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Laikraštis lietuviams

Ar verta nutylėti?
Gyvename laukimo ir nežinios metą. Tai 

sunkus gyvenimas, susijęs su dvasinėmis kan
čiomis. Kiekviena pasirodžiusi ir mus liečianti 
nemaloni žinia ar gandas veikia slegiančiai. 
Ypač mums darosi skaudu, kai viena ar kita 
žinia paliečia mūsų valstybės reikalus.

Gal kas pagalvoja, ar verta informuoti vi
suomenę mus liečiančiomis nemaloniomis ži
niomis, ar turime skelbti tik tokias žinias, ku
rios mums yra priimtinos, malonios? Kai ku
rių nuomone, neskelbtina visa tai, kas yra blo
ga, kas mums ir mūsų tautai yra skausminga ir 
nepriimtina. Jie aiškina, kad tokios žinios dar 
labiau veda j pesimizmą, i neviltį ir slopina 
dvasines jėgas, silpnina atsparumą. Geriau, 
esą, tokias žinias nuslėpti nuo plačiosios mūsų 
visuomenės. Kad ir kurie bebūtų mūsų pagei
davimai, kad ir kažkaip sunkūs būtų mūsų dva
siniai pergyvenimai ir kančios, vis dėlto visus 
mus pasiekia įvairios žinios ir įvairiais keliais, 
nors mes jų nenorėtume ir girdėti ir žinoti. 
O gandai dar daugiau jaudina, negu tikros ži
nios, nes jie, paprastai, esti perdėti.

Vėl gi yra tokių tautiečių, kurie sako, kad 
mes turime žinoti visa, ką apie mus kiti kalba, 
rašo ir mūsų adresu daro! Atrodo, kad žinoti, 
kas gera ir kas bloga yra būtina. Tik žinoda
mi, kas kur daroma, lengviau galima išgyventi 
ir geriau pasiruošti savo nežinomam likimui. 
Prisminkime netolimą praeitį, praėjusių metų 
gegužės ir birželio mėnesius, kada turėjome 
gaudyti kiekvieną žinutę, nors ir blogiausią. 
Tik žinodami blogiausius atvejus, suspėjome 
pasiruošti žygiui, kuris mus atvedė į šiandieni
nes vietoves, kur laikinai, randame pakenčia
mas materialines ir dvasines sąlygas. Ir jeigu 

® tai turime, tai vien tik dėl to, kad laiku viską 
sužinojome ir dėl to galėjome apskaičiuoti, ko
kios bus to pasekmės. Vadinasi, mūsų žinoji
mas mūsų neapvylė, nors ir daug vargo buvo 
pakelta.

Prieš kurį laiką ir šiame laikraštyje buvo 
įdėta nemaloni žinia apie Pabaltijo valstybes 
Neseniai „Laisvės Varpe“ radome žinutę, kad 
Šveicarijoje uždaryta Pabaltijo valstybių atsto
vybės ir konsulatai. Tai ne tik nemalonu, bet 
Ir nepaprastai skaudu girdėti, nes tokie veiks
niai šiuo metu yra tiesiog nesuprantami.

Ar dėl šių nemalonių įvykių turime vesti 
strauso politiką? Ar gi mes turime apie tai 
negirdėti ir šių skaudžių žinių neteikti kitiems? 
Gal būt, ir būtų įgalima visa tai nutylėti, jeigu 
mums kuris autoritetingas asmuo pasakytų, kad 
visa tai, ką kiti laikraščiai rašo ir daro, yra ne
tiesa, kad mūsų tiek tautos, tiek valstybės rei
kalai bus teigiamai išspręsti. Tada, gal būt, ir 
nereikėtų visuomenės dilginti mus pasiekian
čiomis nemaloniomis žiniomis. Bet gi šiandien 
mums niekas taip tvirtai neužtikrino, nepasakė. 
Tiesa, prezidentas Trumanas savo laivyno die
nos kalboje, dėstydamas užsienio politiką, pa
brėžė, kad „Mes norime atstatyti savarankumą 
visų tų tautų, kurioms jėga tas buvo išplėšta, 
ir mes tikime, kad visos tautos savo vyriausy
bių formą pasirinks pačios pagal laisvus rinki
mus, be įsikišimo iš šalies“.

Šie didžiojo vyro pasakyti žodžiai mums 
džiugina ir teikia vilčių, mes jais pasikliaujame, 
jie lengvina mūsų dvasines kančias, nes.didieji 
valstybių vyrai nesisvaido tuščiais žodžiais. 
Tačiau, jiems įvykdyti reikalingas laikas, o tame 
laikotarpyje gali būti ir netikėtumų, kurie ga
lėtų ir mus paliesti. Dėl tos priežasties tad ir 
manytina, kad plačioji išeivijos visuomenė turi 
būti informuojama apie visus tuos įvykius, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu paliečia mus pa
čius ar mūsų kraštą. Žinodami tai, kas kur da
roma, vienu atveju galime tinkamiau reaguoti, 
jei tai iš viso yra naudinga ir galima, o iš an
tros pusės, išeivija galės geriau pasiruošti viso
kiems netikėtumams, jeigu tokie mus nelaimin
gus kada nors galėtų ištikti. * A. M.

Tarpiau iii e kalba
AP iš Londono praneša, kad ponia Franklin 

D. Roosevelt kalbėjo keturiems šimtams karių 
apie tai, kad ji ieškanti pritarimo dėl univer
salinės kalbos pasaulio vaikams Jungtinių Tau
tų Organizacijoje.

Ji pasakė, kad „kalbos barjeras esąs labai 
didelis“ ir ji tikisi įtraukti šį faktą į Organi
zaciją, kad viso pasaulio vaikai išmoktų nusta
tytą vieną kalbą, kuri būtų visame pasaulyje ta 
pati.

JOT vienintėlė moteris delegatas pasakė, kad 
amerikiečiai būsią „izoliacionistai“. Ekonominė 
ir politinė padėtis JAValstybėse „esanti tam
priai susijusi su likusiu pasauliu. Mes esame 
geriau išmokę galvoti apie kitų žmonių reika
lus“, sako ji.

Naujai pagamintas nepaprastas kovos laivas 
Kentucky bus taip pat bandomas su atominė
mis bombomis. Jis turi 45.00 tonų.

JTO Saugumo Tarybos darbai
Irano ir Graikijos klausimas

Praėjusią savaitę konferencija buvo pasaulio 
politikų dėmesio centru. Jai pateikta spręsti 
trys labai svarbūs klausimai — Irano ginčas su 
Sovietų Sąjunga, Sovietų skundas dėl Britų ka
riuomenės buvimo Graikijoje ir JTO genera
linio sekretoriaus rinkimas.

Irano ir Sovietų Sąjungos ginčas dėl Azer- 
beidžano buvo vienas svarbiausių, nes šiame 
ginče glūdi ne tik Irano kaip valstybės teisė į 
savo krašto valdymą, bet jame slepiasi ir visų 
mažųjų tautų teisė į savarankų, nepriklausomą 
gyvenimą, į krašto suverenitetą bei integralu
mą. Ypatingą dėmesį kreipė mažosios tautos, 
tikėdamos JT chartos dėsnių taikomumą prak
tiškame gyvenime. Šį kietą riešutą turėjo per
kąsti saugumo taryba. Atrodė, kad bus priei
ta prie „mirties taško“, bet klausimą perkėlus 
į abiejų partnerių rankas, visi įtampos sraigtai 
atsileido, ir JTO gyvenimas tapo išgelbėtas bei 
patikrintas jos tolimesnis veikimas.

Šiuo metu Irano — Sovietų byla sprendžia
ma tiesioginiu abiejų partnerių keliu. Pasitari
mai vyksta tarp A. I. Višinskio ir Irano dele
gato Seyed Hassan Taguizadeh Londone ir tarp 
Irano ir Maskvos.

Graikijos ir Albanijos nesutarimas
Atėnai, sausio 28. Associated Press prane

ša, kad tarp nedidelių Balkanų valstybių — 
Graikijos ir Albanijos — yra nesutarimo ir 
vykstąs tarp jų nervų ir diplomatinė kova, ly
dima ginkluotų konfliktų dėl Siaurinio Epiruso.

Albanijos vyriausybė pareiškė, kad ji be ko
vos neužleisianti nė vienos žemės pėdos bet 
kuriam kraštui. Šis pareiškimas buvęs padary
tas sąryšy su Graikijos pretenzijomis į Epirusą. 
pietine Albanijos dalį.

Graikija, sakoma, esanti pasiruošusi kovai 
ir turinti jau 100.000 karių Atėnuose ir savo 
skundą remia etnologišku, istoriniu ir kultūri
niu pagrindu.

Albanija iš savo pusės turinti 60.000 armiją, 
kuri laikoma pietinėje dalyje, netoli Graikijos 
sienų. Be to, Albanijos kariuomenės dalis yra 
pasilikusi Jugoslavijoje, ją išvadavus, šie taip 
pat treniruojami netoli Graikijos.

Graikijos jėgos taip pat išdėstytos krašto 
pasienyje su žymesnėmis jėgomis Yanninc.

Per Atėnų ir Tiranos radiją daromi prie
kaištai vienų kitiems dėl mažumų persekiojimų.

Kaip pranešama, prie sienos įvyksta dažnų 
incidentų.

Epirus 1912 metais buvo ii turkų atimtas, 
bet 1914 metais didžiosios valstybės jį perleido 
Albanijai. Pirmojo pasaulinio karo metu Grai-

Praucuzų vyriausybės 
programa

Naujoji Gouino vyriausybė gavo partijų pri
tarimą tik tada, kai ji paskelbė labai drastišką 
finansinę programą. Svarbiausi programos punk
tai yra šie: 1) karo ūkio išlaidos sumažinamos 
iki 40 trilijonų frankų; 2) smarkiai sumažina
mos ne karo reikalams išlaidos, panaikinant ne
būtino reikalingumo patarnavimus ir kombi
nuojant sritimis; 3) laikinai sulaikoma nacio
nalizavimo programa; 4) sustabdomas naujokų 
šaukimas; 5) karių paleidimas padidinamas; 
6) didelių išlaidų sumažinimas nacionalizuo
toms institucijoms; 7) suvaržoma nacionaliza
cijos įstatymo klauzulė, garantuojanti mokesti
nę teisę gaunantiems per metus 250.000 frankų;
8) padidinamos transporto ir anglies kainos;
9) griežtas laikymasis algų ir pragyvenimo iš
laidų linijos ir sunkios bausmės už juodąją pre
kybą.

Gouino programoje numatyta daug karo 
įmonių pavesti civilių gyventojų vartojamų pre
kių gamybai.

Naujosios vyriausybės numatytos priemonės 
rodo didelį posūkį pereiti iš karo ūkio' į taikos 
ūkį. Nors ši programa diktuojama kairiųjų par
tijų. vyraujant komunistams, tačiau yra visai 
priešingų tendencijų negu Sovietų Sąjungoje.

Kaip seksis naujajai vyriausybei tvarkytis, 
pamatysime. ,

Byrnes paneigia ginklų pristatymą
Wašingtonas, sausio 30 d. Pagal Reuterio 

pranešimą, JAValstybių užsienių reikalų minis- 
teris James F. Byrnes paneigė priekaištus, kad 
Amerikos laivai vežą iš Italijos ginklus į Ispa
niją. Po tyrinėjimų Byrnes pareiškė, kad kovų 
metu nė vienas karo laivas nebuvo pasiųstas iš 
Italijos į Ispaniją ir nė vienas laivas po karo 
nevežė iš Italijos į Ispaniją ginklų.

Pradėjus tiesiogines derybas, saugumo tary
ba turi būti nuolat informuojama apie pasitari
mų eigą ir pagaliau apie galutinius rezultatus. 
Galutinį sprendimą turi patvirtinti saugumo 
taryba, išeidama iš pasaulinio saugumo sumeti
mų. Kokių rezultatų bus atsiekta, gal būt, ga
lima bus painformuoti kitą kartą.

Nemenkesnės svarbos buvo antrasis spren
džiamas klausimas, kuri pateikė Sovietų Są
junga. Šiuo klausimu Sovietų Sąjunga kaltino 
D.Britaniją dėl laikymo britų kariuomenės 
Graikijoje. Rusijos atstovas pareiškė, kad bri
tų kariuomenės laikymas Graikijoje kenkiąs tai
kai. Britų užsienių reikalų ministeris Emest 
Bevinas įrodinėjo, kad britai, laikydami Grai
kijoje nedidelius kariuomenės dalinius, nė kiek 
nepažeidžia susitarimo su Sovietų Sąjunga, kurios 
vardu Stalinas sutikęs, kad britai tai padarytų. 
Be to, Graikijos užsienių reikalų ministeris taip 
pat pareiškė, kad britų kariuomenės buvimas 
Graikijoje sutampąs su Graikijos vyriausybės 
nusistatymu. Ji esanti ramybei palaikyti, kol 
krašte būsiąs sunormuotas gyvenimas.

Bevinas irgi pareiškė, kad britų kariuomenė 
bus atitraukta tuojau, kai tik bus pravesti rin
kimai ir kraštas įeis į normalų gyvenimą.

kija vėl atsiėmė ir 1919 metais per taikos kon
ferenciją Italija pavedė jį Graikijai. Vėliau, 
kai Vęnizelos vyriausybė griuvo, 1921 metais 
Italija teritorijos perleidimą atšaukė ir grąžino 
Albanijai.

Austrijos nafta
Viena, vasario 1 d. The Stars and Stripes 

žurnalistas A. Nayes rašo apie naftos proble
mą, kuri vedanti prie diplomatinių susidūrimų 
Artimuose rytuose, o dabar ji yra didžiausia 
keturiems didiesiems kliūtis dėl Austrijos repa
racijų.

Didžiausi Austrijoje naftos šaltiniai — Zi- 
stersdorf — yra Sovietų okupuotoje zonoje. Tie 
šaltiniai sudaro tarptautinių ginčų objektą, nes 
Sovietų Sąjunga juos naudojanti kaip reparaci
jas iš Vokietijos, o JAValstybės ir D.Britanija 
ieško priemonių apsaugoti jų įdėtas investicijas.

Šie naftos šaltiniai buvę pradėti naudoti dar 
prieš karą, kada Vakarų Sąjungininkai ten in
vestavę savo kapitalų, bet karo metu vokiečiai 
produkciją žymiai pakėlę savo lėšomis ir jėga. 
Rusija reikalauja šiuos šaltinius pavesti kaip 
reparacijas, panašiai kaip pasielgta su nacių iš
plėstais Rumunijos ir Vengrijos naftoš šaltiniais.

Karo metu iš Zister$dorfo būdavo gaunama 
per metus daugiau kaip vienas milijonas tonų 
kuro, gamyba nebuvusi sumažinta ir per Są
jungininkų bombardavimus. Skaičiuojama, kad 
Austrijai pakanką- pusės gaunamo kiekio. To
dėl Sovietų Sąjunga pataria Austrijai dalytis 
šį kiekį pusiau — po 500.000 tonų.

Britai esą investavę trigubai daugiau kapi
talo negu JAValstybės. Britų ekonominiai ek
spertai dirba, įtikinėdami sovietus, kad būtų 
apsaugoti jų kapitalai. Iki Zistersdorfo proble
ma nebus išspręsta, suprantama, tarp sąjungi
ninkų nebus pasiektas susitarimas dėl repara
cijų, nustatytų Potsdame.

Karo tarnybos laikas 
neliūsta tytas

Londonas, vasario 1 d. Associated Press 
praneša, kad Britanija vis dar šaukia vyrus 
neaprėžtai karo tarnybai.

Clement R. Attlee, ministeris pirmininkas, 
pakartojo parlamente, kad jis „dar nesąs to
kioje padėtyje“, kad galėtų deklaruoti krašto 
politiką dėl besitęsiančio vyrų šaukimo.

Kokia turėtų būti taikos armija, vyriausybę 
veikia keletas faktorių.

Svarbiausias pagrindas Britų karo pajėgų 
politikai nustatyti yra JTO saugumo tarybos 
karo štabo sprendimai, kurie nustatys, kiek 
kuri tauta turės laikyti kariuomenės taikai pa
laikyti.

Danijai sunki našta
AP iš Londono praneša, kad Danijos už

sienių reikalų ministeris pareiškęs JT socialės, 
humanitariniam bei kultūriniam komitetui, jog 
210.000 vokiečių pabėgėlių, kurie 1945 m. at
vykę į Daniją, atsieiną nuo 250 iki 300 mili
jonų kronų per metus. Tai sudaro apie pusę 
normalaus prieškarinio Danijos biudžeto.

JTOrganizacijos visumos suvažiavimo užda
rymas numatomas šios savaitės gale. Kitas su
važiavimas būsiąs JAValstybėse rugsėjo mė
nesį naujoje vietoje netoli Newyorko, 50 km 
atstume.

Sovietų ir vėliau Lenkijos delegatai reika
lavo, kad britai be jokių sąlygų atitrauktų savo 
kariuomenę.

Sovietų-Britų ginčas dėl Graikijoje esamos 
britų kariuomenės pavestas Sovietų Sąjungos 
ir Britanijos vyriausybėms spręsti. Tačiau JTO 
saugumo taryba pasisakė, kad britų kariuome
nės buvimas Graikijoje nesudaro jokio pavo
jaus taikai. Tuo reikalu posėdžiavo dar vasa
rio 6 d. vakare. Reikia laukti, jog šis klausi
mas bus išspręstas Britanijai pageidaujama 
prasme.

Nebaigus saugumo tarybai išspręsti Graiki
jos, Persijos ir Indonezijos klausimų, vasario 
5 d. Sirijos ir Libanono vyriausybės pateikė 
JTOrganizacijai reikalavimą, kad Britai ir 
Prancūzija atitrauktų iš Sirijos ir Libanono sa
vo kariuomenes.

Vasario 5 dieną pradėjo savo darbą JTO 
saugumo tarybos karinis komitetas — štabas. 
Sudaromas tarptautinis teisingumo organas — 
teismas.

Šalia politinių klausimų pradėtos svarstyti 
pasaulio tautų mitybos reikalas, kuris šiuo me
tu esąs blogoje padėtyje. Tuo reikalu platų 
pranešimą padarė Britanijos žemės ūkio ir mai
tinimo ministeris, pabrėždamas, kad visos tau
tos turi įsijungti į mitybos problemos sprendi
mą, kad nekaltai negalėtų žūti milijonai žmonių 
dėl bado.

JTO generalinis 
sekretorius

Pranešama iš Londono, kad Jungtinių Tau
tų Organizacijos generaliniu sekretoriumi yra 
išrinktas Norvegijos užsienių reikalu ministeris 
Trygve Lie. Anglija ir Amerika buvo siūlusios 
Lester P. Pearson, Kanados ambasadorių, o So
vietų Sąjunga siūlė Simic, Jugoslavijos pasiun
tinį Wasingtone, arba Lankijos užsienių reika
lų ministerį W. Rzymowskį argumentuodama, 
kad generalinis sekretorius būtų iš rytinės Eu
ropos.

Lie yra dailidės sūnus, 50 metų amžiaus, gi
męs Oslo mieste. 1914 metais įstojo į univer
sitetą ir jį baigė 1919 m. Tais metais jis tapo 
pirmuoju generaliniu sekretoriumi Norvegų 
darbo partijoje.

Tkimasi, kad artimiausiu laiku jis atvyks 
į JAValstybės.

Pabėgėliu reikalai
JTOrganizacijoje taip pat sprendžiami ir 

mūsų — pabėgėlių — reikalai. Sovietams pa
siūlius yra sudaryta pakomisija pabėgėlių rei
kalams tvarkyti.

Kaip žinome, Jugoslavijos ir Ukrainos atsto
vai reikalauja pabėgėlius grąžinti ten, iš kur jie 
yra kilę ir nesudaryti jokio tarptautinio orga
no, kuris jais rūpintųsi. Kaip mūsų kartu su 
kitais nelaimingais pabėgėliais klausimas bus 
išspręstas, šį kartą negalėjome gauti tikslesnių 
žinių, tačiau turime nenustoti vilties, jog pabė
gėlių reikalai bus tvarkomi humanizmo ir tei
singumo principu, nors ir daromi dideli spau
dimai.

Kviečiamas lietuvių inžinierių 
suvažiavimas

Lietuviai inžinieriai gyvena vakarų Vokie
tijoje mažomis grupėmis beveik visose lietuvių 
stovyklose, o taip pat ir vietose, kur nėra sto
vyklų. Kai kuriose stovyklose inžinieriai yra 
susibūrę į profesines lietuvių inžinierių draugi
jas, bet ligi šiol neturime bendro centrinio 
jungiamojo organo nei centrinės inžinierių 
draugijos, kurios uždaviniai būtų:

1) Sujungti visus inžinierius į vieną sąjungą 
— šeimą.

2) Suregistruoti visus esančius inžinierius 
Vokietijoje.

3) Padaryti statistiką išvežtų — ištremtų, 
sėdėjusių kalėjimuose, koncentracijos lageriuo
se ir žuvusių karo metu.

4) Įtraukti visus į bendrą kūrybos darbą, 
ruošiantis būsimos Lietuvos atstatyrtiui.

5) Organizuoti technikos literatūros leidimą 
ir esamos — turimos dauginimą.

6) Įsteigti periodinį technikos žurnalą ar 
laikraštį.

7) Rūpintis, į darbus skirstymo atveju, įsi
gytą specialybę atitinkančiu užsiėmimu, gali
mybėmis mokslo žinias pagilinti ir kt.

Lietuvių inžinierių ir technikų draugija 
Wiirzburge, ištyrusi susirinkimo sąlygas, kvie
čia Lietuvių inžinierių suvažiavimą Wiirzburge- 
Zell stovykloje š. m. vasario 23—24 d. d.

Lietuvių inžinierių ir technikų 
Draugija Wiirzburge
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Ljetyvii} gyvenimas

Slažytė lietuviška respublika
Klūkiančių žuvėdrų kaimynystčn

Balandžio 14 d. vakare trise išsmukome iš 
Berlyno, o balandžio 16 d. pavakariu atsidūrė
me Šlesvige. Pirmąją naktį, įsimaišę tarp vo
kiečių pabėgėlių, šiaip taip gavome laikiną nak
vynę, bet kur dėtis toliau? Ar yra čia kur 
nors lietuvių? Ieškojome jų visą antrąją dieną, 
nes be jokios pastogės gyventi tikrai nemalonu. 
Ieškojome, klaidžiojome, klausinėjome, bet vel
tui. Sutiktas rusas aiškino, kad prie bažnyčios 
esąs lietuvių lageris, bet ten teradome kvįus. 
Iš čia žingsniavome prie kitos bažnyčios, bet 
ir čia tik lenkai ir rusai. Pagaliau pavargę, ne- 
bepageldami kojų, nusvyravome j užmiesti, kur 
didžiulės senos ir drėgnos karčiamos patalpoje 
prie kapinių tikrai, sumišę su rusais, vargo var
gelį lietuviški seneliai ir moterėlės su vaikais. 
Į šią ne pačių lietuvių tvarkomą skurdžią prie
glaudą niekas nė nemanė mūsų įsileisti.

Visą reikalą išsprendė nuovargis ir sutema. 
Grįžę į miestą, turėjome būtinai susirasti nak
vynę: užsieniečiui nevalia naktimis valkiotis 
prie Šlei įlankos ir klykinti žuvėdras, jis turi 
miegoti. Šitų minčių varomi, pasibeldėine į vo
kiečių pabėgėlių lagerio duris. Dieną čia ieško
jome lietuvių, o dabar poilsio. Priėmė, paguldė 
ant šiaudų. Prieš užmigdami susiradome ir vie
ną lietuvį, o už poros dienų ir antrą.
Penki lietuviški griežčių ėdikai

Pradėjome tarp vokiečių leisti pajūriškas, 
nuolatinių lietų dienas. Mažytė lietuviška pen
kių žmonių kolonija — rytais ir vakarais kiek
vienas laukdavo, kol atneš porą skurdučių su
muštinių. Pietums srėbdavome rūgščias kruo
pas su rūgščiais griežčiais, nors paskui dėl to 
kentėdavo pilvai. Ir visada, o visada galvoda
vome apie duoną, apie valgį. Sotindavomės 
taip pat piktais ir veriančiais vokiečių žvilgs
niais, o naktims, ka užkaukdavo alarmams, bas- 
tydavomės prie įlankos, žiūrėdavome, kaip kaž
kur toliau ar netoliese švysčiodavo fosforas, 
žibsėdavo raudonos gaisrų ir sprogstančių bom
bų pašvaistės; guldavomės į griovius, kai vir
šum galvų imdavo sproginėti kulkos. Kai po 
vidurnakčių jau viskas aprimdavo, mes grįžda
vome, o įlankos saloje dar tebeklegėdavo bal
tosios žuvėdros, tie neramūs Šlesvigo įnamiai. 
Vokiečiai paniekina trečiąjį reichą

Artėjo kapituliacijos dienos, o mūsų kolo
nija išaugo į "septynetą. Mes buvome gavę net 
atskirą pastogės, be jokių durų kambarėlį, pra- 
vadintą žvirblių džiaugsmu, bet greit mus iš ten 
išgujo. Mat. vieną vakarą mūsiškiai, nors ir ty
liai, ėmė ir uždainavo išgirdę, kad pasibaigė 
karas. Išgujo į apačią, kur šiaudais apsikasu- 
sios vokiečių pabėgėlės nuolat kasėsi galvas, 
pažastes ir nugaras. Dabar buvo dienos, kada 
mes galėjome stebėti, kaip vokiečių partiniams 
nuo atlapų kažkur dingo ženkliukai su haken- 
kreucais. Nuo sienų pačių vokiečių rankomis 
buvo nuprašyti didžiųjų trečiojo reicho vadų 
paveikslai. Tarp vokiečių prasidėjo sąmyšis ir 
sujudimas, o mes pagyvėjome, nes mūsų kolo
nija kasdien pradėjo didėti. Sudarėme atskirą 
respubliką: iš mūsų kambario iškėlė vokiečius, 
pavedė jį mums vieniems. Daugeli vokiečių 
tada išvežė i kaimą, o mes — kas iš tikro su 
mumis tokiu metu daryti?
Gyvenimas užrištuose maišuose

Ir toliau srėbėme rūgščią griežčienę, matėme 
pravažiuojančius anglų tankus ir būriais išvar

gusius klampojant, karą baigusius vokiečių ka
rius, bet greit mums prasidėjo trumpų atstumų 
dažnos kelionės, pagaliau atvedusios mus į Tol- 
ką. Išgrūdo mus iš tos mokyklos vokiečiai, da
vę didesnes patalpas kitoje. Čia mūsų kaimy
nai buvo italai, puikūs linksmi vyrai, naktimis 
ir mūsiškį jaunimą sutraukdavusieji į savo ruo
šiamas vakaruškas. Išsirišę savo kelionės mai
šus, susikvietę iš anos užmiesčio karčiamos se
nelius ir moteris-su būriais vaikučių, tikėjomės 
gyventi tol, kol su daina pasuksime į tėviškėlę, 
bet mumis rūpintis ėmę anglai vieną dieną pa
prašė susirišti maišus, nuvežė mus į puikias ka
reivines ir apgyvendino kartu su pabaltijiečiais 
broliais latviais ir bičiuliais estais. Netrukus 
prireikė tų patalpų kitiems reikalams, if mes 
atsidūrėme skurdžiame restorane kartu su lat
viais, estais, italais, lenkais, rusais ... Sėdėjome 
.ir gyvenome viltimis. Klausėmės vaikų netvar
kingų koncertų, stumdėmės alkūnėmis, tik jau 
nebevalgėme rūgščių kruopų su griežčiais. Pa
galiau anglų karinės valdžios pareigūnai pasiūlė 
mums Tolką, 12 km nuo Šlesvigo buvusius RAD 
lagerius šalia to vardo miestelio.
Vėjas nuo Baltijos

Suvažiavo čia visi, išsikrovė iš ryšulių savo 
mantą ir lengviau atsiduso.

Didžiulis rajonas. Aplinkui krūmokšniai, 
laukai, kalneliai. Netoliese upė ir ežeras, iš ku
rių mėgėjai žvejai parsineša žuvies, vėžių.

O už langų — svetimas dangus, palangėse — 
visas krūmų atžalynas. Kai lietingomis ir vė
juotomis naktimis vėtros drasko barakų langi
nes ir šniokščia krūmų tankumynuose, prabudęs 
iš sunkaus miego dairaisi, ar dar ne rytas,’klau
saisi, ar motina nevaikščioja vandens, ar neina 
karvių melžti. Tylu. Nei margis loja, nei svir
tis girgžda. Ak, čia ne mūsų kaimas, ne mūsų 
žemė, ir tos trobos aplinkui — tai tik mūsų pa
keleivingų dienų pastogė. Trobos didelės, tro
bų nemaža, bet čia už langų siaučia beveik kas
dieninis vėjas ir šnara įkyrus lietus.

(Tęsinys 3 pusi.)

HANOVERIS
Karo metu Hanoveryje lietuviams apsigy

venti sąlygos dėl nuolatinių bombardavimų ir 
didelio butų trūkumo buvo nepalankios. Todėl 
j šį vidurio Vokietijos pramonės ir susisiekimo 
arterijų miestą lietuvių nedaug tepateko. Lie
tuvių kolonijos pradžią Hanoveryje sudarė sau
jelė lietuvių, prievarta atvežtų darbams. Užė
jus sąjungininkams, lietuvių skaičius Hanove
ryje žymiai padidėjo. Pradžioje lietuviai visa
me mieste ir apylinkėse buvo išsimėtę priva
čiuose hutuose. Tik vėliau gyvenimas pradėjo 
koncentruotis stovyklose, kurių paskirose mies
to dalyse nr didelėms grupėm įsisteigė keletas. 
Praeiti! metų’gale, UNRRos rūpesčiu Hanove
rio v.'.ariniame priemiestyje, Stocken (Garb- 
seuerstr.), buvo suorganizuota didelė, bendra 
pabaltijiečių stovykla — DP Baltic Camp. Čia, 
be trijų Pabaltijo tautų gyventojų, yra dar pri
siglaudę apie 200 ukrainiečių ir, be to, dar įvai- 
rių tautų tranzitinis lageris. Lietuvių šiuo metu 
gyvena per 300. latvių per 200 ir estų apie 150. 
Taigi, iš viso Hanoverio DP Baltic Camp su
daro arti 1000 gyventojų.

Lietuviams pabaltijiečių stovykloje įsikurti 
teko nelengvomis sąlygomis. Visų pirma teko 
nugalėti gyvenimui patalpų netinkamumą. Ce
mentinius,' be grindų ir be lubų, vokiečių sta

tytus užsieniečiams darbininkams barakus pa
tiems reikėjo įsirengti ir kiek galima, prisitai
kinti gyvenimui Antra, lietuviams teko išsi
kovoti kitų tautybių tarpe prideramą padėtį. 
Pagaliau ir patiems lietuviams savo tarpe teko 
labiau susicementuoti ir susiorganizuoti lietuvių 
bendruomenės gyvenimui. Tenka pripažinti, 
kad šiandien visa tai jau praeityje. Tuo tikslu 
persitvarkė Hanoverio lietuvių komitetas. Da
bar išrinktas bendras stovyklos lietuvių komi
tetas atstovauja visus Hanoverio vietos lietu
vių reikalus. Komiteto pirmininku yra inž. A. 
Griškėnas. Jis daug prisidėjo prie lietuvių ben
druomenės Hanoveryje atsikūrimo. Kitas, apy- 
gardinis komitetas, apima visus Hanoverio pro
vincijoj gyvenančių lietuvių reikalus.

Stovykloje veikia lietuvių pradžios mokykla, 
kurios vedėju yra insp. J. Kašelionis ir mkt. O. 
Antanaitienė. Yra susiorganizavęs choras, vei
kia anglų kalbos kursai visų tautybių gyvento
jams, numatoma įsteigti šoferių kursus ir ben
dro lavinimosi bei informacijos tikslu surengti 
visą eilę paskaitų. Kultūriniam ir švietimo dar
bui lietuviai turi atskiras patalpas, kur sekma
dieniais ir, reikalui esant, kitomis dienomis, 
įruošiama koplytėlė. Hanoverio lietuvių para
pijos klebonu yra kun. Radvinauskas.

Oficialus stovyklos atidarymas buvo gruo
džio 15 d. Kūčias ir Kalėdų šventes lietuviai 
paminėjo lietuviška tradicija, prie bendro stalo, 
su atitinkama programa.

Stovyklos rajoną puošia ant aukštų stiebų 
iškeltos trijų Pabaltijo tautų vėliavos. Lietu
viai savo trispalvę vėliavą kas sekmadienio va
karą iškilmingai nuleidžia visi susirinkę.

Jon. Ant.
KEMPTENAS

• Šiuo metu Keinpteno liet, kolonija yra įsi
kūrusi „Vytauto“ 3-jų blokų bendrabutyje ir 
buv. senose patalpose Salzstr. Senose patalpose 
dirba gimnazija, šoferių kursai, liaudies univer
sitetas. Numatoma atkelti taip pat pradžios mo
kyklą. Gimnazijoj 1—7 klasėse sausio m. pra
džioje baigtas antras trimestras. Aštuntai kla
sei, kuri darbą pradėjo anksčiau, išleidžiamieji 
egzaminai prasidės vasario mėn. 7 dieną.

• Kemptene šiuo metu priskaitoma apie 60 
studentų. Jiems vadovauja stud. arch. Masiulis. 
Sausio mėn. pradžioje neturtingųjų studentų su- 
šelpimui buvo suruoštas vakaras.

a „Alguvos Baro“ dienos naujienos sausio 
16 d. išleido 200-tąjį numerį. Šiuo metu lai
kraštėlis spausdinamas rotatorium. Kolonijos 
visuomenė laikr. redakcijos nariams už jų pasiš
ventusį be mažiausių pasipelnymo tikslų atlie
kamą darbą yra labai dėkinga.

• J Kempteną atsikėlė muzikas Armonas. 
Tikimasi, kad vietos ir naujai atvykusios me
ninės jėgos veiklios rankos valdomos išjudins 
šią toje kolonijoje gana apleistą sritį.

• Prof. kan. Meškauskas „Vytauto“ bendra
butyje pašventino koplyčią.

o UNRRos karininkas švietimo reikalams 
Washington organizuoja biblioteką išvirintie
siems.

» E. Vengiansko vadovaujamas Keinpteno 
lietuvių sporto skyrius pasižymėjo didele veikla. 
Per paskutinius 5 rudens ir žiemos mėnesius to 
skyriaus sporto komandos turėjo 60 įvairių 
rungtynių vietoje ir išvykose. Krepšininkai, va
dovaujami V. Norkaus, iš viso turėjo 44 rung
tynes (iš jų 12 r. su amerikiečių kariais). Lai
mėjo 43 ir 1 prieš Hanau lietuvius pralaimėtos. 
Bendras krepšių santykis 2003:730. Šiuo metu 
„Vytauto“ bendrabutyje yra įrengta sportinin
kams puiki didžiulė salė. K.Da.

KLEINKOTZAS, Gūnzburgo apsk.
• Skaudžiajai lietuvio-trcmtinio nedaliai at

žymėti Lietuvos Kunigaikščio Iv. Kazimiero 
dieną, kovo m. 4 d., iioje apylinkėje bus pasta
tytas lietuviškas kryžius. Komisijos pirminin
kas p. S. Grina.

• Vasario 16-ją visa stovykla su didžfausiu 
atsidėjimu ruošiamasi: sudaryta speciali Vasa
rio 16-jai minėti komisija.

• Sausio 15 d. skautininkai L. Vacbergas, 
Bobinas ir kt sušaukė steigiamąjį skautų drau
govės susirinkimą, į kurį atsilankė gana gražus 
stovyklų jaunimo būrys. Įsteigta skautų drau
govė ir išrinkta vadovybė. Labai stropiai ruo
šiamasi pirmiesiems egzaminams ir skauto prie
saikai, kuri bus kovo 4 d.

o Sausio pradžioje šioje stovykloje įsteigtas 
L. Raudonasis kryžius. Pirmininku išrinktas 
kun. Vainauskas. Narių įstojo 52.

• Tautinių šokių grupė ir „Aušros“ choras,
kuris lapkričio 25 d. iškilmingai atšventė savo 
krikštynas iki šiol turėjo 4 viešus koncertus ir 
3 koncertus savo stovykloje. Pastaruoju laiku 
turi kelis pakvietimus į Prancūzų zoną ir Giinz- 
burge viešą koncertą. A.

Retas svečias Hanau lietuviu. __«
stovykloje

Sausio 29 d. į Hanau lietuvių stovyklą at
vyko Amerikos Lietuvių BALF pirmininkas 
kun. dr. Končius. Jis aplankė mokyklas, įstai
gas, susipažino su lietuvių gyvenimu šioje sto
vykloje. Ta proga jis gimnazijos mokytojų ko
lektyvui padarė pranešimą. Jis perdavė Ame
rikos lietuvių sveikinimus. Pasidžiaugė, kad Ir 
sunkiose sąlygose, pasiektais mokslo įstaigų 
darbais. Ragino nenusiminti, būti darbštiems, 
kultūringai elgtis Ir kantriai dirbti, o ateitis pa
teisins mūsų visų lauktas viltis. Jis pažymėjo, 
kad Amerikos aukšti kariai, jų tarpe ir Prezi
dento Trumano atstovas apie Hanau lietuvius 
atsiliepę palankiai ir įvertinę lietuvių kultūrin
gumą bei pastangas švietimo srityje. Jis taip 
pat pažymėjo, kad Amerikos visuomenė jaučia 
Amerikoje ir ištrėmime gyvenantiems lietu
viams gilios simpatijos ir gausiai aukoja. Trum
pai supažindino su BALF (= Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Fondo) veikla Amerikoje. Be 
to, lietuviai turi aukštuose asmenyse gerų už
tarėjų ir rėmėjų. Tn pačia proga priminė, kad 
aukos ir vaistai, skirti čia gyvenantiems lietu
viams, gal dar ir nepasiekė tikslo, dėl trans
porto sunkumų.

Šio aukšto svečio uždaviniai Europoje yra 
dideli. Jis aplankys visą eilę valstybių, kuriose 
gyvena ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų trem
tinių. Jis susipažins su šių gyvenimo sąlygo
mis. Taip pat rūpinsis mokyklų ir mokslo prie
monių, našlaičių, vaikų maitinimo’ ir aprangos 
reikalais. Jis pažymėjo, kad telegrama jau už
sakė /Xmcrikoje pieštukų, vaikams batukų ir 
kitokių mokslo priemonių.

Šiais visais klausimais kun. dr. Končius tu
rės visą eilę pasitarimų su karinėmis įstaigomis.

Vakare svečias lankėsi teatre, „Atžalyno** 
spektaklyje. Ta proga susirinkusiems jis per
davė Amerikos lietuvių linkėjimus. Po valan
dos teatrą paliko ir, komiteto lydimas, apžiūrė
jo gyv. patalpas, pasikalbėjo su lietuviais Jis 
buvo nuoširdus, draugiškas. Po pasikalbėjimo 
su vietos komitetu, jis pasižymėjo įvairių pa
geidavimų. — Pažadėjo dar Hanau lietuvius, 
progai pasitaikius, aplankyti.

J. Janušaitis

Feljetonas

Valandėlė lietuviškoj Ravaburgio pirty
Mūsų tautiečiai Ravaburgyje 
turi savą lietuvišką pirtį.

(Žinutė iš laikraščio)
Kalbininkas Jablonskis pirmasis išmėgino, 

kad alus gerti sveika. Šis išradimas paplito po 
visą Lietuvą, tik jo naudą nemokėjo suprasti 
Lopšelio Draugija, kurios nariai mito vien gry
nu pienu. Visokie išradėjai turi daug priešų. 
Jų turėjo ir didysis mūsų tautos švarintojas 
Giniotas, kai kūrė Ravaburgio higienišką lietu
višką pirtį. Tačiau pirtis buvo įkurta, ir Rava
burgio lietuvių kolonija, pamačiusi šio išradimo 
nepalyginamą naudą, savo geradariui atsilygino, 
pastatydama jo garbei paminklą su įrašu „Di
džiam mūsų lietuviškų pirčių mylėtojui".

O pirtis buvo moderniai įrengta: su plaukio
jimo baseinais, šilto ir šalto vandens purkšty- 
tuvais. Ji tapo labai greit populiari ir darė kon
kurenciją Raud. Kryžiui. Čia spietėsi visas mū
sų kultūrinis gyvenimas. Kai iš provincijos at
vykdavo lietuviai, jie pirmiausia sukdavo lietu- 
viškon pirtin, kuri masindavo labiau nei arba
tinė, kurioje pardavinėjamas šnapsas ir kiti be
alkoholiniai gėrimai.

Klcmencijus Tarka, atvykęs vaizbos reika
lais pasižvalgyti, nuėjo irgi-ton kultūringon įstai
gon. Pirmiausiai’jį nustebino dideli pirties rū
mai, statyti senovės graikų šventyklų pavyz
džiu. Milžiniškos kolonos, prie įėjimo liūtai, iš 
kurių nasrų tryško samagono fontanai ir jo ga
lėjai semtis, kiek nori, už tai nieko nemokė
damas. Tarka, -Dievo dovanos neatstumdamas, 
lietuvišku papročiu prisipildė kelis didelius bo
sus ir pagalvojo: „Tai, žalčiai, kultūringai gy
vena. Bet Dievo dovanų nemoka išnaudoti — 
galėtų geroko pinigo užkalti.“ Paskui jis didin
gais pirties vestibiulio laiptais užlipo ir apsi
dairė. Nežinojo, kur čia įžengti. Pravėrė vie

nas duris ir nustebo: didžiausioj salėj, įreng
tuose baseinuose plaukiojo vyrai ir moterys ir 
linksmai pliuškenosi. Staiga, vienam davus 
ženklą su auksine lazdele, salėje pasklido švel
nios, melancholiškos lietuviškos dainos garsai. 
Choras dainavo „Op, op, Nemunėli".

Tarka sujaudintas stovėjo, kaip Dievo prieš- 
kambarin patekęs ir nejudėjo, užburtas dainos. 
Staiga kažkas prisilietė jo peties ir paklausė:

— Atsiprašau, tautieti, kokiu reikalu?
Atsigręžęs Tarka pastebėjo aukštą vyrą su 

akiniais, simpatingo veido.
•*- Tai aš čia, mat... O kas čia vyksta?
— Tai mūsų choro repeticijos vyksta — pa

aiškino vyrukas — Tamsta, tur būt, ne vietinis?
— O ne... — nedrąsiai prisipažino Tarka.
— Tai gal Tamstai galėčiau būti vadovu, 

nes šiuose rūmuose Tamsta tikriausiai paklysite. 
Ir atleiskit, kad aš be smokingo, o tik su mau
dymosi kelnaitėm. Toks, žinot, jau čia mū
suose paprotys.

Vienoj ..salėj jis pamatė jaunuolius ir jau
nuoles šokant maudymosi kostiumuose tauti
nius šokius.

— Tai mūsų garsusis liaudies šokių ansam
blis repetuoja prieš gastroles. Žinot, naudinga 
ir švaru. Sušyla ir čia pat nusimaudo. švara 
pas mus Ravaburgyje pirmoj vietoj.__

Dar kitam kambary jaunuoliai žaidė van
dens tenisą ir vandens krepšinį.

O vadovas toliau aiškino:
— -Pas mus kultūrinis darbas suskirstytas 

sekcijomis, kad jos nekliudomai galėtų pasi
reikšti. Bet į kiekvieną kultūros sritį mes žiū
rime pro švaros akinius. O čia štai vyksta mū
sų Vaidybos posėdis.

Ir Tarka išvydo patogiuose foteliuose besė
dinčius ponus, teliūskuojančius kojom gryną 

šaltinio vandenį. Ponai buvo susirūpinusiais vei
dais ir kažką sprendė.

— Jie dabar aptaria koncerto ir pramogų 
reikalus, — šnibžtelėjo Tarkai į ausį vadovas. 
— Šis su apžėlusia krūtine — R. Kryžiaus pir
mininkas. Anas su šiaudine skrybėle — Sąjun
gos pirmininkas, anas su žaliais dryžuotais triu- 
sikais — savišalpos fondo pirmininkas, o tas su 
papurusiais plaukais ir skaisčiai raudonom kel
naitėm — meno vadovas. Ana panelė su dry
žuotu maudymosi kostiumu verčia jų mintis į 
prancūzų kalbą ir kablogramom siunčia į gu- 
bernatūrą patvirtinti, šiuo atžvilgiu, pasigirsiu, 
mes turime pilną veikimo galią — darome, ką 
norime, kaip norime ir kiek norime. Vaikštom, 
kad ir per visą naktį — niekas mums nedrau
džia kultūringai naktim vaikščioti.

— O, sakykite, — susirūpino Tarka, — anas 
senyvas ponas su barzdele negaus slogos? Jis 
jau ilgai mirko kojas šaltam vandeny. Juk tai 
tokiam amžiuje pavojinga.

— O, nesirūpink, meldžiamasis. Apie viską 
jau iš anksto spėjam pagalvoti ir numatyti Tu
rime mes savo ambulatoriją. Ir jei tamstai 
dantį gelia — galime jį kuo moderniausiai iš
traukti, kad jis tamstos nekankintų. •

— Beje, štai žmonės valgo ir geria ...
— Taip, čia laukiamasis. Jei norit susiieš

koti pažįstamų — prašom. Kartu čia mus aprū
pina kūno penu maisto sekcija, kurios biuras 
yra rūsy. Ten jie vyne maudosi. Pašildytam, 
aišku.

— Kaip kultūringa! — atsiduso Klemcncijus 
Tarka.

— Tamsta, tur būt, alkanas. Sėsime štai čia, 
išgersime pupelių kavos, užkąsit biskvitų, štai 
buterbrodai, vaišinkitės... O paskui cigaro ar 
cigarečių. Atleiskit, kokios rūšies mėgstat?

— Man tai vistiek — kukliai atsiliepė Tar
ka. — Bet kaip gražu visa ir kaip organizuota.

— Organizacija milžiniškus dalykus padaro. 
Svarbiausia, visur jaustis, kaip namie. Nes
nausti, veikti, kurti Štai, anas malonus ponas 

su apyžiliais plaukais ir leopardo kailio triuši* 
kais rimtai žengia savo darbo kabinetan. Jis 
tyrinėja mūsų kultūros istoriją ir ieško mūsų 
prabočių pėdsakų Ravaburgyje. O, gal būt, kas 
žino, gal ir šią žemę mindė mūsų senelių koja. 
Kasdami ir šios pirties pamatus darbininkai 
atrado gintarinius kolionikus. Neabejotinai šis 
radinys rodo, jog čia kadaise yra lankęsi mūsų 
kunigaikščiai. Greičiausiai toks kunigaikštis per 
neatidumą ir iš rankogalio kolionikus pametęs. 
O radinys siekia III-io' amžiaus prieš Kristų. 
Taip pat yra atrasta ir kruopščiai mūsų literatų 
nagrinėjama lietuviška knyga vokišku šriftu ra
šyta ir greičiausiai buvo išleista Vokietijoje, 
kaip kontrafakcinis leidinys...

Tarkai ėmė suktis galva. Jis pasijuto kul
tūringon įstaigon patekęs. Nedaaugęs ligi kul
tūros laipsnio.

— O sakylęit, ar jūs negalvojai, kada mes 
grįšim į tėvynę — graudžiai paklausė.

— Grįžt suspėsim. Mes jau beveik pasiren
gę. O kol kas naudojamės visom gyvenimo gė
rybėm ir kultūrinamės.

Tarka skubiai tiesia, ranką atsisveikinti. Jam 
darosi labai baugu to žmogaus, tos kultūringos 
kolonijos ir, pamiršęs valgį, skuba prie išėjimo.

O malonusis ponas jam rikteli iš paskos:
— Jei turėsite laiko, atvykite šiandien į pas

kaitą ...
— Kad aš be triusikų! —- Kukliai prisipa

žįsta Klcmencijus Tarka ir spaudžia durų ran
keną. Durys atsiveria ir automatiškai užsidaro, 
priverdamos Tarkai skverną.

Jam svaigsta galva. Širdis pyksta, trokšta 
gryno oro, veržiasi priekin ir tempia skverną. 
O šis nepasiduoda. Netekęs kantrybės, jis ima 
jį iš visų jėgų tampyti ir...

— Ar pasiutai! Ko tampai mano marškinius. 
Prisilakei, kaip šėtonas to samagono vakar per 
tą balių, o dabar kvailloji. Ar nemiegosi, vel
nio šmotai — girdi Tarka piktą kronos balsą ir 
pajunta smūgį. Valeras 2 .v.įpli*
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Jungtinių Tautų Organizacijos egzaminas
Kazys Veržikas

Vos prasidėjus Jungtinių Tautų Organizaci
jos pirmajam suvažiavimui ir nespėjus jai dar 
galutiniai susivarkyti, staiga susikirto dvi pa
saulio politikai vadovaujančios valstybės, du 
šio karo sąjungininkai, du pasaulio galiūnai — 
Sovietai ir D.Britanija. Jungtinių Tautų Orga
nizacija turi jų ginčą išspręsti. Ir tai ne bet 
kaip, o teisingai išspręsti. Jei ginčas būtų ne
teisingai išspręstas, tai iš pat pradžių kristų tos 
organizacijos autoritetas, iš pat pradžių ji pasi
darytų bejėgė bet kurį kitą klausimą spręsti. 
Vadinasi, egzaminas. Ir ne bet koks, o sunkus, 
stačiai brandos atestato egzaminas.

Iš kur tas ginčas atsirado ir kodėl jo spren
dimas gali būti toks sunkus? Pažiūrėkime į vi
są tą reikalą pirmiau grynai iš formalios pusės.

Visas tas ginčas, formaliai imant, yra pa
grįstas

34 ir 35 Jungtinių T. statuto straipsniu.
34 minėto statuto (chartos) straipsnis sako; 

„Saugumo Taryba gali tirti kiekvieną gin
čą, kiekvieną situaciją, kuri galėtų su
kelti tarptautinius neaiškumus arba duoti 
ginčui pagrindą, ir nustatyti, ar to ginčo 
tęsimas gali būti pavojingas traptautinės 
taikus ir saugumo išlaikymui".

Tačiau to paties statuto 35 straipsnio 1 pas
traipa taip byloja:

„Kiekvienas Jungtinių Tautų narys gali 
apie kiekvieną 34 straipsnyje apibūdinto 
pobūdžio ginčą ar situaciją pranešti Sau
gumo Tarybai arba visuotiniam susirin
kimui“.

Dar toliau, to paties statuto kiti straipsniai 
nurodo, kas darytina, jei toks ginčas ar situaci
ja geruoju nesibaigia. Ten nurodoma, kad tuo 
atveju turi būti pavartojamos diplomatinio, po
litinio ir ūkiško spaudimo priemonės. Jei ir 
tas nebegelbsti, tai galima griebtis ir karo prie
monių.

Iš šitų nuostatų aiškiai matome, apie kokius 
ginčus galima Jungtinių Tautų Organizacijai 
pranešti, kas gali pranešti ir kas darytina, kad 
privertus besiginčyjančias šalis pildyti Jungti
nių Tautų Organizacijos nutarimus.

Pasirėmusi šitais nuostatais, Persija (Iranas) 
pranešė'Jungtinių Tautų Organizacijai, kad So
vietai neatitraukia savo kariuomenės iš šiaurės 
Persijos ir kad tas jai sudaro didelių sunkumų. 
Po to skundo įteikimo atsistatydino Persijos 
minieteris pirmininkas Ibruhim Hakim (Vadi
nasi, pačioje Persijoje įtempta). Pats skundas 
Jungtinių Tautų Organizacijai buvo palydėtas 
tokiais Persijos atstovo Londone žodžiais:

„Ši problema yra pagrindinis ir principinis 
mažoms tautoms klausimas. Būtent: ar 
jos (mažosios tautos) gali pasitikėti tąja 
organizacija, kuriai pasaulis tiek daug 
vilčių yra sudėjęs“.

Taigi, grynai formaliai imant, atrodo yra gin
čas tarp Sovietų ir Persijos. Bet neilgai trukus 
Sovietų Rusija praneša Jungtinių Tautų Orga
nizacijai (taip pat pasiremdama 34 ir 35 straips
niais), kad ji mananti, jog Anglijos kariuome
nės buvimas Graikijoje karui pasibaigus yra 
nebepateisinamas, žalingas Graikijos demokra
tijai įr, apskritai, pavojingas pasaulio taikai ir 
saugumui. Prašo reikalą ištirti ir išspręsti (Tuo 
laiku Graikijoje vyksta kairiųjų susirėmimai su 
dešiniaisiais, o Graikų vyriausybė prašo anglų 
kariuomenę pasilikti Graikijoje. Graikijos ko
munistų delegacija vyksta į Maskvą).

Reikalas tuo dar nesibaigia. Sovietų Ukrai
nos delegatai praneša Jungtinių Tautų Organi
zacijai, kad anglų reguliari kariuomenė drauge 
su Japonais per paskutinius mėnesius vykdė In
donezijoje kariškus veiksmus, nukreiptus prieš 
vietos gyventojus. Taip pat prašo <padėtį ištirti 
ir išspręsti, kaip tai numato 34 ir 35 straipsniai. 
(O Indonezai irgi prašo anglų kariuomenę pa
silikti.)

Tad iš Persijos skundo prieš Sovietus, at
sirado Sovietų skundas prieš Anglus. Kol kas, 
formaliai imant, anglai Sovietų niekuo dar ne
kaltina, o Sovietai jau kaltina anglus dėl Grai
kijos ir Indonezijos. - Anglai atsikerta Sovie
tams, kad graikai ir indonezai patys prašo ang
lus pasilikti, o persai prašo sovietus išeiti. Ar
ba vėl: per Graikijos rinkimus anglai kvietė

J. Augustaitytė — Vaičiūnienė

Pamo&mm- ■pa&cdcci’
Pavasario pasaką žalią,
Tą pasaką kojų jaunų,
Kaip bundančią gražią margelę. 
Jie kelią ant savo sparnų.

Ir neša per lauką, per girią 
Sūpuoja šilkų vystykluos, 
Ir minkštu glėbiu apkabinę. 
Nuskęsta pūkų debesuos ...

Pažiūrai už vartų išėjęs.
Kaip bėga barai želmenų, 
Kaip spindi ant jų ašarėlės — 
Varpeliai naktinių šalnų ...

Kas tiesia ant lango vualį!
Vyšnia pasipuošus baltai... 
Ir ritas bangomis pro šalį 
Žiedų supustyti kalnai...

Tada mes jauni ir mylėjom — 
Pavasario puotos svečiai...
Takeliais ir Kepu alėjom 
Skubėjo tos dienos grakščiai.

Dabar jau, keleivi, į rudenį nykų 
Nubalusią galvą lenki...

j Palydim dienas be vainikų. 
Vargų artojėliai pilki.

Sovietų stebėtojus (tik šie nevažiavo), o sovie
tai į šiaurės Persiją nieko nekviečia. Tokių ir 
panašių argumentų, aišku, dar daug būtų gali
ma iš abiejų pusių išgirsti. Jie yra, be abejonės, 
ir svarūs ir įdomūs. Bet, deja, klausimo esmės 
jie neišaiškina, o dar labiau jį aptemdo.

Šitie reikalai pasidaro vis painesni prisimi
nus, kad ir Turkija taip pat turi savo neuž
baigtas sąskaitas su Sovietais. Pastarieji norėtų 
iš Turkijos gauti žemės plotus toliau į pietvaka
rius už Karšo, pagal Juodąsias jūras, ir laisvai 
praplaukti pro Dardanelus. Turkija kol kas 
Jungtinėms Tautoms nesiskundžia ir visai slap
tai su Sovietais posėdžiauja Ankaroje.

Palestinoje jau dažnokai pasigirsta šūvių 
salvės ir sproginėja bombos. Arabai nuolat 
skelbia, kad Palestina liks arabiška, o žydai ku
ria ten pat savo tautos židinį ir valstybę, Ang
lai jr Amerikiečiai ieško tokių sprendimų, kad 
„vilkas būtų sotus ir ožka sveika“ (žydų nenori 
skriausti, gi su arabais pyktis pavojinga dėl ži- 

I balo), o Sovietai randa dar paprastesnį spren

dimą: „Tegu išeina anglai iš Palestinos ir Egip
to, tada Sovietai išeis iš Persijos",

Eiliniam piliečiui tikrai pasidaro nebeaišku. 
Kodėl šitoje priešakinėje Azijos dalyje taip 
nori būti ir pasilikti didžiosios valstybės ir ko
dėl jos viena kitai siūlo iš ten išeiti? Žinoma, 
galima būtų surasti daug priežasčių, bet pati 
svarbiausioji —

benzinas.
Jau kiek pirmiau („Mūsų Kolio“ lapuose) 

turėjau progos užsiminti, kad benzinas šian
dien yra būtinas dalykas kiekvienai tautai, kiek
vienai valstybei. Taikos metu su juo dar ne 
to tokia didelė nelaimė. Jei pinigų yra — gali
ma jo nusipirkti. Bet kilus karui benzino 
neįmanoma. Nei tankas, nei lėktuvas, nei krei
seris ar povandeninis laivas nepajudės, jei pris
tigs benzino. O karo metu gi benzino iš priešo 
negausi pasiskolinti. Karas dažnai atneša viso
kių staigmenų. Karo metu ir tūlas pirmiau bu-
vęs draugas netikėtai virsta ginkluotu priešu. 
Įvairios blokados taip pat gali netikėtai sustab
dyti benzino gavimą. Iš čia suprantama, kad 
kiekviena valstybė, kuri nori būti pilnai nepri
klausoma nuo kitų ir užtikrinta visokiems ga
limiems evantualumams, privalo rūpintis ben
zino atsargomis. Tai nėra niekam jokia paslap
tis. Tatai, žinoma, jokios negarbės niekam ne
sudaro. Tai natūralu.

Bet gi benzinas gaunamas, toli gražu, ne 
kiekvienos valstybės žemėje. Tad jeigu vals
tybė savo žemėje benzino neturi, ji stengiasi 
susidaryti tokias sąlygas, kad kitų valstybių že
mėse esąs benzinas bet kuriuo metu būtų be 
jokių kliūčių pasiekiamas. Va, iš čia ir gaunasi 
benzino kvapu persunkta tarptautinė politika, 
Persijos, -Palestinos, arabų ir kt. problemos.

Kas ir kiek turi benzino?
Žinovai apskaičiuoja (žinoma, jie gali ir su

klysti), kad Sovietai turi savo žemėje apie 1.650 
milijonus tonų žibalo. Per metus produkuoja
ma apie 26 milijonus tonų. Gi US turi apie 
2700 milijonų ir per metus produkuoja apie 
200 milijonų tonų. Vadinasi, per maždaug 15 
metų US žibalo ištekliai gali išsekti. Tti didelė 
ir labai opi problema. Sąryšyje su šia proble
ma Harrold Z. Ickes jau 1944 metų sausio mė
nesį pareiškė: „Mes turime būti pasiruošę žy
giuoti ta kryptimi, kur mes rasime žibalą“. Tad 
žibalo-benzino klausimu amerikiečiai nemažiau 
yra suinteresuoti, kaip anglai, kurių' svarbiau
sieji žibalo šaltiniai taip pat yra priešakinėje 
Azijos dalyje, Pietų Persijoje ir Tigro bei
Eufrato upių slėnių srityse,

Kaip tik Artimieji ir Vidurio rytai turi mil
žiniškus žibalo išteklius: apie 2200 milijonų to
nų žibalo rezervo ir dar daug nepradėtų nau
doti šaltinių. Todėl tos valstybės, kurios yra 
žibalo šaltinių „sferoje“, niekada neišeis iš di
džiųjų valstybių „susidomėjimo“ plotmės. Tas 
„susidomėjimas" geriausiu atveju gali baigtis 
įtakų zonų pasidalinimų, bet ir kiek griežtesnis 
konfliktas nėra negalimas. Tatai rodo ir čia 
plačiau aptartieji aštrūs skundai Jungtinių Tau
tų Organizacijai.

Jūrų keliai ir bazės
tuose skunduose vaidina taip _J>at ne menką 
vaidmenį. Ar anglai kviesti pasilieka GraikL 
joje ar Sovietai kviesti veda slaptas derybas su 
Turkais, tas reikalo esmės nekeičia. Ir vieniems 
ir kitiems rūpi ir Juodoji jūra, ir Dardanelai, ir

Viduržemio jūra. Tai vis gyvybiniai tų valsty
bių interesai, tai jų galybės pagrindas. Mažo
sioms tautoms tik skaudu, kada jų sąskaitom 
kalbama apie demokratiją ir išlaisvinimą, o fak- 
tinai sprendžiami visai kiti klausimai. Tatai 
gali tuos šventus žodžius visai nuvertinti, ir 
pamažu visas pasaulis gali vėl pereiti į nepasiti
kėjimo ir neramumo padėtį.

Atrodo, kad šitas dvieju galingų valstybių 
susidūrimas gali daug gero padaryti. Jos. bū
damos galingos, viena kitos nebijodamos, pasi
sakys atviriau — ir reikalus hedangstydamos 
pavadins tikrais vardais. O pasaulio sąžinės, 
teisybės ir taikos atstovai — reikia manyti, 
išlaikys brandos egzaminą. Tad tiek Persijai, 
tiek Sovietams už jų iškeltus klausimus, tiek ir 

^anglams už jų plačiaširdišką sutikimą „iki dug
no“ išsiaiškinti, tikrai galime būti visi dėkingi.

Karaliai be karalysčių
INS praneša iš WaSingtQnQ apie penkis ka

ralius, kurie nebesitiki atgauti savo karalysčių 
ir todėl ieškosi, kaip ir mes DP, prieglaudos 
kituose kraštuose.

Graikijos karalius Jurgis, valdęs tik šešeris 
metus, 1941 metais turėjo pabėgti, kai vokie
čiai užėmė Graikiją. Princas Petras tikisi gauti 
Danijos pilietybę ir tenai apsigyventi, nes grai
kų karalių giminių šaknys glūdinčios Danijoje. 
Jis yra pareiškęs, kad „monarchija išeinanti iš 
mados".

Jugoslavijos karalius Petras, gyvenęs Lon
done, kur 1944 m. vedė graikų ^princesę Alek
sandrą ir jau turi sūnų. Petrui sugrįžti į Jugo
slaviją yra Tito uždrausta. Iki praėjusių metų 
gruodžio mėn. jis gaudavo iš Belgrado kas mė
nesį po 33.000 dolerių, bet nuo to laiko daugiau 
iš Jugoslavijos pinigų nebegauna. Paskutiniuoju 
metu Anglija ir JA Valstybės, pripažindamos 
Tito vyriausybę, atėmė Petrui bet kokią viltį 
sugrįžti i Jugoslaviją.

Dėl šios priežasties jis paskelbė, kad jis bū
tų vadinamas jo šeimos pavarde Jurgis Kara- 
georgevič. Palik’ęs Londono viešbutį. Jis apsi
gyveno su šeima Anglijos gilunioje.

Negeriau sekasi ir Belgijos karaliui Leopol
dui, kuris dabar gyvena Šveicarijoje. Nuo 1940 
metų iki 1944 metų jis buvo vokiečių belais
viu, kurį išvadavo JAValstybių kariuomenė. 
Jis tikėjosi atgauti savo sostą, bet Belgijos par
lamentas tą jo norą atmetė ir dėl to pats grį-
žimas pasidarė problematiškas.

Rumunijos senis karalius Karolis dabar gy
vena su gražiąja ponia Magda Lupesku Brazi
lijoje. Laikinai šiuo metu apsistojęs Meksikoje, 
jis mėgino gauti JAValstybių pilietybę, bet 
jam tas nepasisekė.

Albanijos karalius Zogu su savo pusiau 
amerikietiška karaliene Geraldnie ir sūnumi 
Aleksandru gyvena Anglijoje. Jis buvo pri
verstas išvykti iš savo krašto jau 1938 m., kai 
Musolinio jėgos užpuolė Albaniją. Kadangi ji 
dabar paskelbta respublika, Zogu turi maža vil
ties vėl karališkai valdyti savo kraštą.

Be tėvynės gyvena ir kunigaikštis Otto, sa
ve vadinąs Austrijos imperatoriumi ir Vengri
jos karaliumi. Tai paskutinio imperatoriaus, 
abdikavusio 1918 metais, sūnus, kuris dabar gy
vena JĄValstybėse.

H

Blažytė lietuviška respublika
(Atkelta iš 2 pusi.)

Po visų baąįymųsi ir vąrgų šituose žaliuose 
barakuose pagaliau žmonės atsikvėpė. Susinešė 
lovas, spintas, prisikimšo čiužįnius. Kas turėjo 
kuo — npt langus pakeleivingomis užuolaido
mis užsidangstę. Tapytum būtų persikeltą į ki
tą butą.
Lietuvis šitaip nepadarysi

Rajone — šiukšlės, palangėse — šiukšlės, o 
už barakų — dar daugiau priteršta. Viduje kai 
kur sienos aplupinėtos ir sukūrentos, langai iš
daužyti, vandentiekis išsukinėtas, sugadintas.

Tokį palikimą lietuviai rado Tolke. Viena
dieniai čia neseniai žmonės gyveno ir nieko 
nesigailėjo: kas tavo, tai mano. Nusigando ir 
apylinkės gyventojai, kai vėl pamatė rajone 
naujus gyventojus: vėl dings avys, dviračiai, 
bulvės iš laukų.

— Ne, lietuviai šitaip nepadarys, — nedvi
prasmiškai pasakė kaimynams ir vietos bur
mistrui stovyklos vedėjas. — O jei kas nors 
mėgintų šį ar tą paliesti, prašau šitokį pristatyti 
man.

Ir tada, kai rajonas buvo baigtas valyti, lie
tuviai išsikėlė vėliavą. Tai ženklas, kad čia 
gyvepa lietuviai, dori žmonės, ir stovyklos ve
dėjas įspėjo, kad buvusių šiųosę, barakuose gy
ventojų ' darbai negali būti mums pavyzdys. 
Viename rajono šone iš baltų akmenėlių iš
dėliotas Vytis, kitame — Gedimino stulpai, vi
dury rajono vėliava, o visuose takuose ir pa
kraščiuose — švara, — tai šito mes norime. 
Šitai šiandien it turime. 
Smulkioji kasdienybė

Ir dabar mes čia leidžiame, mėnesį po mė
nesio. Susirenkame, pasikąŲjjąn^ę, kapais ir pa

sibarame. Juę daugiau praeina dienų, juo dau
giau rūpesčių: didėja žmonių, auga nesutarimai 
ir ginčai, bet respublika gyvena. Ak, kada ir 
kur nebuvo sąskaitų! Vis dėlto mūsų barakai 
žiemos metui aplopyti. Malkų mes patys prisi- 
kirtome žiemai ir dar ruošiamės kirsti. Turime 
daržovių Ką gauname iš sayo globėjų anglų, 
visada gražiai išsidalijame. Ne tik išsidalijame, 
bet mūsų vadovai visada prieš dalydami ir pa
tys iš širdies apsvarsto ir mūsų pasiklausia. 
Žodžiu, kasdieniai reikalai tvarkomi neblogai.

Pirmąsis kultūrinis žingsnis
Taip, mes pavalgę, bet ar galima tuo vienu 

pasitenkinti? Jau pačioj pradžioj, kai tik pas
toviai apsigyvenome, susirinkome keli ir pradė
jom© svarstyti painesnius kultūrinius klausi
mus. Maža čia žmonių, kurie galėtų judinti, o 
visi norėtų tik judinąmi bųti. Vis dėlto reikia 
judinti. A>Šku. respųblįkoj turį būti laikmatis, 
ię mes įsteigėme jį, pavądiuę „Neųmųpq Aidų" 
(redaguoja K. Barauskai). Išeiną jis kiekvieną 
savaitę, paliečia akįųaliąusįųs stovyklos gyve
nimo reikalus, pateikiu mforipąęįjps, >r dabar 
mes yienas už kitą greičiau pprimę gąųįį pas- 
kąityti jį, taip jąu pripratome. Tas laikraštis, 
pasidavė myms ir naudingas įr reikalingus. O 
šiandien gaunąme laiškų neį Uį kįtų sričių \ic- 
tuvių, prašančių atsiųsti mūsų laikraštį. Atsiųs
ti? Ne. šitai męs negalinę padaryti: to įą^raš- 
čio, mes tespausdinamu tik 4 egzempliorius ir 
patys skaitome leisdami per rankas. Blusų 
spaustuvė — rašomoji mašinėlė.

Mikroskopinė biblioteka
Pradėjome. laikraščių, bet ąr ganą to? Nę. 

Zmoaįl n(ięi ‘kojįii 

Šokiaį. Visa buvo taip gražu, tąip miela, ir da
bar nenuilsdami dirba ir režisorius (K. Vaitke
vičius), ir mėgėjai artistai, ir pagaliau autoriai. 
Kiekvieną šeštadienį šioje nedidelėje respubli
koje žiūrovams parodoma vis kas nors nauja. 
Maža dainų, plastinio numerio ar vienos, kitos 
Išdaigos. Maža ir inscenizuojamų dainų: reikia 
vaidinimų. O jų nėra. Tad žurnalistas St. But
kus, atitrūkęs vakare nuo kįtų darbų, dažnai ir 
ligi vidurnakčio prasėdi, kad galėtų ką norą 
nauja duoti savajam teatrui. Ir tikrai nemaža 
originalių dalykų, kad ir nedidelių, jis yra da
vęs savo scenai. Neapsileidžia ir to teatro ro- 
žisorius K. Vaitkevičius i jis baigė rašyti tra
gediją „Dvi širdys“. O šalia to repetuojama 
pora Žemaitės dalykų. Žemaitės tomą mes tu
rime ir vertiname jį.
Modernaus orkestro maršas pabaigai

Mes surašėme iš savo stovyklos gyven.. ,. 
kas ką žino apie žuvusius ir mirusius. Užraši
nėjame tautosaką ir atsiminimus. Ak, mes tu
rime dar ir sportininkus. Mes turime anglų kal
bos, šofęrįų kursus, Ruošiamės šviesti suaugu
sius. Mes turime pagaliau orkestrą, kuris per 
šiupinius nebe kurtą yrą džiuginęs stovykloj 
gyventoju^ Vyriausias tę orkestro instrumen
tas —r lūpinė armonikėlė, viso orkestro vedėja 
o kiti instrumentąį — keli buteliai, i kuriuo®' 
kaukimą pagąliukaį?, i grindi® brūžinamas pa- 
gųlvs, bugpą atstojantį dėžė., valgomieji šauk
štai, Tegu jis groj,ą mąręą, o. mes skaitytojui 
pateikiame, paskutinę Žinią apie savo nedidelę 
ręspųbl'ką.

Mūsų respublikoje didžiausias gyventojų 
skąjčiuę su vięąij vaikais, kūdikiais ir seneliai® 
yra bwę? 21?, Noxmalbd tas skaičius būna 
mažpąms« K. Arėnae

|r šiandien dažnai pasikalbame: kaip gera būtų, 
jei įsisteigtų kokia nors lietuviška leidykla ir 
Išleistų nors vieną kitą lietuvišką knygą, nors 
Žurnalą. Ak, laikraščių jau turime, nors girdė
jome apie juos ar matėm vieną kitą numerį, tad 
dabar knygų, knygų!

Bet mūsų balsai ir šaųksinąi nepagimdys 
knygų- Mes tai žinome, todėl, nieko nelauk
dami, išdirbome taisykles, pavarėme per lai
kraštį propagandą ir surinkome iš gyventojų 
jų turėtąsias knygas į vieną krūvą, sudarėme 
biblioteką. Dieve, maža tų knygų, Lietuvoje ir 
knygos nemėgėjas daugiau turėdavo, bet nieko 
nepadarysi, nors tas dar kartą pcrskąityj visi. 
Vaikų revoliuciją

Šalia to įsikūrę mokyki8, vaikų darželis. Vai
kai jau nebęsįpeša po rąjoųą be jokių darbo, 
Vis dėlto popiečiais dėl susidarydavo būreliai 
išdykėlių, kuri© »V paerzinti vienas kitą įr ąpsi- 
kųmąčiųoįį mėgdavo, ir. cigaretės pųprūką Būt’ 
vęrę nutraukdavo, Kad juos kaip nors subūrus 
naudingiems darbams! Pagaliau buvo surasta 
iš.eitią: įsteigti skąųtaį, visą jų drąugpyė (reikią 
pasąkytį, kąd mūsų kampelyje daugiau kaip 
trečdalį visų gyventojų sudaro vąįkąi). U Ubai 
greit mažasis jaunimas nuostabiai pąj^ceitė. Ne
begirdėti vaikų keikiantis, rūkyti jie nė nebe: 
mėginą. o mokykloje mokytoją jų visiškai ne
bepažįsta — tokie stropūs pasidarė jie mokinu
kui. Mažesnieji į skautus veržėsi su aįaromią. 
Dabar daugųmasį jų paukštytės ir vilkiukui.
Savasis teatras

Alės. iškilmingą’ minim,©. liętųvių tautinę* 
šventęs, bet kokią būtų respubliką b-S
Ir mūsų stovykloje po laikrąščįo, tųpj VŪ.kū.tė. 
tcątrąs- Pirmąsjs, jo. pąsjro.dymAS b.ųvo rugsėju. 
8 (į 2ęm.ąi,tė^ „Valsčiaus, ąūd,ąs‘\ dainos, ę.įlė-

ą^dętini.ų “ teųtipigį 1
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Čiurlionio ansamblio šimtinė
Stp. Vykintas

Kaip prieš ir didžiojo karo laikais Stasys 
Šimkus savo chorais ir dainomis kėlė tautinę 
dvasią, taip dabar Čiurlionio tautinis ansamblis 
didina viltis ir tikėjimą į nepriklausomą tautos 
ir valstybės ateitį. Maža to, jis garsina Lietu
vos vardą svetimųjų tarpe. Jis kelia dainos ir 
tautinės muzikos, šokio meną aukštyn. Jo di
delė ne tik tautinė* meninė, bet ir politinė 
reikšmė, nes svetimieji klausytojai įsitikina, kad 
tautai, kuri turi savitą kultūrą, meną, reika
linga ir valstybinė savarankybė.

Čiurlionio ansamblio spiritus movens — Al
fonsas Mikulskis. Jis yra ne tik dainos ir mu
zikos entuziastas, bet ir puikus organizatorius, 
liaudies meno kėlėjas, meninės pakopos aukštin- 
tojas. Jis yra perdėm tautinis ir meninis idea 
listas, kuris sunkiausiais okupacijos laikais ne
nustojo dainavęs ir skelbęs, kad „atfižiais bus 
laisva Lietuva“. Atsimenu vokiečių okupacijos 
metus, kada „Fausto“ kariška daina, tarytum, 
buvo Goethes parašyta prieš pačius vokiečius 
mažųjų, pavergtų tautų laisvei apginti. A. Mi
kulskis visuomet rizikavo ir turėjo drąsos dai
nų žodžiais pasakyti okupantams tautos laisvės 
troškimą. A. Mikulskiui daina, muzika, šokis 
buvo forma išreikšti ne tik tautos kultūrą, bet 
ir jos tautines bei valstybines aspiracijas. Šia 
prasme, A. Mikulskis yra kovotojas dėl tautos 
laisvės. Suprantama, kad jį okupantai perse
kiojo ir jis turėjo slapstytis ir slapta menui tar
nauti, tačiau joki persekiojimai, jokios kliūtys 
A. Mikulskio nepalaužė ir jo ansamblis visais 
laikais dainavo laisvės dainas, kurių okupantai 
nė nesuprato.

Čiurlionio ansamblis sujungė dainą, tautinę 
muziką ir tautinius šokius. Šia prasme, jis yra 
tautinis ansamblis, kurio tikslas tautinio meno
sintezė ir jo kultūros išryškinimas, pakėlimas. 
Jei dainos srity dirba pats meno vadovas, diri
gentas, tai kanklių muzikos kultūrą kelia p. Mi
kulskienė, o tautinio šokio meną M. Baronaitė 
— Grėbliūnienė. Jie visi ne tik savo srities my
lėtojai, bet ir specialistai, kurie, kiek galėdami, 
stengiasi meninę kultūrą pakelti. O patį an
samblį sudaro studentija, inteligentija, kuri ne
pasitenkina tik dainavimu, kankliavimu ar šo
kimu, bet ieško naujų meninių kelių. Todėl 
Čiurlionio ansamblį klausydamas jauti, kad vi
sas kolektyvas serga menine liga ir vienas kitą 
kelia. Tai nuopelnai ne tik vadovo, bet ir kiek
vieno kolektyvo nario, kuris savo sielą įdeda į 
an'-"",’'“'i meninę vienovę.

.bebūdamas muzikas, nesugebėsiu tinkamai 
įvertinti Čiurlionio ansamblio meninės vertės. 
Tačiau, kiek teko klausyti Čiurlionio koncertus 
Vilniuje, Viefioje, Kemptene, Reutlingene ar 
Tūbingene, visuomet jaučiau visos publikos 
įtemptus estetinius pojūčius, susižavėjimą me
niniu ansamblio atlikimu. Ir tai jaučia ne tik 
lietuviai, kurie gauna progos pagyventi tauti
niam įsielektrizavime, begirdėdami patriotines 
dainas ar laisvės šūkius, bet ir svetimieji, kurie 
nesupranta kalbos, bet jaučia savaimingą tau
tinį meną, objektyvųjį grožį ir meninį ansam
blio subtilumą. Tebūnie leista kalbėti sveti-

Waasfos knygos ir leidiniai
A. Klimas, LIETUVA. Jos geografinė padė

tis, vandenys, klimatas, augmens, gyvuliai, gy
ventojai, keliai, ūkis, pramonė, prekyba ir gam
tiniai .vaizdai. Sutrumpinta laida. Kemptenas 
1946. Spausdinta rotatorium. Viršelis spaus
dintas spaustuvėje. Išleista paties autoriaus. 
Visos autoriaus teisės pasilaikomos.

Tai sveikintinas darbas, nes mūsų veikian
čios mokyklos tokių leidinių labai ir labai pa
sigenda. Šis leidinys bus didelis palengvinimas 

'mokytojams, supažindinant mokinius su savąja 
tėvyne. Leidinyje diagramiškai pavaizduota 
Lietuvos aukštumos, upių ilgis, ežerų dydis, 
bendras ežerų plotas apskrityse, metinis javų 
derlius ir kt. Mokytojas šio leidinio pagelba 
mokiniui jau galės duoti daug konkrečių žinių 
apie Lietuvą. Jei mūsų besimokančioji jaunuo
menė dėl riboto tiražo ir negalėtų kiekvienas 
šį leidinį įsigyti, tai jau mūsų mokytojams, ne
žiūrint kuris su kurio amžiaus mokiniais be
dirbtų, privalu kiekvienam jį po ranka turėti.

Reikia manyti, kad autorius ieškos būdų šį 
leįdinį išleisti pilną ir spausdintą spaustuvėje.

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Lietuvių 
maldos ir giesmės. Parengė kun. St. Yla. 1945. 
Išleido kun. Ant. Juška ir Ant. Urbonas.

Ši maldaknygė bene bus moderniškiausia ir 
labiausiai pritaikinta lietuvio tremtinio dvasiai. 
Joje, be įprastų dvasinio turinio maldų, yra gau
su ir mūsų poetų, kaip Maironio, F. Kiršos, 
Brazdžionio, Santvaro, K. Inčiūros, P. Babicko, 
B. Augustinavičiaus ir kt. giesmių, kurių dalis 
sukurtos čia, jau ištrėmime esant. Užtat jos 
mūsų širdžiai taip artimos... Ir pati maldakny
gė pasidaro juo labiau patrauklesnė ir artimes
nė. Be to, ji gražiai ir išleista, su visai tobulais 
lietuviškais akcentais, įrišta gražiuose drobės 
viršeliuose.

Teko patirti, kad p. Ant. Urbonas leidžia 
poeto Braždžionio SVETIMUS KALNUS, o 
taip pat numato ir daugiau leidinių išleisti, 
šiuos gražius sumanymus įvykdyti palinkėtina 
Jam kuo geriausios sėkmės. 

mųjų lūpomis. Štai „Sūdkurier“ Nr. 10, 1945. 
10. 6 rašo: A. Mikulskis — žavaus techninio 
valdymo, nuostabaus dvasinio lygio dirigentas 
pravedė chorą iki galimų aukštybių. Gražūs, 
tamsūs, pridengti sopranai, švelnūs, kaip zom- 
šas, altai, kultyvuoti vyrų balsai nuaidėjo iki 
žavių, skambių niuansų, kurie atliko dinamiš
kai — agogiškai geriausią išpildymą. Tokios 
dainos kaip lopšinė, garso daina įgavo žavingų

Čiurlionio ansamblio dalyviai su savo vadovu Alf. Mikulskiu (viduryje)

atspalvių! O malūno daina — tikras mažas 
liaudies* meno šedevras! Ar bendrai mišrusis 
ar moterų choras dainuoja, visuomet lieka ly
giai kultūringas ir užvaldąs savo meniniu atliki
mo paprastamu. Taip pat gražiai atsiliepia 
„Badener Tagblatt“, Zūricho laikraštis: „Jir ir 
jis“, prancūzų laikraštis „Nouvelles de France“, 
kuris sakosi girdėjęs neužmirštamą aukšto meno 
vakarą. Kas mums belieka pridėti prie šių gra
žių įvertinimų, kada mes jaučiame ne tik mūsų 
tautos men#, bet ir tėvynės laisvės troškimą, 
taip gražiai išreiškiamą ansamblio dainose.

Šimtinės proga šiek tiek statistinių duome
nų. Ansamblis, be koncertų, yra dainavęs 32 
kartus bažnyčiose. Jis yra turėjęs apie 40.000 
klausytojų. Jis aplankė 55 vietoves ir padarė 
arti 9.000 kilometrų. Kai kurie dainininkai da
lyvavo visuose ar kone visuose koncertuose. Jie 
apdovanoti garbės ženklais. Jie nusipelno ir 
visų lietuvių pagarbos ir meilės kaip nenuils
tami dainos idealistai. Šimtą kartų dalyvavo 
O. Mikulskienė, 98 k. Alė Bernatavičiūtė ir 
97 k. Aldona Čelnaitė. Ansamblio pranešėjos 
p. Karazijienė ir p-lė Liutkutė daug prisidėjo 
prie gražaus koncertų praėjimo. Taip pat p.

ŽIBINTAS Nr. 1, 1946.1.20, Neperiodinis 
literatūros leidinys. Maždaug „Laisvės Varpo“ 
formato, 8 pusi., kaina 1 RM. Spausdinamas 
spaustuvėje, tik be lietuviškų akcentų.

Kaip nedidelė apimtis, taip ir jo turinys 
negausus: ketvertas eilėraščių, trys beletristi
kos dalykėliai, iš anglo E. J. Harisono knygos 
„Lithuanians Fight for Freedom“ ištrauka apie 
lietuvių rasę, religiją ir kalbą, praktinis straips
nis iŠ literatūros teorijos ir kt. Iš stipresniųjų 
pažymėtini tai Jono Gailiaus „Ilgesio giesmė“ 
ir Jono Kuzmickio „Kūrinio kompozicija“. Pas
kutinysis ypatingai svarbus praktiniais sumeti
mais, nes tame straipsnyje pradedantieji rašy
tojai ras naudingų žinių. Nors leidinys pažy
mėtas kaip neperijodinis, bet dėl savo laikraš- 
tiškos išvaizdos, atrodo, eis perijodiškai.

Šia proga norisi padaryti pastabą visiems nau
jai pasirodantiems laikraščiams, kurių paskutiniu 
metu ypač pradėjo daugėti. Kiekvienas naujai 
išėjęs laikraštis jaučia lyg ir savo pareigą tiesio
giniai ar netiesioginiai aptarti jau iš seniau einan
čius laikraščius ir būtinai iškelti vienokį ar kitokį 
netobulumą. Bet collegos pasimiršta, kad nauja
gimiuose tie netobulumai dar ryškesni, dar la
biau išsiduodą, negu jau pradedančiuose subręsti. 
Naujųjų laikraščių gimdytojai turėtų suprasti, 
jog ir jų kaltės esama, kad iš seniau einantieji 
laikraščiai dar nėra pakankamai tobuli, nes jie, 
užuot leidus naujus laikraščius, galėtų bendra
darbiauti senuosiuose, užpildytų pasitaikančias 
spragas ir įneštų naujos kūrybinės dvasios. At
sisakykime pagaliau tos provincialinės ambici
jos — kas stovykla turėti atskirą laikraštį, va
dovaukimės geriau bendra lietuviška idėja: 
trys keturi laikraščiai, bet visi stiprūs ir ati
tinką savo paskirtį, kad kiekvienas tautietis 
įsigijęs laikraštį nesijaustų be reikalo išmetęs 
pinigą. Visų sričių kūrėjams, susibūrus apie se
nesnius laikraščius, kurie gal jau visi yra iš- 
sprendę pagrindinius technikos ir popieriaus 
klausimus, būtų galima tinkami sutvarkyti ir ho
noraro reikalas, kas profesijonalams rašytojams 
irgi yra aktualus dalykas. Tad pagalvokime ir 
nebeblaškykime jėgų. Stp. Pl-nas 

Merkys ir dail A. Valeška yra prisidėję organi
zaciniais ir meniniais darbais prie ansamblio 
šimtinės.

Iš visuomenės tenka girdėti kritiškų pastabų 
ar pageidavimų Čiurlionio ansambliui. Kai kas 
norėtų solistus girdėti šiame ansamblyje dai-
nuojančius. Kai kas norėtų vaidinamojo ele
mento, fabulos ar muzikinio veikaliuko iš an
samblio. Kai kas šneka ir dėl meninės, muzi
kinės krypties. Nebūdamas muzikos kritikas, 
negalėčiau pareikšti kritiškų minčių, tačiau, 
man rodos, kad kiekvienas medis savaip auga 
ir kiekviena gėlė savaip žydi. Yra ansamblių, 
kurie naudoja fabulas, vartoja vaidinamąjį ele
mentą. Yra kolektyvų, kurie naudojasi labiau 

solistais negu choru. Visi jie dirba tolygų Čiur
lionio ansambliui darbą, tik kitaip. Leiskime 
kiekvienam medžiui savaip augti ir mokėkime 
kiekviename jų atrasti naujų meninių vertybių. 
Tegul kiekvienas meno žiedas turi savo grožį 
ir savo kvapą.

Šimtinės proga tebūnie leista viešai palin
kėti Čiurlionio ansambliui kas kart kopti aukš
tyn meno pakopomis ir greičiau išdainuoti ke
lią Nepriklausomon Lietuvon. Težydi Čiurlio
nio kolektyvo menas Lietuvai!

We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K.“ skaitytojams 
The Fifth Lesson (ze fifs lesn) — Penktoji pamoka

Kadangi kiekinius skaičius jau mokam, pakal
bėkim šiandien apie laikrodinį laiką.

Anglai nesako „Kelinta valanda?“, bet „Ku
ris yra laikas“ — “What time is it?“ Atsakymas 
t p. žymiai skiriasi nuo lietuvių kalboje varto
jamų sąvokų. Ketvirta valanda bus “Four 
o’clock“ (for oklok). Ketvirtis po keturių — 
“Quarter past four“ (kuotėr past for). Galima 
pasakyti “Fifteen minutes past four“ (fiftyn mi- 
nets past for), kas reiškia — penkiolika minu
čių po keturių. Pusė penkių bus “Half pas 
four“ (haf past for) — pažodžiui išvertus: pusė 
po keturių. Be dvidešimt penkios — “Twenty 
to five“ (tuėnti tu faif). Be ketvirties penkios 
— “Quarter to five“. Taigi, kalbant apie laiką 
matome, kad mūsų žodį „po“ atstoja „past“ ir 
„iki“ arba „be“ — „to“. Laiką pasakome su 
žodeliu „at“. “At eight o’clock“ — aštuntą va
landą. “At half past eleven“ — pusė dvylikos. 
Žodžio “o’clock“ vartojimas nėra būtinas ten, kur 
aišku, kad kalbama apie laiką. Pav.: į klausi
mą “When do you go to bed“ (uen du ju go 
te bed) — kada jūs einat miegoti? — galima 
atsakyti: “at six“ — šeštą.

Kadangi anglai beveik visai nevartoja dvi
dešimt keturių valandų laikrodinės sistemos, tai 
tiksliam laikui nustatyti pridedamos sąvokos 
“In the morning“ — iš ryto, “In the evening“ — 
vakare, “In the night“ ,— naktį ir t. t. Pav.: 
“The train arrives (araivs) at two o'clock in 
the afternoon“— traukinys atvyksta antrą va
landą po piet. “The train leaves (lyvs) at two 
o'clock in the night“ — traukinys išvyksta (pa
žodžiui — palieka) antrą valandą naktį.

Yra dar vienas, kiek lengvesnis būdas lai
krodiniam laikui pasakyti, tačiau pupils 
du būdu labai dažnai sumaišo, jeigu imti juos 
vienoj pamokoj, todėl šį antrą, amerikiečių var
tojamą būdą paaiškinsiu kitą kartą.

O dabar kiek gramatikos. Paimkim šiandien 
asmeninių įvardžių linksniavimą. Faktinai yra 
tik du linksniai: vardininkas ir galininkas. Kiti 
linksniai padaromi darytiniu būdu iš galininko.

I — aš, me (mi) — mane. You — tu, tave, 
jūs, jus. He — jis, him (him) — jį. She — ji, 
her (her) — ją. It — tai, ta. We — mes, us 
(as) — mus. They — jie, them (zem) — juos. 
Naudininko -linksnis 'padaromas iš galininko, 
pridedant prieš jį žodelį „to“. Man — bus “to 
me“, tau — “to you“. Kilmininkas padaromas 
žodeliu — „of“. Of you“ — reiškia — tavęs, 
tačiau ši forma yra retai vartojama. Vietinin
kas sudaromas su žodeliu „in“. “In me“ — 
manyje.

Pranas Ališauskas

Besiruošiant i Tėvynę
Labai teisingai skamba nesenstąs ir gražus 

lotynų posakis: „Non scolae, sėd vitae disci- 
mus“ — ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės.

Šie žodžiai ypatingai išryškėja dabartinėse 
mūsų gyvenimo sąlygose. Gyvendami ištrėmi
me ir negalėdami konkrečiais darbais padėti 
mūsų vargstančiam kraštui, turime mokslintis 
ir per mokyklą ruoštis, kad, sugrįžę į tėvų 
žemę, galėtume stoti į atstatymo darbą,, kaip 
gerai patyrę ir kietai užgrūdinti darbščios tau
tos nariai.

Žinoma, nors ir gyvendami toli nuo Tėvy
nės, mes juntame savo tautiečių kūrybingumo 
pulsą. Jie eina teisingu keliu: jie dirba, kuria 
ir, kas pasiekiama jų darbais, — viskas skiria
ma savajai Tėvynei.

Šiose gyvenimo sąlygose didžiausią turtą ir 
tegalime susikrauti tik dvasinės kūrybos pavi
dale, o dvasiniai lobiai niekad nepranyksta. 
Jų nei vagys išvagia, nei kandys sunaikina. 
Pasaulyje yra buvę tautų, kurios nelemtų aplin
kybių dėka išnyko iš pasaulinęs arenos, bet jų 
sukrautais dvasiniais turtais, jų moksliniais 
darbais naudojasi pasaulis šiandieną, naudosis 
ir ateityje. Garbė toms tautoms, nes jų vardas 
istorijoje per amžius auksu žibės . . .

Ir neklysta tie, kurie tą darbą dirba, jam 
aukojasi arba reikiamai kultūrinį darbą remia.

Sustoti kūrybos darbe — yra tas pat, kas ir 
netekti pagrindo po kojomis. Nors ir sunkiau
sių sąlygų sąskaiton, mes negalime sustab
dyti šios srities darbo, nes kūrybos dvasinis pul
savimas yra lygus fiziniam žmogaus gyvybės 
pulsui.

Sustojus plakti žmogaus širdžiai, miršta pats 
žmogus, kaip gyvasis individas, o sustojus kūry
biniam pulsavimui, žmogus ima eiti atžangos 
keliu ir nebetenka žmogiškųjų dvasios priva
lumų.

Toks jau gyvenimo dėsnis: kas neina pirmyn, 
tas nestovi vietoje, bet žengia atgal. Gyvenimo 
ratai stagnacijos dėsnio nemėgsta. Jie sukda
miesi rieda arba į priekį, arba sukasi priešinga 
kryptimi. Šioji gyvenimo tiesa reikia suprasti 
ir su ja skaitytis.

Dabartinėse gyvenimo sąlygose įsakmiai re
komenduoti kurias nors mokslo šakas gal būtų 
sunkoka, nes ne visoms iš jų galima surasti 
tinkamas sąlygas ir galimumus.

Tačiau tik viena tenka pasakyti, jog nes
varbu, ką mokytis, bet svarbu kurioj nors 
mokslo srity žengti pirmyn. Nežiūrint kokį

(Tęsinys 6 pusi.)

Ta pačia proga paimkim daiktavardžių links
niavimą, kuris yra labai panašus į įvardžio 
linksniavimą.

Singular (singular) — Vienaskaita
V. The father (fazer) — tėvas
K. The father’s (fazers), of the father — tėvo 
N. To the father — tėvui
G. The father — tėvą

Plural (plere) — Daugiskaita
V. The fathers — tėvai
K. The fathers’ (fazers), of the fathers (fasers)

— tėvų
N. To the fathers — tėvams
G. The fathers — tėvus

Matome, kad įvardžių ir daiktvardžių links
niavimas turi didelio panašumo. Kilmininku 
tereiškiamas priklausomumas. Jo pirmoj forma 
sudaryta su „s“, pav.: “father’s” vartojama, tik 
asmenų priklausomumui išreikšti. Pav.: “It is 
father’s l ook” — tai tėvo knyga. Toks kilminin
kas turi eiti prieš daiktavardį, su kuriuo jis 
derinamas Antroji kilmininko forma sudaryta 
su „of“ vartojama daiktų priklausomumui iš
reikšti ir eina po daiktavardžio, su kuriuo ji 
derinama. Naudininke „to“ vartojimas ne vi
suomet būtinas, o tik pabrėžiant su juo deri
namą daiktavardį. Forma su „to“ eina po ga
lininko. “Give your book to me, not to him“
— duok tavo knygą man, o ne jam. Forma be 
„to“ eina prieš galininką. “Give me your book“
— duok man tavo knygą.

Baigiant keletas praktškų išsireiškimų, lie
čiančių laiką.
Hour (aur) — valanda 
Minute (minėt) — minutė 
Second (seknd) sekundė 
Watch (ouč) — rankinis laikrodis 
Clock (klok) — sieninis laikrodis 
Tell me the time please (tel mi ze taim plyz)

— Prašau, pasakykit man, kuri valanda 
My watch is fast (mai uoč is fast) — mano lai

krodis skuba
My watch is slow (slou) — mano laikrodis vė

luoja
Your are late (ju ar lėt) — jūs pasivėlinot
You came too early (ju kėm tu erli) —• jūs 

atėjot per anksti
late (lėt) — vėlu, vėlai 
learly (erli) — anksti

Užteks šiai dienai. Good-bye.
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Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Meškiukas

Jonukas iš UNRRos dovanų gavo meškiu
ką, o jo sesutė Onytė — kačiuką. Abu buvo 
nepaprastai gražūs — kaip gyvi. Kačiukas sus
paustas plonai „miau, miau" kniaukdavo, meš
kiukas storesniu balsu „uch, uch“ urgzdavo.

Meškiukas su kačiuku girdėjo, kad moky
toja, vaikams duodąma žaisliukus, pasakė:

— Vaikai, gerai mokykitės, klausykite ma
mytės, mylėkite žaisliukus. Jei būsite blogi, 
daugiau nieko nebegausit. Dar ir tuos teks 
grąžinti

Iš pradžių vaikai labai mylėjo žaisliukus, 
mokėsi ir buvo geri. Jonukas kiekvieną rytą 
šepetuku dailiai nušukuodavo mažojo meškiuko 
kailiuką, saugodavo nuo dulkių, net ir sausai
niukų pasiūlydavo. Klausė mamytės, stengėsi 
jai kuo galėdamas padėti. Žodžiu, buvo geras 
vaikas. Bet juo ilgiau, juo Jonukas pradėjo ap
sileisti, dykti. Kai Onutė ir toliau pasiliko gera 
ir klusni mergaitė, Jonukas galutinai pamiršo 
mokytojos žodi.

Onutė visą laiką rūpinosi išlaikyti savo ka
čiuką švarų, nesuterštą. Kad nesušaltų,* nak
čiai visada guldydavo į minkštus patalus, šalia 
lėlės. Jonuko gi meškiukas drybsojo numestas 
i dulkėtą kampą. Per jį lipo vabalai ir teršė 
musės.

Pas Jonuką ateidavo vaikų — skyriaus 
draugų. Jis jiems girdavosi, kaip apgauną mo
kytoją, kaip neišmoksta pamokų ir 1.1. Jie čia 
išdykaudavo, paskiau susipešdavo ir imdavo ne
gražiais žodžiais plūstis.

Vargšai! Jie ncžjnojo, kad meškiukas viską 
girdi ir jaučia! Jis girdėdavo, kaip Jonukas net 
prieš mamytę bardavosi.

Bet kaip jie elgdavosi su meškiuku! Cypin
davo, spaudydavo, sukinėdavo kojytes. Vieną 
kartą kaž kuris vaikų jį išmetė taip aukštai, 
kad nebespėjo sugriebti. Tuomet krisdamas 
meškiukas taip užsigavo į lovos briauną šonelį, 
kad vos neapalpo iš skausmo

Ne gana to, Jonukas su vaikais išsinešė jį 
laukan. Pastatė ant žemės ir, lankstydami jo 
kojeles, pradėjo mokyti vaikščioti. Meškiukas, 
pratęs tik miške ant minkštų samanėlių bėgi
nėti, žengė žingsnelį, bet užmynė aštrų smėlio 
grūdą ir išsitiesė į purvyną.

— Oi, koks purvinas meškiukas! — ėmė 
šaukti vaika:.

Tuomet vienas vaikas čiupo meškiuką ir 
panėrė į pilną šalto vandens kibirą. Sušlapo 
meškiukas, sušalo vandeny, o vaikai klykau
dami tik juokėsi. Gal būt. taip maudydami 
būtų ir prigirdę jį, bet šaltam vandeny vaikų 
rankos kaip vėžiai pasidarė raudonos. Tik tuo
met ištraukė meškiuką.

’onukas visą šlapią jį parsinešė namo. Ma
mytė pamačiusi subarė Jonuką, liepė meškiuką 
padėti ^jtrie pečiaus, išdžiovinti. Ne Jonukui 
klausyti! Sviedė i kampą, kur stovėjo purvini 
jo batai. Ten jis visas drebėdamas iš šalčio tu
rėjo išbūti visą ilgą naktį. Tik kitą dieną Jo
nuko mamyte, radusi jį ten, padėjo prie šilto 
pečiaus. Čia jis truputį atsigavo, bet pasigedo 
netekęrf'daug sveikatos. Visiškai nustojo balso, 
matyt į plaučius buvo siurbtelėjęs nemaža van
dens. Pirma žvilgėjęs jo kailiukas nustojo bliz
gesio, o vietomis net gabalais ėmė plikti.

Gal meškiukas būtų ir toliau kentęs, bet 
vieną vakarą bežaisdamas Jonukas išlupo jam 
akį. Dabar meškiukas jau nebeiškentė. Kad 
šoks, kad suriks:

— Tai tu taip klausai savo mokytojos! Ma
ne žudai, nesimokai, neklausai mamytės!

— Aš tau parodysiu, tu tinginio pantįl — 
trenkė į stalą meškiukas maža lepšele taip 
smarkiai, kad net šviesa prigeso.

Mes ieškome savųjų
Siame 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.
388. Jankauskas Zigmantas, gyv. Mūnchen, Is- 

maninger Str. 65, b. Fr. Kumpfmūller. ieško 
Turkeyičiaus Vytauto, Garolio Algirdo ir 
kitų buv. Panevėžio specialinių mokyklų 
bendrabučio auklėtinių.

389. Žironienė Viktorija iš Kauno, gyv. Olden
burg i. O., Wennen-Lagcr, ieško vaikų: Ži- 
ronų Ritutės, Danutės ir Algio.

390. Šipaitienė Ona iš Panevėžio, gyv. Kr. Diep- 
holz/Hannover-Land, ieško Kurulio Povilo.

391. Švantaitė Ada iš Vilkaviškio apskr., gyv. 
Marrin-Drebber. Kr. Diepholz, Hann., ieš
ko savo giminių ir pažįstamųjų.

•392. Kutorgaitė Elzbieta, gyv. Dillingen/D„ Li
tauisches Lagcr, prašo suteikti žinių apie 
Janavičienę Liudą su šeima, pask. metu 
buv..Berlyne, ir Valaitytę Aldoną, 1944 m. 
liepos gale buv. Vienoje, arba jas pačias 
atsiliepti.

— Kas čia dabar? — nusigando Jonukas, 
visas pabalo. — Jis viską žino, nejau gali gir
dėti, jausti...

— Parodyk sąsiuvinius! — įsakė meškiukas.
Jonukas dar bandė kažką aiškintis, bet meš

kiukas, pašokęs ant stalo, taip pažvelgė likusia 
akimi į Jonuką, kad tuoj šaltas prakaitas jį 
išpylė.

. Ką darys — atnešė Jonukas sąsiuvinius ir 
visas drebėdamas iš baimės, padėjo priešais 
meškiuką.

Pažaislio vienuolyno bažnyčia

Meškiukas pagriebė popieriaus lapą, pašoko 
ant kėdės, pasidažė rašalinėje plunksną ir ėmė 
vartyti ant stalo Jonuko sąsiuvinius.

— Uždaviniai padaryti? — paklausė meš
kiukas.

— Nepadaryti...—vos begalėdamas ištarti 
žodį, atsako Jonukas.

— Iš knygos išrašyta?
— Ne .. neparašyta ...
— Užduotąjį daugybos lentelės »4u', V iš

mokai?
— Neišmokau ...
— O eilėraščio irgi neišmokai?
— Ne... neišmokau... — jau ašaroja Jo

nukas.
— Neišmokai. — sako sau meškiukas ir vis

ką atsižymi popieriaus lape.
— Prieik arčiau! Parodyk ausis! O, taip 

nešvarios ausys, — rašo į popierių.
— Kaip sprandas? — Ir sprandas toks pat.
— Kojos? Parodyk kojas... oi, oi kokios 

kojosl Greit kerpės pradės augti, — piktai 
nusijuokia meškiukas. Viską surašęs, sulanksto 
popierių, nušoka nuo kėdės žemyn ir, laiky
damas jį rankoje, pasako Jonukui:

— Tuojau einu pas mokytoją, pasakysiu, 
koks tu esi. Ot, tai bus tau!

Jonukas užstoja duris ir neleist laukan meš
kiuko. Meškiukas laužtis. Juodu susigrumia su 
Jonuku, bet mškiukui pavyksta išsiveržti pro 
duris ir jis bėga tiesiai į mokyklą.

— Laikykit meškiuką! Laikykit! — šaukia 
Jonukas iš visų jėgų ir vejasi.

— Jonuk, vaikuti, kas tau? Kodėl taip ne
ramiai miegi? — mamytė ramina Jonuką.

— Meškiukas atgijol — nubudęs sušunka 
Jonukas. Visas sušilęs, uždusęs.

Paulius Gaubys

393. Kalakauskas Juozas iš Marijampolės apskr. 
Kartelio km., gyv. Neustadt/Holst, Ka
sėme 7 Nord C. 64. ieško savo brolio Ka- 
lakausko Vinco, gim. Nartelio km. 1910. 
XII. 9 d.

394. Razma Kazys, gyv. Kempten/Allg., Salzstr. 
17, ieško savo brolio Razmos Juozo.

395. Bubelienė Aleksandra, gyv. Detmold. Kis
singer Str. 33, ieško vyro Bubelės Alfonso 
ir vaikų Bubelių Romualdo ir Margaritos 
iš Mažeikių apskr. Žemalės, tėvo Dutkos 
Jono, Dutkaitės Galinos ir Rakevičių Ele
nos ir Arkadijaus.

396. Mališauskas Fulgencijus, gyv. Biberach a. 
d. Riss (Wiirtt.), Beigcrhausen 96, ieško: 
Mališausko Ciprijono iš Telšių, Ruzgo Al
bino ir Kuzmos Vlado iš Utenos bei kt. 
giminių ir pažįstamųjų.

397. A. Klavcanas iš Kauno, gyv. Hamburg- 
Neugraben, Fischbeck-Lager, ieško Klav- 
cano Henriko (pask. jo adresas Feldpost 
L 00901) ir Veremejevo Juozo iš Kauno. 
Turintieji apie juos bet kokių žinių pra
šomi atsiliepti.

398. Endzelis Viktoras, -gyv. Amberg, Aufbau- 
schule 107, prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamuosius.

399. Dambrauskas Vytautas, gyv? Dillingen/D., 
Litauisches Lager, ieško tėvo Dambrausko 
Vlado, motinos Dambrauskienės Ievos, 
brolio Dambrausko Jono, kilusių iš Vil
kaviškio, ir kitų giminių bei pažįstamųjų.

Miuncheno lietuvių stovyklos sportininkai 
Dilingene

Š. m. sausio 30 d. Dilingeno liet, stovykloje 
viešėjo Miuncheno lietuviai sportininkai, kur 
turėjo draugiškas tinklinio ir krepšinio rungty
nes su Dilingeno liet stovyklos sportininkais. 
Varžybos pradedamos lygiai 14 vai. tinklinio 
rungtynėmis. Vos pdadėjus rungtynes, matėsi, 
kad dilingiečiai tinklininkai visa klase geresni 
už Miuncheno tinklininkus. Blyksteli puikūs 
sviedinio pakėlimai ir užkirtimai, kur ypač di- 
lingietis Vyt. Radavičius „negailestingai“ kerta 
kamuolį per tinklą, tuo rinkdamas tašką po taš
ko savo komandos naudai. Be didelio vargo, 
rungtynes laimi Dilingeno liet stovyklos tin
klininkai 2:0 (15:2) (153). Miuncheno tinklinio 
komanda žaidė šios sudėties: Grybauskas, Gin
čauskas, Lauraitis, Bcržanskis B r.. Gailius ir Bu- 
lionis, o Dilingeno: Žulpa, Budraitis, Radavi
čius, Birgilas, Kazlauskas ir Paškevičius.

Krepšinio rungtynes, kaip ir buvo laukta, 
laimėjo, kaip geresni, /Miuncheno lietuviai krep
šininkai Miuncheniečiai krepšininkai rungty
nes pradeda didele sparta, kurią dilingiečiai 
priima, ir taip kamuolys atsiduria tai prie vie
nų, tai prie kitų krepšio. Miuncheniečiai pasi
reiškia, kaip geriau susižaidę ir geresni svie
dinio valdyme bei metimuose, pirmą kėlinį bai
gia 24:8 savo naudai. Antram kėlinyje vaizdas 
tas pats Sparta nemažėja. Pasitempia ir dilin
giečiai krepšininkai, bet nesiseka metimai. Tuo 
tarpu miuncheniečiai didina rezultatą savo nau
dai ir kėlinį baigia 28:16. Tuo būdu rungtynes 
pelnytai laimėjo Miuncheno liet stovyklos 
krepšininkai rezultatu 52:24. Taškų pelnė: 
Miunchenas — Grybauskas 19, Ginčauskas 8, 
Lauraitis 7. Bcržanskis Br. 8, Gailius 10. Di- 
lingenas — Kurauskas 10, Saladžius 6, Rada
vičius 6, Stankus 2, Butkys 0. Žiūrovų apie 250. 
Teisėjavo Bulionis ir Girtautas.

Lietuviai Bavarijos vokiečių krepšinio 
pirmenybėse

Kaip teko patirti. Bavarijos vokiečių krepši
nio pirmenybėse dalyvauja ne Augsburgo lie
tuvių stovyklos krepšinio komanda, kaip per 
klaidą buvo pranešta, bet yra sudarytos dvi lie
tuvių krepšinio komandos, kurios sėkmingai

Mieliesiems mokslo draugams, susikū r tįsiems šeimos židinius: 
Anatolijui Gaižauskui su Rože Sobieckaite, 

Vytautui Grybauskui su Aldona Jakilaityte ir 
Stasiui Ginčauskui su Julia Šulcaite 

linkime daug laimės.
Sakalauskas ir Tulkevičius

400. Zadrovskis Juozas, iš Šakių apskr. gyv. 
Bamberg, Moosgasse 121, ieško tėvų, se
serų. ir giminių bei pažįstamųjų.

401. Estka Ričardas, gyv. Lippstadt (W). Lan- 
gestr. 17, ieško Šliupų Vytauto ir Grasil
dos.

402. Misiulis Domas, gyv. Biiren (W), Kapel- 
lenstr. 9, ieško Šiaulio Vlado ir giminių 
bei pažįstamųjų.

403. Bursevičienė Juzė, gyv. Kleinkotz, Kr. 
Gūnzburg, Litauisches Lager, ieško savo 
vyro Bursevičiaus Vlado iš Kauno.

404. Lazdauskas Juozas iš Garliavos, gyv. Dil
lingen/D., Litauisches Lagcr, prašo suteikti 
žinių apie jo žmoną Lazdauskienę Marcelę 
su 3 vaikais arba ją pačią atsiliepti.

405. Klibingaitis Fridas, gyv. ten pat., ieško 
žmonos Klibingaitienės Idos ir Kušnerai- 
tienės iš Skardupių.

406. Radykaitė Jadvyga, gyv. Mūnchen, Lohen- 
grinstr., Litauisches Lagcr,. ieško pažįsta
mųjų.

407. Beržinskas Jonas iš Tauragės, gyv. Fisch
bach a. In n. b. Dopfer, Kr. Rosenheim, 
prašo visus pažįstamuosius atsiliepti

408. Kavaliūnas Jonas, gyv. Mūnchen. SS-Ka- 
serne, A-BIock, III. Stock, Zimmer 9, ieš
ko agr. Urbonavičiaus Henriko.

409. K. Kasperavičius, vet. gyd., gyv. Illertissen, 
Hauptstr. 16214, ieško Morkeliūno Igno iš 
Kazių Rūdos, d. gyd. Jesiukevičienės Kes
tės iš Kazlų Rūdos, stud, odont Pikai tės 
Laimutės iš Marijampolės ir kt. pažįsta
mųjų.

410. Duchauskas T. Eduardas, gyv. Wunsiedel, 
Hornschuchstr. 80a, prašo pranešti žinan
čius apie likimą jo brolio Henriko, gulė
jusio Tcchniz (Sachsen) ligoninėje.

411. Burkys Povilas iš Kauno, gyv. Neuffen 
bei Nūrtingen/Wūrtt., ieško brolio Burkio 
Povilo, pask. laiku gyvenusio Čekijoje.

412. Ghmicliauskas Jonas, gyv. Hanau, Litaui
sches Lager, ieško sūnaus Ghmieliausko Al
girdo, buvusio R.A.D., vėliau gyvenusio 
Dresdene.

413. Mišk. Jančauskas Povilas, gyv. Mūnster- 
Muna b. Dieburg DP Center 559 (16) ieško 
Jančausko Petro iš Švėkšnos, Juškos Kosto 
iš Kulių, kitų giminių ir pažįstamų.

414. Giminės iš Amerikos ieško Maciejauskie- 
nės Teofilės ir Paliulionaitės Eleonoros, gy
venusių Gettenburge. Jos pačios arba jas 
žinantieji prašomi atsiliepti „Misų Kelio“ 
redakcijai 

dalyvauja tose pirmenybėse. Pirmąją komandą 
sudaro: Z. Puzinauskas, Andriulis II, Andriu
lis III, Norkus I ir Norkus II, Makauskas ir vė
liau žada dar žaisti Mackevičius ir Bagdonas. 
Antrąją komandą sudaro: Grybauskas, Sven- 
tickas, Duliūnas, Ginčauskas, Gailius, Beržans- 
kis ir Varkala. Neseniai tarpusavyje suloštos 
rungtynės baigėsi 40:32 pirmosios lietuvių krep
šinio komando naudai.

Sekmadienį, sausio 27 d., įvykusiose Bavari
jos krepšinio pirmenybių rungtynėse pirmoji 
lietuvių krepšinio komanda nugalėjo Augsbur
go vokiečių kombinuotą krepšinio komandą re- ■ 
zultatu 75:45 (34:18), o antroji — Augsburgo 
vokiečių komandą 84:18 (34:10).

Stalo tenisas
Prie 300 žiūrovų Augsburgo lietuvių stovy

klos stalo teniso komanda pelnytai laimėjo sta
lo teniso rungtynes prieš TSG Augsburg 6:3. 
Augsburgo lietuvių stalo teniso komandoje žai
dė buvę mūsų valstybinės rinktinės dalyviai: 
Gerulaitis ir Remcikis. Paskirų susitikimų pa
sekmės tokios: Meilus — Szabo 2:0. Gerulaitis 
Breumaier 2:0, Andrulis — SchieBi 2:0, Geru- 
laitis/Jeršovas — Onasch/Breumaier 2:0, Mei- 
lus/Tėvelis — Szabo/Christ 2:1.

Trumpos žinios
© Pietų Vokietijos futbolo pirmenybėse po 

13 rungtynių pirmauja: FC Nūrnberg — 20 taš
kų, SV Waldhof — 18 t., Schwaben Augsburg 
— 17 t., VfB Stuttgart — 16 t ir 1.1.

e Nuo š. m. vasario mėn. išeis vokiečių kal
ba „Deutsche Schachzcitung“ (vok. Šachmatų 
laikraštis) 16 psl. Vyr. redaktorius yra žino
mas Berlyno šachmatų meisteris Kurt Richter.

o Larry Tjoscane, 21 m. amžiaus amerikiečių 
lengvaatletas, kuris per kovas Italijoje neteko 
vienos kojas, 100 jardų (apie 914 m.) su pro
teze nubėgo per 13 sek. Prieš sužeidimą ge
riausias Toscane 100 jardų bėgime pasiektas 
laikas buvo 10 sek.

Krepšinio turnyras Kemptene
Š. m. vasario 2—3 d. Kemptene įvyko krep

šinio turnyras, kuriame dalyvavo žymiausios 
lietuvių krepšinio komandos. Plačiau apie šį 
turnyrą duosime ateinančiame numeryje.

415. Mikaliūnas Aleksas, gyv. Regensburg, 
Ganghofersiedlung, Litauisches Lager, ieš
ko brolio Mikaliūno /Xntano, Liobės Jono 
in kitų artimųjų viekšniškiu.

415. Jakubauskas Jurgis ir . Paškauskaitė-Jaku- 
bauskienė Viktorija, gyv. Rosenheim/Obb., 
Litauisches Lager, ieško Paškausko Leono 
iš Kauno.

417. Maziliauskas Jonas iš Laižuvos, gyv. Frei
heit, Kr. Osterodc/Harz, Camp. „Ileber“, 
ieško savo žmonos Maziliauskienės Janinos.

418. Markvartas Karlis iš Klaipėdos ir Akme
nės, gyv. Bardrup, Kr. Flensburg, prašo 
atsiliepti gimines ir pažįstamus.

419. Kunkulis Vladas, gyv. Haffkrug, Kr. Eutin 
(Holstein), Litauisches Lager, ieško dipl. 
inž Suogio Adolfo iš Ukmergės, Itn. Jure
vičiaus Jono iš Kauno, Vaičiūno Antano 
L’kmcrgės,. Niuncvos Leono iš Mažeikių/- 
Švedo Petro iš Rokiškio ir Džiaugio Ju
liaus iš Raseinių.

420. Kirėjovaitė Mėta iš Tauragės, gyv. Untcr- 
lenningen, Kr. Nūrtingen, Litauisches La
ger, ieško savo tėvų ir brolio Voldemaro.

421. Kaminskas Jonas iš Tauragės, gyv. Mem
mingen, Fliegcrhorst, ieško brolio Kamins
ko Fabijono, buv. Norvegijoje ir pažįsta
mų.

422. Račkaitis Bronius, gyv. Regensburg, Sied- 
lung, ieško Račkaičio Benado iš Seredžiaus, 
Radzevičiaus Stasio iš Seredžiaus. Šama- 
tausko Broniaus iš Kauno, Džemedžiano 
Stasio ir Džemedžiano Jono iš Seredžiaus.

423. Baneliai, gyv. Augsburg-Haunstetten, Li
tauisches Lager, ieško savo sūnaus Banelio 
Algirdo iš Panevėžio, pask. laiku gyvenu
sio Dresdene.

• 424. Petrauskas Viktoras, gyv. Dillingen/D„ Li
tauisches Lagcr, ieško giminių ir pažįstamų.

Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a'D„ Lietuvių Stovykla 
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Muzikinis ansamblis
„Lithuania“ IMIling'ene

Praėjusių metų vasarą Kemptenė muz. Br. 
Jonušas pradėjo organizuoti muzikinį ansamblį 
„Lithuania“. Po pasirodymo ten Rugsėjo 8-sios 
proga, kolektyvas persikėlė Dillingenan ir čia 
įsikūrė lietuvių stovykloje. Įsikūrus teko ne 
tik baigti išgyventi organizacinę stadiją, susi
rinkti ganėtiną dalyvių skaičių, susidaryti pla
tesnį repertuarą, bet ir įsitraukti į stovyklinį 
gyvenimą. Taip ansambliečiai aktyviai daly
vavo dažname stovyklos kultūriniame pasiro
dyme, neaplenkdami ir jos bendrųjų, ūkinių 
darbų. Kad nesitrukdytų jų tiesioginis užsibrė- 
žimas, jie pastaruosius darbus atlikdavo skir
tosiomis dienomis kolektyviškai, nutraukdami 
visas tų dienų repeticijas. Įdėjęs daug darbo 
ir parodęs nemaža kontrybės, ansamblis pasie
kė jau tokį pasirinkto repertuaro išpildymo 
laipsnį, kad gali pradėti reikštis ir savarankiš
kais koncertais. Kiek anksčiau su jais aplankė 
porą kaimyninių lietuvių kolonijų — Gunzen- 
hauseną ir Nordlingeną. Ir vienur ir kitur kon
certai gerai pavyko ir buvo publikos gražiai 
įvertinti.

Sausio 31 ir vasario 1 d. d. ansamblis davė porą 
koncertų Dillingene. Jų pirmasis buvo skirtas

The Song and l>ance Concert
The Song and Dance Concert, presented by 

the Lithuanian artists at the Stadt Hall last 
Friday evening, was thoroughly enjoyed by the 
audience of D.P.’s and representatives of the 
U.S. Military and U.N.R.R.A.

The applause throughout the performance 
was enthusiastic, and the artists responded with 
.generous encores.

Under the leadership of Bronius Jonušas, 
the Mens’ Chorus was excellent, and their ren
dition of the “Blue Danube“ an the March 
from “Faust“ gave a special pleasure — per
haps because the music we know best is the 
music we love best. But all their selections 
were enjoyed.

Light and tuneful airs were sung by Vytau
tus Budrys’ Trio, and these girls voices and 
their lilting songs had a particular appeal of 
their own.

The Male Quartet of Jurgis Statkevičius 
could have entertained us until midnight, or 
later, — for the audience demanded many en
cores.

Their harmonies were in the modern style, 
with appropriate brightness and touches of hu
mour.

Passing from one pleasure to another, and 
to charm our eyes instead of our ears, there 
were several folk dances by the Dancing Group 
directed by Bronius Macevičius. These were 
perfectly rehearsed, and the colourful national 
costumes worn by the girls enhanced the gra
ceful dance movements. (We need not com
ment upon their pretty faces!)

A tribute must also Be paid to the solo 
singers, pianists and accordeonists.

It was indeed an excellent concert, and all 
the artistes can be sure that an appreciative 
audience awaits another performance.

W. R. Cullimore
Deputy Director

U.N.R.R.A. Dillingen

įvairios žinios
Sveikas gyvas, mėnuli!

Associated Press iš WaSingtono pranešė, kad 
Armijos signalizacijos korpuso mokslininkai su
sisiekę su mėnuliu. Šis karo departamento pra
nešimas daug žadąs karo ir taikos reikalams. 
Su mėnuliu „tylusis pasikalbėjimas“ buvo at
liktas vieno instrumento, vad. „Radar“, pagal
ba. Radaro pagalba buvo pasiųsta aukšto daž
numo energija 186.000 mylių greičiu per se
kundę į mėnulį, aidas grįžo per 2,5 sekundes. 
Mėnulis, kaip žinome, yra nuo mūsų per 233.857 
mylias = 367.353 km.

Buvusio Australijos majoro W. S. Osborne 
pareiškimu, dešimties metų būvyje būsią galima 
kelionė raketa į mėnulį.

Oro pajėgų susisiekimo karininkas gen. ma
joras Harold McLellan<*pareiškė, kad jei bū
sią pagaminta pakankamai jėgos pasiųsti signa
lui, perskrodžiant milijoninius erdvės atstumus, 
tai būsiąs galimas tarpplanetinis susisiekimas. 
Ir jei ten, toli gyventų aukštos kultūros būty
bės, galėtų jos mums signalizuoti-atsakyti.

Esą, mes galėtume rasti ir kitas planetas su 
daug aukštesne technikos pažanga, negu ji yra 
mūsų žemėje.

Griffith observatorijos direktorius dr. C. H. 
Cleminshraw pareiškė, kad radaro pagalba bū
sią galima studijuoti Marsą, kuris yra 60 mili
jonų mylių atstume nuo žemės, ir išaiškinti bei 
surasti naujus pasaulius ir naujus gyventojus.

Stiprus žemės drebėjimas Šveicarijoje
Bernas, sausio 26 d. Reuteris praneša, kad 

sausio 26 d. Šveicarijoje buvo stiprus žemės 
drebėjimas. Jis palietęs Valijos kantono pie- 
tinę-vakarinę dalį. Naktį buvę daugiau kaip 
30 smūgių. Kantono sostinėje Sione daugelis 
namų apgadinta, telefono susisiekimas suardy
tas. Tarp žmonių kilusi didelė panika. Gyven-- 
tojai išbėgo iš namų į tamsias gatves, o jose krito 
nuo stogų ir kaminų čerpių bei plytų gabalai.

išimtinai lietuviams, antrajame, be to, dar da
lyvavo kviestiniai, amerikiečiai. Kokį įspūdį 
koncertas jiems paliko, matome iš UNRRos 
direktoriaus pav. p. W. R. Cullimore įvertini
mo. Nemažiau patenkinti koncertu buvo ir lie
tuviai, stovyklinio gyvenimo kaimynai. Vadi
nasi, pirmasis egzaminas išlaikytas. Gal būtų 
galima kiek paabejoti dėl tikslingumo pasi
rinkti tą ar kitą ansamblio pavadinimą, kada 
didžioji repertuaro dalis — ne lietuvių kompo
zitorę kūriniai, gal būtų kiek priekaištautina dėl 
vieno kito dalyko repertuaran įtraukimo, ta
čiau viena aišku: pasirodė gražūs kantraus dar
bo vaisiai, kuriais ne gėda ir svetimuosius pa
vaišinti. Po tokios, pasakysime, pradžios ne
tektų apsistoti, nes darbo barai platūs.

Pagrindinė ansamblio dalis yra vyrų cho
ras. Jis šiuo metu turi išgyventi dar vieną ban
dymą. Po koncerto išsikėlus į Hanau stovyklą 
jo dirigentui ir organizatoriui p. Br. Jonušui, 
normalus choro darbas susitrukdo. Norėtųsi, 
kad tas susitrukdymas būtų tik trumpos atosto
gos «po įsitempimo besiruošiant pavykusiam 
koncertui. Po jų turėtų sekti nauja ruoša nau
jiems pasirodymams.

Dainos ir šokio koncertas, lietuvių artistų 
praėjusį penkdadienį miesto salėje, suteikė ma
lonų džiaugsmą dalyvavusiems Jungtinių Vals
tybių karininkams bei UNRRA atstovams ir 
išvietintiesiems asmenims.

Entuziastiški aplodismentai lydėjo spektak
lį, o artistai turėjo kartoti.

Broniaus Jonušo vadovaujamas vyrų choras 
buvo puikus, jo išpildytas „Žydrasis Dunojus“ 
ir „Fausto“ maršas davė ypatingą malonumą — 
tur būt, todėl, kad juo geriau mes muziką pa
žįstame, tuo labiau ją mėgstame. Puikūs buvo 
ir visi kiti jų pasirinkti dalykai.

Vytauto Budrio trio arijas išpildė lengvai 
ir melodingai. Šių mergaičių balsai ir Jų tra
liuojamos dainos — buvo tikras jų pasirody
mas.

J. Statkevičiaus vedamas vyrų kvartetas ga
lėjo užimti mus iki vidurnakčio ar dar vėliau, 
nes klausytojai vis reikalavo kartoti.

Jų harmonija buvo moderni, su šviesiu ir 
lengvu jumoru.

Malonumai keitėsi vienas po kito, ir mūsų 
akys, vietoje ausų, žavėjosi Br. Macevičiaus di
riguojama šokėjų trupe, išpildžiusią kai kuriuos 
tautinius šokius. Jie buvo puikiai pakartoti; 
grakščius šokiu judesius aukštino spalvingi mer
gaičių tautiniai rūbai. (Nėra mums nė reikalo 
komentuoti gražių jų veidų!)

Dėmesys turi būti atkreiptas į solo daininin
kus, pianistą ir akordeonistą.

Tai buvo iš tikrųjų puikus koncertas. Visi 
menininkai gali būti tikri, kad auditorija su 
pagarba laukia jų kitų spektaklių.

W. R. Cullimore
Deputy Direktor 

UNRRA Dillingen

Tai stipriausias žemės drebėjimas nuo 1855 
metų. Jis buvo jaučiamas visame krašte. Ko
respondentas rašo, kad „traukinys, ėjęs Lenko 
link, nuo trenksmo ir nuo kelio užgriovimo kal
nų uolomis turėjęs sustoti“.

Daugiausia nukentėjęs esąs Sitten miestas. 
Gatvėse daug stogų skeveldrų. Lozanos mieste 
pėstieji buvę parblokšti ant žemės. Berno sri
tyje kilusi panika.

Drebėjimas buvęs girdimas ir Milane, Itali
joje, bet apie nuostolius nepranešama.

Pagal Paryžiaus radiją, žemės drebėjimas 
buvęs girdimas ir Prancūzijos dalyje.

Popiežius netiki kolektyvizmo teisingumu
UP iš Vatikano praneša, kad Popiežius Pi

jus XII savo kalboje pažymėjo, kad „bet ko
kioje formoje taikant kolektyvinį naudos pas
kirstymą: lygiomis dalimis, proporcingai darbo 
valandoms ar individualaus naudingumo prin
cipu, negali būti išvengta nesusipratimų nei dėl 
gaunamos naudos, nei dėl darbo sąlygų ar tar
nautojų tvarkymo, kurie nevisada gali būti tei
singi. Taip pat negalima būtų išvengti pavo
jaus, kuris atsirastų patenkant dirbančiajai kla
sei į minios rankas“.

Sovietai nepatenkinti Vatikanu
AP iš Maskvos praneša, kad Izvestijų ko

mentatorius pastebi, jog Vatikanas esąs nu
sprendęs „laimėti ir sustiprinti savo įtaką ang- 
lų-saksų šalyse“.

Reporteris sako, kad „tas buvę padaryta 
paskiriant 4 kardinolus JAValstybėse, Angli
joje, Kanadoje ir Australijoje“.

Daugiausia nepatikimais laikomi Newyorko 
F. J. Spellmanas ir Westminsterio Bernard Grif
fin arkivyskupai. Griffin, kaip sako reporteris, 
savo kalboje puolęs Sovietų Sąjungą sunkiausiu 
momentu, kad Rusijos ir Anglijos žmonės sun
kiai kovoję prieš Hitlerio Vokietiją. Taip pat 

jis atvirai remiąs lenkų veiksmą, kuriam vado
vaująs gen. Wl. Anders. Daroma ir daugiau 
kardinolams priekaištų.

Pirmieji vokiečiai išvyksta iš Čekijos
Sausio 26 d. iš Čekoslovakijos išvyko pirma

sis 40 vagonų, aprūpintų su krosnelių kaminė
liais, traukinys su vokiečiais. Jie išvyksta pagal 
Potsdamo nutarimą. Kiekviename vagone yra 
po 30 įvairaus amžiaus asmenų. Kai kurie vo- 

\kiečiai verkė išvykdami iš Čekijos, nes ten 
buvo jų gimtinė.

Pagal nustatytą planą, iš Čekijos turės iš
vykti 2,5 milijonų vokiečių.

Ar Ispanija bus monarchija?
Londono radijas pranešė, kad Don Juanas, 

pretendentas į Ispanijos sostą, iš Šveicarijos 
per Londoną nuvyko į Lisaboną.

Esą žinoma, kad gen. Franco yra pasiuntęs 
keletą asmenų pas Don Juaną su pasiūlymu 
Ispanijoje atstatyti monarchiją. Franco pagei
daująs, kad jam būtų palikta viena politinė 
partija, atitinkanti totalitarinį rėžimą, ir leista 
pasilikti vyriausiuoju karo vadu.

Don Juanas nelinkęs priimti kompromisus. 
Jis reikalaująs laisvų rankų ir teisės valdyti, 
atstačius Britų pavyzdžio konstitucinę monar
chiją. Gen. Franco jis nežadąs nei vadovau
jančio vaidmens politikoje nei šiaip jau gar
bingo posto.

Esą maža abejonių, kad Britai sveikintų 
konstitucinę monarchiją Ispanijoje.

JAV karo departamentas pranešė, kad de
mobilizacija nuo karo pabaigos Europoje yra 
palietusi 5.536.000 karius.

Iš WaSingtono AP praneša, kad dabar pa
greitinamas naujokų apmokymas, būtent: vie
toje 13 savaičių, daroma tik 8 savaitės, pas
kelbė gen. Dwight D. Eisenhoweris. Tikslas 
esąs pagreitinti karių pakeitimą iš užjūrio.

JAValstybių karinė kontrolė paliekama Vo
kietijoje iki 1946 metų galo, nes tai pageidauja 
valstybės departamentas, praneša UP iš- Wa
Singtono.

Pranešimas
Jz. ir Jn. Beržinskų paruoštas angliškai-lie- 

tuviškas-vokiškas apie 25.000 žodžių žodynas 
jau spausdinamas. Įvairiais žodyno reikalais 
maloniai prašome kreiptis šiuo adresu: Jz. ir 
Jn. Beržinskai, Rosenheim, DP camp B 188, 
Pichlmayrstr. 22.

Besiruošiant Į Tėvynę
(Atkelta iš 4 pusi.)

mokslą išeitumėm — mokslo, anot priežodžio, 
ant pečių nešioti nereikės.

Šiuo metu kuo didesnis dėmesys reikėtų at
kreipti i amatų mokymąsi, nes pokariniam gy
venime amatininkams išryškės begalinės darbo 
perspektyvos. Jų darbo lauks nualintoji ir prie
šų nuniokota tėvų žemė • ir išretintoji mūsų 
tautiečių šeima.

Gyvendami dar nepriklausomoj Tėvnėj, per 
maža dėmesio kreipdavome į amatus. Lietu
voje lyg ir monopolį šios srities daugiausia tu
rėjo svetimtaučiai. Gi mes patys, daugumoje, 
verždavomės į biurus, į protinio darbo sritį. 
Apie amatininkus buvo sudaryta klaidinga nuo
monė. Čia mes labai klydome. Darbas, nežiū
rint, koks jis bebūtų: fizinis ar protinis, jeigu 
tik dirbamas sąžiningų rankų — yra lygiai nau
dingas, geras ir garbingas. Visokiais darbais, 
visokiu mokslu ir visi bendrai dirbdami tega
lime būti naudingi savajam kraštui ir ateities 
uždaviniams atlikti.

Mūsų, grižtančių į Tėvynę, laukia didžiuliai 
darbo dirvonai. Žengdami žingsnį į savąją že
mę, turėsime iš anksto žinoti, kuo mes būsime 
naudingi, norėdami prikelti iš karo griuvėsių 
savąjį kraštą. Dabarties nauji simptomai rodo, 
kad po šio karo kelsis pasaulis iš apsnūdimo ir 
gigantiškais žingsniais žengs į priekį. Čia žodį 
tars technikos ir mokslinio pakilimo veiksniai.

Atomų suskaldymas padarys perversmą pa
sauliniuose technikos horizontuose. Mes turime 
džiaugtis ir dėkoti Dievui, kad šios didžiulės 
paslapties išradimo genijai yra pasaulio kultū
ros. ir aukščiausių demokratinių principų šali
ninkai — anglosaksai. Tik jie apsaugos pasaulį 
nuo totalinės suirutės ir įves žmoniją į socia
linio suklestėjimo kelius.

Šių įvykių akivaizdoje, mes turime tvirtai 
tikėti, kad ir vėl kelsis mūsų tėvynė. Ji, kaip 
ir visos kitos tautos, ras tinkamą vietą pasau
lio demokratinių valstybių tarpe.

Jungtinių Amerikos Valstybių senatorius 
Victor Wickershamas kartą yra pareiškęs, kad: 
„Artimoje ateityje visos išlaisvintos Europos 
tautos atgaus savo pilnutinę laisvę ir nepri
klausomybę.“

Šiais žodžiais mes tikime, ir jie mus gai
vina, tartum gyvybinis balzamas. Per dvide
šimt su viršum nepriklausomo gyvenimo metu 
mes įrodėme pasauliui, kad galime laisvai ir 
nepriklausomai tvarkytis, o tuo pačiu prisidėti 
prie pasaulinės kultūros ugdymo. Tad, turė
dami šiokias tokias sąlygas ir begalę laisvo 
laiko, per mokslą turime ruoštis, kad būtume 
pajėgūs tvarkytis ir būti naudingais savajam 
kraštui ir bendram pasaulinės kultūros darbui

Kiekvieno, tiek paskiro individo, tiek ir vi
sos tautos, nežiūrint kurioj mokslo šakoj išla
vintas, protas bus naudingas kuriant ir atsta
tant viską, ką baisusis karas sugriovė.

Tad, mokykimės ir ruoškimės ateičiai.

Niirnbergo byla
Atsakant į klausimą, kuriuo pagrindu tei

siami karo nusikaltėliai, tenka aptarti paskiras 
nusikaltimų rūšis.

1. Ar yra nusikaltimas ruoštis puolamajam 
karui ir jį pradėti?

„Be abejo, rašo JAV teisėjas Robert H. 
Jackson, kiekvienam geros valios ir sveiko žmo
niškojo supratimo turinčiam aišku, kad nepa
teisinamo karo iššaukimas yra nusikaltimas, ku
ris subordinuoja ir visus mažesnius nusikalsta
mus veiksmus. Karas yra sąmoningų žudymų, 
turto naikinimo ir pavergimų komplektas.“ Puo
lamasis karas ir apskritai karas, kaip tarptau
tinių ginčų sprendimo priemonė, daugely visų 
kartų yra pasmerktas. Genevos 1924 m. proto
kole ir aštuntosios Tautų Sąjungos sesijos nu
tarimuose puolamasis karas vadinamas tarptau
tiniu nusikaltimu. Briando — Kellogo Paktu, 
kurį pasirašė beveik visos pasaulio valstybės, 
jų tarpe ir Vokietija, deklaruojama, kad paktą 
pasirašiusios valstybės atsisako nuo karo, kaip 
politinių sprendimų įrankio ir pasižada visus 
ginčus spręsti taikiu būdu.

Ir jei kieno nors šie įsipareigojimai nebuvo 
vykdomi, bet buvo ruošiamasi ar vykdoma puo
lamasis karas ir ruošėjai bei vykdytojai nebuvo 
nubausti, tai ne dėl to, kad tie veiksmai tautų 
sąžinės nebuvo skaitomi nusikaltimais, bet ,vien 
dėl to, kad nebuvo sąlygų ir galimybių n’usk 
kalteliams nubausti

Dabar taiką ir teisėtumą" mylinčioms tau
toms laimėjus karą, pavyko įkurti tarptautinį 
teismą, kuris spręs bylas ir baus nusikaltėlius 
„ne už tai, kad jie pralaimėjo karą, bet už tai, 
kad jie jį pradėjo“.

2. Karo nusikaltimai, nusikaltimai karo be
laisvių ar okupuotų valstybių gyventojų atžvil
giu, pav. žudymas belaisvių, plėšimai turto, iš
gabenimai priverstiniems dajbams okupuotos 
valstybės gyventojus ir kt., įgauna nusikalstamo- 
pobūdžio, remiantis tarptautinės teisės normo
mis. Tarptautinėse sutartyse valstybės daug 
kartų įsipareigojo, jų tarpe ir Vokietija, karo 
atveju su belaisviais ir okupuotų sričių gyven
tojais elgtis pagal sutartyse nustatytus dėsnius. 
Tų tarptautinių įsipareigojimų laužytojai dabar 
yra kaltinami už jų nevykdymą, o kartu ir ne
paisymą pagrindinių žmoniškumo dėsnių, esan
čių visame kultūringame pasaulyje.

3. Nusikaltėliai prieš žmoniškumą yra kal
tinami pažeidę pagrindinius žmoniškumo nuo
status, kurie yra visų kultūringų pasaulio tautų 
sąžinėje ir teisės normose.

Ir šiuo atveju nusikaltėlis negali reikalauti 
palikti jį nebaustą už nusikalstamą darbą, vien 
dėl to, kad tas darbas vykdymo metu nebuvo 
nacinės valstybės įstatymais draudžiamas. Vyk
dytojas turėjo žinoti ir žinojo kultūringojo pa
saulio sąžinę ir bendruosius žmoniškumo dės
nius ir jis jais turėjo vadovautis. O tie, kurie ja 
nevykdė, tūri susilaukti užtarnautos bausmės.

1945 m. spalių 19 d. Berlyne buvo sušauktas 
pirmasis tarptautinio teismo posėdis. Čia buvo 
teismui patiekta keturių didžiųjų sąjungininkų 
kaltinamieji aktai prieš 24 didžiuosius karS nu
sikaltėlius. Tą pat dieną kaltinamieji aktai bu
vo įteikti kaltinamiesiems.

Kaltinamieji yra buvusios nacinės Vokieti
jos vyriausybės nariai, aukštieji generalinio 
štabo karininkai ir asmenys, anksčiau vadova
vę Vokietijos finansų, pramonės ir ūkio srity. 
Kartu kaltinamaisiais yra ir brutualumo politika 
pasižymėję kai kurios nacinės organizacijos, 
kaip SS, SD, Gestapo, taip pat ir generalinis 
štabas. Kaltinamojo akto, kuris sudaro 85 pus
lapius, pirmam skyriuje kalbama, apie vadus 
organizatorius, kurstytojus ir bendrininkus pla
no, kuris juos vedė prie nusikaltimų. Šie as
menys nusikaltę sumanymu, paruošimu, iššau
kimu ir pravedimu puolamojo karo, pažeisdami 
tarptautines sutartis.

Toliau kalt, akte kalbama apie žiaurumus 
prieš belaisvius ir okupuotų sričių gyventojus, 
kur sakoma, kad iš 9.000.000 žydų, gyvenusių 
vokiečių užimtoje Europos daly, apytikriu skai
čiavimu, 5.700.000 yra dingę.

Antrame kaltinamojo akto skyriuje kalba
ma, kad kaltinamieji pradėdami karą prieš ki
tas tautas pažeidė tarptautines sutartis ir įsi
pareigojimus ir tuo nusikalto.

Trečiame skyriuje kalbama apie tiesioginius 
karo nusikaltėlius. Naciniai sąmokslininkai su
kėlę totalinį karą, kurio kovos ir okupacijos 
metodai buvę nusikalstamo pobūdžio. Be to, 
duodama daugelis pavyzdžių, kiek buvo išžu
dyta žmonių okupuotuose kraštuose ir koncen
tracijos lageriuose.

V. G.
(Bus daugiau.)

Agronomų dėmesiui
Netolimoje ateityje numatomas profesinis 

agronomų suvažiavimas. Tiksli jo data ir vieta 
bus pranešta vėliau. Tuo tarpu registracijos 
dėliai visi agronomai prašomi pranešti savo 
adresus:
Amerikiečių zonoje — J. Daugėlai, Augsburg- 

Hochfeld, Litauisches Lager,
Anglų zonoje — V. Bartkui, (20) Gottingen, 

Hainbundstr. 30,
Prancūzų zonoje — B. Gaidžiūnui, Pfullingen 

Goethestr. 22, Kr. Reutlingen.
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