
. Nuotaikų labirintuos
Ne paslaptis, kad daugelis mūsiškių, gyven

dami ir Nepriklausomoj Lietuvoj, pajusdavo 
geros nuotaikos stoką, tačiau greitai vėl ją at
gaudavo ir vėl surasdavo dvasinės pusiausvyros 
tašką. O jeigu tais, mūsų švento atminimo lai
kais tas atsitikdavo, tai ką bekalbėti apie da
bartinę mūsų būklę. Tais laikais mes turėda
vome tik retkartines progas palūžti nuotaikoje, 
bet buvo šimtai veiksnių, kurie mūsų dvasią 
vėl nuskaidrindavo, ir vėl mūsų padangė pra
blaivėdavo.

Dabartinis musų gyvenimas toli gražu nepri
lygsta gyventoms Tėvynėje sąlygoms. Čia mū
sų dvasinis pasaulis kasdieną veda beatodairirię 
kovą su tendencijomis, kurios kėsinasi jį pa
laužti ir sužlugdyti. Todėl, žinoma, šiai kovai 
vesti mes turime būti gerai pasiruošę ir tvirti 
dvasioje. Nors kova yra sunki, reikalaujanti 
daug ištvermės ir pasišventimo.

Šiuo atveju mes turime būti kaip grūdina
mas plienas, kuris, išėmus iš ugnies, liejamas 
šaltu vandeniu. Nuo to jis darosi dar kietesnis, 
dar tvirtesnis. Dabarties sunkiu metu šiam reiš
kiniui turi prilygti ir mūsų dvasinė būsena.

Mus, ištrėmime gyvenančius, nuolat kankina 
Tėvynės ilgesys, nuolat mes girdime savo tė
viškės šauksmą, nuolat regime jos vaizdus. To 
balso garsas aidi mūsų gražiųjų upių pakran
tėmis, vilnija kalneliais ir kloniais. Jis atklysta 
pas mus ir čia užkliudo mūsų jautriąsias širdies 
stygas. Vaizduotėje mes dažnai matome tėviš
kės laukus, matome paliktąsias motinas, brolius, 
seseris. Šis vaizdas mūsų akyse dažnai regimas. 
Klaikiųjų tyrlaukių keliautojai dažnai esti klai
dinami apgaulingų fata-morgana vaizdų, taip 
lygiai ir mes dažnai stebimės prieš akis išni
rusiais tėviškės reginiais. Deja, labai nuliūsta
me, kai vėl atsipeikėjame tartum iš pasakiškai 
gražaus sapno ir terandame tik skaudžią da
barties tikrovę ...

Bepulsuojant mūsų nuotaikų permainoms, 
dar labiau padidėja mūsų nusivylimas, dar dau
giau mus ima kankinti aštri nostalgija. Tokioje 
padėtyje, dažnas iš mūsų praranda ir tvirtą 
nuotaikos atramos tašką.

Mūsų, tremtinių, sunki ir vargana dalia jau 
tęsiasi antri metai. Per tą laiką daugelis lietu
vių, atrodo, jau pasidavė tikram pesimizmui. 
Daugelis jaučia nebeturį pagrindo po kojomis. 
Dažnas jau visai nustojęs vilties kada nors su
grįžti į mylimą kraštą — Nepriklausomą Lie
tuvą.

Šiuo atveju norėtųsi pasakyti, kad mus te
gali gaivinti tik skaidri viltis ir tvirtas tikėji
mas ateitimi. Mūsų ateitis dar nežuvusi ir ji 
mūsų neapvils. Tik pavartykime mūsų garsio
sios istorijos lapus ir perbėkime amžių eigoj 
aštriais dygliais nusagstytą lietuvio kelią — ta
da turėsime pripažinti, jog tas kelias niekad 
nebuvo rožėmis klotas.

Daugelis mūsų tautiečių jau garsiais Murav
jovo laikais keliavo ištrėmiman, kur savo kau
lais nusėjo tolimus ir svetimus laukus. Tačiau 
jie ir ten nepalūžo. Daugelis grįžo į gimtąjį 
kraštą ir čia vėl gyveno, kūrė, arba pureno am
žiais prakaitu laistytą lietuviškąją žemę.

Ta pačia proga prisimena garsaus mūsų dai
niaus vysk. Baranausko dėdė anykštietis Jonas 
Baranauskas. Jis caro valdžios buvo dvylikai 
metų ištremtas iš Tėvynės. Tolimam ir šaltam 
krašte jis iškentėjo skirtąją bausmę ir grįžo į 
numylėtus Anykščius. Čia savo sodyboje paso
dino dvylika beržų svyruoklių, kurie kaip sim
bolis turėjo byloti ainiams apie jo iškentėtus 
dvylika metų tolimam- ir svetimam krašte . . .

Tie beržai dabar jau suaugę. Jie ankstyvais 
vasaros rytais varvina stambius raitos lašus, ku
rie, krisdami nukarusiomis šakomis, tarytum 
primena siunčiamojo ištrėmimam Baranausko 
artimųjų ašaras. Papūtus vasaros vėjui, šlamė
dami beržų lapai lyg graudžią pasaką apie vie
no Lietuvos sūnaus nueitąjį Golgotos kelią . . .

Mūsų lietuvių ir dažno toks tragiškas liki
mas. Tai pačiai tragedijai ir dar buvo lemta 
pasikartoti. Ir šiuo metu mūsų tautiečiai iš
blaškyti po įvairius svetimus kraštus. Daugelį 
iš jų negailestingas likimas pasuko tais pačiais 
keliais, kuriuos mūsų prabočiai praminė dar 
Muravjovo laikais. Jie ir dabar ten tebevargsta, 
o kitiems ir kaulus nebuvo lemta palaidoti lie
tuviškojoj žemėj . . .

O jeigu mūsų protėviai per tiek kančios 
metų nepalūžo, tad nepalūžkime ir mes. Jeigu

Po ilgos ir sunkios ligos Wiesbadeno miesto ligoninėje 1946 m. sausio 4 d. mi
rusio

Prof. Jurgio Elisono
šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Dillingeno kolonijos lietuviai, jų vado
vybė ir „Mūsų Kelio“ Redakcija

Margajame pasaulyje 
•TuugtiiiigĮ Tautų visumos suvažiavimas

A (flee kalba
Lauktoji Jungtinių Tautų konferencija, kuri, 

numatoma, tęsis apie 6 savaites, prasidėjo nu
matytu laiku — sausio 10 dieną. I konferenciją' 
susirinko apie 2500 atstovų, apie 400 žurnalistų, 
spaudos fotografų, pilnos gal ere jos svečių. Kon
ferencijos išvakarėse D.Britanijos karalius Jur
gis VI surengė konferencijos vadams St. James 
rūmuose banketą. Tai buvo pirmasis valstybi
nis po karo banketas. Banketo metu karalius 
pasakė, kad „į jūsų rankas atiduodama mili
jonų žmonių ir milijonų dar negimusių laimė 
ar sunaikinimas“.

Rytojaus dieną 17 vai. Londono Centralinėje 
salėje buvo J. Tautų atstovų konferencijos ati
darymas. Atidaromąjį žodį tarė Kolumbijos 
atstovas dr. Edvardo Zulueta Angel. Po jo kal
bėjo D.Britanijos ministeris pirmininkas' Cle
ment .R. Attlee. Jis savo kalboje delegatus 
perspėjo, kad jie dėl pasaulio žmonijos turtų 
„pasirinktų tarp gyvenimo ir mirties“. „Ato
minės bombos išradimas buvo tiktai paskutinis 
rimtas įspėjimas žmonijai, nes, jeigu destruk- 
tyvinės jėgos nebus kontroliuojamos, liktų tik
tai neišmatuojami griuvėsiai ir visiški sunaikini
mai aukščiausios civilizacijos žmonijos dalies“, 
pareiškė Attlee.

„Aš sveikinu todėl“, sako jis, „kad visi dėl 
atominės energijos kontrolės problemos spren
dimai perduoti JT Organizacijos komisijai“. 
Toliau kalbėdamas dėl atominės energijos, kuri 
galinti pasauliui atnešti didelius pavojus ir nau
dą, Attlee pastebėjo, jog žmonija turinti dirbti, 
kad bendromis jėgomis sukurtų pasaulį, „val
domą teisingumo ir moralinių įstatymų“.

Jis išreiškė pasitenkinimą, kad JTO charta 
neapsiribojanti vien tik politiniais klausimais, 
bet tap pat apimanti ir paprastus elementus, 
rekalingus visiems žmonėms.

Tautų Sąjunga neturėjusi pasisekimo, nes 
joje, svarbiausia, nedalyvavusios JAValstybės 
ir Rusija. „Bet kad šią organizaciją padary- 

jų dvasia išliko kieta, tartum užgrūdintas plie
nas, tad būkime ir mes tokie. Nepasiduokime 
smunkančių epidemijų nuotaikoms, būkime op
timistai ir tikėkime, kad dabartiniai pasaulio 
horizontai šviesėja ir mūsų likimo padangė 
šviečiasi Mes pasitikėkime teisybės nemirtin
gumu ir turėkime tvirtą viltį, nes kas viltį pra
randa — tas visko netenka . . .

Išgyvendami slėgiančias nuotaikas, mes tu
rime prisiminti, kad neprivalome tikėti viso- 
kiausiems priešų skleidžiamiems gandams, ku
rie turi tikslą mūsų nuotaiką pakirsti ir viltis 
sužlugdyti. Jie dažnai apgaulingai piešia mūsų 
padėties beviltiškumą ir pranašauja mums klai
kią ateitį.

Mes turime būti atsparūs prieš visokiausius 
gandus, turime ruoštis dideliems ateities užda
viniams ir milžiniškiems kūrybos bei atstatymo 
darbams. Tik darbas ir ruoša sutvirtims mūsų 
viltis, o gyvendami su viltimi-mes niekad nežū
sime.

Tikėkime, kad mūsų grįžimas įe Tėvynę 
jau nebe už kalnų. Grįšime į numylėtąjį kraštą, 
nes teisybei bus praskintas kelias, o tuo keliu 
eidami mes nusilenksime savo šventajai žemei 
ir iškelsime Nepriklausamos Lietuvos vėleiavą. 
Tikėkime Vakarinių demokratijų vyrų daugeliu 
atvejų pasakytiems žodžiams, nes tai kalba pa
saulinės kultūros ir teisybės atstatytojai.

Išvadoje pasakytina: nepasiduokime blogoms 
nuotaikoms, kurios drumsčia mūsų gyvenimą, 
įvertinkime darbą, kūrybą ir tikėjimo galią.

VLIKo žodžiais tariant, gyvenkime ir dirb
kime taip, kad būtų garbė lietuviui ir Lietuvai. 
Pagalba, suraminimas ir talka vieno kitam, ge
ras pasiimtų ir patikėtų pareigų atlikimas ir 
darnus sugyvenimas tegul lydi mus visur ir vi
sada. Tegyvuoja visų lietuvių vienybė ir telai
mina Aukščiausias mūsų laisvės kovą.

Taisykime savo pairusias nuotaikas ir įgau- 
kime pasitikėjimo mūsų gražiai ateičiai. Žino
kime, kad Dievas, Teisybė ir Laimėjimas mūsų 
pusėje.

Pranas Ališauskas 

tume gyvenimiška tikrenybe“, sako jis, „turime 
gauti paramos ne tik iš vyriausybių, .bet ir iš 
žmonių masės“. Po to, jis priminė prezidento 
Roosevelto paskelbtas keturias laisves. Attlee 
sako, kad visa tai, kas konferencijoje kalbama, 
turi liesti visus ir paveikti namų gyvenime kiek
vieną vyrą, moterį, vaiką.

Jei pasaulyje nebus užtikrintas ekonominis 
saugumas ir „socialinis teisingumas“ kiekvienam 
žmogui, — „nebus tikro taikai pagrindo“, sako 
jis, „nes tarp neturinčių paveldėjimo teisių ir 
tarp neturinčių nieko pamilti gangsteriai ir agre
soriai rekrutuoja savo rėmėjus“.

„Aš tikiu, kad saugumo tarybos darbas yra 
svarbus, bet nemažiau svarbu yra padaryti eko
nominius ir socialinius reikalus efektyviu tarp
tautiniu įrankiu“, pžymėjo Attlee.

Po Attlee kalbos visumos susirinkimas išsi
rinko visumos suvažiavimo prezidentą. Juo iš
rinktas

Belgijos užsienių reikalų ministeris 
Paul Henri Spaakas, 

jis gavo 28 balsus. *
Antru kandidatu buvo rusų pasiūlytas Nor

vegijos už. reik, ministeris Lie, bet jis tegavo 
23 balsus ir todėl neišrinktas.

Saugumo taryba
Antrąją dieną buvo išrinkta 6 nuolatiniai 

saugumo tarybos nariai. Dvejiems metams iš
rinkta Lenkija, Australija ir Brazilija ir viene- 
riems metams — Egiptas, Olandija ir Meksika. 
Dabar saugumo tarybą sudarys 11 narių — 5 di
dieji nuolatiniai ir 6 rinktieji nenuolatiniai. Į 
šių II valstybių valstybės vyrų atiduodamas pa
saulio taikos saugumas. Šios tarybos pirminin
ku išrinktas sovietinės Ukrainos respublikos už
sienių reikalų komisaras Dimitro Manuilskis.

Sudaryta iikio taryba
Ūkio taryba, šalia saugumo. yra taip pat la

bai svarbus organas. Ji sudaryta iš 18 tautų. 
Visi jos nariai yra rinkti. Viena narių dalis 
išrinkta 3 metams, kita — dvejiems ir paskutinė 
— vieneriems. Jos pirmininku yra išrinktas 
Lenkijos delegacijos narys — Waclaw Konders- 
ki. Tai labai svarbus postas. Patikėtinių komi
teto pirmininku išrinktas Uragvajaus ambasa
dorius Britanijoje dr. Roberto E. Maceachin ir 
socialinių humanitarinių reikalų grupės pirmi
ninku išrinktas Naujosios Zelandijos ministeris 
pirmininkas Peter Fraser.

Pirmadieni pradėjo debatus JAValstybių už
sienių reikalų ministeris James F. Byrnes.

Nors visi klausimai svarbūs ir jų eiga įdomi, 
mus vis dėlto daugiausia domina pabėgėlių klau
simo sprendimas. Kadangi šis klausimas darbų 
tvarkoje įtrauktas 17 punktu, reikia laukti ne
trukus pradėsiant svarstyti ir mūsų bedalių li
kimą. Tikėdami teisingumu, galime laukti, kad 
ir mūsų klausimas esamose sąlygose bus išspręs
tas mums priimtina prasme. Mūsų sudėtos vil
tys neturėtų atnešti nusivylimo.

Kinijoje karas sustojo
Cungkingas, sausio 10 d. (AP). Pranešama, 

kad Kinijos Centrinė vyriausybė ir Kinijos ko
munistai nutarė tuojau sustabdyti kovas, išski
riant nacionalistų kariuomenės judėjimą į Man- 
džiūriją ar joje atstatant Kinijos suverenitetą.

Nauji sprendimai, kurių visa Kinija laukė, 
buvo padaryti po 2 valandų pasikalbėjimo JA
Valstybių ambasadoriaus Kinijoje gen. George 
C. Marshallio su kinų atstovais.

Ciangkaišekas paskelbė apie politinės laisvės 
atstatymą ir pabrėžė, jog vyriausybė yra nuta
rusi legalizuoti visas politines partijas.

Nutarime priimti šie keturi pagrindiniai dės
niai:

1) suteikiama visiems Kinijos gyventojams 
asmens, sąžinės, žodžio, spaudos ir draugijų 
laisvė, o kiekvienas bus saugos nuo ne legalaus 
arešto ir teismo.

2) Visos politinės partijos lygios prieš įsta
tymus ir gali viešai veikti.

3) Vietos savivaldybės bus aktyviai skati
namos visose vietose, vieši rinkimai bus pra
vesti.

4) Politiniai kaliniai bus išlaisvinti, išskyrus 
išdavikus, veikusius respublikos nenaudai.

Nau ja atomine bomba
š. m. sausio 8 d. Associated Press pranešė 

iš Londono, kaip rašo The Stars and Stripes, 
kad Lomeshie antropologijos ir žmogaus biolo
gijos tyrimų centro direktorius dr. Raphael E. 
G. Armattoe pareiškęs, jog Rusija išradusi ato
minę bombą, „kuri beveik absoliučiai prašo
kanti anglų-amerikiečių atominę bombą“.

Jis pasakęs jog ši bomba esanti teniso svie
dinėlio dydžio, bet horizontaliai pulverizuojanti 
85 km. plote ir į viršų kelianti daugiau negu 
10 km.

Jų masinė gamyba taip pat galima. Jos iš
radime, be rusų mokslininkų, dalyvavę du vo- 
kiečių mokslininkai, ši bomba buvusi jau du 
kartu bandyta; vieną kartą nežinomoje vietoje, 
o kitą — krašto kalnuose.

Kadangi šis pranešimas sutapo su JT Orga
nizacijos visumos suvažiavimu, kuriame daly
vauja atominės energijos specialistų, tai ta pro
ga buvo užklaustas JAValstybių atominės bom
bos gamybos pirmininkas gen. majoras Leslie 
Groves ir jis pareiškė, jog „nesą realaus pa
grindo šiam pranešimui...“

Iš Stockholmo AP praneša, kad pranešimas, 
jog Rusija išradusi ypatingą atominę bombą, 
„atrodąs fantastiškas“, pareiškė prof. Manne 
Siegbahn, Švedijos atomo mokslinis pirmtakas.

I<eiiku karininkai teisiami
Iš Londono Reuteris praneša, kad 16 lenkų 

karininkų kaltinamų dėl konspiracinio veikimo, 
rengiantis vyriausybės narius nužudyti ir nu
versti naują Lenkijos demokratinį rėžimą, bus 
teisiami sausio mėn. Varšuvoje.

Sąmokslininkai kaltinami dėl veikimo ir in
strukcijų, gaunamų iš užsienyje esančių lenkų, 
tarp kurių minimas gen. Anders, lenkų pajėgų 
vadas Italijoje. Byla būsianti sprendžiama prie 
uždarų durų, nebent teisingumo ministeris pa
darytų išimtį, leisdamas spaudai ir žmonėms 
stebėti.

Kai kurie karininkai Lenkijon esą atgabenti 
slaptai, o kiti su parašiutais nuleisti skirtingu 
metu, sakoma pranešime. Vienas aukštas kari
ninkas iš gen. Anders armijos buvo slaptai į 
Varšuva atvykęs, bet nepasisekę jį suimti ir jis 
vėl išvykęs.

Kaltinami karininkai priklausą prie politinių 
gangsterių, kurie organizuoją Lenkijoje sabota
žus ir žudymus. Taip jie buvę gerai ginkluoti 
ir aprūpinti pinigais — užsienio valiuta. Lai
kraštis sako, kad jiems buvę duota 480.000 do
lerių ir kad 300.000 dolerių buvę įšmugeliuota 
per Švediją.

Jau atvyko BALF pirmininkas
Beveik prieš pusmetį buvo gauta iš Ameri

kos žinių, kad į Europą, o tuo pačiu metu ir 
pas mus, atvyks BALF pirmininkas kun. Kon
čius. Dėja, su leidimais buvo labai sunku ir tą 
mums labai svarbią kelionę jis tik dabar tega
lėjo realizuoti. BALF pirmininkas prieš pat 
Kalėdų šventes buvo jau Londone. Iš Londono 
jis tuoj lanko Prancūzija ir Vokietiją. Vienas 
iš jo didžiųjų uždavinių yra įsteigti BALF sky
rių Europai. Neabejotina, kad atvykus šiam 
atstovui bus išsiaiškinta labai daug aktualių 
tremtinių šelpimo klausimų.
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Ką veikia Lietuvos dailininkai
Amerikos lietuvių komunistų spaudos pra

nešimais, „Lietuvos menininkai sparčiai dirba“ 
Spalių viduryje, kaip praneša „Vilsnis“, Lietu
vos piešėjai, tapytojai ir skulptoriai paskubom’s 
rengė savo kūrinius išstatymui į visos Sovietų 
Sąjungos dailės parodą Maskvoje. Gudaitis 
baigė piešti paveikslą, pavadintą „Žemės dalini
mas bežemiams“, A. Petrulis — „Raudonosios 
armijos susitikimą su Lietuvos Valstiečiais“. 
Skulptorius Aleksandravičius baigė skulptūrą, 
vaizduojančią „Lietuvos žmonių kūrybinę jėgą“ 
savo miestų atstatyme. Mackevičius savo pie
šiniuose parodo vokiečių žvėrišką brutališkumą 
ir išstatys paveikslus „Kosciuška“ ir „Klaipėdos 
atakavimas“. Rimša pagamino skulptūrą, vaiz
duojančią lietuvių pasiryžimą patriotiniame ka
re. Kalpokas piešė „Raudonosios armijos įė
jimą į Kauną“. Mikėnas piešė Tarybų Sąjungos 
didvyrės Marijos Melnikaitės paveikslą, o dail. 
Trečiokaitė, „Laisvės“ pranešimu, dirba prie 
.didžiulio kūrinio „Partizanai“. (NA)

Iš teatrinio gyvenimo
„Vilnis“ paduoda ELTOS žinią apie Vilniaus 

teatrą, kurioje sakoma, kad šiam teatrui vado
vauja Staniulis. Jo pareiškimu, daugiausia nuo 
Vokiečių nukentėjo teatro inventorius: išplėšti 
kostiumai, išvežta visi baldai ir kt. Pats pasta
tas laike karo pusėtinai buvęs sužalotas. Šiuo 
metu teatro meninį personalą sudaro 33 asme
nys ir technikini *— 34 asmenys. Režisieriais 
yra Juknevičius ir J. Gastainis. Šio sezono re
pertuaras sudarytas iš B. Sruogos „Milžino 
paunksnėje“, P. Vaičiūno „Tuščios pastangos“. 
Simiondvo „Rusų žmonės“, Šekspyro „Užsispy
rėlės tramdymas“ ir kt. Marijampolės dramos 
teatrui vadovauja senas to teatro darbuotojas 
K. Tunkevičius. Pirmieji veikalai šiame teatre 
yra S. Čiurlioniens „Dvylika brolių juodvarniais 
lakstančių’* ir Korneičiuko „Platonas Kročctas“. 
„Laisvės" pranešimu, rež. B. Dauguvietis para
šęs 1940—44 metų įvykius vaizduojančią pjesę 
„Nauja vaga“. Ši pjesė buvusi pastatyta Vil
niaus teatre kaip pirmasis tarybinis vei’Mas 
(NA)

WURTEMBERGO sritis
Karinės valdžios parėdymu, amerikiečių už

imtoje Wiirtembergo srityje š. m. spalių mėn. 
buvo naujai pertvarkytos užsieniečių stovyklos. 
Didžiosios mišrios kareivinių stovyklos buvo 
tautybėmis decentralizuotos į mažesnius mies
telius bei kaimus, užimant jiems privačius vo

kiečių butus. Tuo būdu visi tos srities latviai 
buvo apgyvendinti apie Eslingeną, Estai Gcis- 
lingene ir visi lietuviai Niirtingeno apskrityje
— prancūzų zonos pasienyje. Vos įsteigtos sto
vyklos tuoj užsipildė, nes’’-daugumas čia dar 
gyveno privačiai.

Nurtingene šiuo metu priskaitoma apie 250 
gyventojų, dalis jų atkelta iš Geislingeno ir 
Schwab. Gmūndo. Visi apgyvendinti priva
čiuose butuose, turi didelę salę su scena, vei
kia šoferių kursai ir laiks nuo laiko skaitomos 
įvairiom temom paskaitos. Nuo sausio 15 d. 
pradės veikti 6-ių klasių gimnazija su mokinių 
bendrabučiu. Patalpos jau gautos, personalo 
netrūksta. čia pat leidžiamas rotatoriumi spaus
dintas Lietuvių informacinis kultūrinis leidinys
— „Apžvalga“. Nuo lapkričio 10 jau išėjo šeši 
numeriai.

Didžiausia šios srities kolonija yra Weil- 
heime — apie 450. gyventojų, kurių dauguma 
sudaro atkeltieji iš buv. tarptaut. stovyklos 
Goppingene. Čia net daugelis viengungių turi 
po atskirą kambarį su pilnu įrengimu. Weil- 
heimas pasiekiamas tik autobusu, tuo tarpu vi
sos kitos vietovės turi autobusų ir geležinkelio 
susisiekimo galimumą.

Daugiausiai senesnės kartos inteligentinių 
pajėgų yra susibūrę Neuffene, viso apie 270. 
Tačiau kultūrinis gyvenimas yra gan apsnūdęs. 
Čia buvo atkelta dalis Stuttgarto stovyklos ir 
suvažiavo privačiai gyvenę Goppingene, Lohn- 
see, Tūbingcne • ir kitur. Viengungiai gyvena 
po du bei tris kambaryje, o šeimos turi bu
tukus.

Oberlenningene, kur gyvena apie 200 lietu
vių iš Halle ir Bitterfeldo, yra šios srities UN
RRos centras, kurio direktorius ir pavaduotojas 
yra prancūzai. Iš čia maistas pristatomas į vi
sas kolonijas kas šeštadienį. Ši UNRRA glo
boja viso 6 lietuvių ir penkias lenkų stovyklas. 
Stovyklų vadovų pasitarimai dažniausiai būna 
Oberlenningene pirmadieniais.

Dar dvi tos srities stovyklos yra: viena 
Unterlenningene — 200 gyv. ir Kirchheime — 
irgi apie 200 gyv. Abiejose stovyklose gyve
nama irgi privačiuose mainuose. Kirchheimas 
yra vienintelė stovykla, kurią čia įkūrė liepos 
mėn. patys to miesčiuko lietuviai.

Beveik visose stovyklose veikia pradžios 
mokyklos, vaikų darželiai, leidžiami sieniniai 
žinių biuleteniai ir numatomi profesinio lavi
nimo kursai. Wūrttembergaslaikomasvaisiųkraš- 
tų, tačiau šiais metais buvo labai blogas derlius, 
šiaip gi kraštas yra neturtingas, o švabai gan 
šykštūs. Deja, nuolatos pasikartoją išsišokimai 
drumsčia santykius su vietiniais gyventojais' ir 
kenkia doro lietuvio vardui karinės valdžios- 

akyse. Darbo už stovyklos ribų beveik niekas 
neturi net tie, kurie patarnaudavo amerikiečių 
kariuomenei, jai išsikėlus, nustojo uždarbio.

Artimiausias centras yra Stuttgartas, kur 
šiuo metu yra dvi lietuvių stovyklos ir pran
cūzų zonoje — Tūbingenas, kur privačiai gy
vena apie 600 lietuvių, jų apie 200 studijuoja 
universitete. Iš Tiibingeno ir apylinkės į Nūr- 
tingeno apskr. dažnai atvažiuoja su praneši
mais, paskaitomis ir aktualijomis mūsų centrų 
pareigūnai bei meninninkai. Deja, iki šiol visa 
ta sritis neturi savo laikraščio, tačiau tikimasi, 
kad Stuttgarte greitu laiku pasirodys naujas 
lietuviškas leikraštis. Nuolatinio bendravimo 
ir susižinojimo tarp paskirų stovyklų nėra, ir 
bendrus reikalus atstovaujančio organo tuo tar
pu taipgi nėra.

Naujai patekti į šias stovyklas sunku ir tai 
daugiausiai pareina nuo stovyklos komendanto
— pirmininko nusistatymo. Oficialusis tačiau 
kelias eina per apygardos DP karininką prie 
karinės valdžios Stuttgarte ir per atitinkamos 
srities UNRRos direktorių, Niirtingeno apskr.
— Oberlenningene. K. B.

MOHLDORFAS
čia gyveną lietuviai sutiko Kalėdas kartu su 

latviais katalikais prie bendro kūčių stalo. Ben
drose kūčiose dalyvavo vietinės UNRRos at
stovai - amerikiečiai. Pasidalinta plotkelėmis. 
Vietinis lietuvių klebonas prabilo keliais šir
dingais žodžiais į susirinkusius lietuvius, palin
kėdamas kitas kūčias švęsti jau namie, savo 
tėvynėje. Paskum žodį tarė latvių katalikų ku
nigas ir palinkėjo to pat visiems. Po jų kalbėjo 
kiti stovyklos pareigūnai.

Iš Eichstiitto atvykęs klierikas Šlepetys la
bai daug čia pasidarbavo, vos per kelias dienas 
paruošdamas, vaikučius Kalėdų eglutei. Jis su
darė vaikučių chorą, kuris sugiedojo kelias ka
lėdines giesmeles. Giedant vaikučių chorui, 
mokinė Dervojedaitytė D. skambino tas gies
meles pianinu.

Kūčias dar paįvairino meno reikalų vadovs 
Bernotas, paskaitydamas kelis savo eilėraščius.

Mūhldorfe prieš porą savaičių įsteigtas miš
rus choras, vadovaujamas prof. Banaičio. Ka
lėdų šventėse per pamaldas šis choras sugie
dojo porą kalėdinių giesmelių.

Antrąją Kalėdų dieną buvo suruošta bendra 
Kalėdų eglutė visiems stovyklos vaikučiams. 
Visą kalėdinę programą atliko patys vaikai, 
lietuviai atskirai, latviai atskirai Vaikučius ap
lankė Kalėdų senelis, atnešdamas jiems įvairių 
-dovanėlių. Kalėdų parengime atsilankė taip pat 
svečiai iš vietinės UNRRos.

Dabar atsidėjus ruošiamasi Naujųjų Metų 
sutikimui. B. 2.

DILLINGENAS
Daliai narių pasitraukus, kitiems išvykus, vj 

suotinis stovyklos gyventojų susirinkimas š. m.. 
sausio 13 d. papildė vietinės lietuvių kolonijos 
valdybą, kurią dabar sudaro: V. Dunčia (pir
mininkas), agr. Al. Šimkevičius (stovyklos ad
ministratorius), J. Ignatavičius (sekretorius ir 
kasininkas), agr. J. Pupininkas (švietimo reika
lai), M. Saulius (meno reikalai) ir E. Kutorgaitė 
(moters ir vaiko reikalai). Ta pačia proga per
tvarkyta daiktinių pašalpų paskirstymo komisi
ja, kurios pirmininku tame susirinkime išrink
tas J. Gerutis. Kitus n..rius pavesta išsirinkti pas
kirų blokų gyventojams, kad komisijos nariai, 
būdami glaudesniame kontakte su visais stovy
klos gyventojais, tiksliau ir teisingiau galėtų iš 
UNRRos gautas daiktines pašalpas paskirstyti. 
Naujojon revizijos komisijon išrinkti: H. Mi
kuckis, E. Bliudnikas ir A. Bulota.

Svetimoji žeme prig’audė juos 
amžinai . . .

Stasys Jasiunskas, Lietuvos aviaci
jos ats. kapitonas, Uchtės lietuvių stovyklpje 
„Vytis“, atlikdamas miške kuro prievolę, staiga 
nuo širdies smūgio mirė 1945 m. lapkričio 10 d. 
Palaidotas Uchtės katalikų kapinėse lapkričio 
12 d. Velionis gimė 1907 m. gegužės 8 d. Mari
jampolės apskr. Kaušuose. Tai buvo taurus 
lietuvis, veiklus visuomenininkas, ryžtingas lais
vės kovotojas, kurio optimizmo neįstengė pa
laužti nei garsioji, jo pereitoji Červenė, nei na
ciškoji Salapilio koncentracijos stovykla.

Liza ir d r. Ksaveras Venciai tra
giškai žuvo 1945 m. lapkričio 19 d., keldamiesi 
keltu per Vezerį namo iš tos pat Uchtės lietu
vių stovyklos „Vytis“, kurioje paskutiniuoju 
metu reguliariai lankydavo nosies, ausų ir ger
klės ligonius. Dr. Ks. Vencius buvo plačiai ži
nomas ir pažįstamas ir kaip savo srities specia- • 
listas ir kaip veiklus visuomenininkas, nevengęs 
to darbo ir šioje išeivystėje.

Eduardas Narbutas 1945 m. lapkri
čio 29 d. Haffkruge tragiškai žuvo nuo žmog
žudžio, lenko, peilio, gelbėdamas užpultą savo 
tėvą. Velionis gimė 1921 m. rugsėjo 16 d. Kau
ne. Nors, palyginti, jaunas, jis buvo jau spė
jęs pasižymėti sportininkas, rekordistas, daly
vavęs ne kartą tarpvalstybinėse sporto varžy
bose. Haffkruge jis buvo ne tik aktyvus spor
tininkas, bet ir „Tėvynės Ga^ų“ meno ansam
blio tautinių šokių šokėjas.

Prof. Jurgis Elisonas mirė š. m. sau
sio 4 d. Wiesbadeno miešto ligoninėje. Su jo 
mirtimi lietuvių tauta neteko tauraus savo sū
naus, ilgamečio: prityrusio pedagogo, veiklaus 
visuomenininko ir vieno įžymiausių Lietuvos 
mokslininkų — zoologo ir etnografo.

Flora ir fauna Dillingeno apylinkėse
Dillingenas su savo apylinkėmis sudaro tą 

laimingąjį slėnį, kuris gyventojų kasdieninėje 
kalboje yra vadinamas „Bavarijos aruodu“.

Bet deja, ne visas tas slėnis, kuris prasideda 
Alpių papėdėse ir baigiasi vakaruose Frankų, 
o šiaurėje ir rytuose Tiuringijos bei Saksų 
kalneliais, yra toks laimingas, kaip Dillingeno 
apylinkės. Kitose šio slėnio dalyse dar matome 
giliai išsišakojusių, apsupančių kalnų gūbrių, 
kurių plikos uolos kyšo virš žemės paviršiaus, 
liudydamos apie skurdžią šalies žemės ūkio 
būklę.

Negalima pasakyti, kad tos plikos uolos, 
kurios daugiausiai sudarytos iš dolomitų, kal
kių bei smiltainių, nėra naudingos. Priešingai 
jos duoda stiprų pagrindą kalnų pramonei (Mar- 
morwerke), bet tokiai skaitlingai vokiečių tau
tai jos neduoda tokios naudos, kokią duotų 
puikiai derinčių javų laukai.

Tas laimingasis žemės paviršiaus plotas, ku
ris aspiriboja Dunojaus slėniu, Altmiihlės upe 
šiaurėje ir Lecho upe pietuose sudaro puikias 
sąlygas augalų ir gyvulių klestėjimui.

Pagal geografinę augalų — gyvulių pasiskirs
tymo zoną žemės paviršiuje, ši vieta įeina į 
penktąją zoną, t. y„ tokią zoną, kurioje vy
rauja pietų sričių augalai ir gyvuliai, bet dėl 
per aukšto pakilimo nuo jūros paviršiaus (400— 
760 m), ir dėl tos priežasties pažiaurėjusio kli
mato, čia vyrauja šeštos ir iš dalies septintos 
zonų augalai bei gyvuliai t y., šiaurės sričių; 
dėl to čia ir gaunasi tas nepaprastas gamtos 
įvairumas, kuris stebina gamtininko, akį. Ne 
veltui vienas žymus gamtinikas šį slėnį yra pa
vadinęs „Juozapato pakalne“, kurioje yra susi
rinkusi ko ne viso pasaulio įdomiausi augmeni
jos bei gyvulijos atstovai.

Savo surinktus davinius apie šios apylinkės 
florą ir fauną (augmeniją ir gyvuliją), kuriems 
skyriau 1945 m. vasarą, tirdamas pačią gamtą, 
pasinaudodamas tos srities literatūra bei biolo
gijos muziejų eksponatais, gerb. skaitytojams 
patieksiu sutrumpintus, t y., paminėsiu tik tuos 
augalus ir gyvulius, kurie šiai apylinkei yra ti- 
pingesni ir mūsų krašte rečiau arba visai neuž
tenkami Gamtininkui gal šis mano darbas atro
dys per mekas, nepilnas, jam už pastabas bū
siu dėkingas. Gamtos mėgėjams ir jaunimui 

tebūna tai įvadas į susidomėjimą gamta ir toli
mesnį jos pažinimą.

Flora (augmenija)
Stambioji šios apylinkės augmenija atitinka 

daugumoje vidurio Europos augmeniją, tik ji, 
čia kiek pasikeitus, prisitaikino vietos bei kli
mato sąlygoms. Tai, pav., Dunojaus, Altmūh- 
lės, Lecho ir kitų čia pasitaikančių upių bei 
upelių pakrantėse, saulės atgręžton pusėn vy
rauja daugiausiai bukai (Fagus silvaticą). Šie 
medžiai čia išauga žymiai menkesni ir skur
desni, kaip kitose Europos vietose. Pavasarį 
jie labai anksti nubunda ir sulipuoja, padeng
dami žaluma parudavusias pakrantes. Rudenį 
jie labai anksti nubunda ir sulapuoja, padeng
tų saulės anksti paraudonuoja, sudarydami dar 
tebežaliuojančių kitų medžių tarpe marginio 
spalvų miražą, kuris savo puikumu žavi ne tik 
gamtiniką ar menininką, bet ir šiaip jautresnės 
sielos stebėtoją.

Ištisa miškų ir miškelių eilė, kurie padengia 
visas aukštumas ir kalvas, susideda daugiausia 
iš spygliuočių medžių, eglių. (Picea excelsa ir 
Picea alba) ir rečiau iš pušų: pušis miškinė 
(Pinus silvestris), pušis kalninė (Pinus monta- 
na), pušis kedrinė (Pinus cembra) ir pušis švel
nioji (Pinus strobus).

Dėl per sunkaus dirvožemio ir drėgmės sto
kos tie miškeliai atrodo skurdoki. Jie nusitęsia 
toli į vakarus, pereidami visas Frankų kalnų 
aukštumas ir pasiekę lapuočių miškų zoną „li
mes romanus“, paskęsta tarpiuose lapuočių me
džių miškuose.

Altmiihlės pakrantėse užtinkamas labai, ti
pingas tai sričiai augalas kadugys (Juniperus 
communis). Kalkingose pakriaušėse jis labai 
puikiai bujoja. Paskiri stiebai siekia net per 
10 metrų aukščio. Kitose vietose šis augalas 
pažįstamas kaip krūmas, kuris išauga tik iki 
2—3 metrų. Vietos gyventojai jo uogas var
toja arbatos pakaitalui ir kaip vaistą nuo dau
gelio ligų.

Bet ne stambioje augmenijoje glūdi šios 
apylinkės gamtos įvairumas. Čia be galo įdomi 
yra smulkioji augmenija, kurie savo žaluma ir 
skaisčiais žiedais per ištisus metus puošia žemę.

Tai, pav., nuo vėjų apsaugotose, saulės pu
sėn atgręžtose pakriaušėse, jau gruodžio ir sau

sio mėn. užtinkame baltais ir geltonais žiedais 
skaisčiai žydinčią akmenų žolę (Alysum mon- 
tanum). Tai gal vienintelis iš skaistažiedžių 
grupės augalas, kuris taip pamilęs savo gim
tąją žemę. Jis nepabūgstą nei žiemos šalčių, 
nei vasaros karščių bei sausros ir kartais net 
iš po storos sniego dangos iškiša savo skais
čius žiedus, lyg norėdamas nustebinti praeivį. 
Akmenų žolės atmainų čia priskaitoma iki 
šimto.

Stačiose kalnelių atšlaitėse, kur saulės spin
duliai pasiekia žemę statesniu kampu, užtin
kama gvaizdikų rūšis, čionyščių gyventojų va
dinama „Blutnelke“ (Dianthus carthusianorum), 
kuris aukštai iškėlęs savo karmino spalvos rau
donumo žiedus išdidžiai išstovi visą žiemą, ne
nulenkdamas šalčiams bei audroms savo išdi
džios galvos. •>

Kovo ir balandžio pirmoje pusėje pasirodo 
ištisa eilė skaisčiai žydinčių pavasarinių žolių, 
kaip violetiniai varpeliai (Pulsatilla vulgaris), 
pavasarinė pirštažole (Potentilla verna), pasa- 
ginis dobilas (Hippocrepis comosa) ir kitos, 
kurios dar sniegui betirpstant paskandina žemę 
gėlių jūroje.

Balandžio antroje pusėje pasirodo pirmieji 
vasariniai augalai: saularožė (Helianthemum 
chamaecistus), kiškiaausis (Bupleurum falcatum) 
ir spalvotoji kamomilė (Anthemis tinetoria). 
Šie augalai priklauso prie aukštastiebių žolių 
ir labai lengvai išsiskiria iš kitų augalų tarpo 
savo žiedų stambumu ir spalvų įvairumu. Jie 
nepaprasti mėgiami vietos jaunimo, jais labai 
mėgstama puoštis, apkaišyti skrybėles, skinti 
puokštes ar pinti vainikus.

Bet prie didžiausio šio krašto gamtos įvai
renybių priklauso taip vadinamas Sekminių 
gvaizdikas (Dianthus caesius). Jis savo tam
siai žalių mozaikiškai susuktų lapų nepameta 
ir šalčiausią žiemą, kurie išsilaiko nepakeitę savo 
savybių, išbūdami net kelias savaites po stora 
sniego danga. Pavasarį, gegužės pradžioj, se
nieji stiebai išnyksta, užleisdami vietą nau
jiems, kurie išauga iki 20 cm. aukščio, ant kurių 
pasirodo nauji vasariniai rožiniai; skaniai kve
pią žiedai. Jais vietos gyventojai mėgsta puošti 
Sekminių stalą. Gal dėl to ir jo vardas „Pfing- 
stennelke“. Šis augalas specialių įstatymų glo
bojamas nuo naikinimo: viena šeimai leidžiama 
kirsti nedaugiau kaip porą žiedų Sekminių sta
lui

Ant skardesnių, aukščiau’ iškilusių uolų už
tinkamas dideliais purpuriniais raudonais žie
dais ir rudenį paraudonuojančiais lapais gan- 
drasnapis (Geranium sanguineum) ir vokiečių 
pasididžiavimo augalas-nepaprasto grožio mė
lynžiedis (Veronica teocrium). Vokiečių tvir
tinimu, šie augalai teužtinkami tik šiame Bava
rijos slėnyje ir laikomi jų tautiniais augalais. (?)

Altmiihlės slėnis Eichstattu yra, gal būt, 
pati turtingiausia vieta pasaulyje laukinių ro
žių atmainomis. Čia jų priskaitoma per dešimtį 
rūšių. Kalkinguose stačių pakrančių dirvože
miuose jos taip puikiai įsikūrusios, kad krūmai 
išauga daugiau kaip penkių metrų aukščio ir 
per vasarą ištisus plotus skandina įvairiausių 
spalvų žiedų margumyne.

Vasaros viduryje, kada saulės spinduliai 
daugiausiai įkaitina žemę, kalkingesnėse pau
pių . pakrantėse pasirodo patys lepiausi vasari
niai augalai. Tai pievinės lelijos (Anthemicum 
ramosum), kurios dideliais sniego baltumo žie
dais išpuošta ištisus laukų plotus.

Aukštesnėse vietose, dideliais kuokštais, 
visu savo puikumu sužydi ožkadobilis (Citistus 
nigricans). Jo saukso geltonumo žiedus dažnai 
galima pastebėti nukarusius nuo skardesnių 
pašlaičių.

Dunojaus pakrantėse, ties Dillingenu, sutin
kami du reti Europoje augalai — krūmai, tai 
kryžminis erškėtis (Rahmnus saxalis) ir beveik 
medžio formos uolinis žilvytis (Punus mahaleb), 
kuris duoda vaisius vamzdžio pavydalo.

Šilai, samanynai šioje apylinkėje jau visai 
baigia išnykti, užleisdami savo vietą kultūri- 
niems augalams.

Kai kuriose buvusių šilų vietovėse dar už
tinkama keletas tipingų pietų Europos šilų au
galų, kaip miltmedis (Sorbus aria), kuris duoda 
miltų spalvos ir struktūros uogas; puikiais, bal
tais, raudonais dryžiais papuoštais, žiedais dif- 
tamas (Dictamus fraxinclla); nuodingasis kalnų 
vikis (Coronilla montama) ir sierinės spalvos 
plaštakiniais žiedais, ištisus metus žydįs orchi
dėjas (Orchis purpurens). Tai yra tik palikonis 
išnykusių šilų, kurie, kaip nurodo literatūra, 
turėję nepaprastai įvairią ir gražią augmeniją.

Dar tebeesančiame didesniame šile, kuris 
randasi tarp Buxheimo ir Nassenfeldo, Eich- 
statto apskrityje, galima rasti kitose vietose jais 
visai išnykusių augalų, kaip primunėliai (Pri» 
muilą farinosa), kuokštinis encianas (Gentian*
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Vienos Kongresas, Versaillio taika ir San Francisco konferencija
Kazys Veržikas

Po Napoleono karų Vienos kongresas (1815 
metais) diktavo taikos sąlygas, ir amžinai taikai 
užtikrinti buvo sudaryta organizacija, pavadinta 
Šventoji Sąjunga. Po beveik šimto metų 
suliepsnojo pirmas pasaulinis karas. Šį kartą 
taikos sąlygas (1918 m.) diktavo Versaillyje 
susirinkę ponai. Amžinai taikai laiduoti buvo 
sukurta „Tautų.Sąjunga“. Vos apie 20 
metų praėjus, kilo antras pasaulinis karas. Ko
kios bus dabar taikos sąlygos — tik spėlioti 
galima. Ką nors tikro dar niekas nežino. Ta
čiau amžinai taikai garantuoti jau suplanuota 
„Jungtinių Tautų Organizacija“, kuri labai pa
mažu, labai sunkiai bet vis dar tebegimdoma. 
Padarius šiuos tris palyginimus daug kam gali 
atsirasti pesimizmo, bendrai, dėl amžinos tai
kos galimumų. Mat vis sudaromos organizaci
jos amžinai taikai užtikrinti, o faktinai vis grei
čiau ir vis žiauresni karai kyla. Tam, kad iš
sklaidyti. dažnai nepagristą, pesimizmą, tenka 
arčiau susipažinti su tuo, kokiais pagrindais 
buvo organizuojama vienu ir kitu laiku taika.

Pradėsime nuo Vienos kongreso, kuriame 
labai apsukrų vaidmenį vaidino Austrijos gra
fas Metternichas. Tame kongrese dalyvavo vi
sos prieš Napoleoną kariavusios tautos. Jis 
prasidėjo 1814 metais ir baigėsi 1815 metų bir
želio mėnesyje. Tautos ir valstybės, išvargin
tos žiaurių karų, begaliniai troško taikos ir 
ramaus gyvenimo/ Tų laikų Europos politikos 
vairuotojai galvojo, kad taiką užtikrinti galima 
tik tuo būdu, kad viskas bus vėl taip sutvarky
ta, kaip seniau buvo, kitaip sakant, kad būtina 
viską restauruoti. Kad niekas negalėtų tos re
stauruotos tvarkos ardyti, buvo nutarta ją 
ginklu palankyti. Faktinaisiais ir vyriausias Eu
ropos žandarais pasišovė tuo laiku būti Au
strija ir Rusija. Buvo sudaryta net su labai 
gražiu vardu organizacija — Šventoji Sąjunga, 
prie kurios bet gi kaip tik Šventasis Sostas, 
Anglija ir Turkija neprisidėjo.

Nepaisant tos Sąjungos didelių pastangų .ir 
net žiaurių priemonių, taiką išsaugoti nesisekė. 
Vienas karas kilo po kito, kol pagaliau užsi
degė pirmasis pasaulinis karas. Kodėl?

Atrodo, kad pati svarbiausioji tokių pasėkų 
priežastis buvo ta, kad taika nebuvo pagrįsta 
teisingumu, kad tų laikų Europos galiūnai ir 
faktinieji politikos vadovai (pretendavę net į 
šventųjų vardą) raižė Europos žemėlapį taip, 
kaip jiems diktavo jų savi egoistiniai interesai. 
Daugybė tautų ir_ valstybių liko nuskriau»tų. 
Tos tautos ir valstybės, nepaisydamos galiūnų 
grąsinimų, nepaisydamos „gražių“ įkalbinėjimų, 
kad bendram labui jos turėtų pasiaukoti ir kaip 
tautos mirti siekė savo vienybės, siekė savo iš
silaisvinimo — ir pasiekė. Tad nė viena taika, 
kuri nėra pagrįsta teisingumo pradu, neduos 
pasauliui nei amžinos taikos nei pastovios ra
mybės. Čia nieko nepadeda nei gražūs (bet 
veidmainingi žodžiai), nei dangstimasis kad ir 
šventais vardais (Mat, „Šventoji Sąjunga“), nei 
pagaliau grasinimai ar net žiauri prievarta.

Dabar Versailles ir jo padiktuota taika. Ši
čia (panašiai kaip Vienoje Metternickas) fak
tinai žymiausią vaidmenį suvaidino prancūzų 
„tigras“ (taip pramintas dėl jo veiksmų smar
kumo) Clemenceau. Bet koks milžiniškas skir
tumas tarp tų dviejų susirinkimų Vienoje ir 
Versaillyjel Palyginkime. Vienoje susirinko 
Europos viešpačiai — monarchai. Svarbiausia 
tema, svarbiausias tikslas buvo: numalšinti re
voliucijas, užgniaužti kiekvieną laisvės pasireiš
kimą. Viskas turi būti taip, kaip seniau buvo!

O kas gi buvo Versaillyje? Monarchų ne

Eš Xdetuviu Bmigraeijos ESlSsliogralijos 
Įstaigos veiklos

Memmingeno Lėktuvuosčio stovyklos lietu
vių tautinei tarybai bei to pąties miesto lietu
vių komitetui susitarus, prie stovyklos lietu
vių taut, tarybos įsteigtas Lietuvių Emigracijos 
Bibliografijos Biuras (sutrumpintai LEBB).

LEBB registruos knygas, brošiūras, laikraš
čius, almanachus ir kt leidinius Bibliogr. Insti
tuto (Briuselyje) bei Lietuvos Bibliografijos In
stituto (Kaune) nustatytomis taisyklėmis.

Lietuvių tautinės organizacijos, šio biuro 
steigėjos, tikisi, kad tiek Centrinės Lietuvių 
organizacijos, tiek vietinės organizacijos, re
dakcijos, leidyklos bei atskiri leidėjai siuntinės 
po 1 egz. leidinių ir suteiks biurui reikalingų 
žinių šiuo adresu: Office of Lithuanian Biblio
graphy in Emigration, (13 b) Memmingen-Flie- 
gerhorst (Bavaria), D. P. Camp. Block 2, Room 
28.

Biuro reikalų tvarkymas pavestas bibliogra

Bibliografai kviečiami atsiliepti!

Skyriai

Išleista Rengiamasi išleisti

VitoAprašyta 
iš paties 
spaudinio

Aprašyta 
iš laikaščio

Spaus
dinama

Parašyta 
ir paruošta 

spaudai

Rašoma pr 
ruošiama 
spaudai

O Bendrybės 3 1 1 2 7
05/07 Periodinė spauda 16 52 — 4 .72

1 Filosofija — — — — — —
2 Religija 3 1 — — — 4
3 Visuom. mokslą- — 1 — — 1
4 Kalbamokslis 2 5 2 4 1 14
5 Griežtieji mokslai — 1 2 — — 3
6 Taikomieji mokslai — — — — — —
7 Menas, sportas —* 2 — 10 3 15
8 Literatūra, beletristika — 10 — 19 15 44
9 Istorija 2 — 1 — — 3

91 Gcegrafija — — — — — —
92 Biografija — — — 1 1 2

Viso 26 72 6 85 26 165

bėra. Tai, ko taip bijojo monarchai Vienoje, 
čia Versaillyje buvo svarstoma, tuo buvo grin
džiama taika. Būtent: tautų laisvas ap
sisprendimas! Vadinasi tas, prieš ką ko
vojo Viena, Versaillyje išėjo nugalėtojas. USA 
prezidento Wilsono (prezidentavusio USA nuo 
1913 iki 1918) 14 punkų nustebino ir sužavėjo 
pasaulį. Pagal Wilsono idealą buvo sukurta 
Tautų Sąjunga. Net ir prisiekusieji pesimistai 
pradėjo tikėti, kad pasaulis atstistojo naujos 
epochos angoje, kad pasaulio santvarka bus 
grindžiama teisingumu, kad karams nebebus 

fui Aleksandrui Ružancovui (Biflro vedėjas) ir 
dipl. inž. Stasiui Šimkui (ved. pavaduotojas). 
Biuras tikisi, kad jam pavyks prie vieno iš 
lietuvių laikraščių leisti priedu bent 4—6 k. per 
metus „Išeivių Bibliografijos Žinias“.

Memmingeno miesto lietuvių komitetas pat
virtino Lietuvių Emigracijos Bibliografijos įstai
gos įstatus 1945. XII. 3 d. Nuo tos dienos ir 
pradėtas darbas. Memmingeno išblaškytųjų 
asmenų stovyklos lietuvių tautinė taryba pat
virtino įstatus vėliau. Jau XII. 18 d., per pirmą 
mėnesį įstaigoje suregistruota 165 veikalai, jų 
98 — išleisti, 6 — spausdinami, 35 — paruošti 
spaudai ir 26 — ruošdami spaudai. Lentelėje 
parodyta kuriose šakose daugiau nuveikta. Fi
losofijos veikalų ir Lietuvoje mažai turėjome, 
už tat visuomenės ir taikomųjų mokslų srityje 
knygų ir brošiūrų išeidavo ypač daug, labiausia 
skonomikos, kooperacijos, medicinos ir žemės 
ūkio srityse. 

pagrindo kelti. O kaip apsivilta! Praėjo vos 
20 metų ir vėl karas. Karus toks, kokio pasau
lis dar nematė niekada. Kodėl taip?

Visų pirma reikia pabrėžti, kad tos kilnios 
organizacijos — Tautų Sąjungos — kūrėjo Wil
sono kraštas nepripažino Wilsono kūdikio — 
Tautų Sąjungos. USA Tautų Sąjungoje daly
vauti atsisakė Šis faktas iš karto susmukdė 
tos organizacijos autoritetą ir pajėgumą spręsti 
sunkesnius ir sunkiausias problemas. Toliau 
sekė kitos blogybės, kurios galutinai palaidojo 
Tautų Sąjungos orumą ir pajėgumą. Didžio
sios valstybės pradėjo .čia. Tautu Sąjungą nau
doti savo grynai egoistinių siekimų reikalui. 
Tautų Sąjungos nariai pradėjo tarp savęs net 
viešus ginkluotus karus. Taigi tarp savęs ka
riavo nariai tos Sąjungos, kurios tikslas įam
žinti taiką! Visų šitų liūdnų dalykų pati liūd
niausioj! pasėka — Antras pasaulinis karas. 
Vadinasi, darbas pradėtas gerais teisingais pra
dais, bet pažadai ištęsėti.

Antrasis pasaulinis karas davė kol kas visai 
konkrečiai tik San Francisko konferenciją. Ži
noma, buvo begalė ir kitokių konferencijų (Ca
sablanca, Teheranas, Jalta, Potsdamas ir kt.), 
bet jų nutarimai (deja!) ne daug težinomi. San 
Francisko konferencija priėmė USA prezidento 
(dabar jau mirusio) suplanuotą taikai saugoti 
organizaciją, kurią pats Rooseveltas pakrikšti
jo „Jungtinių Tautų Organizacija“. Kokių gi 
uždavinių žada imtis toji organizacija? Žino
ma, labai daugelio ir įvairių uždavinių, kaip tai 
ūkio ir socijalinių, kultūrinių, auklėjimo, tei
singumo ir panašių. Bet svarbiausias uždavi
nys: taikos saugojimas ir apsauga pavojuje at- 
sidūrusiųjų valstybių. Pastarajam tikslui siekti 
bus ar jau net yra sudaryta Saugumo Taryba. 
Greta šitos Saugumo Tarybos bus Pasaulio Ge
neralinis štabas, kuriam priklausys šefai gene
ralinių štabų šių valstybių: USA, D.Britanijos, 
Sovietų. Prancūzijos ir Kinijos. Bus sudaryta 
pasaulinė policija, kuri bus Saugumo Tarybos 
dispozicijoje. Taigi Jungtinių Tautų organi
zacija, turės realią ir didelę karo pajėgą. Kaip 
tik dėl šito fakto Jungtinių Tautų Organizacija 
milžiniškai skiriasi nuo buvusios Tautų Sąjun
gos, kuri iš pat pradžių turėjo daug gražiausių 
idealų, bet taip pat iš pat pradžių neturėjo jo
kios realios jėgos, neturėjo jokio realaus gali
mumo bet ką priversti skaitytis su jos nutari
mais. Taigi jėgos atžvilgiu Jungtinių Tautų 
Organizacija yra daugiai! panaši į Šventąją Są
jungą. Tačiau reikia tuoj čia pat pastebėti, 
kad idėjos atžvilgiu, teisingumo atžvilgiu Jung
tinių Tautų Organizacija turi daug džiuginan
čio panašumo į buvusią Tautų Sąjungą. -Tad 
būtų idealas ir teisingumas ir reali pajėga tam 
teisingumui įgyvendinti.

Kokių gi idealų žąda siekti ta naujoji Jung
tinių Tautų Organizacija? Tiesa, dar ji nedavė 
jokio galutino ir konkretaus pareiškimo. Ta
čiau tos organizacijos pats svarbiausias narys 
ir taip pat nuolatinis Saugumo Tarybos narys

utriculosa) ir utėlžolė (Pedicularis). Balinis or
chidėjas (Orchis palustris), dėl drėgmės stokos, 
jau ir čia nebesutinkamas: ji galima pamatyti 
tik gamtos muziejuose.

Be to, Dillingeno slėnis yra paskutinė riba, 
kur dar galima užtikti pietų Europos augalą 
Alpių žibutę (Cyklamen europeaum). Toliau 
į šiaurę šio augalo jau visai nerandame.

Jei mes palygintume savo tėviškės augme
niją su čionykščio, tai, nors ji čia gausi ir įvairi, 
daug ko pasigęstume. Pav., čia negalime pa
stebėti mūsų purienos (Caltha palustris), kuri 
dar ledui neištirpus išpuošia pievas aukso gel
tonumo žiedais. Nerandame mums taip gerai 
pažįstamo ir mylimo mėlynžiedžio katilėlio 
(Campanulla patulla) ir mūsų seselių taip bran
ginamų, pasidžiavimo, skaistybės simbolio bei 
jaunamartės tradicinio vestuvių papuošalo, am
žinai žaliuojančios rūtos (Rutha graveolens). 
Šis augalas vokiškos palangės nepuošia, nes vo
kietaitės „žalios rūtos“ nebrangina.

Fauna
Kaip augmenija, lygiai ir gyvulija, čia taip 

pat yra turtinga pietų ir pietų rytų Europos 
įvairių gyvių formomis. Bet, deja, stambesnių
jų šiltųjų zonų gyvulių dėl didesnių miškų sto
kos ir per žiauraus klimato čia neužtinkame.

Iš tipingesnių žinduolių čia užtinkama: a) 
miegalius (Glis glis), kuris metų bėgyje apie 
šešis mėn. pramiega, o per likusi laiką atveda, 
išaugina vaikus ir vėl prisiruošia ilgam, ramiam 
poilsiui; b) lazdynų pelė (Muskardinus avela- 
narius), kuri visą savo amžių praleidžia miš
kuose, besimaitindama įvairių medžių, ypač rie
šutų, vaisiais; e) skraidančioji varlė (Rana agi- 
lis), jos abiejų galūnių pirštai yra sujungti plė
vėmis ir jų pagalba ji gali kurį laiką, kaip mū
sų šikšnosparnis, išsilaikyti ore; d) nenuodin
goji gyvatė (Coronella laevis), kurią dažnai ga
lima pastebėti miškų aikštelėse, besišildančią 
saulės atokaitoje.

Iš paukščių, kurių šioje srityje gan gausu, 
sutinkame tik keletą šiltesnių kraštų atstovų. 
Iš jų minėtina miškinė kanarėlė (Serinus sėti
nus), tamsiai žalios spalvos su gelsvais dry
žiais. Jos švelnų balsą galima išgirsti šiltomis 
vasaros dienomis beveik kiekviename miške
lyje. Literatūroje dažnai minima mėlynkuodė 
(Coracias garrula), tai yra paukštis strazdo dy
džio, bet papūgos spalvos ir išvaizdos. Bet 

deja, ją lengva pastebėti iškimštą muziejuose, 
tik ne miške.

Be galo įdomus čia vabzdžių pasaulis. Vabz
džiai čia pasižymi ne tik įvairiausių spalvų, bet 
ir formų gausumu.

Vasarą, birželio-liepos mėn., čia mes gali
me pastebėti, ne tik jau mums matytas, savo 
krašte labai gerai pažįstamas įvairiausių spalvų 
peteliškės (drugelius), kurie mūsų ūkininkų yra 
didžiausi sodų bei daržų priešai, bet ir tokių, 
kurių, savo krašte nematėme ir kurios ūkiniu 
požiūriu nėra kenksmingos.

Tai, pav., iš lygiasparnių peteliškių vasaros 
pradžioje čia galima pastebėti tipingą šiai sri
čiai ir gan įdomią peteliškę apolą (Parnassius 
apollo). Ji yra apie dviejų su puse cm. ilgio ir 
turi didelius ir grasius, balto fono su juodais 
ir raudonais dryžiais, apvalius sparnus. Laiko 
bėgyje ji pasirodo atskiromis kolonijomis: vie
nais metais vienoje vietoje, kitais — kitoje 
ir t. t.

Vasaros viduryje dideliais kiekiais pasirodo 
visa eilė taip vad. dieninių peteliškių, turinčių 
melsvai mirgančius sparnus. Jos sutinkamos 
visuose drėgnesniuose krūmuose ir savo netai
syklingu, krypuojančiu skridimu toli palydi 
kiekvieną praeivį. Jų tarpe galima pastebėti 
didžiąsias ir mažąsias Šilerio peteliškes (Apa- 
turia iris undilia), raudonąjį Šilerį (V. clythię) 
ir rečiau ledpaukštį (Limevitis populi), kuris 
pasirodo tik priešpiečiais, o popiečiais ramiau
siai sėdi priskibęs medžių viršūnėse.

Iš peteliškių, turinčių piūklinius sparnus, da- 
žesnis yra piūklasparnis (Papilio podalirius), 
turįs giliai karpytus sparnus, ir uolų nimfa (Sty
ros,briscis), kurį galima pamatyti tik skraidan
tį, bet nutūpęs visai išyksta iš akių, nes turi 
labai slepiančią išvaizdą ir moka puikiai prisi
derinti prie vietos.

Iš vabalų pirmoje eilėje tenka paminėti patį 
didžiausią bulvių priešą- Kolorado vabalą. Jis 
yra apie 8 mm ilgio, rusvos juodais stambiais 
taškais spalvos, o jo lervos šviesiai žalios spal
vos. Jo gimtinė, kaip mokslininkai tvirtina, 
yra vidurinė Afrika. Ten jis smarkiai pradėjo 
plisti ir pagaliau ieškoti naujų sodybų kitose 
pasaulio šalyse. Devyniolikto šimtmečio antroje 
pusėje jis persikėlė per Gibraltarą ir jau už
kariavo visą pietų Europą, imtinai iki vidurio 
Vokietijos. Spėjama, kad jis keliauja apie 20 

kilometrų per metus šiaurės link. Bavarijoje 
su šiuo kenkėju vedama smarki kova. Pagal 
specialų įstatymą, kiekvienas bulvių pasėlių 
plotas vasaros bėgyje turi būti ne mažiau tris 
kartus kontroliuojamas ir surenkama vabalai 
ir jų lervos. Tą darbą praktikoje dažniausiai 
atlieka mokyklinis jaunimas, ką mes, tur būt, 
jau visi esame pastebėję, šiltomis giedriomis 
vasaros dienomis didžiausius būrius vaikų, ap
siginklavusių gražiomis pintinėlėmis beplaukio- 
jant po gražiai žaliuojančius bulvių pasėlių plo
tus.

Toliau tenka paminėti retą pietų Europos 
vabalą, visų vabalų papuošalą liepsnavabalį 
(Lampra rutilans). Šis vabalas yra apie 2 cm 
ilgio, apie 3 mm pločio metališkai blizgančios 
smaragdo žalumo su gelsvais brūkšniais spal
vos. Šis nuostabus gyvulėlis yra didelė rete
nybė, ir Dillingenas yra paskutinė šiaurės riba, 
kur dar jį galima pamatyti karštomis vasaros 
dienomis, ramai besiilsintį ant liepų medžių ka
mienų.

Taip pat čia užtinkamas visų gamtos mu
ziejų pasididžiavimo objektas-šventasais pile- 
lis (Atenchus sacer), t. y., tipingas kraštų gy
vulėlis, kuri senovės egiptiečiai laikė stebuk
lingu vabalu ir teikė jam dievišką pagarbą.

Iš naminių vabalų minėtina viena kita at
maina, kaip briedvabalis (Lucanus cervus) ir 
ožkarvabalis (Ergatas faber). Jie nesididžiuo- 
dami ir nekviesti įsikuria ūkininkų sodybose ir 
maitinasi tuo pačiu maistu, kaip ir ūkininkai. 
Bet paskutiniu metu, pravedus griežtą švaros 
kovą ir išnykus mediniems pastatams, šie sve
čiai pasidarė labai reti.

Negalima būtų nepaminėti vapsvų bei bičių, 
kurių rūsių čia gan gausu. Entomologui jų for
mų tyrimas ir gyvenimo būdo nustatymas duo
tų daug gražaus ir vaisingo darbo. Savo kūno 
įvairumu ir ypatingu sparnų skambėjimu skren
dant, pasižymi taip vad. auksinės vapsvos (Chry- 
sididen). Jas galima pamatyti tik ypatingai 
karštomis vasaros dienomis. Jos priklauso prie 
vabzdžių saprofitų: gyvulių ir žmonių krauju jos 
nesimaitina.

Laukinių bičių čia sutinkama kelios rūšys. 
Iš jų minėtina mūrinė bitė, savo stambumu 
prilygstanti mūsų kamanei, tai (Chlicodoma 
muraria). Patelės yra tamsiai juodas, spalvos, 
o patinėliai šviesiai rusvi. Taip pat čia užtin
kama reta bičių rūšis, tai juodosios bitės (An- 

drena flessae), kurios turi plieno spalvos bal
tais dryžiais sparnus. Jų ūgis prilygsta mūsų 
naminių bičių tranui. Jas dažniausiai galima 
pastebėti betriūsiančias Erysimum credifolium 
žieduose.

Prie pat didžiausios gamtos keistenybės pri
klauso taip vadinama peteliškinė bitė (Asca- 
laphus longicornis). Ji turi peteliškės išvaizdos 
sparnus ir apie penkis centimetrus ilgio, valgo
mo šaukšto pavidalo čiuptuvus (ūselius). Ją 
galima pastebėti ir lengvai išskirti iš kitų vabz
džių tarpo pagal dydį ir skraidymo būdą. Ji 
savo judesiams naudoja -taip vad. orei vijoje 
„gilųjį skridimą“: iš aukštumos neria tiesiog į . 
žemę, vėl visu smarkumu pasikelia stačiai į 
viršų, kol pagaliau suradus tinkamą žiedą gra
žiai nusėda. Tai yra tikra gamtos retenybė Ir 
šios apylinkės gamtininkų pasididžiavimas.

Vorų giminė taip pat čia skaitlinga. Iš tų 
pilvočių padermės įdomesni yra cinoberinis 
voras (Eresus cinaberinus), pasižymį nepaprastu 
kūno spalvų deriniu, ir mažasis paukštvoris, ta
čiau turįs apie porą centimetrų ilgio ir tamsiai 
juodos spalvos sutvėrimas. Jis yra degenera
tas garsios tropikų srities vorų žudikų (Atypus 
picens) giminaitis. Bet čia jis nėra pavojingas.

Labai gaila, kad baigiant savo rašinį tenka 
paminėti visų kultūringų žmonių taip nemėg
stamą ir niekinamą padarą blakes. Nors jas 
čia ir retai užtinkame, ant gražiai išdažytų, pa
veikslais išpuoštų sienų atliekant vakarinį pasi
vaikščiojimą, bet jų rūšių ir formų yra daug. 
Taip, pav., neturtinggųjų gyventojų sluoksnių 
labai dažnas gyvenimo palydovas yra blakė žu
dikė (Harpaktor iracundus). Tai yra didelė, 
juoda, raudonais dryžiais, turinti ilgą ir smailų 
straublelį. Jis yra tipingiausia ir dažniausia 
šioje apylinkėje. Antroje eilėje seka rainoji 
blakė (Graphosoma italicum) ir smulkioji blakė 
(Phytennla erassipes). Jis yra žymiai retesnės 
už pirmąją, bet toli gražu nėra išnykusios. Ir 
pagaliau dar tenka paminėti pačią moderniš
kiausią blakę, visų papuošalą-tai sparnuotąją 
blakė (Prostemma guttula), kuri pasirinktą au- 
ką puolą iš oro.

Šiuo aš ir baigiu trumpą savo rašinėlį apie 
nepaprastai įdomią šios apylinkės florą Ir fau
ną. Labai būtų įdomu išgirsti kitų gamtos my
lėtojų nuomonę, apie tos šalies, kur mes neti
kėtai suradome laikinį prieglobstį, gamtą ir jo* 
įvairenybes. A. Petraiti*.
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US (o su ja solidarizuoja ir D.Britanija) savo 
prezidento Tramano lūpomis neseniai, be kita 
ko, pareiškė pasauliui, kad:

„Mes tikime kad pagaliau bus grąžintos su
verenume ir savivaldos teisęs visoms toms 
tautoms, iš kurių minėtos teisės buvo prie
varta išplėštos“

„Mes esame tos nuomonės, kad visoms tau
toms, kurios yra pribrendę pačios save 
valdyti, turi būti duotas galimumas pasi
rinkti sau valdymosi formą laisvų rinkimų 
keliu ir be jokio svetimo įsikišimo.“

„Mes atsisakysime pripažinti tokią vyriau
sybę, kuri bus svetimos jėgos kuriai nors 
tautai prievarta primesta.“

Iš šitų USA pareiškimų galima spręsti, kad 
taikos kūrimas per Jungtinių Tautų organiza
ciją atsistojo ant teisingo kelio. Tačiau yra ir 
neaiškių dalykų, kurie pagrįstai kelia susirūpi
nimo teisę ir teisybę mylintiems žmonėms, o 
ypačiai mažosioms tautoms. Čia, mat, reikalas 
yra toks. Dabar dar visai neaišku, ar visos di
džiosios valstybės yra tokios pat nuomonės, 
kaip USA. Žinoma, galima būtų pasakyti, kad 
tai ir nėra svarbu. Juk demokratijoje nulemia 
dauguma. O juk visa dauguma negali pagaliau 
laikytis neteisybės principo, kuris, kaip minė
jau, praeityje tiek daug kraujo žmonėms kaš
tavo, kuris sukelia vienas už kitą žiauresnius 
karus. Tatai visai teisinga. Bet yra viena 
kliūtis.

Būtent: yra nutarta, kad pačiame svarbia
jame Jungtinių Tautų organizacijos organe, bū
tent: jau čia minėtoje saugumo taryboje, visi 
sprendimai turi būti vienbalsiai (t. y., visų bal
sų) padaryti. Vadinasi, jei nors vienas balsuoja 
prieš, tai sprendimas negalioja. Vadinasi, yra 
duota kiekvienai valstybei veto teisė. Ir 
tai dar ne viskas. Toji saugumo taryba turės 
iš viso 11 narių, tačiau nuolatiniai jos nariai 
visada bus 5 ir visuomet tie patys: USA, D. 
Britanija, Prancūzija, Kinija ir Sovietai. Kiti 
6 nariai galės būti perrenkami, galės keistis. 
Betgi faktinai visada nulems viena iš tų 11 
valstybių, teisingiau — iš tų 5 valstybių, kurios 
nuolat sėdės toje taryboje. Tiesa, yra numa
tyti visuotini Jungtinių Tautų susirinkimai, ku
riuose, kaip iki šio laiko paaiškėjo, galės daly
vauti jau nemažiau kaip 51 valstybė. Tų vals
tybių atstovai, galės, žinomą, tuose susirinki
muose, kiek tik norės pakalbėti, bet galutinai 
nulems viena iš minėtų penkių valstybių.

Žinoma, dėl šitos veto teisės negalima tuo
jau įžiūrėti kieno nors blogą valią. Didžiosios 
valstybės nori pasilikti pasaulio šeimininkėmis, 
jos duoda savo ginkluotą pajėgą, jos atsako už 
taiką. Vargu ar įmanomas toks dalykas, kad 
tos valstybės pasiduotų kitų valstybių nutari- 
muijr be jokių sąlvygų jį vykdytų. Tai yra 
klausimas, dėl kurio reikia daug ir šaltai gal
voti Bet, kitą vertus, ąr šita veto teisė nepa
darys tos organizacijos jau iš pat pradžių be- 
jėgia, teisingai išspręsti klausimus ir tuos spren
dimus įvykdyti. (Prisiminkim kad ir Lietuvos 
— Lenkijos valstybės liberum veto teisę ir jos 
pasėkas.)

Tad veto teisės reikalas dabar sudaro daug 
rūpesčio Jungtinių Tautų organizacijos kūrė
jams. Spaudoje buvo žinutė, kad Kubos dele
gacijos pirmininkas formaliai pasiūlysiąs veto 
teisę panaikinti. Maskvos radijo komentatorius 
praėjusių metų lapkričio 27 d. dėl veto teisės 
šitaip pasisako:

„Paskutinėmis dienomjs tam tikruose 
sluoksniuose stengtasi peržiūrėti Jungtinių 
Tautų įstatus, pabrėžiant rimtą dabarti
nės pasaulio padėties pasikeitimą. Šitos 
revizijos planų kūrėjai siūlo atidėti įve
dimą veto teisės, kuri yra viena pačių pa- 
gerindinių įstatų principu. Kritišku atve
ju šitoks pasiūlymas galėtų privesti prie 
pasaulio saugumo organizacijos susvyra
vimo.“

Buvęs Anglijos užsienių reikalų ministeris 
Anthony Eden šitą veto teisę (praėjusių metų 
lapkričio 22 d. Britų Žemuosiuose Rūmuose) 
pavadino „anachronizmu moderniam pasauliui“.

Taigi, dėl veto teisės yra rimtų nuomonių 
skirtumų. Šiaip ar taip, tas klausimas turės 
būti greitu laiku išspręstas. Kaip tatai bus 
padaryta — galima tik spėlioti. Vienas daly
kas yra bet gi aiškus: pasaulis gerai mato Vie
nos ir Versaillio klaidas bei silpnąsias puses ir 
stengiasi visokiais būdais jų išvengti. Reikia 
tikėtis, kad jos bus išvengtos. Priešingu atveju 
— taikos tektų ieškoti vėl senoviškais būdais, 
o to jau, bent dauguma, tikrai ir nuoširdžiai 
nebenori.

Pranešimas 
dėl Anglų Kalbos Vadovėlio

Visiems suinteresuotiesiems pranešama, kad 
po buvusių techniškų ir formalių sutrukdymų 
pagaliau Anglų Kalbos Vadovėlis baigiamas 
spausdinti. Manome, kad platinimui jį galėsi
me patiekti apie šio mėnesio pabaigą.

Pirmuosius kelis šimtus egz. gavę iš knygri
šyklos, tuojau pradėsime siuntinėti prenumera
toriams, kurie jau yra įmokėję prenumeratą. 
Pageidaujame, kad užsiprenumeruotų grupėmis 
per „Mūsų Kelio“ platintojus arba per stovyklų 
komitetus. Gimnazijos gali užsisakyti atskirai. 
Kad išvengti spekuliacijos, pavienių asmenų už
sakymai dėl didesnio egz. skaičiaus nepriimami.

Vadovėlio kaina — 5,— RM. Grupiniams 
užsakytojams, užsakantiems bent po 20 egz., 
bus duodama nuolaida. Siunčiant pinigus per
laida, būtinai pažymėti, kad pinigai siunčiami 
už Anglų Kalbos Vadovėlį.

„Mūsų Kelio“ Redakcija

JungtiniuTautų statutas/
(Pradžia 1(10) Nr.) 

Generalinio štabo skyrius
Saugumo tarybai kryptį nustatančiu ir pa

ramą teikiančiu organu Jungtinių Tautų charta 
sukūrė generalinio štabo skyrių, susidenantį iš 
D.Britanijos, Prancūzijos, Rusijos, Kinijos ir 
Jungtinių Valstybių generalinių štabų šefų.

šiam skyriui pavedami šie svarbiausi užda
viniai:

1) Jis kartu su saugumo taryba nustato pa
saulio taikai išlaikyti reikalingų karinių pajėgų 
dydį ir pajėgumą.

2) Jam priklauso strateginis šioms karinėms 
pajėgoms vadovavimas, jeigu jos būtų panau
dotos.

3) Jis tarybai pateikia pasiūlymus dėl gin
klavimosi arba nusiginklavimo reguliavimo.

San Francisco charta nė vienai ją pasirašiu
siai valstybei neuždada pareigos saugumo tary
bos dispozicijai pavesti tam tikrą karinę pa
jėgą. Tačiau kiekviena signatarinė valstybė yra 
įpareigota derėtis su saugumo taryba dėl ypa
tingos sutarties, kuri apimtų artimesnius nuo
status apie jos disponuojamų jėgų tikslų skai
čių ir rūšį, paruošimo laipsnį, bendrą buveinę 
ir šiaip reikalingus kitus palengvinimus bei įsi
pareigojimus, įskaitant peržygiavimo teisę.

Tie susitarimai, kurie tikrenybėje būtų nau
jos sutartys tarp saugumo tarybos ir paskirų 
visos organizacijos narių-valstybių, priklausytų 
nuo ratifikacijos, pagal konstitucinius kiekvie
nos valstybės reikalavimus, kaip dabar ir pa
grindinė charta.

Penkioms didžiosioms tautoms nešant visą 
atsakomybę už saugumo tarybos nutartų prie
monių pravedimą, mažosios tautos gali reikia
momis karinėmis pajėgomis prie jų prisidėti. 
Visi-nariai-valstybės yra įpareigoti teikti savo 
paramą vykdymu bet kurių, tarybos numatytų 
priemonių; tačiau taryba gali nustatyti, ar kiek
vienu atskiru atveju visi nariai-valstybės ar tik 
jų dalis turi tiesioginiai įsikišti. Prieš pareika
laujant saugumo tarybai bet kurią, joje ne
atstovaujamą tautą pavesti jos ginkluotas pa
jėgas duotiems įsipareigojimams įvykdyti, turi 
ta tauta pagal, jos norą būti pakviesta daly
vauti svarstyme, kuriame būtų nutarta jos ka
rines pajėgas panaudoti. Taip, pav., Jungtinės 
Amerikos Valstybės gali savo karines pajėgas 
pavesti pagal sutartį, kurią Jungtinių Valstybių 
senatas būtų priėmęs dviems trečdaliais savo 
narių, o jokia tauta negali būti verčiama jos 
ginkluotas pajėgas įtraukti į karinius veiksmus, 
jeigu jos atstovas nedalyvavo, tarybai darant 
šį nutarimą.

We Learn English
Laisvas anglį} kalbos kursas „M.K.“ skaitytojams

Esame įsitikinę, kad šių pamokų pasisekimas 
pareis ne tik nuo jų paruošėjos, bet svarbiausia 
— nuo visų tų, kurie jomis naudosis. Todėl 
norėdami, kad užsimegztų kuo glaudžiausi ry

Second Lesson (second lesn) — Antroji pamoka
Good morning! Sakau “good morning“, nors 

galimas daiktas, kad kuris nors iš jūsų šias ei
lutes skaito vakare arba dieną, bet kadangi pa
sakymas “good-day“ anglų dažniausia varto
jamas atsisveikinant dienos metu, tai bijau, kad 
labai jautrus anglų kalbos žinovas nepalaikytų 
tokio pasveikinimo pamokos pradžioj neman
dagiu. Todėl, nenorėdama bent vieno iŠ jūsų 
užgauti, sakau — “Good morning“. Atsakymą 
duokit man patys pagal laiką. Tikiuos, kad tiek 
šiai pamokai išmokot.

Ką reiškia pasakymas “Do you speak Eng
lish?“ (du ju spyk yngliš), tur būt, kiekvienas 
iš jūsų žino, bet ar sugebėsit atsakyti į tokį 
paklausimą? Atsakyti “no“ (no) — ne nevisuo- 
met norisi net visai kalbos nemokančiam. To
dėl norintieji pasirodyti bent kiek daugiau mo
ką ir vis dėl to nemokantieji gali pasakyti: 
“I am sorry, no“ (ai em šori, no) — man gaila, 
ne. “I am sorry“, be to, reiškia atsiprašymą, 
kurį galima pavartoti, užlipus kam nors ant ko
jos, atsisėdus ant svetimos skrybėlės arba pa
našiais atvejais. „Atsiprašau, dovanokit“ anglų 
kalboje yra “excuse me“ (ekskjūz mi) arba 
“I beg your pardon“ (ai beg jor pardn). Pas
kutinis pasakymas labai vartotinas, nesupratus 
ar nenugirdus kito kalbančio pasakymo. Šį po
sakį galima sutrumpinti sakant pardon me 
(pardn mi) arba tiesiog pardon (pardn).

Tur būt, visi jūs žinot, kad anglai neturi as
meninio įvardžio „tu“: jį atstoja „jūs“ — you 
(ju) ir vienaskaitoje ir daugiskaitoje.. Asmeni
nis įvardis “thee“ (zy), kuris faktinai reiškia tu 
vartojamas tik religinėse sąvokose, kreipiantis 
į Dievą, ir poezijoj.

Jei jau kartą priėjom prie įvardžių, tai paim
kim jų daugiau: I (ai) — aš; you(ju)— tu, jūs; 
he (hi) — jis; she (ši) — ji; we (ui) — mes; 
they (zei) — jie; My (iriai) — mano; your (jor)
— tavo, jūsų; his (jo); her (her) — jos; its 
(its) — ano; our (aur) — mūsų; their (zėir)
— jų.

O dabar šiek tiek apie veiksmažodžius. Įsi
dėmėkit, kad su veiksmažodžiais ateity turėsim 
daugiausia darbo.

Veiksmažodžio bendraties forma visuomet 
rašoma su žodeliu “to** (tu). Bendratis parašyta 
be „to“ reiškialiepiamąją nuosaką. Taigi, to go

Phelps Adams
Visumos susirinkimas

Greta saugumo tarybos, visumos susirinki
mas yra svarbiausia naujos Jungtinių Tautų 
organizacijos šaka; tai yra žymiausia jos pa
tariamoji korporacija.

Priešingai Amerikos kongresui, susirinkimas 
neturi įgaliojimų įstatymams leisti ir negali nu
tarimais savo narių-valstybių juridiškai varžyti. 
Jis turi daugiau viešosios pasaulio nuomonės 
jėgas formuoti ir vairuoti, o tuo daryti nema
žos įtakos į tarptautinių reikalų eigą. Jo de
batų teisė yra neapibrėžta, ir jis gali, išskyrus 
tuos atvejus, kuriais saugumo taryba užsiėmusi 
tarptautiniais klausimais, priimti nutarimus ir 
pageidavimus, kurie tikrumoje yra pasaulo nuo
monės sprendimas dėl to meto klausimų ir 
ginčo atvejų.

Be to, platūs įgaliojimai, kurie jam kartu su 
kitais Jungtinių Tautų organizacijos organais ir 
šakomis pripažinti, suteikia jam plačias kontro
lės teises naujosios vyriausybės viduje.

Susirinkimo funkcijos
Svarbiausi susirinkimo uždaviniai yra:
Jis daro pasiūlymus taikai ir saugumui tarp 

tautų išsaugoti.
Jis renka šešis nenuolatinius saugumo tary

bos narius, aštuoniolika ūkinių ir socialinių rei
kalų tarybos narių ir maždaug pusę patikėti
nio valdymo tarybos narių.

Jis šalina narius iš pasaulio organizacijos, 
suspenduoja juos pagal saugumo tarybos pri
statymą ir priima naujus narius organizacijon.

Jis sprendžia visus klausimus, išplaukian
čius iš patikėtinio valdymo sistemos, išskyrus 
liečiančius kraštus, kurie paženklinti strategi
niais, ir tvirtina patikėtinio valdymo sutartis.

Jis tvirtina visų su organizacijos išplaukian
čių įstaigų biudžetą ir bendrus organizacijos 
kaštus paskirsto nariams-valstybėms.

Jis, saugumo tarybos sutikimu, pateikia vy
riausybėms* ratifikuoti Jungtinių Tautų organi
zacijos chartos pakeitimus.

Pareigos ir teisės
Prie kitų susirinkimo pareigų ir teisių pri

klauso šios:
Saugumo tarybos siūlymu, organizacijos ge- 

neralnio sekretoriaus skyrimas.
Kartu su taryba nustatymas sąlygų, kurio

mis valstybė, nepriklausanti organizacijai, gali 
prisidėti prie tarptautiriio teismo statuto.

Tarptautinio teismo teisėjų rinkimas.
Visų organų, neišskiriant ir saugumo tary

bos, pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas.

šiai tarp vienų ir kitų, kviečiame gerb. skaity
tojus siųsti savo pastabas ir pageidavimus, o į 
juos bus visuomet atsižvelgta. Redakcija

we go — mes einame 
you go — jūs einate 
they go — jie eina

(gou) — eiti, go — eik. Esamasis laikas niekuo 
nesiskiria nuo bendraties abiejuose skaičiuose 
ir visuose asmenyse, išskyrus trečiojo asmens 
vienaskaitoje, kur prie bendraties pridedama 
raidė „s“. Išimtį sudaro žodžiai, kurie baigiasi 
raidė “o“, — jie įgauna e“es“. Pamėginkime 
paasmenuoti:

To go — eiti
I go — aš einu 
you go — tu eini 
he, she, it goes (gous)

— jis eina
To understand (enderstand) — suprasti

I understand we understand
you understand you understand
he, she, it understands they understand 

(enderstands)
Užteks šiandien gramatikos.
Dabar keletas praktiškų išsireiškimų. Keliau

jant mums dažnai tenka matyti įvairias iškabas 
ir užrašus. Dažnai jokiu būdu negalima jas iš
šifruoti. Pamėginsiu jums padėti.

No parking (nou parking) — reiškia, kad 
šioj vietoj negalima sustoti su bet kuria 
važiavimo priemone.

No Admittance (nou admitns) — įeiti drau
džiama

No Smoking — rūkyti uždrausta
Entrance (entrens) — įėjimas
Exit (ėkzit) — išėjimas
Go Slow (gou slou) — važiuok iš lėto
No Thoroughfare (non zerofer) — praėjimo, 

pravažiavimo nėra
Keep To The Right (kyp to ze rait) — lai

kykis dešinės
Keep To The Left (------- — left) — lai-

kykys kairės
Road Under Construction (rod ender kon- 

strakšn) — kelias taisomas
Dangerous Curve (dėindžrs kerv) — pavo

jingas posūkis
Dangerous Crossing (— krosing) — pavo

jinga kryžkelė
Police (polis) — policija
Post Office (post ofis) — paštas
Šiai dienai pakaks. Kitai pamokai viską ge

rai išmokit ir išasmenuokit veiksmažodžius: to 
speak (spyk) — kalbėti; to learn (lern) moky
tis. Tikiuos šioj pamokoj viskas buvo aišku. 
Good-byo.

Savų principinių nuostatų priėmimas1, savo 
prezidento rinkimas, pageidaujamų pagalbinių 
organų ir komitetų sudarymas.

Kiekvienas Jungtinių Tautų organizacijos 
narys savaime yra visumos susirinkimo narys 
ir jame turi vieną balsą. Į susirinkimą galima 
siųsti iki penkių atstovų, kad užsitikrinus pilną 
sudarytų komitetų darbe dalyvavimą.

Nutarimai visais čia išvardintais svarbes- 
niaisiais klausimais priimami dviem trečdaliais 
balsų, gi visiems kitiems klausimams pakanka 
paprostos daugumos. (Tęsinys kitame Nr.)

Proga mokytis
Tur būt, niekada neturėsime daugiau laiko, 

negu dabar. Jo tikros jūros marios. Ir pra
leisti taip be niekur nieko, visiškai tuščiomis 
ne tik dienas ir savaites, bet ištisus mėnesius 
— būtų jau nuodėmė, kurios kada nors gali 
tekti ne tik gėdintis, bet dėl jos ir pirštus 
graužti. Juk kiele naudos galėtume padaryti 
tais mėnesiais, ne kam nors kitam, o tik sau.

Dabar kaip tik gražiausia proga išmokti 
šiokio ar kitokio praktiško amato. Gal ma
žesnėse stovyklose kartais trūksta daugiau 
priemonių ar specialistų, kurie galėtų vado
vauti darbui, bet ir tai šį tą galima padaryti, 
o dėl didžiųjų nėra nė kalbos. Šen ir ten 
rengiami šoferių-mechanikų ar kitokie kursai. 
Rodos, žmonės su didžiąpsiu noru rašosi Į 
juos, domisi pirmosiomis pamokomis, bet po 
vienos kitos savaitės dalis atvėsta. Visiškai 
suprantama, kad ištisus mėnesius be darbo 
gyvenant sunku niekieno neverčiamam kas
dien nueiti į pamokas, pasiimti ir pakalti už
rašus ar pastudijuoti brėžinius, o juo labiau,— 
susitepti rankas kur nors prie nešvaraus mo
toro. Neryžtingam žmogui , geriau jau su 
kaimynais paplepėti, pavalgius pailsėti ir pas
vajoti apie tolimas gražias ir. netolimas rūška
notas dienas. Vis dėlto dalis ryžtasi, prisiminę, 
kad kitados taip pat buvo dirbta ir kad nie
kas nežino, ką mums žada ateitis. O tokių, 
kurie galėtų įsigyti specialybę ar pagilinti 
turimąją, iš tikro galėtu susidaryti ne dešim
tys ar šimtai, bet tiesiog tūkstančiai. Išmok
tojo amato tikrai neteks nešioti ant pečių, 
o praversti — kas žinol — gali kiekvienam.

Stovyklose šen ten yra įsikūrusių lietuvių 
amatininkų. Vienas kitas jų ir šiandien dirba 
praktišką darbą. Žiūrėk, batsiuvys, gavęs ra
mesnį kampelį ir susimedžiojęs šiek tiek būti
niausių įrankių, sėdi ir kurpo tiems patiems 
lietuviams batus: kur reikia susiuva, užlopo, 
puspadžius pakala, o jeigu kas turi dvi poras 
senų batų, dar šiek tiek naujesnės medžiagos, 
tai nagingasis pasakorius ir gražiausius naujus 
batus padaro. Turi nagus, yra reikalingas žmo
gus, ir toks tiesiog neatsigina darbo, tiesiog 
naktimis kurpia. Kitur vėl siuvėjas ar siu
vėja, susistvėrę aplūžusią mašiną, stebuk
lus kaip stebuklus, bet tikrai naudinga darbą 
dirbą. Iš po jų adatos senas švarkas ko 
ne naujas išeina, dingsta skylės rankovėsė, 
iš senos medžiagos gabalų pasiuvamos puikios 
kepurės. Jie siuva, persiuva, taiso, ir atrodo, 
kad mes be jų šiandien labai sunkiai verstumės. 
Turi šen ten kampelius įsirengę ir mechanikai, 
ir jiems taip pat niekad netrūksta darbo, ra
miau apsigyvenę lietuviai šį ar tą nori pasi
taisyti — iš paprasčiausio nieko kasdien bū
tiną rakandą pasitiekti ar iš dviejų dviračių 
laužo pavažiuojamą daiktą pasidaryti.

Visi tokie ir kitokie amatininkai taip pat 
galėtų išauginti prieauglį, išmokyti savo spe
cialybės naujus žmones. Jie užtektinai turi 
darbo, ir čia praktiškai, jų parodomi ir pa
mokomi, galėtų išeiti nauji geri amatininkai, 
kuriems visada bus darbo ir svetur gyvenant 
ir namie.

Pagaliau nedidelė bėda, jei kuris, grįžęs 
namo, stversis ir ne to darbo, kuriam išmokti 
jis šičia, gyvendamas bus skyręs dalį savo 
laisvo laiko. Amato, specialybės nei vežioti 
reikia, nei jis valgyti prašo. O mūsų ateitis 
tokia pat neaiški, kaip ir ši diena. Sėdėjome 
mėnesius, valgėme duoną ir niekam nė dėkui 
nepasakėme. Sėdime ir toliau taip pat, bet 
juk toks sėdėjimas tikrai netvers amžinai. 
Jeigu ne taip, tai kitaip išsispręs mūsų ryt
dienos klausimas. Visi mes nepaliaujamai ir 
neabejodami trokštame vieno ir tik vieno 
sprendimo, bet sprendimai visiškai ne mūsų 
valioje. Nelaimė kartais ateina nelaukiama, ir 
rytdienos mums dar niekas negarantavo. Jeigu 
kada nors teks patiems savo rankomis už
sidirbti duoną ir savo rankoms už tai padė
koti, šoferis, mechanikas, siuvėjas ar kitoks 
amatininkas, kuris mokėjo ar nepatingėjo laisvu 
laiku išmojeti amato, dėkos tokiu atveju ir 
Dievui ir savo pasiryžimui. Dėkos ir valgys 
duoną, nežiūrėdamas į tai, ar jis anksčiau sėdėjo 
kur nors biure ir tik dabar atsisėdo prie vairo 
ar pasiėmė į ranką reples, plaktuką, ar ir 
anksčiau mokėjo tokį amatą. Todėl šiandien 
dar nevėlu apsispręsti ir pasiryžtu

S. Baltaragis

Naujos knygos ir leidiniai
Jonas Kuzmickis Katinėlio ūsai, eilėraščiai 

vaikams, teksto 24 psl., spausdinta rotatoriumi, 
Lehrtėje, 19454. XII. 30. Tiražas 200 egz. Tu
rinyje 24 nuotaikingi eilėraščiai vaikams. Lei* 
dinėlis gausiai iliustruotas.

Tėviškės Garsas, Schweinfurt© lietuvių sa
vaitinis laikraštis, spausdinamas spaustuvėje. 
Mus pasiekė jo š. m. sausio 6 d. Nr. 1 (3), ku
riame nei redaktorius nei leidėjas nepažymėti.
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Abėcėlė
Abėcėlei šoną gėlė 
ir staiga sugriuvo. 
Mažos raidės išbyrėjo, 
-kitos net pražuvo.
I neteko kepuraitės,
V ragus nulūžo.
T pasimetė stogelis, 
B pilvai sudužo, 
kad P išsigando.
O praplyšo kaip ba

lionas,
S išsitiesė kaip kartis, 
š galvos neranda.
R nulūžo vieną koją, 
Ž prarado kuodą.
U pargriuvus atsikėlė 
ir jau N nuduoda.

Tai lėle
Tai lėlė, tei lėlė!
Mažutėlė kaip pelėl 
O manęs visai neklauso, 
nenor sausainėlio sau

so —
reiks nubaust diržui 
Tai lėlė, tai pupa!
Aš dainuoju: — O pa

pai
O lėlė nenori šokti, 
nieko nebėgai išmokti

— paklupdyti reiks!
Tai lėlė tinginė: 
sijonėlyje skylė, 
o lėlė skylės netaiso 
ir manęs visai neklau

so — 
negera lėlė!

3— Jonas Kuzmickis

Karalaitis — pynių pynėjas
Gyveno kartą Persijoje karalius ir turėjo 

sūnų. Jaunuolis įsimylėjo piemens dukterį. Jis 
ėjo pas savo tėvą ir sakė jam:

— Mano pone ir valdove, aš myliu vieno 
piemens dukterį ir norėčiau ją imti sau žmona.

Karalius jam atsakė:
— Aš esu karalius ir tu esi mano sūnus. Ir 

kai aš mirsiu, tu tapsi karaliumi. Ir kaip tai 
atrodytų, jeigu tu piemens dukterį sau žmona 
imtumei?

— Mano pone ir mano valdove, aš težinau 
tik tai, kad aš ją myliu ir noriu padaryti ka
raliene.

Karalius matė, kad jo sūnaus meilė mergai
tei atėjo iš Dievo valios ir jis sakė:

— Aš pasiųsiu pas ją pasiuntinį. — Ir jis 
pasišaukė pasiuntinį prieš save ir tarė jam:

— Eik pas piemens dukterį ir pasakyk jai, 
kad mano sūnus ją nori sau žmona imti.

Piemens duktė pasinutinį perklausė:
— Kokį darbą jis dirba? — paklausė mer

gaitė.
— Kaip tai? Jis yra karaliaus sūnus, taigi 

jis nieko nedirba, — atsakė pasiuntinys.
— Jis privalo mokytis kai ką padirbti, — 

atsakė piemens duktė. Ir pasiuntinys grįžo at
gal pas karalių ir pakartojo jam mergaitės žo
džius. Ir sakė karalius savo sūnui:

— Piemens duktė nori, kad tu išmoktume! 
amatą. Ar tu vis dar nori ją žmona imti?
, —r Taip, ir aš noriu mokytis pinti pynes iš 

šiaudų.
Ir karalaitis buvo mokomas pinti pynes, su 

pavyzdžiais, su daugeliu spalvų, su gražiausiais 
raštais. Po trijų dienų jis pynė jau labai gra
žias pynes. Pasiuntinys vėl nuvyko pas mer
gaitę ir tarė jai:

— Šita šiaudų pynė yra karaliaus sūnaus 
rankų darbas.

Ir mergaitė ėjo su pasiuntiniu į karaliaus 
rūmus ir tapo karaliaus sūnaus žmona. Vieną 
dieną karalaitis vaikščiojo Bagdado gatvėmis. 
Jis ėjo pro vieną viešbutį, kurs buvo toks gra
žus, jog jis įėjo į vidų ir atsisėdo prie stalo. 
Bet šis viešbutis buvo plėšikų ir žmogžudžių 
susitikimo vieta, ir jie suėmė karaliaus sūnų 
ir pasodino jį į didelį, tamsų pogrindį, kur buvo

Mes ieškome savuji]
Šiame skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 

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

Barauskaitę Mariją, gyv. Graz, Korlberg- 
gasse 1, Austrijoje, ieško med. gyd. Pa
kalniškio Alfonso, tam. Ulonų pulke.

251. Popikaitis Juozas, gyv. Camp Glasenbach- 
Salzburg, Austrijoje, ieško savo tėvų — 
Popikaičių Mato ir Uršulės, b) Gražulai- 
tienės ir c) Drazdienės su šeima.

252. Vaičikauskis J., gyv. Amberg, Kaiser- 
Wilhelm-Kaserne, ieško Morkūno Antano 
iš Kauno.

253. Vaičiūnas' Florijonas, gyv. Ansbach. Li- 
tauisches Lager, ieško savo sūnų Vaičiūnų 
Vytauto ir Zigmo iš Vilkaviškio, paimtų 
prie Tilžės apkasų kasti. Juos mačiusieji, 
arba apie juos girdėjušieji prašomi atsi
liepti, bus atlyginta.

254. Rimkienė Sofija, gyv. Dillingen a. D., Li
tauisches Lager, ieško savo brolio Kairio 
Vlado.

255. Jasutis Stasys, mokytojas iš Šiaulių, gyv. 
Dillingen a. D., Litauisches Lager, ieško 
brolio Jasučio Kazio su šeima iš Tauragės.

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

257. Brsndtnerienė Vera, gyv. Dillingen a. D., 
Litauisches Lager, ieško savo vyro Brandt- 
nerto Juozo iš Kybartų.

jau daugybė žymių miesto vyrų. Vagys ir žmog
žudžiai savo pasilinksminimui užmušdavo jų 
riebiausiąjį ir jo mėsa maitindavo liesuosius. 
Karaliaus sūnus buvo liesiausias iš visų ir ne
buvo žinoma, kad jis Persijos karaliaus sū:*us. 
Dėl to pasigailėta jo gyvybės, ir jis sakė va
gims ir žmogžudžiams:

— Aš esu šiaudinių pynių pynėjas ir tos 
pynės turi didelę vertę.

Alpių papėdėje piemenų lūšnelė žiemą

Ir jie atnešė jam šiaudų ir įsakė pynes 
pinti. Laike trijų dienų jis padarė tris pynes 
ir tarė:

— Nuneškite pynes i karaliaus rūmus ir jie 
jums už kiekvieną duos po šimtą aukso ga
balų.

Pynės buvo nuneštos į persų karaliaus rū
mus ir kai karalius jas pamatė, pažino savo 
sūnaus rankų darbą. Jis nunešė jas pas pie
mens dukterj ir sakė jai:

— Šitas pynes atnešė i karaliaus rūmus ir 
jos yra padarytos mano dingusio sūnaus.

Piemens duktė ėmė kiekvieną pynę ir ati
džiai jas peržiūrėjo. Ant pynių ženkluose ji 
išskaitė žinią iš savo vyro ir ji tai pranešė ka
raliui. O karalius siuntė daugybę kareivių i 
vagių ir žmogžudžių viešbuti. Kareiviai išlais
vino visus belaisvius ir išmušė visus vagis ir 
žmogžudžius. Karaliaus sūnus sveikas grižo i 
savo tėvo rūmus. Grįžęs jis žemiausiai nusi
lenkė prieš piemens dukterį sakydamas:

— Aš dėkoju tik tau, kad esu dar gyvas.
Ir karalius piemens dukterimi buvo neapsa

komai patenkintas.
Taip ir iš mūsų kiekvienam gali kartais 

daug naudos atnešti menkiausias amatas.

258. Lankauskas Vincas, gyv. Dillingen a/D.,. 
Litauisches Lager- ieško Vyžinto Prano 
iš Utenos apskr. Užpalių valsč.

259. Iškauskas Juozas, gyv. Unterlenningen, 
Litauisches Lager, ieško savo motinos 
Žiurienės (Iškauskienės) Onos ir giminių 
bei pažįstamų.

260. Kiela M., gyv. Wurzburg. Nordkaserne, 
Litauisches Lager, ieško Virkučio, buv. 
polic. tarn, Kaune, kuriam nori suteikti 
žinių apie jo žmoną ir vaikučius.

261. Smetonaitė Marija, gyv. • (3) Crivitz 
(Mcckl), Wcinberg-Str. 60, ieško Smeto- 
naitės Emilijos, Smetonos Jurgio iš Jur
barko ir savo tėvų.

262. Kiela M., gyv. Wurzburg, Nordkaserne, 
Litauisches Lager, ieško Skroblo Zenono 
iš Vilkaviškio, kuriam nori suteikti ži
nių apie to tėvus.

263. Makėjus Teodoras, gyv. (3) Crivitz 
. (Meckl.), Thelmann-Str. 41, Ilia, ieško: 
a) savo žmonos, b) dipl. inž. Kapilovo iš 
Telšių.

264. Hoffmanienė Marta, gyv. (3) Crivitz 
(Meckl.), Bi-rg-Str. 12, ieško savo sūnaus 
Hoffmano Albino, iš Butow paimto ap
mokymui.

265. Kovsas Steponas, gyv. Hanau, Litauisches 
Lager, ieško savo žmonos Kurcaitės-Kov- 
sienės, is Kretingos su dviem vaikuičiais: 
dukrele Marija-Lukrecija ir sūneliu (var
das nežinomas), gimusiu 1944. X. 24 d. 
Piliau m.

266. Juodgalvienė Marija, gyv. Rosenheim, Pil- 
maycrstr., Litauisches Lager „Lithuania“, 
ieško vyro Juodgalvio Jono ir giminių bei 
pažįstamųjų.

267. Račiūnas Pranas iš Būblelių v. Bajoraičių 
km., gyv. Augsburg-Hoehfeld, Litauisches 
Lagcr, ieško Pernaravičaus Broniaus su 
šeima iš Utenos ir agr. Žemaičio Vlado

Veda N. Girtautas

Sporto
Dillingeno „A“ klasės šachmatininkų turnyras 

Kaip jau buvo pranešta, Dillingeno lietuvių 
stovykloje vyksta „A“ klasės šachmatų turny
ras stovyklos šachmatininkų komandai galuti
nai sudaryti. Meisteriams Arlauskui ir Taut- 
vaišai nedalyvaujant, turnyre lošia kiekvienas 
su kiekvienu po dvi partijas (vieną baltais — 
kitą juodais) 10 stipresnių, stovykloje gyvenan
čių, šachmatininkų: Matusevičius, Urbonas, Pi- 

zpiras, Tenisonas, Švipas, Čirpautas, Leščiukai- 
tis, Rūkštelė, Baltėnas, Stanevičius ir Šlefcrtas. 
Turnyras eina visai prie galo, beliko lošti vos 
po keletas partijų, tačiau padėtis dar nėra aiški. 
Dabartiniu metu pirmauja: Matusevičius — 
13,5 taško iš 16 partijų. Girtautas — 14,5 t. iš 
17 p.; Rūkštelė — 9,5 t. iš 15 p.; Baltėnas 7,5 t. 
iš 10 p.; Pipiras — 11 t iš 19 p. ir t. t. Baigę 
turnyrą, šachmatininkai žada „nesnausti“, bet 
bandys savo pajėgumą ir su kitų stovyklų šach
matininkais.

Anglija — Belgija Wembley stadione
Belgijos valstybinė futbolo komanda, kuri 

nesenai nugalėjo Prancūziją 2:1, priėmė Angli
jos Futbolo Sąjungos kvietimą lošti tarpvalsty
bines rungtynes ir šiomis dienomis vyksta Ang- 
lijon. Tarpvalstybinės rungtynės Anglija — 
Belgija įvyks š. m. sausio mėn. 19 d. Londono 
Wembley stadione.

Futbolas Anglijoje
Anglijos Futbolo Sąjunga yra gavusi tiek 

daug kvietimų lošti tarpvalstybinėms rungty
nėms, kad normaliomis aplinkybėmis nė dešim
tos dalies negalėtų patenkinti. Beveik visi Eu
ropos kraštai, taip pat-Australija, Indija, Egip
tas, Pietų Afrika, Uragvajus, Brazilija, Vakarų 
Indijos Salos-vienu žodžiu visos stipresnės fut
bolo vals*ybės nori išbandyti savo pajėgumą 
su Anglija. Tam tikslui Anglijos Futbolo Są
junga „mobilizavo“ oro pajėgų, sausumos ka
riuomenės ir laivyno futbolo komandas, kurios 
yra labai stiprios ir prilygsta Anglijos valsty
binės komandos pajėgumui. Taip Army viešės 
Belgijoje ir Prancūzijoje, Navy (laivyno) vie
nuolikė vyks Olandijon ir Royal Air force (Oro 
pajėgos) Danijon. Norvegijon ir Švedijon.

Paskutiniu metu Anglijos futbolo pirmeny
bėse pirmaujančios futbolo komandos stengiasi 
„apsirūpinti“ geresniais žaidėjais prieš gastroles 
užsieniuose. Taip nesenai „Chelsea“ už 10.500 
perėme iš Everton žinomą Anglijos internacio
nalinį žaidėją vidurio puoliką Lawton, kuris 
ypač pasižymėjo rungtynėse prieš Maskvos 
„Dynamo". Prieš karą viena Brazilijos.futbolo 
sąjunga nupirko iš Italijos futbolininką už 416 
maišų kavos. Už tokią kainą šiandieną būtų 
galima gauti geriausius Europos futbolininkus, 
nes 416 maišų kavos, pardavus „juodojoj rin
koj“, gautus suma, kuri žymiai prašoktų Ang-

nuo Kėdainių, pask. metu gyv. Linz, Weg
scheid, tarn. Luftwaffeje.

268. Alkevičiūtė Birutė iš Pajevonio, gyv. Mem
mingen, Litauisches Lager, prašo atsiliepti 
visus, kurie turi žinių apie likimą jos bro
lio Alkevičiaus Juozo, kuris buvo Heils- 
berge paimtas apkasų kasti. Ji, be to, 
ieško savo giminių ir pažįstamųjų.

269. Butkus Stasys, gyv. (24) Tolk, Kr. Schles
wig, Litauisches Lager, ieško savo draugų.

270. Rudaitytė Stasė, gyv. (24) Steinfeld, Kr. 
Schleswig, ieško motinos ir kt. artimųjų 
iš Kybartų.

271. Rudaitis Ksaveras iš Kibeikių km., gyv. 
(24) Steinfeld, Kr. Schleswig, ieško Ur- 
čiūnienės Marės ir kt. -

272. Arbataitytė Kazė iš Kybartų, gyv. Gun
zenhausen, Litauisches Lager, ieško: tėvo 
Arbataičio Kazio, Gerdauskaitės Algiman- 
tos, Dabrišiaus Stasio ir Maširovaitės An- 
tosės.

273. Adomaitis Pranas, gyv. Gunznhausen, Ans- 
bacher Str. 30, ieško: Adomaičių Mykolo 
ir Alfonso, Polujansko Vlado, Rimkų Sta
sio ir Alekso.

274. Navickas Vladas iš Skuodo, gyv. Landshut 
(Nb.), ieško: savo sūnų Navickų Vytauto 
ir Vlado, kilusių iš Kretingos apskr. Skuo
do mst.

275. Navikienė Marija, gyv. Dillingen a. D., Li
tauisches Lager, ieško savo sūnaus Naviko 
Stanislovo, dukterų Navikaičių Konstan
cijos ir Magdalenos ir žento Vosyliaus 
Vinco, visi — iš Kybartų v. Žagrėnų km.

276. Kalasauskienė Monika, gyv. Dillingen a.D., 
Litauisches Lager, ieško: savo vyro Kala- 
sausko Juozo, sūnų Kalasauskų Stanislovo 
ir Juozo ir dukters Kalasauskaitės Petru- 
tės.

277. Grigaliūnienė Elza iš Panevėžio, gyv. Ful
da, Litauisches Lager, Block 8, Zimm. 14. 
ieško: Tamošiūnienės Elenos iš Panevėžio 
ir Gaigalo Alfonso iš Noriūnų km.

278. Vaicekauskaitė Stasė iš Kauno, gyv. Ol
denburg, Litauisches Lager „Lithunica“ 
ieško tėvų Vaicekauskų Jono ir Agotos, 
brolio Vaicekausko Antano su šeima, se
sers Nordvikienės su sūnumi ir sesers Ku- 
nigauskienės. Elenos su šeima.

279. Radvilavičienė Stasė iš Kauno, gyv. Ol
denburg, Litauisches Lager „Unterm Berg“, 
ieško vyro Radvilavičiaus Juozo.

280. Acus Jonas, gyv. Oldenburg, Ohmstedt, 
Litauisches Lager, ieško savo žmonos

žinios
lijos profesionalų futbolininku pirkimų rekor* 
dus.

Tarptautinis šachmatų turnyras 
Anglijoje — Hastingse

140 šachmatų meisterių dalyvauja tarptauti
niam šachmatų turnyre Hastingse — Anglijoje. 
Bet kitų, dalyvauja pasaulio šachmatų meisteris 
Euwe (Olandija), Amerikos meisteris Arnold 
Denker, Kalifornijos meisteris Herman Steiner, 
Sovietų Sąjungos Botvinikas, Lenkijos — Dr. 
Tartakoweris, Švedijos — Ekstrom, Čekoslo
vakijos — Opocensky, ir kt. Dabartiniu metu 
pirmauja Dr. Tartakoweris — 6,5 t. Ekstrom 
seka su 6 t.; trečią, ketvirtą ir penktą vietą 
turi abu amerikiečiai Denker ir Steiner ir olan
das Euwe su 5,5 t.

Dviračių lenktynės per Europą 1946 m.
Prancūzija nori dar šiais metais pravesti 

dviračių lenktynes skersai Europą. Startas "r 
finišas būtų Paryžius, 3.000 km. ilgio lenktynių 
kelias eitų iš Paryžiaus per Ženevą į Italiją, iŠ 
ten per prancūzų okupuotą Austriją ir Vokie
tiją į Strasburgą, Luxemburgą, Bruselį. Amster
damą," Antverpeną atgal į Paryžių.

Taip pat pranešama, kad po šešerių metų 
pertraukos, vėl bus pravestos ilgiausios pasau
lyje, virš 4.000 km. nuotolio dviračių Iciktynėa 
„Tour de France", kur startas ir finišas Pary
žius.

Futbolos Vienoje
Vienos futbolininkai sulošė jau ne tik dve

jas tarpvalstybines rungtynes — laimėjo prieš 
Prancūzija, o pralaimėjo prieš Vengriją, bet 
taip pat ir futbolo pismenybės yra pačiam 
įkarštyje, šiuo metu pirmauja „Austria“, to
liau seka „Rapid", „Viena“, „Wacker", „FC 
Wien" ir „Sportclub“. Dabartiniu metu I ligoje 
pirmenybėse dalyvauja 12 komandų, tačiau no
rima grįžti vėl prie 10 komandų sistemos.

Iš žinomesnių Vienos futbolininkų žaidžia 
dar Stroh ir Jerusalem pas „Austria“, Deckeris 
ir Fischeris „Vienna", Bindcris „Rapid *. Stroh, 
Binderis ir Jerusalemas sudarė Austrijos vals
tybinės komandos vidurio puolimą, kuris lai
mėjo prieš Prancūziją 4:1. Kiti valstybinės ko
mandos žaidėjai yra nelabai žinomi, toliau 
Austrijos sostinės. Vartuose Zemanas, gynėjai 
Gerhard ir Bartoli, saugų linija — Mikolasch, 
Sabeditsch ir Joksch ir sparniniai puolikai1 — 
Riegler ir Durek.

Pietų Vokietijos futbolo pirmenybėse ligi 
šiol pirmavusi Mūncheno futbolo komanda 
„1860 Munchen“ smuko net 5 vieton. 'Dabar 
pirmenybėse pirmauja FC Nūrnberg — 14 t.; 
toliau seka VfB Stuttgart — 13 t., Schwaben 
Augsburg — 13 t., Bayern Munchen — 13 t. 
ir 1860 Munchen — 12 t. ir t. t.

Acienės Adelės, sūnaus Vytauto, giminių 
bei pažįstamų.

281. Cseliai Pranas ir Juzė iš Tauragės, gyv. 
Barrien 219, Bezirk Bremen, ieško Valių 
Jurgio ir Elžbietos, gyvenusių Sudetuose.

282. Dr. doc. Elvikis Jonas iŠ Kauno, gyv. Blom
berg, Litauisches Lager, ieško brolio El- 
vikio Juozo iš Sodalės.

Lietuviams rašytojams
Yra susikaupę visa eilė reikalų, kuriuos tu

rėtų aptarti susirinkę lietuviai rašytojai. Reiktų 
atgaivinti ir pagyvinti Lietuvių Rašytojų Drau
gijos veiklą, nes didesnė dalis Draugijos narių 
yra ištremti. Vokietijoje gyvena ir didelė da
lis jaunesniųjų lietuvių rašytojų, kurie dar ne
buvo įsirašę Draugijos nariais. Be to, susirinkę 
rašytojai turėtų aptarti ir pasirašyti peticiją 
pasaulio rašytojams ir panagrinėti eilę kitų pro
fesinių ir organizacinių reikalų

Iniciatorių grupė, ištyrusi sąlygas, nutarė 
Lietuvių Rašytojų suvažiavimą šaukti Tūbin- 
gene 1946 m. sausio 25 d. Daugumas mūsų rašy
tojų tremtinių gyvena .Pietų ir Pietų Vakarų 
Vokietijoj, tad jiems į Tūbingena atvykti ne
bus didelių sunkumų. Sunkesnė kelionė bus 
Šiaurėje gyvenantiems, tačiau mes tikime, kad 
suvažiavimo svarbumas bus suprastas ir visi 
rašytojai į suvažiavimą atvyks.

Laukdami Tamstos sausio 25 d. Tūbingene 
(Hindenburgplatz 4, Lietuvių Komitetas), reiš
kiame Jums gilią pagarbą.

Iniciatorių grupės vardu: Bern. 
Brazdžionis, Stasys Santvaras, Vyt. . 
Alantas, Pulgis Andriušis, B. Gra
žulis, Vincas Kazokas, H. Nyka* 
Niliūnas.

MŪSŲ KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a'D., Lietuvių Stovykla

Leidžia Redakcinis Kolektyvas:
Vyr. Redaktorius D. Penikas, 
Redaktoriai — AL Laikūnas ir

Ant. Musteikis
Permitted by Military Government 
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1. Amerikos Lietuviu Misijos suvažiavimas Vašingtone
Amerikos Lietuvių Misijos suvažiavimas 

Įvyko Vašingtone lapkričio mėnesio 16 dieną. 
Suvažiavimas buvo gausingas. Misijos suvažia
vimas Vašingtone įvyko tam, kad pritraukus 
kuo daugiausia senatorių ir kongreso narių bal
suoti už rezoliucijas, kurias Misijos iniciatyva 
Kongrese įnešė demokratų partijos atstovas 
Kelly iš Illinois, o senatorius Willy į Senatą. 
Gautomis žiniomis, Misijos surengtoje vaka
rienėje su atatinkamomis kalbomis, dalyvavo 
90 kongreso narių ir 11 senatorių, kurie jau
tikrai pažadėjo už rezolucijas balsuoti. Dabar
tinis Misijos didžiausias rūpestis — paveikti 
Kongreso narius ir senatorius, kad minimos re
zoliucijos būtų pravestos.

Kelly įneštoji Kongresan rezoliucija, kuri 
perduota Užsienių Reikalų Komisijai, yra tokia:

„Kadangi naikinančio karo prieš totalitariz
mą bėgyje, kuris buvo sėkmingai baigtas visuo
se kariniuose frontuose bendromis Suvienytų 
Tautų pastangomis bei kraujo ir materialinių 
išteklių aukomis, daugelio mažų taiką mylinčių 
tautų politinis suverenumas ir nepriklausomybė 
buvo okupacinių kariuomenių pašalinta; ir

Kadangi Lietuvos Respublika buvo taiką 
mylinti valstybė, geografiškai besirandanti trijų 
karinių invazijų kelyje, kurių išdavoje ji pra
rado savo vyriausybę ir nepriklausomybę: ir

Kadangi Lietuvos Respublikos nepriklauso
mybė ilgai buvo ir tebėra pripažįstama Jungti
nių Valstybių ir daugelio kitų tautų pasaulyje, 
kurios sąmoningai proklamavo savo paklus
numą laisvės, lygybės ir apsisprendimo teisės 
principams; ir

Kadangi Jungtinių politika, taip kaip ji yra 
išreikšta Atlanto Chartoje ir patvirtinta ofi
cialiais Valstybės Departamento pareiškimais, 
nuolat ir nedviprasmiškai palaikė visų demo
kratinių tautų teises — laisvai ir be išorinio 
spaudimo pasirinkti jų norimą valdymo formą 
— ir suverneumo restauracijos tiems, iš kurių 
ši šventoji prerogatyva buvo jėga atimta, prin
cipą; ir

Kadangi Prezidentas Truman savo Laivyno 
Dienos kalboje Jungtynių Valstybių užsienio 
politikos klausimais 1945 metais spalių mėn 28 
d. pareiškė: „Mes tikime eventualiam suvereni
nių teisių ir savarankiško valdymosi grįžimui 
visoms tautoms, iš kurių tai buvo jėga atimta. 
Mes neaprobuosime jokių teritorinių pasikeiti
mų jokioje draugingoje pasaulio dalyje, jei jie 
nesutinka su laisvai išreikštu suinteresuotų gy
ventojų noru. Mes tikime, kad visoms tautoms, 
kurios yra pasiruošusios savarankiškai valdytis, 
turėtų būti leista pasirinkti savita valdymo for
ma laisvai išreikštu pasirinkimu, be jokių įsi
kišimų iš užsienio. Tai teisinga Europoje, Azi
joje ir Afrikoje, taip pat, kaip ir Vakarų Pus
rutulyje. Mūsų karo sąjungininkų suderinta ir 
bendra akcija mes padėsime nugalėtoms priešo 
valstybėms sudaryti jų laisvai pasirinktas tai
kingas demokratines vyriausybes. Ir mes steng
simės pasiekti pasaulio, kuriame nacizmas, fa
šizmas ir militarinė agresija negalėtų egzistuoti. 
Mes atsisakysime pripažinti bet kokią vyriau
sybę, bet kokios svetimos vyriausybės jėga pri
mestą bet kuriai tautai; ir

Kadangi permanentinė taika tegali būti už 
tikrinta tik visuotiniu teisės ir teisingumo pa
grindinių teisės ir teiisingumo pagrindinių prin
cipų respektavimu ir gerbimu, kai jie taikomi 
visoms tautoms, didelėms ir mažoms, turtin
goms ir neturtingoms: Todėl teesie

įvairios žinios
Graikijoje streikuoja

Associated Press iš Atėnų praneša, kad 
Graikijoje išsiplėtė viešosios tarnybos streikas 
Atėnuose ir Pirenejuose, jis persimetęs ir kitas 
pramonės šakas ir provincijas.

Pasitarimai tarp vyriausybės ir darbininkų, 
kurie reikalavo pritaikyti atlyginimus periodiš
kai prie pragyvenimo lygmens, nepasisekė.

Streikai plinta. Streikų plitimas esąs susi
jęs, kaip sako ministeris pirmininkas, ne tik su 
ekonomija, bet ir su politika.

JAValstybės ir D.Britanija — taikos branduolys
Newyorkas, sausio 9 (AP). Britų generalinis 

konsulas Sir Francis Evans Newyorke pareiškė, 
kad JAValstybių ir D.Britanijos tautos niekad 
tarpusavy nekovosiančios. Jo pareiškimu, ang
liškai kalbantieji žmonės sudarys branduolį, 
apie kurį būsią galima kurti taikingą ir toleran
tišką pasaulį.

Sir Francis Britų Kalėdų švenčių pobūvyje 
pareiškė, jog „kokie bebūtų sunkumai, nesuti
kimai tarp jų, Britanija ir JAValstybės niekada 
nekariaus“.

JAValstybių spauda puola Suomijos 
ginklavimąsi

Wašingtonas, sausio 9 (AP). Wašington 
Post, pažymėdamas pranešimą, kad Suomija 
dirba sutvirtinimus išilgai Botnijos įlanką, sa
ko, jog tas rodąs, kaip konfliktas tęsiamąs mo
derniškame pasaulio bendravime.

Šis darbas, laikraštis pastebi, „apsorbuos 
darbą ir medžiagas, kurios geriau būtų panau
doti, atstatimui ir Suomijos gerbūviui pakelti.

NUSPRĘSTA
Kad Atstovų Rūmų nuomonė yra, kad Jung

tinių Valstybių Prezidentas ir Valstybės Sekre
torius aktyviai remtų čia aukščiau minėtus prin
cipus, ir paskirtų savo pastangas ir įtaką į pa
saulio tautas tam, kad užtikrinus Lietuvos Res
publikos žmonėms jų nepriklausomybės restau

2 Amerikos Lietuviu Kongresas Čikagoje
Lapkričio mėn. 29—30 ir gruodžio mėn. 1 

dienomis Čikagoje įvyko Amerikos Lietuvių 
Tarybos sušauktas Lietuvių Kongresas. Kon
gresą savaitraštis „Amerika“ taip aprašo:

Kongrese dalyvavo 808 įvairių organizacijų 
atstovų ir visa eilė svečių. Kongresą atidarė 
dr. Drangelis. Kongrese pirmininkavo Tarybos 
Pirmininkas L. Šimutis. Kongreso pradžioje 
buvo perskaitytas Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto sveikinimas. Po to kongresą 
sveikino Lietuvos konsulas Čikagoje dr. P. Dau- 
dzvardas ir pora jau iš Lietuvos atvykusių stu
dentų — Vaitkus ir Seibutis. Iš Kalifornijos at
vykęs prof. K. Pakštas pasakė sveikinimąją 
kalbą. Telegramomis kongresą sveikino buvęs 
Amerikos Prezidentas Hoover, Amerikos kon
greso daugumos vadąs McCormac, senatorius 
D. Walsh, senatorius Vandenberg, respubliko
nų partijos lyderis Stassen, kongreso nariai 
Flood, Gorski ir Gordon, Maryland guberna
torius O’Connor, Ohio gubernatorius Lausche, 
Massachusets gubernatorius Tobin. Raštu svei
kino lietuviai iš Anglijos, Danijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos ir kitų kraštų. Kongreso vardu bu
vo nusiųsta sveikinimo telegrama Prezidentui 
Trumanui. Buvo priimtos padėkos rezoliucijos 
Popiežiui, Švedijos Karaliui, ir kitiems, padė- 
jusiems dėl lietuviu tremtinių teisių apsaugo
jimo. Kongrese taip pat kalbėjo įtakingas len
kų organizacijos pirmininkas Rosmarek. Jis 
pareiškė, kad dauguma lenkų kovoja ne tik dėl 
Lenkijos, bet ir dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Antrąją kongreso dieną kalbėjo Lietuvos 
ministeris Jungt. Valstybėse pulk. P Žadeikis 
tema — Kelias į Lietuvos Nepriklausomybę. 
Pulk. K. Grinius padarė pranešimą — Lietuvos 
žmonių kova dėl laisvės.

Kongresas priėmė rezoliuciją-manifestą, ku
rioje pabrėžiamas lietuvių tautos skirtingumas 
nuo slavų ir kitų tautų, pabrėžiamos tautos ko
vos dėl laisvės, primenamos sutartys, kuriomis 
kaimynai garantavo Lietuvos laisvę, garantavo 
ir įsipareigojo nesikišti i krašto vidaus reikalus 
ir reikalaujama, kad būtų atitraukta svetima 
kariuomenė iš Lietuvos, kad būtų pravesti lais
vi rinkimai Baltijos kraštuose, prižiūrint Ame
rikos ir Britanijos atstovams, duodant laisvę 
spaudai, susirinkimams, reikalaujama Lietuvą 
priimti į Jungtinių Tautų tarpą, atidaryti Lie
tuvon duris Amerikos spaudai, Raudonajam 
Kryžiui, USA šalpos organizacijoms, grąžinti 
tremtinius iš visur į laisvą Lietuvą.

Antros dienos posėdyje didelę kalbą pasa
kė USA kongreso atstovas O’KonskL Jis iš
dėstė priežastis, kurios jį verčia kovoti dėl Lie
tuvos ir daugelio kitų kraštų laisvės. Jis tvir
tino, kad okupuota yra ne vien tiktai Amerikos 
lietuvių tėviškė, bet kad tai yra padaryta su 
13 milijonų amerikiečių tėvynėmis. Jeigu iš 
įvairių kraštų kilę gyventojai susijungtų ir vie
ningai kovotų, tai su jų balsais turėtų skaitytis

„Švedija, sako laikraštis, nelaikys tai puikiu 
dalyku už jų Suomijai pagalbą, nes jie, kaip ir 
pasaulis, žino, kad šis darbas daromas Sovietų 
Sąjungos įsakymų“.

Helgolandų salos — bombardavimų centras
AP is Londono praneša, jog per Hamburgo 

radijo buvę paskelbta, kad Vokietijos jūrų ba
zė Helgolandų salos šiaurinėje jūroje būsian 
čios dažnų ir sunkių bombardavimų objektu. 
Bombardavimai prasidėsią sausio 12 d. Radijas 
įspėjo Šiaurės jūroje esančius laivus. Britų 
laikraščiai rašo, kad Šiaurės jūroje salų tvirto
vės buvusios bombardavimų objektu, „nusta
tant naikinimo ir griovimo problemą povan
deninių laivų stovyklose“. Būsiančios bando
mos 10 tonų bombos.

Jugoslavai pasilieka Amerikiečių zonoje
Viena. Sausio 13 d. Pranešama, kad jugo

slavams rojalistams leidžiama pasilikti ameri
kiečių zonoje Austrijoje kaip „bevalstybiniams 
išvietintiems asmenims“.

Anksčiau buvo jaučiama baimė, kad jie, kaip 
generolo Draja Michailovičiaus pasekėjai, bū 
šią grąžinti Maršalo Tito Jugoslavų respublikai. 
Tačiau buvo pranešta, kad Amerikos vyriausy
bė pripažino, jog četnikai nebus namo grąžinti 
ir nusistatyta ignoruoti Austrijos komunistų 
kompaniją, kad rojalistai Linze ir kitose ameri
kiečių zonos vietose turėtų būti išduoti Titui.

Četnikai yra išreiškę baimę, kad šią kompa
niją prieš juos varo Vienos komunistu laikraš
tis „Osterreichische Volksstimme“. Šiuo metu 
rojalistų amerikiečių zonoje esą apie 10.000.— 

raciją ir teisę į laisvus ir demokratiškus rinki
mus. išvykus kitų valstybių kariuomenėms ir 
repatrijavus į jų tėvynę lietuvius pabėgėlius, ir 
panaudotų savo tarpininkavimą, kad šio doku
mento pagrindinis objektas būtų įtrauktas į 
konferencijų su kitais valstybių atstovais dar
botvarkę nedelsiant, ir paremtų čia išdėstytus 
principus, kai Lietuvos Respublikos nepriklau
somybės objektas bus svarstomas tokiose kon
ferencijose.“ 

ne tik Jungt. Valstybėse, bet ir užsieniuose. Po 
šios kalbos į kongresą atvyko Čikagos arkivys
kupas Samuel A. Strich, kuris savo kalboje pa
sakė: „Nėra priežastis, kuri pateisintų Lietuvos 
laisvės panaikinamą. Mes norime, kad Lietuva 
būtų laisva. Žinau, kad Europoje yra daug be
namių lietuvių. Tie tremtiniai turi būti globo
jami kultūringame pasaulyje priimtų žmogaus 
teisių.“

Paskutinę kongreso dieną Amerikos Lietu
vių Tarybos sekretorius Grigaitis padarė pra
nešimą apie Tarybos darbus. Rinkimuose į Ta
rybą išrinkta 27 asmenys. Prediziumas liko tas 
pats. Buvo priimta visa eile rezoliucijų veiklos 
reikalais, kurių tarpe ir rezoliucija dėl Ameri
kos Lietuvių Tarybos veiklos suvienijimo su 
Amerikos Lietuvių Misija Vašingtone. Šioje 
rezoliucijoje siūloma Misijai įsilieti į Tarybą 
ketvirtadalio santykiu.

Visiems didelį įspūdi padarė VI. Vaitkaus 
pranešimas — Lietuva trijose okupacijose. Jis 
pats tai pergyveno Lietuvoje ir buvo gyvas 
liudininkas tėvynės nelaimių. V. Laukaitis, kal
bėdamas politinės komisijos vardu, pranešė, 
kad Amerikos Lietuvių Tarybą netrukus priims 
Valstybės Sekretorius Byrnes.

Čikagos laikraščiai paskyrė daug vietos kon
greso aprašymui ir jame pasakytų kalbų atpa
sakojimui. Kongresui prasidedant, Hearsto — 
vienas is didžiausių Amerikos spaudos kon
cernų — laikraščiai, išeiną visoje Amerikoje, 
išspausdino ištisai ilgą Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto atsišaukimą, kuriame rei
kalaujama, kad iš Lietuvos išeitų svetima ka
riuomenė, administracija ir policija.

3. Suvažiavimu išvados
Patiekdami skaitytojams abiejų suvažiavimų 

aprašymus turime pažymėti, kad tų suvažiavi
mų atgarsiai didele banga nuėjo per visą pa
saulį. Jie mums ypatingai malonūs, nes juose 
daug ir teisingai buvo kalbama apie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą ir sunkią tremti
nių, esančių Europoje ir Azijoje, padėtį. Vie
nas iš didžiausių mūsų norų, kad Amerikoje 
gyvenantieji lietuviai mestų visus ginčus, ir 
visi, kurie kovoja dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės, visas jėgas sujungtų ir suderintų bendram 
darbui. Dabartiniu metu esantis lietuvių susi- 
kaldymas nėra naudingas. Visiškai skirtingus 
tikslus Amerikos lietuvių judėjime turi komu
nistinis sparnas. Gi visi kiti dirba ir sielojasi 
dėl to pačio reikalo. Mes prisidedame prie tų 
balsų, kurie iš Europos ragina ir Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir Amerikos Lietuvių Misiją kiek 
galima skubiau susėsti prie bendro stalo. O 
kad skirtumai yra nepaprastai maži, mes, savo 
skaitytojams ateityje duosime platų pranešimą 
apie Amerikos lietuvių susigrupavimą.

B. G.

Slavai stipriną taiką, tvirtina Sovietai
Sofija, Bulgarija, sausio 13 d. (UP). Andr. 

Višinskis, Sovietų komisario pavaduoto j as pa
reiškė, kad „slavai niekad nebūsią po užgrobi- 
kų jungu. Slavų tautos, susijungusios aplink 
Sovietų Sąjungą, labiausiai stiprins pasaulio tai
ką“.

Toliau Višinskis pareiškė, kad „tie, kurie 
grupuojasi apie tėvynės interesus ir nenori pa
remti Bulgarijos demokratinės vyriausybės jos 
aktyvioje kūryboje dėl tautinio atgimimo, nere
prezentuoja tautos interesų, ir istorija, eidama 
savo keliu, praeisianti pro juos“.

Turkijos jaunimas nerimsta
AP iš Ankaros praneša, kaip rašo The S 

and S, kad Turkijos ministeris pirmininkas 
Sukru Saracoglu patvirtino savo krašto teises 
į Karšo ir Ardahano provincijas prie Armėni
jos sienos ir reikalavo, kad Turkijos jaunimas 
ir spauda būtų šalti „iki politiškai sudrumsti 
vandenys nusiramins“.

Paminėjęs, kad po 1878 m. Rusijos-Turkijos 
karo tos provincijos priklausė caristinei Rusi
jai, o po pirmojo pasaulinio karo jos buvo 
sugrąžintos atgal plebiscito keliu, Saracoglu 
paneigė, kad Turkija gavusi Karšo ir Arda
hano provincijas, kada Rusija buvusi silpna.

„Šie gyventojai sugrįžę prie savo seno kraš
to pagal savo pareiškimą“, sako jis, „ir jei tuo
met Rusija buvusi silpna, — Turkija visai neeg
zistavusi“.

Aštuoni belgai sušaudyti
Iš Briuselio AP praneša, kad 8 belgų direk

toriai, radijo komentatoriai ir kalbėtojai, dirbę 
vokiečių okupacijos metu, nuteisti mirti, juos 
sušaudant.

Windsoro kunigaikštis Londone
AP iš Londono praneša, kad Windsoro ku

nigaikštis 'trečią kartą po savo abdikacijos at
vyko į Londoną. Kunigaikštienė jo nelydi, bet 
gyvena savo rezidencijoje — Paryžiuje.

Rumunijos vyriausybė praplėsta
Jš Bukarešto AP praneša, kad trijų didžiųjų 

pasiuntinių darbas Rumunijoje esąs baigtas. 
Sausio 8 d. susirienkąs jau praplėstas ministe- 
rių kabinetas. Į jį priimta du nauji ministerial: 
iš liberalų partijos — Michail Romniceanu ir 
ūkininkų — Emil Hatieganu.

Vyriausybė pareiškė, kad visuotini konsti
tucinio susirinkimo rinkimai bus vykdomi kaip 
galima greičiau: jie būsą slapti ir laisvi.

-<o-
10.000 dolerių pensija

La Guardija, buvęs Newyorko burmistras 
gavo metinę pensiją 10.474 dolerių. Jam mirus, 
jo žmona gaus vienkartinę 10.000 dolerių su
mos pašalpą ir metinę pensiją iki gyvos galvos 
po 10.081 dolerį.

Stalinui 66-ri metai
AP iš Maskvos praneša, kad Josefūi Stali

nui gruodžio 21 d. sukako 66-ri metai. Mask
voje tą dieną ir ta proga nebuvo jokių iškilmių. 
Sveikinimų gauta iš viso pasaulio.

Stalinas, kurį milijonai Sovietų piliečių ir 
kai kurie tarptautiniai istorikai laiku didžiausiu 
visos Rusijos valdovu, šias metines šventė po 
dienos darbo su artimaisiais draugais.

Masinė keturlempių radijo imtuvų gamyba
Berlynas. Pagal radijo pranešimą iš Ber

lyno, visose keturiose administracinėse zonose 
Vokietijoje netrukus pradedama masiškai ga
minti standartinio tipo keturlempius radijo im
tuvus.

Kiek JAValstybėse gyventojų?
Iš Wasingtono INS praneša, kad JAValsty

bėse gyventojų prieauglis per karą smarkiai pa
didėjo. Gyventojų didėjimas esąs toks didelis, 
kokio istorija dar nežinanti.

Pagal surašymo davinius per penkis metus 
gyventojų skaičius padidėjo 8.330.725. Jei toks 
didelis prieauglis būsiąs ir toliau, tai JAVals
tybės 2000 metais turės 200.000.000 gyventojų, 
vietoje anksčiau skaičiuotų 180 milijonų.

Šiuo metu JAV yra 140 mil. gyventojų, o 
1940 metais buvo 131.669.275.

Reikalaujama spaudos laisvės
Newyorkas, sausio mėn. 9 d. (AP). Ameri

kos spaudos draugijos redaktorių pirmasis vice
prezidentas Wilbur Forrest pareiškė, jog jo 
grupė pareikalavusi JAValstybių delegacijos, 
kuri išvyko į J Tautų visumos suvažiavimą, im
tis iniciatyvos veikti dėl pasaulinės spaudos 
laisvės „kaip galima greičiau“.

Jis pasakė, kad ši draugija yra paprašiusi 
vyriausybę, kad ji, pasirašydama sutartis, ne
duotų vietos jokiems tcchnikiniems, politiniems, 
legaliems ar ekonominiems barjerams prieš lais
vą informacijų pasikeitimą tarp pasaulio žmo
nių.

Austrai gali grįžti namo
Iš Vienos gen. Mark W. Clark, USFA vadas, 

paskelbė, kad Austrijos pabėgėliai kurie buvo 
paskelbė, kad Austrijos pabėgėliai, kurie buvo 
Vokietijos, gali dabar iš JAValstybių grįžti i 
savo tėvynę.

Ambasadoriaus protestas Lenkijoje
Iš Varšuvos AP praneša, kad Amerikos am

basadorius Arthur B. Lane painformavo Lenki
jos vyriausybę, kad jis priešinsiąsis atidavimui 
Lenkijos fondų, kurie yra JAValstybėse, iki 
tol, kol krašte būsiančios esamos sąlygos.

Ambasadorius protestuoja dėl antikapitalis- 
tinių priemonių vartojimo, įskaitant dekretą, 
pagal kurį visos įmonės nacionalizuojamos. 
Lane pareiškė, kad susitarimas leidęs amerikie
čiams laisvai ugdyti komercines įmones Len
kijoje.

JAValstybėse siaučia epideminė streikų liga. 
Streikai vis apima naujus židinius, naujas dar
bo vietoves. Streikai — reiškia aukščiausią žmo
gaus laisvės pasireiškimą, nors jais kraštui ir 
daug žalos pridaroma. Diktatūrų kraštuose strei
kų nėra, ten žmogus turi dirbti tai, kas jam 
įsakyta, be skirtumo, ar jis to nori ar ne.

Čekai areštuoja Benešo priešus. Čekoslovakų 
saugumo pareigūnai pareiškė, kad buvę areš
tuota tam tikras skaičius žmonių, kurie rengėsi 
nuversti Benešo rėžimą.

Pragos laikraštis „Svobodne Czechoslovens- 
ko“, čekų armijos organas, kaltina opoziciją, 
pareikšdamas, kad tai buvę organizuota Angli
joje čekų gen. Lef Prchala, kuris gyveną? dar 
ten.

Benešo priešų esą įšmugeliuota į kraštą dar 
neseniai, tačiau nėsą įrodymų, kad tai buvęs 
planuotas pasipriešinimas.

Gen. Prchala anksčiau tarnavo Karpatų 
Ukrainoje, bet vokiečiams užėjus, pabėgo. Jis 
buvo Benešo oponentas dėl bendradarbiavimo 
su Rusija.

Mūsų skaitytojams ir platintojams 
pranešama, kad šio numerio kaina 

0,60 RM.
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