
Netiesa bado akis
Lietuvių protestai priverčia ati

taisyti iškraipytus faktus

Pereitame šio laikraščio numeryje supažin
dinome savo skaitytojus su paskutiniuoju metu 
mums svetimoje spaudoje pasireiškusią negeis
tina užmačia — skleisti piktą netiesą apie čia 
esančius pabaltijiečius, neaplenkiant ir mūsų. 
Pastebėjome, kad šis nedraugiškas reiškinys, 
operuodamas tendencingais ir iškraipytais fak
tais, teturi tikslą patarnauti tik mūsų nenaudai. 
Užtat netenka stebėtis, kad kaip griežta reak
cija atitinkamų laikraščių redakcijoms iš lietu
vių kolonijų pasipylė protestai su reikalavimu 
tendencingą tos rūšies informaciją atšaukti. 
Mus jau pasiekė žinios apie tokius protesto pa
reiškimus iš Miuncheno, Augsburgo, Kempteno, 
Bambergo ir visos eilės mažesniųjų kolonijų.

Tų protestų pasėkoje mūsų minėtasis augs- 
burgiškis „Schwabische Landeszeitung“ buvo pri
verstas viename paskutiniųjų savo numerių at
spausdinti s „Mūsų sausio 15 d. 5-jame Nr. at
spausdinta pastaba „Gyvenamos patalpos už
sieniečiams“ iššaukė gyvą atgarsi (vairiuose tau
tiniuose komitetuose Augsburge — Hochfelde, 
tuo pačiu (rodydama, kaip sunku šiandien pa
siūlyti išeitį, kuri patiktų visiems, tačiau nepa
liestų nekaltųjų. Lietuvių komitetas savo atsa
kyme nurodo tai, kad lietuviai šimtmečiais ve
dė gyvybinę kovą prieš didžiulius kaimynus ir 
niekada neturėjo simpatijos nacionalsocializmui, 
Priešingai — organizuotas jų priešinimasis na
cių rėžimui pareikalavo tūkstančių jų tautiečių 
aukų, kurios buvo nužudytos arba sukištos ( 
koncentracijos stovyklas. Atsakymas sveikina 
mūsų skatinimą patikrinti politinę ištikimybę ir 
klausia, ar jau esą pamiršta, ką nacionalizmas 
vadino „savanoriais“. Iš savo patyrimo mes 
žinome, kad lietuviai yra daug kentėję ir savo 
jauną ir aistringai mylėtą demokratiją turėjo 
prarasti dėl galingesnių, laisvei priešingų jėgų 
priespaudos. Šiaip ar taip, Lietuva yra vienin
telė mūsų žinoma Pabaltijo valstybė, neturė
jusi SS legijonų ar ko panašaus.“ Baigdamas 
laikraštis, be kita ko, pažymi, kad netekę abe
joti jo užuojauta kiekvienam paskiram, tėviškės 
ir turto netekusiam užsieniečiui.

Prie to, kas mūsų buvo pasisakyta praeitą 
kartą, šia proga tenka pridurti tik tai, kad tiek 
vokiečiai mus, tiek vokiečius mes pažįstame ne 
nuo šiandien. Vargu kas tokiu atveju gali ti
kėti neabejotina užuojauta, kada imama ir pra
simanytais kaltinimais be atodairos švaistytis.

Baltijos universitetas 
Hamburge

Iš visų trijų Baltijos valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — pabėgusių tarpe yra gana 
daug studentų kurie savo pradėtą mokslą tu
rėjo nutraukti. Pilnam energijos jaunimui lai
kas bėga nanaudingai. Į vokiečių universitetus 
galėjo patekti tik maža dalelė. Todėl kilo gy
vas reikalas įkurti savo aukštąją mokyklą, ku
rioje studentų mokslas, karo pasėkoje nutrauk
tas, galėtų būti tęsiamas toliau.

Atitinkamos Baltijos valstybių organizacijos 
paklabino karinės valdžios duris ir gavo leidi
mą organizuoti Hamburge Baltijos universitetą, 
su 8 fakultetais, jų skyriais ir poskyriais. Ka
rinė valdžia užleido universiteto reikalams ša
lia UNRRos moderniškame „Deutscher Ring“ 
name 3 aukštus. Apie du mėnesius truko tech
niškasis organizacinis darbas; nemaža laiko rei
kėjo profesūrai surinkti. Pagaliau jau organi
zacinė stadija yra. baigta, ir nuo š. m. sausio 15 
d. pradedamas studentų suvežimas į Hamburgą.

Mūsų bendradarbis dar patyrė šių smulk
menų. Studentai bus apgyvendinami 200 sto
vykloje (Karolinenstr.), visai arti Deutscher 
Ringo (Karl-Muck-Platz 6). Universiteto patal
pose UNRRA duos studentams ir mokslo per
sonalui pietus. Kol kas veiks šie fakultetai:

1) Filosofijos — Filologijos su skyriais,
2) Gamtos — matematikos su skyriais,
3) Teisių — Ekonomijos su skyriais,
4) Žemės ūkio su miškininkystės skyriumi, ir
5) Architektūros ir statybos (jis pradės veik

ti kiek vėliau).
Kiti trys fakultetai, medicinos, technikos ir 

chemijos su atitinkamis skyriais ir poskyriais, 
pradės veikti dar vėliau.

Jungtinių Tautų Organizacijos darbai
Ieškoma kelių i normalų gyvenimą

Saugumo taryboje
Jungtinių Tautų Saugumo tarybai teks spręs

ti patys esmingiausi tarptautinės politikos klau
simai, nuo kurių išsprendimo pareis pasaulinės 
taikos saugumas ir mažųjų tautų teisių apsauga. 
Saugumo taryba todėl ir buvo pirmiausia suda
ryta. Ir vos tik buvo spėta ji sudaryti, tuojau 
apkrovė ją sunkiomis tarptautinėmis pro
blemomis. Štai š. m. sausio 28 d. ji pradėjo 
nagrinėti Persijos vyriausybės pateiktą bylą dėl 
jos santykių su Sovietų Sąjunga. Kaip žinoma. 
Persijos ir Sovietų Sąjungos tiesioginės derybos 
dėl Šiaurinės Persijos dalies Azerbeidžiano, ku
rį Sovietų Sąjunga yra okupavusi ir iš kur iki 
kovo 2 d. turi savo kariuomenė atitraukti, ne
davė laukiamų rezultatų. Net priešingai. Įvyko 
Persijos vyriausybės krizė. Naujoji vyriausy
bė pareiškė, kad ji imsis tiesioginių derybų, 
tačiau JT saugumo tarybai pateiktos bylos 
neatsiėmė.

Pirmajame posėdyje Persijos atstovai išdėstė 
savo reikalus. Buvo išklausyta ir Rusijos dele
gacijos pirmininko. A. Višinskio pareiškimas. 
Jis pareiškė, kad Persijos reikalas esąs jųdvie
jų reikalas ir kad saugumo taryba negalinti šio 
klausimo Svarstyti.

Be Irano reikalų, saugumo tarybai pateikė 
Sovietų Sąjunga Indonezijos ir Ukraina — 
Graikijos bylą, kurioje nurodama, kad britų 
kariuomenės buvimas minėtuose kraštuose grę- 
siąs taikos saugumui.

Antrasis JT saugumo tarybos posėdis bus 
penktadienį, vasario 1 d.

Graikijos užsienių reikalų ministeris išvyko 
i Graikiją pasitarti su vyriausybe dėl pozicijos 
sprendžiant Graikijos bylą, kurią pateikė 
Ukraina. Kokių sprendimų susisuksime, gal būt, 
išryškės kitą kartą.

Visumos susirinkime
Svarbiu JTO visumos suvažiavimo darbu 

laikoma atominės energijos komisijos sudary
mas. Ji buvo sudaryta vienu balsu. Pasiūlymą 
pateikė JAValstybių užsienių reikalų ministeris 
James F. Byrnes. Šiai komisijai susirinkti Pran
cūzijos atstovas Paul Ęoncourt pasiūlė JAVals- 
tybėse.

Sudarius atominės energijos komisiją, 
JAValstybių užsienių reikalų ministeris 
James F. Byrnes pareiškė, kad okupacinės 
kariuomenės iš visų kraštų, išskyrus Vo

Reikalaujama Vokietiją padalyti
INS iš Newyorko praneša, kad dabartinis 

specialusis JAValstybių atstovas Vokietijoje 
Witt Poole pasiūlė, kad Vokietija būtų padaly
ta palei Elbę, kur karo metu susitiko Rusijos, 
Britanijos ir Amerikos armijos.

Kalbėdamas užsienių politikos draugijoje, 
Poole pareiškė, kad Vokietijos dalis į vakarus 
nuo Elbės būtų suformuota į vakarų Europos 
federaciją, kuriai vadovautų Prancūzija, o ry
tinė dalis nuo Elbės — įjungta ( bendrąją Eu
ropos federaciją.

Poole pastebėjo, kad „paskutinioji grupė tu
rėtų būti draugiška ir priimtina Rusijai“.

' Pasidalijo Vokietijos laivyną
AP iš Londono praneša, jog Vokietijos lai

vynas, pasidalijamas tarp trijų didžiųjų pajėgų. 
Anglų — rusų — amerikiečių komunikate sako
ma, kad likę laivyno vienetai būsią sunaikinti. 
Sutartis apima 1789 laivus. Jų tarpe yra 2 krei- 

Universiteto administracija
Baltijos Universiteto prezidentu paskirtas 

prof. Gulbis (latvis). Be to, trys Universiteto 
rektoriai: prof. Stanka — Stankevičius — lietu
vis, prof. Dunsdorfas — latvis ir prof. Oppikas
— estas. , ..

Dekanai ir prodekanai
Filosofijos — Filologijos dekanas prof. Sturms

— latvis, prodekanas prof. Puzinas; Gamtos — 
matematikos fakulteto dekanas prof. Oppikas
— estas, prodek. prof. Saldukas — lietuvis, Tei1 
šių — Ekonomijos fakulteto dekanas prof, dr 
Čepas; Žemės ūkio fakulteto prof. Manelis. Ki
tų fakultetų, būtent: medicinos, architektūros — 
statybos, technikos ir chemijos fakultetų paaiš
kės vėliau.

Universitetas turės visas teises, teiks mokslo 
laipsnius. Lietuvos jaunimui puiki proga moks
lui tęsti. KL Prielgauskas

kietiją ir Japoniją, būtų greitai atitrauktos.
Jis taip pat reikalavo greito veikimo, kad 
pasaulis iš „ginkluotas stovyklos“ būtų pa
verstas taikos pasauliu, ir netiesioginiai 
kaltino tuos kraštus, kurie JTO visumos 
suvažiavime, svarbiausia, rūpinasi savo 
tautiniais reikalais.
Po tų pareiškimų jis išskrido į JAValstybes.
JTO visumos suvažiavime buvo iškeltas 

klausimas dėl Albanijos priėmimo į JTOrgani- 
zaciją. Tačiau Graikijos atstovas užprotestavo. 
Albanija esanti JTO priešas, nes ji kartu su 
Italija kariavusi prieš Graikiją.

Iškilus šiam klausimui, kartu iškilo priėmi
mas į JTO-ją ir kitų neutralių kraštų, būtent: 
Švedijos, Šveicarijos, Islandijos, Portugalijos ir 
net Ispanijos. Bet kurių sprendimų tuo reikalu 
dar nepadaryta.

JAValstybių užsienių reikalų ministeris Ja
mes F. Byrnes sausio 26 pareiškė, kad pirmoji 
JTO visumos suvažiavimo dalis, gal būt, bū
sianti baigta apie vasario 7 dieną. Be to, jia 
pareiškęs, jog jis esąs patenkintas, nes JTOr- 
ganizacija padariusi gerą pažangą ir kad ato
minės bombos rezoliucija buvusi priimta be pa
taisų.

Minima, kad trys Egipto vyriausybės kabi
neto nariai atsistatydinę dėl nepasisekimo JT 
Organizacijoje, reikalaujant iš Egipto atitraukti 
Britanijos karines jėgas.

Pabėgėlių klausimu
United Press iš Londono praneša, kaip rašo 

The Stars and Stripes, jog Jugoslavija š. m. sau
sio 27 d. JTO visumos suvažiavime iškėlusi 
ginčijamą pabėgėlių problemą, kuri kankinanti 
daugelį Europos tautų ir kuri kaip svarbiausias 
tarptautinis klausimas turįs pranykti.

Jugoslavijos delegacija pateikė rezoliuciją, 
prašydama visumos suvažiavimą pasipriešinti 
įsteigimui bet kokios rūšies tarptautinio orgąno, 
kuris užsiimtų su pabėgėliais.

Toliau minimas laikraštis pastebi, jog tas 
žygis buvęs padarytas su tikslu sukaldyti pen
kis didžiuosius, nes Jugoslavija atstovaujanti 
Rusijos pažiūras, kai D.Britanija kartu su JA 
Valstybėmis yra nuomonės, kad ši problema 
būtų sprendžiama socialinės tarybos.

Debatai pabėgėlių klausimu prasidėslą pir
madienį socialinių, kultūrinių ir humanitarinių 
reikalų komitete.

šeriai, 30 naikintojų ir torpedinių laivų, 39 po
vandeniniai, 48 depotiniai laivai ir kiti vienetai.

JAValstybes gauna 10 povandeninių laivų, 
Prinz Eugen kreiserį, 7 naikintojus ir torpedi
nius, 12 depotinių ir 560 kitokių vienetų.

Sovietų Sąjunga gauna 10 povandeninių lai
vų, Nūrnberg kreiserį, 10 naikintojų ir torpe
dinių, 15 depotinių ir 507 kitokius vienetus.

Britanija gaūna 10 povandeninių, 13 naikin
tojų ir torpedinių, 15 depotinių ir 612 kitokių 
vienetų.

Prekybos laivynas, pagal Britų šaltinius, bus 
paskirstytas vėliau, nors Vokietijai bus leista 
pasilikti žvejų laivus padėti tautos mitybai.

Pasikalbėjimas su Stalinu
Hattiesburgas, Miss., sausio 24 d. Associated 

Press, kaip rašo The Stars and Stripes, praneša 
apie pasikalbėjimą tarp premjero Josefo Sta
lino ir atstovo W. M. Colmer apie paskolą.

Colmer, kaip pokarinio ekonominio plana
vimo komiteto pirmininkas, yra neseniai aplan- 
kės Rusiją ir trylika kitų Europos kraštų, susi
pažindamas su jų ekonominiu gyvenimu.

Savo pasikalbėjimą reporteriui apibūdino jis 
taip: „Aš Staliną paklausiau, kiek jis norėtų 
gauti lėšų Rusijai iš mūsų vyriausybės? Stali
nas atsakė, jis norįs 6 milijardų dolerių.

Tada aš jį paklausiau, kaip jis tikisi ją grą
žinti. Stalinas nustebęs pažiūrėjo ir pastebėjo, 
kad jis nesuprantąs, kodėl buvęs duotas toks 
klausimas. Toliau Stalinas priminęs, kodėl 
mes (JAValstybės)' neklausiame Kinijos, kaip 
ji tikisi pasiskolintus pinigus grąžinti.

Tada aš jį paklausiau, kokie yra Rusijos 
tikslai Kinijoje. Stalinas atvirai atsakė, kad jis 
Kinijoje neturįs jokios politikos, jis tiktai no
rįs atstatyti Rusiją.“

Paskum Colmer papasakojo, jis paklausęs 
vieną Rusijos fabriko direktorių, ar jis kada 
nors turėjęs streiką. Jis painformavo mane, kad 
jie nestreikuoją; streikai esą Amerikos pada
rinys.“

Užsienių reikalu ministerių
« taryba

AP iš Londono praneša, kad užsienių reika
lų ministerių pavaduotojų taryba pradėjo savo 
darbą, kuris buvo rugsėjo mėnesį nutrūkęs Lon
done. Šiuo metu svarstomas Italijos kolonijų 
klausimas. Bet, kaip rašo laikraštis S and S, 
nematyti aiškaus lūžio, nes šis reikalas buvo at
sidūręs mirties taške. Kolonijų klausimas esąs 
didžiausias dyglys Italijos taikos pasitarimuose.

Pavaduotojai susirenką kasdien, bet kaip sa
ko stebįs pareigūnas, tik staigus pažiūrų pakei
timas galįs atnešti kompromisą. Čia ir vėl su
sikerta reikalai Vakarų Sąjungininkų su Sovietų 
Sąjunga.

Diplomatu pasikeitimai
AP iš Maskvos praneša, kad JAValstybių 

ambasadorius Rusijai W. A. Harrimanas išvy
ko į Ameriką lėktuvu per Indiją, Kiniją, Ko
rėją ir Japoniją, kur konferuos su Amerikos 
aukštais pareigūnais. Jis matysiąsis su gen. G. 
C. Marshalliu, JAValstybių ambasadorium Ki
nijoje ir generalisimu Čiangkaišeku.

Harrimanas į šią vietą, pagal diplomatinius 
šaltinius, nebegrįšiąs. Į jo vietą numatomas F. 
H. La Guardia, buvęs Newyorko burmistras.

Numatoma pasikeitimų ir daugiau. Dabar
tinis JAValstybių ambasadorius Britanijoje 
John G. Winant neoficialiai numatomas pas
kirti į JTOrganizacijos socialinių ir ūkinių rei
kalų tarybą.

Šiuo metu La Guardia prezidento Trumano 
paskirtas i Braziliją kaip jo asmeninis atstovas 
dalyvauti naujojo prezidento inauguracijoje.

D.Britanijos ambasadorius Sir Archibald 
Clark Kerr išvyko iš Maskvos. Jis paskirtas 
ambasadorium į Wašingtorią. Prieš išvykda
mas, Indonezijos reikalu jis kalbėjosi su Jo- 
sefu Stalinu ir V. M. Molotovu.

Prancūzijoje nauja vyriausybė
Po ilgesnių pasitarimų su trijų didžiųjų par

tijų vadais, vyriausybės krizė pašalinta. Nau
josios vyriausybės galva išrinktas Felix Gouin, 
buvęs steigiamojo seimo pirmininku. Užsienių 
reikalų ministerių pasilieka tas pats. Finansų ir 
tautos ūkio portfelis teko Andre Philip. Tai 
sunkiausios pareigos, kada frankui gręsia in
fliacijos pavojus. Kraštas slegiamas didelių ūki
nių sunkumų, maitinimo reikalai dar vis blogo
je padėtyje, finansai nestabilizuoti.

Naujoji vyriausybė, jei ji ilgiau ištvers, pa
siryžusi tautos biudžetą sumažinti net 40%, ma
žinant išlaidas kariuomenei, siaurinant ginkla
vimąsi ir taikant kitas priemones.

Graikijoje vis dar neramu
AP iš Londono praneša, kad kaip pagal 

Maskvos radiją buvę nurodyta, Centralinls grai
kų EAM komitetas pasiuntęs apeliaciją į JT 
visumos suvažiavimą Londone, tvirtindamas, jog 
„monarchistai, naudodamiesi svetima parama, 
vykdą kruviną terorą prieš demokratinius Grai
kijos žmones“.

Pasiųstoje telegramoje, atitinkamai Maskvos 
radiją, sakoma:

„Mes reikalaujame atitraukti Britų karo jė
gas, kaip kad buvę visuomenės dideliuose mi
tinguose reikalauta, kurios garantuotų mūsų 
tautinę nepriklausomybę, ir leisti formuoti de
mokratinę reprezentacinę vyriausybę, kaip kad 
buvo Jaltos deklaracijoje apibrėžta ir daugumos 
žmonių valios išreikšta.

Rusijos pretenzijos
Maskva, sausio 27 d. DNZ. Kaip Maskvos 

radijas oficialiai praneša, pagal Jaltos susitari
mą, Rusija reiškia teritorines pretenzijas į Ku
rilų, pietinę Sachalino dalį ir kaimynines salas. 
Kalbėdamas apie šį pareiškimą, JAValstybių 
valstybės sekretorius Dean Acheson spaudos 
konferencijoje sausio 22 d. Wašingtone paste
bėjo, kad Jaltos susitarime, jeigu jis neklystus, 
nenumatytas galutinis sprendimas perduoti Ku
rilų salas Sovietų Sąjungai.

Trumanas gali susitikti su Churchilliu
Iš Wašingtono INS praneša, jog baltųjų rū

mų sekretorius Charles C. Ross pareiškė esąs 
galimas dalykas, kad prezidentas Trumanas 
vyks į Floridą trumpų atostogų ir jų metu, tur 
būt, turės pasikalbėjimą su Winston Chut- 
chilliu.
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Lietuvių gyvenimas

Svečiuose pas Dinklagerio lietuviais
Buvo gražus, bet šaltas 1945 m. gruodžio pa- 

vakoris. Pakilęs mėnuo paskleidė žemėje savo 
purpurinę šviesą ir švelniai migdydamas dieną, 
viliodamas princų sapnais žmoniją i nakties 
poilsį, be šlamesio slinko žvaigždėta padange.

Staiga trys mūriniai barakai atsistojo prieš 
mūsų akis. Apsinešusios ir apibirėjusios jų bal
tos sienos, gal būt, nelaukė mūsų, bet jos buvo 
mūsų kelionės tikslas. Tai buvo Dinklageris, 
kuriame gyveno apie 150 lietuvių. Tarp miškų, 
vakaro prietemoje glamonėjama šaltųjų žiemos 
vėjų stovykla atrodė nyki. Bet, kai ateis pava
saris, kiek romantizmo atneš į šią* vargingą 
lietuvių pastogę žieduotas gegužis ir kiek daug 
džiaugsmo bus mažiesiems šiuose kvapiuose 
pušynuose. Nežinau, kaip ilgai dar būčiau sto
vėjusi, jei ne draugė, kuri, patraukusi mane už 
rankos, pasileido j barakus, skubėdama kuo. 
greičiausiai pasveikinti jos belaukiančią motiną.

Visi Dinklagerio gyventojai uoliai ruošėsi 
šventėms. Jei būtų galima, tai vardą „Dinkla
geris" pakeisčiau „Darbščiųjų bitinėlių šeima" 
Taip, tai gražiai tarpusavyje susigyvenusi šei
ma. Mes su džiaugsmu sekėm, kaip uoliai jau
nos tos stovyklos ponios dirbo, norėdamos su
ruošti bendras, ilgai neužmirštamas šios sto
vyklos lietuviams kūčias.

Bet ypatingai daug buvo džiaugsmo, kai toli 
nuo tėvynės gražus lietuvių būrelis susėdo prie 
bendro kūčių stalo. Dauguma džaugėsi, kad 
šiandien dar gali sėdėti visa šeima kartu. Bet 
buvo ir tokių veidų, kurių pilnos akys ašarų, 
klaidžiodamos tos šalies aplinkumoje, tarytum 
klausinėjo nežinios: „Kur ir prie kokio stalo 
šiandien sėdi mano motina, tėvas, sesuo, bro
lis?...“ Vienuma'ir atskirtų, o gal žuvusiųjų 
brolių ilgesys mažino gal ne vieno džiaugsmą, 
o skausmas draskė širdį. Mačiau daug liūdnų 
akių ir tuomet, kada, sutinkant Naujuosius Me
tus tdp pat prie bendro stalo ponas F. Jonynas 
pasakė jausmingą kalbą ir kuomet vienas kitą 
sveikino linkėdami daug laimės, tos, kurios, gal 
būt, patys mažai teturėjo. Bet iš visų lūpų te
girdėjau beveik tik vieną ir tą patį linkėjimą 
— „Susitikti tik laisvoje tėvynėje". Taip, gal 
ne vieno širdis verkė ir vienuma ieškojo žu 
vusiųjų brolių ar tėvų, bet šis skausmas buvo 
neilgas. Lietuvio širdis jau buvo užgrūdinta ir 
mokėjo kentėti. Mes esame ir turime būti pa
jacais. Aš stebėjau ir mačiau, kaip daugumos 
lūpos juokėsi, bet ta šypsena buvo keista. Jie 
kovojo su savimi ir laimėjo.

Daug nusistebėjimo mumyse sukėlė šis ma
žutis lietuvių būrelis ir savo meninėje progra
moje. Jie parodė, kad po sunkių valandų, liū
desio ir atsiminimų, moka save nuraminti, pa
linksminti ir nuoširdžiai pasijuokti. Graži Ka
lėdų eglutė puošė salę, o Kalėdų senelis su do
vanėlėmis mažiesiems sukėlė daug džiaugsmo. 
Nors ir maža buvo meninių jėgų ir trumpas pa
siruošimo laikas, tačiau dideliu noru ir pasiry
žimais pasiekė jie savo tikslą. Pono Armino 
suorganizuotas vyrų choras padainavo keletą 
gražių dainelių. Vaidilutės prie aukuro „Gy
voji stovykla“, iliustruota daina „Ant kalno 
karklai siūbavo“ ir suvaidinta mažųjų pasakaitė 
daug estetinio grožio sukėlė stovyklos gyven
tojams. Bet ypatingas buvo kolchozo atvaiz

davimas, iš kurio gavome sočiai pasijuokti. Be 
to, buvo visa eilė smulkesnių pasirodymų bei 
eilėraščių. Ypatingai paminėtini tautiniai šokiai, 
kurie taip pat buvo gražiai atlikti ir kuriuos 
išpildė jaunos stovyklos ponios, nes mergeles 
Dinklageris turi tik tris ir, kaip patys prisipa
žino, jas labai myli ir brangina.

Linksmi romantiški muzikos valso ir tango 
aidai vargino jaunimo kojas. Ypatingai visi su
judo, kai vienas iš lietuvių pranešė, kad iš 
UNRRos yra gauta puspadžių ir senuosius ga
lima be baimės plėšti.

Bematant linksmame 150 lietuvių būrelyje 
šventės praslinko. Ir vėl išgirdom raginantį 
balsą į Oldenbrgą prie knygų, prie sunkiose 
sąlygose einamo mokslo. Taip, linksmintis tu
rime, bet mokytis taip pat reikia.

Nespėjome visiems paspausti ranką, padė
koti ir pasakyti nuoširdžiai „Sudie“ nes laikas 
buvo per trumpas. Tad dabar, sveikindami 
visus Dinklagerio lietuvius, linkime su amžina 
šypsena lūpose eiti gyvenimo nors ir vingiuo
tais laiptais ir, nugalėjus visas kliūtis, užtraukti 
sutartinę prie laisvųjų Nemuno krantų.

O jums, jaunuoliai, dar daugiau pasisekimo 
lietuviškose dainose. Bet didžiausias ir nuošir
džiausias mūsų linkėjimas nežmiršti tėvu že
mės ir būti pilna prasme lietuviais. Te ne sve
timųjų rankos niekina jūsų tautines juostas, bet 
tik mclsvaakės žaliųjų'laukų Lietuvos dukros 
teprimena jums brangios tėvynės melsvutį liną.

Birutė Kemežaitė
DILL1NGENAS

Gyvą stovyklos gyventojų susidomėjimą su
kėlė šoferių — mechanikų kursai. Jiems vado
vauja VI. Vyšniauskas. Dieną atliekdmi prak
tikos darbai, vakarais, penkis kartus savaitėje, 
skaitomos teorinės paskaitos. Kursuose klau
sytojų apie 100.

šiomis dienomis suorganizuotas stovyklos 
paštas. Jis jau atlieka visas paštines operacijas 
ir stovyklos gyventojus aprūpina periodine 
spauda.
MARKT GRAFING

Čia, maždaug pusiaukelėje tarp Miuncheno 
ir Rosenheimo, lietuvių stovykla ėmė kurtis, kai 
UNRRA žiemai atkėlė lietuvius iš Wagcnreuto. 
Atkeldintieji įsikūrė miesto centre: dauguma 
susimetė į dviejų aukštų mūrinį namą, kuriame 
yra stovyklos raštinė .bendra virtuvė, susirinki
mams salė ir sandėliai, visi kiti likusieji — dvie
juose namukuose. Nors kolonija ir negausi, in- 
teligcntinių pajėgų trūksta, tačiau jos kultūrinis 
gyvenimas judrus ir įvairus. Čia veikia pra
džios mokykla ir vaikų darželis, organizuojami 
suaugusiems bendrojo lavinimo kursai. Anglų 
kalbos kursus veda UNRRos atsiųstasis moky
tojas. -Įsteigus kultūrinio lavinimo ratelį, suor
ganizuotos muzikos ir literatų sekcijos. Litera
tai nuo Naujųjų Metų ėmė leisti neperijodinį, 
rotatoriumi spausdinamą leidinį „Nemuno Ban
gą“, kurio ligi šiolei pasirodė jau du numeriai.

Sausio 13 d. padaryta ekskursija į Alpių kal
nus. Traukinuku pakilta į Vendelšteino kal
ną, 1838 m. aukštumoje. Kalnų koplytėlėje sto
vyklos kapelionas atlaikė pamaldas. Jų metu 
skambėjo lietuviškos giesmės.

HANAU
• Hanau stovykloje sausio 12 d. buvo ati

darytas tarptautinis kinas. Kinui įrengti inicia
tyvos ėmėsi lietuvių stovyklos gyventojas p. 
Jurgis Gudelis, kuris jau praėjusias metais bu
vo gavęs ir kinui atidaryti leidimą. Atidarymas 
užtruko dėl to, kad teko ilgai ir sunkiose sąly
gose ieškoti kino aparatūros ir patalpų. Šiarn 
reikalui mielai pritarė vietos UNRRos vadovy
bė. Pagaliau visi sunkumai buvo nugalėti, ir ki
nas pradėjo veikti. Kino direktoriumi UNRRA 
paskyrė pirmąjį iniciatorių p. J. Gudelį, kuris 
šį darbą jau ilgą laiką yra dirbęs ir Lietuvoje. 
Kino administracija — vicedirektorius, trys me
chanikai ir valytoja paskirti taip pat lietuviai. 
Pagalbinis personalas — vietų rodytojai — iš 

Į kiekvienos tautybės po reikiamą žmonių kiekį.
Kino seansai suskirstyti taip pat tautybėmis, 

atsižvelgiant į gyventojų skaičių. Lietuviams 
per savaitę tenka 22 seansai. Kinas aptarnauja 
lietuvių, latvių, estų, lenkų ir italų stovyklas, 
kuriose šiuo metu gyvena apie 7000 žmonių. 
Sekmadieniais ketvirtasis seansas visų tautybių 
vaikams dovanai.

Kino salė turi 280 sėdimų vietų, salė erdvi. 
Kasdien rodoma trys seansai. Filmos keičiamos 
kas sekmadienis. Kino direktorius p. Gudelis 
daro žygių, kad filmų parinkimas būtų kiek ga
lima prieinamesnis ir kad šis kinas, mažiausia, 
prilygtų dabartiniam vokiškam kinui filmų ver
tingumo atžvilgiu. Jau pirmieji kino veikimo 
žingsniai rodo, kad jis savo tikslą pilnai at
sieks ir suteiks galimybę kultūringai laiką pra
leisti tūkstančiams žmonių. Kinas yra vietos 
UNRRos žinioje. Surinkti pinigai įmokami į 
stovyklų komitetų kasas pagal tautybes.

Kino atidaryme, be kitų svečių, dalyvavo 
UNRRos pareigūnai ir jie pareiškė įsitikinimą, 
kad kinas turės pasisekimą. Pirmaisiais pasi
rodymais jie buvo patenkinti. Stovyklos gy
ventojai taip pat dėkingi p. UNRRos direkto
riui už parodytą palankumą ir paramą kinui 
steigti.

e Hanau stovykloje buvo suvažiavę iš įvai
rių Vokietijos vietų gimnazijų direktoriai. Su
važiavimo metu buvo iškelta įvairių gimnazijas 
liečiančių klausimų. Buvo aptarta vadovėlių, 
patalpų, mokslo suvienodinimo, egzaminų klau
simai. Prieita išvada, kad mokslo lygis nebūtų 
žemesnis už N. Lietuvos mokslo lygį. Taip pat 
tartasi ir dėl auklėjimo principų ir tuo reikalu 
priimta rezoliucija, skatinanti jaunimą auklėti 
dorovės, sąžinigumo ir valstybingumo princi
pais. Suvažiavimas praėjo darbingoje Ir nuošir
džioje dvasioje.

O Šiuo metu stovyklos gyventojai domisi 
įvairiais kursais. Gausiai lankomi miškų tech
nikų, siuvimo-kirpimo ir šoferių kursai. Nori
ma atidaryti suaugusiems gimnaziją ir antrą 
laidą anglų kalbos kursų.

© Po Naujųjų Metų keliasdešimt studentų 
išvyko į įvairius universitetus tęsti studijų.

J. Janušaitis
ALT-GARGE (Lūneburgo apskr.)

Rašytojo Jurgio Jankaus iniciatyva, š. m. 
sausio 13 d. aukų lapais buvo iš mūsų stovyklos 
gyventojų surinkta viso 17.400 RM ir visa su
ma, kaip stovyklos gyventojų auka, pasiųsta 
Alfonso Mikulskio vedamam Čiurlionies An
sambliui. Teprisidcda šik auka prie mūsų kul
tūrinio gyvenimo kėlimo ir grįžimo į laisvą 
savąją Tėvynę pagreitinimo. Šarūnas

WIESBADENAS
• Š. m. sausio 15 d. teatro salėje įvyko sto

vyklos vaikų teatro premjera. Buvo suvaidin
ta scenai pritaikinta Anderseno pasaka „Snai
gių karalaitė“. Ją vaidino pradžios mokyklos ir 
žemesniųjų gimnazijos klasių mokiniai, paruošė 
Saudargienė. Kostiumams eskizus ir dekoraci
jas darė dail. Neliubšys. Vaidinimas užtruko 
tretetą valandų ir turėjo pasisekimą.

• Stovykloje veikianti „Giedros“ leidykla 
artimiausiomis dienomis išleis Lietuvos kuni
gaikščių Mindaugo ir Gedimino paveikslus bei 
keletą Lietuvos vaizdų. Paveikslai bus įvairaus 
formato.

o Vasario 16-sios proga rengiama lietuvių 
meno paroda, kurioje numatyta išstatyti rank
darbiai, juostos, tautiniai rūbai; gintaro, me
džio, odos, metalo dirbiniai, gražios knygos, pa
veikslai ir skulptūros. Paroda turėtų tęstis pen
kias dienas.
KEMPTENAS

Kpt. Le Grand parašė ir pasiuntė UNRRos 
viršininkui Vokietijoje raštą dėl spaudoje pa
sirodžiusių šmeižtų prieš pabaltijiečius. Savo 
rašte jis nurodo, kad iš vieno įvykio dar nesą 
galima daryti apibendrinimų ir blogai manyti 
apie visą tautų.

Vietos lietuvių komitetas taip pat parengė 
memorandumą karinei valdžiai ir UNRRai dėl 
spaudoje pasirodžiusių užmetihėjimų lietuviams 
ir bendrai pabaltijiečiams. Memorandumo ver
timas pasiųstas Paryžiun panaudoti spaudai, nes 
ir prancūzų spauda, socialistų ir ypač komunis
tų laikraščiai, ėmė pulti Pabaltijo pabėgėlius. 
BAMBERGAS

o Sausio 23 d. Bambergo lietuvių kolonijoj, 
prie 6-tos stovyklos pradėjo veikti lietuvių pro
gimnazija. Jai laikinai vadovauja P. Tamulionis.

šiuo metu darbą pradėjo dvi klasės — II ir 
III. Artimiausiu laiku numatoma, kad pradės 
veikti ir IV-ji klasė.

Rašytojų suvažiavimus
TUBINGENAS

š. m. sausio 25 ir 26 d. d. Tūbingene įvyko 
Lietuvių Rašytojų suvažiavimas. Jame dalyva
vo iŠ trijų zonų apie 50 rašytojų, kurie čia 
įsisteigė savają draugiją, pavadindami ją Lietu
vių Tremtinių Rašytojų Draugija. Draugijon 
nariais įstojo visi dalyvavusieji. Gi tie rašy
tojai, kurie suvažiavime negalėjo dalyvauti, ga
lės Draugijon įstoti nariais ir vėliau. Draugijos 
Valdybon išrinkti: St. Santvaras, B. Braždžio- 
nis, prof. V. Biržiška, P. Andriušis ir Stp. Zo- 
barskas. Rašytojų Suvažiavimas priėmė eilę ro 
zoliucijų bei sveikinimų, o taip pat ir atsišau
kimą į demokratinio pasaulio rašytojus.

Suvažiavimo metu prof. J. Brazaitis, prof. 
St. Yla ir Bern. Braždžioriis skaitė paskaitas, o 
suvažiavimo pirmąją dieną buvo ir literatūros 
popietė, kurioje daugelis rašytojų skaitė savo 
naujausius kūrinius.

Sausio 26 d. 19, 30 vai. Schiller-Muscum sa
lėje įvyko ČIURLIONIO vardo ansamblio (va
dovaujamas Mikulskio) jubiliejinis 100-jo kon
certo proga, koncertas. Po koncerto to pat 
Muziejaus patalpose buvo rašytojams ir ČIUR
LIONIO vardo ansambliui pagerbti pobūvis, 
kurį suruošė L. S. Wiirttembergo Apygardos 
Valdyba ir L. S. Tūbingcno Skyriaus Valdyba. 
Koncerte ir pobūvyje dalyvavo daug svečių 
prancūzų.

J. Švaistas

Siela lagamine
■ (Škicas)

Skardžiai aliarmuojamai suskambo skamba
las. Rodos, jis gyvas buvo ir lakstė po visus 
didžiulių rūmų koridorius ir kambarius. Dau
giausia erzino tuos, kurie tebesitvarsė lovose. 
Vieni, bendrinio gyvenimo pareigai jautresni, 
pusiau nubloškė savo apklotus, iš lėto atsisėdo 
ir beslraivydami ilgai girgždino medines dviejų 
aukštų lovas. Kiti dar rūpestingiau knisosi į 
kietą guolį ir piktai, susierzinę dangstė savo 
galvas, kad apsaugotų ausis nuo to įkyraus nuo
latinio skambalo ir nuramintų sąmonę, kad jau 
yėl diena, — vėl tokia pat ilga nuobodi ir be
tikslė diena.

Į 25-jį kambarį staiga, plačiai nubloškęs du
ris, įsiveržė smarkus kaimynas ir suriko:

— Na, jūs, nekaltieji berneliai, ar ilgai kir- 
misit dar? Juk šiandien sekmadienis! Reikėtų 
anksčiau pasiruošti ir geriau pasirodyti.

— Irgi logika, — kažkuris sumurmėjo lovoje: 
— tam ir sekmadienis, kad žmogus pasilsėtum.

— O nuo ko gi. Gal nuo pokerio, akutės, 
ar nuo šamarlako?

— Kad ir taip — kam kas rūpi... Mora
listai atsirado. Išganykit tik patys save ir tai 
jau užteks.

— O kas gi jau jumis pasirūpins? — juo
kavo tas pats kaimynas. — Ar šiaip ar taip, vis 
dėlto artimi mano bičiuliai esat. Antra vertus, 
jūsų vardas paskiausiai smarkiai susmuko.

— Ė-ė! — sušuko tas pats, pirmiausia at
siliepęs ir atsisėdo lovoj: — dėl mūsų vardo 
ir garbės perdaug nesisielok: viskas tvirta ir 
pastovu.

— iŠ katro gi galo?
— Galai, mano mielas, labai reliatyvus da

lykas.
— Gal tau ir pusryčiai toks pats reliaty

vumas?
— O ką gi tu manai? Didelis čia dalykas 

tie tavo pusryčiai. Trauk juos velniai!
— Perdaug jau tu pūstis pradėjai, Algi. II- 

paikino tave dykai gaunama duona.

— Čia ne apie duoną, mano mielas, bet...
Algis, beveik nuogas, vienais tik trusikais, 

stangrus, diržingas, kaip ungurys, juosvai įde
gęs Tirolio saulėj, nusliuokė nuo antrojo aukšto 
ir apsižvalgė:

— Bet kur gi tas mūsų tvarkinys? Argi ir 
jis tebemiegotų dar?

— Aš čia... Aš tuojau, pone seniūne, — 
atsiliepė ieškomasis ir skubiai lindo į kelnes, 
suverždamas jas ant nuogo pilvo brezentiniu 
diržu. Atėjusį smalsiai paklausė:

— O kas pusryčių? Gal pagerinimas koks, 
kai sekmadienis?

— Tas pats... — abejingai atsakė svečias: 
ersatz kava, mager Milch ir dešros griežiniukai.

— Taigi, tas pats... — pakartojo tvarkinys, 
nusitvėrė nuo stalo skardinius ąsočius ir išėjo 
barškindamas.

Netrukus jis sugrįžo. Ant trijų ilgų, beveik 
per visą kambarį nutįsusių, stalų nežymiai at
sirado du ąsočiai ir ties jais krūvelė pamestų 
dešros gabaliukų. Tvarkinys išsinėrė iš kelnių, 
nukratė paskiausios vokiečių gamybos medines 
klumpes — pusbačius ir palindo po antklode, 
sujudindamas dviaukštę lovą.

Niekas vyrų neragino ir nekvietė pusryčių. 
Vienas, kitas pasiėmęs iš dėžutės ar lagamino 
prietaisus, duonos puskepalį — visos dienos 
porciją, vakar išduotą, neskubėdamas slinko 
prie stalo. Pastovėjęs, tarytum prisiderinęs ir 
apsvarstęs, pylėsi kavą ir be noro sriūbčiojo.

— Karti, prakeiktai karti ir dumblu paduo
da, — kartojo kaimynui tą pat, ką vakar ir už
vakar.

— O tu negerk ir pasilaikyk, kol cukraus 
pristatys, — tarytum juokais, tarytum rimtai 
patarinėjo kaimynas.

— Kam laukti, — atsiliepė kitas: — pasisko
link iš Urbaičio.

— Kaip tai pasiskolink? Ant kokio pa
grindo?

— Tad nusipirk!
— Taigi, iš šito spekulianto?
— O kas gi tau draudžia — spekuliuok ir 

tu, — pasipiktino Urbaičio draugus: — Kvailą 
ir bažnyčioj muša.

— Naujieną pasakė.

— Kam senas dalykas, o kam naujiena. Juk 
tu net tokio paprasto reikalo nesupranti, kad ir- 
spekuliuoti reik mokėti. Ir dar kaip. Argi tu 
nori, kad jis vargtų, rizikuotų ir dykai tau vis
ką pasiūlytų: prašau, meldžiamasis, malonėki 
priimti?...

Algis nors nesiklausė, šnekėjosi su savo bi
čiuliu, tačiau nebeiškentė:

— Liaukitės vyrai. Kaip tuščia ir nuobo
du... Iš pat ryto, Argi jokių rimtesnių reikalų 
nebeturėtumėt jau.

Jis smarkiai sutrenkė durimis ir ilgu kori
doriumi nuėjo į bendrą prausyklą.

Kambary didėjo bildesys ir kalbos. Dau
giau žmonių ėmė rastis ant grindų ir ankšta 
.darėsi. Penkiosdešimt keturi kvadratai, tris
dešimt guolių ir visi pilni Lovos, galais į sie
nas atremtos, užgriozdino visą kambarį. Tarp 
jų ir stalų nedideli erdvės sklypeliai. Lovose, 
po jomis, ant jų, ties lovomis ant sienų visos 
gėrybės ir turtas, kas likosi žmogui po pasku
tinės kovojant su mirtimi kelionės. Skurdus, 
menkas turtelis — daugiausia įvairių įvairiausi 
skarmalai ir dėžės.

Rangosi iš tų guolių vyrai, visi beveik pus
nuogiai. Trusikai, ypač juodi, pilki, dryžuoti — 
labai patogūs: tinka ir bendrojoj miesto mau
dykloj ir čia neblogai skalbinių vietoj. Svečias 
po mažučiu, kaip kumštis, ir tokiu pat kietu, 
kažko prikimštu, Algio priegalvėliu pastebi kny
gos kamputį. Azartiškai čiumpa, kaip vagis sa
vo grobį nutykojęs, ir žiūri: gal lietuviška. Ti
krai — lietuviška. Staigus džiaugsmas staigiai 
ir dingsta. Skaito ant viršelio: „Paslaptingas 
svetys iš Indijos. J. Piliponis“.

— Verčiau jau nieko arba kita kuria nors 
kalba, negu tokį šlamštą ir dar už tūkstanties 
kilometrų nuo savo tėvynės, — prikaišiojo sve
čias grįžusiam is prausyklos Algiui.

Sis, tarytum piktai, tarytum draugiškai, su
bara:

— O tu, Pauliau, nckaišiok savo nosies, kur 
nereikia, ir nesirausk ten, kur nieko nepadėjai. 
Gal tau čia viskas ubagiška ir mizerna, bet turi 
savų paslapčių ir didelių vertybių.

Paulius sumyšta ir nustebęs žiūri:

— Tu, rodos, įsižeidei. Nesuprantu ...
— Nesupranti ir nereikia. Tau gal šlamštas, 

o tam, kuris tą knygą gabenosi — labai daug. 
Daiktas daiktui nelygu. Daugelio jų ne tik es
minė arba materialinė vertė, bet svarbiausia 
dvasinė: žiūrint kaip ir kokiose nuotaikose įgy
tas.

— Na, jau ta knyga, žinoma, ne tavo...
— Kaip sau išmanai... — abejingai murm

telėjo Algis ir, pusiau apsirengęs, priėjo prie 
kavos.

Paulius pasiliko besėdis prie lovos ant pa
prastos iš po prekių dėžės. Jis tarytum teberyl- 
kino seną savo mintį ir garsiai, lyg pats sau 
vienas, dėstė:

— Įdomu būtų tos knygos savininko pavar
tyti lagaminą arba kuprinę. Juk dabar labai 
paprasta ir lengva. Ilgų studijų nebereikia. 
Kiekvieno mūsų būklėj žmogaus siela, kaip ant 
delno. Užtenka tik pažvelgti į jo paties laga
mino arba skrynutės turinį. Pirmiau žmogus 
sunkiau buvo suvokiamas. Visokia mistika ir 
paslaptimis dangstėsi. Lengvai neprieisi. No
rint pažinti svarbiuosius jo sielos bruožus, rei
kėjo ištirti jo darbo vietą, kabinetą, valgomąjį, 
svečių kambarį, miegamąjį ir dar keletą vietų, 
kur turėdavo posėdžiauti (kabutėse) vakarais. 
Tiesiog nuostabu, koks elastingas tasai žmogus: 
čia jis išplinta ligi kelių kambarių buto, dvaro 
ar fabriko, čia susitraukia ligi menkutės pašto 
siuntinio dėžutės. Bet esmėj pasilieka toks pat, 
su tais pačiais rūpesčiais: kad tik neprarastų 
ko nors iš to, ką esamuoju momentu turi. Ir 
svarbiausia, kad žmogus jautriau išgyvena ma
žą nuostolį negu didelį. Nebesigaili, sakysim, 
didžiulės paliktos bibliotekos, bet serga dabar 
dėl vienos dingusios knygelės; gana abejingas 
dėl visų žuvusių turtų, tačiau negali nurimti 
dėl vienos pavogtos nosinės. Išeina, kad žmo
gaus laimei pasaulyje labai ir labai nedaug te
reikia. Tad klausimas: kam dar žmogus per 
visą savo gyvenimą tiek daug rūpinasi ir 
vargsta?

Kambary kiekvienas dirbo savo darbą ir, 
rodos, nė maž nesidomėjo ta Pauliaus filoso
fija. Jautresnis atsirado artimas kaimynas, kis-
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Kas ardo taiką ir kelia karus?
Kazys Veržikas

Sausio 10 d. Londone susirinko Jungtinių 
Tautų Organizacija. Joje svarstoma daugybė 
visokių klausimų, daug kalbama ir planuojama. 
Svarbiausias bet gi jos uždavinys: užtikrinti pa
sauliui taiką. Taigi, nesuspėjo praeiti nė metai 
nuo karo pabaigos, o žmonija vėl kuo rimčiau
siai susirūpino, kad nekiltų naujas karas. Sa
vaime suprantama, kad kiekvienam karo bijan
čiam nuolat lenda į galvą mintis: visi karo bijo, 
visi nori jo išvengti — tai kas gi pagaliau ardo 
tą visų trokštamą taiką, kas gi nori karo, kas 
nori jį sukelti?

Žinoma, įvairiais laikais buvo labai įvairių 
priežasčitĮ karams kilti. Žinome, kad žmonės 
daug kariavo dėl religinių dalykų, dėl karalių 
vainikų. Ypatingai daug kraujo tautos yra iš- 
liejusios, bekovodamos už savo laisvę ir nepri
klausomybę. Kartais buvo kariauta ir dėl ma
žų konfliktų, kurių nesugebeta taikos keliu lik
viduoti. Dažniausia bet gi tiesioginės, visiems 
matomos karų priežastys esti tokios, palyginti, 
menkos, kad stačiai sunku suprasti, kodėl mi
lijonai žmonių dėl jų net ištisus metus vieni 
kitiems galvas kapoja. Štai vienas'labai būdin
gas ir visiems dar gerai atmenamas pavyzdys.

1914 metų birželio 28 d. Sarajevo mieste 
' vienas serbų kilmės (ar bent jų inspiruotas) as
muo užmušė Austro — Vengrijos sosto įpėdinį 
erzherzogą Praną — Ferdinandą ir jo žmoną. 
Rodosi, tiesioginiai imant, turėtų būti, maxi
mum, smarkus konfliktas tarp Serbijos ir 
Austro — Vengrijos. O kas gi iš tikrųjų pasi
darė? Nagi susidarė milžiniška, Anglijos. Ru
sijos ir Prancūzijos vadovaujama koaliciją 
prieš... Vokietiją. Prie tos koalicijos, kaip ir 
paskutiniame kare, prisidėjo USA ir visi tol 
kariavo, kol pagaliau Vokietiją paklupdė. Va
dinasi, susipyko Serbija ir Austro — Vengrija, 
o mušėsi tai patys didieji pasaulio galiūnai. Ar 
gi jie iš tikrųjų taip gailėjosi to vargšo Prano 
— Ferdinando ir jo gražios žmonelės, kad net
verdami iš pykčio dėl jųjų nužudymo nuka
pojo galvas milijonams įvairiausių tautų žmo
nių? Ar gi tų dviejų žmonių užmušimo nuodė
mę galima buvo išpirkti tik nužudant keletą 
milijonų kitų visai nekaltų žmonių? Aišku, kad 
ne. Čia buvo visai kitos, daug svarbesnės ir 
seniai žinomos priežastys. Reikėjo tik geros, 
tragiškai sentimentalios progos ■— atentato.

.Tš čia suminėto (ir daugelio kitų) pavyzdžio 
matome, kad tikrąsias karų priežastis, vien pa
viršutiniškai, vien formaliai žiūrint, atspėti neį
manoma. Paprastai, kada norima pradėti ka
riauti, tai

tikros karo priežastys slepiamos, 
o labai plačiai ir garsiai kalbama apie kilnias 
(nors ir veidmainiškas) karo priežastis. Labai 
mėgstama sakyti, kad kariaujama dėl mažų 
tautų išlaisvinimo, dėl kokios nors priespaudos 
nuvertimo (pavyzdžiui, Hitleris neva norėjo 
„išlaisvinti“ Rusijos tautas), dėl viso pasaulio 
gerovės ir panašiai. Reikia pasakyti, kad dėl 
tokių kilnių dalykų karai iš tikrųjų kyla, bet 
retai. Dažniausia jie kyla dėl visai realių prie

žasčių. dėl kieno nors egoistinių siekimų, dėl 
materialinių tikslų. Tad tam, kas nori tikriau 
susivokti, ar gali kilti karas, patartina mažiau 
klausyti, ką pasakė parlamente ar spaudos at
stovams vienas ar kitas ministeris (mat, jis 
šiandien ministeris, ryt gali būti jau kitas; čia 
gražūs pavyzdžiai Churchillis, de Gaulle), ką 
kalba vienos ar kitos konferencijos dalyviai (ir 
konferencijos gali iširti, o tikrieji jų nutarimai 
esti slapti), bet daugiau skaityti istorijos fak
tus, studijuoti geografiją ir dažniau vartyti že
mėlapius. Taip darant galima pačiam, be kitų 
patarimo daug dalykų teisingai atspėti. Rašy
damas šį straipsnį, aš taip pat nenoriu jokių 
patarimų duoti. Aš tik noriu atkreipti dėmesį

Balys Augustinavičius

FniWtO
Žeme, mano žeme, 
Mėlynojo lino, 
Upėmis vingiuota, 
Kloniais ir kalnais. 
Visas tavo kraujas 
Žieduosna ištvino, 
Mano visas kraštas — 

- Vien žiedų žiedai — —
Negaliu pasotint 
Savo krašto žvilgio: 
Ten dangaus skliautelis 
Miškas ir vanduo... 
Berne, mano žeme 
Tavęs pasiilgau — 
Tu žydrynėj upių, 
Tu laukų žieduos.
Juodą vagą plėšdama, 
Artojėlis rymo — 
Vieversio giesmelė 
Liejas iš dangaus. 
Kaip gi nepajusti 
Dievo ant arimų, 
Laiminantį triūsą 
Dirbančio žmogaus. 
Kaip gi nepajusti 
Laimės tos krūtinėj — 
Čia save dulkelėj 
Ir žiede matai----------
Tartum gležnas diegas, 
Gimtoj žemėj gimęs, 
Ąžuolu bujoji 
Tėviškėj tvirtai.
Žeme, mano žeme 
Mėlynojo lino, 
Aš tave kaip knygą 
Amžiną skaitau. 
Visas Tavo kraujas 
Žieduosna ištvino, 

* Visą savo kraują 
Aš aukoju Tau. 

į tuos dalykus, į tuos taškus, kurie yra įsidėmė 
tini, studijuojant karų galimumo klausimą. Ki
taip sakant, aš noriu nurodyti keletą būdingų 
pavyzdžių, dėl kurių dažniausia kyla karai. O 
skaitytojas pats geriau susivoks, ar tie mano 
pavyzdžiai jau yra pasenę, ar jie tinka dar ir 
mūsų laikams. Pats skaitytojas nuspręs, ar ir 
dabar yra tokių vietų pasaulyje, kur vieną ar 
kitą pavyzdį būtų galima praktiškai pritaikyti. 
Tad kokie ir kur yra tie taikai pavojingi taš
kai?

Visų pirma taikai labai
pavojingi yra patys žmonės.

Kodėl gi? Juo daugiau kuri valstybė turi žmo
nių, juo ji stipriau jaučiasi, juo greičiau pas
vyra į karo norinčių valstybių pusę. Tačiau 
žmonių gausumas, vien tik gyventojų skaičius 
reikalo dar nenulemia. Nepakanka to, kad tau
ta yra gausi. Reikia, kad ji būtų gerai organi
zuota ir vieninga. Mažos, bet gerai organizuo
tos, vieningos tautos, jei pačios karo ir nepra
deda, tai bent žymiai sumažina kitų valstybių 
karo apetitus (Mat, dėl mažo, bet kieto riešuto 
ne kiekvienas nori kad ir vieną dantį išsilauž
ti. Pavyzdys: Hitleris ir Šveicarija). Didelės, 
bet nevieningos tautos yra karų priežastys: ar
ba kiti jas puldinėja arba jos tarpusavyje ka
riauja (Kinija). Kitokios rūšies pavyzdys, vadi
namas „pasivėlavusios“ valstybės. Tai Vokie
tija, Italija ir Japonija. Šitos trys valstybės ga
lutinai susiorganizavo į vieningas valstybės vė
liau negu visos kitos didžiosios tautos. Pavė
lavo. Jos atėjo į galingųjų valstybių tarpą jau 
tuo laiku, kai pasaulis maždaug jau buvo pasi
dalintas. Vadinasi, „šaukštai po piet“. Tatai, 
tų pasivėlavusių valstybių neįtikino ir nenura
mino. Jos pradėjo skverbtis, kur tik galėdamos 
ar negalėdamos. Šis karas jas „nuramino". Tik 
ar ilgam? ...

Apskritai, reikial pasakyti, kad pastaraisiais 
šimtmečiais žmonių skaičius pasaulyje milžiniš
kai išaugo. Ypatingai

pasidaugino baltieji žmonės.
Apskaičiuota, kad visame pasaulyje 1800 metais 
buvo 185 milijonai, o 1910 metais jau net 560 
milijonų baltųjų žmonių. Baltieji žmonės pasi
darė labai judrūs ir aktyvūs. Svarbiausia, bal
tieji žmonės pradėjo veržtis i spalvotųjų žmo
nių gyvenamas sritis (tai gražiai buvo pavadin
ta „kolonijų politika“), su jais kariavo, o juos 
nugalėję, besidalindami grobiu, tarp savęs pe
šėsi.

Šiuo laiku tuščių ar mažai atsparių vietų 
(mat, ir spalvotieji žmonės nebenori įsileisti 
„išlaisvintojų“ ir „kultūrintojų“) pasaulyje ma
ža beliko. Tad vadinamas „kolonijų klausimas", 
mažųjų tautų „išlaisvinimo“ ar jų „globojimo“ 
klausimas pasidarė labai pavojingas taikai taš
kas. Mat, yra labai daug geradarių, norinčių 
mažąsias tautas ir spalvotus „išlaisvinti" ir 
„auklėti“ — iš to susidaro net piktos varžyty
nės, kurios esant tinkamai progai gali virsti ir 
konfliktu. Įdomu, kad tokios varžybos vyksta 

■ir dabar, kada karas balų jų žmonių eiles gero
kai praretino, kada išnyko Hitleris su savo 
„Voik ohne Raum“ teorija.

Antros nuolatinio tarptautinių ginčų ir karų 
šaltinis yra

žemė ir jos gelmių turtai.
Dėl nieko kito taip daug ir taip kruvinai 

žmonės nekariavo, kaip dėl žemės gabalo. Mat, 
žemę padauginti ar pagaminti negalima. Žemės 
visada buvo ir yra tiek, kiek yra. Žemę galima 
tik arba prarasti arba iš kitų atplėšti.

Žemė pasidaro karščiausių varžytynių ob
jektu tada, kai jos gelmėse tūno vertingos ža
liavos, kaip anglis, metalai ir nafta. Jei tokie 
turtai randasi mažos valstybės žemėje, tai jos 
likimas bus liūdnas. Visi norės ją „išlaisvinti“ 
ir „globoti". Kodėl? Mat, be anglies, be me
talo, be naftos nė viena valstybė ir taikos metu 
negali išsiversti. Ką jau bekalbėti apie karo 
metą. Yra pasaulyje tik trys tokios valstybės, 
kurios pačios turi visus čia suminėtus žemės 
gelmių turtus. Tai: USA, D.Britanija ir Sovie
tai. Tačiau, kiekviena valstybė rūpinasi atei
timi, rūpinasi, kaip tuos turtus dar padidinti, 
kur jų dar daugiau gauti. D. Britanija tuo at
žvilgiu yra net gi gan opioje padėtyje. Mat, 
Jos (D. Britanijos) žemės turtai yra išsklaidyti 
po visas pasaulio šalis, su kuriomis ji gali lais
vai susisiekti tik vandeniu ir oru. Jei kas pa
žeistų D.Britanijos viešpatavimą jūrose ar ore, 
tai jos padėtis iš karto pasidarytų labai kebli. 
Iš čia suprantama, kad kiekviena valstybė, kuri 
mėgins perdaug įsitvirtinti jūrose ar ore, bus 
D. Britanijos (tiesioginiai ar netiesioginiai) su
drausta ir „nuraminta“. Taigi va čia yra vėl 
taikai pavojinga vieta.

Kalbant apie žemės gelmių turtus reikalinga 
atskirai suminėti

benziną,
be kurio nė viena valstybė taikos metu negali 
gyventi. Gi karo be benzino ir pradėti nega
lima. Juk kariaujant sausumoje, vandenyse, po 
vandeniu ir ore, pirmoje eilėje reikalingas ben
zinas. Kiekvienai didesnei valstybei benzinas 
pasidarė šiandien gyvybės ar mirties klausimas. 
Todėl nėra dabar tokių diplomatinių pasitari
mų, kuriuose tiesiog ar netiesiog nebūtų palies
tas benzinas. Teisingai jumoristai sako, kad juo 
didesnis diplomatas, juo smarkiau jis kvepia 
benzinu. Pavyzdžiui, Persijos įvykiai yra ap
gaubti benzino kvapu. Mat, D.Britanijos patys 
didieji benzino ištekliai yra: pietų Irane, Eufrato 
ir Tigro slėnių srityse. To jau pakanka, kad 
supratus, kodėl Irano ginčas prasidėjo ir kaip 
jis, eventualiai, gali baigtis.

Jūros ir okeanai 
buvo ir yra taip pat nuolatiniai ginčų bei karų 
šaltinis. Jūros vaidmenį galima trumpai taip 
apibūdinti: sausuma skiria, jūra jungia. Sausu
ma tolina, jūra artina. Todėl dėl jūrų ar bent 
dėl laisvo priėjimo prie jūrų kovoja kiekviena 
valstybė iš paskutiniųjų. Žinoma, jūrų ir okea- 

(Tęsinys 6 pusi.)

ris sėdėjo ant gretimos lovos ir rausėsi atsi
daręs savo lagaminą'. Nors Paulius jokio dė
mesio į tai nekreipė, tačiau jis, išgirdęs apie 
sielą ir lagamino turinį, bematant užvožė savo 
lagaminą, tarytum ir pats užsidarydamas nuo 
pašalinių akių. Savo rėžtu jis paklausė: „O kur 
gi jau galima būtų rasti mūsų seniūno sielą, jei 
jis tik portfelį teturi ir tą tuščią?"

— Dėl to jūsų seniūnas ir blaškosi, kad jo 
siela nesugaunama, — atsakė Paulius.

Tuo pat metu plačiai atsidarė kambario du
rys ir, pasilenkdamas, tarytum saugodamasis 
pakaušį užkliudyti, ryžtingai įžengė augalotas, 
žvalus, motociklisto apdaru vyras.

Džiaugsmingai pašoko Algis ir sušuko:
— Tu? Petrai? Pagaliau... O aš jau ir 

vilties buvau nustojęs ...
— Juk žodis. O man, jei žodis,, tai ir pro 

pragaro vartus prasiveršiu.
— Na gerai. Sėskis. Tikiu... Gal puodelį 

kavos?
— Nesirūpink. Aš ne toks vėpla,- kad pra

leisčiau progą pakeliui. Juk čia ubagystė, kaip 
matau...

Algis, tarytum, įsižeidė: — Atsiras ir pas 
mus ką nors geresnio svečiui.

Petras sustojo vidury lovų ir žvalgėsi po 
kambarį. Staiga jis nusistebėjo: — O ko čia 
Paulius’ toks šiandien sukiautęs?
" —■ Tu jo neliesk/— atsiliepė Algis: — jis, 

mat, sėdi ant dėžės ir kuria naują teoriją.
— Būtent.
— Siela lagamine.
— Ėt! Paskutinis reikalas, kai ji jau laga 

mine.
— O tavo kame gi, ar žinai?
Valandėlę Petras sumišo: — Mano? Kame 

mano siela?... A vilkai ją žin! Svarbu, kad 
aš gyvenu, ieškau ir jaučiu. Kilometrai mane 
sotina, erdvė vilioja, saulė glamonėja, dulkės 
palydi, vėjai' šūruoja. O kur mano siela, dabar 
nemoku pasakyti.

— Bravo! Puiku!. Girdėjai, Pauliau? — pa
šoko Algis.

Petras rūsčiai žvilgterėjo, staiga apsisuko ir 
drūtai atsakyk: važiuojam ar ne? Aš ilgai ne
laukiu.

— Tuojau 1 Tuojau! — patvirtino Algis.
Atsistojo ir Paulius. Jis be galo buvo nus

tebęs:
— Algi, tu išvyksti? Rimtai? O kaip gi su 

upėtakiais? Juk susitarėm šiandien vėl po ak
menimis pagramdyti? Be to, pliažas, ten jos 
lauks. Juk žinai?

— Ėt! Tenkinkitės jūs savo upėtakiais, 
pliažu ir visa kita. Man visa tai pasmirdo ir 
nebeapsikenčia jau. Rodos, ir aš pats dumblu 
jau pradedu dvokti.

Algis skubiai tvarkė savo daiktus. Kimšo 
į kuprinę priegalvėlį, antklodę, rankšluostį, 
muilą, šepetuką. Sužiuro visas kambarys ir ty
lus, nusiminęs stebėjosi. Tvarkinys vėl pakilo 
iš lovos, skubiai įlindo į kelnes, įmynė į me- 
džiokus ir priėjo prie Algio.

— Tikrai, pone seniūne, jau mus nori apleis
ti ir visai pabėgti?

— Nežinau. Nieko nežinau ...
— Na jau nežinai? Tik sakyti nenori gal? 

Jei kur yra geriau, gal ir mes galėtumėm? Argi 
gaila?

— Na, pasakyk, Petrai, kur mes vykstam?
— Dabar — šiaurės vakarų kryptimi, o to

liau — pamatysim.
— Girdėjot? Vienu žodžiu taip: jei po sa

vaitės, kitos negrįšiu, vadinasi, išsirinkit sau 
kitą seniūną ir gyvenkit laimingai. O aš nega
liu... Negaliu ne dėl to, kad kitur kur nors 
geriau tikėčiausi, bet, apskritai, šiandien, kada 
mūsų žmonės pagalbos šaukiasi, kada tūks
tančiai blaškosi ir vargsta, net gardžiausias 
kąsnis springsta gerklėj. Negaliu taip sėdėti 
ir nieko, ničnieko neveikti. Vyksim, judė- 
sim ir ką nors darysim. Svarbu, kad veiksim, 
bet nekvakšėsim. Baisu, baisu man, kai pagal
voju: juk mes, išties, nevykusių perekšlių liz
das.

Algis užsimetė kuprinę, aptvarkė sujauktą 
lovą ir visai nuoširdžiai, bemaž susigraudinęs 
pasakė:

— Laimingai, vyrai! Visi jūs buvot man 
mieli, malonūs ir aš jūsų nepamiršiu...

Haunstetten, 1946.1. 20.

I kalnus!
I

Pakilkime į kalnus miels drauguži, — 
kalbu rimtai... I

Tenai, kur priekaištų, nei piktų žodžių, 
nėra vi^ai...

Įsivaizduok, kad dabar grįžai Lietuvon ir 
pasakoji giminėms ir pažįstamiems apie savo 
gyvenimą Vokietijoje. Tarp kitko sakai, kad 
gyvenai pietų Bavarijoje. „O, juk ten labai 
gražu, tiesa?“ — klausia namiškiai. „Juk ten 
pat Alpės, amžinas sniegas, trikšmingii teka 
kalnų upeliai, skraido arai...? O, papasakok, 
kaip atrodo kalnail? Ar sunku įlipti į kalnų vir
šūnes? Ar čiuožei kalnuose pašliūžomis? Ar 
iš tikro tenai taip gražu, kaip knygose rašo
ma? ..— Ką tu į tai?...

Seneliai teisintųsi, sakydami, kad jų seniems 
kaulams nebeįmanoma po kalnus, lyg kalnų ož
koms, šokinėti; vaikai — kad jų vienų tėvai 
neleidę į kalnus. Įdomu ką tu sakytum, jau
nuoli, jei sveikata tavo puikiausia, jei tėvai tau 
netrugdė, jei tos kelios markutės tau rolės ne
vaidino, kaip teisintumeis?

„Geriau vėliau, negu niekuomet," — pasakė 
pilietis, atėjęs į stotį, traukiniui išėjus. Kad 
išvengtumėm panašaus šio posakio išaiškinimo, 
neatidėliokime savo kelionės į kalnus, laukdami 
vasaros. O kalnus pamatyti ne tik naudinga, 
bet ir reikalinga. Kalnuose jūs pajusite ryšį 
žmogaus su gamta ir kartu su visagaliu Pasau
lio Valdovu; kalnuose jūs prisiminsite savo tė
vynę, ten jūsų apsnūdusi dvasia iš naujo at
gims ... Tiesa, gal ir neprieis prie panašaus at
gimimo tas tautietis, kuris jau nebe protu, bet 
kišene jaučia. Bijau, kad visa tai jam neatro
dytų per „šalta, per miglota, neįdomu“. Šios 
rūšies žmonėms tikrai nepatarčiau vykti į kal
nus, nes ten iš tikro... šalta. Visi kiti giliai 
pajus kalnų didybę. Kalnų grožis ir amžina 
tyla bematant pavergia ir perkelia į savitą pa
saulį. Tačiau žmogus, pakilęs į trijų kilometrų 
aukščio kalną, navienodai išreiškia savo jaus
mus. Jei jis poetas — truputį padūsavęs lieja 
eilutę po eilutės; jei jis dailininkas — stengiasi( 

savo jausmus sulieti į peizažus; jei aktorius — 
pliekia atminty išlikusias citatas iš veikalų apie 
kalnus. Nedarykite iš.to išvados, kad tik me
nininkams, svajotojams, poetams tėra skirti kal
nai. Kiekvienas, kad ir „pilkiausias" žmogelis, 
jaus nė kiek nemažiau už kitus kiekvienoje uo
lynų kruopelytėje Visagalio ranką, tik jis to 
nemokės kaip dailininkas atvaizduoti, kaip poe
tas žodžiais išreikšti. Tas neišreikštas jausmas 
ras vietą sau giliai širdyje, nes už tų kalnų, kad 
ir kažin kaip aukšti jie bebūtų, jis matys gim
tąją žemę dar gražesnę, dar brangesnę. Kalnai 
prikels jį naujam gyvenimui, gyventi Lietuvai.

Labai maža lietuvių atsiranda, kurie vyksta 
į kalnus, ir tai tik iš tų, kurie Jau seniai, gal dar 
Lietuvoje būdami, panašią kelionę planavo, šio 
straipsnelio tikslas išjudinti ir tuos, kuriems tai 
nė į galvą nebuvo atėję. O kad tokių yra — aš 
atsakau.

Kalnuose, kiekvienoje įdomesnėje vietoje, 
pastatai ir net uolos yra pribraižyti lankytojų 
autogramomis. Ar tai kultūringa, ar ne — ga
lim nesiginčyti. Kiekvienas turi savo nuomonę. 
Bet, kas svarbiausia, kad iš tų autogramų gali
ma apytikriai sužinoti, kiek ir kokių lankytojų, 
kitaip tariant, turistų, ten buvoję. Autogramaa 
bešifruodamas priėjau įdomią išvadą. Pirma 
vieta, pagal gausumą, tenka įvairių rekordų 
kraštui — USA. Tas mūsų gali nestebinti, bet 
kad nedaug nuo jų teatsilieka... na, kaip Tams
toms atrodo, kas? Ogi mūsų „broliai“ — lat
viai. Toliau seka lenkai ir estai. Lietuvių pa
rašų tik du, trys. Nedaugiau! Iš to seka: arba 
du, trys ten tebuvo, arba mes esame kultūrin
giausia tauta pasaulyje.

Truputis informacijos bei praktiški patari
mai kelionei. Kelionės tikslu siūlau Garmisch- 
Partenkircheną, visame pasaulyje garsią žiemos 
sporto Olimpiados vietove. Ten pat yra Ir 
aukščiausias Vokietijoje kalnas — Zugspitze 
(2966 m). Išeities taškas — Mūnchenas, Starn- 
berger Bahnhof. Patogiausias traukinys — 12 
vai. 30 min. Pravažiuojantieji gauna Mūncheno 
nakvynę Tumblingerschule, Tumblingerstr. (Nuo 
stoties 1 linija, 2-as sustojimas — Sendlinger- 
torplatz, paskiau Lindwurm gatve 10 min. ko-
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Kodėl aš šia ąstiraday?
Paskutinės 1944 metų birželio dienos. — Hitlerio vyr. būstinėje liepos 20 d. — Nacių įnirši
mas pasistatyti naujų, vad. „Partijos gynimosi liniją palei Lietuvos — Vokietijos sieną. — 

Per griūvančią Vokietiją į vakariečių pusę.

savo nuožmumu pagarsėjusiuose Vokietijos la
geriuose, šiandieną neranda jokio ryšio su savo 
kraštu ir kelio atgal. Neranda tenai jokių ryšių 
ir Izraelio tautos sūnūs, kuriuos taip įkyriai pir
šo ir kaltino bendrininkais ano rytietiško rė
žimo.

Mes visi laukiame tos valandos, kada atsi
darys laisvės keliai į gimtąjį kraštą. Mes tuos 
kelius gerai pažįstame ir juos lengvai surasime, 
nieko neapsunkindami. Tik tegul Atlanto char- 
ta ir Prezidento Trumano 12 punktų virsta gy
vąja tikrove. > Adv. Vyt. Rotulis

Paskutinės 1944 m. birželio dienos! Jos bu
vo paskutinės vokiečių kariuomenei rytuose, 
paskutinės naciams, visiems kitiems — naujo 
rytojaus, nes pagaliau rūsčiosios nacių dienos 
jau buvo galutinai suskaitytos ir vedė į galą, 
į tą galą, kuris jų pačių taip seniai ir taip šau
niai buvo užsitarnautas. Artėjo taip pat galas 
visiems jų žvėriškumas ir jų neribotai sauva
lei!... Aušo naujo rytojaus dienos!...

Nacių kariuomenė išbadėjusi, nuplyšusi, dau
gelis basi, besiskundžią, kad jau kelios dienos, 
kaip nevalgę, ritosi galvotrūkčiais per Lietuvą 
į vakarus, nors sovietų kariuomenė dar buvo 
už Minsko, daugelis iš jų dar jos nebuvo matę. 
Paskutinė jų surinkimo vieta buvo prie Gum
binės ir Insterburgo.

Visa naujoji — nacinė ir senoji — tradicinė 
prūsų militarinė disciplina tada buvo pairusi. 
Daugelį kartų teko matyti, kaip kareiviai ne
besisveikino su karininkais. Nepasveikinti ka
rininkai bandydavo plūsti, o tai toliau stovin
čiuose kareiviuose tik garsų juoką sukeldavo.

Kai kurie pasitraukią daliniai bandė padegi
nėti ūkius ir fabrikus. Ypač žiauriai atsižymėjo 
vadinami „valymo, būriai“, vadovaujami vokie
čių karininkų ir puskarininkų. Tie daliniai bu
vo sudarytti iš suvarytų rytų „savanoriškų“ 
tautų.

Londono radijas (BBC), kuris per visą vo
čių okupacijos metą visam pavergtajam ir grą- 
somam pasauliui buvo gyvybės ir dažnai pas
kutinės gaivinančios yilties ir pasitikėjimo šau
klys, kas dieną savo pranešimais kėlė gaivinan
čią nuotaiką. Daugelis skaitėsi su faktu, kad 
palūžus Atlanto pylimui, vokiečių frontas grei- 

-tai grius, ypač dar ir dėl to, kad tomis dieno
mis ir per Prancūziją vokiečiai nešdinosi- fater- 
lando linkui.

Prie Vilniaus, Daugpilio ir Kauno vokiečių 
bandymai susilaikyti nuėjo niekais.

Ir pagaliau! Pagaliau liepos 20 d. išaušo. 
Pats Gocbelsas paskelbė, kad Hitlerio vyr. būs
tinėje buvo mėgintas sukilimas prieš patį vieš
patį — Hitlerį. Londono radijas ne tik tai pat
virtino, bet savo tarnybiniuose pranešimuose 
pranešinėjo visas sukilimo ir pasikėsinimo 
smulkmenas,-pabrėždamas, kad Vokietija mili- 
tariškai jau griūna.

Sukilėlių pasikėsinimo ir sukilimo tikslas bu
vo paskubinti kapituliaciją prieš vakarus, o 
prieš rytus laikytis. Buvo norėta dar kartą 
pamėginti nepavykęs 1918 metų bandymas.

Vakaruose ir Balkanuose vis drąsiau kilo 
naujo pogrindinio judėjimo bangos. Tik baltų 
tautos su baime žvalgėsi. Jos gerai matė, kad 
jas vėl gali ištikti likimas, jau gerai pažįstamas.

Pagaliau krito Kaunas ir Daugpilis. Kas da
ryti? Ar pasilikti pasyviu stebėtoju, kaip kad 
buvo pabandyta 1940/41 metais?

Kartūs prisiminimai ir skaudūs daugelio de
šimčių tūstančių lietuvių šeimų išgyvenimai, ne
tekus savųjų ir artimųjų, vertė į atskubančią 
tikrovę atviromis akimis pažiūrėti.

1941 m. birželio 22 d. garsioji baltų tautų 
apgaulė, būk grobuoniškoji nacių kariuomenė 

lio ir pasiklausti. Yra tik čiužiniai ir lovos. Už 
užstatą duodamos antklodės. Vakarienė, nak
vynė ir pusryčiai iš viso tik 30 pfenigių. Lietu
vių Sąjunga pasiekiama: 1 linija iki Rosenhei- 
merplatz, persėsti į 12 iki Sternwartestr., ten 
pasiklausti Lamontstr. 21.) Važiuojate iš Mūn- 
cheno Garmisch-Partenkircheno link. Į stotį 
atėjote dvi valandas prieš traukiniai išeinant, 
todėl turit vietą sėdėti prie plataus, nežkalto 
lango. Traukinys slenka pro Štarnbergo ežerą. 
Už jo tuoj prasideda kalnai ir kalneliai, kurie 
prie Garmisch-Partenkircheno- pasiekia debesis 
ir išlenda dar virš jų. Garmisch ir Partenkirchen 
— tai du miesteliai, kuriuos skiria tik geležin
kelio linija. Išėję iš stoties einate tiesiai Bahn- 
hofstr. Kiek paėjus, po kaire, rotušė. -Čia gau
site maisto korteles. Po dešine, truputį toliau, 
parke, Kurverwaltung, kur ilgesnį laiką norin
tiems apsistoti išduodami „Zuweisungai“ pri
vatiems butams, patiekus daktaro arba kitokį 
pažymėjimą, kuriame matyti, kad to žmogaus 
sveikata reikalauja ilgesnį laiką pakvėpuoti kal
nų oru. Kas nakvos tik 2—3 naktis, eina kartu 
su manim ta pačia gatve iki galo, iki koplyčios. 
Pasuka po dešine, eina Ludwigsstr.; po kaire 
lieka bažnyčia, toje pačioje pusėje, kiek toliau, 
Gasthof Fraundorfer. Čia turistų lovos ir „bur
žujiškos“ — su patalais. Jei čia nėra vietos, 
galima sekančiu traukiniu pavažiuoti iki Mit
tenwalde, ten lietuvių stovykla. Pagaliau Gar- 
mische yra Turnsaal, kur visuomet garantuota, 
kad ir ne kokia, bet nakvynė ... Pašliūžininkai 
išsinuomuoja Ski pas Lenzą, Ballengasse 21 — 
tai Ludwigsstr. skersgatvis. 2 Rm. dienai, žino
ma, ir .užstatas. Sekantį rytą skubame į Zug- 
spitzbahnhofą, prie stoties. 9 vai. išeina trau
kinys į Zugspitzę. Kelio 9 kilometrai. 4,5 kilo
metro tunelis po kalnu. Pakelia iki 2650 m. Li
kęs kelias — ant vielos pakabintu vagonėliu, 
kelių šimtų metrų aukštyje nuo žemės. Jei bi
jai — gali nevažiuoti. Jei nepasiseka gauti bi- 
leto į Zugspitzę, pirkti tik iki Kreuzeck. Svarbu 
tik įlipti į traukinį; pasiūlei konduktoriui už
sirūkyti — ir jis parduos tau biletą traukiny. 
l«t nepasiseks „kombinacija“, išlipai Kreuzecke. 

į baltų tautas atvykstanti jų išlaisvinti, tiek 
joms tiek visoms kitoms, pranašioje būklėje 
esančioms tautoms atnešianti laisvę ir nepri
klausomybes, visose tose tautose sukėlė spon
tanišką entuziazmą. Ir lietuvių tauta tada 
buvo pakilusi naujam laisvės žygiui. Tik 
deja! Ta laisvės ugnis nacių į 3 — 4-ją dieną 
buvo žiauriai užgesinta. Naciai be jokių pa
siaiškinimų pasirodė, kas ir ko pakilo per Lie
tuvą į rytus.

Balys Gaidžiūnas

7$ tėvynės vežant
Iš tėvynės vežant paukščiai rytą kėlė. 
Saulė žemei nešė rūpestingą dieną. 
Brangūs atminimai skaudžiai širdį gėlė. 
Kad iš gimto krašto lydi vargas vienas.

O kiek saulės būta mūs laisvam kelyje. 
Kiek žiedų pražydo mūsų vargo žemėj. 
Šimtmečiais draskytos gilios žaizdos gijo 
O dabar ir vėliak iš tėvynės tremia.

Vėl takus paliekam, kur į laisvę ėjom, 
Kur išmokom vargą ant pečių išnešti.
Po dangum gimtuoju drumščias žvarbūs vėjai, - 
Kaip per audrą baisią kelią susirasti.

Pelenai vaidenas,^kur maži užaugom, 
Gailiu balsu šaukia pasiklydę paukščiai. 
Ar prie gimto kelio topuliai dar auga. 
Ar juos nesuskaldys naujam rytui auštant.

Viskas kyla dūmais, debesim nuplaukia. 
Ar tik nesuklupsim be gimtosios žemės? 
Verkdami berželiai pakelėje klaupias, 
Kad už laisvės žodį iš tėvynės tremia.

(Alenšteino kalėjime 1944.8.2)

Tai štai kokių faktų ir įvykių akivaizdoje 
atsidūrėme visi tie, kurie nieko bendra nenorė
jome turėti su naująja, tolygia buvusiai, tvarka!

Vardan didžiojo protesto neliko nieko kito, 
kaip per griūvančią Vokietiją pasitraukti prie 
vakariečių fronto. Juo lengviau tai buvo pada
ryti, nes jau tada naciai buvo bejėgiai sulai
kyti naujas bangas ir jas panaudoti karo ma
šinai.

Tiesa, daugelis tūkstančių lietuvių tada buvo 
sugaudyti ir Šiauriame rudens ore, purve ir lie
tuje, kaip didžiausi nusikaltėliai, verčiami kasti 
beprasmiškus apkasus. Bet kurie spėjo pras- 
prukti pro naciškus Rytprūsius, tų didelė dalis 
išliko šalia karo audrų.

štai dėl ko aš ir daugybė mano tautiečių, 
nieko bendra neturėjusių su naciais, pabėgom! 
Pabėgome ne Vokietijoje ieškoti prieglaudos, 
bet pas vakariečius, kurie be rytų įtakos buvo 
sukūrę garsiąją Atlanto chartą. Pabėgo ir visi 
tię, kurie sunkiausiose sąlygose dirbo pogrin
dinį darbą, dažnai būdami savo tautai pasku
tine viltimi. Ir visi tie, kurie buvo kalinami

Pasikeli vielos vagonėlio pagalba į kalną (1800 
m). Puikus vaizdas į visą slėnį su miesteliais 
ir kaimeliais. Be to, veda platus takas kalnų 
papėdėm keletą kilometni puikiam pasivaikš
čiojimui. Tal&s baigiasi Hochalm viešbučiu. 
Puiki alpiečių muzika ir dainos. Gardus alus 
ir „stammas“. Išnuomuoja Ski. Žavingos snie
guotos pašlaitės, rodos, tik pašliūžininkams ir 
skirtos... nusisukti sprandą. Na, kitą dieną 
tikriausiai pateksime į Zugspitzę. 2 su puse 
kilometro aukštyje yra uolose viešbutis, aukš
čiausias Vokietijoje. Tai pats įdomiausias, bet 
ir brangiausias kelionės etapas (23,— RM). Ši 
linija statyta 1928—31 metais, ir, ypač tunelio 
pravedimas, kainavo ne tik milijonus pinigo, 
bet ir ne maža žmonių gyvybių.

Partezkirchene įdomu dar pamatyti dažnai 
anksčiau filmų apžvalgose matytą Olimpinį Ski 
Stadijoną. Prie stoties yra dar ledo stadijonas, 
kur vyksta ledo ritulio rungtynės. Pamatyti 
bus tikrai ko, tad dviejų dienų lyg ir mažo
ka... Tik, prieš kelionę, nepamirškime pasi
melsti, kad Dievulis duotų gražų orą, nes nuo 
to priklauso didžiausia dalis mūsų kelionės pa
sisekimo.

Jaunimui, ypač skautams, patarčiau kreiptis 
į UNRRA. Mačiau ne vieną organizuotą skau
tų grupę kalnuose, UNRRos vadovaujamą ir 
lydimą. Kitas, likęs jaunimas turi sporto sek
cijas, kurios panašias iškylas tikrai gali įtraukti 
į savo programą. Bendrai, kas liečia išlaidas. 
Jos tikrai menkos, palyginus su tuo lobiu, kurį 
parsivešime iš tos kelionės. Pagaliau, tas šim
tukas nėra jau tokia didelė problema. Svar
biausia noras.

Baigiu, tikėdamas, kad mano žodžiai nebus 
balsas tyruose...

Patogiausias traukinys iš Mūncheno į Gar- 
misch-Partenkircheną išeina 12,30. Jokių leidi
mų nereikia.

Tad iki pasimatymo...................kalnuose!
A. Kontv-is

Minia
Dar neseniai bombardavimo metu slėptuvėje 

ar visuotiniojo susirinkimo metu dabar, nevie
nam mūsų teko matyti minią. Ją sudaro tie 
patys pažistami mums žmonės, mes patys tam
pame jos dalele. Jonai, Petrai, Onutės, — visi 
tie, kuriuos mes kasdieną matome, įsijungia, 
suauga į kažkokį vienetą.

Mes visi tada esame labai arti vienas kito, 
sėdėtume ar stovėtume. Atsiranda fizinis ar
tumas. Jei išsisklaido pavieniai asmens, jei tarp 
jų susidaro vietos tarpas, minios jau nebebus. 
Liks pavieniai išblaškyti individai. Taigi, pir
mutinė būtina sąlyga miniai susidaryti yra vie
tos ir fizinis artumas. Pavieniai asmens kvė
puoja tuo pačiu oru, įtraukdami į, plaučius, gal 
būt, čia pat kito žmogaus orą. Mes lyg min
tame tomis pat azoto ir deguonies dalelytėmis, 
kurios paliečia kiekvieno iš eilės plaučius.

Važiuodami žmonės traukiny, nors ir kokia 
spūstis būtų, dar nesudaro minios. Kiekvienas 
yra užsiėmęs savim, savo mintimis ir reikalais. 
Nežiūrint vietos bei fizinio artimumo, minios 
čia dar mes nesudarome.

Miniai susidaryti dar reikia psichinio ben
drumo. Ar tai būtų atskrendančio lėktuvo bai
mingas laukimas, ar tai būtų įtampa rinkiminių 
rezultatų belaukiant, reikia kaž ko dvasinio, 
kas suvienytų žmones, suartintų jų galvosenai 
Reikia kažkokios vienos bendros minties, kuri 
tuo pat momentu apimtų visų susirinkusių dė
mesį. Šalia fizinio artimumo turi ateiti psichinis 
— bendra minios dvasia.

Minia — tai savotiška visuma, vienetas, tu
rįs savo fizinę formą ir psichiką.

Kaip paskiras žmogus turi tam tikrų bruožų, 
kurie jų iškiria iš kitų žmonių tarpo, taip ir 
minia kiekvieną kartą ir kiekvienoje vietoje 
yra savaip charakteringa.

Minia, giedanti „Pulkin ant kelių“, kada gi
liai tikį žmonės tuos žodžius taria, turi savyje 
kaž ką didingo, nematomo, kilnaus. Minia, be

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

The Fourth Lesson (ze fors lesn) — Ketvirtoji pamoka
Well, Dear Pupils, how are you? Did you 

learn much? Was the third lesson not too dif
ficult? How many hours did you work? Pas
veikinimą tur būt, supratotot, bet kaip su ki
tais sakiniais? Žodis “much’* (mač) reiškia daug 
kaip ir žodis “many“ (meni). Koks gi pagaliau 
skirtumas tarp šitų dviejų žodžių? Taigi, “jpuch“ 
vartojama tuo atveju, kada kalbame apie ma
sę, kurioje negalime išskirti paskirų daiktų. 
Pav.: “much work“ — daug darbo, “much time“ 

,(taim) — daug laiko. “Many“ vartojama tuo 
atveju, kada galime išskirti masėje paskirus 
elementus. Pav.: “many children“ (čildrn) — 
daug vaikų, “many people“ (pypi) — daug žmo
nių. Sakoma “much money“ (moni) — daug 
pinigų, “o ne many money“, nes čia žodis “mo
ney“ imamas, kaip masė, Žodis “difficult“ (di- 
fiklt) reiškia, „sunkus“, bet vartojamas dvasi
niam arba moraliniam sunkumui išreikšti. Pav.: 
“It is a difficult question“ (it is e difiklt kuesen)
— tai sunkus klausimas. Žodis “heavy“ (hevi), 
kuris reiškia t p. „sunkus“, vartojamas svoriui 
išreikšti, pav.: “This table is very heavy“ (zis 
tebl is veri hevi) — šitas stalas labai sunkus. 
Apie darbą — work, gyvenimą — life (laif) 
ir laiką time, paprastai nesakoma difficult, bet 
hard (hart), kas reiškia pažodžiui išvertus — 
kietas. “I had a hard life in Germany" — reikš
tų — aš turėjau sunkų gyvenimą Vokietijoje. 
Iš viso žodis “hard“ dažnai vartojamas pana
šiais atvejais vietoj žodžio “difficult“. Žodis 
“hour“ (aur) reiškia valanda. Kadangi „h“ ne
tariamas, tai prieš žodį “hour“ reikia vartoti 
netikrąjį rodiklį “an“. Sakome. “An hour“ (en 
aur), o ne “a hour“. Žodis “too" (tu) reiškia
— per daug, kada jis stovi prieš būdvardį arba 
prieš būdvardinį prieveiksmį. Pav.: “It is too 
much“ — to perdaug. “The lesson is too diffi
cult“. Too sakinio gale reiškia taip pat. Pav.: 
I learn English too.

Pereitą kartą kalbėjom apie daugiskaitos 
sudarymą. Žinome kaip sudaroma daugiskaita 
žodžių su įvairiom galūnėm. Tačiau anglų kal
boje yra žodžių, kurie daugiskaitoje pavirsta 
visai kitu žodžiu:
child (čaild) — vaikas, children (čildrn) — 

vaikai
Foot (fu) — koja. Feet (fyt) — kojos 
Tooth (tus) — dantis. Teeth (tys) —dantys 
Goose (gūz) — žąsis. Geese (gyz) — žąsys 
Man (men) — vyras. Men (mėn) — vyrai 
Woman (ūman) — moteris. Women (ūmin) — 

moterys.
Mouse (maus) — pelė: Mice (mais) — pelės 
Ox (oks) — jautis. Oxen (oksen) — jaučiai

Pakaks apie daugiskaitą. Dabar paimkim 
kelintinius skaitvardžius. Dauguma jūsų skai
čiuoti angliškai, tur būt, jau mokat, bet dėl 
visa ko pakartokim.

siveržianti pro siauras slėptuvės duris, kitoje 
slėptuvės pusėje bombai kritus, turi savyje kaž 
ko siaubingai žiauraus, išgąstingo. Tada vienas 
kitą stumia, visi bėga, rėkia . ./. Minia, kilnios' 
muzikos garsų -paganta^tyloje/ susikaupusi, fan
tastinio meno pasaulio vaidiniais sužavėta, kū
rybingai nusiteikia. I

Minia kas kart vis kita. \ Ji nepastovi nei 
savo nusistatymuose, nei sprendimuose. Ji gali 
džiaugsmingai pritarti ir ploti, bet tam pačiam 
asmeniui ar idėjai po valandėlės ji gali pasi
priešinti. Ji šaukia „hosana“, tai vėl „nukry
žiuok“. Ta pati minia savo siuipatijas ir anti
patijas irgi greit keičia. Nereikėjai įrodymų ar 
svarbių argumentų: pakanka paprastos įtaigos.

Jei pavienis žmogus pasiduoda kitų skoniui 
pažiūroms, norams, tai minia svetimai įtaigai 
ypač jautri. Masinė hipnozė dažniau įvyksta, 
kaip pavienio asmens. Minia lengviau tiki ir 
nekritikuodama priima viską, ką jai pateikia 
moką ją paveikti asmens. Minia neištikima. 
Niekas taip greit nepalieka savo vadų, net ir 
tų, kurie jos gerovei dirbo. Pakanka neaiškių 
šešėlių, netikrų gandų, nepagrįstų naujienų, — 
ir minia seka jais.

Kas gi yra minia? Trumpalaikis paskirų in
dividų susibūrimas. Tai mes patys, suėję krū
von, suartėję fiziškai ir psichiškai. Tai mes pa
tys, pasidavę vieni kitų įtaigon, sukuriame ją, 
tą svetimą ir nepažistamą mums minią, o taip 
pat ir išardome jos nepažinę.

Paskiras individas minioje lyg netenka da
lelytės savęs. Jis tampa nebe savarankus as
muo, bet didesnis visumos narys, minios aklai 
klausanti dalelė. Jo valia paklūsta minios va
lios; jo norai sutampa laikinai su daugumos 
norais. Pavienis žmogus minioje nesąmoningai 
atsižada savęs visumos sąskaitom Net savo po
mėgių jis nebetenka. Pav., kartą jauna mer
gaitė pirmą kartą gyvenime žiūrėjo bokso rung-

(Tęsinys 5 pusi.)

1. One (uan)
2. two (tu)
3. three (sri)
4. four (for)
5. five (faif)
6. (siks)
7. seven (sevn)
8. eight (ėit)
9. nine (nain)

10. ten (ten)
21. twenty-one
29. twenty-nine
30. thirty (šerti)
40. forty (forti)
50. fifty (fifti)

11. eleven (elevn)
12. twelve (tuelf)
13. thirteen (sertyn)
14. fourteen (fortyn)
15. fifteen (fiftyn)
16. sixteen (sikstyn)
17. seventeen (sev entyn)
18. eighteen (eityn)
19. nineteen (naintyn)
20. twenty (tuenti)
60. sixty (siksti)
70. seventy (seventi)
80. eighty (eiti)
90. ninety (nainti)

100. a hundred (e hendrd)
101. one hundred
127. one hundred
200. two hundred

and one 
and twenty-seven

600. six hundred
915. nine hundred and fifteen 

1000. one thousand (uan sausnd) 
2000. two thousand

100.000. one hundred thousand 
1.000.000. one million
Skaičiuose nuo “thirteen“ iki “nineteen“ abu 

skiemenys akcentuojami vienodai, tačiau, jei 
tie skaičiai eina su pirmam skiemeny kirčiuoja
muoju žodžiu, tai antrasis skaičiaus skiemuo 
nustoja savo kirčio.' Pav.: “Fifteen Shillings“ 
— čia kirtis kris ant “fif“, tuo tarpu “teen“ pa
silieka be kirčio. Dviženkliai skaičiai visuomet 
surišami brūkšneliu su vienaženkliais. Pav.: 
Thirty-five. Jungiant dviženklius ir vienžen
klius skaičius su didesniais, būtinai reikalingas 
“and“, kuris eina tuoj po šimtų ir tūkstančių. 
Pav.: Two hundred and seven (207), three 
thousand and eighty eight (3088). Prieš “thou
sand“, “hundred“ ir “million“ visuomet stovi 
netikrinis rodiklis “a“ arba skaičius “one“. 
“Hundrded and thousand“ daugiskaitos neturi, 
vartojant juos skaitvardžiais, pav.: Two hun
dred, four thousand. Tačiau galime sakyti, 
“hundreds" ir “thousands“ tuo atveju, kai jie 
imami, kaip daiktavardžiai. Pav.: “Thousands 
of years“ (sausnd of jyrs) — tūkstančiai metų,

Baigaint — keletas praktiškų išsireiškimų. 
Sit down, please — prašau sėstis
I am in a hurry (ai em in e heri) — aš skubu 
At home (et hom) — namie
May I come in (mėi ai kem in) — ar aš galiu 

įeiti?
May I introduce you (mei ai introdiuc ju) — 

ar galima supažindinti
Queue (kju) — eilė, turint galvoje stovėjimo eilę 
I wait in the queue (ai wet in ze kju) — aš lau

kiu eilėje
To call on (koi on) — paskambinti telefoną 
To call at (et) — kreiptis

Užteks šiai dienai. Good-bye.
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SPOltTO, ŽINIOS
Jonas Kuzmickis i

Mano ž’rgas
Nupirko tėtis žirgą, 
bėruką pažabotą.
Į keiionėlę ilgą 
rengiuosi greitai joti.
Kai sėsiu j balnelį 
ir šauksiu: opa, bėri! 
Visi žiūrės iš kelio, 
kaip pentinėliai žėri.
Nujosiu į tėvynę, 
visus ten aplankysiu. 
Parvešiu jums birbynę 
ir viską apsakysiu.

Vieno vežiko istorija
Numirė vežikas ir nuėjo prie dangaus vartų.
— Leisk, — sako, — i dangų. Aš visą gy

venimą prasitrankiau ant vežimų ir noriu nors 
miręs pailsėti. I

Pabarškino šv. Petras raktais, pažiūrėjo j 
savo knygas ir tarė žmogeliui:

— Ne, dar ne laikas. Kadangi būdamas ve
žiku neprižiūrėjai arklių, juos mušdavai ir per
krautus vežimus liepdavo tempti — Dievas nu
baudė tave ir siunčia atgal i žemę. Ten tu iš
busi metus arklio vietoje ir turėsi visus jo dar
bus dirbti.

Mes ieškome savųjų
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.
329. Kazlauskaitė-Šaparienė Genė, gyv. Dillin- 

gėn/D., Litauisches Lager, ieško savo tėvų 
Kazlausko Justino ir Kazlauskienės Onos, 
abu iš Kud. Naumiesčio.

330. Melninkas Albertas, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, prašo suteikti žinių apie 
jo brolį Melninką Juozą iš Griškabūdžio 
valse, šakių apskr., pask. metu buv. Tomo 
ligoninėje.

331. Pranaitis Pranas iš Kud. Naumiesčio, gyv. 
Dillingen/D., Litauisches Lager, ieško sū
naus Pranaičio Leonardo, žento Arštikaičio 
Antano ir Bandzevičių Vinco ir Stasės.

332. Matulevičius Pijus iš Žaliosios, gyv. Coes
feld Stevede (Westf.), Litauisches Lager, 
ieško savo žmonos Matulevičienės Liudvi
kos, vaikų Gintauto ir Zenono, Stanke
vičienės Elenos, Stankevičiūtės Eugenijos 
ir Augusto Jono.

333. Kulaginas Vladas, gyv. Coesfeld Stevede 
(Westf.), Litauisches Lager, ieško sūnaus 
Kulagino Sergiejaus ir giminių.

334. Paukštaitis Viktoras, gyv. Ansbach, Rcu- 
terstr. 9, ieško brolio Paukštaičio Bernardo 
iš Vilkaviško ir pažįstamų.

335. Bartkus Alfonsas, gyv. Gunzenhausen,' 
Niirnbergerstr., ieško Mikolaičio Stepo ir' 
Lukošiaus Juozo iš Tauragės.

336. Kluonius Juozas iš Gelgaudiško v., Šakių 
apskr. gyvena Eichstatt (Bay.), A. 19.

• 337. Benikis Pranas iš Slavikų k., Kidulių v. Ša
kių apskr. gyvena Eichstatt (Bay.), A. 199.

338. Survila Antanas, gyv. Hamburg-Fischbeck 
(Neugrab), Litauisches Lager, ieško Mike
lėno Stasio iš Šeduvos.

339. Damijonaitienė-Žievytė Antanina, gyvena 
(24) Bad Segeburg, Kurhaus-Str. 8, Litaui
sches Komitee, ieško savo vyro Damijo
naičio Beno iš Šakių.

340. Dumčiuvienė-Žievytė Anastazija iš Šakių, 
gyv. (24) Bad Segeburg, Kurhaus-Str. 8, Li
tauisches Komitee, ieško savo vyro Dum
čiaus Antano iš Šakių.

341. Paliokaitė Ona iš Tauragės, gyv. (24) Bad 
Segcberg, Kurhaus-Str. 8, Litauisches Ko
mitee, ieško sesers Račiūnienės Petrės iš 
Tauragės ir pažįstamų.

342. Vaškelienė-Šakalytė Valerija, gyv. Dillin
gen/D., Litauisches Lager, ieško Juodkie- 
nės-Šakalienės Marcelės ir Juodkos Kazio- 
iš Zarasų.

343. Kupcikevičius Antanas, gyv. Dorverden. Kr. 
Verden/Aller, „Montgomery*4 DP Camp 
ieško Kupcikevičiaus Stasio ir kitų giminių.

344. Kusinskis Aleksas, iš Kretingos, gyv. Weil
heim (Kr. Niirtingen), Ob. Grabenstr. 24, 
II. St, prašo atsiliepti gimines ir pažįsta
mus.

345. Škėmaitė Marija, gyv. Oldenburg, „Unterm 
Berg“, Litauisches Lager, ieško Požėrų: 
Marijos, Stasio ir Vlado iš Kauno. Juškos 
Juozo iš Kaimo, Škėmos Juozo iš Kauno 
ir Kinderio Juozo iš Tauragės.

346. Kudirka Valdntinas, gyv. Oldenburg. „Un
term Berg“, Litauisches Lager, ieško bro- 
Mo Kudirkos Juozo.

Ir, pavertęs jį arkliu, nusiuntė atgal i žemę. 
Eina jis liūdnai žvengdamas keliu ir mato: ve
žimas su rąstais stovi ir arklys šalia negyvas. 
Žmogus skėčiariojasi aplink jį.

— O, — sušuko žmogus, pamatęs arklį: — 
tur būt, pats Dievas jį siunčia nustipusio vieton.

Ir įkinkė jį vežiman. Pyksta vežikas, tam
posi; bet turi tempti ratus. O žmogelis nesi
gaili botago. Vieną pavasarį tempė jam iš miš
ko rąstus, nuo kirčių sutinusia nugara. Dar 
labiau nusivarė vasarą, kai prasidėjo lauko dar
bai. O ėsti duodavo mažai. Artinantis rude
niui, nusivedė ūkininkas jį i turgų ir jodinėjo, 
rodydamas jį pirkliams. Kad labiau šokinėtų, 
pakalė po balnu vinių, ir šios dūrė arkliui nu
garą. Jį nupirko vienas miestietis. Jis buvo 
girtuoklis ir norėjo kuo daugiau pinigų už
dirbti. Lakstydavo su vežimu, šuoliais, stoty 
daugiausia maišų į vežimą kraudavo ir kitaip 
vargino arklį. Naktį jis turėdavo drebėti vėjo 
perpučiamoj ir lietaus perlyjamoj pašiūrėj.

Visai įkyrėjo vežikui tokia arkliška dalia ir 
jis nutarė bėgti. Išmušė pašiūrės duris ir no
rėjo smukti pro vartus. Bet mato: su didžiuliu 
botagu ateina šaukdamas šeimininkas. .Vežikas 
taip nusigando, kad jo visas kūnas ėmė dre
bėti.

Ir štai vežikas pabunda. Gatvėje nė vieno 
žmogaus. Truputį lynoja ir šaltoka. Arklys ra
miai stovi ir karpo ausimis.

— Na ir sapnas buvol — nūsispiovė veži
kas ir žingine pasuko namo. J. M.

347. Markevičius Pranas iš Kidulių, gyv. Lehrte, 
Churchill Camp, ieško savo sūnų, Marke
vičių Petro ir Jono.

348. Žolpys Kazimieras iš Kelmės, gyv. Lehrte, 
Churchill Camp, ieško tėvo Žolpio Karolio 
ir brolių Broniaus, Justino ir pažįstamų.

349. Bačkus Vilhelmas iš Pagėgių, gyv. Lehrte. 
Churchill Camp, ieško savo žmonos, vai
kų. giminių ir pažįstamų.

350. Žemėta Augustinas iš Šiaulių, gyv. Lehrte, 
Churchill Camp, ieško giminių ir pažįsta
mų.

351. Kumietaitis Antanas iš Gelgaudiškio, gyv. 
Lehrte, Churchill Camp, ieško giminių ir 
pažįstamų.

352. Jankauskas Povilas iš Šiaulių, gyv. Lehrte, 
Churchill Camp, ieško brolio Jankausko 
Stasio ir pažįstamų.

353. Mališauskas Ciprijonas, gyv. Dragahn b.z 
Dannenberg/Elbe, ieško sūnaus Mališausko 
Jurgio.

354. Ambrozaitis Kazys, gyv. Brucken/Teck, 
Kr. Niirtingen, Hauptstr. 13, ieško Sruogio 
Tomo Iš Kretingos. Petrauskaitės Mortos 
iš Skuodo. Petravičiaus Ado iš Šiaulių ir 
Paulavičiaus Sergiejaus iš Panevėžio.

355. Dr. Ablėnas Vytautas, gyv. (23) Bad-Ro- 
thenfelde-Strang, Wald-Krankenhaus, ieško 
giminių, draugų ir pažįstamų.

356. Juškauskas Bronius, gyv. (23) Gross He- 
sep.e Camp, Kr. Meppen, ieško brolio Jpš- 
kausko Antano,.

357. Simanauckas Liudas, gyv. (23) Gross He- 
sepe Camp, Kr. Meppen, ieško brolio Si- 
manausko Adrijono, Griciaus Kazio ir Že- 
mecko Alfonso.

358. Birbilas Stepas, gyv. (23) Gross Hesepe 
Camp, Kr. Meppen, ieško brolio Birbilo 
Stasio, švogerio Gudyno Jono ir kun. Gus
taičio Pranciškaus.

359. Gudynaitė-Birbilienė Stasė, gyv. (23) Gross. 
Hesepe Camp, Kr. Meppen, ieško pusbro
lių Juknevičių: Petro, Igno ir Juozo iš Aly
taus.

360. Mikalajūnas Juozas, gyv. (23) Gross He-. 
sepe Camp, Kr. Meppen, ieško savo moti
nos Mikalajūnienės-Peeters Marcelės ir 
brolio Mikalajūno Simano.

361. Mikalajūnienė-Bindokaitė Izabelė, gyv. (23) 
Gross Hesepe Camp, Kr. Meppen, ieško 
giminių ir pažįstamų.

362. Kalvaitienė Natalija, gyv. (23) Gross He
sepe Camp. Kr. Meppen, ieško brolių Gir- 
džiūnų Antano ir Juozo ir Vebeliūno Jono.

363. Venslovaitienė Ona, Antanavičienė Stasė, 
Bonkcvičienė Salomėja ir Šinkauskienė Ma
tilda, gyv. (24) Buxtehude, Harburgerstr., 
Litauische Schule, ieško savo savo vyrų: 
Venslovaičio Justino, Antanaičio Vinco, 
Bonkevičiaus Juozo ir Sinkausko Stasio 
bei sūnaus Eligijaus.

364. Kėkštas Stasys iš Anykščių, gyv. Buhlertal 
(Baden), Wintcrcck 1, prašo atsiliepti Vai
čaitį Vincą ir pažįstamus.

Wiirzburgo lietuvių stovykloje (Wurz
burg 7, Litauisches Lager) gyvenantieji 
ieško:

365. Marčiukaitis Petras — giminių ir pažįsta
mų.

366. Baikauskas Barnabas — generolo Glovac- 
kio-Grigaliūno Jono, adv. Diržio Antano 
iš Kybartų. ^Umbrazo Vlado iš Kybartų, 
Baikausko Marijono iš Ižintų, Rasimo Juo
zo iš Alvito.

367. Petrauskas Juozas — Dangelaičio Juozo, 
gyvenusio Berlyne.

Anglija — Belgija 2:0
Neseniai Anglijoje, Wembley stadione. įvy

ko Anglija — Belgija tarpvalstybinės futbolo 
rungtynės, kurios baigėsi 2:0 Anglijos naudai. 
Rungtynes sekė apie 80.000 žiūrovų, taip pat 
Belgijos užsienių reikalų ministeris ir JTO pir
mininkas Spaakas. Paminėtina, kad Anglija tę
sia savo tradicinį rekordą, nepralaimėdama dar 
ligi šiol pas save nė vienų tarpvalstybinių rung
tynių. Kaip ilgai tai seksis anglų futbolinin
kams, parodys ateitis, nes dar šiais metais jų 
laukia sunkios kovos, kur turės progos paro
dyti pasauliui savo pranašumą futbole.

Vokiečių sportiškumas
Neseniai, anglų vyriausiojo kariuomenės va

do Vokietijoje maršalo Montgomery pageida
vimu, Hamburge bnvo suloštos tarp anglų ir 
vokiečių futbolininkų futbolo rungtynės, kurias 
vokiečiai, kaip silpnesni pralošė. Nesvarbu, kad 
jie tas rungtynes pralaimėjo, bet svarbu tai, 
kad šiose rungtynėse tiek vokiečiai žaidėjai, 
tiek ir jų žiūrovai parodė visoje aukštumoje 
savo „sportiškumą“, džentelmeniškumą bei ko
rektiškumą. Jie matė,, kad anglai žaidė geriau, 
o tas nepatiko. Jie matė, kad anglai laimės, tai 
tas dar labiau nepatiko. Pagaliau pradėjo, plūs
ti rungtynių teisėją anglą, ypač kai jis priteisė 
vbkiečių nenaudai 11 m. baudą. Žiūrovai bai
siai staugė, metė į žaidimo aikštę, ką turėjo 
rankoje.

Viso to pasėkoje, Anglijos Futbolo Sąjunga 
kreipėsi raštu į maršalą Montgomery, kad atei
tyje būtų susilaikyta nuo visų sportinių susi
tikimų su vokiečiais. Reikia manyti, kad atei
tyje atsiras vokiečių tarpe dar žmonių, kurie 
padės pastangų išauklėti ne tik žaidėjus, bet ir 
žiūrovus tikroje sportiškumo dvasioje.

Nauja futbolo žvaigždė
Jau galima drąsiai pranašauti, kad artimiau

siu laiku viso pasaulio futbolo mėgėjai turės 
progos įsidėmėti naujos futbolo žvaigždės eg
zotinį vardą: Mohamed EI Guindy. Tūkstan
čiai anglų karių turėjo progos stebėtis jo puikiu 
futbolo žaidimu ir pasakoja nuostabių dalykų 
iš jo žaidimo technikos, greitumo bei staigumo 
— vienu žodžiu, naujasis futbdlo virtuozas turi 
visus gero vidurio puoliko privalumus. Moha
med EI Guindy, kilimo iš Sudano, yra elegan
tiškas ir gerai išauklėtas vyras, kuris, be arabų 
kalbos, dar gerai angliškai ir prancūziškai-kalba. 
Dabartiniu metu jis lanko Kairo universitetą, 
bet du anglų menadžeriai deda pastangų, kad 
jis persikeltų studijuoti į Angliją, žinoma, ne 
tam, kad jie rūpintųsi jo mokslu, bet kad jis 
žaistų „HuddcrsBeld“ arba „Chelsea“ klube, ku

368. Rumbutis Juozas — Rumbučio Prano iš 
Kretingos.

369. Gudaitis Adolfas — klieriko Bagužo iš 
Telšių.

370. Aukštakalnis Jurgis — Aukštakalniu: Po-’ 
vilo, Stasio ir Antosės iš Marijampolės.

371. Kliukienė Stasė — Kliukų Jono ir Kazio 
iš Kauno. Mozūraičių Gražinos ir Eleono
ros iš Kauno.

372. Meilus Petras — Valinskienės Ievos iš Lan- 
keliškio. Meilutės Katarinos iš Mažeikių ir 
Serelčiko Antano šeimos iš Žaliosios.

373. Milienš Marija — motinos Plyčiuvaitienės 
Mortos.

374. Dambrauskas Petras — brolio Dambraus
ko Juozo ir pažįstamų.

375. Jasinskienė Ona ir sūnus Vytautas, gyv. 
Kempten, Fūrstenstr., Litauisches Lager, 
ieško savo vyro ir tėvo Jasinsko Vlado iš 
Kauno.

376. Boreikai Milda ir Juozas iš Kretingos, gyv. 
Reutlingen (14), Fizionstr. 20, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

377. Bagdonavičius Kiprijonas iš Vaiguvos, gyv.
(16) Muna-Miinster b. Dieburg, D.P. Camp 
Center 559, ieško giminių ir pažįstamų.

378. Bazdaras Pranas, gyv. Nurtingen (WiirtL), 
Forststr. 7, ieško savo žmonos Bazdarienės- 
Urbonaitės Stefanijos ir vaikų: Janinos 
9 m., Birutės 7 m., Ramučio 5 m. ir Hel
muto 13 m., gyvenusių Pomeranijoje, Ko- 
nin mieste.

379. Juška Jonas iš Vegerių, gyv. Alt-Garge, 
Kr. Lūneburg, Litauisches Lager, prašo at
siliepti gimines ir pažįstamų.

380. Grušaitė-Bartkienė Emilija, gyv. (21) Spen
ge, Kr. Herford, UNRRA H Q 15a En- 
gesst 615, ieško pusbrolio Balsio Antano 
iš Mažeikių, kun. Grušo Vinco iš Tirkš
lių, kun. Vasario iš Tirkšlių inž. Rukšėno 
Alekso iš N. Vilnios.

381. Banaitis Antanas, gyv. Gunzenhausen, Li
tauisches Lager, ieško savo giminių ir pa
žįstamų iš Tytuvėnų.

382. Inž. Ališauskas Vincas, gyv. Hamburg- 
Neugraben, DP Camp 514, ieško Itn. Tiro
lio P.

383. Mikelaitis Petras iš Tauragės, gyv. Olden
burg, Litauisches Lager (SchieBstand), ieš-1 
ko sūnų Mikelaičių Petro ir Juozo.

384. Marčiukaitienė - Taškūnaitė Danutė, gyv. 
Fulda, Frankfurterstr., Litauisches Lager, 
ieško Fabricijų Leono.ir Irenos iš Telšių 
Arūnų Balio ir Ados iš Kuršėnų, Juozaičių 

riems dabar labai reikalingas „didelis“ vidurio 
puolikas. Kas šiandieną dar atsimena Amster
damo futbolo Olimpiadoje pasaulio futbolo 
meisterio Uragvajaus valstybinės komandos- 
žaidėjo saugo negro Andrade parodytą žiūro
vams futbolo žaidimą, tas neabejoja, kad ne
grai yra vieni iš geriausių pasaulyje futbolo 
žaidėjų.

Daviso taurė 1946 m.
Pirmosioms pokarinėms lauko teniso varžy

boms Daviso taurei laimėti jau užsiregistravo 
10 valstybių, būtent: Amerika, Didžioji Brita
nija, Irlandija, Naujoji Zelandija, Čekoslova
kija, Prancūzija, Belgija, Meksika, Filipinai ir 
Australija.

Greitas k.-o. laimėjimas
Amerikietis pussunkaus svorio pasaulio meis

teris Gus Lesvenich, kuris neseniai paleistas iš 
kariuomenės, po keturių metų pertraukos, bok- 
savosi Oregon mieste su Jack Nahog, po 2,5 
min. kovos paguldė knockoutu. Gus Lesvenich, 
kuris yra dabar 29 m. amžiaus, iš 69 bokso 
rungtynių yra laimėjęs 63, boksuosis vasario 
mėn. Londone su anglų sunkaus svorio meiste
riu Bruce Woodcock.

Sportas Donauworte
Nors Donauworto mieste yra visai mažas 

skaičius lietuvių, vos tik apie 30, tačiau sporte 
jie nenori atsilikti nuo kitų didesnių stovyklų. 
Taip neseniai buvo pravestos stalo teniso tur
nyras, kuriame dalyvavo lietuvių, estų ir latvių 
stalo tenisininkai. Turnyro nugalėtoju liko lat
vis, tačiau antrą vietą iškovojo lietuvis Mar- 
tusevičius. Turnyre pasižymėję žaidėjai gavo 
iš vietinės UNRRos dovanų.

Š. m. sausio mėn. 24 d. prasidėjo šachmatų 
turnyras, kuriame taip pat dalyvauja lietuviai, 
estai ir latviai.

Neseniai pradėtos gimnastikos pamokos, ku
rioms vadovauja latvis mokytojas Palens.

Sportas Dilingene
Š. m. sausio 27 d. Dilingeno liet, stovykloje 

gyvenąs šachmatų meisteris Povilas Tautvaišas, 
lošė simultaną prieš stipresnius stovyklos šach
matininkus. Simultane lošė 13 stovyklos šach
matininkų, tačiau nė vienas neįstengė, ne tik 
laimėti bent vieną partiją, bet ir lygiųjų pa
siekti. Taip meisteris Tautvaišas be jokio var
go sulupo „sausai“ 13:0. Reikia manyti, kad 
artimoje ateityje simultaną loš ir kitas stovy
kloje gyvenąs šachmatų meisteris R. Arlauskas. 
Greta „A" klasės šachmatų turnyro, dabar lo
šiamas ir šaškių turnyras, kuriame dalyvauja 
21 žaidėjas. Pirmauja Pupalaigis, Šlefertas ir 
Lukoševičius.

Minia
(Atkelta iš 4 pusi.) 

tynių. Minia šaukė: „Duok jam, duok!“ Nors 
mergaitė buvo ir švelniai išauklėta, ji irgi šau
kė kartu: „Duok jam, duok!“ Vėliau, tiesa ji 
išsigando ne tik tų žodžių, kuriuos ji nesąmo
ningai buvo ištarus, bet ir balso intonacijos, to 
balso, kuris nuskambėjo, kaip šimtai kitų. Lyg 
atsipeikėjusi mergaitė išbėgo iš rungtynių salės 
pasižadėdama sau niekad į ją daugiau nebeiti.

Minioje asmuo išnyksta. Reikia didelio są
moningumo ir stiprios valioji nepasiduoti mi
nios įtaigai. Būdamas minioje, žmogus kaip tik 
nebetenka savo valios. Vienas senovės išmin
čius yra pasakęs: kiek kartų buvau minioje, 
tiek kartų tapau menkesniu žmogumi.

Kad pavienis žmogus netaptų menkesniu, 
pati minios dvasią/turi būti kilnesnė, o ją kil- 
nina irgi ne kas kitas, kaip tik pavienis žmogus. 
Esama žmonių, kurių minios klauso. Jų idė
jomis ir žodžiais minios minta ir seka. Juo dau
giau kilnesnių; geresnių žmonių minioje esama, 
juo daugiay jų minčių sklinda minios tarpe. 
Paskiras asmuo, būdamas minioje, turėtų nuo
lat galvotu ką gerą jis minion galėtų įnešti. 
Asmeniškumas. įtarinėjimai, ypač pavydas, tu
rėtų likti toli už minios ribų.

Antano ir Juzės iš Kauno ir Brazdienės 
Milcįos, gynusios Reutlingen, Marktplatz 8.

385. Šimaitis Juozas, gyv. Regensburg, Mario
Herbert-Str. 21/47, ieško savo žmonos Ši
maitienės Petrės ir kitų giminių bei pa
žįstamųjų.

386. Petrulis Mikas iš Palangos, gyv. Dillįngen, 
/ Litauisches Lager, ieško savo giminių ir

pažįstamųjų.
387. Būtėnaitė-Janiūnienė Elena, gyv. Traun- 

stein/Obb., Lager Kurhaus, ieško brolio 
Būtėno Anupro, pask. metu gyv. Kaune.
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Pranas' Ališauskas

3>idžiafam Lietuviui
Prof. Jurgiui Elisonui mirus

Jau daugelį mūsų tremtinių priglaudė šalta 
ir svetima Vokietijos žemė. Vienus jų pasiuntė 
į mirties glėbį siautėjusį Europoje karo audra, 
kitus ligos pakirto ir nelaiku išskyrė iš savųjų 
tarpo.

Ir štai, sausio 4 dieną, bepulsuojant gyveni
mui senąja vaga, nusileido iš dangaus mirties 
angelas ir pareikalavo iš mūsų dar vienos dide
lės aukos...

Staigi, lyg žaibas žinia aplėkė visą lietuviš
kąją tremtinių visuomenę, pranešdama liūdną
ją žinią. Po ilgos ir sunkios ligos, Wiesbadeno 
miesto ligoninėje mirė didis lietuvis, daug nu
sipelnęs mūsų tautai vyras, aukšto intelekto pe
dagogas, zoologas ir tautotyrininkas prof. Jur
gis Elisonas.

Jis mirė dar pačiam amžiaus tvirtume, dar 
nedidelio metų skaičiaus slegiamas ir paliko liū
dinčią šeimą, kurios tarpe liko našlaitis'ir ma
žametis, vos devintus metus einąs sūnelis Sau
liukas. To didžiojo vyro mirtis užtraukė gej 
dulo skraistę ir visai lietuvių tautai.

Prof. Elisonas gimęs 1889 m. rugpjūčio mėn. 
4 d. Augitaičių km. Kupiškio valsčiuje. Moks
lus ėjo Rygos gimnazijoje, Panevėžio ir Pskovo 
realinėse mokyklose ir 1909 metais įstojo į Pe
trapilio Universitetą, gamtos skyrių, kurį sėk
mingai baigė 1915 m. rudenį. Vėliau tarnavo 
rusų kariuomenėje. Nuo 1917 m. rudens iki 
1918 metų, pavasario tarnavo lietuvių karininkų 
centro komitete ir atskirame lietuvių Vitebsko 
batalione. 1918 metais vasarą grįžo Lietuvon, 
kur visą laiką nenuilstamai dirbo kultūrinio ir 
tautinio darbo srityje.

.Jis yra parašęs daugelį mokslinio turinio 
knygų ir aktyviai dalyvavęs lietuviškoje veik
loje.

1944 metais, kaip daugelį tūkstančių kitų lie
tuvių, taip ir prof. Elisoną negailestingoji lem
tis atbloškė į Vokietiją. Nors jausdamas silp
nėjančią sveikatą, bet gyvendamas ir ištrėmi
me, velionis nenuleido rankų. Jis ir čia dirbo, 
rašė, skaitė paskaitas, rinko bibliografinę me
džiagą -ir 1.1.

Deją, mirtis į šio didžiojo mūsų tautos vyro 
kilnius siekimus ir darbus neatsižvelgė. Jį pa
šaukė pas save dar naujam Lietuvos Laisvės 
rytojui neišaušus...

Įvairios žinios
Planuojamas Europos socialistų susijungimas

AP iš Londono praneša, kad Italijos vice
premjeras Pietro Nenni yra paskelbęs; jog Ita
lijos socialistai ruošiasi dalyvauti Britanijos ir 
Prancūzijos organizuojamame naujame socia
listų internacionale, kuris, pagerintų Europos 
darbininkų klasės turimas sąlygas.

Šiam judėjimui iniciatyva iškilusi iš britų ir 
prancūzo socialistinių partijų, nurodo Nenni. 
Be to, jis pridūrė, kad socialistų internaciona
las esąs užsibrėžęs bendradarbiauti su komunis
tais, tačiau nemanoma sudaryti kombinuotą so
cialistų — komunistų internacionalą.

Praleidęs beveik savaitę Anglijoje, konferuo- 
damas su Anglijos darbiečių partijos ir vyriau
sybės pareigūnais, Nenni pareiškė, jog balan
džio mėnesyje numatoma Londone kitų kraštų 
socialistų konferencija, kuri paruoštų planą pa
sauliniam socialistų kongresui. Toks kongresas 
įvyktų 1947 metais.

Jo pareiškimu. Italija turinti vilties, jog ji 
greitai, net prieš taikos sutarties sudarymą, bū
sianti priimta į JTOrganizaciją ir galėsianti vėl 
valdyti savo kolon;,<’«, išskyrus Etiopiją ir Do- 
dekaneso salas.

Iš kur amerikiečių karių demonstracijos
Wašingtonas, sausio 24-d. Associated Press 

pranešimu, pagal atstovo George Dondero (R. 
Mich.) pareiškimą, „komunistai gudriai ir gerai 
organizuotai vykdo konspiracinį darbą, kad su
skaldytų mūsų ginkluotasis pajėgas, paralyžuo- 
tų mūsų užsienio politiką ir skatintų Sovietų 
agresiją visame pasaulyje“.

Savo įsitikinimą jis pareiškė, bazuodamasis 
šiais „galimais faktais“:

„Sausio 13 d. Paryžiuje buvo suruoštas ka
reivių išvaduotojų komiteto mitingas, kuriame 
buvo iškelti penki reikalavimai: kad būtų pa
naikintos karininkams privilegijos valgyklose, 
klubuose, poilsio centruose, butuose ir pertvar
kytos karo teismo įstaigos.“ Šie visi reikala
vimai sutinką su komunistų linija visuose kraš
tuose.

Švedijoje dar daugeliu dalykų yra kortelės. 
Be kortelių nebūnama kiaušinių, mėsos, svies
to, duonos, sūrio, kavos, arbatos, tabako, cu
kraus, muilo, drabužių ir batų. Tai beveik svar
biausių dalykų. Be kortelių esą galima pirktis 
laikrodžių — žadintuvų už 7 kronas (1,75 dole
rio). Čia netrūksta popieriaus ir degtukų.

Iš Wašingtono AP praneša, kad JAValsty- 
bėse traktorių vartojimas nuo 1940 njetų padi
dėjo 40%. Dabar jų priskaitoma iki 2 milijonų, 
kaip skelbia žemės ūkio departairientas.

Iš Wašingtono pranešama, kad amerikiečiu 
Bonoje Vokietijoje JAValstybių okupacinės 
kariuomenės paliksią tik 300.000 karių.

Mes, stovėdami prieš įvykusį faktą, gai daž
nas pagalvosime:

— Mirtie, tu žiaurioji mirtie, kokia tu ne
gailestinga! Tiek maža mūsų tautiečių beišliko 
iš baisiausių pasaulio audrų, O tu dar skini pa
čius vertingiausius žiedus...

Sausio 8 dieną, dalyvaujant daugybei lietu
viškosios visuomenės atstovų, velionies palai
kai palaidoti Wiesbadeno R.katalikų kapinėse 
(Sūdfriedhof).

Ir taip apie du tūkstančiu kilometrų, toli 
nuo Tėvynės, tolimam Vokietijos kampely, štai 
išdygo dar naujas smilčių kauburėlis. Jis am
žiams priglaudė karštai’plakusią ir Tėvynės il
gesiu alsavusią didžiojo lietuvio širdį...

Jis priglaudė tą širdį, kuri ryžtingais sieki
mais dar troško išvysti laisvės rytojų, troško 
dar grįžti į savąją žemę ir ten toliau nenuilsta
mai dirbti brangiosios Lietuvos labui...

Ir kur mūsų tautiečių kapų nerasi? — Jie 
savo kaulais nusėjo šaltus Sibirio laukus, nužy
mėjo jais ir kitų kraštų kapus ...

Ir taip bėgs metai po* metų. Žmonijoj virs 
gyvenimas, kaip bičių avily. Traukiniai raižys 
šio svetimo krašto laukus, o autobusai dūzgės 
miesto gatvėmis, tik gal niekas iš jų neišlips 
aplankyti šio didžiojo lietuvio kapo, nes tas 
kapas tūkstančiais kilometrų bus atskirtas nuo 
savųjų.

Gal neaplankys šio kapo ir velionies žmona 
Dr. Elisonienė, nepasės ankstyvųjų pavasario 
gėlių ir jo dukrelė, nes tokioj tolumoj jį galėtų 
aplankyti tik tas, kas paukščio sparnelius tu

pėtų ... _ .
Ir, ach Dieve, kaip tai skaudu visiems lie

tuviams, kad reikės palikti Šį didįjį žmogų toli
mam krašte, o ypatingai skaudu jo artimiesiems 
paliekant jį svetimoj žemėj, tarp svetimųjų...

Tačiau raminamės tuo, kad nuo likimo ir 
nuo mirties mes niekas nepabėgsim. Mirtis ir 
likimas mus visur suras. Be to, tikimės ir tuo, 
kad lietuvių tauta neužmirš jo paskutiniojo pra
šymo ir paveš jį į Lietuvą palaidoti ant numy
lėtų Lėvens krantų ...

Ilsėkis ramiai didysis lietuvių Tautos Vyre, 
o Tavo nuveikti darbai praskins mums kelius 
į Laisvą Tėvynę Lietuvą.

Bandymai su 97 laivais ir A — bomba
Wašingtonas, sausio 25 (UP). Buvo pa

reikšta, kad gegužės mėn. Marshall© salyne, 
netoli Bikini Atoll bus atominėmis bombomis 
bombarduojami 97 laivai.

Iki šiol buvo nusistatyta, kad šiuose bandy
muose dalyvaus tik amerikiečiai, stebėdami kaip 
bus mėtoma atominė bomba iš lėktuvo į moks
liškai sugrupuotus laivus. Dėl užsienio stebė
tojų dar diskutuojama.

Šiam bandymui bus panaudota Prinz Eugen, 
japonų laivas Nagato ir visa eilė kitų didelių 
karo laivų. Bandymai daromi ten, kur vandens 
yra negilu, iki 60 pėdų, kad būtų galima nusta
tyti bombos veikimą.

Kitas bandymas būsiąs liepos mėnesį, bet 
tada bomba būsianti metama palei vandenį iš 
nedidelio, aukščio. Trečias bandymas, kuris bus 
daromas giliuose vandenyse, nebus padarytas 
iki kitų metų.

Graikija gauna paskolą
AP iš Londono praneša, kad D.Britanija, 

kaip pareiškė užsienių reikalų ministeris E. Be- 
vin, numato paskolinti Graikijai 10.000.000 sv. 
sterlingų be jokių palūkanų, kad galėtų stabili
zuoti smunkančią jos valiutą ir padėti atsta
tyti karo sugriautą pramonę.

Pagal Londono radiją, Graikijoje už vieną 
dolerį yra nustatyta 5000 drachmų, o už svarą 
sterlingų — 20.000 drachmų.

AP iš Waršuvos praneša, kad Lenkijoje 
svarbiausių linijų traukinius lydės lenkų kariai, 
nes esą epideminiai traukinių užpuolimai vyk
domi „banditų raudonarmiečių uniformose“.

AP praneša, kad JAValstybės yra padavu- 
sios Ispanijai 19 transportinių lėktuvų, iš kurių 
4 yra C —47.

Iš Budapešto Reuteris praneša, kad Vengri
jos vyriausybė sulaikiusi dviems savaitėms Ma
gyar Nemzet laikraštį, nes jis buvo atspaus
dinęs manifestą, pasirašytą 25 įžymių vengrų, 
kurie protestavo dėl vokiečių mažumos depor
tavimo iš Vengrijos nehumanišku būdu.

Europoje atidaromos dar dvi naujos oro li
nijos. Viena jų eis iš Islandijos į Kopenhagą, 
Oslo ir Stockholmą. Veikimas numatyta pra
dėti vasario 2 d. Antroji linija eis iš Londono 
ar Hurno į Amsterdamą, Frankfurtą ir Berlyną. 
Šią liniją norima pratęsti dar iki Varšuvos. 
Tuo tikslu vyksta pasitarimai. Jas aptarnaus 
Amerikos užjūrių komercinė taryba.

AP iš Maskvos praneša, kad Sovietų Są
jungoje, kaip informuoja komunistų partijos 
centro komiteto propagandos šefas G. F. Alek
sandrovas, gyventojų skaičius padidėjęs iki 193 
milijonų.

Belgija nenori rusų grąžinti
Pagal Maskvos radijo pranešimą. Sovietų 

ambasadorius Briuselyje yra pareiškęs belgų 
vyriausybei protestą dėl nevykdymo Rusijos — 
Belgijos sutarties, liečiančios Sovietų piliečių 
repatrijavimą iš Belgijos:

Šie žmonės esą deportuoti vokiečių iš Ru
sijos į Belgiją kaip darbo vergai. Karui pasi
baigus, Belgija ir Rusija pasirašiusios sutartį, 
pagal kurią Belgija pasižadėjo Sovietų piliečius 
repatrijuoti į Rusiją. Dabar tačiau Belgijos tei
singumo ministeris atsisakęs rusus repatrijuoti, 
nes jie dirbą kasyklose ir atlieką kitokius pože
minius darbus. Jie laikomi kaip kriminalistai.

JAValstybių karo ministeris inspektuoja
JAValstybių karo ministeris Robert P. Pat

terson aplankė gen. McArthurą, paskum buvo 
sustojęs Kaire, Romoje ir pagaliau atvyko į 
Frankfurtą. Jį 4ydi keturi aukšti karininkai.

UP iš Bukarešto praneša, kad gen. Ion An
tonescu, buvęs Rumunijos fašistų diktatorius, 
ir 11 jo kabineto narių grąžinti iš Rusijos, kur 
išbuvo daugiau negu metus ir buvo teisiami 
kaip karo kaltininkai.

Infliacija Vengrijoje
Iš Budapešto AP praneša, kad Vengrijojė- 

infliacija dar vis auga ir į žiemos pabaigą ji 
pasieksianti „fantastišką aukštį“, kaip sako fi
nansiniai sluoksniai. Jaučiama esanti maisto 
stoka. UNRRA minima Vengrijoje su didžiau
siu džiaugsmu, nors ten ji dar nepradėjo veikti. 
Esą jau pasiųsta maisto produktų už fnažd’aug 
4 milijonus dolerių. Paskutiniuoju metu už vie
ną dolerį mokama net 272.000 pengų.

Turkija gauna kreditų aerodromams įrengti
AP iš Wašingtono praneša, kad eksporto — 

importo bankas praplėtė kreditus Turkijai iki 
3.060.000 dolerių. Už šia sumą Turkija galė
sianti JAValstybėse pirktis aerodromams įren
gimų.

Burmiečiai nori nepriklausomybis
Iš Ranguno Reuteris praneša, kad pirmasis 

antifašistinių Burmos žmonių laisvės lygos kon
gresas priėmė rezoliuciją, kurioje deklaruojama 
visiška Burmos nepriklausomybė. Rezoliuci
joje sakoma: „Mes nenorime būti patenkinti 
dominijos ar bet kuriuo kitu statutu britų im
perializmo rėmuose.“

Prancūzai, kaip pareiškė prof. Jolaot — Cu
rie, jau buvo bebaigiu sukonstruoti atominę 
bombą prieš pat vokiečių okupaciją 1940 m. 
Jo pareiškimu, ši problema galėjusi būti iš
spręsta greičiau kaip per vienerius metus.

Kas ardo taiką ir kelia 
karus?

(Atkelta iš 3 pusi.)
nų pasaulyje yra daug. Todėl yra daug ir tai
kai pavojingų taškų. Čia suminėsiu tik vieną 
Europai artimesnį pavyzdį — varžytynes dėl 
Viduržemio jūros.

D.Britanijos įsitikinimu. Viduržemio jūra tu
ri būti išimtinai jos dispozicijoje. Nes tik per 
ją Anglija gali trumpiausiu laiku susisiekti su 
neišsemiamų turtų kraštu — Indija, o be to, 
su Kinija ir Australija. Antra vertus, tik Vi
duržemio jūra užtikrina Anglija benziną, kuris 
ilgais vamzdžiais teka iš jau aukščiau minėtų 
vietų į rytinių Viduržemio jūros krantų uostus. 
Iš čia visai aišku, kad kiekviena valstybė, kuri 
vienu ar kitu būdu norės kelti savo koją į Vi
duržemio jūrą, sutiks rūstų Anglijos veidą. So
vietų Rusija gi norėtų per Dardanelus ir Vidur
žemio jūrą toliau į pasaulį išplaukti. Čia tai ir 
gaunasi nuomonių skirtumas ir taikai pavojin
gas taškas.

Sovietai taip pat labai intensyviai ieško lais
vų kelių į jūras. iŠ čia ir atsiranda tokie kaip 
Dardanelų, Balkanų, Baltijos valstybių ir pa
našūs klausimai.

Taigi, baigiant tektų padaryti tokias išvadas: 
karų priežastys, karų pavojai pasiliko ir dabar 
tie patys kaip ir seniau. Pasiliko tos pačios 
neišspręstos problemos, tos pačios varžytynės. 
Bet yra ir daug naujo ir tai labai gero. Būtent: 
norima kariauti nebe ginklais, bet žodžiais, pa
grįstais teisingumu ir sąžiningumu. Tiesa, ir 
šioje srityje dar nenugalėtos pačios svarbiausios 
kliūtys. Kol kas, dar yra tokia padėtis: kal
bėti gali visi, bet spręsti gali tik trys ar pen-1 
kios didžiosios valstybės. O dėl buvimo veto 
teisės, visus sprendimus gali nulemti net vie
na didžioji valstybė. Tad ir gaunasi, kad di
džiosios valstybės yra pilnai apsaugotos 
nuo mažųjų valstybių užpuolimo, bet už 
tat mažosios valstybės visai neapsaugotos 
nuo didžiųjų valstybių užpuolimo. Išeina, kad 
mažosios valstybės tik tam ten reikalingos, kad 
pačios eitų prieš savo gyvybinius reikalus.

Bet atrodo, kad tokia tragiška padėtis ma
žųjų valstybių atžvilgiu ilgai nesitęs. Iš pačių 
didžiųjų valstybių (D.Britanijos) pusės jau gir
dėti balsų, kad veto teisė turi būti kuo grei
čiausiai panaikinta, o Jungtinių Tautų Organi
zacija turėtų tiktai pasidaryti tikras demokra
tinis pasaulio parlamentas, kurio nu
tarimai būtų vienodai privalomi tiek ma
žoms, tiek didelėms valstybėms. 
Kiekvienas, kuris ne veidmainiškai, bet nuošir
džiai trokšta taikos, pripažins, kad tai yra vie
nas vienintelis kelias į teisingą ir todėl am
žiną taiką. Jeigu gi bus einama senais keliais, 
tai, savaime suprantama, bus prieita ir senų re
zultatų.

JunsSmšų Tautų 
statutas / Pheips Adams

(Tęsinys iš 2(11) Nr.) 
Tarptautinis teismas

Jungtinių Tautų organizacijai teisminiu or
ganu San Francisco charta steigia naują pasau
lio teismą, kuris stoja buvusiojo vieton ir prak
tiškai yra jo pakaitalas. Naujojo teismo statu
tas yra Jungtinių Tautų chartos priedas ir su
daro jos dalį. Nuo senojo teismo statuto jis 
skiriasi tik neesminiais dalykais; šie nukrypimai 
yra patyrimo padiktuoti patobulinimai.

Kiekvienas Jungtinių Tautų narys savaime 
yra naujojo tarptautinio teismo narys. Kiek
viena valstybė, pasireikšdama kaip šalis, yra 
įpareigota teismo kompetenciją pripažinti. Jei
gu valstybė, dalyvaudama kaip šalis, teismo 
sprendimo nepriimu, saugumo tarybai yra pa
vesta pagal jos nuomonę imtis priemonių. 
Chartoje nėra tačiau nuostatų, kurie draustų 
valstybei pasirinkti kitą teismą, kuris būtų pri
imtinas ir priešingai šaliai.

Daugelis iš 51 narių, kurie buvo pritarę Nuo
latiniam Tarptautiniam teismui, sudarytam pa
gal Tautų Sąjungos statutą, buvo įsipareigoję 
visus galinčius ateityje iškilti ginčus pateikti 
tam teismui spręsti. Šios valstybės, jeigu jos 
yra Jungtinių Tautų nariai, tos pat rūšies kom
petenciją pripažįsta ir naujajam teismui.

Kai kurios spręstinų klausimų rūšys
Pagal teismo statutą, jo kompetencijai pri

klauso spręsti šių rūšių klausimai:
1) Sutarties nagrinėjimas,
2) Kiekvienas tautų teisės klausimas.
3) Skundai nustatyti įvykius, kurie faktiš

kai galėtų reikšti tarptautinių įsipareigojimų su
laužymą. /

4) Dėl tarptautinio įsipareigojimo šulažymo 
priklausančios reparacijos rūšis ir dydis.

Pats teismas susideda iš 15 narių. Nė viena 
valstybė negali būti jame atstovaujama daugiau 
kaip vieno jos piliečio. Teisėjai savo pareigas 
eina devynerius metus ir gali būti vėl perren
kami. Jų tarnybos laikas reguliuojamas taip, 
kad kas treji metai pasitraukia po penkis tei
sėjus. Teisėjai renkami paprasta balsų daugu
ma visumos susirinkimo ir saugumo tarybos, 
veikiančių nepriklausomai nuo kits kito. Jie 
pasilieka pareigose tol, kol jų įpėdiniai pasiruoš 
perimti pareigas ir kol jie bus baigę spręsti vi
sas bylas, kuriose jie dalyvavo.

Teismas yra teismfiigas, jeigu jame daly
vauja devyni teisėjai, jis betgi gali ypatingoms 
byloms nagrinėti ir spręsti skirti teismo rūmus,’ 
kurie turi susidaryti iš mažiausia trijų teisėjų. 
Toms ypatingosioms byloms svarstyti kiekvie
niems metams skiriama po penkis teisėjus.

Visi teismo sprendimai daromi slaptame po
sėdyje paprasta balsų dauguma; kiekvienam tei
sėjui tačiau suteikiama teisė savo prieštarau
jančią ar pritariančią nuomonę išdėstyti proto
kole atskirai.

Teismas sprendžia ginčus, kilusius tiktai tarp 
valstybių, bet ne tarp paskirų asmenų ar orga
nizacijų. Kai kurie Jungtinių Tautų organai turi 
teisę prašyti teismą teisinių išaiškinimų; kitiems 
šią teisę gal suteikti visumos susirinkimas.

Sekretoriatas
Ketvirtoji ir paskutinioji pagrindinė Jung

tinių Tautų organizacijos šaka yra sekretoria
tas, kuris tarptautinio personalo pagalba atlieka 
administracines funkcijas.

Viena sunkiausių problemų yra parinkimas 
tarptautiniam štabui žmonių, kurie būtų kilę iš 
keliolikos valstybių ir, neprarasdami savo pilie
tybės, visuomet pasiliktų ištikimi tarptautinei 
organizacijai. San Francisco delegatai nesiėmė 
galutinio šios problemos išsprendimo ir todėl 
daug ką pavedė visumos susirinkimui ir saugu
mo tarybai.

Administraciniai organizacijos įgaliojimai 
yra tiesioginiai suteikti generaliniam sekreto
riui, kurį išrenka saugumo taryba, pritarus ma
žiausia septyniems nariams, kurių tarpe turi bū
ti visi penki nuolatiniai jos nariai. Jo išrinkimą 
tvirtina visumos susirinkimas paprasta balsu 
dauguma, tuo pačiu turędamas veto teisę, jei
gu jis nesutiktų su tarybos atliktais rinkimais.

Charta nenustato, kuriam laikiu renkamas 
generalinis sekretorius, taip pat nieko nepažy
mi apie jo perrinkimo galimumą. Šie dalykai 
palikti visumos susirinkimui ir tarybai nuspręs
ti. Ji pabrėžia tačiau reikalą sudaryti štabą, 
kuris nepriimtų bet kokių nurodymų iš bet ku
rios vyriausybės ar kitos vietos, esančios greta 
Jungtinių Tautų organizacijos. Kiekvienas pa- 
sirašęsis chartą įsipareigoja gerbti išimtinai 
tarptautinio, generalinio sekretoriaus ir štabo 
uždavinius ir nemėginti jiems, bepildantiems 
šiuos uždavinius, daryti bet kurios įtakos.

(Bus daugiau)

Anglai apie Pabaltijį
Londone pasirodė Dr. F. W. Pieks knyga: 

„The Baltic Nations Estonia, Latvia and Li
thuania“. Joje nagrinėjama padėtis, kurioje 
dabar atsidūrė Pabaltijo valstybės ir, padarius 
paskutiniųjų Europos politinių įvykių apžvalgą, 
sakoma: „Ar teisingai elgiamasi su šiomis vals
tybėmis? Ar Didž. Britanija gali jas užmiršti? 
Ne. Anglijos tikslas yra įgyvendinti taiką ir 
užkirsti kelią pokariniams užpuolimams. Ar bū
tų pateisinama, jei Anglija prisijungtų Norve
giją? Nėra pateisinamas dėl to ir Pabaltijo 
valstybių prie Rusijos prijungimas. To negali 
būti. Taika be laisvės Estijai, Latvijai ir Lie
tuvai yra paradoksas“;
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