo nuožiūrą Jungtinių 
Tautų organizacijos Saugumo Tarybai psiū- 
lyti karo jėgas prieš agresiją. Įstatymas patie
kiamas JAValstybių parlamentui. Opozicijos 
pasiūlytas įstatymo pakeitimas, pagal kurį prezi
dentas turėtų atsiklausti kongresą dėl karo 
jėgų panaudojimo — nepraėjo, daugumos buvo 
atmestas. Taip pat ir kiti pakeitimai nepraėjo. 
Tik vienintėlis pakeitimas — papildymas buvo 
priimtas, pagal kurį prezidento paskirtieji de
legacijos nariai turi būti senato patvirtinti.

Suteiktieji JAValstybių prezidentui įgalio
jimai yra nepaprastos reikšmės taikos organi
zavimo ir palaikymo darbe. Jungtinių Tautų 
organizacija bus jau reali organizacija, nes agre
sijos metu galės naudoti karo pajėgas ir tuo 
būdu išsaugoti taikos nedalomumą.

Mažti į u t a ii t ii balsai
JT Organizacijai skiriama vis daugiau dė

mesio ir reikšmės. Neseniai Britanijos užsienių 
reikalų ministeris E. Bevinas parlamente, kaip 
rašo NZ, pareiškė, kad po kelių savaičių 
Londone pirma kartą susirinksią J. Tautų vi
suotinis susirinkimas. Šios konferencijos svar
biausias tikslas būsiąs ant senojo pasaulio griu
vėsių sukurti naują pasaulį. Bet šie planai te
galėsią būti įgyvendinti tik kad, kai pasaulis 
jausiąsis saugus ir būsiąs laisvas nuo baimės ir 
pavojų.

JT Organizacijos paruošiamoji komisija 
dirba toliau. Pagal Associated Press pareiš
kimą, paruošiamojoje komisijoje pradėjo ma
žosios tautos kelti balsus prieš 5-ias didžiąsias, 
būtent: prieš JAValstybes, Angliją, Rusiją, 
Prancūziją ir Kiniją. Mažosios tautos nori pa
naikinti Jungtinių Tautų Organizacijoje did
žiausią didžiųjų galybių ginklą — veto teisę.

Pagal JTOrganizacijos chartą, Saugumo ta
rybos nutarimai turi būti vienu balsu priimti. 
Jei kuri didžiųjų valstybių nesutiktų su likusių 
kitų tautų sprendimu, tai, vienai kuriai pa
reiškus veto, tie sprendimai būtų neteisėti. At
sieit, vienai užprotestavus, nutarimai negalėtų 
būti vykdomi.

Kubos delegacijos pirmininkas formaliai pa
siūlysiąs chartos reviziją ta prasme, kad veto 
tensė būtų pašalinta.

Suprantama, mažosios tautos tokį pasiūlymą 
mielai palaikys, nes, panaikinus veto teisę, visi 
sprendimai būtų daromi balsų dauguma. Šių 
sprendimų tenka laukti visuotinėje konferen
cijoje, kurios susirinkimo data turėtų netrukus 
paaiškėti.

Europoje atgyja politinis gyvenimas
Per šį baisų karą Europos valstybių pa

grindai buvo sugriauti, valstybės, kaip tokios, 
buvo nustojusios egzistuoti. Vietoje norma
laus valstybinio, ekonominio bei tautinio gy
venimo naciai sukūrė karo ūkį. Daugelyje 
kraštų valstybinis vairas buvo perduotas vadi
namoms „kvislinginėms“ vyriausybėms, per 
kurias ekonominis ūkis buvo verčiamas tar
nauti nacių vedamam karui tęsti. Toks sveti
mųjų šeimininkavimas visiškai sugriovė val
stybių pagrindus. Viešasis politinis gyveni
mas buvo eliminuotas. Žmogus liko nuasme
nintas, politinė laisvė atimta. Esant tokiai pa
dėčiai, politinis veikimas persikėlė į pogrindį, 
prasidėjo slaptoji veikla. Tai gerai prisime
name ir mes, kas dėjosi Lietuvoje okupacijos 
metu.

Bet vos tik Sąjungininkai sutriuškino nacių 
rėžimą ir Europoje paliovė žvangėti ginklai, 
tuojau politinis veikimas persikėlė iš rūsių į 
dienos šviesą. Ir nors miestai sugriauti, eko
nominis gyvenimas suardytas, nors viešpatauja 
pokarinis skurdas ir net kai kur besireiškia 
bado šmėkla, politikos vadai, kurie buvo iš
likę gyvi, ir pati visuomenė griebėsi valsty
binių pagrindų atstatymo — ėmėsi politikos.

Normalus žmogaus ar visuomenė gyveni
mas yra įmanomas tik tokioje valstybės sant
varkoje, kur politinis valstybės vairavimas yra 
ne vieno paskiro žmogaus ar nedidelės žmonių 
grupės rankose, bet visų savo, ne svetimo 
krašto piliečių kontroliuojamas. Valstybės 
santvarkoje bei valstybinio ūkio tvarkyme turi 
dalyvauti kiekvienas normalus ir suaugęs 
krašto pilietis, be intervencijos, be pašalinių 
įtakų. Pašalinių jėgų įsiterpimas reikalingas

Atominiu bomb n atsarga
Hollywudas, gruodžio mėn. 6 d. (ANS). Ka

lifornijos technologijos instituto chemijos de
partamento direktorius dr. Linus Paulingas 
pranešė, jog JAValstybėse esą nuo 100 iki 200 
atominių bombų „mažo“ kalibro.

Paulingas, kalbėdamas Hollywudo meno, 
mokslo ir profesijų priklausomame piliečių ko
mitete, pareiškė, jog nesą pagrindo manyti, 
kad ateinančiais metais negalėtų būti 1000 to
kių bombų.

Sovietu Sąjungos autove- 
žiinių gamybos planas

Maskva, lapkričio mėn. 27 d. (AP). Rusija 
savo 5-rių metų plane numato dideliu mastu 
gaminti autovežimius ir traktorius, kad galėtų 
rimtai lenktyniauti pasaulio prekyboje su 
JAValstybėmis ir D. Britanija.

Kaip praneša S. S. Akopovas, vidutinės ma
šinų gamybos pramonės komisaras, Sovietų Są
jungos penkerių metų plano gale šios rūšies 
gamyba padidėsianti nuo 3 iki 4 kartų. Būsią 
išplėsti ir rekonstruoti Maskvos, Gorkio, Uralo 
ir Jaroslavo traktorių fabrikai. Gorkio fabri
kas, kuris gamino didžiausią tankų kiekį per 
karą, turės pagaminti daugiau negu po 1000 
autovežimių per dieną.

Sovietų Sąjungos naujasis populiarusis auto- 
vežimis, vadinamas „Laimėtojur*. Jis bus 5 vietų 
su 65 mylių greičiu per valandą. Mažesnis ti
pas, vadinamas „Maskvietis“, naudos nedideli 
gazolino kiekį su 55 mylių per valandą greičiu.

Pasaulio prekybos 
konferencija

Iš Wašingtono pranešama, kad JAValsty- 
bės ir D. Britanija yra nutarusios ateinančią 
vasarą sušaukti Pasaulinės prekybos 
ir darbo konferenciją ir sudaryti Pasaulinė 
p r e k yb os organizaciją, kaip pasauli
nės saugumo organizacijos dalį. Tuo pačiu 
metu buvo pasirašyta JAV ir Anglijos plati 
ūkinė sutartis, kuri, kaip sutarties pa
vyzdys, galioja kitiems kraštams.

Šia proga JAValstybių užsienių reikalų mi- 
nisteris Byrnes parašė memorandumą, kuriame 
plačiai apžvelgia pasaulinės prekybos gaires. 
Jame, tarp kita ko sakoma, jog paskiros valsty
bės jau dabar nustančios pokarinę prekybos 
politiką. Esą būtinai reikalinga šias priemo
nes nustatyti, kad pasaulis nesiskirstytų į 
griežtus ūkinius blokus.

Prieš šį karą, kaip žinoma, kiekviena val
stybė buvo apsitvėrusi muitų sienomis, kurios 
atnešė didelių ūkinių sunkumų, ypač mažoms 
agrarinėms valstybėms.

Dabartinis anglo-saksų žygis pasaulinėje 
prekyboje įneš daugiau laisvės ir, gal būt, ne- 
beprileis prie panašių užtvarų.

tik tuo atveju, kai yra pavojus, jog krašto 
valdymas pateks į ekstremistų rankas ir grės 
taikai.

Politinis, kultūrinis ir ekonominis gyveni
mas geriausiai pasireiškia 

demokratiniuose kraštuose.
Čia kiekvienas normalus visuomenės narys 
dalyvauja valstybinio aparato sudaryme ir Jo 
veikimo kontroliavime.

Klasinį demokratijos — parlamentarizmo 
pavyzdį randame Anglijoje. Dar karas Toli
muosiuose Rytuose buvo pačiame įkarštyje, o 
Anglijos poltinis gyvenimas jau kunkuliavo. 
Karas ir ten buvo iškėlęs daug vidaus gyve
nimo problemų kurioms išspręsti prisireikė 
naujų žmonių, naujų idėjų įgyvendinimo. Pra
sidėjo politinė partijų kova per spaudą ir ra
diją. Anglijoje, kaip žinome, grūmėsi dvi 
svarbiausios politinės partijos — darbiečių ir 
konservatorių. Kitos partijos yra negausios.

Iki šių paskutinių rinkimų, kurie įvyko 
š. m. liepos mėn., Anglijos vyriausybėje domi
navo konservatoriai. Tik per paskutinius rin
kimus konservatoriai pralaimėjo. Darbiečiai 
parlamente gavo 393 vietas, o konservatoriai 
196, tuo tarpu per priešpaskutinius 1935 metų 
rinkimus darbiečiai turėjo 154 vietas, o kon
servatoriai — 387. Kitos partijos pravedė po 
nedaug atstovų, pav., liberalai — 12 (turėjo
— 21), nac. liberalai — 13 (3), nepriklausomi
— 14 (14), komunistai — 2 (1). Kaip matome, 
valstybės vairas atitenko socialistams — dar 
biečiams, o konservatoriai lieka opozicijoje.

Prasidėjusi Anglijoje, rinkimų banga praūžė 
ir per visą išlaisvintą Europą. Pokariniai rin
kimai yra charakteringi tuo, kad valstybių ir

(Nukelta į 3 pusi.)
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-LIETUVIU GYVENIMAS-

Kokius nuostolius patyrė Lietuvos miestai ir 
miesteliai

„Draugas“ spalių 12 d. paduoda žinių apie 
paskutinių karo veiksmų padarytus nuostolius 
Lietuvos miestams ir miesteliams. Pagal pra
nešimą, ypatingai nukentėję Biržai, kurie so
vietams pateko pereitų metų rugpiūčio 2 d., 
bet kurie vėliau per 10 dienų vėl ėjo iš rankų 
į rankas Biržuose sunaikinta per 70 % visų 
pastatų Alytaus likimas visai toks pat. Za
rasų apskrityje labiausiai nukentėjo Smalvų, 
Dūkšto, Degučių ir Salako miesteliai. Vilniaus 
mieste kovų palikti pėdsakai žymesni, negu 
Kaune. Vilniuje sovietai buvo apsupę stiprias 
vokiečių jėgas, ir vokiečių gynimasis miestui 
paliko gilių žaizdų. Panevėžyje sugriauta apie 
200 pastatų, kurių tarpe malūnai, cukraus 
fabrikas, geležinkelio stotis, elektros jėgainė ir 
kt. Iš Joniškio telikusi tiktai griuvėsių krūva. 
Šiauliai išlikę tik pakraščiuose. Miesto vidu
ryje milžiniškų nuostolių padarė sovietų bom
bardavimai. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia sug
riauta. šakių apskrityje labiausiai nukentėjo 
Lekėčių, Barzdų ir Griškabūdžio miesteliai. 
Švenčionyse išlikę tik keli mūriniai namai. Tas 
pats atsitiko Vilkaviškyje ir Marijampolėje.

HLŽ

Sėkmingai veikia paštas
Hanau. Stovyklos gyventojų patogumui, 

stovykloje gyveną paštininkai susiorganizavo i 
paštininkų grupę ir įsteigė stovykloje lietuvių 
paštą. Paštas savo veikimą plačiai išplėtė, ir 
stovyklos gyvetojai dabar laiku aprūpinami lie
tuviška bei vokiška spauda. Paštas priima visų 
rūsių korespondencijos išsiuntimą ir gautą ko
respondenciją pristato gyventojams į namus.

Paštininkų grupės valdyba susidariusį pašto 
pelną paskirtė kultūriniams reikalams: švie
timo tarybai 300 RM ncturingiems mokiniams 
šelpti ir 200 RM stovyklos vaikučiams rengia
mai Kalėdų eglutei, bažnyčios reikalams 250 
RM. Ta proga už žuvusius bei mirusius pašti
ninkus buvo atlaikytos gedulingos pamaldos.

Hanau stovyklos paštininkus pasekė ir ki
tos stovyklos. Jau pradėjo veikti lietuviški 
paštai Seligenstadt.bei Wurzburg ir Wiirzburg- 
Zell lietuvių stovyklose. Kitur paštai steigiami.

Lietuviškų leidinių leidyklos prašomos apie 
savo leidinius painformuoti Hanau lietuvių 
stovyklos paštą. Jis paims leidinius platinti.

Nuo Naujų Metų Hanau stovykloje numa
toma ruošti miškininkams kursus. Į kursus 
priimami ne vyresni 30 metų amžiaus, baigę 
4 gimnazijos klases vyrai. Registruotis sto
vyklos raštinėje.

šiomis dienomis pradėjo veikti buhalterijos 
kursai. Klausytojų apie 50.

Švietimo Taryba ruošia įvairių stovyklos 
gyventojams paskaitų. P. Tarulis skaitė pas
kaitą iš politinio gyvenimo, p. Merkelis apie 
Amerikos lietuvių spaudą, p. Jonikas apie vi
suomeninio gyvenimo trūkumus. Paskaitos 
diskusinės. Panašios paskaitos bus ruošiamos 
ir diskutuojamos kas savaitę.

Gruodžio mėn viduryje Hanau lietuvių 
stovykla iš pagrindų persiorganizuoja. Sto
vyklos gyventojai rinks lietuvių tremtinių 
bendruomenės komitetą. Tuo būdu iki šiol vei
kusi Lietuvių Sąjunga nustos veikusi. Rinki
mams sparčiai ruošiamasi.

Gruodžio 3 d. Hanau stovykloje lankėsi lat
vių vykskupas. Ta proga aplankė pamaldų metu 
ir lietuvių koplyčią, tarė keletą žodžių ir su
teikė susirinkusiems palaiminimą.

Veikli skautų draugovė
Illertissenas. Nedideliame švabiškame Iller- 

tisseno miestelyje gyvena per 70 lietuvių. Įsi
kūrėme neblogai. Mums palanki amerikiečių 
karinė valdžia lietuvių stovyklai parūpino 
neblogą viešbutį su baldais, visu jo apstatymu 
ir kitais patogumais. Santykiai su karine 
valdžia ir UNRRA gana nuoširdūs ir šilti. 
Lietuviai čia turi gerą vardą ir visur maloniai 
priimami.

Kultūrinis stovyklos gyvenimas, kiek leidžia 
sąlygos, gana gyvas. Turime Lietuvių Sąjun
gos skyrių, vaikų darželį T. Raskauskienes ve
damą, pradžios mokyklą B. Kviklienės vado
vaujamą, anglų kalbos kursus.

Paskutiniu metu gyvesnį veikimą rodo čia 
įkurta skautu draugovė: ruošia iškylas į mišką, 
šaukia sueigas, organizuoja praktiškus žaidi
mus, mokosi III laipsnio programos ir kt. Pas
kutiniu metu jos pastangomis suorganizuotas 
lageryje viešų paskaitų ciklas. Turima gerų 
vilčių įsigyti uniformas.

Stovyklai vadovauja dipl. chem. E. Binke- 
vičius.

Lietuvių „Aušros“ choras
Kleinkdtzas, Gūnzburgo apskr. Čia įsikū

rusi stovykla tolydžio didėja ir šiuo metu glo
boja per 200 lietuvių. Jau kuris metas, kaip 
lietuviškajai stovyklos vadovybei pavyko ga
lutinai atsiskirti nuo kaimynų latvių, kurie kie
kiu gausesni, gyvena toje pat sodyboje. Taip 
atsiskyrus, dabar visus lietuvių reikalus, prade
dant ūkiniais (maitinimo, žiemai pasirengimo 
ir p.) baigiant kultūriniais, tvarko mūsiškiai 
visiškai savarankiškai.

Lietuvių stovyklos choras, dabar jau „Auš
ros“ choro vardą įgavęs, stropiai dirba ir ruošia 
naują repertuarą. Visų stovyklos gyventojų 
atminty dar tebestovi įspūdingos „Aušros“ 
choro krikštynos, kurios įvyko š. m. lapkričio 
24 d. Krikštynų proga buvo suruoštas koncer

tas. kurio programos centre pasirodė pats krik
štijamasis choras, vadovaujamas muz. P. Vac- 
bergo, vykusiai ir subrendusiai atlikęs: K. V. 
Banaičio „Paskutinį vakarėlį“, Paulausko 
„Miškų gėlę“, Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“, 
Kačanausko „Karvelėlį", R. Strauso „Žydrąjį 
Dunojų“ ir Paulausko „Jūreivių maršą“. Prieš 
choro išstojimą scenon buvusioje koncerto 
dalyje dalyviai gavo progos išgirsti žinomuo
sius solistus — instrumentalistus — Iz. Vasy- 
liūną (smuiką) ir M. Saulių (violončele). Be 
jų, su dainomis pasirodė stovyklos solistai: 
E. Vilnonis, VI. Sabaliauskienė ir Br. Jacike- 
vičienė, o tautinių šokių šokėjai, vadovaujami 
Vai. Urbonavičienės, išlaikė pirmąjį egzaminą 
— pašoko „Malūną", „Šustą“ ir „Kalvelį“. Tai 
buvo pirmasis viešas stovyklos tautinių šokių 
grupės pasirodymas.

Koncerto programos pabaigoje- atliktos pa
čios choro krikštynų apeigos. Jas baigus, vie
nas krikštatėvių — stovyklos pirmininkas S. 
Grina perskaitė ir perdavė choro seniūnui aktą, 
pagal kurį nuo šiol Kleinkozto lietuvių sto
vyklos choras reikšis kaip lietuvių „Aušros“ 
choras. Po to sekė kuklios vaišės svečiams, 
programos dalyviams ir stovyklos gyventojams.

Tiek ankstyvesniame mišriajame, tiek da
bartiniame „Aušros“ choro krikštynų koncerte 
gausiai dalyvavo aukštieji UNRRos pareigūnai, 
kurių keturi buvo šio choro krikštatėviais.

Pirmasis „Aušros“ choro pasirodymas įvyko 
po kelių dienų, kada jam teko koncertuoti 
UNRRos ligoninėje, Gūnzburge.

Pabaltiječiai apgyvendinti butuose
Mūhldorfas. MūhlcĮprfe gyveną lietuviai jau 

persikėlę iš barakų į butus. Tam reikalui yra 
paskirti buv. vokiečių namai Eichfelde prie 
Mūhldorfo. Čia kiekviena šeima gavo po atskirą 
kambarį. Butuose yra virtuvės, ir dabar šei
mininkės kiekviena gamina valgį namuose.

Lietuviai čia gyvena su estais ir latviais. 
Estų yra mažai, bet latvių gana daug. Visų 
bendrai išrinktas stovyklos komendantas iš
vyko apsigyventi kitur ir todėl buvo išrinkta 
nauja stovyklos vadovybė. Pažymėtina, kad 
per balsavimus daugumoje visur praėjo lie
tuviai. Čia lietuviai su kitų Pagaltijo tautų 
pabėgėliais yra gražiai susigyvenę ir per rin
kimus latviai ir estai daugumoje balsavo už lie
tuvių atstovus, ką taip pat, atsidėkodami 
aniems už nuoširdumą, padarė ir lietuviai.

Lapkričio 10—11 d. d. atvykęs čia p. So
deikos vadovaujamas lietuviškas ansamblis iš 
Wiesbadeno davė net 3 koncertus: bažnytinį, 
Pabaltijo tautų pabėgėliams, lenkams ir ameri
kiečių kariams. Koncertai įnešė daug paįvai
rinimo į sunkų emigrantų gyvenimą ir leido 
bent kelioms valandoms persikelti į senas gyv. 
vietas Lietuvoje. Pageidautina, kad ir kiti 
mūsų broliai, galėdami kuo nors pasirodyti ar 
palengvinti mūsų sunkią dalią, mūsų nepamirštų 
ir mus atlankytų. Labai džiaugsimės. B. 2.

Amerikiečių zonos pakraštyje
Wunsiedel. Maždaug pusiaukelyje tarp 

Bayreutho ir Egerio, į pietus nuo Hofo, Wun
siedel miestely esame įsikūrę apie 360 lietuvių. 
Gyvename nacionalizuotuose namuose, kurių 
mums pavesta 10. Tvarkomės demokratiškai: 
stovyklos viršininku išsirinkome inž Novicką, 
savo atstovu tietinėje UNRRoje — Jąrašūną. 
Su UNRRA santykiai gerk Geras ir maitini
mas. Gauname reikalingiausios aprangos ir ava
lynės. Veikia 6 skyrių pradžios mokykla. 
Suaugusiųjų švietimas vykdomas per kursus, 
kurių jau turime keletą (prancūzų, anglų ir vo
kiečių kalbų), o kitus (šoferių-mechanikų ir 
stalių-šaltkalvių) baigiame organizuoti. Kursais 
susidomėjimas didelis. Stovyklos gyveniman 
įvairumo įneša gražiai veikiąs mišrusis choras 
ir tautinių šokių grupė. Be šio choro, turime 
bažnytinį: jis giesmėmis paįvairina kas šven
tadienis laikomas lietuviškas pamaldas. Lietu
viški laikraščiai — dažni stovyklos svečiai, ta
čiau jais nesitenkindami, sekame radijo žinias. 
Jas kasdien skelbia mūsiškė radijo sekcija, 
vadovaujama Broniaus Ogelvio. Visam sto
vyklos kultūriniam ir švietimo dartui tvarkyti 
turim taip pat išsirinkę komitetą, kuriam pir
mininkauja mkt. Bigelis. M. N.

, Susiorganizavo lietuviška leidykla
Gunzenhausenas. Čia įsisteigė lietuviškos 

spaudos leidykla, kuri numato išleisti: 1) anglų 
— lietuvių ir lietuvių — anglų kalbos žodyną; 2) 
„Diek Whittington“ anglų kalbos vadovėlį - prati
mus su žodynėliu; 3) keturženklių logaritmų 
lenteles ir 4) lietuvių kalbos gramatiką.

Be to Gunzenhausene isikūrė lietuviškos 
spaudos atstovybė. Laikraščių redakcijos pra
šomos šiai atstovybei siuntinėti savo laikraščių 
po 50 egz., už kuriuos bus tuojau atsiskaityta.

Gunzenhauseno spaudos leidyklos ir spau
dos atstovybės adresas yra šis: (13 b) Gunzen
hausen'B., Ansbacher-Str. 32. Zimm. 1, V. Šu- 
laitis.

Kiela Vladas, gyv. Wūrzburg-Zell, Northern 
Caserne, ieško savo sūnaus Kielos Marijono 
iš Panevėžio apskr. Vadoklių valsč., pask. 
metu gyvenusio Wiener-Neustadt, ir Šim
kaus Igno iš Tauragės apskr. Naumiesčio 
valsč. Turintieji apie juos bet kokių žinių 
prašomi atsiliepti aukščiau nurodytu adresu, 
už tai bus atlyginta.

Padėka
P-lei Elenai Aleknavičiūtei už 50,— RM 
auką spaudos reikalams dėkojame

„Mūsų Kelio“ Redakcija

Baltijos Žuvėdra

Kai-kwr skundės 
Širdis

Kalno atšlaitėje snaudė margas miškas. Raudoni 
geltoni, žali ir net juosvai rudi ar juosvai rau
doni lapai margai spindėjo saulės šviesoje. 
Plačia, žalsvai blizgančia juosta, siaurėjančia 
tolumoje, smigo į žalią tolumą Inas. Stovėjau 
aukštame jo krante ir stebėjau apylinkę. At- 
rodė, kad stoviu ant Nemuno kranto, kur prie 
Raudondvario ar Jurbarko. Laukiau, kad štai 
iš už vingio pasirodys pilnų dūmų debesėlis, 
sušvilps garlaivis ir pasigirs linksma jaunuolių 
daina. Klausiaus užsimiršusi, kad esu svetur, 
ar neišgirsiu vyturėlio dainos, ar nesučirskės 
žvirbliai. Deja, aplink ramu, tik Ino vanduo 
čiurleno tyliai. Mai rodės, kad Nemunas prie 
Rambyno kalno papėdės senovės pasaką 
seka... Dairiaus, bet Rambyno nesimatė. 
Man vaidenos, kad ant Šešupės bangų tuoj, 
tuoj, išlys iŠ už ramiai krante besiilsinčių 
krūmų balta sportinė valtelė-baidarė ir joje 
sėdės padėjęs ramiai irklus truputį priekin 
palinkęs, su suveltais plaukais mokytojas 
Petras ... Deja ... Tik taip labai, labai 
suskaudo širdj ir sielos skausmą pajutau net 
krūtinėje kaip fizinį skausmą. Mokytojas Pet
ras vaikšto, jei dar gyvas, gal kur toli toli. Jo 
Nijolė ir Algutis gal kur klajoja, kaip bena
miai valkatos, stepėse, o Šešupė, Nemunas ir 
Rambyno kalnas paliko taip pat toli, toli. Man 
rodos, kad aš miegu ir sapnuoju klaikų, sunkų 
sapną, kuris mane slėgia, kaip sunkus slogutis. 
Aš blaškaus ir noriu iš to klaikaus sapno pa
busti, bet neturiu jėgų, tą sunkųjį slogutį nuo 
savęs nuversti. Noris surikti, kad krūtinėj 
lengviau paliktų, bet beveik nepakeliama našta 
slegia sunkiai mano silpnus pečius ir aš linkstu 
po šia našta vis labiau ir labiau prie žemės, 
nes ji per sunki mano silpniems pečiams. O 
dvasia vis tik dar stipri ir ilgesio sparnais 
pakyla viršum kalnų, erdvių ir skrenda, 
skrenda vis tolyn, tolyn, kur aukštai, aukštai, 
Viršum baltos katedros šviečia Trys Kryžiai 

ant kalno, kur raudona Gedimino pilis rymo 
liūdna, kur Baltija skalauja akmenuotus, smė
lėtus krantus.

Tolurrioje vos bejudėdamos slenka pilkų 
šešėlių voros. Veidai išblyškę, lūpos kietai 
suspaustos, sutrūkusios, akys įdubusios. Štai, 
štai, matau, šešėlis krenta, stengiasi atsistoti, 
vėl krenta, pagalios palieka gulėti. Kažkoks 
trenksmas, girdžiu, nuaidi ir paskutinėj ago
nijoj, matau, virpa kūnas. Girdžiu priešmirtinį 
šauksmą ir... pabundu iš sustingimo. Apsi
dairau. Kaž-kur suriko vaikas, akmenį metęs 
į Ino vandenį. Apsigręžiu ir slėgiama siela 
grįžtu atgal stovyklon.

— Pamanyk, atsirado kažkokia! Aš noriu 
vyrauti ir būti pati pirmoji visur. Tu privalai 
padaryti taip, kad ne ji, o aš visur būčiau 
pati pirmoji I

— Bet klausyk, brangioji, tu turi pamiršti, 
kad mes gyvename senu, gyvenimu, kad mes 
esame kur nors kokiame tėvynės mieste, kur 
gyvenimas yra normalus... — mėgina jis jai 
įkalbinėti ir ją raminti.

— Man visai nesvarbu, kur mes gyve- 
namel Aš jos nekenčiu! Tu supranti? Aš 
nekenčiu josi Ji neturi būti visada visur!

— Bet pagalvok, brangioji, ką tu kalbi! 
Mes visi turime dirbti, kiek ir kas išgali. Ge
rai, kad ji dirba, kad ji padeda, kur gali, kas 
tau? Dirbk ir tul

— Kur ji dirbs, ten aš nedirbsiu! Supranti?! 
Arba aš arba ji!

— Bet tu nusiramink, viskas yra gerai. 
Ir tu dirbi ir ji dirba ir mes visi dirbame. 
Mes privalome kiekvienas dirbti, nes tai yra 
kiekvieno lietuvio pareiga: dirbti ir padėti 
kno galime, savo tautiečiams ištrėmime! Ne 
laikas ir ne vietą intrigomsl Čia neturi būti 
partijų rietenų, neturi būti smulkaus pavydo, 
lenktyniavimo dėl pirmenybių!

— Nekalbėk! — treptelėjo ji koja ir, atsi
stojusi prieš vyrą, įsirėmus į šonus, perkreipus 
veidą suriko^

— Aš matau, kad tu manęs jau visai ne
bemyli, manęs nesistengi suprasti, manęs dau
giau neužjauti...

— Nustok, — sušuko jis supykęs, — tu aiš
kiai žinai, kad aš teve beprotiškai myliu!

— O kas tau toji moteris, kad tu ją už
stoji, o ne mane! Ar aš tavo žmona, ame? Tau, 
vadinas, patinka, kad kita, o ne tavo žmona yra 
pirmoji dama stovykloje! Taip tu man pri
žadėjai mane visada gerbti ir mylėti?!

Jis artinosi prie žmonos ir norėjo ją ap
kabinti, bet ji vikriai išspruko iš jo glėbio ir, 
apibėgusi stalą, atsisėdo kerčioj, padėjo galvą 
ant rankų ir pravirko. Tuomet jis prisiartino 
prievarta atėmė jos rankas nuo ašaroto veido 
ir pasakė:

— Aš tave myliu... Aš negaliu pakęsti, 
kad tu verki. Aš padarysiu viską, tik tu ne
verk. Tu žinai, kad aš esu taip vienas ir kad 
tu esi man viskas. Nurimk... Bus viskas 

‘gerai...
Ji tuojau nustojo verkusi.
— Juk aš žinojau, kad tu esi mano gerasis 

Alis, — užmetė ji jam rankas ant kaklo, ir 
taika buvo užanspauduota ilgu, karštu bučiniu

*
Tuo tarpu lauke staugė rudens vėjas ir 

blaškė geltonus, rausvai juosvus medžių lapus, 
suko juos ratu, svaidė į viršų ir vėl nešė pa
žemiu. Lietus lijo stambiais lašais ir pilkos 
ūkanos laikė apgaubusios tamsios, pilkos ne
vilties šydu visą žemę.

Per lietų, švilpiant vėjui, iš lėto takeliu 
tarp medžių ėjo galvą nuleidusi mergaitė. Jos 
geltonas garbanas draikė vėjas, o šaltas lietus 
bučiavo jos paraudusius skruostus. Ji ėjo 
galvą nulenkusi, tartum centnerinė našta 
slėgtų jos silpnučius, jaunučius pečius. Stam 
būs lašai ritosi jos gražiu, pablyškusiu veidu. 
Ar tai lietaus lašai buvo, ar skaudžios ašaros 
maišės kartu su sunkiais lietaus lašais, ku
riuos krentant, atrodė, ji visai nejautė. Ji 
vis galvą nulenkusi prisiartino prie naujai su
pilto kapo po dideliu senu medžiu ir suklupo 
ant kelių šlapioj žemėj. Abiem rankom įkibo 
drėgnon žemėn, o ašaros tekėjo ir varvėjo ant 
kapo, maišydamosi su lietaus lašais.

— Mamyte, mamyte, kodėl Tu mus palikai 
vienas dvi su sesute, be tėvelio, be namų, be 
pastogės, be Tavo širdies šilimos. Mamyte,

man taip sunku. Taip toli paliko visa mano 
skaisti laimė, mano tėviškė. Žmonės toki be
širdžiai! Mamytei — sudejavo ji ir visai park
niubo ant šlapio motinos kapo.----------

Mergaitės tėvas buvo Lietuvos policijoj. 
Paskui atėjo kiti. Jis buvo suarštuotas, ilgai 
kalėjime sėdėjo. Kiek jos su sesute tuomet 
kartu su mirusia mamyte prisiverkė 1-----------

Paskui sudundėjo vakaruose šūviai. Lietu
vos partizanai išlaisvino iš kalėjimo jos tėvą 
ir jie vėl kurį laiką buvo kartu. Vėliau tėvas 
buvo priskirtas kariuomenei ir likimas juos 
išskyrė. Jos su mamyte nuėjo i vakarus, o 
tėvas pilkoj kario uniformoj nužingsniavo į 
Rytus. Vėliau tik gavo svetimoj padangėj 
būdamos pranešimą, kad tėvas fronte žuvęs.

Vieną dieną lėktuvai ties miesteliu, kur 
jos visos trys gyveno, labai žemai skraidė. 
Paklydusi kulka iš lėktuvo patrankėlės pasiekė 
jų motulę ir ji atgulė šioje svečioje žemėje, 
palikusi dvi našlaites tarp svetimų žmonių. 
Pirmosiomis dienomis daug buvo reiškiama 
užuojautos. Paskui kiekvienas buvo užimtas 
savo rūpesčiais, ir apie dvi našlaites visi pa
miršo ...------ —

— Motule, paimk ir mane kartu į šaltą 
kapą. Aš negaliu pakelti be Tavęs tos sunkios 
naštos! Negaliu! Nėra, kas man padėtų, kas 
suprastų, užjaustų, o žmonės toki beširdžiai, 
toki egoistai! Motule, Tu sakei, kad karas ir 
vargas mūsų, žmones padarys geresniais, kil
nesniais! Tu klydai... Motule!

— Motule! — šlamėjo aplink sukdamiesi 
rudens lapai.

— Motulei — švilpė vėjas per medžių ša
kas, švilpdamas ir keistai kvatodamas.

— Motule! — pakartojo aidas, prasmeg
damas kaž-kur toli kalnuose.

— Dukrele, saugok mažesniąją sesutęl — 
lyg pasigirdo lapų šlamėjime ir mergaitė pa
kėlė ašarotą veidelį. Apsižvalgė. Nieko ka
puose nebuvo, tik tyliai verkė medžiai sun
kiais lietaus lašais, tik liūdnai švilpė vėjas. 
O kažkur stovyklose žmonės riejosi ir nesu
gyveno dėl pirmenybės, del karjeros ir nematė 
aplink slankiojančio vargo ir pilkos nevilties, 
tykojančios visų, visų...

2
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Amerikiečio charakteris
Arthur M. Schliesinger

Arthur M. Schlieslnger, gimęs 1888 
m. Xenioje, Ohio valstybėje, nuo 1924 
m. yra istorijos profesorius Harwardo 
universitete. 1942 m. jis buvo „American 
Historical Association“ pirmininkas. Iš 
eilės jo veikalų paminėtini „New View
points in American History“, 1922 m.; 
„Political and Social Growth of the Uni
ted States", 1933 m. Šis jo rašinys 
„Amerikiečio charakteris“ tilpo trimėne- 
siniame žurnale „The American Histo- 
rival Review“.

„Kas iš tikrųjų yra amerikietis, tas nau
jasis pasaulio tautų ateivis?“ Šį klausimą ame
rikiečių nepriklausomybės karo pabaigoje nag
rinėjo prancūzas Crėvecoeur, ilgą laiką gyve
nęs Amerikoje. Jis šiandien yra tiek pat įdo
mus, kiek ir anuomet. Juo grindžiamas bet 
kuris praeitis tyrimas ir kiekvienas bandymas 
dabartį suprasti arba ateitį numatyti. Jis rūpi 
nacionalekonomistams, valstybininkams ir so
ciologams lygiai kaip ir istorikams; jis religijų 
tyrinėtojams, literaūros ir meno istorikams ne 
mažiau svarbus, kaip visuomenininkams; val
stybės vyrui turi tą pačią reikšmę kaip ir 
mokslininkui. Kas formavo amerikiečio cha
rakterį? Kurios yra instinktyviosios reakcijos 
jo gyvenime? Kuo skirriasi amerikietis nuo

Europoje atgyja 
politinis gyvenimas 

(Atkelta iš 1 pusi.)
ekonominių pagrindų atstatymo darbą imasi 
platieji visuomenės sluoksniai. Vienur valsty
bės vairas atiteko labiau į kairę linkusiam, kitur 
viduriniam sluoksniui. Dėl iliustracijos pavaiz
duosime skaičiais svarbiausių partijų, daly
vaujančių valstybės aparate, atstovus:

Partijos Parlamente vietų skaičius

Komunistai 152 (73) 18 (3) —(10) 4(—) 70(-) 5 (D 
Socialistai —

soc.dcm. 148(158) 48(66) 76(70) 76(72) 69 (5) 12(15)
Smulkieji

ūkininkai — ~~ — — 245(13) —
Respubl. —

katalikai 138 (—) — — 85(66 — —
Liberalai — 38(28) 20(23) — 2 (5) -

(Skaičiai tarp skliaustų rodo ankstyvesnių, 
prieškarinių rinkimų rezultatus).

Šie keli skaičiai rodo, kad Europa, su mažo
mis išimtinis, yra valstybiškai ir politiškai 
subrendusi. Europos politinis gyvenimas yra 
tuo charakteringas, jog jis yra pasviręs į kairę. 
Ypatingai sukairėjo vyriausybė Prancūzijoje, 
kur komunistų partija gavo daugiausia vietų 
steigiamajame parlamente.

Žymiai mažiau negu Prancūzijoje į kairę 
. nukrypo Danijos ir Vengrijos vyriausybės. Da

nijoje dominuos socialdemokratai, o Vengri
joje — smulkieji ūkininkai.

Norvegijoje valstybės vairas paliko dviejų 
partijų rankose: socialistų ir liberalų.

Austrijoje, kuri dar tebėra užimta okupa
cinių kariuomenių, rinkimai praėjo laisvai ir 
demokratiškai. Čia daugiausia vietų gavo liau
dininkų partija, antrą vietą užėmė socialistai.

Tuo tarpu politinis gyyvenimas dar nėra 
nusistovėjęs Italijoje ir Graikijoje. Italijoje 
Parrio vyriausybė atsistatydino, ir naujoje vy
riausybė dabar pavesta sudaryti buvusiam už
sienių reikalų ministeriui de Gaspari, krikščio
nių demokratų partijos lideriui. Nors Italijoje 
yra labai didelių sunkumų sudaryti vyriausy
bei, kuri patenkintų plačiosios visuomenės 
sluoksnius, tačiau reikia tikėtis, kad ir ten bus 
pasiektas susitarimas. Graikijoje naujoji- vy
riausybė numato rinkimus pravesti ateinan
čių metų kovo mėnesį.

Portugalijoje parlamentiniai rinkimai necha
rakterizuoja demokratinės santvarkos ir ne
pasižymi piliečio laisve. Bet Portugalija, bū
dama maža valstybė, neturi įtakos į kaimy
ninius kraštus, ir todėl į jos vidaus santvarką 
mažiau dėmesio kreipia užsienio spauda.

Kaip plėtosis valstybių atstatymas Europos 
pietryčiuose, tuo tarpu dar neaišku.

Kaip matome, Europos tautos po šio bai
saus ir naikinančio karo skubiai griebiasi vėl 
atgaivinti politinį veikimą ir atstatyti valsty
binę tvarką, dėdami pagrindan laisvės, 
žmoniškumo ir tarptautinio bend
radarbiavimo principus.

Europa kuriasi, o mes vis dar laukiame. 
Laukiame ir tikimės, nors dažnai mūsų tikė
jimą sudrumsčia nepatikrintos ar neteisingai 
nugirstos žinios. Mūsų tikėjimas į žmogaus 
teises ir į teisingumą negali mūsų apvilti, nes 
priešingu atveju nepasiteisintų Jungtinių Tautų 
milijoninės aukos, sudėtos šiame kare ant 
Marso aukuro. Mūsų tikėjimui sustiprinti pri
siminsime JAValstybių senatoriaus Brutono 
K. Wheelerio (D. Mont) 4 valandų kalboje, 
kaip rašo- „Stars and Stripes", š. m. lapkričio 
28 d. Kongrese pasakytus žodžius: „mes ka
riavome ne tam, kad leistume Europos tautas 
pavergti.“ A. M. 

kitų kraštų žmogaus? Atsakymą j šiuos klau
simus galėtų mums duoti gilesnis žvilgsnis į 
amerikiečio tautinio mąstymo ir veikimo šal
tinius.

Crčvecoeur pats davė atsakymą, kurio lek
tūra naudinga net ir šiandien. Jis, be abejo, 
buvo vienas iš daugelio europiečių, mėginusių 
aprašyti ir įvertinti amerikiečio charakteri. 
Mozaika, kuri susidaro iš visų šių sprendimų, 
verta platesnio dėmesio. Dažniausiai iškelia
mos pastabos yra šios: įsitikinimas, kad visi 
žmonės turi dirbti; noras keliauti, aukštas 
gyvenimo standarto vidurkis; tikėjimas pa
žanga, ištvermingos pastangos, siekiant mate
rialinio pelno; nebuvimas neperžengiamų kla
sinių barjerų; abstraktaus mąstymo ir estetinio 
intereso atsilikimas; aukšta moterų pagarba; 
vargas dėl vaikų įgeidžių, bendras skubėjimas 
ir nerimas — pav.: skubus valgymas — ir visa 
eilė kitų pastabų iš kasdieninio gyvenimo, kaip 
perkurenti kambariai, aistringas pamėgimas 
suptis .kėdėje ar maudytis šaltame vandenyje.

Šis sąrašas, nors ir nėra pakankamai gilus, 
atskleidžia nuotaikas ir ypatybes, kurios ame
rikiečiui iš tikrųjų charakteringos. Taip, dar 
daugiau: stebėtojas nė nesideda teigęs, kad tai 
sudarytų jau pilną amerikiečio charakterį. 
Amerikiečiai, susitikę savo krašto gyventoją, 
labai lengvai atskiria naujaanglį nuo žmogaus 
iš pietinių štatų arba iš vidurinių vakarų, jie 
atskiria tenai įsigyvenusias šeimas nuo žmo
nių, kurių tik tėvai yra tenai atkeliavę; jie 
prisimena, kad amerikiečių istorijoje buvo pe- 
rijodas, kuriame priešingumai tarp šiaurės ir 
pietų buvo tiek paaštrėję, kad jie tapo tragiško 
pilietinio karo priežastimi. Tačiau neapdairus 
europietis keleivis visuomet amerikiečų tautoje 
mažiau pastebėdavo skirtingumų kaip panašu
mų. Apie tai vienas europietis sykį išsireiškė: 
„Škotai ir airiai aiškiau skiriasi nuo anglų, 
normandai nuo provansalų, rytprūsiai nuo 
švabų, piemontiečiai nuo neapoliečių, baskai 
nuo andaluzų — negu amerikietis iš vienur nuo 
amerikiečio iš kitur.“ Iš to europietis išveda: 
„Be abejonės, dėl daugybės susitelkusių ypa
tybių bet kurioje Europos šalyje yra daug 
sunkiau nustatyti aiškų tautinį charakterį, negu 
tą patį padaryti Jungtinėse Valstybėse.“

Betgi ypatingas ypatybių susitelkimas, kuris 
europiečių keleivių buvo pastebėtas Amerikoje, 
prašosi šiuo tuo papildomas. Jų sąrašas yra 
nepilnas ir neišskiria esminių dalyku iš nees
minių. Europietis keleivis, norėdamas, apskri
tai, per trumpiausią laiką daugiausia pamatyti.

Lietuvių kolonizacijos reikalu
Rašo prof. Kazys Pakštas

bus žemdirbiai ir amatninkai. Tad 
visoj Europoje reiktų skleisti mintis, kad įsi
gytų žemdirbio praktikos pas gerus ūkininkus 
visi tie lietuviai, kurie jau ilgai nebedirbo 
žemės, nuo jos nuprato. Lietuvių statistika 
Švedijoje ir Prancūzijoje rodo ten esant labai 
nedaug žemdirbių. Gal kitur jų daugiau rasis. 
Jie bus visos kolonizacijos pagrindas.

Laisvos žemės dar daug yra. Deja, Ji labai 
šiltame ar labai šaltame klimate. Lietuviams 
tektų būti tokiais pat pionieriais, kokiais buvo 
jankiai 17 ir 18-me amžiuose. Patiems tektų 
įsigirbti arklo dar neliestas žemes, prasivesti 
naujus kelius, pasistatyti sau namus ir t t. Gal 
atsirastų tarptautinių didelių fondų, kurie su
teiktų jaunoms kolonijoms finansinę paramą.

Amerikoje neturime kolonizacijos reikalus 
išmanančių lietuvių, tad šis klausimas viešai 
nesvarstomas, jokia speciali organizacija ne
kuriama. Jos ir nenorima kol kas, nes kai 
kurie manytų, kad tai silpnina laisvės viltis. 
Gal būt Europoje tam tikslui galėtų būti su
darytas koks komitetas.

United Lithuanian Relief Fund vardu 
pasiųsta Guatemala! ir Venezuela! šie užklau
simai (jie greit bus įteikti dar kelioms valsty
bėms: Australijai, Kanadai etc.):

1) . Ar sutiktų Venezuelos valdžia pradėti 
planingą lietuvių kolonizaciją; kiek šeimų ji 
priimtų, kuriosna provincijosna ir kiek žemės 
skirtų kolonizacijai?

2) Ar įsileistų palankiomis sąlygomis geo
grafinius tyrinėtojus ir ekspertus, kad jie ga
lėtų parašyti pilnas informacijas apie lietu
viams skiriamas žemes?

3) Ar sutiktų Venezuelos diplomatija ir 
konsuliarinė tarnyba registruoti Lietuvos pa
bėgėlius Europoje, pasikviesdama pagalbon lie
tuvių ekspertus, ir aprūpinti lietuvius visais 
kelionės dokumentais?

4) Ar' sutiktų Venezuelos valdžia paskirti 
savo atstovą vesti derybas su mūsų Fondu 
apie kolonizacijos įvairias detales?“

Prieš mus stovi titaniškos kliūtys ir sunke
nybės. Bet pirmieji tyrinėjimai pradėti, ir jie 
bus vedami. Gauti kelių kraštų atsakymai bus 
lyginami ir dėl sąlygų bus bandoma derėtis 
visomis žmoniškomis pastangomis. Kol kas dar 
negalima daryti jokių išvadų net apie pačius 
bendriausius kolonizacijos klausimus. Reiks 
kantriai laukti oficialiųjų atsakymų bent iš 
kelių vyriausybių.

Paskutiniu laiku Amerikos lietuviai vis dau
giau apipilami klausimais, kaip ir kur suburti 
visus po pasaulį išmėtytus ir šio karo bena
miais paverstus lietuvis, jei Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo klausimas tarptautinėje 
arenoje būtų palaidotas. J. A. Valstybėse gy
venąs prof Kazys Pakštas savo š. m. liepos mėn. 
2 d. laiške rašo šiuo reikalu štai ką: —

Šis trumpas raštelis yra atsakymas į pustu
zinį paklausimų, atėjusių man iš Europos 1945 
m. birželio mėnesį (profesorių Ivinskio, K. 
Račkausko etc.).

Šiuo klausimu žmonės kreipiasi į mane gal 
dėl to, kad 1931—39 m. tarpe esu Lietuvoje 
kalbėjęs ir rašęs apie kolonizacijos galimybes 
Afrikoje: Angoloj, Madagaskare, Tanganikoje 
ir kitur. 1938—39 m. ilgiau konferuodavom 
su žymiu chemiku pulk. Vėbra apie ekspedi
cijos reikalą į keletą Afrikos kraštų. Tuo 
metu kolonizacija nebuvo populiari, todėl bet 
kuriems pasiruošimams nebuvo lėšų nei tin
kamo susidomėjimo. Dabar daug kas pasikeitė, 
bet lėšų jokiems reikalams nebėra, nes savo 
valstybės iždo nebeturim.

Šio rašto autorius lietuvių kolonizacijos rei
kalu 1945 m. pavasarį yra kalbėjęs su oficia
liais žmonėmis Prancūzijos, Brazilijos, Argen
tinos, Guatemalos ir Australijos konsulatuose 
New Yorke. Trumpas memorandumas tuo rei
kalu jau paruoštas ir įteiktas Guatemalos ir 
Venezuelos valdžioms. Greit jis bus įteiktas 
ir kelioms kitoms valdžioms per jų konsula
tus New Yorke. Tačiau labai greitų ir teigiamų 
išvadų nelabai tikimasi. Bet vis dėlto manoma, 
šio to pasiekti. Kolonizacijos perspektyvoje 
stovi keletas šalių: Tanganika, Austra
lija, Kanadą, Guatemala, Vene
zuela ir, gal būt, dar keletas kitų kolonialinių 
kraštų.

Visiems lietuviams žinotina, 
kad jų pastangos atvykti pas gimines ir drau
gus į Amerikos Jungtines Valstybes bus ne
paprastai sunkios, beveik negalimos. Amerikos 
konsulatai gal būt kai kur duoda vilčių, bet 
čia imigracija yra tokiais kebliais įstatymais 
suvaržyta, kad neturtingoms tautoms nėra pro
gos savo gimines čion atsigabenti. Tad gal 
vienas iš tūkstančio sugebės čion patekti, kas 
čia turi labai pasiturinčius du gimines, norin
čius pagelbėti.

Kurie ateiviai bus labiausia pageidaujami?
Paviršutinis su klausimu susipažinimas jau 

leidžia man tvirtinti, kad labiau pageidaujami

dažnai neišvepgia paviršutiniškumo. Kai kurie 
nemalonūs papročiai įgavo vyraujančios reikš
mės, lygiai kaip dulkės keleivio akiai trukdo 
pastebėti svarbiuosius landšafto bruožus. Kai 
kurie lankytojai kaip tik didžiavosi' tuo, jog 
jie nedaug ką matę, tačiau galėję daug papasa
koti. Rimtesnieji korespondentai bandė savo 
įspūdžius suderinti su tais idealais, kuriuos pati 
amerikiečių tauta yra pasirinkusi, kaip, pav.: 
lygybe, individualizmu, demokratija; tačiau jie, 
su mažomis išimtimis, stokojo gilesnio žvilgs
nio į amerikiečių visuomenėje slypinčius sie
kimus, žvilgsnio, kuris reikalingas tiek jiems 
suprasti, tiek jiems tiksliai atvaizduoti, tiek 
jiems išreikšti veiksmais. Ir pagaliau šie stebė
tojai per maža dėmesio skyrė ypatingos reikš
mės turinčiai problemai: kodėl toks ypatingas 
savybių ir nuotaikų junginys yra būdingas kaip 
tik Jungtinėms Valstybėms?

Aiškus dalykas, tokių stebėtojų sprendimai 
dažnai buvo tikslūs, neretai vertingi, kaip ko
reguojąs faktorius, bet tyrinėtojui, studijuo
jančiam amerikiečių istoriją, palieka nemaža 
vietos ryžtis atsakyti klausimą:

„Kas gi iš tikrųjų yra amerikietis?“
Atsakymas yra paprastas, jį trumpai formu

luojant: amerikietis yra Senojo Pasaulio pa
veldėjimo ir Naujojo Pasaulio gyvenimo są
lygų padarinys.

Senojo Pasaulio paveldėjimas susideda išim
tinai iš dalies europinės kultūros, kurios kū
rime aktyviai dalyvavo Ameriką kolonizavę 
tautų sluoksniai. Dauguma kolonistų, o taip 
pat ir ateivių vėlesniaisiais laikais, buvo ama
tininkai, verslininkai, ūkninkai, padieniai dar
bininkai; jie buvo atstovai to plačioji pagrindo, 
kuriuo remiasi europinės kultūros pastatas. Iš 
prabangos, meninio ir estetinio pasitenkinimo 
išskirti, jie buvo linkę aukštesniųjų sluoksnių 
gyvenimą stebėti su abejingumu ar net pasi
piktinimu; ir dėl tos priežasties jie pabrėž

ydavo susilaikymo, stropumo ir taupumo dory
bes, kurios buvo būdingos kaip tik jų gyveni
mui. Net tuo metu, kada daugelis jų, ypatin
gai Anglijoje, galėjo pagerinti savo ekonominę 
būklę, — XVI ir XVII amžiuose ypatingai suk
lestėjo prekyba ir pramonė, — jie iškeliavo 
svetur savo įprastųjų dorybių plėtoti. Šis nu
siteikimas rado klasinį savo formulavimą kal- 
vinizme. Kalvinizmas, profesoriaus R. H. Taw
neys formuluotas, buvo „gal būt, pirmoji re
liginio pasiaukojimo sistema, pripažįstanti ir 
pabrėžianti ūkines dorybes“. Jis lyg dieviš-

kosios malonės pirštinė visiškai atitiko išmin
tingą gyvenimo ranką ir pasaulyje pažangos 
reikalui suteikė asmeniško atsakingumo sank
ciją. Kalvinizmas sustiprino jau prieš tai bu
vusį tos rūšies polinkį tiek Anglijoje tiek sve
tur, tiek religijos tiesioginiai išauklėtose tiek 
jos netiesioginės įtakos veikiamose grupėse. 
Tai taip-pat atitiko griežtus moralės principus, 
nustatytus kalvinizmo ir ypatingai puritanizmo, 
tikrenybėje gi buvo paprasta vidurinioji luomo 
galvosenos išraiška, o tuo pačiu daug senesnė 
už Ženevos doktriną.

Tokie tai buvo žmonės, patekę nepalen
kiamai Naujojo Pasaulio įtakai. Dažnai paste
bima, kad augalai ar gyvuliai, iš kitų zonų 
nugabenti į Ameriką, aiškiai pasikeičia. Šis 
pasikeitimas pareina nuo klimatinių ir geogra
finių skirtingumų. Į Ameriką persikėlusių gy
venti europiečių žmonių pasikeitimui įtakos 
daro dar ir kiti faktoriai. Vienas jų yra kolo
nistų temperamentas: jie, be abejo, buvo di
desni nuotykių mėgėjai, garbėtroškos ir suki
lėliai, negu jų tautiečiai, pasilikę namuose, nes 
jų pasiryžimas įprastą ir normalų gyvenimą 
iškeisti į nežinomą ir pavojingą — reikalavo 
nepaprasto savarankiškumo, kietumo ir įsivaiz
davimo Sykį perplaukus vandenyną, atstumas 
ir nauji išgyvenimai atliko taip pat savo: jie 
privertė pamiršti senuosius varžtus ir paža
dino lypinčius gabumus, jie leido kolonistams 
pajusti galimybes, apie kurias jų proseneliai, 
nė nasvajojo.

Dar nesutvarkyto kontinento gyvenimo 
sąlygos sudarė tuo būdu rėmus, kuriuose ame
rikiečio charakteris įgavo savo pavidalą. Žem
dirbystė buvo pirmasis jų verslas. Ji turėjo 
būti pirmuoju, verslu, nes kolonistai pirmų 
pirmiausia privalėjo gintis nuo bado; netrukus 
farmos tapo jų egzistencijo, pagrindu. Nepri
klausomybės karo metu iš 20 amerikiečių 19 
buvo farmeriai. Ir vėlesniame šimtmetyje kiek
vienas troško įsigyti geros žemės sklypą, gi 
žemdirbystė pasiliko Amerikos gyvenimo ir 
galvojimo vidurkis, nors ši įtaka pamažu ir 
tirpo. XIX amžiuje, kai iš Europos kontinento - 
užplūdo nauja milžiniška ateivių banga, Ame
rika pasiliko taip pat farmerių kraštu, nes 
didžioji naujųjų ateivių dalis metėsi į žem
dirbystę. Tas ilgas laikas, praleistas dirvoje 
prie plūgo, paliko amerikiečio charakteryje 
neišdildomus pėdsakus, kurie dar ne visai dingę 
ir šiandieniniame didmiesčių gyvenime.

Tarp žemdirbystės Naujajame ir Senajame 
Pasaulyje susidarė skirtumas toks koks jis yra 
tarp fermerio ir ūkininko. Tai buvo pirmoji 
pamoka, kurią turėjo išeiti kolonistai. Iš Euro
pos atvykę ūkininkai pastebėjo, kad daugelis 
atsineštinių žemės dirbimo metodų buvo ne
pakankami naujoje šalyje. Miestiečiams teko 
susidurti su dar didesniais sunkumais. Reikėjo 
miškus iškirsti, dirvonus paversti dirbama 
žeme, pažinti naujųjų lauko vaisių savybes ir 
išmokti jų kultivavimo.

Taip Jamewstowno naujakuriai protarkiais 
vos nenustodavo vilties pirmuosius metus išsi
laikyti. Žinome, kad Plymoutho kolonistai ir 
atsistojo prieš panašius bandymus. (Jamew- 
stownas ir Plymouthas laikomos vienomis iš 
pirmųjų kolonijų Jungtinių Valstybių strityje.) 
O vis dėlto miškai apie šias abi kolonijas buvo 
pilni laukinių uogų, vietinių vaisių, šaknų ir 
riešutų; žvėrių laikėsi tiek ir tiek, upės ir 
ežerai buvo turtingi žuvimis.

Jeigu anglai būtų mokėję kiek daugiau pri
sitaikyti, būtų galėję savo stalus apkrauti 
skanėstais, kurie tenai, senojoje tėvynėje, net 
kilmingiesiems nebuvo prieinami. Tačiau sug
rįžti į civilizacijos pakopą, kurią baltasis žmo
gus seniai buvo prakopęs, buvo ne lengva. 
Pačioje pradžioje visos pirmosios kolonijos 
įsigabendavo maisto produktus. Švedų kolinija 
prie Delavaros upės darė tai ištisus dvidešimt 
metų. Pamažu ir su dideliu vargu mokėsi ko
lonistai misti iš žemės, kurią buvo kolonizavę; 
per tą laiką žuvo daugelis vyrų, moterų ir 
vaikų. Išlikusieji pagaliau pramoko tapti savo 
aplinkos viešpačiais. Jie ėmė naudoti vietines 
sėklas ir indėnų žemės dirbimo metodus, atsi
sakė nuo intensyvaus ūkininkavimo, prie kurio 
Europoje vertė jos skurdas. Paprasčiau buvo, 
nualinus laukus, kilti kitur ir dirbti naujus. 
Nedidutės farmos, apdirbamos pačių savininkų 
ir jų šeimos narių, buvo tipingos šiam kraštui. 
Kolonijinis žemdirbys už daug ką turi būti 
dėkingas indėnams; bet jo europinis paveldė
jimas vertė jį nuo daug ko susilaikyti, išskyrus 
nebent tai, kas būtiniausiai reikalinga. Priešin
gai tame krašte gimusiesiems, jis ilgėjosi 
paprasčiausių mechaniškų priemonių ir kitų 
būdų darbui palengvinti, kuriais jis ir jo tau
tiečiai naudojosi Senajame Pasaulyje; ir ka
dangi jiems pakaito neturėjo, stengėsi juos 
pats, kaip mokėdamas, pasigaminti. Kiekvienas 
farmeris tapo fabrikantu, kiekvienas namas — 
įmone, kurioje malami grūdai, gaminamas mui
las ir žvakės, dirbamos odos, kalamos vinys, 
daromi batai ir kilimai, įrankiai, statinės, lo
vos, kėdės, stalai. Be šito, farmeris buvo dar 
medžiotojas, spąstininkas ir žvejys.

Kurios tautinės amerikiečio charakterio 
ypatybės kilo iš šio, ilgai užsitęsusio žcmdiEbjF- 
stės perijodo?

(Tęsiny* kitame Ns.)

3



4 Busi. Nr.S__________________ MC

Australija kviečia / Maurice Caw
(Iš OBS.) . '

<1 Keltai  1943, Xtt. H

Kamerinės muzikos koncertas Dillingene

Trylika milijonų europiečių pakviesta ap
sigyventi Australijoj — tik ne tuojau pat. 
Pakvietimas yra nuoširdus, padituotas bai
mės., Ilgu ir rimtu pareiškimu rugpjūčio pra
džioje apibūdino tik ką paskirtas imigracijos 
reikalams ministeris A. Calwell padėti šiais 
žodžiais: „Jei australiečiai išmoko ką per Ra
mioje vandenyno karą, ta ipirmiausiai tai, kad 
mes ateityje negalėsim patys vieni apginti 
mūsų didžiulės salos, kad mes todėl turėsim 
smarkiai padidinti mūsų gyventojų ir gimimų 
skaičių.“ Po šlubuojančios taikos periodo tre
čias pasaulinis karas nėra negalimas, žmonija 
gali dar kartą atsidurti kruvino konflikto bai
sumų sūkuryje.

Nėr abejonės, kad pakvietimas dėl tos pat 
priežasties — baimės — bus sutiktas entuzia
stiškai. Europoje yra šiuo metu milijonai žmo
nių, su šaknimis išrautų iš savų namų, ir bi
jančių grįžti atgal. Jie negali įsivaizduoti 
grįžti į tas vietas, kur jų tiek iškentėta. Bijo 
kad nepasikartotų tas pat, jei pradžiai ir pa
sisektų įsikurti iš naujo. Baimė nėra, žinoma, 
tas pagrindas, ant kurio būtų galima kas sta
tyti, nors ji be abejo yra istorijos masinėse 
emigracijose suvaidinusi nemažą vaidmenį. Be 
jos vienos turi rastis dar vilties ir drąsos.

Apie didesnio masto emigraciją Australijon 
dar negali būti kalbos mažiausiai per dvejus 
ateinančius metus. Anksčiau reikės demobili
zuoti tuos Australijos vyrus ir moteris, išsky
rus Japonijos okupacijai numatytus dalinius, 
kurie vienu ar kitu būdu buvo įtraukti karo 
tarnybon. Tiems vyrams ir moterims reikės 
surasti darbo, be to duoti laiko apsiprasti 
naujose gyvenimo sąlygose. Be viso šito, 
trūksta reikiamų laivų. Tik po dvejų metų 
galima bus susilaukti jūrų susisiekimui pakan
kamo tonažo. Tas laikotarpis turės būti su
naudotas pastatymui reikalingų gyvenamų 
namų, ir turės būti padarytos pastangos, kad 
praplėtus krašto ekonominį gyvenimą ir tuo 
padėjus naujakuriams lengviau įsikurti. De
taliai paruošto imigracijos plano dar nėra, bet 
bendrais bruožais jo principai jau nustatyti ir 
pripažinti tiek vyriausybės, tiek tautos. Svar
biausias dėsnis tas, kad negalės būti ir kalbos 
apie bet kokią atsitikinę kolonizaciją.

Milijonai laukiamų europiečių negalės būti 
apgyvendinti bet kur ir paskum palikti Dievo 
valiai. Jie nėra kviečiami tam, kad konkuruotų 
esamus gyventojus, o tam, kad prisidėtų prie 
jų pakėlimo Atlyginimai ir kitos darbo sąly
gos turės palikti šių dienų aukštume.

Miesto gyventojai daugiausia pageidaujami
Joks pasaulio kraštas neturi tokių tuščių 

plotų, kaip Australija. Savo aštuoniais milijo
nais kvadratinių kilometrų ploto, arba tokio 
pat dydžio, kaip Jungtinės Amerikos Valsty
bės, turi Australija tik 7 milijonus gyventojų, 
tuo tarpu kai J. A. V. skaito 132 milionus. 
Apsigyvenus, kaip laukiama, trylikai milijonų 
europiečių tikimasi per 25 metus pasiekti viso 
kokių 30 milijonų gyventojų.

Didesnė Australijos dalis — tai sausų dy
kumų plotai. Dviejuose krašto trečdaliuose, 
apimančiuose vakarų, pietų ir šiaurės Austra
liją, priskaitoma viso tik koks milijonas gy
ventojų. Likęs kontinento trečdalis, apimąs 
Queensland, New South Wales, Victoria ir 
Tasmanija priskaito 6 milijonus gyventojų, kurių 
ketvirtadalis arba 1.500.00 gyvena mieste 
Sydney. Šie skaičiai labai būdingi Australijai. 
Uždarbio ir linksmesnio gyvenimo tikslu 
autraliečiai spiečiasi miestuose. Milžiniškai 
atviri krašto plotai paliekami didelėje daugu
moje Dievo valiai ir dėl 125 milijonų avių Dau

Vengrija stovi infliacijos ženkle
Is Budapešto „Stars and Stripes“ infor

muoja, jog Vengrijos finansai yra jau pašliję. 
Minėto laikraščio korespondentas praneša, kad 
prieš penkias dienas vengrai už vieną dolerį 
mokėję 50.000 pengų, o po penkių dienų jau 
100.000. Vadinasi, per mažiau kaip savaitę, 
vengrų pinigo vertė nukrito net 50 %, o pen- 
gas, apskritai, pasidarė jau mažai vertingu 
pinigu.

Prieš karą už vieną dolerį mokėdavo 5 pen- 
gus, o šiandien jau 100.000, arba 20.00 kartų 
daugiau. Šitoks mokamųjų priemonių nuver
tinimas visai sugriauna žmonių gyvenimą, nes 
tokioje padėtyje visos sutaupos, surinktos per 
dešimtis metų, nueina niekais.

Kaip rašo „Stars and Stripes“, Budapešte 
krautuvės pilnos prabanginių prekių — šilko, 
foto aparatų, batų ir kt. Restoranai pilni ge
riausio maisto, bet nusipirkti ar pavalgyti te
gali tik amerikietis, turįs dolerių. Geri pietūs, 
kaip sako korespondentas, kaštuoja 80.000 
pengų, t. y., tiek pat, kiek geras vengrų darbi
ninkas uždirba per savaitę.

Naujojo Vengrijos ministerio pirmininko 
metinės algos neužtenka sieksniui malkų nu
pirkti, nes tai kaštuoja 6 milijonus pengų, arba 
60 dolerių.

Vengrijoje teveikia tik apie trečdalį fabrikų, 
lyginant su prieš karą veikusiais, ir beveik 
visa, kas pagaminama, eina į Sovietų Sąjungą, 
200 milijonų dolerių reparacijoms sumokėti.

Didelė krašto maisto išteklių dalis sunau
dojama 500.000 raudonosios armijos, kuri yra 
Vengrijoje, maitinimui. Šių metų javų 

gelis europiečių įsivaizduoja save, atvykus 
Australijon, plėšiant dirvonus ar plečiant gy
vulininkystę, bet reikia tuojau pasakyti, kad 
ūkininkavimo sąlygos, europiečiams įprasta 
prasme, yra ribotos. Australijos žemės ūkis 
labai daug priklauso nuo taip vadinamos se
kamosios pramonės, — nuo tekstilės fabrikų, 
sudorojančių vilnas, nuo kitų fabrikų, perdir
bančių kitus žemės ūkio produktus ir paruo
šiančių juos eksportui, o taip pat labai daug 
nuo susisiekimo tinklo, jungiančio milžiniškus 
krašto atstumus ir palaikančio ryšį su kitais 
tolimais pasaulio kontinentais. Todėl tokie 
miesto gyventojai kaip pramonininkai, inži
nieriai, įvairūs amatninkai, teknikai ir pirkliai 
yra daugiau Australijai pageidaujami nei žem
dirbiai. Tik augant ir plintant pramonei galės 
europiečiai kolonistai tikėtis tinkamai išnau
doti derlingus žemės plotus, gulinčius krašto 
gilyn nuo dabar apgyvento pajūrio.

Australijos vyriausybės atstovas pasakojo 
man, kad mielai laukiama imigrantų iš Euro
pos, kur kultūrinis lygis ir tekniniai sugebė
jimai yra pasiekę aukšto laipsnio. Pirmenybė 
bus teikiama imigrantams iš Skandinavijos 
kraštų, Olandijos, Belgijos ir Šveicarijos. 
Pirmiau, nei bus kiekvienam kraštui skyrium nu
statytas įsileistinų imigrantų kiekis, reikės, ži
noma, sudaryti atitinkamos sutartys su tomis 
valstybėmis. Reikės be abejo atsižvelgti į pas
kirų valstybių vyriausybių nusistatymą, nes 
galimas daiktas, kad nebus norima išleisti sve
tur jaunų produktingų, pačiam kraštui pirmoj 
eilėje reikalingų gyventojų jėgų.

Ruoša asimiliacijai
Ateinančiais dvejais metais bus pasiruošta 

imigrantų priėmimui ne tik materialiu, bet 
drauge ir kultūriniu požiūriu. Jau pradėta 
Australijos gyventojų tarpe plati akcija, ku
rios tikslas-praplęsti gyventojų akiratį. Tiesa, 
australiečiai geri ir vaišingi žmonės, bet vis 
dėlto jie savo elgesiu yra tipingi salos žmo
nės, mėgstą nuolat svetimšaliui priminti, kad 
jis yra ateivis, o ne vienas iš jų. Tuo kaip ir 
daug kuo kitu — išore, papročiais, ištikimybe 
karaliui ir „cockney" akcentu — australiečiai 
smarkiai primena savo protėvius. Panašiai kaip 
Amerika, Australija yra nusistačiusi sutirp- 
dinti atkeliavusių įvairių tautų žmones. Nusi
statyta visomis įmanomis pozityvėmis prie
monėmis kovoti prieš imigrantų pamėgimą lai
kytis izoliuotai, kalbėti sava kalba ir nuolat 
svajoti apie Europa, kurią jie bus apleidę. Su 
imigrantais bus elgiamasi tuo būdu, kad, kaip 
tikimasi, po keletos gyvenimo metų Austra
lijoj jie jaustus tikrais australiečiais ir būtų 
pačių australiečių skaitomi sau lygiais. Supran
tama, kad šitoks perauklėjimo procesas nebus 
legvas, ypatingai subrendusio amžiaus žmonių 
atžvilgiu, ir kad imigrantams nebus lengva pa
miršti savas kraštas ir visa sava praeitis. 
Australija stengsis todėl patraukti imigracijon 
jauno amžiaus žmones. Yra paruoštas planas 
perkėlimui iš Europos 50.000 našlaičių vaikų. 
Pirmas 7.000 vaikų transportas atplauks 
Australijon jau ateinančiais metais. Vieton 
juos patalpinus į vaikų prieglaudas, bus jie 
visi paskirų australiškų šeimų įsūnyti. Tur būt 
bus ir daugiau tokių nelaimingų ir nuskurdusių 
vaikų atkelta Australijon. Tuo pat metu lau
kia galimybės pasiekti Australiją ištisos šimta
tūkstantinės suaugusių žmonių armijos, ku
riems Australija atrodo kaip kokia auksinių 
vilčių šalis ir kur jie visi tikisi sukurti naują 
ir laimingesnį gyvenimą.

buvo menkas, tesudaręs vos vieną ketvirtį pas
kutiniųjų metų derliaus.

Šiuo metu vyriausybė mokesčiais tesurenka 
vos 3 % savo išlaidų. Skirtumą turi padengti 
spausdindama beverčius popierinius pinigus, 
kurių beveik neužtenka. Prieš karą vyriausybė 
išleisdavo į metus 800 milijardų pengų, o 
antroje lapkričio mėnesio pusėje naujų pinigų 
per dieną apie 8 milijardus. Iki šiol esą jau 
išleista daugiau negu 200 milijardų pengų.

Observer, kaip Londono radijo pranešė, 
rašo, jog Budapeštas dabar atrodąs taip, kaip 
Londonas atrodė bombardavimo metu. Gat
vėse krūvos griuvėsių, laužo; naktimis miestas 
užtemdintas. Kviečių išteklių užteksią tik iki 
sausio mėnesio. Po visuotinų rinkimų tikėtasi 
politinės stabilizacijos, bet ji šiuo metu esanti 
problematiška.

Tai toks gyvenimas pokarinėje Vengrijos 
sostinėje. Dėl infliacijos jis yra panašus į Vo
kietijos gyvenimą po pirmojo karo. Reikia 
laukti, jog turės būti imtasi kurių nors prie
monių, kad Europoje prasidėtų politinio ir 
ūkinio gyvenimo atstatymas.

-o-
Iš Frankfurto pranešama, kad vokiečiams 

padidintas maisto davinys. Per savaitę gaus 
2575 gr. duonos. Tuo būdu vienas normalus 
gyventojas gaus per dieną 1500 kalorijų, nėš
čios ir su vaikais motinos po 2160 kai. ir sun
kiai dirbantieji — po 2703 kalorijas.

Belgradas. UP praneša, kad Jugoslavija bus
derlius vadinama „Federalinė liaudies Respublika.“

Š. m. lapkričio 2 ir 3 dienomis Dillingeno 
miesto salėje įvyko bene pirmasis (iš visų 
zonų) mūsų pirmaeilių instrumentalistų kame
rinės muzikos koncertas. Pirmoji diena buvo 
skirta viešam miesto koncertui, antroji — lie
tuvių stovyklai.

Koncertą surengė ir jo programą atliko: 
smuikininkai — Iz. Vasyliūnas, Pranas Ma- 
tiukas, violončelistas Mykolas Saulius ir pia
nistė H. Wieser.

Buvo išpildyti klasikų Pietro Locatellio 
Trio in G-dur Op. 3 Nr. 1, Handel — Halvor- 
seno Passacaglio, modernisto Arthur Honeg- 
gerio Sonatina ir romantiko F. Mendelssohn — 
Bartholdy Grand Trio d-moll Op. 49.

Kamerinė muzika yra išaugus 17-me am
žiuje. Ligi tol muzikinis menas tebuvo reiš
kiamas bažnyčioje ar teatre. Atsiradusieji tuo 
metu nauji reikalai, kurie savo stiliumi jau 
nebuvo nei bažnytiniai, nei teatriniai, nuke
liavo tiesiai į didikų salionus, į jų svečių priė-

M. Venclauskis

witeyas
Tylų rytą atsikėlę
Žiūrim, žiūrim, 
Dievulėli, — 
Visa žemė baltuos rūbuos, — 
Tartum nuotaka ’ 
Prie šliūbo!...
Tyli dausos.
Nė vėlelio.
Lygus laukas, lygus kelias ...
— Žirgąl...
Sese, sėsk į gretą,
Lėkim kur akis užmato!...
Lekiam, lekiam ...
Juodis bėga.
Švelnios rankos žarsto sniegą...
— Na, išdykėle, palauki!
Ožt nuo kranto į palaukę ...
Cha, cha, cha, cha...
— Tai kad gausi!...
Šaltas sniegas veidus prausia ...
Juokas draikosi palaidas,
Kaista rankos.
Kaista veidas...
— Ach, gana, gana .. .
Užteko!...
Apsistojom.
Širdys plaka ...
Veide šypsena viliokė ...
Akys, akys šviesios tokios ..
Štai ir išprausiau...
Žinosi!...
Sniegas tirpsta garbiniuose ...
O aplinkui
Supas tylos...
Baltas laukas, baltas šilas...
Buria širdį.
Lyg per miegą, —
Ar tos akys, ar tas sniegus?..,

mimo kambarius, kameras. Nuo šito ta 
nauja muzika ir yra kamerinės muzikos vardą 
įgavus.

Kaip tik minimu laikmečiu išsiplėtojo ir 
naujos muzikinės formos: sonata, koncertas. 
Muzikiniai veikalai buvo skiriami keliems in
strumentams, ypatingai dviems — duetai, 
trims — trio.

P. Locatellio Trio in G-dur Op. 3 Nr. 1 
buvo parašytas dviem fleitom, basui k cim
bolui, tik vėliau pritaikintas dviem smuikams 
ir violončelei. Fortepijono uždavinys čia tik 
palydėti.

Veikalas, prasidėjęs iškilmingu pirmosios 
dalies Andante, plėtojamas dainuojančia Largo 
dalimi, kuriai charakteringas sicilioniškas 6/8 
ritmas. Po linksmo jo trečiosios dalies Allegro 
kūrinys baigiamas menuetu. Visame veikale 
daugiausia vyrauja smuikai. Violončelė, o 
ypačiai fortepijonas, mažai krisdami į akis, 
tesudaro daugumoje smuikų pokalbio gražų 
paspalvinimą. Iš kiekvienos šio veikalo dalies 
spindi vaiskus saulėtumas ir ta skaidri itališ
kojo dangaus mėlynė, kurią taip buvo pamė
gęs 18 a. pirmosios pusės žymusis klasikas 
P. Loctelli.

Handel — Halvorseno Passacaglio labai 
mėgstama tiek išpildytojų, tiek klausytojų. 
Passacaglio, kilusi iš mistinio senovės šokio, 
17 a. jau virto savarankiu muzikos kūriniu. 
Be to, ji galėjo eiti ir sonatos dalimi. Tai 
vena mėgiamiausių ano meto muzikinių formų.

1865 m. gimęs žymus norvegų kompozito
rius Halvorsenas, laisvai pasinaudojęs- viena 
iš geresnių vokiečių klasiko Hendelio passaka- 
lijų, ją pritaikė smuikui ir altui. Tik vėliau 
jau alte partija buvo pritaikyta ir violončelei.

Halvorseno Passacaglioje puikiai išvystyta 
plati tema. Šalia gracingų motyvų iškyla 
akordai, kupini ilgesio ar rezignacijos. Vei
kalas įspūdingai baigiamas keliais stipriais lyg 
vargonų sąskambiais.

Honeggerio Sonatina parašyta smuikui ir 
violončelei. Honeggeris dar šiandien Prancū
zijoje tebegyvenąs kompozitorius. Kilme švei
caras. Jis žymus modernistas ir labai pažan

gios mokyklos atstovas, išplaukiančios iš .pran
cūzų impresionizmo. Šios pakraipos atstovai 
siekia įvairiais, dažnai disonansiniais sąskam
biais atkurti matomuosius gamtos reiškinius. 
Tuo keliu Honeggeris yra sukūręs nemaža vei
kalų. Pažymėtinos jo nepaprastai įdomios 
simfoninės poemos „Pacific Nr. 231“ ir 
„Rugby“ Jis yra savo muziką pritaikęs ir gar
siai filmai: „Les miserables“ (V. Hugo), o taip 
pat ir visiškai naujintelei „Sodoma ir Go- 
mora“ dramai, kuri netrukus bus rodoma ir 
Miunchene.

Honeggerio Sonatina apima tris dalis: Al
legro, Ąndante, Allegro. Šio koncerto sona
tinoje autorius yra abiem instrumentams ne- 
pažykštėjęs pareigų, kurias techniškai nelengva 
įveikti. Sonatina savo naujoviškais ir neįpra
stais sąskambiais klausytojo fantaziją gali 
veikti įvairiais vaizdais.

Mendelssohno Grand Trio atliekamas 
smuiko, violončelės ir fortepijono. Mendels- 
sohnas yra vienas ryškiausių 19 a. romantizmo 
atstovų. Šis jo Didysai trio susideda iš 4 
plačiai išvystytų dalių. Visose juntame malo
nius harmoninius sąskambius ir pilnas roman
tizmo polėkio melodijas.

Šių dviejų kamerinės muzikos vakarų per
teikėjai, būdami meninėje aukštumoje, savo 
kruopščiu pasiruošimu, giliu įsijautimu bei dar
niu veikalų išpildymu padarė miesto ir lietuvių 
visuomenei Dillingene gilaus įspūdžio, palik
dami tikrai gražių atsiminimų.

Šia proga pažymėtina ir tai, kad koncerto 
rengėjai, norėdami palengvinti savo tautie
čiams įsigilinti į kamerinės muzikos atliekamus 
kūrinius, paruošė akivaizdžius paaiškinimus, 
kuriuos suredagavo Iz. Vasyliūnas. Tie paaiš
kinimai buvo paskaitomi prieš kiekvieną gro
jamą veikalą. Reikia pripažinti, kad tokia 
vaizdinga priemonė ne tik palengvina klausyti 
muzikinius veikalus, bet kartu ugdo ir pačius 
koncerto lankytojus; kultūringai praleisdamas 
laiką, klausytojas čia dar turi gražios progos 
lavinti, brandinti savo estetinį skonį.

Šio koncerto veikalai buvo atlikti sekančia 
eiga: Locatellio Trio išpildytas visų koncer- 
tantų. Halvorseno Passacaglia — Iz. Vasyliuno 
ir Myk. Sauliaus, Honeggerio Sonatina — Pr. 
Matiuko ir M. Sauliaus, Mendelssohno Grand 
Trio — Vasiliūno, Sauliaus ir H. Wieser.

Visas antrosios dienos koncerto pelnas me
nininkų buvo paskirtas stovyklos kultūriniams 
bei savišalpos reikalams. Ant. Paukštys

Naftos problema
Naftos problema — taikos problema. Nafta 

ir jos produktai yra tas kraująs, kuris suteikia 
karui ir civilizacijai gyvybės šaltinį. Be naftos 
nevažiuoja nei tankas nei lėktuvas, o be šių 
dviejų įrankių karas įgautų vsiai kitą pobūdį. 
Be jo ir civilizuotas gyvenimas būtų ne toks, 
kokį mes jį šiandien matome. Tad neveltui 
valstybės ir tautos skverbiasi prie naftos šal
tinių; dažnai dėl to kyla vienokių ar kitokių 
nesutarimų ir net karų.

Naftos reikalui aptarti numatyta sušaukti 
konferenciją. Tuo klausimu pasitarimai, už
trukę vieną sąvaitę, buvo Londone tarp 
JAValsybių ir D. Britanijos atstovų. Naftos 
problemai nagrinėti buvo sudaryta komisija.

Šiuo metu JAValstybės turi didžiausius pa
saulyje naftos šaltinius. Be to, jų bendrovės 
eksploatuoja užsienyje daug naftos šaltinių. 
D. Britanija savo žemėje neturi naftos, bet 
užtat ji labai domisi pasaulio nafta.

Kaip ten bebūtų nuspręsta siūlomoje kon
ferencijoje, JAValstybės ir toliau pasiliks pir
mąja pasaulio valstybe su 22 milijardų statinių 
(barrel) naftos šaltiniais ir apie 50 milijardų 
rezervais, kurie bus dar atrasti.

Šalia šio krašto, didžiausi naftos šaltiniai 
randami aplink Persijos įlanką — Saudi Ara
bijoje, Irane, Irake, Kuvaiti, Qatara ir Bareine. 
Britai kontroliuoja kartu su Irano vyriausybe 
Irano naftos šaltinius; kituose kraštuose domi-/ 
nuoja Amerika.

Sovietų Sąjunga neturi svetur koncesijų, bet 
ji į Viduriniųjų Rytų padėtį kreipia ypatingą 
dėmesį, nes tos srities nafta būsimajame kare 
gali vaidinti gyvybinį vaidmenį. Iš to daromos 
išvados, kad Sovietų Sąjunga būsimoje kon
ferencijoje turės daug ką pasakyti apie Vidu- 
riniuosius Rytus.

Rusija savo krašte turi nežinomus naftos 
kiekius. Jos naftos šaltiniai vertinami arti šešių 
milijardų statinių, tačiau šie apskaičiavimai nėra 
tikri, nes jie sudaryti iš negąusių pranešimų, 
gautų iš Sovietų. Kiekvienas nusimanąs naftos 
dalykuose sutiks, kad Sovietai savo krašte turi 
didesnių perspektyvų, negu bet kuris kitas 
pasaulyje kraštas. Rusija iš turimų šaltinių 
galės ilgą laiką patenkinti savo reikalavimus; 
Tačiau ji be užsienių kreditų, atrodo, nebus 
svarbus naftos eksporteris.

Apskritai, ateities naftos tiekėjais tenka 
laikyti JAValstybės, Viduriniuosius Rytus ir 
Sovietų Sąjungą, įskaitant Sibirą. Greta jų 
stovi Venezuela ir Columbia.

Reuteris iš Londono praneša, kad Popiežius 
Pijus XII priėmė prąėjusią generolą Mark 
Clarką, JAValstybių kariuomenės viršininką 
Austrijoje. —Q—

JAValstybės ir Britanija reikalauja iš Šve
dijos, kad ji išduotų 120 vokiečių nacių, kurio 
karo metu padėjo nacių rėžimui.
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Kultūpa ar civilizacija?
E!. Vnsyliuniene

Du žodžiai mūsų dažnai tariami ir links
niuojami: kultūra ir civilizacija. Nors jų 
prasmė dažnai suliejama, esmėje ji skirtinga. 
Ne visuomet kultūringumo žymes galime pris
kirti civilizacijai, o civilizacijos — kultūrai. 
Tai dvi savitos sąvokos, kurių kilmė ir prasmė 
kartais priešingos.

Civilizacijos terminas yra kilęs iš lotynų 
žodžio c i v i s — pilietis, asmuo, turįs tam 
tikras teises ir pareigas. Ilgainiui ši sąvoka 
buvo taikoma labiau pareigoms, veiksmui api
būdinti, ne kaip pačiam asmeniui nusakyti. 
Kada žmogaus veiksmas buvo tampriai su
rištas su įrankiais bei mašinomis, civilizuotumo 
apibūdinimas kaip tik sutapo su išorinėmis, 
pagalbinėmis priemonėmis.

Civilizacija priešpastatoma pirminiam pri
mityvumui, kada žmogui teko pasikliauti savo 
raumenų jėga labiau, kaip motorais ar elektra. 
Civilizuotas žmogus įjungia pagalbon visa, kas 
yra technikos išrasta, tuo sumažindamas ąavo 
paties, kaip asmens, fizines pastangas iki mi
nimumo. Jis lyg apsišarvuoja: įvairių mikro
skopų pagalba ištobulina akį, jo ausis nebe- 
paiso tūkstantinio atstumo radijo dėka, įvai
raus tipo lėktuvai, nelyginant galingi sparnai, 
nešioja jį patį ir jo mantą tolyn.

Patobulinti įrankiai, prietaisai, mašinos, 
cheminiai laimėjimai padeda žmogui užkariauti 
gamtą, pajungti ją savo naudai. Iš kitos pu
sės, patys civilizacijos laimėjimai toliau tobu
linami, gerinami. Jie auga savo kiekybe ir 
kokybe.

Civilizuotas žmogus jaučiasi daugiau kaip 
paprastas žmogus: tai savotiškas antžmogis, 
kuris sukūrė tiek bedvasių priemonių, tiek 
išgavo jėgos iš negyvos medžiagos, kad kartais 
jo įrankiai ir laimėjimai atrodo didesni už jį 
patį.

Šalia civilizacijos turime žodį kultūra, kul
tūringas. Kultūra — nuo daugiaprasmio loty
niško žodžio cultus, kurio viena prasmė 
reiškia garbinti, atsiduoti kaž kokiai aukštes
nei būtybei. Tai'dvasinio prado pripažinimas, 
nematomos, didingos jėgos, kurios neaprėpia 
jokie radijo ar televizijos aparatai. Kultūros 
sąvoka taikoma ir pirminiam žmogui, kuris, 
palyginti, labai- maža tebuvo apvaldęs išorinį 
pasaulį bei pasigaminęs nedidelį kiekį nesudė
tingų įrankių. Kultūringumą įžiūrime jau pir
minio žmogaus gyvenime, senajame Egipte, 
Asirijoje bei Babilonijoje. Graikų, romėnų ir 
viduramžių krikščioniškoji kultūros nagrinė
jamos, o taip pat imamos pavyzdžiu musų lai
kams, Tuo būdu kultūros žodis yra .pirmesnis, 
svaresnis, esmingesnis už civilizacijos žodį.

Jei civilizacija apima išorinius žmogaus lai
mėjimus, jo techninių sugebėjimų tobulumą 
bei gamtos apvaldymą, kultūrą siekia dar gi
liau. Ji siekia žmogaus vidinio „aš", jo asme-

Skaitytojų balsai

Neklaužadų tvarkymas
Mūsų laikraščio skaitytojas p. M. B-čius iš 

N. lietuvių stovyklos pietinėje Bavarijoje savo 
laiške Redakcijai, be kita ko, rašo:

„Tai vienoje, tai kitoje stovykloje at
siranda žmonių, kurie, būdami tartum gy
vieji šio karo išugdytų blogybių įsikūnijimo 
paveikslai, nieku būdu nepasiduoda stovy
klinio gyvenimo drausmei. Jų protas yra 
tiek atbukęs ir moralės jausmas atšalęs, 
kad jie visiškai nejautrūs nei stovyklos va
dovybės įspėjimams nei padoriųjų kaimynų 
pastaboms. Tokie žmonės vagiliavimu, 
peštynėmis, girtavimu ir svarbiausia — vi
sokių pamazgų: naminės, krūminės ar sa- 
magono pardavinėjimu yra jau ne vieną 
silpnesnės valios žmogų padarę nelaimingu, 
o kartais net į kapus nuvarę.“
Pastebėjęs, kad tos rūšies asmenys vienoje 

vietoje, paprastai, ilgai nenusėdi, aplanko ne 
vieną stovyklą-, o tuo pačiu pikto sėklą pla
čiai išsėja ir iškėlęs bendrą visų reikalą su 
jais kovoti, p. M. B-čiųs pastebi:

„Jei kurį kūno narį užpuola gangrena, 
gelbėdami gyvybę, gangrenuotąjį narį, ne
gailestingai pašaliname, tiesiog išpiaunrfme 
ir likusius stropiai saugome nuo naujo už
krėtimo. Ar nereikėtų tą patį pritaikyti ir 
mūsų bendruomeniniame bei visuomeni
niame gyvenime? Tos rūšies neklaužadas 
turėtume negailestingai išguiti iš savo tarpo 
ir po to užtrenkti stovyklos vartus, kad 
jie nebegalėtų grįžti ir savo blogu elgesiu 
nuodyti kitų. Negana to. Išguitųjų neklau
žadų pavardes reikėtų skelbti viešai, kad 
ir kitos stovyklos galėtų jų, kaip raupsuo
tųjų, saugotis. Tokia bausmė, tiesa, būtų 
griežta ir negailestinga, bet užtat užtar
nauta ir reikalinga: išrovus pikto šaknis, 
nebedygtų ir jo atžalos.“
Tenka sutikti, kad panašių žmonių, kuriuos 

iš bendruomeninio gyvenimo išskirtinais laiko 
p. M. B-čius, vienur kitur ir mūsų stovyklose 
pasirodo. Nors jų pasirodymas ir nėra ma
sinis reiškinys, bet tai dar nereiškia, kad juo 
nereikėtų susirūpinti. Mums, mažos tautos na
riams, turėtų rūpėti išsaugoti kiekvieną jos 
mažiausią dalelę, tuo labiau gyvenant lemtoje 
išeivystėje. Užuot beklystančius negailestingai 
išskyrus, ar ne geriau ir tiksliau būtų veikti 
į juos sąmonės kėlimu ir auklėjimu, bet apie 
tai prasitarsime kitą kartą.

nybės. Ji remiasi žmogaus dvasiniu pradu ir 
to prado pasireiškimais: kiek tobulas yra pas
kiro žmogaus vidujinis gyvenimas, kiek teisingi 
yra jo įstatymai ir jais tvarkomas visuomeni
nis gyvenimas, kiek pasireiškia žmonių sie
kimai ir idealai moksle, mene, religijoje. Kul
tūra svarsto, ką yra sukūręs žmogus dvasios 
srityje, kokiu mastu jis saisto savo „aš“ ir 
socialinės aplinkos santykius, ką deda jis 
pagrindan? Ar jis tvarkosi pagal senuosius 
Asirijos-Babilonijos įstatymus: „akis už akį“, 
ar pagal Evangeliją: „mylėkit savo priešus“? 
Kurias konkrečias išvadas jis daro iš savo 
pasaulėžiūros: steigia ligonines ir reguliuoja 
socialinį klausimą ar skelbia sterilizacijos įsa
kymą kitos rasės žmonėms? Kuria linkme 
pakrypo jo mokslas: kovai su vėžio ir kitų 
ligų bakterijomis (bacilomis) ar iešlį^ iperito 
ir kitų. į jį panašių nuodingųjų dujų artimam 
numarinti? Kur eina jo meniniai keliai: ar tas 
žmogus ieško klasinio grožio, kaip graikai, ar 
jis stato dangų remiančius viduramžių gotikos 
bokštus, ar blaškosi modernaus kubizmo ne
sąmonėje? Kuriais garsais gėrisi jo siela: ar 
ramia klasikų melodija, gilia romantikų rauda 
ar iškraipytomis negriško fokstroto anomali
jomis?

Kultūra — tai didingas žodis, nusakąs žmo
gaus vidinį lygį, jo „aš“ didumą ar menkystę, 
kiek žmogus, kaip asmuo, yra pažengęs ir kiek 
jis yra puolęs. Kultūra pažymi žmogiškosios 
sielos išsivystymo kryptį: , ar ji veržiasi 
aukštyn, ar leidžiasi žemyn, artėdama prie 
gyvulio.

Tarp kultūros ir civilizacijos turi būti tam 
tikra pusiausvyra: tobulėjant žmogaus išorinei 
galiai, civilizacijai, proporcingai turi augti ir 
jo vidinio „aš“ pažanga, kultūra. Žmogus 
tampa išorinio pasaulio viešpats, įkinkydamas 
gamtos jėgas savo valiai ir norui. Jei tos pu
siausvyros nėra, įvyksta katastrofa, kurią mes 
išgyvename mūsų laikais.

Gyvename XX-me amžiuje, viename įdo
miausiųjų istorijos laikotarpių. Esame liudinin
kai didžiausios pasaulinės katastrofos, kuri bet 
kada buvo ištikusi žmoniją. Kodėl?

Civilizacija didele sparta augo. Išradimai 
sekė išradimus. Jei XIX amžius džiūgavo, fo
tografiją ir garo mašiną išradęs, tai XX am
žiaus išradimai (radijas, televizija ir kiti laimė
jimai) svaiginte svaigino žmoniją. Jos išorinis 
pajėgumas atrodė neribotas. Civilizacija augo 
nuolatiniu greitėjimu. O kultūra?

Ji netoli tepažengė nuo senųjų Rytų'įsta
tymų. Jei teorijoje buvo skelbiami gražūs 
žodžiai, kad ir didžiųjų genijų sukurti, — jie 
tikrenybėje liko išviršine, skambia teorija. 
Praktikoje žmogus liko toks pat savanaudis, 
toks pat egoistas, kaip prieš kelis šimtus ar 
net kelis tūkstančius metų. Jo santykiai su 
artimu maža tepasikeitė: nei egoizmo, nei pa
vydo, nei keršto jis neišrovė iš savo širdies. 
Tiesa maža jam terūpėjo. Grožis — tuo 
mažiau.

Įvyko keistas nesusipratimas. Civilizacija 
augo moderniąja sparta, o kultūra merdėjo. 
Civilizacija žengė nesulaikomai pirmyn, o kul
tūra — žingsnį į priekį, kitą atgal. Ir taip 
nežinia, kas kam turėjo tarnauti, kur buvo 
priežastis, o kur paseka.

Civilizacija savo masiniu svoriu užgniaužė 
pačią kultūrą. Išdidžioji civilizacija, neišlaiky
dama pusiausvyros, inertiškai griauna kultūrą. 
Žmogus pagamino per daug visokių išorinių 
keistenybių, didžiulių lėktuvų, stambaus kalibro 
bombų. Bet jo sieloje lygiagrečiai nepadidėjo 
artimo meilė, neišaugo atsidavimas tiesai ir 
pasigėrėjimas grožiu. Išdidus civilizuotas žmo
gus nerado būdo ir prasmės, kaip ir kam pa
naudoti išorinę galią, kurios dėka jis pats tapo 
gamtos viešpats. Civilizuotumas nepakėlė jo 
paties; neapykantos ir gobšumo apakintas, 
pasiektus civilizacijos laimėjimus jis panaudoja 
ne savo artimo gerovei, bet jo nelaimei ir net 
mirčiai.

Šiandieną tebegyvename milžiniškas, nepro
porcingai išaugusios civilizacijos grumtynes su 
kultūra. Norėtume tikėti, kad šiandieną at
gims kultūrinis gyvenimas ir stums žmoniją 
į naujas, vidujinio gyvenimo vėžes. Gal vienos 
pasaulinės organizacijos idėja šviesėlesne vil
timi nuspalvins mūsų laukimo rūkus: organi
zacijos, kur žmogus turėtų savo žmogiškas tei
ses tobulėti ir augti savo viduje, žengti pirmyn. 
Iš dvasinio pasaulio, kultūros, kils atgimimas, 
pažanga, kuri dar sugebės išgelbėti pačios ci
vilizacijos likučius.

Bevinas prieš Franco
Žemuosiuose rūmuose užsienių reikalų mini- 

steris Bevinas buvo paklaustas, ar naujo Ispa
nijos pasiuntinio atvykimas Anglijon nereiškiąs 
Anglijos politikos prieš Franco pakeitimo. Be
vinas atsakė: „Mūsų nusistatymas prieš Franco 
yra aiškus iš mano neseniai pasakytos kalbos, 
šis nusistatymas niekuo nepasikeitė. Mes 
Franco rėžimu tik piktinamės.“

Generalos Pattonas sužeis'as
Mannheim, gruodžio 10 d. (DANA) Penkio

liktosios amerikiečių armijos vadas generolas 
George C. Pattonas sekmadienį automobilio 
katastrofoje buvo rimtai sužeis tas. Su juo 
kartu’ važiavęs generolas H. R. Gay išliko 
sveikas.

Kalėdų švenčiu 
belaukiant

Besiartinant Kalėdų šventėms ir taip laikia- 
mai eglutei, duosime šį kartą ketvertą eilėraš
čių, kad juos, eilėraščių knygelių neturėdami, 
mažieji, galėtumėte išmokti ir su jais pasiro
dyti prie kalėdinės eglutės. Pirmieji du paimti 
iš Leonardo Žitkevičiaus eilėraščių rinkinio „Su 
tėvelio kepure“, išleisto dar Lietuvoje, gi kiti 
du — Liudo Dovydėno sukurti jau čia, Ba
varijoje. Pasistenkite juos gražiai išmokti, o 
per šventes dar gražiau pasakyti.

• • •
L. Žitkevičius 

t Tinginys
Kartą tarė sau Matukas:
„Į mokyklą šįryt neisiu. 
O t, geriau namie palikęs 
Pasibelsiu, pasižaisiu“.

Pasišaukęs vargšą Rudį,
Ima barti jį piktai:
„Ak, tu, šelmi, tau tik snausti, 
Tau miegoti vien tiktai!

Štai, koks geras šuo kaimyno: 
Moka sveikintis ir šokt.
Mik nemigęs, bet šiandieną - 
Reiks ir tau šitai išmokt.

Stok prie durų! Marš į kampą!
Nerk į pastalę greičiau!... 
Ai, ai, ai!... Tokio kerėplos 
Ligi šiol dar nemačiau!...

Na, ir ko, sakyk, čia pyksti?
Ko, it naginė, raukais?
Tinginiams reik beržo košės! 
Aš kalbu tau ne juokais!“

Bet vaje — ateina tėtis!...
Kapt Matukui už ausų:
„Tinginiams reik beržo košės. 
Tau reikėtų iš tiesų!“

Veda N. Girtautas

Sporto
Futbolo rungtynės 

Prancūzija—Austrija
Š. m. gruodžio mėn. 6 d. Vienoje, garsiajame 

Praterio stadione įvyko tarpvalstybinės futbolo 
rungtynės Prancūzija—Austrija kurias laimėjo 
Austrija 4:1. Austrijos valstybinės komandos 
stiprybė — jos saugų linija, kur ypač pasižy
mėjo vidurio saugas žinomas internacionalinis 
žaidėjas Sabeditsch.

Pietų Vokietijos futbolo pirmenybėse po 
Šešių susitikipių tebepirmauja 1860 Mūnchen 
— 10 taškų, toliau seka Vfb Stuttgart su 9 taš
kais, FC Nūrnberg su 9 taškais, Offenbach. 
Kickers — 7 t, Schwaben Augsburg'— 7 t. 
ir t. t.

Šveicarijos I — os klasės rudens rato futbolo 
pirmenybės baigėsi. Paskutiniame susitikime, 
pirmenybėse visą laiką pirmavusi S e r v e 11 e 
Genf pralošė prieš Locarno 2:4 ir Zūrich’o 
Grashoppers laimėjo prieš Lausanne 
4:2. Dėl geresnio įvarčių santykio senasis Švei
carijos futbolo meisteris Zūricho Grashop
pers liko rudens meisteriu.

Italijos sunkaus svorio bokso meisteris Luigi 
Musina, po pergalės prieš savo tautietį mil
žiną Primo Camera, iškvietė amerikietį 
Joe Louis pasaulio sunkaus svorio bokso 
meisterį, rungtynėms.

Rusijos lengvosios atletikos 
rekordistai

šalia futbolininkų neatsilieka ir Sovietų Są
jungos lengvaatletai, kurie per pravestas Mask
voje lengvosios atletikos pirmenybes pasiekė 
labai gerų pasekmių — ypač šuoliuose ir meti
muose ir dėl to gali rimtai konkuruoti su žy
miausiais pasaulio langvaatletais. Štai jų pa
siektos pasekmės: 100 m. Colovkin 10.6 sek./Pas. 
rėk. 10,2; 200 m. Ljulko 21,6 sek.; 400 m. Ljulko 
48,6 sek.: 800 m. Pugatjewskij 1.52,6 min.; 
1500 m. Pugatjewskij 3.53,2 min.; barjerinis 
110 m. Stepan t jonok 14,6 sek.; barjerinis 400 m. 
Mitjanin 55,1 sek.; į tol; Danoilenko 7,46 m.į 
į aukštį Atanelow 1,95 m.; į aukštį su kartimi 
Osclin 4,30 m.; trišuolis Sambrimborts 15,24 m.; 
ieties metimas Alexejew 69,65 m.; diskas Lja- 
chow 50,74 m.; rutulio stūmimas Kanaki 15,53 
m.; rutulio metimas Kotkas 53,88 m.

v L. Žitkevičiui

Žiemužės juokai
Vakar sniego daug prisnigo.
Taip švaru, visur taip balta.
Vien tik džiaukis ir grožėkis.
Bet, chi, chi, kodėl taip šalta?
Kraipo galvą artojėlis:
„Žiu, kiek miltų daug primalta.
Bus ir duonos ir pyrago.
Bet, chi, chi, kodėl taik šalta?“
Dairos kalvis ir galvoja:
„Šekit, žagrių kiek nukalta.
Pučia dumplės, kaista žaizdras.
Bet, chi, chi, kodėl taip šalta?“
O štai kieme, tarp vaikučių,
Ten, kur gniūžčių tiek privelta, 
Rauko kaktą sniego senis.
Ak, ir jam, chi, chi, jau šalta!...

Liudas Dovydėnas

Koste joja
Kelias dunda žemė kratos, 
Kostę jojant visi mato; 
joja Kostė ant lazdos 
smarkus vyras Dotnavos.
Ingolstadto senas miestas, 
Gatvės senos, gatvės riestos. 
Kostė joja, Kostė jos, 
šaunus vyras Dotnavos.
Duokit kelią. Kostę joja, 
patrepsėdamas su koja. , 
Ryt ant risto žirgo jos, 
šaunus vyras Lietuvos.

Liudas Dovydėną*

Musų katinas
Neleiskit katino prie puodų, 
jis ūsus susiteps, 
>S balto taps jis juodu, 
ir lūputes sušlaps.
Teks pilki ūsai plauti, 
lūputės šluota trint, 
jis nebkeliaus peliauti, — 
už stalo teks sodint.

žinios
Rusijos futbolininkai Anglijoje
Kaip žinome, Rusijos futbolininkai viešėjo 

Anglijoje, kur sulošė rungtynes su pirmaujan
čiomis Anglijos komandomis, kaip „Arsenai“, 
„Rangers“ ir kt. ir pasiekė labai gerų rezul
tatų, tuo įgydami didelį populiarumą Angli
joje. Maskvos meisteriui „Dynamo“ buvo su
ruoštos iškilmingos išleistuvės, kuriose daly
vavo ir Sovietų Sąjungos Pasiuntinys Gusevas. 
Teatro „Scala“.scenon buvo iškviečiamas kiek
viena žaidėjas, pristatomas publikai ir apdo
vanojamas odine pinigine su Anglijos Valsty
bės Herbu — atsisveikinimo dovana. Rusai fut
bolininkai revanšavosi, įteikdami Anglijos Fut
bolo Lygos Sekretoriui raudoną sviedinį su 
atininkamais įrašais bei žaidėjų autografais.

Vaitonis pirmauja Stockholme
Latvių laikraščiai anglų zonoje paduoda 

įdomią žinutę iš Stockholmo: mūsų žinomas 
šachmatų internacionalas Povilas Vaitonis, dėl 
kurio likimo buvome rimtai susirūpinę, gyvas 
Jr sveikas‘gyvena Švedijoje ir šiuo metu pir
mauja Stockholme vykstančiame šachmatą 
turnyre.

Naujas pasaulinis rekordas
Naujas JAValstybių armijos bombonešis, 

vad. Douglas X-B-42 „Mixmaster“ padarė 
2.295 mylias = 3693 km kelio, nuskrisdamas per 
valandą po 432 mylias = 695 km. Jis neša 48 
žmones, sveria nepakrautas — 19.159 svarus 
= 8690 kg.

MŪSŲ KELIAS

Diilingen a/D., Lietuviu Stovykla
Leidžia Redakcinis Kolektyvas:
Vyr. Redaktorius D. Penikas, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir
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Vytautas Prutenls

Europoje įsimintinos datos
(Tęsinys iš 4'5 Nr.)

Rugpiūčio 2 d. Plymutho uoste susitiko Angli
jos Karalius Jurgis VI ir Amerikos Prezi
dentas Trumanas.

Rugpiūčio 6 d. Amerikiečiai numetė pirmą 
atominę bombą ant Japonijos miesto Hiro- 
sc'hima.

Rugpiūčio 9 d. Sovietų Sąjunga paskelbė karą 
Japonijai.

Rugpiūčio 10 d. Japonija sutiko pasirašyti 
Potsdamo kapituliaciją.

Rugpiūčio 11 d. Amerikos vyriausybė savo ir 
kitų 3 vyriausybių vardu įteikė Šveicarijos 
pasiuntiniui Vašingtone notą, kad priima 
Japonijos kapituliaciją, jeigu Imperatorius 
vykdys sąjungininkų karo vadų įsakymus.

Rugpiūčio 15 d. Anglijos Karalius Jurgis VI 
naujai išrinktame parlamente pasakė sosto 
kalbą.

Rugpiūčio 15 d. Japonijos Imperatorius Hiro- 
Hito pirmą kartą tautos istorijoje pasakė 
kalbą per radiją.

Rugpiūčio 18 d. Japonijos Imperatoriaus šei
mos narys princas Haga Košuni sudarė 
naują vyriausybę.

Rugpiūčio 18 d. JAV užsienių reikalų mini- 
steris Byrnes įteikė Bulgarijos vyriausybei 
notą dėl sudarymo naujos demokratinės 
vyriausybės. Jei nebus sudaryta demokra
tinė vyriausybė, tai JAV nesudarys su ja 
taikos sutarties.

Rugpiūčio 20 d. JAV Prezidentas Trumanas 
atšaukė nuomos ir paskolos įstatymo tai
kymą visoms valstybėms.

Rugpiūčio 20 d. Norvegijoje prasidėjo teismo 
procesas prieš Quislingą, kuris buvo nu
teistas mirties bausme.

Šiame skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 
pagal jų gavimo eilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— RM už kiekvieną paieškomą 
asmenį. Šis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi
sus šio skyriaus skelbimus, ir, turint kokių 
žinių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.

Dillingeno lietuvių stovykloje (Dillingen 
a/D., Litauisches Lager) gyvenantieji ieško:
178. Jasutis Stasys, mokytojas iš Šiaulių —

a) brolio Jasučio Kazio zu šeima iš Tau
ragės,

b) mkt. Gurevičiūtės iŠ Skaudvilės.
179. Maceikonienė iš Kybartų — a) savo vyro 

Maceikonio Juozo, b) sūnaus Maceikonio 
Juozo, c) Kriščiūno iš Kybartų ir d) Vo
syliaus Viktoro iš Kybartų v. Žagrėnų km.;

180. Paplauskas Augustas iš Viekšnių — 
viekšniškių: a) Paplausko Juozo iš Kel
mės v. Pakražantės km., b) Gaudiešio 
Kosto, c) Gaudiešiūtės Eufemijos, d) Spin- 
gio Antano, e) Pakalniškio Jokūbo ir 
f) Smaižio Kosto;

181. Šimkus Juozas iš Viekšnių v. Daubiškių 
k. — a) Paulausko Alfonso, b) Gargaso 
Klemenso, c) Balčiūnaitės Bronės, d) Mi- 
kuckių Jurgio ir Jono — visi iš Daubiš
kių km., e) Pranauskų Kosto ir Jono iš 
Viekšnių, f) Noreikio Beno iš Akmenės 
v. Viliočių m.;

182. Kažemėkai Juozas ir Justinas — savųjų 
iš Pajavonio;

183. Gailevičiūtė Elena, gyv. Wangen/Allgau, 
ieško savo motinas Gailevičienės Matil- 

dos, seserų ir brolių, kilusių iš Virbalio;
184. Prižgintaitė Ona iš Kauno, gyv. Gauret- 

tersheim 29 ūber Būtthard/Mainfr., ieško 
prov. Janulio Juozo, pask. metu gyv. 
Linze, Urfahrwande-Str. 3;

185. Berenienė Emilija, gyv. Oldenburg, Ohm- 
stette Lager, Block 36, ieško savo dukterų: 
a) Berenytės Aldonos, b) Berenytės Ade
lės, c) Česonienęs Polės — visos iš Vil
niaus, d) Sabienės Valės iš Tauragės 
apskr.;

186. Surkovienė Elena iš Kauno ieško dukters 
Surkovaitės Tamaros. Pranešti „Lietuvis“, 
(23) Dorverden, Kr. Verden-Aller, Mont
gomery Lager;

187. Lungytė Sofija, gyv. (21) Lahde, Kr. Min- 
dcn-Wcst, 321 D. P. Assembly Centre 2 
Camp "D" 8, ieško: a) Astrauskų Alekso, 
Marijos ir Taliontino, b) mkt. Šilenio 
Romualdo;

188. Rakauskas Juozas iš Kauno, gyv. Wies
baden, Gcrsdorffkaserne, ieško savo duk
terų Rakauskaičių Onos ir Elenes;

189. Stunžėnas Eduardas, gyv. Seeligenstadt b. 
Wurzburg. Litauisches Lager, ieško savo 
žmonos Onos ir sesers Razmėnienės Jo
nės iš Zarasų apskr.;

190. Kaušienė Teofilė iš Vištyčio, gyv. Eddel- 
sen-Ittfeld, Kr. Harburg-Hamburg, bei 
Kunst, ieško: a) brolių Kažemėkų Juozo 
(su šeima) ir Vinco, b) sesers Baranaus
kienės Teresės (su vyru).

Rugpiūčio 23 d. Prancūzijos vyriausybės galva 
gen. de Gaulle buvo nuvykęs pas JAV Pre
zidentą Trumaną.

Rugpiūčio 25 d. Londone pasibaigė Pasaulio 
žydų suvažiavimas, kuriame buvo priimta 
rezoliucija, prašanti, kad Britą vyriausybė 
panaikintų 1939 m. baltąją knygą ir tuoj 
atidarytų vartus visiems žydams į Palestiną.

Rugpiūčio 26 d. Sovietų Sąjungos vyriausybė 
ir Kinijos vyriausybė Cunkinge ratifikavo 
rugpiūčio 14 d. pasirašytą draugiškumo ir 
sąjungos sutartį.

Rugpiūčio 30 d. 6 vai. ryto amerikiečių ka
riuomenė pradėjo Japonijos okupaciją.

Rugsėjo 2 d. Meksikoje buvo sudaryta egzi- 
. linė Ispanijos vyriausybė.

Rugsėjo 2 d. 9 vai. Japonijos laiku ir 3.30 vai. 
Vidurinės Europos laiku. Tokio įlankoje, 
ant amerikiečių kautynių laivo „Missuri“, 
Japonija pasirašė Potsdamo kapituliacijos 
sutartį.

Rugsėjo 6 d. Sovietų okupuotoje Vokietijos 
dalyje buvo sudaryta centrinė Vokietijos 
vyriausybė. Apie tai Sąjungininkai nebuvo 
painformuoti.

Rugsėjo 11 d. Londone prasidėjo taip lauktoji 
garsioji 5 užsienių reikalų ministerių konfe
rencija, kuri buvo baigta spalių 2 d. Pas
kutinis konferencijos komunikatas yra istori
nis. Jame lakoniškai pranešama, kad 5 ul- 
sienių reikalų ministerių konferencija baigta.

Rugsėjo 14 d. Lenkijos vyriausybė nutraukė 
konkordatą su Vatikanu.

(Bus daugiau)

Oldenburge, „Unterm Berg“ Lietuvių sto
vykloje gyvenantieji ieško:
191. Pėčinis Bronius ir Pėčlnytė Adelė (Stl- 

balių km.) — savo giminių ir pažįstamųjų;
192. Mickevičius Juozas (Papeckių km.) — savo 

žmonos ir pažįstamųjų;
193. Puodžiūnas Liudvikas iš Pajavonio — 

savo giminių ir pažįstamųjų;
194. Jakimavičius Antanas iš Tauragės — a) 

Sasnausko Vyto ii Kelmės, b) Kundroto 
Silvestro su žmona iš Šiaulių, o) Kogelio 
Henriko iš Tauragės;

195. Vičiulis Zenonas — žmonos seserų: Pilk 
baityčių Bronės ir Danutės bei kitų gi
minių;

196. Vaišvila Vladas, gyv. Dillingene, Litau
isches Lager ieško: savo žmonos Onos ir 
vaikų Jono ir Irenos, b) Stankevičiaus 
Jono — visi Panevėžio miesto.

197. Laucevičienė Jadvyga, gyv. Dillingene, 
Litauisches Lager, prašo suteikti žinių apie 
adv. Cerkauskaitę Stanislavą M Kauno, 
paskut. metu gyv. Berlyne;

198. Dlugauskas Juozas gyv. Mittenwalde, 
ieško: . a) Vasiliausko Kosto iš Kybartų 
ir b) Dlugauskaitės-Čekauskienės Felicijos 
su vyru iš Virbalio;

199. Šaulys Domas iš Švėkšnos, gyv. Liibeck, 
Litauisches Lager, ieško savo žmonos ir 
dviejų dukrelių;

200. Dipl. inž. Burba Kostas gyv. (14) Neuffen 
(Wiirttemberg) Bahnhofstr. 23, b. Reutter, 
prašo suteikti žinių apie: a) gyd. chirurgą 
Burbą Vladą ir b) Burbienė Kotryną iš 
Mažeikių.

201. Kupčikas Albertas su šeima iš Kauno, gyv. 
Wiirzburg-Zell, Northern Caserne, prašo 
atsiliepti gimines ir pažįstamuosius.

202. Adomavičienė Ona, gyv. Meerbeck, Kr. 
Stadthagen, Litauisches Lager, ieško sū
naus Adomavičiaus Povilo iš Panevėžio, 
gim. 1924 m.

203. Buožius Stasys, gyv. Wiirzburg-Zell, 
Northern Caserne, ieško brolio Buožiaus 
Klemenso iš Joniškio.

204. Andziulytė-Petraitienė Antanina iš Mari
jampolės, gyv, Wiesbaden, Gersdorff-Ka- 
serne, ieško: a) Andziulio Vaclovo iš Ma
rijampolės, b) Andzlulyčių Onos ir Ados, 
c) Jakšto Romualdo ir d) Jakštienės Da
nutės iš Marijambolės.

205. Toliušytė Valė iš Eržvilko, gyv. Gunzen
hausen, Litauisches Lager, ieško brolių bei 
seserų Toliušių. 9

206. Račiūnas Ignas, gyv. Seligenstadt b. Wurz
burg, Litauisches Lager, ieško brolio Ra
čiūno Zigmo iš Krekenavos.

207. Kiškūnas Petras, gyv. Seligenstadt b. Wiirz-
burg, Litauisches Lager, ieško Malcaitės 
Adelės iš Rokiškio. •

208. Vilčinskas Pranas iš Kauno apskr. Rum
šiškių valsč., gyv. Wurzburg-Zell, Northern- 
Caserne, ieško savo giminių ir pažįstamųjų.

209. Bilevičius Vytautas, gyv. Augsburg-Hatln- 
stetten, Flach-Str. 50, ieško Gubaitės Onos 
iš Kybartų.

210. Ponomariovienė Alina, gyv. Ingolstadt, 
Elbracht Kaserne, Litauisches Lager, ieško 
savo sūnaus Ponomariovo Eugenijaus, gim. 
1925. V. 2 d. Kaune.

Naujos JAV paskolos Anglijai ir Prancūzijai
Washingtonas, gruodžio 6 d. NZ. Kaip 

JAV valstybė sekretoriaus patarėjas Michael 
Macdermolt pranešė, artimiausiomis dienomis 
būsiąs pateiktas kongresui svarstyti paskolos 
sutarties projektas, pagal kurį Didž. Britanijai 
suteikiama 4,4 milijardų dolerių paskola su 
2 % palūkanų. Tuo pačiu metu APS iš Wa
shingtonas informuoja, kad JAV suteikusios 
Prancūzijai 550 milijonų dolerių paskolą.

Anglija gauna paskolą 3.750 mil. dolerių 
grynais ir 650 mil. dolerių prekėmis. Paskola 
bus grąžinama per 50 metų, pradedant šeštais 
metais.

Kredito sutarties sudarymas tarp JAValsty- 
bių ir Anglijos turi didelės reikšmės ne tik 
abiems partneriams, bet ir Europos kraštams. 
Londono radijo komentatorius Lindley Frazer 
nuomone^ ši paskola abiems kraštams esanti 
atsikvėpimo pauze, ji esanti gyvybinis įnašas 
į abiejų kraštų ūkį. Ji turėsianti teigiamos 
įtakos viso pasaulio bendrajam ūkiniam gy
venimui.

Prancūzija nori Reino kraštą atskirti
Associated Press iš Wašingtono praneša, 

kad Prancūzija linkusi sudaryti atskirą, suve
reninę Reino krašto vokiečių tautą. Šiuo klau
simu vyko J A Valstybėse pasitarimai tarp 
Prancūzuos užsienių reikalų politikos departa
mento direktoriaus Maurice Couve De Mur- 
ville ir JAValstybių atstovų. Pasitarimai tęsėsi 
8 dienas, tačiau galutinių pažadų JAValstybės 
nėra padariusios.

JAValstybių užsienių reikalų ministeris J. 
Byrnes pareiškė, kad Prancūzijos pažiūra bu
vusi „detaliai apsvarstyta" ir pridūrė jog arti
moje ateityje būsią Ruro-Reino klausimai svar
stomi, nes JAValstybės esančios suinteresuotos 
Prancūzijos saugumo klausimu. Ilgametį Rūro 
krašto okupavimą prancūzai motyvuoja sau
gumo sumetimais.

Vokiečių perkraustymai
United Press iš Londono praneša, kad Są

jungininkų Kontrolės komisija per Berlyno ra
diją paskelbė, jog 6.500.000 vokiečių išsiun
čiama iš Lenkijos, Čekoslovakijos, Ausrijos ir 
Vengrijos, kurie būsią paskirstyti Vokietijoje, 
Sąjungininkų zonose. į Sovietų užimtą zoną 
bus priimta 2 mil. iš Lenkijos ir 750.000 iš Če
koslovakijos; Britų zona gaus 1.500.000 vokie
čių iš Lenkijos; į Amerikiečių zoną būsią at
gabenta apie 1.750.000 iš Čekoslovakijos ir 
500.000 iš Vengrijos; į Prancūzų zoną — 150.000 
iš Austrijos.

Taip pat jau nustatyta, kada ir po klek 
vokiečių turės būti atgabenta. Perkraustymą 
numatoma užbaigti iki 1946 metų liepos mėn.

Sovietų radijas Japonijos administravimo 
reikalu

Iš Londono pranešama, kad Maskvos radijo 
oficialus komentatorius Žukovas per radiją pa
reiškęs, jog vienos Amerikos priežiūra Japoni
joje negalėsianti užtikrinti radikalios krašto 
rekorstrukcijos, „kuri reikalinga Jungtinių 
Tautų interesams". Komentatorius pastebėjęs, 
kad vyriausioji priežiūra „praktiškai esanti 
vieno asmens — gen. Mac Arthuro rankose".

UNRRos kontrolei pavedami DPs.
Trečios armijos CG. gener. Įeit. Lucian K. 

Truscott pranešė, kad Bavarijoje UNRRai pa
vedama 212 stovyklų su 248.179 pabėgėliais 
kontrolė. Military Government, kuri iki šiol 
nešė atsakomybę bendrą su UNRRA, padės 
aprūpinimu, transportu ir susisiekimu.

įvairios žiniosc

211. Jagučanskienė Michalina, gyv. Dillingen, 
Litauisches Lager, ieško savo sūnaus Jagu- 
čanskio Mykolo, gim. 1924. III, 11d.

212. Jaroševičienė Ona, gyv. Dillingen a/D., 
Litauisches Lager, ieško savo vyro Jaroše
vičiaus Juozo, gyvenusio Dresdene.

213. Brandtnerienė Vera, gyv. Dillingen a/D., 
Litauisches Lager, ieško savo vyro Brandt- 
nerio Juozo iš Kybartų.

214. Mušinskai, gyv. Dillingen a/D., Litauisches 
Lager, ieško Petkutės Eugenijos.

215. Kalasauskienė Monika, Dillingen a/D., Li
tauisches Lager, ieško: a) savo vyro Ka- 
lasiūno Juozo, b) sūnų Kalasiūnų Stasio ir 
Juozo, c) dukters Kalasiūnaitės Pctrutės.

216. Navikienė Marija iš Kybartų, gyv, Dillin
gen a/D., Litauisches Lager, ieško: a) sū
naus Naviko Stasio, b) dukterų Navikai- 
čių Konstancijos ir Magdutės, c) žento 
Vosyliaus Vinco.

217. Vaičiūnienė Marija, gyv. Dillingen a/D., 
Litauisches Lagcr, ieško: a) Vaičiūno 
Juozo, ir b) brolių Vaitiekaičių Justino ir 
Juozo ir b) brolių Vaitiekaičių Justino ir

218. Kulbienė Cecilija, gyv. Dillingen a/D., Li
tauisches Lager, ieško: a) savo vyro Kulbio 
Jono ir b) sūnų Kulbių Jono ir Petro, — 
visi iš Pakruojo.

219. Žilys Jonas, gyv. Dillingen a/D., Litaui
sches Lager, ieško: a) Žilio Vlado, gyv. 
Marijampolės v. Skardupių km. ir b) agr. 
Rackevičiaus Jono iš Panevėžio.

220. Žilienė — Gudžinskienė Pranė, gyv. Dil
lingen a/D., Litauisches Lager, ieško: a) 
Gudžinskų Jono ir Prano ir b) Jurevičiaus 
Zigmo, — visi iš Surviliškio v. Pakruostės

Stalinas dar afostogaula
Rimti šaltiniai iš Maskvos praneša, kaip 

informuoja S and S, kad Josefas Stalinas esąs 
nusprendęs savo atostogas Kaukaze pratęsti 
ir, prieš sugrįždamas į Maskvą pareigų, pasi
naudoti gerokai ilgu poilsiu. Į Maskvą’Stalinas 
neatvyksiąs ir š. m. gruodžio 21 d., kada jo 
66-rių metų sukaktuvių proga numatomos ati
tinkamos iškilmės.

Jungtinių Tautų chartą ratifikavo 
dar 6 valstybės

Iš Wašingtono valstybės departementas 
pranešė, kad formalūs ratifikavimo dokumen
tai yra gauti dar iš Panamos, Etijopijos, Ve- 
necuclos, Guatcmalos ir Norvegijos. Tuo būdu 
JT chartą bus jau ratifikavusios 45 tautos.

Šio karo išlaidos
Iš WaSingtono (ANS) praneša, kad antrojo 

pasaulinio karo išlaidos siekiančios daugiau 
kaip trilijoną dolerių. Ginklavimui ir karo 
medžiagoms esą išleista 1.154 milijardo dole
rių, kaip apskaičiuoja H. Brady.

JAValstybių karo medžiagoms išlaidos sie
kiančios 317.600.000.000 dolerių, Sovietų Są
junga yra išleidusi 192.000.000.000 dolerių ir 
Dr. Britanija — 120.000.000.000 dolerių. Ašies 
valstybėms karas kainavęs 468.939.000.000 do
lerių.

Rusų laivas „Kuban“, atvykęs į Tralleborgo 
uostą Švedijoje, paimti internuotųjų vokiečių 
karių, gruodžio 3 d. išplaukė į Leningradą su 
1.700 internuotųjų iš rusiškosios Vokietijos 
zonos. Jų tarpe pabaltijiečių nėra, nes šie 
guli ligoninėje.

Š. m. lapkričio 30 d. Winstonui Churchiliui, 
karo meto ministeriui pirmininkui, sukako 71 
metai.

Lenkijos telegramų agentūra apskaičiuoja, 
kad iki š. m. gruodžio pradžios iš visų Vo
kietijos zonų jau grįžo 343.000 lenkų. į Stet- 
tino uostą kasdien atvyksta po 4.500 lenkų.

Iš Briuselio pranešama, kad per šį karą 
žuvę 70.000 belgų civilių.

Gen. Douglas MacArthuro vyriausioji 
būstinė iš Tokijo praneša, Jcad Sovietų kariuo
menės divizija, kaip tikimasi, atvyksianti į Ja
poniją okupacijos tikslu 1946 metų pradžioje.

Iš Paryžiaus pranešama, kad Prancūzija pa
siuntusi notas JAValstybėms, D. Britanijai ir 
Rusijai, prašydama sutikimo nutraukti santy
kius su Franco Ispanija. Sis Prancūzijos žings
nis plaukiąs iš konstitucinio susirinkimo už
sienių reikalų komisijos politinės pažiūros.

Iš Londono AP praųeša, kad Čekoslova
kijos užsienių reikalų ministeris Jan Masaryk, 
spaudos konferencijoje pareiškęs, jog Čekoslo
vakija esąs „ponas savo namuose ir nereikalin
gas bet kurių jėgų įsikišimo“.

Iš Berno pranešama (AP), jog Šveicarija 
planuoja nuo naujųjų metų užbaigti maisto 
racionavimą.

Per Londono radiją buvo pranešta, kad bu
sianti sušaukta 5 užsienių reikalų ministerių 
dar kita konferencija, kurioje bus aptariamas 
Prancūzijos — Vokietijos sienų klausimas, šiai 
konferencijai nei laikas nei vieta dar nenu
matyti.

221. Žibutienė Zofija iš Zarasų, gyv. Augsburg- 
Hochfeld, Litauisches Lager ieško savo 
vyro Žibučio Prano.

222. Rutkauskas Bronius, gyv. Ansbach, Li
tauisches Lager, ieško: a) savo žmonos 
Rutkauskienės Agotos, b) brolio Rutkausko 
Jono ir c) Šturo Antano iš Kazlų Rudos.

223. Krolis Vladas, gyv. Meerbeck, Kr. Stadt
hagen, Litauisches Lager, ieško Ščeponavi- 
čienės Celinos.

224. Banys Juozas, gyv. Neumunster, Linden
str. 1 —-Wittorfschule, ieško: a) Banienės 
Kestės su vaikais — Vytautu, Česlovu, 
Vaclovu, Aldona, Algirdu ir Laimute, b) 
Indrišiūnienės, — abi iš Biržų apskr. Joniš
kėlio v. ir c) Šopio Antano iš Biržų apskr. 
Vaškų m.

225. Trumpickas Mykolas, gyv. Neumunster, 
Lindenstr. 1, Wittorfschule, ieško savo 
brolio Trumpicko Kazio iš Kauno

226. Valaitytė Antanina iš Sakių apskr. Būble- 
lių v. Bukšnių km., gyv. Biberache, prašo 
atsiliepti namiškius ir gimines.

227. Vizgirdai Jonas ir Justinas, gyv. Biberache, 
ieško savo namiškių.

228. Pečiukaičiai Vytautas ir Česlovas, gyv. Bi
berache, ieško savo namiškių.

229. Krikščiunevičius Viktoras iš Vilkaviškio, 
gyv. Eichstatt i/Bay. A. 19, prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamuosius.

Musų skaitytojams ir platintojams 
pranešama, kad šio numerio kaina 

0,60 RM.
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