
Naujuosius Metus 
Pradedant

Štai ir vėl vieneri metai nuslinko amžiny
bėn. Atvertėme baltą naujų metų lapą. Ką 
likimas mūsų daliai į ji įrašys, dar mums nėra 
žinoma. Bet visi tikimės ko nors geresnio su
laukti. Paprastai su kiekvienų metų pradžia 
pabunda žmoguje nauji lūkesčiai, nauji troš
kimai, tikimasi, kad su senųjų metų pabaiga 
įvyksiąs kaž koks lūžis naujų geresnių laikų 
linkme. Kiekvienas laukia, kad naujieji metai 
būtų geresni, negu buvo senieji.

Gal nesuklysiu pasakęs, jog, peržengę nau
jų metų slenksti, mes visi turime vienintelį troš
kimą, kad našta, kuri ligi šiol slėgė mūsų be
namių tremtinių nuvargintus pečius ir sąmo
nes, kuo greičiau nukristų ir kad pagaliau galė
tume vėl jaustis ramūs ir saugūs tėviškės pasto
gėj. Visi jau jaučiamės pakankamai prisikla
joję, pavargę. Ir ne be pagrindo. Juk išgyve
nome tokį laikotarpį, kurio ne tik kad nebuvo 
išgyvenusi mūsų tauta, bet ir visa žmonija savo 
istorijoj nieko panašaus nebuvo patyrusi. Tad 
pradėdami šiuos naujus metus visi viliamės, 
kad buvę sunkumai nebepasikartos, kad žings
nis po žingsnio artėsime prie visų mūsų trok
štamo tikslo. Bet antra vertus, nors užpakaly 
palikome vargo ir ašarų metus, pradėtieji nau
jieji dar neduoda pagrindo jokiam realiam dži
augsmui. Prieš akis turime paskelbtus kilnius 
aukštesnio teisingumo principus, pagal kuriuos 
yra pažadėta suteikti visoms tautoms, tiek di
delėms tiek ir mažoms, laisvą apsisprendimą 
tvarkyti savo gyvenimą, bet realaus veikimo 
ta linkme vis dar nesimato. Tokiu būdu bu
vusių tam tikrų prošvaisčių pasirodymą turime 
pakol kas laikyti tik apgaulingu miražu. Prieš 
mus stovinčioj!, dar kol kas nežinios šydu ap
gaubta, realybė savo nuogume gali pasirodyti 
labai ir labai skaudi. Žinokime tik vieną, kad 
juo toliau, tuo mes labiau daromės kai kam 
nemalonesni. Tikrieji šio karo sukėlėjai jau 
beveik pradedami užmiršti, o išsivaizduojamųjų 
kaltininkų pradedama ieškoti DP stovyklose. 
Neužginčydami, kad vienas kitas neva nacių 
simpatikas galėtų būti ir čia slapta prisiglau
dęs, bet kam gi pagaliau keliamas tas triukšmas 
vokiškoj spaudoj, kodėl taip drastiškai būb- 
nyja vokiečių laikraščiai, net nesidrovėdami 
DP stovyklas paversti nacių lizdais? Nacius 
ar jų tikrus simpatikus iš DP stovyklų išimti 
yra ir kitų priemonių, spaudos talkos, rodos, 
čia nereikėtų. Ir todėl tuojau prašosi mintis, 
ar tik nėra kieno nors noras nukreipti dėmesį 
nuo savęs, nuo tikrųjų kaltininkų. Būtų dar 
suprantama, jei tokius mažai pagrįstus užmeti
mus teskaitytume tik vokiečių spaudoj, bet la
bai skaudu darosi, kai paskutiniu metu tai pa
stebima jau ir amerikiečių laikraščiuose. Prisi
minus, jog mūsų visos viltys buvo sudėtos į 
vakarų demokratijas, jog tiesiog troškome jų 
laimėjimo, graudu yra konstatuoti pastebėjus, 
kad tų demokratijų atstovai, dabartiniai mūsų 
globėjai, kažin kieno be paliovos yra nuteikiami 
prieš mus. Jų nemalonus žvilgsnis jau veria 
mūsų bedalių širdis, tai kągi bekalbėti apie jų 
pasakytą blogesnį žodį mūsų adresu, ypač, kai 
tai pasakoma visų pabaltiečių vardu, nebeski- 
riant nei paskirų tautybių, nei paskirų asmenų. 
Žinoma, dėl to labai nusiminti neturėtume, nes 
tikrasis teisingumas nekalto negali apkaltinti, 
bet, turint mintyje bendrąją opiniją, ne pro 
šalį būtų mums prisiminti vilko ir ėriuko pasa
kėčios.

Jei mūsų turėtos viltys virto miražu, jei 
mūsų troškimų realizavimas nuo mūsų norų nė 
kiek nepareina, jei pagaliau mes, būdami visiš
kai nekalti dėl praūžusio pasaulinio karo vie
sulo, vis dar turime likti ir toliau bedaliais 
tremtiniais ir kęsti visai nepagrįstus užmetimus, 
tai ko geresnio mums besitikėti iš šių naujųjų 
metų, kokį sau tikslą turime užsibrėžti juos 
pradedant? O vis dėlto neturime leistis išmu
šami iš pusiausvyros, neturime nustoti pasku
tinio tikėjimo geresne ateitimi. Mes turime ti
kėti ir laukti, kad pagaliau vieną kartą būsime 
teisingai suprasti ir tikrojo teisingumo rankos 
paimti globon. Kol tatai įvyks, praeis dar tam 
tikras laikas, kurį privalome išnaudoti lietuviš
ko vieningumo ir bendruomeniškos saviauklos 
reikalui. Iš to taško žiūrint, visų mūsų vyriau
sias interesas būttį: kiekviename tautietyje ma
tyti savo brolį, vardan geresnio tarpusavio su
gyvenimo nesivaikyti tuščių ambicijų, saugotis 
nepažeisti lietuvio garbės ir kai kuriems atsik
vošėti iš per didelio sumaterialėjimo.

Kad kai kas iŠ mūsų praėjusiais metais jau 
buvome perdaug suegoistėję, toliau savęs nieko 
nebematėme, kad kito žaizdą drįsome net su 
pirštu maišyti, buvo galima pastebėti daugelyje 
stovyklų. Ta pačia likimo našta prislėgtą tau
tietį buvome linkę. pasmerkti, kad tik savasis, 
nors ir žemas, tikslas būtų pasiektas. Juk ir 
ias pačios gaunamas iš UNRRos gėrybes nepa- 

(Tęsinys 6 pusi.)

Jungtinių Tautų Visumos Suvažiavimas 
-žmogaus ir tautu laisvės bei teisių laidas!

Jungtiniu Tautų konferencijos belaukiant
Jungtinių Tautų konferencija prasideda Lon

done sausio 10 d. Visumos susirinkime daly
vauja 51 tautos atstovai. Šiai pirmajai Jung
tinių Tautų konferencijai, kaip jau esame mi
nėję, teikiama daug reikšmės. Maskvos kon
ferencija paruošė jai kelią, išblaškė susikaupu
sius rūkus ir sudarė sąlygas taikai organizuoti.

Šios konferencijos darbų tvarkoje numatyta 
daugiau kaip 125 spręstini klausimai. Šioje pil
naties sesijoje bus sudaryta saugumo ir pati
kėtinių tarybos, o taip pat socialinių ir ūkinių 
reikalų komitetai. Po to jie galės pradėti savo 
darbą.

Į šį Jungtinių Tautų visumos susirinkimą 
daug vilčių deda mažosios tautos, kurios savo 
teisingu žodžiu ligi šiolei nedaug ką tenusver- 
davo. Šiandien dominąs klausimas yra: ar jame 
bus svarstomas didžiųjų veto teisės klausimas, 
ar ne? Jei ši teisė būtų panaikinta. Jungtinės 
Tautos visus klausimus spręstų balsų daugu
ma, be skirtumo, ar balsavime dalyvavo didė
lės ar mažos tautos, svarbu, kad jos laikosi 
paskelbtos chartos dėsnių.

Be kita ko, šiame Jungtinių Tautų visumos 
susirinkime bus, kaip pranešė Londono BBC 
radijas, svarstomi pabėgėlių (D P) 
reikalai. Neužbėgdami už akių, turime 
būti kantrūs ir laukti jos posėdžių bei sprendi
mų, kurie, reikia manyti, remsis Jungtinių Tau
tų paskelbtos chartos dėsniais ir jų dvasia, 
kurių pagrinde glūdi žmogaus teisė.

Atidaromąją kalbą, arba sveikinimo žodį, 
pasakys D. Britanijos ministeris pirmininkas 
Clement Attlee. Antrąją dieną kalbės Angli
jos užsienių reikalų ministeris Ernest Bevinas.

Norėdami supažindinti savo skaitytojus pla
čiau su Jungtinių Tautų organizacija ir jos 
organų funkcijomis, šiame laikraščio numeryje 
pradedame platesnį straipsnį „Jungtinių Tautų 
statutas“.

Maskvos konferencijos nutarimai
Maskvos konferencija baigėsi gruodžio mėn. 

27 dieną, ir 28 dieną buvo paskelbtas komuni
katas su 4 svarbiais punktais: 1) atominės ener
gijos kontrolės, 2) Balkanų, 3) taikos sutarčių 
sudarymo su Italija, Rumunija, Bulgarija, Ven
grija ir Suomija ir 4) Tolimųjų Rytų klausimai.

Čia paminėsime komunikato svarbesnes min
tis.

1) Atominei energijai kontroliuoti ir jai pa
naudoti numatyta sudaryti komitetas, šis ko
mitetas darys pasiūlymus ir pranešimus Jung
tinių Tautų saugumo tarybai. Jie turės būti 
skelbiami viešumai, jei tik JT saugumo taryba 
neras reikalo laikyti paslaptyje dėl pasaulinės 
taikos interesų.

Jo uždavinys bus vykdyti tarp tautų taikin
giems reikalams mokslinių žinių pasikeitimą. 
Taip pat teks jam rūpintis atominės bombos 
ir kitų masiniai naikinančių priemonių ir gin
klavimosi programų išskyrimu, vykdant inspek
cijas ir kitas priemones visose tose valstybėse.

Iškilo Pabaltijo valstybių klausimas
reigūnai pareiškė, jog esąs galimas dalykas, kad 
dar šių metų bėgyje visos trys jėgos nutrauks 
santykius su Franco rėžimu.

Jei kada JAValstybės ir D.Britanija pavestų 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, jos išjudintų iš mir
ties taško padėtį, kuri tęsėsi beveik penkeris 
su puse metų ir tarp didžiųjų jėgų įnešdavo 
sąmyšio momentų.

Pabaltijo fondai yra užšalę
Pripažinimo atveju, būtų panaikintos šių trijų 

kraštų, buv. nepriklausomų Pabaltijo valstybių, 
diplomatinės ir konsularinės įstaigos, kurios dar 
veikė JAValstybėse ir D.Britanijoje. Toks JA 
Valstybių pasielgimas reikštų atpalaidavimą 
Pabaltijo valstybių fondų, kurie buvo Prezi
dento Roosvelto įsakymu užšaldyti, kada 1940 
m. Sovietų Sąjungos kariuomenė okupavo Pa
baltijo valstybes. Jis taip pat reikštų pakeiti
mą iki šiol buvusio oficialaus JAValstybių lai
kymosi posūkio, pagal kurį šių kraštų aneksa- 
vimas buvo Rusijos agresijos sukomplikuotas 
ir niekada nebuvo JAValstybių pripažintas.

AP WaSingtono praneša, kad UNRRA gau
na 10 milijonų vertės maisto produktų Europai 
ir Azijai.

WaSingtQnas, sausio 2 d. (AP). Diplomati
niai pareigūnai čia šiandien pareiškė, jog jie 
tikisi, kad JAValstybės ir D. Britanija 1946 me
tais Lietuvą, Latviją ir Estiją oficialiai patvir
tins Sovietų Sąjungos dalimi Šie pareigūnai, 
kurie negali būti išvardinti, taip pat pasakė, 
kad tai būtų gera proga pasitarnauti bendrajai 
Europos politikai ir kad trys didieji tai diplo
matiškai pripažintų dar prieš metų pabaiga.

Jeigu tai teisinga, tai reikštų, kad JAVal
stybės ir D. Britanija, veikdamos šia kryptimi, 
nutrauktų santykius su Ispanijos Franko vyriau
sybe, kurios Rusija niekad nepripažino.

Maskvos pasikalbėjimai
Grindžiant kelią Maskvos konferencijoje, 

kad anglai-amerikiečiai pripažintų Rumunijos 
ir Bulgarijos vyriausybes, Pabaltijo valstybės 
ir Ispanija lieka vieninteliais Europos kraštais, 
dėl kurių pripažinimo didiesiems sąjunginin
kams dažnai susidarydavo sunkumų, kadangi 
jų nuomonės būdavo skirtingos.

Ar tai diplomatiniu keliu ar per formalią 
konferenciją, JAValstybės, D.Britanija ir Pran
cūzija dar šių metų pradžioje diskutuos savo 
santykius su Franco ir savo laikymąsi dėl Ispa
nijos vyriausybės. Kai kurie JAValstybių pa

kurtos prisiima atomo energijos kontrolę ir ap
saugą, prieš nutarimų pažeidimus ar apėjimus.

Šį komitetą sudarys visos tos tautos, kurios 
įeis į JT saugumo tarybą, įskaitant dar ir Ka
nadą. Vadinasi, jis bus iš 12 narių — tautų 
sudarytas.

2) B a 1 k a n ų reikalas bus sprendžiamas taip. 
Pirmiausia Rumunijos vyriausybė bus pa
pildyta dviems nariais iš tų. partijų, kurios iki 
šiol į vyriausybė nebuvo įsileistos,,būtent: da
bar vienas vyriausybės narys turės įeiti iš libe
ralų partijos ir vienas iš ūkininkų. Toks vy
riausybės papildymas turi įvykti labai greitu 
laiku ir pasiruošti laisviems ir slaptiems rin
kimams, kuriem galėtų pateikti visos demokra
tinės ir antifašistinės partijos savo kandidatų 
sąrašus. Be to, vyriausybė turi garantuoti spau
dos, žodžio, religijos ir susirinkimų laisvę. 
Šiems uždaviniams įvykdyti vyriausybė bus są
jungininkų komisijos paremta.

ši komisija, sudaryta iš Sovietų Sąjungos, 
JAValstybių ir D. Britanijos atstovų, jau yra 
atvykusi į Bukareštą ir pradėjo savo darbą.

Bulgarijos reikalai pavesta Rusijai. Ji 
turi duoti nurodymus Bulgarijos vyriausybei 
dėl įtraukimo į vyriausybę iš 2 demokratinių 
partijų po vieną narį.

3) Taikos sutarčių paruošimas su Balkanų 
valstybėmis ir Suomija bus vykdomas skirtingų 
narių. Italijai taikos sutarties sąlygų paruoši
me dalyvaus JA Valstybių, Britanijos, Pran
cūzijos ir Sovietų Sąjungos užsienių reikalų mi
nisterial.

Rumunijai, Bulgarijai ir Vengrijai taikos su
tarčių sąlygos bus paruoštos trijų didžiųjų už
sienių reikalų ministerių, o Suomijai — D. Bri
tanijos ir Sovietų Sąjungos.

Kada šie taikos sutarčių projektai bus pa
ruošti, tuojau bus šaukiama 5 didžiųjų užsie
nių reikalų ministerių taryba. Kartu su šia tary
ba bus sukviesta visų tautų, kurios Europos 
kare aktyviai dalyvavo, konferencija. Ji turės 
įvykti ne vėliau kaip iki 1946 m. gegužės 1 die
nos. Šioje konfemcijoje dalyvaus 21 valstybė.

4) Tolimieji Rytai. Japonijai tvarkyti 
sudaroma 4 didžiųjų kontrolės tarybai o toli
mųjų Rytų klausimams spręsti sudaroma ko
misija iš. 11 narių. 4 didžiųjų taryba bus pata
riamasis organas vyriausiajam vadui talkinin
kauti

Korėja bus atstatoma demokratiškais pa
grindais nepriklausoma valstybė. Jos atstaty
mas vyks trimis etapais.

Kinija turės būti tinkama demokratinė 
kini etiška valstybė. Jai vadovaus tautinė Ki
nijos (Cungkingo) vyriausybė, kurioje dalyvaus 
demokratinės jėgos. Nesikišimo principas sve
timų valstybių į Kinijos vidaus reikalus dar 
labiau sustiprintas. Sovietų Sąjunga ir JAVal
stybės įsipareigoja galimai greičiau atitraukti 
savo kariuomenes, kurios dabar yra ten dėl ja
ponų kariuomenės nuginklavimo.

Maskvos konferencijos komunikate visai ne
buvo paliesta Persijos ir Turkijos klausimai.

Kelios Byrnes kalbos mintys
JAValstybių užsienių reikalų ministeris Ja

mes F. Byrnes, grįžęs iš Maskvos konferenci
jos, per radiją pasakė kalbą, kurios kai kurias 
mintis čia paminėsime.

Dėl Balkanų jis pareiškė: „Balkanų klausi
me vis dar tebėra nuomonių skirtumų dėl R u - 
munijos ir Bulgarijos vyriausybių 
sudarymo. JAValstybių vyriausybė nori, 
kad Rumunijos ir Bulgarijos vyriausybės be 
išimties reprezentuotų demokratines tų tautų 
jėgas. Sovietų Sąjunga šiuose kraštuose turi 
gyvybiniai svarbių interesų. Jos kariuomenės 
atitraukimas iŠ tų kraštų pareina nuo pasiti
kėjimo draugišku-kaimynišku rumunų ir bul
garų vyriausybių laikymusi. Aš pabrėžiau ge- 
neralissimui Stalinui ir užsienių reikalų komi
sarui Molotovui mūsų tikras pastangas dirbti su 
Sovietų Sąjunga, bet ne prieš ją, sudarant mi
nėtas vyriausybes plačiais, demokratiškais pa
grindais. Nuo Krimo konferencijos Sovietų Są
jungą tik pirmąsyk aktyviai prisidėjo prie šio 
klausimo sprendimo. Nors atsiekti susitarimai 
nepatenkino mano visų lūkesčių, tačiau aš tei
kiu vilties, kad jos vaisiai žymiai sustiprins 
demokratinį šių vyriausybių charakterį.“

Šis pareiškimas įneša šviesos į Balkanų rei
kalus ir parodo, kad čia bus dar didelių sun
kumų. Bet, gal būt, jie bus palengva, rodant 
daugiau geros valios, nugalėti.

Dėl Persijos reikalų Byrnes pareiškė vilties, 
jog ir šioji problema rasianti sprendimą.

Dar trumpai paminėsime 8-ją jo kalbos punk
tą dėl kariuomenės atitraukimo iš okupuotų 
kraštų. „Kai tik bus pasirašytos taikos sutar
tys, pabrėžė Byrnes, kariuomenės turi buri ati
trauktos iš užimtų kraštų. Tik atitraukus oku
pacinę kariuomenę, bus suteikta tautoms gali
mybė žengti į ilgą, savo ūkio atstatymo kelią.“ 
Ir suprantama, kad ūkinį gyvenimą galima pra
dėti gydyti tik tada, kai krašto vyriausybė 
tampa jo šeimininku ir kada jos ūkio nebes
legia pašaliniai faktoriai.

Tarptautinis kariuomenės štabas
Per Londono radiją BBC pranešta, kad sau

sio mėn. susirinks Londone 5 didžiųjų tautų — 
JAValstybių, D. Britanijos, Sovietų Sąjungos, 
Prancūzijos ir Kinijos kariuomenės štabų virši
ninkai. Jie sudarys tarptautinį kariuomenės ko
mitetą.

Stars and Stripes rašo, kad ši karių grupė 
suplanuos pasaulinę strategiją; ji, pradėjus JT 
Organizacijai reguliariai veikti, bus svarbiau
sias JT Organizacijos komitetas. Jis nustatys 
bazių reikalingumą ir tvarką, kaip J. Tautos 
turės organizuoti ginkluotąsias pajėgas.

Suprantama, kad šefai turės rinktis nustaty
tais laikotapiais ir nuolat atstovaus jų .pavaduo
tojai. Toliau, kaip rašo S and S, kombinuotas 
WaSingtone šefų štabas bus J. Tautų kariuome
nei apsorbuotas. Tačiau tam tikros rūšies ryšys 
tarp JAValstybių karinių pajėgų ir Britanijos 
bus palaikomas, bet mažesniame maštabe negu 
tai buvo karo metu tarp štabų viršininkų.

Tkimasi, kad Rusija turės lygų žodį su JA 
Valstybėmis ir Britanija pasaulinėje strategi
joje ir kariniame komitete. Šis bendradarbia
vimas niekad nebuvo karo metu atsiektas, tik
tai JAValstybės ir Britanijos štabo šefų veiki
mas buvo kombinuotas.

Trijy didžiyju susitikimas WaSingtone
AP iš WaSingtono praneša, kad, kaip JA

Valstybių užsienių reikalų ministeris James F. 
Byrnes pareiškė, Rusijos užsienių reikalų komi
saras V.M. Molotovas ir Britanijos užs. reikalų 
ministeris Emest Bevinas sutiko sekantį trijų 
didžiųjų užsienių reikalų ministerių susitikimą 
padaryti Wašingtone. Susitikimo data dar ne
nustatyta. Jei būtų griežtai laikomasi Jaltos 
nutarimo, tai turėtų susitikti kovo 15 d., kaip 
pareiškė Valstybės Departamento spaudos pa
reigūnas Michael McDermott

Be to, šie 3 didieji susitiks Londone per 
JTOrganizacijos suvažiavimą.

Kinijoje reikia laukti atoslūgio
Kinijos komunistai oficialiai atsakė, kaip AP 

praneša iš Yenano, į Čiangkaišeko Naujųjų me
tų taikos planą: „Mes norime palankiai disku
tuoti kiekvieną pasiūlymą dėl neatidėliotino 
pilietinio karo sustabdymo ir vieningos demo
kratinės vyriausybės sudarymo.“ Komunistai 
taip pat sutinka su pasiūlymu, kad gen. G. C. 
Marshallis, JAValstybių ambasadorius Kinijai, 
dalyvautų taikos pasikalbėjimuose.
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Veikia choras (mišrus ir vyrų), sportininkų 
sekcija, skautų draugovė ir tautinių šokių gru
pė. Šaukiami dažni visuotini susirinkimai, ku
riuose skaitomos paskaitos, duodamos įdomes
nės ištraukos iš užsienio lietuvių spaudos ir k t. 
Leidžiamas sieninis laikraštis „Dienos 'žinios“, 
redaguojamas Kęstučio Radvilo, vaikų laikraš
tėlis „Mūsų balselis“, red. Juozo Ramanausko. 
Taip pat sudaryta kultūrinė komisija, kurios 
pirmininku yra Laucius Stasys, pavad. Neve- 
rauskas Jonas, sekrt. Ramūnienė Vanda, ad
ministratorium Švambarys Pranas ir meno va
dovas akt. Kvedaras Bronius. Kultūrinės Ko
misijos žinioje yra visas kultūrinis gyvenimas. 
Komisija dirba glaudžiam kontakte su lietuvių 
stovyklų komitetu.

Stovyklose veikia vaikų darželius, 4 skyr. 
pradžios mokyklos, aukštesnioji ir žem. preky
bos mokykla, anglų kalbos kursai. Lietuvių sto
vykloje organizuojami visų trijų Pabaltijo tau
tų pabėgėliams amatininkų kursai. Kursų or
ganizavimą ypač remia UNRRos direktorius. 
Be to, įsteigta vaidybos kursai, kuriems vado
vauja akt. Kvedaras Br.

Paminėtini didesnieji anglų kariams pasi
rodymai, kurie susilaukė nuoširdaus įvertinimo: 
Pabaigtuvės, Joninės, rugsėjo 8 d., spalių 16 d., 
lapkričio 23, Vėlinės ir keletas smulkesnių.

Religinius reikalus tvarko kun. Kuzmickis 
Jonas, kuris, eidamas, be to, sunkias pareigas 
Lehrtės stovykloje, kiekvieną sekmadienį 16 
vai. laiko pamaldas Cellėje, net mokytojauja 
pradžios ir prekybos mokyklose.

Arčiau susipažinus anglams su lietuviais, 
paskutiniu metu gaunama pasiūlymų dirbti pas 
anglų karius arba jų įstaigose. Dabartiniu metu 
jau dirba fizinį ir intelektualinį darbą 61 as
muo. Nedirbantieji yra įtraukti į kultūrinę 
veiklą. Komiteto šūkis — dirbkime visi. San
tykiai su UNRRos direktorium ir komendantu 
yra labai nuoširdūs. Ypatingai daug dėmesio 
kreipiama į švietimo reikalus ir aprūpinimą 
maistu. Santykiai su latviais ir estais taip pat 
draugiški Latviai ir estai visuomet dalyvauja 
lietuvių ruošiamose šventėse ir puikiai apie 
jas atsiliepia. Nors latvių yra daugiau už lietu
vius, tačiau lietuviai kultūrinėje veikloje juos 
pralenkia. Vanda Ramūnienė
BUXTEHUDE

Hamburgo pašonėje, gražių ir smėlėtų kal
nelių apsuptame Buxtehudės miestelyje yra 
įkurta Pabaltijo tautų pabėgėliams stovykla. 
Čia gyvena per 400 lietuvių. Kadangi lietuviai 
gyvena rytų ir vakarų miestelio gatvėse, kur 
vienus nuo kitų skiria apie 2 klin. nuotolis, pa
togumo dėlei stovykla pasidalino į du vienetu
— pirmąją ir antrąją. Gyvenamieji butai čia 
labai geri. Šeimos gyvena privačiuose butuose, 
gi viengungiai — miestelio mokyklose. Maistas 
nekoks, bet žada pagerėti, nes artimiausioje 
ateityje maitinimą ketina perimti UNRRA. 
Abi stovyklos komitetą turi bendrą, kurį su
daro: pirm. — V. Girdauskas, pavaduotojai — 
Snarskienė ir Bimbiris, sekretorius — Pleškys 
ir kasininkas — Norkus. Komitetas veiklumu 
nepasižymi. Abi stovyklos dar turi po vadovą
— pirmoji. V. Dockevičių ir antroji J. Račį. 
Įsteigtas Raud. Kryžiaus skyrius, kuriam vado
vauja Stasiūnas ir Teišerskis.

Krutamą ir kultūros srityje. Veikia pra
džios mokykla. Organizuojama gimnazija trūk

kūrė didelė Pabaltijo tautų pabėgėliams sto
vykla, kurioje apgyvendinta ir per 700 lietuvių. 
Iš pradžių stovykla darė kiekvienam slegiantį 
įspūdį. Barakų rajonas aptvertas kelioms ei
lėms spygliuotų vielų tvora; pats rajonas pri
šiukšlintas, biauriai dvokė; mediniai barakai 
aplūžę, apdriskę, langai išdaužyti, durys išlau
žytos. Barakuose šeimininkavo nacių palikimas 
— blakės. Bet pridėjus lietuvišką, darbo nebi
jančią ranką, vaizdas iš pagrindų pasikeitė. 
Pranyko vielų tvoros, šiukšlės ir smarvė. Bla
kės kapituliavo. Barakai sutvarkyti taip, kad 
kiekvienam lietuviui padarė malonią gyvenimo 
gūžtą.

Iš pradžių čia buvo didelis trynimasis ir 
nesutarimai tarp komiteto ir stovyklos gyven
tojų, bet perrinkus naują komitetą, gyvenimas 
atėjo į normalias vėžes. Šiandien Lietuvių tau
tinį komitetą čia sudaro: — pirm. — Saldukas 
Ignas, pavad. — Butkūnas Andrius, sekt. — 
Šablinskas Jonas, kultūros ir šviet. vadovas — 
Mackevičius Brunacas, ir komit. narys — De- 
mikis Jurgis. Stovyklos vadovas — komendan
tas — Markūnas. Komiteto sumanumo dėka, 
santykiai su anglų karine vyresnybe labai geri. 
Maistas, kurį teikia UNRRA. taip pat geras. 
Paskutiniu metu suorganizuota ir veikia pašto 
agentūra. Kultūros srityje smarkiai žengiama 
pirmyn. Veikia nuolatinis choras, kuris savo 
žavinčiomis dainomis nuolat skaidrina pilką sto
vyklos gyvenimą. Aktyviai reiškiasi taut, šo
kių grupė, skautai ir sportininkai. Paskutiniu 
laiku sportininkai surengė Pabalt. tautų sporto 
turnyrą, kurį laimėjo lietuviai. Veikia pradž. 
mokykla, kurioje dirba mokytojai: Migevičienė 
ir -Migevičiūtė. Numatoma įsteigti gimnazija, 
bet trūksta mokomojo personalo. Leidžiamas 
neperiodinis, rotatorium spausdinamas, laikra
štukas „Vargo Kelias“, kurio redaktorius — Ša
blinskas Jonas. Su kaimyninių tautų gyvento
jais santykiai geri. Fischbecko lietuvių stovyklą 
dėl gražaus savitarpio sugyvenimo, jeigu tik 
degtinė čia rastų mažiau garbintojų, galima bū
tų statyti kitoms stovykloms pavyzdžiu.

J. Mikalauskas.

CELLE
Cellės Lietuvių stovykla pradėjo kurtis tik 

frontui praūžus. Dabartiniu metu lietuviai ap
gyvendinti dviejose stovyklose. Pirma stovykla, 
Fabrikweg, kurioje gyvena apie du šimtai lie
tuvių. Antroje stovykloje, Am Sant Georgen- 
garten, yra apie 150 lietuvių. Abi stovyklos 
1945. 9. 17 d., dalyvaujant UNRRos direktoriui, 
išsirinko Cellės miesto ir apylinkės lietuvių 
tautinį komitetą: pirm. — dipl. ekonom. Va
ranavičius Jonas, vicepinn. Laugalys Zigmas, 
ižd. Valiulis Jonas, sekrt. Žigaitis Leonas ir 
narys Zagreckienė Elena ir iš kiekvienos sto
vyklos po. vieną kandidatą.

Pirmoji stovykla yra barakuose, kartu su
koncentruotos UNRRos įstaigos. Patalpos pa
kenčiamos. Šeimos turi atskirus kambarius, 
apšildoma krosnimis, veikia vandentiekis. Taip 
pat yra pirtis, kuri veikia penkias dienas per 
savaitę. Virtuvė yra lietuvių žinioje, dirban
tieji virtuvėje apmokami.

Antra stovykla turi labai geras patalpas. 
Pabaltijo valstybių žmonėms yra paskirti trys 
blokai, kuriuose, be lietuvių, gyvena latviai ir 
estai, maistas geras. 

Kaune tvarkomas telefono — telegrafo ryšys 
„Vilnis“ pr. m. spalių 22 d. rašo: „Kauno 

telefono stotis jau gavo naujus įrengimus auto
matinei 700 abonentų stočiai pastatyti. Ši sto
tis jau montuojama ir greitu laiku pradės veik
ti. Tarpmiestinės stoties akomuliatorius vokie
čiai išsivežė, o patį pastatą sudegino. Tary
biniai žmonės palaipsniui likviduoja visus su
naikinimus. Buvo pastatyti karinio tipo kumu- 
tatoriai. Nuolat auga turpmiestinių linijų skai
čius. Kartu didėja ir tarpmiestinių pasikalbė
jimų kiekis. Pavyzdžiui, 1944 m. gruodžio mėn. 
užregistruota 8.300 pasikalbėjimų, o 1945 m. 
gegužės mėn. jau 25.000. Paskutiniu metu at
statyta 10 telegrafo ryšio linijų, jungiančių 50 
vietovių, į kurias įeina Kauno apskr. rajonas. 
Darbą stabdo kvalifikuotų darbininkų stoka. 
Mieste plečiama ir radijofonija: pastatyta 31 
garsiakalbis ir 750 radijo taškų.“

Kaip gyvena Londono lietuviai
LAIC. — „Londono lietuviai dabar džiau

giasi, kad jų nebevargina daugiau skrendančios 
bombos nei kitos karo nelaimės, bet Londone 
pradėjo trūkti muilo, druskos, pipirų ir kt. pa
našių dalykų. Suvaržymai dar napasibaigė. Ne
seniai kiekvienas gavo po 24 kuponus drabu
žiams įsigyti. Tų kuponų turi užtekti 8 mėne
siams, t. y., duota po 3 kuponus mėnesiui, kai 
tuo tarpu vienas kostiumas kaštuoja 26 kupo
nus. Visi tikisi, kad šie kuponai bus pasku
tiniai, kad daugiau jiems kuponų nereikės. Ne
žiūrint savo rūpesčių, Londono lietuviai yra 
pradėję drabužių rinkliavas lietuviams tremti
niams sušelpti.“

STUTTGARTAS
Stuttgarto lietuvių kolonija jau paaugo kuo

ne iki 300 žmonių. Maža dalis gyvena priva
čiai mieste, o be to, yra dvi stovyklos. Iš jų 
vienoje beveik lygiomis gyvena lietuviai ir estai, 
kitoje dauguma lietuvių ir tik mažesnė dalis 
latvių. Maistas geras. Butai ir kitas aprūpini
mas patenkinamas. Naujų atvykusių priėmimas 
sunkus. Stuttgarto miestas gerokai apgriautas.

Lietuviai išsirinko 1946 metams naują sky
riaus valdybą:- Dr. K. Sruoga (pirmininkas), 
Budreika (pavaduotojas ir stovyklos komen
dantas), Gedgaudas (sekretorius), Mėmėnas (iž
dininkas), Žukauskienė (narys), Juškaitė (švie
timo reikalai), inž. Matusevičius (menui), Ar- 
nastauskas (informacija).

Buvo suruoštos bendros lietuvių kūčios, ku
riose dalyvavo naujai atvykęs kun. Gasiūnas.

Stovykloje veikia pradžios mokykla — ve
dėja mkt. Dobrilienė.

Be to, organizuojami anglų kalbos kursai, 
rengiamas drauge su estais naujų metų suti
kimas, o apie sausio vidurį lietuvių mena jėgų 
viešas pasirodymas. - G. -
FISCHBECKAS

Pereitą pavasarį, perkėlus iš Hamburgo ir 
jo apylinkėje esančių lagerių visą užsieniečių 
karo pabėgėlių perteklių į Fischbecką, čia įsi

stant mokomojo personalo, tinkamai negali 
pradėti darbo. Paskutiniu laiku susior.;.mfzavo 
skautai, kuriems vadovauja Romas Mikalaus
kas. Pirmojoj stovykloj veikia kultūros ratelis, 
kuris leidžia sieninį laikraštį „Tėvynės ilgesys“, 
kurį redaguoja L. Jočys ir K. Jakubonis. Daž
nai rengiami vakarai su vaidinimais ir daino
mis, bet dėl meninių jėgų trūkumo, jie išeina 
skystoki. Vakarų rengime abi stovyklos tar
pusavy lenktyniauja. Šis lenktyniavimas jokios 
naudos neduoda, tik išblaško ir taip silpnas 
menines jėgas. Su kaimyninių tautų gyvento
jais, latviais ir lenkais, santykiai geri. Bet lie
tuvių tarpusavis sugyvenimas blogas. Visi su
siskirstę į luomus bei grupes. Degtinės garbin
tojų, kurie pridaro stovyklos gyventojams daug 
nemalonumų, taip pat netrūksta, nors prieš 
juos vedama griežta kova.

Abiejose lietuvių stovyklose Kalėdų šventės 
praleistos gana jaukiai. Kūčių vakarą abiejų 
stovyklų mokyklų salėse buvo papuoštos vai
kams eglutės, kur pasakytos atatinkamos kal
bos. Kalėdų senelis vaikučius apdovanojo do
vanėlėmis — žaislais, šokoladu ir p. Kalėdų 
pirmąją dieną antros stovyklos mokyklos sa
lėje vietos pradžios mokykla surengė vakarą, 
kuris pavyko visai gerai. Programa buvo plati 
ir įvairi. Pirmiausia mokinių choras pagiedojo 
Kalėdų giesmę. Po to Kalėdų senelis visus 
choristus apdovanojo dovanėlėmis, kurias se
nelis gavo iš Anglų Komendanto. Tada mo
kiniai gana vykusiai padainavo keletą dainelių. 
Ypatingai daug katučių ir simpatijos iš publi
kos susilaukė mažoji, 7 metų amžiaus daininin- 
kė-I sk. mokinė Elenutė Kleinaitytė. Padekla
mavus keletą eilėraščių, jų tarpe du angliškai, 
buvo pašokta tautinių šokių ir suvaidinta vieno 
veiksmo komedijėlė „Lėlių teatras“. Kultūros 
ratelis suvaidino vieno veiksmo vaidinimėlį. 
Vakaro žiūrėjo ir Anglų Komendantas ir kiti 
karinės valdžios atstovai. J. Mikalauskas
DILLINGENAS

Kalėdų švenčių proga vaikams dovanėles 
teikė ir Amerikos Raudonasis Kryžius, suruošęs 
Kalėdų antrąją dieną pobūvį 45 mokyklinio am
žiaus DP vaikams, parodžiusiems geriausią pa
žangumą moksle. Proporcingai bendram mo
kinių skaičiui, pobūvyje dalyvavo šis vaikų 
■skaičius: lenkų 20, lietuvių 12, latvių 10 ir 
estų 3.

Naujuosius Metus sutinkant, lietuvių para
pijos bažnyčioje įvyko religinis koncertas, ku
rio programą išpildė Elena Rūkštelienė (sopra
nas), Antanas Paukštys (baritonas), Vytautas 
Bakūnas (bosas), Izidorius Vasyliūnas ir Pranas 
Mariukas (smuikas), Mykolas Saulius (violen- 
čėlė), styginis kvartetas ir Jono Zdanavičiaus 
vedamas mišrus stovyklos choras. Vargonais 
palydėjo prof. Juozas Gaubas.

Ta pačia proga parapijos klebonas kun. Br. 
Dagilis perskaitė vyskupų ganytojinį laišką, 
skirtą Naujiesiems Metams.

Be to pažymėtina, kad gruodžio 24 d. sto
vyklos valgykloje buvo suruoštos bendros kū
čios nevedusiems ir be šeimų esantiems gyven
tojams. Taip pat paminėtina, jog švenčių pro
ga stovyklą lankiusiam UNRRos direktoriui 
C. C. Malsie stovyklos vadovybė įteikė specia
liai paruoštą padėkos adresą už nuoširdų ir 
rūpestingą globojimą. Tų iškilmių nuotraukos 
tilpo praeitame numeryje.

Pasaka apie
Ir dar kartą mes grįšime savo pasakojime į 

dangų, į vieną įvykį, atsitikusį karštą dieną. — 
Taip, buvo neįmanomai karšta: kiečiausias kak
tusas leipo, kaip trapiausios gėlės daigas, ir 
paukščių gerklėse trupėjo liežuviai, tarsi jie bū
tų buvę padaryti iš įkaitusio dykumos smėlio. 
Angelai negalėjo pajudinti sparnų, sunkių nuo 
prakaito — ir jie tvaksojo, kaip išmaudyti ba
landžiai.

— Kas čia dedasi? — galvojo šventasis Pe
tras. — Šitas karštis neina iš vasaros, šita ši
luma nepilstoma iš saulės sandėlių. Jeigu že
mėje nebūtų pasibaigęs karas — sakyčiau: vėl 
patrankos degina mūsų aslą — bet juk ten se
niai jau yra taika. Kas gi čia dedasi?

O karštis vis nemažėjo, ir visi palaimintieji 
susirinko į dangiškuosius sodus, kurių pavėsis 
ir gaivumas yra stipresni už visokį vargą. Tik
tai vienas angelas sodininkas negalėjo ramiai 
Ilsėtis. Vos tiktai jo sparnų plunksnos išdžiuvo 
ir pasidarė permatomos ir spindinčios, jis su
sirado kažkur užmestas senas medines sanda- 
les, kurias, kaip vienintelį turtą, kažkada buvo 
čia atsinešęs šventasis vienuolis. Šitaip apsia
vęs jis galėjo bėginėti per įkaitusias dangaus 
trobų grindis. Jis bėginėjo palei langus ir nusi
minęs žiūrėjo, kaip visi jo gėlių vazonai buvo 
nuvytę. Tuomet jis užsidėjo naščius, užsika
bino kibirus ir išėjo už vartų į šaltinį.

Kai jis įmerkė gintarinį kibirą pasisemti 
vandens, jis pamatė šaltinyje atsispindint kaž
ką nežinomą — ir atsistojęs pamatė, jog tai 
yra atšvaitas gulinčio žmogaus.

Taip, po medžiu, po šita palme, nuo kurios 
per verbas išrinktieji lauždavosi sau iškilmių 
rykštes, miegojo žmogus.

kareivi Joną
— Ką tu čia veiki? — pažadino jį angelas, 

ir žmogus pakilo.
Jis avėjo sunkiais purvinais batais, jo mi

linė buvo sudilusi nuo laiko, ir ji buvo dėmėta 
krauju. O jo veidas buvo pilkas, tarsi jis būtų 
gyvenęs po žeme, ir angelas išsigandęs vėl pa
klausė:

—Ką tu čia veiki?
— Ieškau savo motinos, — atsakė žmogus 

nedrąsiai. — Pragare jos negali būti, o skaisty
kloje neradau — todėl atėjau čia. Vartai buvo 
uždaryti, nenorėjau belstis, ir truputį numigau.

— Kas tu esi? — klausia angelas.
Ir žmogus atsako:
— Kareivis Jonas.
Angelas dar kartą pasižiūrėjo į jį, paskui 

prisisėmę vandens ir tarė:
—• Eime.
Jis taip skubėjo, jog vanduo laistėsi i? ga

ravo, kaip pūkų debesėliai, jis skubėjo, kad 
žmogus nesudegtų kojų — tačiau kareivis ėjo 
savo purvinais batais visiškai ramiai, ir jo kak
toje nebuvo prakaito.

Taip, angelas sodininkas iš tikrųjų skubėjo 
— pakelyje jis tik neiškentė neužpylęs poros 
rieškučių vandens ant mažo pavytusio berželio, 
ir pagirdė iŠ saujos keletą paukščių. Jis atvedė 
svetimąjį į sodo pakraštį, prie tvoros, ir kai 
buvo pakviestas Šventasis Užvaizdą, angelas 
greitai pasakė:

— Šventasis Petrai, čia atėjo kažkas ir sa
kosi esąs kareivis Jonas. Bet aš nežinau, ar jis 
kalba tiesą. Karas pasibaigė taip seniai, kad 
visi kareiviai arba numirė arba išgijo ir išėjo 

namo. Ir jis yra toks keistas — jis nebijo 
karščio, jis nieko neprašo.

Visa šita skubiai nupasakojęs, angelas nu
bėgo pas savo gėles, jis bėgo taip, kad jo senos 
sandalės skambėjo, lyg žeme velkamas varpelis.

Kol šventasis Petras spėjo ką nors prabilti, 
jau prie jo susirinko palaimintųjų būrelis, ir iš 
toliau balsai taipgi rūpinosi atėjūnu:

— Kaip seniai mes bematėme kareivį, priim
kime jį, — pasakė vienas.

Ir dar kažkas, kas negalėjo prieiti pasižiū
rėti, iš sodo paklausė:

— Tu mums papasakosi gražių karžygiškų 
žygių. Tu, tur būt, apgynei miestą ir išgelbėjai 
tūkstančius gyventojų?

— Ne, — atsako tyliai kareivis Jonas.
— Iš tikrųjų, — sako šventasis Petras, — 

ką gi tu esi nuveikęs? Gal tu gelbėjai kūdikius 
iš ugnies ir savo kūnu esi užstojęs draugą?

— Ne, — atsako dar tyliau kareivis Jonas.
— Ach, taip, tu gynei savo žemę nuo už

puolikų ir mirei už ją, — taria šventasis Petras.
Ir ūmai jis pasitraukia iš išgąsčio: taip liūd

nai ir beviltiškai sušunka kareivis Jonas:
— Nei
Ir paskui jis kalba sustingusiu balsu. Apim

tas gėdos dėl savo šauksmo jis kalba:
, — Jūs, tur būt, čia nežinote, kad mum? ne

buvo leista ginti savo žemę. Jų atėjo daug 
daug . . . Pagaliau po vienerių metų užplūdo 
kiti ir išvijo juos — šitieji nešiojo išniekintą 
kryžių ir juokės, kad išgelbėjo mus. Jie gaudė 
mus ir varė kautis su jų priešais. Jie darė taip, 
kad mūsų žemė paliktų be žmonių ir priklau
sytų jiems. Kaip malonės troškome mes sau
goti savo dirvas ir mirti jose — tačiau jie vogė 
mus iš namų ir varė tolyn — jie ieškojo mūsų 

pasislėpusių giriose, ir kaip įkaitus varėsi mūsų 
senus tėvus.

Kareivis Jonas stabteri, įsižiūri į plačias 
dangaus tolumas ir ima kalbėti vėl:

— Kai išgirdau, jog jie paėmė mano motiną
— aš išėjau iš- savo slėptuvės. Ir jie išvežė 
mane, o mano motina numirė iš didelio siel
varto.

— Jie užkabino mums šautuvus ir vijo mirti 
pirma savęs. O kai atėjo pavojaus metas — 
patys bėgdami paliko mus aniems, baisesniems 
už save, — kalba kareivis Jonas. — Ne, jūs, 
tur būt, nežinote, kas yra tie, kurie pirmieji 
mus užpuolė, — jie paima žmogų kaip durtuvą 
ir vėl atsuka į priešingą pusę. Šitaip vėl išvarė 
mus muštis prieš tuos, už kuriuos neseniai dar 
turėjome kovoti. Ir tuomet mes bėgome atgal, 
ir vėl buvome suimti ir išvaryti kariauti — ir 
mūsų galvos ir širdys nebežinojo jokios kryp
ties.

— Šitaip, — sako rūsčiai šventasis Petras, — 
tu liejai kraują šioje ir anoje pusėje.

— Jie abeji buvo mano priešai tačiau ant 
manęs nėra kito ktaujo, kaip tik mano paties,
— sako jis susigėdęs. — Kartą aš pasilenkiau 
pakelti sužeistą veršiuką, ir tada kulka palietė 
mane.

— Ir netrukus atėjo tie tretieji, kurie nuga
lėjo kare,----kalba jis toliau, — ir mes su
džiaugsmu bėgome į jų globą. Dabar ateis 
teisybė, — kalbėjome mes, tačiau mes buvome 
uždaryti kaip miške. Mes valgėme žoles ir 
patys savo viltis. Tuos, kurie mus buvo išvežę 
iš namų, tuos, kurie buvo tikrieji priešai — nu
galėtojai paleido juos namo — jie vėl arė savo 
žemę, varė prekybą. O mes gyvenome miške, 
saugomi ir alkani. Ir pagaliau mus išvežė dar 
toliau, į dar svetimesnę šalį, kad savo rankomis
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Didžiosios Britanijos užsienio politikos gairės
Kazys Veržtas

D. Britanija yra viena iš tų galingųjų penkių 
valstybių (US, D. Britanija, Prancūzija, Kinija 
ir Sovietai), kurios šiuo metu nori (per Jung
tinių Tautų organizaciją) nustatyti naują pasau
lio politinę santvarką ir ilgą laiką vadovauti 
žmonijos politikai, taikai ir, esant reikalui, ka
rui. D. Britanija savo užsienių politiką kruopš
čiai derina su US užsieno politika. Iš to galima 
daryti išvadą, kad D. Britanija drauge su US 
turės lemiamą žodi paminėtuose klausimuo
se. Tatai, neabejojamai, tiesiog ar netiesiog 
palies ir mūsų tėvynės likimą. Todėl susi
pažinti su D. Britanijos užsienio politikos tiks
lais kiekvienam lietuviui šiandien, atrodo, sta
čiai būtina.

Žinoma, susivokti, ko sieką kita valstybė 
per Savo užsienio politiką — reikalas nėra leng
vas. Galima ir suklysti. Bet vis dėlto susi
orientuoti galima. Čia reikia atsiminti šit kokį 
dalyką. Kiekvienos, didelėe ar mažos valstybės 
santykius su užsieniu, t. y., su kitomis valsty
bėmis nustato ne kokia nors teorija, ne kokie 
nors sentimentalūs jausmai ar kiti panašūs da
lykai, bet konkrečios sąlygos ir aplinkybės. 
Pavyzdžiui, valstybės dydis, valstybės geogra
finė padėtis, jos ekonominė struktūra, gyven
tojų skaičius, turėjimas ar neturėjimas savo že
mės turtų, savo laisvo išėjimo j jūras ir kt. Ši
tos ir panašios aplinkybės dažnai ir nulemia 
valstybės užsienio politiką dešimt —, o kai kada 
ir šimtmečiams. Esti net taip, kad pasikeičia 
ne tik valstybių vyriausybės, bet ir socialeko- 
nominės valstybių santvarkos, bet užsienių po
litikos tikslai lieka tie patys. Maximum pasi
keičia tik tų tikslų siekimo priemonės/

Pavyzdžiui, Vokietijos užsienio politikos tiks
lai iš esmės buvo tie patys ir prie Bismarko, ir 
prie Wilhelmo II, ir prie Hitlerio. Tik prie
monės, tik tempas buvo skirtingas. Todėl Bis
markas taip daug išlošė, o Vilhelmas II pra
lošė. Pagaliau Hitleris viską parado. Antras 
pavyzdys Sovietai. Visiems aišku, koks milži
niškas skirtumas tarp Petro Didžiojo Rusijos 
ir Stalino Sovietų. O vis dėlto, Petro Didžiojo 
pradėta ekspansija j jūra ir šiandien tebedomi
nuoja Sovietų užsienio politikoje. Verždamasi 
i Viduržemio jūrą, Rusija pirmiau vadovavosi 
panslavizmu, pravoslavija, dabar gi demokra
tija ir panašiai. Iš esmės tas pats, tik priemo
nės skirtingos. Arba va, Trumanas eina Roos- 
velto pėdomis. Gi Attlee pats pareiškė, kad 
nepaisant griežto nuomonių skirtumo vidaus po
litikos klausimais — užsienio politikoje ir be 
Churchilio niekas nepasikeis. Todėl ir atrodo, 
kad kiekviena valstybė turi pastovius užsienio 
politikos tikslus.

Tad ko gi siekė ar siekia D. Britanija savo 
užsienio politikoje? Čia pirmučiausia reikia pa
minėti, kad labai ilgą laiką vyko

Anglijos Ir Prancūzijos varžybos
dėl žemių. Anglijos salos yra tik 31 km. pla
tumo kanalo atskirtos nuo Europos kontinento. 
Savaime suprantama, kad toks artumas labai 
ir nuolat skatino anglus kelti savo koją j Euro
pos kontinentą ir jame, jei ne plačiau, tai siau
riau įsitvirtinti, šitie mėginimai tęsiasi net iki 
17 šimtmečio.

Anglijos ir Prancūzijos varžybos dėl pirma
vimo jūrose ir sausumoje galutinai užsibaigė tik 
Vienos kongrese (1815). Napoleonas pralaimėjo 
ir prarado kuone visas Prancūzijos kolonijas. 
Tuo tarpu Anglija nepaprastai savo kolonijas 
išplėtė — pasidarė jūros viešpats. Nuo to laiko 
Prancūzija išnyko kaip Anglijos konkurentė. 

Ji pasidarė, noroms ar nenoroms, Anglijos drau
gas ir kuone automatiška visų karų sąjungi
ninkė. Taip elgtis Prancūziją vertė ne tik pra
laimėtos varžybos su Anglija, bet ir pralai
mėtas 1871 metų karas prieš Vokietiją. Svar
biausia gi išaugimas galingo ir labai karingo 
Reicho Prancūzijos pašonėje.

Labai svarbią ir opią vietą Anglų užsienių 
politikoje užima buvusios Rusijos, o dabar

Sovietų ekspansija ( vakarus ir rytus.
Kalbant apie Anglų ir Sovietų užsienio po

litikos susidūrimus, tenka atskirai sunkinėti du 
dalykus. Visų pirma reikia pastebėti, kad kiek
viena valstybė trokšta jei ne dominuoti jū
rose, tai bent turėti gerus jūros uostus, kitaip 
sakant, laisvą išėjimą j jūras. To neturėdama, 
valstybė neturi faktino nepriklausomumo. Ji 
yra faktinai suvaržyta tų valstybių (kaimynių), 
per kurių teritoriją ji privalo susisiekti su pa
sauliu. Kitas reikalas tad benzinas. Be jo nė 
viena moderni valstybė negali gyventi taikos 
metu. Gi kariauti be benzino visai neįmanoma. 
Karas sausumoje, vandenyje, po vandeniu ir 
ore pirmoje eilėje reikalauja benzino. Be jo nė 
žingsnio ...

Kokioje padėtyje jūrų ir benzino atžvilgiu 
yra Anglija ir Sovietai? Anglijos dabartie k 
ateitis priklauso nuo to, ar ji viešpataus van
denyse ar ne. Mat, Anglijos kolonijos ir di
džiausieji turtai yra išsklaidyti po visą pasauli. 
Jei kas pastotų Anglijai kelius per jūrą — tas 
suduotų Anglijos galybei mirtiną smūgį. Todėl 
galingas karo ir prekybos laivynas (saugąs jos 
jūros kelius) yra Anglijai gyvybinis klausimas.

Svarbiausieji Anglijos benzino ištekliai yra 
Persijos pietuose ir Irake. Šitas sritis anglai 
gali pasiekti per Viduržemio jūrą.

Kokioje padėtyje yra Sovietai beneino ir 
jūrų atžvilgiu? Sovietai benzino turi pakan
kamai (bent taip yra normaliais laikais). Visai 
priešingai su jūromis, su laisvu išėjimu į jūras. 
Rusija pradėdama kilti į didžiųjų Europos val
stybių tarpą neturėjo jokio išėjimo į jūrą. 
Taigi Petras Didyste ir pradėjo ieškoti to išė
jimo, pradėjo, kaip ir pats sakė, „kirsti langą“ 
į Europą per Baltijos jūrą. Tokio „lango“ ru
sai ieško ne tik Baltijos jūroje, bet Viduržemio 
jūroje ir Ramiojo vandenyno krantuose (Vla
divostokas. Port-Arturas ir kt.).

Tačiau Sovietai, beieškodami tų „langų“, su
tinka daug kur anglus. Svarbiausias čia pavyz
dys Viduržemio jūra (Dardanelų klausimas). 
Viduržemio jūroje Anglija labiausia nepagei
dautų trukdymų. Ir tai dėl dviejų priežasčių. 
Visų pirma, per Viduržemio jūrą Anglija nori 
visai laisvai pasiekti savo benziną. Antra ver
tus, per Viduržemio jūrą Anglija greičiausia 
gali pasiekti savo turtus Indijoje, o taip pat 
susisiekti su Japonia ir Kinija. Iš čia ir supran
tama, kodėl Anglijai yra labai sunku dėl jos 
viešpatavimo Viduržemio jūroje eiti Į kokius 
nors kompromisus. Taigi, Sovietai Ir pasidaro 
Anglijai šioje srityje rimtas partneris. Senoji 
Rusija dėl tų reikalų nemaža ir savo kraujo 
yra praliejusi (Krimo ir Turkų karas), o anglai 
ar tai tiesiog ginklu (Krimo kare) ar grąsinimu 
ir diplomatija (Turkų kare per Berlyno kon
gresą) sugebėjo rusų pastangas sutrukdyti.

Dėl panašių reikalų, susiduria rusų ir anglų 
interesai ir kitose Azijos vietose (Persijoje, Af
ganistane ir tolimuose rytuose). Rusų-japonų 
kare (1905) anglai suvaidino dėl tų pačių prie
žasčių nemažą vaidmenį tam, kad japonai pa

stūmėtų rusus tolyn nuo Pacifinio okeano kran
tų. Tuo būdu rusai buvo ten suspausti, bet 
išsipūtė japonai, kuriuos jau šitame kare teko 
gerokai sudrausti.

Rašydamas apie rusų — anglų priešingumus, 
turiu bet gi labai primygtinai pabrėžti vieną 
dalyką. Būtent: dėl tų priešingumų jokiu būdu 
negalima daryti kokių nors lengvapėdiškų iš
vadų. Tie priešingumai yra ne nuo šios ir ne 
nuo vakar' dienos. Jie egzistuoja seniai. O vis 
dėlto anglai drauge su rusais jau antrą kartą 
kariavo prieš Vokietiją, kaip tik prieš tą Vo
kietiją, kuri apie anglų — rusų priešingumus 
geriausiai buvo informuota ir kuri kaip tik iš 
tų priešingumų darė sau palankias išvadas ... 
ir suklydo. Taigi tas, kas nori daryti išvadas 
ir neklysti, privalo žinoti, kad ir tarp didžiau
sių priešininkų kompromisai — susitarimai yra 
galimas dalykas.

Baigiant šias pastabas tektų dar atskirai ap
sistoti ties dviem dalykais. Visų pirma — tai 
anglų sugebėjimas padaryti

iš nugalėtųjų draugus.
Tai yra pavydėtinas anglų valstybės vyrų su
gebėjimas, stačiai menas. Geriausias čia pa
vyzdys — labai žiaurus ir pavojingas būrų 
karas Pietų Afrikoje. Per trumpą, palyginti, 
laiką angiai sugebėjo iš jų padaryti ištikimiau
sius savo imperijos draugus ir tvirčiausius jos 
ramsčius.

Antras dalykas, tai labai dažnai linksniuo
jamas anglų užsienių politikos pradas 

„balance of power“
lietuviškai sakant, „jėgų pusiausvyros“ politika. 
Kas tatai reiškia? Daugelis politikų (nemaža 
ir anglų valstybės vyrų pripažįsta) įžiūri anglų 
politikoje pastangas, kad kitų valstybių ar jų 
grupių jėgos būtų maždaug lygios, kad tų jėgų 
persvara atsirastų kaip tik toje pusėje, kur pri
sidės Anglija. Taip pat įžiūrima, kad šitos pu
siausvyros politikos išdava yra ta, kad Anglija 
visada padeda silpnesniems ir stoja su diplo

Lietuvos byla USA Kongrese
Lapkričio mėn. 16 ir 17 d.Amerikoje, Wa- 

Hngtone. įvyko Amerikos Lietuvių Misijos, su
sidedančios ii Lietuvai Vaduoti Sąjungos, Arn- 
ricaa Friends of Lithuania, Tautininkų Centro 
ir kitų organizacijų, suvažiavimas. Suvažiavi
mas praėjo dideliu pasisekimu. Kaip pasėką to 
suvažiavimo, galima pažymėti, kad arti
miausiu laiku Lietuvos byla bus 
svarstoma U. S. A. kongrese. Ameri
kos Lietuvių Misijos pastangomis kongresmanas 
Edward A. Kelly, iš Illinois, įnešė Amerikos 
kongresan rezoliuciją, remiančią Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą. Toje rezoliucijoje 
siūloma, kad kongresas ragintų Amerikos Pre
zidentą ir Valstybės Departamentą imtis akci
jos atsteigimui Nepriklausomos Lietuvos, kad 
Lietuvos žmonės turėtų progą laisvai išsirinkti 
savo valdžią, kad būtų atitraukta svetima ka
riuomenė ir pabėgėliai galėtų saugiai grįžti 
namo.

Dideli tyrimai apsaugojo žmonių sveikatą
Pasaulinis mirtinas ginklas — atominė bom

ba buvo paruošta, nežiūrint radioaktyvinių me
džiagų spinduliavimo, visai nepažeidžiant tūk
stančiam darbininkų sveikatos, pranešė Roche
ster universitetas. 

matijos ar karo ginklu prieš tuos, kurie per
daug išauga, perdaug išsipučia, kurie perdaug 
sugadina jėgų pusiausvyrą.

Kaip ten teoretiškai imant bebūtų, bet pliki 
istorijos, karų ir diplomatijos žygių faktai to
kius įsitikinimus, iš tikrųjų, lyg ir patvirtina. 
Štai keletas žinomesnių pavyzdžių. Europa su
drebėjo nuo Napoleono ginklo. Tasai dikta
torius paklupdė kuone visas Europos valsty
bes. Jo galutinis tikslas buvo: sunaikinti Aus
trijos viešpatavimą Europos žemyne, o jūroje 
atsistoti Anglijos vietoje. Pirmąjį tikslą Na
poleonas buvo pasiekęs. Parblokštos Austrijos 
kariuomenė žygiavo jau drauge su Napoleonu. 
Anglija ir nepabūgo ir nepasidavė (Palyginkime 
Hitlerio užkariavimus ir Anglijos laikymąsi). 
Ir pagaliau laimi Anglijos suorganizuota koa
licija. Napoleonas miršta ištrėmime Šv. Elenos 
saloje.

Kitas pavyzdys — Rusija beaugdama ir be- 
siplėsdama vis labiau gūla savo milžinišku svoriu 
ant Dardanelų. Ir štai išdygsta Krimo kare koa
licija prieš Rusiją iš Anglijos, Prancūzijos, Tur
kijos ir Sardinijos. Laimi koalicija. Turkų kare, 
tiesa, koalicija prieš rusus nesusidaro, bet rusų 
pergalę ir rusų padiktuotą turkams taiką Ber
lyno kongresas (anglų inspiruotas — nors for
maliai ir Bismarko vadovaujamas) visai nublu
kino. Jei to dar nebuvo gana, tai atsirado rusų 
— japonų karas, kur anglas taip pat suvaidino 
savo „pusiausvyros" įkvėptą vaidmenį. Rusai 
vėl pralaimėjo. Vėliau Vilhelmas II, o dar vė
liau Hitleris, Mikado ir Musolinį pradėjo per
nelyg pūstis ir pusiausvyrą ardyti — vėl koa
licija ir kuone iš pusės šimto valstybių. Tos 
koalicijos rezultatus žinome.

Tad, metę kad ir labai trumpą žvilgsnį į 
Didžiosios Britanijos užsienio politikos gaires, 
galime gauti įspūdį, kad ši valstybė, drauge su 
US, labiausia yra pajėgi suorganizuoti teisin
gą, o todėl ir pastovią pasaulio taiką, kuri ir 
mūsų tėvynei duos teisingą jos likimo spren
dimą.

šis puikus darbas pasisekė tik todėl, kad 
prieš tai buvo atlikti multimilijoninės dolerių 
vertės medicininiai ir radijiniai bandymai, ku
riuos įvykdė Čikagos, Kolumbijos ir Kalifor
nijos universitetai.

Tyrimo reikalams buvo panaudota dideli 
kiekiai vabzdžių ir gyvulių, suvaidinusių didelį 
vaidmenį pagaminant bombą, kuri beveik su
naikino du Japonijos miestus.— Be jūros kiau
laičių, buvo panaudota 50.000 vaisinių druge
lių, 277.400 pelių ir 25.000 žiurkių.

Beždžionės taip pat buyo naudojamos. Jos 
savo pirštais turėjo paimti radijuojančias med
žiagas, kad būtų galima nustatyti jos veikimą 
į darbininkų rankas, liečiant radioaktyvias me
džiagas. Žiurkės buvo penimos tomis medžiago
mis, kurios buvo naudojamos bombai gaminti, 
kad iš anksto nustačius audinių kitimus.

Vaisiniai drugeliai buvo naudojami nusta
tyti poveikiui į veisimosi pradus. Jie buvo iš
statomi taip kaip ir darbininkai prie bombos 
gamybos.

Buv. D. Britanijos ministeris pirmininkas 
Winston Churchillis karaliaus apdovanotas 
aukščiausiu „Order of Merit“ ordenu.

atstatytume tai, ką mūsų priešai buvo sugriovę. 
Mes statėme svetimus miestus.

— Iš tolo girdėjome mes, kad žemėje yra 
keistas laikas, — vis pasakoja kareivis Jonas,
— ir tas laikas bjauresnis už patį karą. Žmo
nės šoka ir linksminasi, žmonės eina iš proto
— žmonės nebegali surasti savo namų — jie 
neberanda savo šalies sienų. Mes nebetekome 
prakaito ir ašarų, ir tenai, iš nuovargio ir ne
vilties, daugelis numirė — taip, kaip ir aš. Ir 
dabar ateinu paklausti, gal būt, jūs regėjote 
mano motiną?

Tuojau atsiliepė Motina Marija, kuri nie
kuomet negali matyti nė vieno nuliūdusiojo, 
kad nepadėtų jam. Ji pasakė savo sūnui, pa
sakė Dievui:

— Argi nereiktų surasti jo motiną?
Buvo tylu. Ir štai, šitą akimoju sučiulbėjo 

paukštis, pragydo jis visai virš kareivio galvos
— ir kareivis Jonas pakėlė aukštyn akis:

— Vyturėlis, — pasakė jis džiugiai, — vy
turėlis!

Ir pridėjo liūdnu balsu:
— Tai jis giedojo, kai aš ardavau savo dirvą.
Paskui užsimiršęs, kame jis stovi, kalbėjo 

vaikiškai ir šypsodamasis:
— Ir kaip skambėjo rasa, krisdama ant dal

gio šienapjūtėje! Ir iš visų gražiausiai dainuo
davo mergaitė, kurią norėjau parsivežti į na
mus savo motinos užvadui. Ir motina stovė
davo ant slenksčio, ir viskas aplinkui tikėjo ir 
jautė, jog ji čia šeimininkė. Mūsų sodyba — 
ji buvo tokia pat graži, kaip ir dangus----------

Ir šitai pasakęs jis išsigando.
Jis stovėjo toks menkas, aplipęs purvais ir 

krauju, ir negalėjai tikėti, jog šitoks gali pasi
daryti žmogus.

Ir visi tylėjo.

Ir tuomet pasigirdo Viešpaties balsas:
— Atveskite jo motiną.
Ir kai atbėgusi moteriškė apkabino kareivį 

Joną, tarė Viešpats dar kartą:
— Šičia tu gausi sodybą, iš kurios tavęs 

neišvarys per amžius.
Palaimintieji apstojo kareivį Joną ir visi 

tarė jam savo gerą žodį. Ir kokia puiki buvo 
dabar jo milinė! Ir jo batai dabar švitęjo taip, 
jog jam pasijudinus atrodė, lyg bėgiotų 
žvaigždės.

. Tačiau ūmai jo veidas vėl pradėjo pilkėti, 
ir jo lūpas svėrė žodžiai, kurtų jis neišdrįso 
ištarti.

— Tu dar nesi laimingas? — sako Viešpats, 
— tu dar nesi nurimęs? Ko gi tu dar nori, 
vargšas žmogau?

— Tiktai Tavo žodžio, Viešpatie. Ar tenai 
žemai, mano sodyboje, visą laiką bus sveti
mieji? — sako jis drebėdamas.

Ir netardamas nieko, Viešpats, tarytum au
deklą, pakelia dangaus kraštą, ir kareivis Jonas 
pamato žemę.

Baltija banguoja ramiu pajūriu. Dubysa 
švyti kaip paukščių takas, miestuose kyla iš 
griuvėsių namai, ir kaimuose žmonės deda rąs
tus pamatams ir kloja šiaudus ant stogų. Visur 
yra tiktai savo žmonės, jų veidai yra ramūs ir 
be baimės. Iškilmių vietose stovi bokštai ir 
stiebai — ir tarsi per vėją vėliavose iškilęs 
lekia baltas raitelis.

Ir jis pamato, kaip jo sodyboje, dirvoje 
stovi jo kraujo vyras ir žiūri į žemę tokiu 
žvilgsniu, tarsi bučiuotų ją.

Ir Jonas, buvęs kareivis Jonas, pakelia akis 
į Viešpatį:

— Aš tikiu Tavo pažadu. Pone, Ir dabar 
nėra nieko laimingesnio už mane, mano Dieve!

Gintaras

Kun. Alf. Lipniūnui žuvus
(Prisiminimų žiupsnelis apie didįjį Vilniaus 

švyturį)
— Kun. Lipniūnas Vilniuje — džiaugsmingai 

kartojome kažin kieno pakleistą gandą vos užė
jus amerikiečiams. — Kun. Lipniūnas vėl savo 
numylėtame Vilniuje, savo šv. Jono bažnyčioje.

Ir štai, šiandien, iš mūsų perijodikos suži
nau . . .

— Dieve, o Dieve, kam atėmei iš Lietuvių 
Tautos Jį!

Nepajutau, kaip rankomis suėmiau galvą...
— Lipniūno nėr! Ir jo daugiau nebebus?!
Nežinau, gerai pažinau kun. Lipniūną, ar ne, 

bet mudviejų pažintis nedilstantt Bent man:
Vilnius rasoja krauju. Nuo Žvėryno iki An

takalnio, visu paneriu, toH už jo, kautynių li
kučiai. Sudaužyti vežimai, suplėšyti tankai, 
sukrekėję lavonai. Tarp svetimųjų ir lietuvių 
lavonai.

Pilnos gatvės lietuvių. Rodos, kitokių gy
ventojų net nėr Vilniuje. Visi .užsiėmę, visi 
baltais raiščiais ant rankovių.

Bet kas palaidos mūsiškius, kritusius vilties 
priešaušryje?

Einu pas kun. Lipniūną.
Pirmą kartą pasimatėme, rankas padavėme. 

Geras, švelnus, mielas, paslaugus veidas — sie
los veidrodis.

Visą eilę jis jau palaidojęs. Atskirai, karių 
kapinėse. Greta kritusių prie Vilniaus 1920 me
tais. Didvyrių žemėje. Reikalus žinantieji lie
tuviai sugabeno paskutinius palaikus. Karstai 
padirbdinti, vainikai padaryti, viskas jau atlik
ta. Jam šiandien pranešė dar apie vieną. Lai
dos pavakare. Jeigu noriu, lai ateinu.

Verksnoja dangus.

Kukliai davęs paskutinius Šventinimus, mal
das, nuleido dar vieną, Nežinomąjį, į žemes. 
Veik niekam nežinant, motinai sūnaus namuose 
laukiant ... *

Padariau kelias nuotraukas. Nors kaip per 
miglas išėjo, bet man jos tokios artimos buvo. 
Jei nesupus ar kas neišvogs, rasiu sugrįžęs Lie
tuvon . . .

Vėliau, kai kapai žolėmis sužėlė, prisirinko 
minia kritusių pagerbti. Rašuose lietuviai lenkė 
galvas Nežinomiesiems, tiems patiems, kuriais 
dar ne taip seniai tik vienas Lipniūnas rūpinosi, 
kuriuos Lietuvos žemelė pridengė . . .

Nuo to laiko aš dažnokai užeidavau pas 
kun. Lipniūną. Visad pas jį posėdžiai, daugy
bės interesantų, bet Jis visad linksmas, visad 
gyvas, visad ras laiko pakalbėti, pasitarti) pa
guosti ar pasiguosti.

— Užrašinėkite savo pamokslus, — kartą 
pasakiau.

— Kodėl taip sakote? (Jo veide rimtis).
— Man Jūsų pamokslai labai patinka. Esu 

tikras, patinka ir visiems kitiems lietuviams.
— Kodėl jie jums patinka?
— Baisiai nuoširdūs ir lietuviški, tauriai pa

triotiški. Tikra paguoda, tikras suraminimas 
šventadieniais pasyklausyti Jūsų žodžio iš sa
kyklos. Tūrėtų likti kuo pilniausi pamokslą 
užrašai knygose, kad kiti lietuviai kunigai pa
simokytų Tėvynę mylėti ir tautiečius išmokytų 
branginti, nepalaužiamai mylėti gimtinę. Jūs 
einate labai teisingu keliu: pirma tautiškumas 
— lietuviškumas, o paskui religiniai reikalai 
Jūs, kaip kun. Švogžlys — Milžinas, masę 
date paskui save. Tikra Aukščiausiojo palaima 
turėti tokius vadus.

Jis kukliai nukreipdavo temą į švelnesnę for* 
mą, niekad nepriduodamas sau didesnės reikt 
m ės.
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Matiuko smuiko rečitalis
Trijų Karalių šventės vakarą, Dillingeno 

miesto salėje įvyko Prano Matiuko rečitalinis 
koncertas. Instrumentalisto rečitalis, tai vir- 
tuozims viešas pasirodymas, tai ilgo sunkaus 
darbo vaisius, tai pagaliau menininko šventė.

Pranas Mariukas, vienas iš keturių brolių 
smuikininkų, išaugo muzikalioje aplinkumoje, 
nuo mažens bendraudamas su gera muzika, iš
vystė savo įgimtus gabumas, išugdė gerą skonį 
ir pasirinko smuiką savo gyvenimo draugu.

Kas tai yra smuikas? Tai keturių lentelių 
dėautė su keturioms suktoms avies žarnoms ir 
lankelis su ašutų pluoštu. Tai viskas, ką ar
tistas turi savo dispozicijoje. Bepigu vargonam 
pasivadinti instrumentų karaliumi, kada jie 
nuolat tobulinami; savo konstrukcijose turi 
pritaikintus visus paskučiausius technikos moks
lo išradimus. Vargonininkas, paspaudęs myg
tuką, turi šimtus spalvų, turi automatiniai iš
gaunamus niuansus, turi jėgą, elektros regu
liuojamą. Smuikininkas tokių mygtukų neturi. 
Jo instrumentas per šimtmečius nėra prisitai
kęs jokio patento bei patobulinimo, todėl jis 
privalo turėti talentą, kuris įgalina artistą, su 
taip, palyginti, primityviom priemonėm ran
kose, džiuginti ausį, dominti protą, skaidrinti 
sielą.

Koncertanto sudarytoji programa — akade
minė, be pigių efektų — klasika ir norvegų ro
mantika: Vitali Chaconne, Mozarto A-dur kon
certas, Griego C-moll sonata, Sindingo siuita.

Programa vispusiško pasirodymo. Vitalio, 
Mozarto, o ypač Sindingo siuita koncertantui 
davė progos parodyti jo lengvą švarią techni
ką, visų mėgiamoje Griego sonatoje, kuri buvo 
klausystojų entuziastingai priimta, smuikininkas 
ir pianistė sukūrė darnų kamerinį ansamblį. 
Čia dėkingoje fortepijono partijoje pasireiškė 
mūsų gabi pianistė Julija Rajauskaitė. Artistė 
turi spalvingą užgavimą, lengvą techniką, jau
trumą. Menininkė žymia dalimi prisidėjo prie 
koncerto pasisekimo.

Virš programos solistas pagrojo Budriūno 
„Raudą“, kuri simboliškai atitiko mūsų gyve
namos gadynės nuotaiką.

Susidomėjimas koncertu buvo didelis.
Mykolas Saulius

Jauniausia pasaulyje rašytoja
Vieną dieną šnekučiavosi porą danų Kopen

hagoje. Vienas jų, knygų leidėjas, pasisakė 
nesigailįs tūkstanties kronų, kad tik jam kas 
parūpintų vaikams tinkamą gerą knygą kuri 
būtų par.šyta danų berniuko ar mergaitės, ne 
vyresnių kaip keturiolika metų.

Tuo tikslu buvo paskelbtas didelis konkur
sas. Jo sąlyga buvo ta, kad konkurso dalyviai 
vaikai būtų nesenesni, kaip keturiolika metų. 
Tokiomis sąlygomis buvo gauta 300 rašinių. 
Konkursą laimėjo mergaitė, vardu lleana Holm- 
boe, maža kopenhagietė, vos septynerių metų 
amžiaus. Savo pasakaitėje lleana vaizduoja 
mažą beždžioniukę, kuri vis užkabinėja tigrą, 
tikrenybėje jo bijodama, kuris ją kad kiek 
būtų prarijęs, jeigu jam nebūtų sukliudęs ir 
beždžioniukę išgelbėjęs geras ir išmintingas 
’dramblys.

Pasakaitė ir Ileaaos pačios nusipieštas por- 
tretukas labai patiko Danijos vaikams. Ne tik 
Danijoje, bet ir Švedijoje buvo susidomėta jos 
knygele. Ir taip netrukus pasirodė ji švedų 
kalba ir susilaukė didelio pasisekimo.

Iš Los-Angeles praneša, kad kompozitorius 
Igor Stravinsky ir jo žoma Vera gavo JAVal- 
stybių pilietybę.

Visad ruošdavausi parodyti, kad 10 tolygių 
kunigų galėtų prikelti Lietuvą . . .

Po kurio laiko tapau be tarnybos (nacių 
„dėka“), Bte pinigų, be atsargų, be pagelbetin- 
Čių draugų.

•Kažin kokiu reikalu buvau užėjęs pas kun. 
Lipniūną. Nieko bendro apie dabartinę mano 
būklę neužsiminiau. Bet Jis, pažiūrėjęs į mano 
akis, paklausė:

— Ar pinigų jums užtenka?
— Taip.
— Ilgam?
Bandžiau nujuokauti. Nepavyko.
Tada gavau auką iš Laisvės Fondo, 100 RM.
Mano reikalai po truputį ėmė taisytis. Tu

rėjau ne tik darbo, bet ir pakenčiamam gyve
nimui pinigų.

Ir staiga klaiki žinia: kun. Lipniūnas suim
tas! Nugaudė, nuaidėjo per visą lietuviją.

Liko Vilnius be Jo. Bažnyčios nebe mielos 
pasidarė . . .

Rytprūsiai.
Vokietija.
Iš Berlyno vėl parašiau kun. Lipniūnui į 

Stutthofo koncentracijos lagerį.
Koks džiaugsmas, kai po eilės dienų gaunu 

ii Jo atsakymą laišku. Rašė vokiškai (gal ki
taip nebuvo galima) tikįs į šviesesnį rytojų, 
tikįs sugrįžti atgal į Lietuvą.

Ir vėl nutrūko mudviejų ryšiai.
Nesu aš labai pamaldus, nesu aš kunigų gar

bintojas, bet po tik ką patirtos labai liūdnos 
žinios suspaudžia taip širdį, lyg tikras brolis 
batų miręs. Lietuvai Lipniūnai ne kasmet 
gimsta.

Dieve, kodėl mus taip skaudžiai nubaudei, 
•tėmęs savo ištikimą temą, o lietuviams mo- 
W*oją • - •

MM*. XII. 7. Kęstutis Gardinas.

Mėgėjas menininko vardu
Visose gyvenimo srityse mes buvome įpratę 

žmones gana lengvai rūšiuoti, vienus nuo kitų 
išskirti. Štai vienas ūkininkas, antras valdinin
kas, trečias inžinierius ar gydytojas.

Netolimoje praeityje jau ir provincijos už
kampią! sugebėjo išskirti medicinos gydytoją 
nuo kaimo daktarkos, nors, berods, ir M dar 
nebuvo galutinai kapituliavus ir atsisakius nuo 
pretenzijų gydyti žmones. Jei anuomet kas 
meistrą ir nepagailėdavo inžinierium pavadinti, 
tai padarydavo greičiau savotiško pasismagini
mo ar net meilikavimosi sumetimais, pagal po
sakį — sviestu košes nepagadinsi. Tikrumoje 
niekas mūsų nesutapatino daktaro su felčeriu, 
inžinieriaus su meistru.

Žmogus atitinkamą pavadinimą, darbą bei 
įvertinimą gaudavo pagal savo sugebėjimus, iš
silavinimą, stažą ar net pagal turimus titulus. 
Dėl to beveik niekad nekildavo žymesnių ginčų 
ar viešesnių nesusipratimų. Prieškarinis mūįų 
gyvenimas jau buvo įėjęs į ramias savo vėžes. 
Net ir meno pasaulyje, kuris jau visuomet ir 
visur jautriau išgyvenamas negu kitos sritys, 
nebuvo ypatingesnių sutrikimų. Tiesa, vienas 
kitas jautresnis menininkas ar kritikas retkar
čiais išreikšdavo viešą pasipiktinimą kuo nors, 
vienaip ar kitaip iškildavo viešumon pažeista 
ambicija, „nemeningai“ įžeistas asmeniškumas, 
viena ar kita teatralų intriga. Betgi po vieno 
kito šios rūšies trumpesnio ginčo, viskas nurim
davo, ir meno gyvenimas vėl slinkdavo įpras
tine kūrybos vėže.

Kiekvienas menininkas pakankamai turėjo 
savo profesinio darbo viešose meno įstaigose 
— Meno Mokykloje, Valstybės Operoje, Ba
lete, Konservatorijoje ar už šių įstaigų ribos. 
Kas tapė paveikslus, kas dirigavo, kas grojo 
fleita — visi žinojo savo darbą ir vietą. Ne
buvo girdėti atsitikimo, kad, pav., atvykęs Za
pyškio varginininkas prašytų leisti jam diri
guoti „Fausto“ operą. Negirdėjome taip pat, 
kad Kauno Konservatorija į savo dėstytojus
specialiems dalykams būtų įsileidus nesugeban
čius ar nediplomuotus muzikus. Galime sakyti, 
kad jau ir meno gyvenime buvome spėję trum
pu Nepriklausomybės laikotarpiu susidaryti 
šiokių tokių tradicijų.

Deja, atsiautė okupaciniai metai, visus mū
sų tautinius ir kultūrinius laimėjimus apvertė 
aukštyn kojom. Ne paskutinėje eilėje nuken
tėjo ir meno pasaulis. Meniniam lygiui matuoti 
jau brukami ir partiniai reikalai; įsigali protek
cionizmas, mokėjimas prisitaikinti. Menininkus 
stengiamasi išmušti iš pusiausvyros. Jiems per
šami jau ir nauji dažai, spalvos, jiems atvirai 
siūloma persiorentuoti.

Pažvelkime tik į to meto muzikinį gyveni
mą. Tuo kartu pas mus ima plūste plūsti pigi 
importinė prekė, įvairūs dirigentai — mėgėjai, 
antraeiliai operečių artistai. Pirmaeilis užsie
nio menininkas — virtuozas labai retas mūsų 
svečias. Naujai iškelta vertelgų paviršutiniš
kumo dvasia ir rimtus pačių mūsų solistų ar 
simfoninio orkestro koncertus jau laiko per 
nuobodžiu dalyku. Jie pradedami iškeisti į vi
sokiausius margus šiupinius, įvairius popuri, 
lengvo žanro varietę. Kaip tik šiuo metu ir 
iškyla mėgėjiškumas savo iškreiptąja prasme. 
Pradedama nesusivokti, kur reiškiasi tikrasis 
menas, kaip galima atskirti mėgėją nuo meni
ninko, nes okupaciniai metai, karas k politinės 
aplinkybės viską sumaišė.

Ta suomaištimi naudotis ypatingai pasišovė 
mėgėjas. Jei nesenai mes dar jį matėme pro
vincijos užkampyje, kur jis be priekaišto paį
vairino tenykščių gyvenimą, kukliai ir nuošir
džiai parodydamas jiems savo turimus suge
bėjimus ir įgimtą patraukimą prie meno, tai 
okupacijų metu mes jį išvydome atvykusį į 
miestą, išdidžia eisena, kalbantį pakeltu tonu. 
Čia jis ėmė raustis meninio gyvenimo užkuli- 
suose, o įsispraudęs į varietę ar į šiupinio pro
gramą šalia V. Operos artisto, jis pasijuto ne 
daug ką už tą artistą menkesnis, o užsiauginęs 
ilgesnius plaukus, tarėsi jau ir Šlajam prilyg
stąs.

Karo metu įsigijęs naujų pažinčių komisa- 
rijatuose, mėgėjas kartais pasijusdavo tvirtes
nis ir pajėgesnis už patį menininką. Jo pre
tenzijos sėdėti menininko kėdėj ir veikti jo 
vardu dieną iš dienos vis augo ir augo, norą jo 
meninis lygis taip ir pasiliko mėgėjo ribose.

Kaip charakteringą šio laikotarpio pavyzdį 
galime suminėti Pupų dėdę, kuris jau, nepa
sitenkindamas gana dažnu „artistiškumo“ reiš
kimu per Kauno radiją, buvo įsidrąsinęs ir 
savo teatrą kurti, nė kiek nejausdamas parei
gos jį pavadinti mėgėjų teatro vardu. Tikrai 
simptomingas reiškinys! Tuo sukrėtimo metu, 
kada ūkininkas, valdininkas, inžinierius, gydy
tojas, net kaimo daktarka ramiai pasiliko savo 
vietose, nerdamasis iš kailio mėgėjas pasišovė 
atsisėsti į menininko kėdę, veikti jo vardu.

Ta kreivai išverstąja mėgėjiškumo dvasia, 
prisipažinkime, dar ir dabar mes neatsikratėme. 
Ji kartais nesveikai pasireiškia mūsų stovyklų 
eiliniuose, pareigūnuose ir net pačiuose meni
niuose junginiuse, grupėse. Susikaupę šaltai 
pagalvokime, kiek mes patys dar esame pasi
davę šiai iškreiptai mėgėjiškumo dvasiai, pa
viršutiniškumui, o tikrai rasime būdų jai atsta
tyti į pirminį meno kelią, kuklų, santūrų, bet 
kartu nuotaikingą.

Be mėgėjų nėra išsivertęs joks kraštas. Mes 
be jų negalėsime išsiversti tuo labiau, ypačiai 
šiuo metu, kada savo kolonijose taip mažai 
beturime tikrųjų menininkų, o ir tuos pačius 
išblaškytus. Tokiu būdu mėgėjams visur ir vi

suomet liks platus ir dėkingas veikimo baras. 
Jiems reikia tik geros valios ir noro nepalikti 
savo tiesioginių uždavinių, savo tikrosios darbo 
srities. Daug kam gali tuoj kilti klausimas, ko
kia gi tikroji mėgėjo paskirtis, kurie gi jo tie
sioginiai uždaviniai? Bent trumpai pabandy-

Bern. Brazdžionis

Sunku man fūsiį
Sunku be jūsų, gimtosios sodybos, 
Kaip aukso žiedas juodoje nakty. 
Kur mėlynas alyvų krūmas žydi 
Ir krintą vyšnių žiedlapiai balti.

Sunku be jūsų, juodos eglių girios.
Be pasakos gerųjų milžinų,
Ten, kur naktim sidabro žvaigždės byra. 
Aš jų sapnuos laimingas rinkt einu.

Sunku be jūsų, senos amžių pilys — 
Tenai dar žydi praeitis gyva, 
Tenai dar skamba kanklės nenutilę, 
Tenai po kryželiu palinks rami galva.

Sunku be jūsų, tėviškės arimai
Pilni žiemkenčių po pusnim rugių, 
O pakely Rūpintojėlis rymo 
Ir saugo jus, ir saugo jus — regiu.

Irime šį klausimą pajudinti, glaustai iškeldami 
keletą apibendrintų minčių.

1) Lietuvis mėgėjas ar mėgėjiškas meninis keliu, mėgėjas ne tik paįvairins laisvas sa- 
vienetas išeivijoje visų pirma turi remtis mūsų vųjų tautiečių valandas išeivijoje, ne tik žadins, 
liaudies kūryba, kuri jų meniniems sugebėji- gilins juose tėvynės meilę ir ilgesį, bet kartu 
mama nestato didesnių techninių kliūčių. Tuo su jais dar skinsis kelius į turtingąjį meno pa- 
būdu jie atliktų ir kilnų patarnavimą tėvynei. I šaulį. A. Paukštys

we Learn English
Laisvas anglu kalbos kursas „M.K.“ skaitytojams

Tardamiesi atspėję daugumos skaitytojų 
norą ir vykdydami daugelio pageidavimą, nuo 
šio „MK“ numerio pradedame laikraštyje duoti 
anglų kalbos pamokas. Jas pasižadėjo paruošti 
p. E. Kutorgaitė, sėkmingai vedanti anglų k. kur
sus Dillingeno lietuvių stovykloje. Siauri laik
raščio rėmai, be abejo, neleis šių pamokų kurso 
išplėsti tiek, kad iš jų galėtų skaitytojas išmokti

First Lesson (ferst leson) — Pirmoji pamoka
Asmenys, jau truputį susipažinę su anglų 

kalba, žino, kad sunkiausias dalykas anglų kal
boje yra ištarimas ir rašymas. Negirdint mo
kytojo kalbant, neturint atitinkamų gramafono 
plokštelių ir neklausant radijo, tarimo vien tik 
iš vadovėlio išmokti yra kiek sunkiau, tačiau 
įmanoma. Taigi pradėsiu darbą, pasakydama 
porą žodžių apie pačią tarimo techniką.

Pagrindinis požymis anglų kalbos tarime yra 
tai, kad liežuvis ir lūpos dirba gan silpnai, tuo 
tarpu apatinis žandikaulis dažnai lengvai stu
miamas į priekį. (Pamėginkit stebėti kalbantį 
anglą arba amerikietį ir jūs tai įsitikinsit). La
bai svarbu atsiminti, kad kalbant angliškai ne
sistengiama stipriai akcentuoti atskirų garsų, 
atvirkščiai — kalbama neaiškiai, silpnai judi
nant lupas ir liežuvį. Kalbant apie anglų kalbos 
rašymo ir tarimo santykį, galima dažnai tvir
tinti, kad daugumos žodžių rašymą reikia iš
mokti atmintinai. Dabartinė anglų kalbos tai
syklingoji rašyba buvo nustatyta tuoj po kny
gų spausdinimo išradimo, būtent XV amžiuje. 
Per sekančius šimtmečius anglų kalba stipriai 
išsivystė ir žymiai pasikeitė. Taigi, šiandieninis 
garsų ištarimas žymiai skiriasi nuo rašymo. To
dėl ir neįmanoma nustatyti griežtų taisyklių 
anglų k. rašymo ir tarimo santykiavimui.

Net pačios anglų abėcėlės garsų ištarimas 
yra visiškai kitoks, negu kitose kalbose. Jį 
išmokti yra būtinas reikalas, nes kitaip yra 
neįmanoma padiktuoti kokį nors žodį asmeniui, 
nemokančiam jokios kitos kalbos, išskyrus 
anglų. Anglų kalbos abėcėlė susideda iŠ 26 
raidžių, kurių ištarimas yra toks:

A (ėi), B (bi), C (si), D (di), E (i), F (ef), 
G (dži), H (edč), I (ai), J (dšei), K (kėi), L (ei), 
M (em), N (en), O (ou), P (pi), Q (kju), R (ar), 
S (es), T (ti), U (ju), V (vi), W (dblju), X (ėks).

oo prieš r (o) door (dor)-durys

Y (uai), Z (zed).
Baigiant apie tarimą. noriu pažymėti, kad

sekantieji garsai tariami beveik visuomet vie-
nodai:

1) ch - (č): cherry — (čėri) — vyšnia
2) sh - (š): short — (Sort) — trumpai
3) v - (v): visit — (viset) — lankyti
4) w — (u): water — (uoter) — vanduo
5) ee - (i): green — (gryn) — žalias
6) oo — (u): spoon — (spun) — šaukštas

Kadangi žodis „gramatika“ baugina ne tik 
vaikus, bet ir suaugusius, tai mūsų pamokose 
pasistengsiu duoti jos kuo mažiausia, tačiau įs
pėju, kad truputį turėsim jos kiekvieną pa
moką.

I Article (artikl) — Rodiklis
1) Tikrinis rodiklis the (ze) vartojamas tam 

tikram daiktui, bet kurios giminės arba 
skaičiaus pažymėti Prieš balsius the ta
riamas (zi), pav.: The father (a* faces). 
The arm (zi arm).

2) Imdami rimtus muzikinius dalykus, mė
gėjai privalo apsiriboti tik taisiais, kurie jiems 
techniškai lengvai įveikiami, prieinamesni. Prie- 
šingu atveju yra pavojaus ne tik meniškai nieko 
nelaimėti, bet dargi sužaloti meno kūrinį.

3) Mėgėjai, norėdami kūrybingai santykiauti 
su menu, turi jau iš pat pradžių atsiriboti nuo 
pigiai lengvos muzikos, nes pigusis menas lai
komas ne tikruoju menu, o kavinių, restoranų 
ir popiečio laisvalaiko pramoga.

4) Pigūs neprofesionalai kompozitoriai tu
rėtų rimtai susimąstyti dėl savo kūrybos. Gra-
žu yra semtis medžiagos iš turtingos liaudies 
kūrybos, bet kada ji žalingai panaudojama, ka
da ji paverčiama muzikiniais kratiniais, tai ver
čiau visiškai atsisakyti nuo tokių kompozicijų.

Savam repertuarui mes pakankami turime 
veikalų, sukurtų rimtų profesionalų kompozi
torių, kurie jau aname pirmajame mūsų išeivi
jos laikotarpyje tviskėjo šviesiu pragiedruliu. 
Dalis tų autorių, tiesa, mirę, kaip Čiurlionis, 
Naujalis, Sasnauskas ir Šimkus, bet nemirtingi 
jų kūriniai, kompozicijos ir šiandien į mus gy
vai byloja. Jie puikiai sugebėjo panaudoti liau
dies kūryba, ja praturtindami, o nesužalodami. 
Būtų tikrai gražu ir prasminga, kad tuo di
džiuoju jų palikimu naudotųsi ne tik mūsų 
menininkai, bet ir mėgėjai. Tokių autorių kom
pozicijos ir šiandien žadins mumyse tarpusavio 
ir tėvynės meilę. Jų kūrinių dažnas kartojimas 
tikrai ves į naują aušrą, naują atgimimą, kaip 
anuomet.

Paskiriems saviesiems mėgėjams, o taip pat 
ir meno grupėms palinkėtima ir ateityje sėk
mingai pavaduoti menininkus, ypačiai ten, kur 
jų trūksta. Meningai reikštis, berods, galima 
juk ir nesisavinant menininko vardo.

Kultūringai pasireikšdamas savo įgimtais 
menui palinkimais, eidamas tikruoju savo

anglų kalbos. Jos taip pat neturi tikslo atstoti 
stovyklose vedamų anglų kalbos kursų. Priešin
gai, greta vykstančių kursų jos, išryškindamos 
praktiškas žinias, su kuriomis tenka ar gali 
tekti kasdieniniame gyvenime susidurti, bus 
viena priemonių pagrindiniems anglų kalbos 
dalykams tai pramokti, tai pakartoti, tai pa
galiau įsiminti. Redakcija

2) Nefikrlnis rodiklis a (ė) vartojamas bet 
kuriam daiktui. pažymėti. Prieš balsius 
vietoj a vartojama an (en), pav.: a boy 
(ė boi) — berniukas, an evening (en yv- 
ning) — vakaras.

II Noun (naun) — Daiktavardis
Giminės

Anglų kalboj daiktavardžių giminė nusta
toma pagal subjekto lytį. Vyriškos lyties indi
vidas bus vyriškos giminės, moteriškas — mo
teriškos, visi daiktai ir abstraktūs daiktavar
džiai yra bevardės giminės. Taigi, apie berniuką 
pasakysim he (hi) — jis, apie jo motiną she 
(ši) — H. apie stalą, kėdę, duris — it (it) — tai.

Baigdama šiandieninės pamokos gramatiką 
pažymėsiu, kad visi daiktavardžiai, būdvardžiai 
ir skaitvardžiai antraštėse ir knygų pavadini
muose rašomi didžiosiom raidėm, pav.: „The 
First Lesson“. „The American Tragedy“. (Zi 
amėrikan tragėdi) — amerikoniška tragedija.

O dabar keletas praktiškų anglų kalbos iš
sireiškimų:

good-morning (gud morning) — labas rytas 
good-day (gud dėi) — laba diena 
good-afternoon (gud-aternum) — laba popietė 
good-evening (gud-yvning) — labas vakaras 
good-night (gud-nait) — labanakt 
good-bye (gud-bai) — sudiev 
thank-you (sank ju) — ačiū
thank you very much (sank ju veri mač) — 

labai ačiū
please (plyz) — prašau.
Anglų kalboj žodis please paprastai nevar

tojamas atsakymu į padėkojimą. Dažniausia į 
padėkojimą atsakoma you are welcome (ju ar 
uelkm) arba nothing to thank (nazing tu sank) 
— nėr už ką.

Kadangi šiandieną beveik kiekvienam M 
mūsų tenka nemaža keliauti, pabaigai porą iš
sireiškimų, liečiančių keliones:

are you going to----------? (ar ju going tu
------------ ) ar jūs keliauajat i------ ?

Can you take me with you? (ken ju tėk mi 
uiz ju) — ar jūs galite mane paimti 
kartu?

I am alone (ai am ėlon) — aš esu vienas.
I have no baggage (ai hav no bagadž) — aš 

neturiu bagažo.
I have only a small trunk (ai hav onll ė 

zmol trank) — aš turiu tik vieną mažą 
čemodaną.

Please take me with you (ply* tėk mi ui* 
ju) — prašau, paimkit mane kartu.

Šiandienai užteks. Kitai pamokai išmokit 
naujus žodžius ir išsireiškimus ir pamėginkit 
padiktuoti paraidžiui savo pavardę ir var
dą angliškai. Iki sekančio* pamoko*. Good
bye.

4
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Veda N. Girtautas

Sporto žinios
Savasis kraštas

— Vaikučiai, ar jūs dar nepamiršote Lietu
vos? — Nepamirškite niekuometl

Neplati mūsų tėvynė žemėmis, neturtinga 
auksu. Už tai graži pavasariais, turtinga pilia
kalniais, pasakomis ir graži skambiomis daine
lėmis.

Net mūsų miškų žvėreliai myli mūsų šalelę.
Jūs žinote, ten yra šaltos žiemos. Storas le

das apdengia ežerus ir upes. Laukai per metrą 
apsikloja sniegu. Jie baltuoja kaip kreida nu
baltinti. Šaltis pyškina tvoras. Nematomais 
pirštais ant langų gražiausias gėlytes išpaišo, 
pastogėse ledines žvakutes pakabina.

Bet viena kartą mūsų šalelę aplankė labai 
šalta žiema. Šaltesnė už visas kitas iki šiol bu
vusias. Upėse iki paties dugno visas vanduo 
iššalo. Sniego prisnigo tiek daug, kad iš po jo 
tik aukštųjų ąžuolų pačius viršūnės besimalė. 
Kai paukšteliai pakildavo skristi, nespėję iš
skleisti sparnų, krisdavo sušalę.

Tada atėjo sunkios dienos ir mūsų miškų 
žvėreliams. Su šalčiu buvo dar pusė bėdos, — 
jie turėjo neblogus kailiniukus. Dar gi, kai im
davo drebėti kūnas, pašokinėdavo po krūmus, 
palakstydavo po laukus.

Juos slėgė kita bėda. Kiškelis — nabagėlis 
per storas sniego pusnis negalėjo prie želmenų 
prisikasti. Šeškus — smirdalius, naktj išsival- 
kiojęs, net peliukės pusryčiams niekur nesu
rado. Voveraitė — ilguodegaitė taip gi baigė 
rudenį liepos drevėn susineštų riešutų atsargą. 
Bet blogiausia buvo laputei — kūmutei. Pri
pratusi prie paukštienos, ji išlandžiojo visus 
tankumynus, aikšteles ir raizgynus, bet taip pat 
niekur negalėjo sutikti, kas galėtų nors trum
pam nustumti jos alkį.

Pagiry, prie didelio miško gyveno ūkinin
kas. Jisai turėjo didelį būrį vištų ir du gaidžiu.

Vieną vakarą leisdamas tvartan vištas pas
tebėjo, kad tėra tik vienas gaidys. Išieškojo 
ūkininkas visur, bet niekur negalėjo surasti 
gaidžio. Kilo mintis patikrinti vištas — trūko 
ir/vištų. Tuomet apėjo ūkininkas namus, tvar
tą, žiūri: lapės pėdų visas pamiškys nuvaikš
čiotas.

— Gerai, pamokysiu aš ją, — supratęs kieno 
čia darbas, ištarė ūkininkas.

Atsinešė ūkininkas iš svirno spąstus ir- pas
pendė juos. Laukė vieną dieną — nieko. Lau
kė kitą dieną — taip pat nieko. Trečią dieną 
ūkininkas spąstuose rado įkliuvusią laputę.

— Aha, vieną kartą mudu susitikova! — su
šuko jis pribėgęs prie lapės. Ir užsimoja didele 
gimbuota lazda drožti kūmutei per nugarą.

— Neužmušk, žmogau! — ėmė maldauti la
pė. — Daugiau taip nebedarysiu ... tik pa
leisk, dovanok šį kartą, — prašė pro ašaras. 
Siekė bučiuoti žmogaus rankos.

— Iš bado tai padariau . . . Kiek kartų va
sarą pamiške prabėgdama matydavau tavo viš
tų būrius — nei ton pusėn nepažvelgdavau . . . 
Dabar, kai nebeturėjau ką vaikam duoti . . . 
— tik bado verčiama ... — kaip žmogus, kuk
čiojo laputė. Visa drebėjo iš baimės.

Ūkininkas išsyk nesidavė perkalbamas. Jau 
senai buvo nusprendęs: kai tik sučiups vištų 
vagį — tuoj miners jam kailį. Tačiau jis turėjo 
gerą širdį, kaip dauguma Lietuvos ūkininkų. 
Savo gyvenime patsai buvo daug vargo paty
ręs. Dar gi, būdamas šaulys, didžiai mylėjo 
savo kraštą, girias ir žvėrelius. Tokiu lapės 
maldavimu susigraudino ūkininkas. Dabar jis 
prisiminė vieną dalyką. Daug kartų jam be
vaikščiojant po savo laukus užeidavo mintis: 
ar žvėrys, gyvuliai taip pat prisirišę prie savo 
krašto. Ir ūkininkas ūmai lapę paklausė:

— Gerai, ar prižadi išpildyti tai, ką aš iš 
tavęs pareikalausiu?

Lapė dar nežinojo, ko jš jos ūkininkas pa
reikalaus. Bet kai ji išgirdo jo pasikeitusį bal

l¥anjos knygos ir leidiniai
Jonas Kuzmickis Vieversėlis, eilėraš

čiai vaikams, 26 psl., spausdinta rotatoriumi, 
Lebrtėje, 1945. XI. 14. Tiražas 100 egz. Turinyje 
20 eilėraščių.

Dekite, žvakutės,, rinkinėlis mažie
siems, 12 psl., „Giedros“ leidyklos Wiesbadene 
1945 .m. leidinys, spausdintas taip pat rotato
riumi. Tiražas 300 egz. Redagavo A. Gdr. ir 
J. Mks, iliustravo V. Adamkevičius. Turinyje 
6 eilėraščiai ir kalėdinė apysakaitė.

Gintaras, neperiodinis literatūros žur
nalas, ketvirtosios knygos, 1945 m. lapkričio 
mėn., 60 psl. Leidėjas Spaudos darbuotojų sam-. 
būris „Baltija“, Haffkruge, redaktorius J. Krū
mines. Iliustracijos ir piešiniai dail. A. M. Šim
kūno. Turinyje: Bern. Braždžionio, P. Babicko, 
J. Krumino, K. Barausko, Pauliaus Jurkaus ir 
kt. poezija, Fab. Neveravičiaus ir Andr. Gobu- 
vos beletristika, dr. J. Žemaičio, V. Punkrio ir 
kt. straipsniai.

Apžvalga, lietuvių informacinis kultū
rinis leidinys, Nr. 4 (1945. XII. 10 d.) ir Nr. 5 
(1945. XII. 20 d.), leidžiamas triskart mėnesyje, 
spausdinamas rotatoriumi. Redaguoja J. Sodai- 
tis ir A. Valentinas, Nūrtingene/Wūrtt.

Mūsų Viltis, lietuvių savaitraštis, Nr. 1 
(1945. XII. 24 d.), spausdinamas spaustuvėje. 

są, iš džiaugsmo pašoko ant užpakalinių kojų. 
Priekine letena nusišluostė ašaras ir nužemintai 
tarė:

— Prižadu viską, mano pone, ką tiktai pa
liepsi.

— Duodu tau tris dienas. Per tą laiką turi 
sužinoti ir atėjusi pasakyti man, ar jūs, Lietu
vos miškų gyventojai, irgi mylite savo gimtinę. 
Ir jeigu mylite, tai kodėl ją mylite?

Ūkininkas į sniegą įsmeigė šermukšninę laz
dą. Paskum, atsinešęs ploną grandinėlę, su
pančiojo lapei pirmutines kojas ir paleisdamas 
pasakė:

— Kai išpildysi mano reikalavimą — nuim
siu pantį. Jeigu neišpildysi, kiekvienas vaikas 
tave pavys ir nudobs.

Po trijų dienų kiškiu ir šešku vedina pas 
ūkininką ateina lapė.

»»>»»»>»»»>» >»»>»»» ►>»»»»»
J. Mekas

Lietuvai
Daug mačiau kelionėj 
Aš gražių kraštų.
Bet širdis vis sakė. 
Kad gražiausia tu.
Plačios girios šaukia, 
Vėjas moja mus, 
Kloniais jūron plaukia 
Nemunas ramus.
Ten Trakai, Rambynas, 
Ežerai melsvi. 
Ten esi, Tėvyne, 
Ir mane šauki.

— Laba diena, — pagarbiai pasisveikina 
visi trys ir suduria akis į ūkininką.

— Tai ką tu, kiškelį-nabagėli, ir tu, šeškau- 
smirdaliau, turite man pasakyti? Ar nebijote 
manęs? — paklausė žmogus.

Šiuodu pasižiūrėjo vienas į kitą, nežinoda
mi, kuriam pirma pradėti kalbėti. Bet laputė 
mandagiai nusilenkė pirmoji ir atsakė už juos:

— Tai mano liudininkai, pone. Jie patvir
tins tai, ką pasakė žvėrys apie savo gimtinę.

— Mes atėjome pasakyti, mielasis žmogaus, 
kad mes, Lietuvos miškų gyventojai, mylime 
Ktą krašteli, — vienu balsu atsakė lapė, kiškis 
ir šeškus. — Net šią sunkią ir pusbad^ią žiemą 
nė vienas iš mūsų nei į pietų, šiaurės ar rytų 
kraštus neišėjo laimės ieškoti.

Kiškis dvi dienas ir naktis be žado, padė
damas laputei atsakyti į užduotą klausimą, 
lakstęs laukais ir pamiškiais. Šeškus per tą 
laiką išlandžiojęs, kur tik galėjęs įlįsti: visas 
olas, pakriaušes ir giliai po iškiurusiais kelmais; 
Lapė dūmusi tankumynais ir aikštelėmis. Ir 
kur tiktai jie ką sutikę ir paklausę, visi kaip 
vienas atsakę: „Pasakykite žmogui, kad ne mes, 
o mūsų tėvai pirmu ius urvelius išrausė, gūž
teles čia mums pastatė, išvedė mėlyną dangų 
ir šitą brangų kraštą mums padovanojo. Kaip 
gi mes šito viso galėtume nemylėti!“

Kiškelis-nabagėlis pasišokėjo arčiau ūkinin
ko ir pasakė:

— Mes, kiškiai, dar ir dėl to mylim šitą 
šalį, nes mūsų tėveliai seni pasakė, kad niekur 
kitur tokie geri žmonės kaip čia negyvena, to
kiom skaniom žievelėm obelaičių nesodina . . .

— Mes, šeškai ir lapės — dar ir todėl, kaip 
mums iš kartos karton perduodama, — niekur 
nėra tokių vištų ir žąselių kaip čia.

Ūkininkui patiko tai, ką jisai iŠ šitų trijų 
žvėrelių išgirdo. Ir jisai dovanojo lapei gyvybę 
ir laisvę. Nuimdamas nuo lapės kojų grandi
nėlę, jisai pasakė:

— Žiūrėk, lapute, ir visi, kas man daro žalą, 
kad daugiau nesusitiktume prie mano sodybos.

Paulius Gaiibys

Leidžia Fuldos lietuvių stovykla, redaguoja re
dakcinė kolegija. Atsakingasis redaktorius K. 
Romanas Klumbys.

„Lietuvių Balsas“ sustojo ėjęs
Nuo 19495 m. spalių 14 d. Regensburge ėjo 

rotatorium spausdinamas laikraštis „Lietuvių 
Balsas“. Redakcinę kolegiją sudarė: Henrikas 
Blazas, Vincas Rygertas ir Adomas Viliušis. 
Šio laikraščio paskutinis 24 nr., kaip minėta 
redakcinė kolegija praneša, išėjo š. m. sausio 
1 d.

„Lietuvių Balsas“ pasiekdavo gana tolimas 
lietuvių stovyklas ir skaitytojų buvo mėgiamas, 
kaip puikiai tvarkomas informacinis biuletenis. 
Tenka apgailestauti, kad taip negausi lietuviš
koji spauda turi vos gimusi žūti dėl tų pačių 
lietuvių kaltės. „L. Balsas“ sustojo ėjęs vie
tinių intrigų pasėkoje.

Reuteris iš Stockholmo praneša, kad Suomi
jos prezidentas feldmaršalas baronas Coal Gu
stav Mannerheimas, 78 metų, skuba iš Pary
žiaus į Helsinkį, kur jis seks, karo kaltininkų 
bylą. Pulk. Ragnar Cronvoll, jo adjutantas, 
pareiškė, kad maršalas esąs karys ir, jeigu jo 
draugai būsią teisiami, jis būsiąs su jais.

Eichstatto liet, stovyklos sportininkai Diilin- 
geno liet, stovykloje

š. m. sausio 5 ir 6 d. d. Dillingeno liet, sto
vykloje viešėjo Eichstatto liet, stovyklos spor
tininkai, kurie turėjo draugiškas stalo teniso, 
tinklinio ir krepšinio rungtynes su Dillingeno 
liet, stovyklos sportininkais. Nors sporto salė 
buvo šaltoka, kas, žinoma, turėjo neigiamos įta
kos į rungtynių pasekmes, tačiau mūsų sporto 
mėgėjų tai neatbaidė, nes rungtynes stebėjo 
apie 300 stovyklos gyventojų.

Stalo tenisas
Kovos pradedamos sporto. salėje šeštadienį 

15 vai. stalo teniso rungtynėmis. Eichstatto 
liet, stalo teniso komanda sudarė: Butvilą, 
Daukša ir Ošlapas, o Dillingeno, nors čia ne
buvo pravestas stalo teniso turnyras žaidėjų 
pajėgumui nustatyti, iš viso nesitreniravę. 
rungtynėms stojo: Brinkmanas, Kurauskas ir 
Žulpa. Pirmam susitikime Butvilą — Brinkma
nas kova buvo apylygė, kur pastarasis daugiau 
gynėsi, tačiau Butvilą aštriais ir netikėtais bek- 
hando smūgiais palaužia Brinkmano gynimąsi 
ir susitikimą laimi trijų setų kovoje: 21:17; 
19:21; 21:1. 1:0 eichstatiečių naudai. Antra 
pora Daukša — Kurauskas. Pirma setą Kuraus
kas, lengvais smūgiais puldamas, nukerta Dauk
šą „sausai“ 9:21 ir, atrodo, laimės lengvai, tuo 
išlygindamas rungtynių pasekmę, tačiau antram 
sete Daukša susiima ir laimi 21:14. Trečiam 
sete Kurauskas pasimeta, ir pralaimi lemiamą 
setą taip pat „sausai“ 21:6. Nelauktai eich
štattiečiai veda 2:0. Trečia pora Ošlapas — 
Žulpa. Čia Žulpa laimi pirmą tašką dilingie- 
čiams, įveikdamas, silpnai lošiantį Ošlapą 21:5 
21:15. Pasekmė sušvelninama 2:1. "Ketvirtam 
susitikime Butvilą nugali Kurauską 21:6 ir 
21:10; ir pasekmę pakelia 3:1. Daukša nugali 
Žulpą „sausai" 21:5; 21:8; ir daro pasekmę 4:1. 
Brinkmanas švelnina pasekmę 4:2, nugalėdamas 
Ošlapą 21:13; 21:15. Tačiau pasekmė vėl 5:2, 
nes Butvilą nugali Žulpą 21:14; 21:19; ir tuo 
užtikrina eichstattiečiams laimėjimą. Tolesni 
susitikimai dėl tamsos nutraukiami.

Tinklinis
Sekmadienį 14 vai. sporto salėje varžybos 

tęsiamos toliau tinklinio rungtynėmis. Eich
statto liet, tinklinio komanda žaidė šios sudė
ties: Butvilą, Daukša, Gečas, Žvirgždys, Kiki- 
las ir Maleckas, o dilingiečiai: Radavičius, Žul
pa, Birgilas, Paškevičius, Budraitis ir Butkys. 
Abi komandos kovojo gerai ir parodė neblogą 
tinklinio žaidimą. Ypač gerai sviedinį kirto 
dilingietis Radavičius, o iš eithstattiečių — But
vilą ir Kikilas. Po gražios ir įtemptos -kovos 
rungtynes laimėjo pelnytai Dillingeno liet, sto
vyklos tinklinio komanda 2:0 (15:11) (15:8).

Krepšinis
Krepšinio rungtynės buvo vidutinio lygio ir 

abi komandos parodė, ką galėjo. Gal kiek ge
resni eichštattiečiai buvo dengime ir kamuolio

Mes ieškome savųjų
Šiame skyriuje ieškojimų skelbimai dedam? 

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.
230. Grigaičiai Albinas ir Saliomcja iš Lanke

liškių, gyv. Wiesbaden, Gersdorffstr., Li- 
tauisches Lager, ieško giminių ir pažįsta
mųjų.

231. Sidaravičius Zenonas, gyv. Heilstatte Bi
schofsgrun, Bayern-Oberfranken, Fichtel- 
gebirge, ieško: a) savo tėvų Sidaravičių 
Vaclovo ir Anastazijos, b) brolių Sidara
vičių, Leono ir Česlovo.

D. P. Camp „Henry Cochran“, WunsideVBay., 
Hornschuch-Str., gyvenantieji lietuviai ieško:
232. Pauparėlis Matas — a) 'Pauparėlio Petro 

iš Rokiškio, gyv. Kaune, b) švogerio Ra
kausko Kazio iš Rokiškio apskr.

233. Brokevičius Jonas su žmona — brolių, 
švogerių ir pažįstamų iš Vilkaviškio apskr.

234. Kazlauskas Jurgis iš Telšių apskr. Rietavo 
— a) Kazlausko Andriaus ir Kazlauskai
tės Elenos iš Vilkaviškio apskr. Alvito 
mst., b) Padago Prano iš Veiviržėnų, c) 
Miškūno Vytauto iš Rietavo mst„ d) Pau
lausko Stasio iš Plungės.

235. Puleikis Jonas iš Rietavo — artimųjų ir 
pažįstamųjų iš Rietavo ir Kvėdarnos valsč.

236. Nikliauza Jonas iš Veiverių — a) žmo
nos ir dukterų, b) Krygerio Adolfo iš Mari
jampolės.

237. Kreivėnas Antanas iš Vilkaviškio v. Pū- 
stapėdžių km. — a) sūnaus Kreivėno Bro
niaus, b) Andriukaičio Jono ir c) 
Čiugždo Jono.

238. Surma Vincas su žmona iš Gražiškių — 
savo giminių.

239. Žilinskienė — Simonaitė Antanina — Ši
monio Alekso iš Ukmergės apskr. Pano
terių v.

240. Pulokai Justinas k Juose* iš Kybartų valsč. 

valdyme. Dillingeno krepšininkai kai kuriais 
atvejais tiesiog „nesugrabaliodavo" kamuolio 
ir, praradę kamuolį, negrįždavo laiku gyniman, 
per tai priešas per lengvai užmetė krepšių, o 
paskui — išlyginti sunku. Reikia tikėtis, kad 
po šių rungtynių nebeloš Saladžius. sau, Ku
rauskas su Anaičiu sau, bet bus darnus, susi- 
lošęs, metimuose ir kamuolio valdyme išsitre- 
niravęs penketukas. Juk sąlygos treniravimuisi 
ko puikiausios.

Vos tik pradėjus rungtynes, Butvilą pras
munka kairia puse ir daro 2:0 eichštattiečių 
naudai. Ošlapas, silpnai dengiamas Saladžiaus, 
lengvai daro 4:0, o Daukša iš toliau 6:0. Pras
munka Kurauskas ir pasekmę švelnina 6:2, ir 
tuo jaus pat 6:4. Radavičius sudelsęs iškiša ka
muolį Kurauskui, bet Žvirždys foluoja, ir tei
sėjas duoda dvi baudas. Eichštattiečiai ima 
minutę. Kurauskas baudų neįmeta, o Daukša 
kelia pasekmę 8:4. Dillingiečiams sunkiai sekasi 
prieiti prie priešo krepšio, todėl bando mesti 
iš toliau. Kurauskas iš toli 8:6 kitoj pusėj pras
munka Kikilas, bet neįmeta. Už tai Ošlapas 
lengvai iš po krepšio iš dviejų kartų įmeta 
10:6. Radavičiui pavyksta metimas—10:8. Ki
toj pusėj Kikilas pakartoja nuo lentos — 12:8. 
Švysteli Kurausko su Anaičiu derinys ir pasta- 
rąsis daro 12:10. Pavyksta Saladžiui — 12:12. 
Tačiau prasmunka Ošlapas ir 14:12 vėl eich
štattiečių naudai. Dillingenas ima minutę. Kė
liniui baigiantis, Kurauskas beveik iš centro iš
lygina 14:14. Kitoj pusėj prasmunka Butvilą, 
bet neįmeta, ir pirmas kėlinys baigiamas 14:14.

Antram kėlinyje Kurauskas bando iš toliau 
— nėra. Anaitis sufoluoja Ošlapą — 15:14, 
tuoj Butvilą kelia 17:14, o'Daukša 19:14. Sa
ladžius gauna mesti dvi baudas — yra 19:16. 
Iš tolo Saladžius švelnina 19:18, bet Kikilas 
dviem metimais pakelia pasekmę 21:18 ir 23:18. 
Žvirždys neuždengtas įmeta 25:18. Ošlapas įke
lia 27:18. Anaitis įmeta — 27:20, o Saladžius 
iš tolo 27:22. Butvilą sufoluoja Radavičių, ta
čiau šis iš dviejų baudų neįmeta nė vienos. 
Prasmunka Ošlapas ir pasekmę kelia 29:22. Ku
rauskas perima pasą ir veržiasi prie krepšio, 
bet po krepšiu nebepagauna kamuolio. Sala
džius iŠ centro įmeta — 29:24. Anaitis švel
nina 29:26. Kitoj pusėj Kikilas pasekmę kelia 
31:26 ir Ošlapas 33:26. Anaitis gražiai iškiša 
Kurauskui, bet pastarasis iš po krepšio neįmeta. 
Prasmunka Saladžius — 33:28, o Daukša iš de
šinio šono gražiai įmeta 35:28. Pavyksta Anai- 
čiui — 35:30. Eichštattiečiai ima minutę. Tuoj 
prasmunka Kikilas ir — 37:30. bet Kurauskas 
iš tolo atsako — 37:32, ir rungtynės baigiamos 
37:32 Eichstatto liet, stovyklos krepšinio ko
mandos naudai.

Eichštattiečiai žaidė šios sudėties, įmesdami 
krepšių: Butvila-4, Kikilas-10, Žvirždys-2, Dauk- 
ša-8 ir Ošlapas-13. Dillingeno krepšininkai: Ku- 
rauskas-10, Saladžius-12, Radavičius-2, Stankus- 
0, if Anaitis-8.

Gerai teisėjavo Mėlinavičius ir Končius.

Stanaičių km. — seserų, kitų giminių ir 
pažįstamųjų.

241. Bružas Antanas iš Eržvilko vlasč. Varlau
kio km. — giminių ir pažįstamųjų.

242. Rinkevičius Jonas, knygų leidėjas ir pre
kybininkas iš Kauno, Lydos g. 3, prašo 
draugus, buv. bendradarbius ir pažįstamus 
atsiliepti šiuo adresu: Schollbrunn 65 ūber 

Marktheidenfeld. x
243. Inž. Volkas Napoleonas, gyv. Uchte, Kr. 

Nienburg/Weser i. Hann., Litauisches La
ger, ieško Dimšaitės-Volkienės Juzės su 
sūnumi iš Sintautų.

244. Jankauskas Juozas, gyv. Gunzenhausen, 
Litauisches Lager, ieško savo 17 m. am
žiaus sūnaus Jankausko Sigito iš Vilka
viškio.

245. Ilčionis Vladas, gyv. (13) Gunzenhausen, 
Bahnhofstr. 24/11, ieško Kačmarino Zigmo, 
tarnavusio Luftwaffėje.

246. Juknaitė-Laurinavičienė Marija, gyv. Ra
vensburg, Herrenstr. 41, Liet. Raud. Kry
žius, ieško Juknos Jono.

247. Urbonai, gyv. Ravensburge, ieško: a) Gry
bausko Vytauto iš Širvintų valsč., b) Kal
vėno Leono iš Kauno, c) Enzino Ernesto 
iš Kauno-Aleksoto.

248. Strazdas Juozas, gyv. Hanau, Litauisches 
Lager, ieško Grybauskaitės V. iš Matukų 
km.

249. Jaras Petras, gyv. Lauterach 315, Kr. Bre
genz, Austrijoje, ieško: a) Norkutės Veros 
iš Mažeikių, b) Paulauskaitės Jadvygos ir 
Kauno, c) Žalytės Alfonsos, d) Mataičio 
Felikso, e) Vančiulių Antano ir Vytauto, 
f) Zeknių Prano ir Vlado iš Radviliškio.

MOSU, KELIAS
Dillingen a<D., Lietuvių Stovykla 
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Jungtinių Tautų statutas/Phelps Adams Įvairios žinios
Iš „The New York Sun“

Jungtinių Tautų statute įsikūnyja bendro
sios penkiasdešimt tautų pastangos, priemonės 
ir keliai taikai tarp dviejų milijardų pasaulio 
gyventojų surasti. Nė viena kita tos rūšies su
tartis ir niekada nebuvo rūpestingiau ruošta, 
kaip šis dokumentas. ,

Pagal šio ilgo ir komplikuoto dokumento 
nuostatus sukurta Jungtinių Tautų organizaci
ją yra naujas mėginimas pasaulio vyriausybei 
sudaryti. Ši vyriausybė susideda iš suverenių 
tautų, surištų tarpusavy tokia forma, kuri kiek 
primena pirmykštę sąjungą, vad. konfederaci
ją, 13-kos suverenių Amerikos kolonijų po re
voliucijos karų. Ji privalo, remdamasi aiškiai 
apibrėžtais įgaliojimais, vykdyti savo funkcijas 
praktiškai neapibrėžtuose tarptautiniuose rei
kaluose.

Septyni organai
Pagal chartą, sudaromi septyni naujosios 

vyriausybės organai; be jų, numatyta dar sky
riai, komitetai ir komisijos, jeigu tai pasirody
mų reikalinga ar pageidaujama. Tie septyni or
ganai yra:

1) Saugumo taryba, turinti aukščiausius įga
liojimus.

2) Visumos susirinkimas, kuriame, kaip pa
saulio parlamente, nagrinėjamos tarptautinės 
problemos; jame turėtų susikristalizuoti viešoji 
pasaulio nuomonė apie 'šias problemas.

3) Tarptautinis teismas, kuriam besiginčy- 
jančios šalys, to pageidaudamos, galėtų pateikti 
tarptautinius ginčus teismiškai išspręstu

4) Sekretoriatas su administratyviniais už
daviniais.

5) Ūkinių ir socialinių reikalų taryba, vei
kianti priklausomai nuo visumos susirinkimo; 
ji turėtų nagrinėti tarptautinės reikšmės turin
čius socialinius, humanistinius ir ūkinius klau
simus, daryti jais pranešimus ir siūlymus jiems 
išspręsti.

6) Patikėtinio valdymo taryba, veikianti taip 
pat priklausomai nuo visumos susirinkimo; ji 
turėtų kontroliuoti patikėtinių teisėmis, veikian
čių tautų, valdančių kitas, savivaldos dar netu
rinčias sritis ir tautas, valdymą.

7) Generalinio štabo skyrius, veikiąs pri
klausomai nuo saugumo tarybos, koordinavi
mui visų ginkluotų Jungtinių Tautų pajėgų, ku
rias galėtų panaudoti jų organizacija.

Šių organų įgaliojimai, pareigos ir uždavi
niai atvaizduojami ir nagrinėjami toliau einan
čiuose šio rašinio skyriuose.

Saugumo taryba
Svarbiausias Jungtinių Tautų organizacijos 

organas yra saugumo taryba. Jai pirmoje eilėje 
dedama atsakomybė už tarptautinės taikos iš- 
sugojimą. Tam tikslui ji naudojasi įgaliojimais, 
kuriuos naujajai pasaulio vyriausybei suteikė 
San Francisco chartą pasirašiuosios tautos.

Saugumo taryba susideda iš vienuolikos na- 
rių-valstybių, kurių kiekviena turi po pavaduo
toją. Penki šių narių, būtent: D.Britanija, Jung
tinės Valstybės, Rusija* Prancūzija ir Kinija, 
turi nuolatines vietas taryboje. Likusieji šeši 
nariai yra nenuolatiniai, juos renka visumos 
susirinkimas taip, kad pradžioje jų tris išrenka 
vieneriems metams, kitus tris dvejiems metams. 
Vėliau kiekvienas nenuolatinis narys renkamas 
dvejiems metams. Joks nenuolatinis narys ne
gali būti renkamas du kartus paeiliui.

Svarbiausias šio organo uždavinys yra iš
saugoti tarptautinę taiką ir ginklavimosi sure
guliavimui išdirbti naują sistema, kuri būtų pa
teikta visiems Jungtinių Tautų nariams.

Svarstydama įvykius, grąsinančius suardyti 
taiką, taryba pirmoje eilėje turi siekti padėties 
sureguliavimo taikiomis priemonėmis: derybo
mis, tyrimu, tarpininkavimu, taikinimu, trečiųjų 
sprendimu ar teisiho keliu ir tam tikslui pasi
naudoti, kur tiktai galima, jau esančiais regio
naliniais organais, pav., Panamerikos konferen
cija, Visi nariai-valstybės yra įpareigoti savo 
ginčus reguliuoti taikingais metodais, kurių pri
taikymą nurodys taryba.

Jeigu taikingi metodai nepasiekia tikslo ir 
ginčas, tarybos manymu, grąsina tarptautinei

Pagreitinamas pabėgėlių Įvažiavimas Į JAV
Wasingtonas, sausio 3 d. (ANS) Pagal pre

zidento Trumano duotas švenčių metu direk
tyvas, šiandien buvo paskelbta, kad JAValsty- 
bių aukšto rango pareigūnių grupė dar šio mė
nesio pradžioje išvyks į Vokietiją, pagreitinti 
pabėgėlių įvažiavimo į Ameriką.

Dabartiniai JAValstybių imigracijos įstaty
mai teleidžia įvažiuoti tik 20.000 asmenų. Di
džiausias darbas būsiąs su 500.000 kandidatų, 
Iš kurių Amerikos piliečių žmonoms ir kraujo 
giminėms bus teikiama aukščiausia pirmenybė. 
Antroji pirmenybė bus teikiama tiems pabė
gėliams, kurie turi Amerikoje giminių.

Kandidatai bus tiriami, ar jie nebuvo naciai 
(jei tai būtų vokiečiai), ar jie nebuvo nusikal
tėliai ir ar nebuvo bausti. Laikinoji vyr. aiš
kinančiųjų pareigūnų būstinė bus įkurdinta 
amerikiečių zonoje Vokietijoje. (S an S)

Wafingtonas, sausio 3 d. (NZ) Jungtinių 
Amerikos Valstybių imigracijos komisaras Ugo 
Carusi, Amerikos užsienių reikalų ministerijos 
pasų skyriaus viršininkas Howard K. Travers ir 
Ralph O. Williams, vienas aukščiausių valdi

taikai, tarybai pavesta, visiems nariams-valsty- 
bėms padedant, taikyti sankcijas, būtent: visiš
kai arba iš dalies nutraukti ūkinius santykius, 
geležinkelių, laivininkystės, lėktuvų, pašto, tele
grafo, radijo ir kitokį susisiekimą if eiti prie 
diplomatinių santykių su dalyvaujančia šalimi 
ar dalyvaujančiomis valstybėmis nutraukimo.

Jeigu šiuos metodus taryba rastų nepakan
kamais, ji yra įgaliota panaudoti karinę jėgą 
sausumoje, jūrose ir ore, pritaikyti blokadą ir, 
esant reikalui, griebtis kitų priemonių. Kuriuo 
būdu šios karinės jėgos bus Jungtinių Tautų 
paruoštos panaudoti, paaiškės iš tolesnės šio 
rašinio dalies.

Jokie chartos nuostatai, kaip įsakmiai nu
statyta, negali bet kuriai tautai susiaurinti tei
sės paskirai arba kartu su kitomis gintis prieš 
užpuolimą, jeigu neįsikištų saugumo taryba. 
Šios paskirų narių gynimosi priemonės tačiau 
neliečia nei saugumo tarybos autoriteto nei jos 
atsakomybės, atstatant tarptautinę taiką.

Balsavimo principas
Daugiausia ginčų sukėlęs ir komplikuočiau- 

sias klausimas, kuris iškilo San Francisco kon
ferencijoje, formuluojant Jungtinių Tautų sta
tutą, buvo saugumo taryboje balsavimo prin
cipo nustatymas. Delegatai pagaliau priėmė 
pagrindinius kompromisinio susitarimo nuosta
tus, kuriuos praėjusių metų gale suprojektavo 
prezidentas Rooseveltas ir kuriems pritarė di
dieji trys vasario mėn. Jaltos konferencijoje.

Šis principas nustato:
Kiekvienas vienuolikos saugumo tarybos na

rių turi vieną balsą. Statutinių reikalų nutari
mams reikalinga bet kurių septynių narių pri
tarimo. „Principinių reikalų sąvoka smulkiau 
apibrėžta 28—32 straipsniais ir apima šiuos 
klausimus: posėdžių laikas ir vieta; pagalbinių 
organų, veikiančių priklausomai nuo tarybos, 
sudarymas; principinių nuostatų priėmimas; 
saugumo tarybos prezidento rinkimas; pašali
nio pakvietimas dalyvauti nagrinėjime visais 
tais atvejais, kuriais atrodo, kad .tos tautos in
teresai ypatingai paliečiami. Šitai taikoma arba 
Jungtinių Tautų nariui, kuris neatstovaujamas 
saugumo taryboje, arba valstybei, kuri iš viso 
nėra Jungtinių Tautų narys.

Nutarimams visuose kituose klausimuose 
reikalinga penkių nuolatinių ir dviejų kitų na
rių pritarimo.

Saugumo tarybos narys, dalyvaująs pats gin
če, neturi teisės balsuoti tol, kol tą klausimą 
saugumo taryba stengiasi sureguliuoti grynai 
taikiomis priemonėmis, numatytomis šeštajame 
chartos skyriuje. Šis draudimas betgi nustoja 
galiojęs, kai tik taryba pareikalauja ūkinių 
sankcijų pritaikymo arba eina prie jėgos pa
naudojimo.

Šis nuostatas veikia sekančiai:
Jeigu iškyla ginčas, bet kurie septyni nariai 

gali nubalsuoti reikalą ištirti, iškviesti besigin- 
čyjančių šalių atstovus prieš tarybą arba susi
rinkti tarybai ginčų įvykio vieton, nuodugnes
niam ištyrimui.

Jeigu tada atrodo reikalinga tolimesnis ty
rimas ir taryba nori pasiūlyti ginčą baigti tai
kiu būdu, tuo padarydama faktišką ginčo spren
dimą, kiekvienas ginče dalyvaująs saugumo ta
rybos narys turi nuo balsavimo susilaikyti ir 
sprendime nedalyvauti. Visi kiti nuolatiniai 
tarybos nariai turi pritarti, o su jais kartu ir 
atitinkamas skaičius nenuolatinių narių, kad 
pritariančių balsų viso susidarytų septyni.

Jeigu šių pasiūlymas neduotų reikiamų vai
sių ir po to pasirodytų reikalinga eiti prie ūki
nių santykių ar jėgos panaudojimo, visi penki 
nuolatiniai nariai, be skirtumo, ar jie ginče pa
tys dalyvauja ar ne, ir mažiausia du nenuo
latiniai nariai turi prieiti vieningą nuomonę, 

i Tuo atveju kiekvienas didžiųjų penkių gali 
prieštarauti ūkinio ar karinio spaudimo panau
dojimui, jeigu jis jaustų, jog tuo pažeidžiami 
jo interesai. Tuo tarpu nė viena ginče daly
vaujanti jėga negali tarybos sulaikyti nuo 
sprendimo ginčo klausimu paskelbimo ar vie
šosios pasaulio nuomonės pažeistos šalies nau
dai nukreipimo.

(Tęsinys kitame Nr.)

ninkų amerikiečių sveikatos tarnyboje, netru
kus išvyks į Europą. Jie turės amerikiečių zo
noje atlikti paruošiamuosius darbus pagreitin
tam pabėgėlių įvažiavimui iš Vokietijos į Jung
tines Valstybes. Kaip galint greičiau būsiančios 
atidarytos vizų agentūros Frankfur
te, Štutgarte, Miunchene, Breme
ne, Hamburge ir Berlyne. Kad išsky
rus nacionalsocialistus ir kitus nepageidaujamus 
elementus, visi kandidatai turės būti amerikie
čių karinių organų patikrinti politiškai. Bendra 
atsakomybė dėl įvažiavimų ir kontrolės už pa
bėgėlių duotas garantijas priklauso įvažiavimo 
ir įpilietinimo (natūralizavimo) įstaigos teisi
niam skyriui. Transporto priemones parūpins 
UNRRA, kuri taip pat yra perėmusi įvažiuo
jančiųjų aprūpinimą iki jų atvykimo Amerikon. 
Laivus pervažiavimui teiks karo laivininkystės 
įstaiga. Numatyta po du transportu 
kas mėnesį iš Bremerhaven į New- 
Y o r k ą. Pabėgėlių organizacijos turės pateikti 
sąmatas lėšų, reikalingų nepasiturinčių įvažiuo
jančiųjų kelionei apmokėti.

JAV karo minisferis inspektuoja
Iš Wasingtono pranešama, kad JAValsty

bių karo ministeris pulk. Pattersonas gruodžio 
31 d. iš Wašingtono išvyko inspekcinėn kelio
nėn. Jis yra numatęs aplankyti gen. Mac Ar- 
thurą Japonijoje, gen. Wodemeyer Kinijoje, 
gen. McNarney Vokietijoje. Panašios kelionės 
būsiančios • padarytos ir senatorių.

Pirmoji taikos sutartis
Londono BBC radijas pranešė, jog D.Brita

nija ir Indija sudariuosios taikos sutartį su Sia
mu (Tajo). Tai pati pirmoji taikos sutartis 
pasaulyje po šio karo. Taigi, pradedama grįsti 
taikos pagrindai.

Prezidentas Trumanas kalbės sausio 15 d.
Iš Newyorko ANS praneša, kad prezidento 

Trumano kalba, kurią jis pasakys kongrese sau
sio 15 dieną, bus perduota televizijos aparatu 
per Newyorko ir Wašingtono stotis.

Gen. March remia visuotinį karių paruošimą
Wašingtonas, gruodžio mėn. 29 (ANS). Gen. 

Peyton C. March, buvęs pirmojo pasaulinio 
karo JAValstybių kariuomenės štabo viršinin
ku, savo 81 metų sukakties proga pasakė, kad 
JAValstybes turi pritaikyti visuotinę karinę 
prievolę ir laikyti atominės bombos paslaptį.

Išreikšdamas viltį, kad pasaulio tautos yra 
pasimokiusios iš dviejų pasaulinių karų, gen. 
P. C. March pareiškė griežtą pasipriešinimą ati
duoti kitiems kraštams atominę bombą: „Mes 
nežinome, ką kitos tautos pedarytų su ja“.

Vengrų DP grąžinami namo
Frankfurtas, gruodžio 29. Vengrų DP repa- 

trijacija iš 7-sios armijos srities jau pradėta, 
kaip praneša MG. Grąžintinų yra 14.000, o kas
dien bus grąžinama jų po 1000.

Tuo pačiu metu buvo pranešta, kad vengrų 
DP ir iš 3-čiosios armijos srities, kur jų yra 
75.000, bus tuojau pradėta grąžinti, kai tik bus 
galima parūpinti transporto priemones,

Turkija jaudinasi
Gruzijos pretenzijų į 9 Turkijos provinci

jas, kurios užima 20.000 km2 plotą pagal Juo
dąją jūrą, pareiškimas Turkijoje sukėlė didelį 
nerimą.

Popiežius kviečia prie vienybės'
Popiežius Pijus XH-sis kviečia pasaulį prie 

visuotinės vienybės, nes ji esanti vienintelė 
priemonė pasaulio taikai Taikai kenkiąs ir iri
mų pakrikimas, kurį iššaukęs karas.

Pasaulio talkos priešas esąs „marksistinis 
socializmas ir ateistinis komunizmas“, skelbia 
popiežiaus kalbos tekstą Collier žurnalas. Pa
saulio taika pati negimstanti, ją re ik a susikurti.

Iš Vatikano šaltinių UP praneša, kad po
piežius rengiąs encikliką dėl Baltgudijos kata
likų persekiojimo.

Graikijoje nepaprastas įvykis
Associated Press iš WaSingtono praneša, 

kad Graikijoje vykstančių tautinių rinkimų 
sekti atvyko didelis skaičius stebėtojų. Pavyz., 
amerikiečių dalyvaus daugiau kaip 600, Britų 
— apie 100 ir Prancūzijos — apie 40.

Tai nepaprastas įvykis, kada tiek daug už
sieniečių stebėtojų dalyvaus rinkimuose. Tik 
Rusija nesiunčia savo atstovų, nes ji priešinasi 
kišimuisi į kitų kraštų vidaus reikalus. Rusija 
irgi buvusi Graikijos pakviesta.

Naujas vaistas prieš maliariją
Melbourne universiteto biologas Dr. Darvey 

praneša, kad esąs išrastas naujas vaistas prieš 
maliariją. Jis pavadintas vardu Padurline ir 
maliariją visiškai išgydąs. Jo gamybos metodas 
ir cheminė formule būsią paskelbti viešumai 
tačiau ne anksčiau, kaip 1947 m.

Britanija panaudos vokiečių mokslininkus
Reuteris iš Londono praneša, kad britai' pla

nuoja verbavimą „apriboto skaičiaus politiškai 
nenusižengusių vokiečių mokslininkų ir techni
kų krašto tyrimo programai išvystyti“.

Prekybos prezidentas p. Stafford Crippsas 
kalbėjo parlamente, jog šis planas esąs jau sėk
mingai pritaikytas prie JAValstybių ir Rusijos 
ir kad tie žmonės dirbsią valstybinėse įmonėse 
ir tyrimų draugijose; Kai kuriems bus leista 
taip pat ir individualiose firmose.

Žydai traukią, kaip nurodo S and S , į Ame
rikiečių užimtą zoną. Kas savaitę į amerikiečių 
zoną ateiną nuo 1000 iki 3000 žydų. Daug 
žydų grįžtą iš Lenkijos ir Čekoslovakijos, nors 
anksčiau buvę į ten repatrijuoti. Skaičiuojama, 
kad apie 90 % grąžintų žydų vėl sugrįžę at
gal atsiveždami savo gimines, pažįstamus ar 
draugus.

Numatoma, jog žiemos pabaigoje ameri
kiečių zonoje būsią apie 100.000 žydų, šie 
visi nenorį pasilikti Vokietijoje ir tikįsi vėliau 
persikraustyti į Palestiną — pažadėtąją žemę.

Ir vėl prasidėjo Niurnberge narių k*uu kal
tininkų byla.

Mūsų skaitytojams ir platintoj asus 
pranešama, kad Šio numerio kaiaa 

0,60 RM.

Atominės bombos bandymas
Iš Walingtono ANS praneša, kad netrukus 

bus bandoma atominės bombos veikimas lai
vynui. Manoma, kad bandymai bus atlikti Ra
miajame vandenyne. Bandymų tikslams būsią 
atliekami japonų ir vokiečių laivai. Bandymus 
stebės aukštieji JAValstybių karininkai.

Budapeštas pavojuje
Per Londono BBC radiją buvo pranešta, kad 

Vengrijos sostinė būsianti visų laikų didžiau
sias kapinynas, sako Budapešto burmstras, jei 
UNRRA neteiksianti pagalbos; moterys ir vai
kai artėją prie bado. Mieste siaučia dėmėtoji 
šiltinė ir kitos ligos. Iki vienerių metų amžiaus 
vaikų mirtingumas pasiekęs jau 40%.

Planuojamas vokiškosios rašybos pakeitimas
Anglų zonos vokiečių mokyklų vadovybė 

viename savo posėdyje balsų dauguma (60 
prieš 1) priėmė vokiškosios rašybos pakeitimo 
projektą, kuris turėtų įsigalioti nuo 1946 m. 
sausio 1 d., jeigu karinė vadovybė jį patvirtins. 
Pagal tą projektą, daiktavardžiai rašomi mažą
ja raide, priešingai kaip ligi šiolei buvo įprasta. 
Didžiąja raide būtų pradedami tik tikriniai 
daiktavardžiai, iš jų išvesti būdvardžiai, kryp
tys laiškuose ir pirmasis žodis sakinyje.

Šešiolika estų laiveliu per Atlantą
Norfolk. Va. ANS praneša, kad į Ameriką 

atplaukė 16 estų. Jie išplaukę iš Stockholmo 
prieš 129 dienas 37 pėdų (apie 5 m) ilgio lai
veliu. Imigracijos pareigūnai atsakė jiems įva
žiavimą, nes nė vienas jų neturėjęs įvažia
vimo vizos ir nė vienas prieš kelionę nėra ta
ręsis su JAValstybių konsulu. Kelionėje daly
vavo 7 vyrai, 5 moterys ir 4 jaunos mergaitės. 
Esą praeisią dar keletas savaičių, kol būsiąs 
padarytas galutinis sprendimas dėl jų įsilei
dimo.

Naujuosius Metus 
Pradedant
(Atkelta iš 1 pusi.) 

sistengdavome teisingai neskriaudžiant kitų 
tautiečių, paskirstyti. Ir čia pažintis, protekci
jos, simpatijos ir antipatijos vaidino didelį 
vaidmenį. O kiek tuščių ambicijų, neužtarnau
to pasididžiavimo. Juk reikėtų žinoti, kad ti
kruosius paskirų asmenų nuopelnus bendruo
menė ir šiaip pastebi ir reikiamai įvertina, o 
tas, kuris tuos nuopelnus nori išpūsti ar sveti
muosius pasisavinti, tik nustoja autoriteto ben
druomenės akyse. Taigi, pradėdami naujuosius 
metus, turime iš esmės pasikeisti, nebekartoti 
senųjų klaidų. Savose bendruomenėse turime 
tarpusavyje tiek susicementuoti, tiek įsisąmo
ninti į bendruosius ir lietuviškos garbės reika
lus, kad pasiektume ne tik darnaus bendruo
meninio sugyvenimo, bet ir saugotumės, kad san
tykiaudami su vietinais žmonėmis, kurie siekia 
mumis kuo greičiau nusikratyti, neduotume jo
kio pagrindo mumis nusiskųsti ar mums pri
mesti įvairius nešvankius kaltinimus. Čia būtų 
vietoje pastaba asmenims, kurie turi palinkimą 
į didesnį materializmą ir pradeda mėginti kaž 
kokią prekybą bei mainus su vietos gyventojais. 
Gi vietinė administracija, įgydama kas kartas 
daugiau savarankumo, tatai seka ir visą kaltę 
verčia auslanderia®s. Vieno kito tautiečio pa
sireiškęs gobšumas, gali mesti dėmę visiems 
lietuviams. Arba nepaisymas viešųjų nuosta
tų, kaip tai uždraustu laiku vaikščiojimas, be 
leidimų važinėjimas motorizuotom priemonėm, 
jau ne vieną yra nuvedę į teismo salę, kur 
amerikiečių akyse yra pažeminamas lietuvio 
vardas. Jei bekartodami tokius-ir panašius pra
sižengimus nustosime mūsų globėjų amerikie
čių simpatijos, tada jau baigta su mumis, tada 
vietinių gyventojų kiekvienas, kad ir nepagrįs
tas, užmetimas bus tikrai mums prikergtas.

Kadangi šiuo metu, kaip girdėti, lietuvių 
bendruomenių komitetai ir valdybos persiorga
nizuoja į tremtinių komitetus ir todėl visose 
stovyklose turės įvykti vadovaujančių asmenų 
perrinkimai ta proga norėtųsi pareikšti dar 
vieną pastabą. Rinkdami vadovaujamus orga
nus, būkime atidūs ir saugokimės, kad per 
klaidą ar nežinojimą neišrinktume kokio nacių 
simpatiko, žinoma, jeigu kurioj nors stovykloj 
tokių būtų. Geriausia, kad tokie asmens patys 
nekandidatuotų, bet kur čia rasi tokį, kuris 
neturėtų daugybę pasiteisinimų dėl savo turėto 
tampraus ryšio su buvusiais okupantais. Todėl 
čia ir iškyla pareiga visų kitų tautiečių, kad šie 
būtų budrūs ir aiškiai žinotų, ką renka. Var
dan bendruomenių labo privalėtų visi tie as
mens, kurie tik vokiečių okupacijos metu savi
valdos organuose užėmė aukštas vietas, ypač 
policijos pareigūnai, nors ir nebuvo nacių sim- 
patikais, vengti patekti į komitetus. Taip pat 
ir tie asmens, kurie, kad ir nekaltai, yra buvę 
tarybiniais laikais kalėjime, turėtų irgi susilai
kyti nuo vadovavimo. Kiek ir kuo kuris kaltas, 
mes čia nesiimame spręsti, bet, tai yra bendra 
nuomonė, stovyklose vadovaujantiems asme
nims neturi būti nė kieno primestas nė vienas, 
nors ir nepagristas, kaltinimas. To reikalauja 
bendras mūsų visų labas.

Pradėdami šiuos naujuosius metus, priim
kime visi čia pareikštas pastabas dėmesin ir 
būkime bendruomeniniame gyvenime vieni ki
tiems broliais, o už stovyklos ribų — draue- 
mingi, tvarkingi, santūrūs ir korektiški.

Stp. Platūnas
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