
Apsimąstymo diena
Buvusi mūsų tautos tyriausio ir didžiausio 

džiaugsmo diena — Vasario 16-ji — šiuo metu 
kiekvienam lietuviui yra virtusi gilaus apsi
mąstymo ir susikaupimo diena. Visą eilę metų 
tą dieną šventę didžiausio pakilimo dvasia, pas
kandinę visą savo mielą kraštą trispalvių jūro
se, tūkstantinėms minioms dalyvaujant prie mū
sų Nepriklausomybės paminklų, šiąją Vasario 
Šešioliktąją tegalėjome tik kukliai atšvęsti sve
timoj žemėj, toli nuo tėvynės, savose tremtinių 
bendruomenėse. Ne džiūgavome tą didžiąją 
savo tautos dieną minėdami, bet giliame susi
mąstyme paskendę kiekvienas davėmės sau 
klausimus: Kuogi mes esame nusikaltę pasau
liui, kad buvusioji pasaulinė audra mus išbloš- 
kė iš'savosios žemės, iš gimtosios pastogės ir 
atėmė teisę į ją sugrįžti? Kokiu gi pagrindu 
mėgina mums primesti nebūtus ir prasimany
tus kaltinimus tie, kurie yra patys vyriausieji 
kaltininkai neseniai praūžusios pasaulinės au
dros, o taip pat ir mūsų nelemtojo likimo? Kur
gi dingo tas didysis pasaulio teisingumas, 'ku
riam visada privalu kovoti su neteisybėmis ir 
stoti silpnesniojo bei nuskriaustojo pusėn?

Tai vis klausimai, išplauktą Iš sunkios mūsų 
būklės ir kol kas nerandą atsakymo. O vienok 
tas atsakymas mums vieną kartą turės būti iš
tartas. Teisingoji pasaulio sąžinė sykį turės pa
moti savo globojančia ranka link mūsų numy
lėtosios tėvynės: nuskriaustieji, daug iškentė- 
Jusieji, grįžkite savo tėvų žemėn, ten teisingu
mas ir palaima vėl viešpataujal

To teisybės balso mes visi paklausysime ir 
grįšime savan kraštan, bet ar visi tada bebfisi- 
me ta pačia tyra širdimi, su kuria iš ten išvy
kome. ar nebus nusėdę joje daug tremtiniškojo 
gyvenimo drumzlių? Me* visi iki vieno turime 
dėti kuo didžiausių pastangų Iki pat grižimo 
momento išlikti tyros širdies ir nesugadintos 
sąžinės. Jei kurie esame pradėję slysti iš ti
krojo kelio, jei kuris per materializmo akinius 
nebematome savo tautietyje brolio, o tik iš
naudojimo objektą, jei kuris, užuot ieškojęs 
geresnio broliškesnio bendruomeninio sugyve
nimo, savo nepagrįstos ambicijos bei egoizmo 
dėliai čia pragarą keliame, vardan Vasario Še
šioliktosios, vardan didžiojo apsimąstymo šven
tės ’atsisakykime to trumparegiškumo ir visi 
eikime ranka rankon. Nuoširdumas ir brolišku
mas tegul mus visus užvaldo.

Toji tautiečių dalis, kuriai mūsų buvusioji 
valstybė yra suteikusi aukštesnį išsilavinimą, 
turi būti kelrodis visiems kitiems: jie turi spin
duliuoti geru pavyzdžiu, jie privalo klystančiam 
tautiečiui parodyti teisingą kelią. Daugiau ju
drumo. daugiau veiklos. Kiekvienas intelektua
las, kuris, teisindamasis savo gausiais neregi
mais darbais, nieko apčiuopiamo neduoda vie
šajam bendruomenės labui, labai nusikalsta 
bendriesiems tautiniams interesams. Reikia pri
sipažinti, jog visi turime pakenčiamas sąlygas 
savo įvairiems naudingiems sugebėjimams pa
reikšti, tad kodėl gi ne visi tos gerosios inicia
tyvos imamės? O ar nesama ir tokių nuodė
mingųjų, kurie kitų parodytą gražią iniciatyvą 
be jokio pagrindo purvais npdrabstoine? Tatai 
ne tik yra nenaudinga mūsų tremtiniškajam gy
venimui. bet tiesiog nekultūringa. Pats laikas 
yra ta linkme pasinešuslems tautiečiams daryti 
staigius posūkius produktyvaus ir kultūrinio 
darbo kryptimi. Labiau susiglauskime savo gre
tas, žygiuodami j vieną ir tą patį tikslą, o mūsų 
tėvynei iš to bus tik nauda. Juk ir mūsų vyres
nioji karta anais laikais, kada dėjo pagrindus 
savo tautos laisvei atgauti, daugelis iš jų taip 
pat buvo ne savoj tėvynėj. Jų dedamos pas
tangos ir pasiaukojimas kai kam atrodė berei
kalingas blaškymasis, vienok jie fanatiškai ti
kėjo į savo pasistatytą siekimo tikslą, ir paga
liau jie davė mūsų tautai Vasario 16-ją, kurios 
niekas nebepajėgs iš mūsų sąmonės beištrinti. 
Tai diena, kuri mus atgaivina ir suteikia tauti
nio pasiryžimo. Tikėkime ir į jos atgimimą, ji 
tegul būna tas kelrodis, kuris nuves mus ten, 
„kur banguoja Nemunėlis, kur Šešupė miela 
plaukia“ ... Stp. Platūnas

Lietuvių Tremtinių Atstovų 
Suvažiavimas

Lietuvių Sąjungos Valdyba, laikinai einanti 
ir Vyriausiojo lietuvių tremtinių Komiteto pa
reigas. nutarė 1946 metų kovo mėn. 3 ir 4 die
nomis sukviesti visuotinį lietuvių tremtinių at
stovų suvažiavimą. Suvažiavimas įvyks pagal 
naujai priimtą ir jau paskelbtą lietuvių tremti
nių bendruomenės statutą. Suvažiavimas svars
tys ir spręs visus kylančius klausimus ir išrinks 
Vyriausiąjį Lietuvių Tremtinių Komitetą. To
dėl atstovų rinkimai turi būti tinkamai atlikti, 
atstovų dalyvavimas jame svarbus, atsakingas 
ir būtinas. Smulkiau bus skelbiama „Lietuvių 
Žinyne“. Bus .nurodyta ir vieta.

Londono
JTOrganlzacijos pilnaties sesija baigta. Ki

ta sesija yra numatyta pradėti rugsėjo mėnesį 
JAValstybės*. Šalia atliktų gausių darbų, iš- 
ryškėjo JTO-jos ne tik struktūra, bet ir jos 
vaidmuo bei uždaviniai. JTO-ja Londono su
važiavimu tartum sudarė užuomazgą būsimos 
pasaulio valstybės parlamentui. Jau priei susi
renkant JTO-jos atstovams Edenas ir Bevinas 
kalbėjo apie reikalą sudaryti pasaulio valstybę 
net ir tuo atveju, jeigu paskirų tautų bei vals

Estijos Nepriklausomybė* dvidešimt aštuntųjų sukaktuviu - Vasario 
24 - šio* proga sveikiname savo nuoširdžius kaimynus ir musu bendro 
likimo brolius - estu*.

Elagu Eesti!

tybių suvereniteto teisės būtų tam tikru laipsniu 
susiaurintos. JAValstybių prezidentas Truma- 
nas, kalbėdamas 1945 m. spalių 28 d. Laivyno 
šventės proga apie JAValstybių užsienių poli
tiką, pareiškė, kad JAV tikisi. Jog visos tautos 
turėsiančios lygias teises į navigaciją, turėsian
čios priėjimą prie pasaulio žaliavų ir prekybos.

šie didžiųjų galybių vyrų pareiškimai rodo, 
kad yra nusistatymas organizuoti pasaulio vals
tybę, nesiaurinant tautinių reikalų, bet aprė
kiant valdymo galią, apribojant pasikirstymą 
įtakų sferomis, sudarant sąlygas naudotis gam
tos sukurtomis gėrybėmis ir pažabojau t neri
botus apetitus; sukurti pasaulio tautų valstybę, 
paremtą pasaulio ir tuo pačiu tarptautine teise, 
teisingumu ir keturiomis žmogaus laisvėmis, ku
rias yra paskelbęs buv. JAValstybių preziden
tas Franklin D. Kcoseveltaa.

Tokie reiškiniai ir siekimai mažosioms tau
toms yra labai naudingi, tik, deja, jie laukia 
tolimesnio rutu ojimosi, kairia konkretizuotus 
reikiama forma.

šiuo metu darine visos tautos priimtos į* 
JTO-ją, nes vienos, jų buvo Sąjungininkų prie
šai. kitos neutralios, trečios dar pavergtos. Ka
da visos pasaulio tautos sudarys pasaulio vals
tybės pilnaties sesija, mes bejėgiai pasakytu

Yra ir pasaulio valstybės sudarymui priešin
gų balsų. Priešinasi ypatingai tos valstybės, ku

Per JTO-jos darbus Londone išryškėjo dar 
paskirų tautų pažiūros l šios organizacijos už
davinius. Anglų laikraštis Observer, rašyda
mas apie JTO funkcijas, paminėjo, kad Rusija 
| JTOrganizaciją žiūrinti kaip į vykdomąjį or
ganą savo valstybės tikslams įgyvendinti, o Va
karų Sąjungininkams JTO-ja esąs toks organas, 
kurio pagalba būtų galima sukurti pastovią tai- 
ką, pašalinant visas kliūtis, kurios trukdančios 
pasaulinės taikos įgyvendinimą.

Toks nevieningas paskirų valstybių nusista
tymas trukdė JTOrganlzacijos darbą. Dėl to
kio dvilypumo negalėjo saugumo taryba sėk
mingai veikti. Jos pozityvųjį darbą smarkiai 
silpnino Rusijos bei Jos pagalbininkų Iškelti 
klausimai, paliekant ar nustumiant kitus svar
bius klausimus.

Tačiau, išskyrus tuos kelis neproduktingus 
ginčus, kuriuos sekėlė Rusija ar jos talkinin
kai. buvo nuveikta gana daug konstruktyvaus 
darbo.

Pirmiausia reikia paminėti labai svarbų fak
tą — tarptautinio karinio komiteto — štabo 
sudarymą. Nemažesnės reikšmės turi ir tarp
tautinis teismas, kurį sudaro 15 valstybių at
stovai — teisėjai. I tarptautinį teismą įeina 
šios valstybės: Kinija, Rusija. Egiptas, Prancū
zija, D. Britanija, Brazilija, Belgija, Meksika.

IlrangŪN Likimo Draugai!
28-rių metų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo proga leiskit* Estams Ir Estų Ko

mitetui Dillingcne tyliai, bet širdingai paspausti Jums ranką.
Mes Baltijo pabėgėliai suprantame vieni kitus labiau, negu kas nors kitas. Mūsų b*ndros 

likimas yra neužtarnautai sunkus ir mūsų kančių galas dar nenumatomoje tolumoje.
Mes visa tai nešame su ramia sąžine, nes mes niekada ir Jokiu būdu neardėme pasaulio 

taikos ir negrąsinome kitų tautų laisvei. Per vargą plėšėme apleistus dirvonus ir per jį 
sukūrėme kuklias tėviškes. Įdėtas mūsų darbas dabar mums gėdos nedaro.

Mes tvirtai tikime, kad teisybės Dievas dar gyvena ir kad didieji demokratiškieji glo
bėjai mūsų neapleis.

Už viską labiau mes mylime asmeninę laisvę, teisę laisvai kvėpuoti Ir be baimės gyventi.
Tegyvuoja darbšti, drąsi, kultūringa ir simpatiška lietuvių tautai
Tegyvuoja Lietuvių, Latvių ir Estų draugystė!
Tegyvuoja Lietuva!

1946. II. 16. j Estų Komitetas Dillingene

Sumažėj’o DP skaičius amerikiečių zonoje
Frankfurtas, vasario 14 d. USFET Karinės 

valdžios DPs skyriaus pareigūnai šiandien pra
nešė, kad dabar displaced persons pasilikę tik 
406.027 asmenys amerikiečių zonos stovyklos*, 
o repatrijuota 2.739.619 asm.

Apskritai, repatrijuotinų asmenų skaičius, 
įskaitant ir buvusių priešų kraštų (Bulgarijos, 
Vengrijos, Italijos ir Rumunijos) piliečius, te
sudaro 84239.

Iš bendro skaičiaus Jungtinių Tautų displa
ced persons, esančių dar stovyklose 321.788 
asm., skaičiuojama, kad 198.000 yra laikomi ne- 
repatrijuotinais arba tokiais asmenimis, kurie 
nenori ^ar negali grįžti atgal į savo tėvynę.

Jie gali pasirinkti kitą kraštą
Lenkai, lietuviai, latviai, estai, slavai ir kai 

kurie be valstybių asmens turi būti apgyven
dinti Vokietijoje ar kitame krašte, pagal jų pa
sirinkimą, pareiškė pareigūnai

Iš bendro 1.047345 skaičiaus Sdffetų pilie
čių. kurie buvo amerikiečjų zonoje karui pasi
baigus, 993% jau repatrijuoti

Toliau DP skyriaus pranešime sakoma, kad 
belgų, luksemburgiečių, olandų ir italų į savo 
kraštus grąžinta 99,9%, o čekų — 95,8%.

Lenkų grupė yra didžiausia
Repatrijuotinų žmonių didžiausią grupę su

daro lenkai, kurių stovyklose priskaitoma iki 
163.378 asmenų. Mil Govt skaičiuoja, kad

konferenciją uždarius
rios savo politinėje koncepcijoje pagrindiniu 
siekimu turi ne žmogaus laisvę, jo ekonominį 
gerbūvį, bet imperialistinį motyvą, šovinizmą, 
kitų tautų negerbimo pradą. Joms žmogus nėra 
tikslas, bet priemonė jų imperialistiniams tiks
lams siekti.

Esant tokiems skirtingiems tautų siekimams, 
pasaulio valstybės sudarymas bus nelengvas 
darbas, bet jis. atrodo, bus vykdomas ir tąja 
linkme pasaulis rikiuojamas.

65.000 lenkų nenorį šiuo metu grįžti namo. Ma
sinis DP lenkų grąžinimas, laukiama, prasidė
siąs vėl ateinančių dviejų mėnesių būvyje.

Sulauksime ir juos *
Aukštas britų pareigūnas pareiškė, kad visi 

baltų karo belaisviai bus paleisti iš stovyklų ir 
gaus DP teises ir pareigas.

Prieš paleidžiant bus apklausinėti ir atskirti 
nuo lietuvių, latvių, estų visi vokiečių tautybės 
repatrijantai ir bus traktuojami kaip vokiečių 
piliečiai

Techniškais sumetimais belaisvių perkėlimas 
iš karo stovyklų į DP būklę bus vykdomas pa
laipsniui. Kiekvienas gali be baimės laukti savo 
eilės.

Pašalpos iš JAV lietuvių
Jau gauti pirmieji transportai JAV lietuvių 

suaukotų drabužių ir avalynės. Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Įgaliotinio įstaiga skirsto kon
tingentus ir LRK skyriai gali atsiimti daiktines 
pašalpas. Kiti transportai yra pakeliui į Europą.

Planuojami darbai
UNRR-os Centre vyksta paruošiamieji dar

bai įjungti DP žmones į darbus. Bus nustatytos 
taisyklės. Darbų planavimuose dalyvauja ir lie
tuvių organizacijų atstovai.

Patirta, kad artimiausių 2-jų metų bėgyje 
DP žmonės nebus išvežti iš Europos. Jei negrįš 
jie į savo kraštus, po metų UNRRA juos per
duos kitai organizacijai

JAValstybės, Kanada, Jugoslavija, Čilė, El-Sal- 
vadoras, Lenkija.

Teismo amžius — devyneri metai. Penkių 
valstybių teisėjai bus 9 metus, kitų penkių — 
6 metus ir paskutiniųjų penkių — 3 metus. Ku
rių valstybių teisėjai kiek metų turės tarnauti, 
bus nustatyta vėliau. Teisėjo metinė alga nu
matoma 54.000 olandų florinų, arba apie 20.200 
dolerių. Teismo būstinė — Haaga, Olandijoje.

Indonezijos klausimas, kaip ir buvo galima 
laukti, išspręstas taip, kaip pageidavo Anglai 
ir Olandai ir kaip siūlė JAValstybės. Ukrai
nos atstovo reikalavimą — sudaryti penkių as
menų komisiją Indonezijos reikalams aiškinti, 
balsavimas atmetė, tik Rusijai ir Lenkijai šį 
reikalavimą palaikius. Stetinijus pabrėžė, kad 
saugumo tarybos aiškinimo teisė esąs didelės 
reikšmės ir naudos instrumentas, kurį chartą 
įteikusi į saugumo tarybos rankas. Tačiau šiuo 
atveju jis nemato reikalo tokią komisiją siųsti. 
Pasak jo, jis netikįs, jb'g saugumo tarybai rei
kalinga tokia aiškinimo komisija. Jis toliau pa
reiškė pasitenkinimo, dėl Olandijos atstovo van 
Kleffens paaiškinimo, kad Olandijos vyriausy
bė indų nacionalistų judėjimą laikanti sveiku 
reiškiniu ir tam ieškoma tinkamo pagrindo iš
reikšti. Stetinijus pareiškė, jis esąs įsitikinęs, 
kad visi saugumo tarybos nariai trokštą šiems 
pasitarimams sėkmės ir tikisi, jog daviniai ati
tiksią chartos idealus ir indonezų savarankumo 
reikalavimai bus patenkinti.

Kiek kitaip pasibaigė Britų kariuomenės iš 
Sirijos ir Libanono atitraukimo klausimo svars
tymas. Čia besvarstant JAV atstovas pateikė 
rezoliucijos projektą, pagal kurį, kaip infor
muoja Londono BBC radijas, ii klausimą dvi
šalių derybų keliu turėtų išspręsti abi daugiau
sia suinteresuotos šalys — D. Britanija ir Pran
cūzija. Apie šias derybas besitariančios šalys 
nuolatos informuotų saugumo tarybą. Balsų 
dauguma (9 prieš 2) JAV atstovo pasiūlymas 
pradžioje buvo priimtas. Tačiau Rusijos atsto
vas Višinskis pabrėžė, kad pagal statutą saugu
mo tarybos nutarimai turi galios, jeigu už juos 
pasisako 7 nariai, jų tarpe visi 5 nuolatiniai. 
Kadangi šiame reikale esą itin paliečiami ir 
Rusijos interesai. JAV pasiūlytai rezoliucijai 
jis pritarti negalįs ir pasiliekąs prie savo reika
lavimo: Britų kariuomenę iš Sirijos ir Libanono 
per tam tikrą apibrėžtą laiką atitraukti Taigi, 
nors D. Britanijos ir Prancūzijos atstovai suti
ko tuo klausimu tartis ir derėtis, Rusijos atsto
vui Višinskiui pasinaudojus veto teise, prie bet 
kokios rezoliucijos, kuri būtų priimta galiojan
čia. neprieita.

D. Britanija JTO-jos saugumo taryboje prieš 
Rusiją trigubai laimėjo, kaip rašo The Stars and 
Stripes. Ji nugalėjo Ukrainos atstovo reikalavimą 
pasiųsti komisiją britų kariuomenei tirti Indo
nezijoje. Laimėjo prieš Egipto pasiūlymą su
mažinti britų kariuomenę Indonezijoje ir prieš 
Rusijos pastangas priimti Albaniją į JTO-ją. 
Pirmąjį klausimą balsuojant už pasisakė tik Ru
sija ir Lenkija, antruoju atveju — tik Egiptas 
ir Lenkija. Albanijos priėmimas atidėtas kitai 
sesijai, nurodant, jog Albanija kariavo prieš 
Sąjungininkus.

Anglų zonos lietuvių studentų atstovybė 
į Hamburgą

Anglų zonoje UNRRA lietuvius studentus 
suvežė į Kolno, Mūnsterio, Kielio, Bonnos, 
Braunschweigo, Hannoverio universitetus bei 
specialiąsias mokyklas.

Likusioji studentų dalis koncentruojasi Ham
burge, kur jau šį semestrą veiks Pabaltės tautų 
universitetas.

Į tai atsižvelgdama. Anglų zonos lietuvių 
studentų atstovybė nutarė iš Detmoldo persi
kelti į Hamburgą. Iki šiol Hamburge veikė lie
tuvių studentų valdyba, pirmininkaujama adv. 
Misiulio. Adresas: Hamburg. Karl-Muck-Platz, 
Deutscher Ring, Zim. 602a.

Iš Watingtono AP praneša, kad UNRRA 
paskyrė į Suomiją vyriausiuoju savo misijos 
vadovu Irving J. Fastcan. Iš JAValstybių UN
RRA išsiunčia Suomijai maisto ir vaistų už 
2300.00 dolerių.

Popiežius Pijus XII reikalauja didžiąsias pa
jėgas, kad jos pašvęstų savo jėgas teisei ap
saugoti ir prieš ją daugiau ar mažiau vartojamai 
prievartai panaikinti.

Olandija iš JAValstybių išvadavo savo už
šalusius pinigus. Buvo užšaldyta 1.800.000.000 
dolerių. Jie užšalo 1941 m. birželio mėn.
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Ponia Eleonor Roosevelt Wiesbadeno DP stovykloje
Apie šj nepaprastą įvykį, kada pirmoji pa

saulyje moteris, energingai, žmoniškumo ir tei
singumo vardan gynusi ir apgynusi benamius 
tremtinius aukščiausiame pasaulio parlamente 
— Jungtinių Tautų Organizacijos visumos susi
rinkime, tikėsi savo asmenišku atsilankymu su
sipažinti su tremtinių gyvenimu, informuoja 
Wiesbadene leidžiamas „Lietuvių Balsas“:

Vasario 14 d. ponia Eleonor Roosevelt at
lankė DP stovyklą Wiesbadene. Žinia apie jos 
atvykimą žaibo greitumu aplėkė visus blokus. 
Būriai žmonių, metę darbą, susirinko prie cen
trinio UNRRA-os pastato. Netrukus į stovyk
los rajoną įsuko eilė automobilių, kurių viena
me atvyko ir garbingoji viešnia, lydimą ameri
kiečių karininkų ir žurnalistų. Išlipus jai iš au
tomobilio, orkestras sugrojo Amerikos himną.

Visų stovyklos gyventojų vardu adv. J. To- 
lišius pasveikino'^ „Brangioji Ponia Rooseveltl 
Gyvenančių šioje stovykloje lenkų, lietuvių, 
latvių ir estų vardu aš turiu garbę pareikšti 
Jums musų nuoširdžiausią pasveikinimą ir pa
dėkoti Jums, kad suteikėte mums progos iš
reikšti mūsų giliausią dėkingumo jausmą už sim
patijas ir pagalbą, kurią Jūs suteikėte mums 
mūsų varguose. — Mr. Roosevelt, amžino at
minimo JAV prezidentas, liks gyvas visų mūsų 
širdyse, kaip didžiausias kovotojas dėl žmoniš
kųjų teisių. Mes amžinai atsiminsime jį su dė
kingumu. Jums, Gerb. Ponia, mes norėtumėm 
išreikšti mūsų dėkingumą tinkamesne forma, 
bet mes turėjome per maža laiko paruošti mūsų 
padėkos sveikinimą. Būtume labai laimingi, jei
gu turėtume progos pasiųsti tą mūsų sveikini
mą į Frankfurtą, jeigu tai mums būtų leista. 
Mes esame labai dėkingi Jums ir JAV tautai 
už išlaisvinimą iš vergijos, už mums suteiktą 
globą ir pagalbą.“ Tautų atstovai įteikė gėlių. 
Čia pat jai buvę įteikta medžio skulptūra „Var
go mokykla“, kuria garbingoji ponia didžiai su
sidomėjo.

Po nuoširdaus sutikimo garbingoji viešnia 
aplankė tarptautinę virtuvę ir keletą blokų. Po
nia Roosevelt ne tik klausėsi paaiškinimų, bet 
visur savo aštriu žvilgsniu viską pati tyrinėjo. 
Malonią staigmeną padarė garbingoji viešnia 
lietuvių tautiniam ansambliui, repetuojančiam 
salėje premjerą „Nemunas žydi“. Čia ji buvo 
pasveikinta daina „Ilgiausių metų“. Lig tik bai
gus dainą, ponia Roosevelt palipo į sceną ir 
įsirikiavo į choro eiles. Suspragsėjo dešimtys 
foto aparatų. Po apžiūrėjimo lenkų mokyklos, 
kur ji buvo sutikta su malda, ponia Roosevelt 
grįžo į centrinį UNRRA-os pastatą ir ten priė
mė korespondentus. Ponia Roosevelt pasisakė 
per pasikalbėjimą su žurnalistais, kad ji pama
čiusi tuos trūkumus, kuriuos junta stovyklos 
gyventojai, ir kad ji čia pasijutusi jaukiai, „nes 
aš matau, kad jie (t y., stovyklos gyventojai — 
Red.) mane myli“.

Ponia Roosevelt tikrai neapsiriko. Ją sto
vyklos gyventojai sutiko su meile, su gilia 
meile tai didžiajai tremtinių gynėjai, Ameri
koje ir dabar Londone drąsiai tarusiai atvirą 
žodį tiems, kurie mėtydamiesi šmeižtais ir 
drabstydamiesi gražiais posakiais, kėsinosi į ne
kaltų žmonių laisvę. Šioje stovykloje garbin

Mūsų Kellar

goji viešnia išbuvo per valandą laiko. Išvyks
tančiai poniai Roosevelt lietuvių gimnazija įtei
kė lėlę lietuvių tautinuose drabužiuose, kurią 
atnešė maža mokinukė. Kai lėlė buvo įteikia
ma, garbingoji viešnia paklausė: „Kam jūs ati
mate tokią gražią lėlę iš tos mergaitės?“ I tai 
buvo atsakyta: „Ji nori, kad Jūs tą lėlę per- 
duotumėte amerikiečių vaikams“.

Ponia Eleonor Roosevelt atvyko į amerikie
čių šoną po UNO posėdžių, kur ji gynė trem
tinių reikalus. Viename straipsnyje, analizuo
jančiame ponios Roosevelt asmenybę, sakoma, 
kad istorijoje esama naždaug trijų rūšių garsių 
moterų: tokios, kurios tampa garsios savo pa
čių kūryba; tokios, kurios stovi kuklioje didy
bėje už savo dar didesnių vyrų ir, pagaliau, 
tokios, kurios pajėgia savo pačių norus iš
reikšti per savo vyrų darbus. Gi ponios 
Eleonor Roosevelt asmenybės žavumas yra 
tai, kad ji nepriklauso nė vienai Šių trijų kate
gorijai, bet iki tam tikro laipsnio visoms trims. 
Gyventi šalia tokio vyro, kaip Franklinas De
lano Roosevelt ir likti neužtemdytai, yra nepa
prasto individualizmo žymė. Laike dvylikos 
Roosevelto prezidentavimo metų ponia Roose
velt stovėjo šalia jo kaip svaiminga asmenybė.

DILLINGENAS - - . i
Rimties ir susikaupimo apgaubtas praėjo Va

sario 16-sios minėjimas DilUngeno lietuvių ben
druomenėje.

Šventės išvakarėse įdomią Ir aktualią pas
kaitą skaitė atvykęs svečias agr. B. Gaidžiūnas. 
nušviesdamas visą eilę klausimų, liečiančių šian
dieninę liętuvių tremtinių būklę ir galimos atei
ties perspektyvas.

šventes minėjimas prasidėjo stovykloje vė
liavos pakėlimu. Bažnyčioje šventės nuotaiką 
atitinkančiose pamaldose jaudinančiai, kaip nie
kuomet skambėjo giesmės, melsdamos Aukš
čiausiąjį palaimos gimtajai šaliai ir nelaimin
giems jos vaikams. Vakare, nuleidus vėliavą, 
stovyklos salėje įvyko pats šventės minėjimo 
aktas. Jo metu, oficialiojoje dalyje, -buvo pri
taikyta paskaita, kaimyninių tautų sveikinimai. 
Meninėje dalyje su lietuviškos muzikos kūri
niais pasirodė stovykloje gyvenantieji meninin
kai ir mišrusis stovyklos choras.

Vasario 17 d. vietos tunto skautai turėjo sa
vo įžodžio šventę. Išėjus pasiruošimo progra
mą, ta proga davė įžodį 41 skautas — kandi
datas, įsigydamas trečiąjį patyrimo laipsnį. Įvai
rioje meninėje programoje gražiai ir aktyviai 
pasireiškė patys skautai. Iškilmėse dalyvavo 
kuone visi stovyklos gyventojai, svečiai-lietu- 
vių skautų veteranai, kaimyninių tautų (estų ir' 
latvių) skautai. Šventėn atvykę ir UNRRA-os 
pare: >nai, skautų globėjai.

NORDLINGEN AS
Stovykla įsikūrusi buv. RAD barakuose. Da

bar gyvena per 200 lietuvių. Aprūpinimą teikia 
UNRRA. Stovykloje jaučiamas gyvas kultūri
nis gyvenimas. Pavyzdingai veikia septynių sky
rių pradžios mokykla, kuriai vadovauja p. Krei
vėnas, dabartinis Bavarijos prad. m-lų inspek
torius. Leidžiamas .sieninis laikraštis, apimąs ne 

tik stovyklos aktualijas, bet duodąs žinių ir U 
mokslo srities.

Gražiai paminėta Vasario 16-ji, dalyvaujant 
UNRRos amerikiečių pareigūnams, latvių ir kt.' 
tautų atstovams. Meninėje programos dalyje 
puikiai pasirodė, kad ir nedidelis, vyrų ir miš
rus choras, tautiniai šokiai, gražiai paruošti pr. 
mokyklos mokiniai. Be to, dar dalyvavo Dil- 
lingeno vyrų kvartetas, vad. Statkevičiaus, ir 
solo dainavo Budraitis.

Gaila tik, kad šalia gražaus kultūrinio vei
kimo atsiranda ir samagono mėgėjų, kurie to
kiu savo įpročiu įneša netvarkos į stovyklinį 
gyvenimą. Nuostabu, kad prie to prisideda net 
kai kurie asmenys, vadovaują stovyklai.

M. Pr. 
MUHLDORFAS

Mūhldorfo kultūrinis gyvenimas eina gan 
gyva vaga. Naujoji valdyba intensyviai dirba 
ir stengiasi vietos jtovyklos gyventojus paten
kinti.

Neseniai čia buvo įsteigtas Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Mūhldorfo skyrius.

Vasario 3—4 d. d. apsilankė svečiai iš Dil- 
lingeno: p. J. Rajauskaitė ir p. Pr. Matiukas, 
davę čia savo koncertą. Programoje buvo išpil
dyti T. Vitali, W. A. Mozarto ir Ed. Griego 
veikalai, šis koncertas buvo tikras dvasinis 
atsigavimas sunkiose gyvenimo sąlygose gyve
nantiems ir tokio aukšto laipsnio muzikos meno 
pasiilgusiems žmonėms. Smuikininkas P. Pranas 
Matiukas grojo puikiai, o jam akomponuojanti 
p. Julija Rajauskaitė buvo tikra muzikos fėja, 
savo skambinimu užbūrus! visus klausytojus. 
Mūhldorfiečiai abiems koncert^ntams labai dė
kingi už malonų jų atsilankymą, o taip pat ir 
p. Paukščiui, atvykusiam kartu su koncertantais 
ir laikiusiam įdomią paskaitą apie muzikos me
ną ir jo plėtotę.

Vasario 10 d. Mūhldorfo lietuvių stovykloje 
atsilankė vietinės lenkų stovyklos scenos meno 
mėgėjų trupė. Jie čia suvaidino veikaliuką apie 
netolimą Lenkijos praeitį, kai lenkų patrijotai 
savo tėvynėje turėjo kovoti su okupantais vo
kiečiais. B. 2.
KEMPTEN AS

© Vasario mėn. 9 d. buvo suruošta litera
tūrinė popietė. C. Surdokas paskaitė pernai Lie
tuvoje mirusio poeto Vytauto Mačernio eilė
raščių ir nupasakojo šio daug žadėjusio vyro 
kūrybą ir gyvenamą. Meninėj daiyj padainavo 
solistės Armonienė (pirmą kartą šioj kolonijoj) 
ir Daugėlienė. Violenčele pagrojo muz. Ar- 
monas.

• Šiuo metu Kemptene smarkiai suintensy
vintas suaugusių švietimas. Vasario mėn. vi
duryj šoferių kursai išleidžid pirmą laidą ir 
tuoj pradeda darba su antra. Anglų kalbos 
kursų veikia šešios grupės, prancūzų k. trys. 
Įsteigti techniškųjų profesijų kursai elektri
kams, statybininkams ir metalininkains. Tai
pogi vietinės Agronomų D-jo$ suorganizuoti 
2-jų mėnesių sodininkystės-daržininkystės ir 
kontrolasistentų kursai. Vasario 11 d. pradėti 
prof. Kolupailos vedami akademiniai hidrolo
gijos ir hidrometrijos kursai Šiuose kursuose 
klausytojai bus išmokyti ne tik su naujausiais 
skaičiavimo metodais, bet ir praktišku moder
niškų instrumentų panaudojimu.

• Kempteno „Maironio“ vardo lietuvių gim
nazijoj pradėti abiturientų egzaminai. Egzami
nai baigiami gale.

1946. H.2t

• Vasario 9 d. įvyko Bavarijos krepšinio 
pirmenybių rungtynės tarp lietuvių pirmos ir 
antros komandų. Rungtynės, o tuo pačiu, ir 
Bavarijos meisterio vardą laimėjo pirmoji ko
manda. Rezultatas 42:25 (14:12).

o Studentams šelpti vienas kolonijos narys 
paaukojo 2000,— RM. K. Da.

STADE
Pereitą pavasarį, pačiame Vokietijos vakarų 

pajūryje, Stadės mieste, buvo įsteigta Pabalt. 
tautų pabėgėliams stovykla. Bet dėl kažkokių 
priežasčių, vėliau, ji buvo likviduota, o jos gy
ventojai išvežioti į kitas stovyklas. Liko tik 
tos šeimos, kurių nariai gydėsi ligoninėse. Tie 
likučiai ir šiandieną čia tebegyvena. Jiems duoti 
privatūs butai Harburger Str. 21 ir 25 nr. Mai
tinasi visi iš bendros virtuvės. Maistą teikia 
UNRRA; Stovyklai vadovauja p. Šiaulienė. 
Jokių organizacijų čia nėra, kultūrinė dirva taip 
pat apleista, nes kultūrinis veikimas dėl lietuvių 
mažumos neįmanomas. J. Mikalauskas

BAMBERGAS
• Sausio 18 d. Bambergo R.-katalikų kapi

nėse išdygo dar vienas naujas lietuvės kapas. 
Čia palaidota mokytoja Stasė Paliulienė buvo 
sužalota eismo katastrofoj ir ilgesnį laiką gy
dėsi Wūrzburgo ligoninėje.

Negailestinga likimo lemtis ištiko inteligen
tišką ir karštai patriotišką Paliulių šeimą. 1945 
m. liepos 25 dieną į tas pačias kapines, tie pa
tys bambergiečiai lietuviai, palydėjome vos tri
jų mėnesių Paliulių sūnelį Vaidotėlį.

Ir štai, praslinkus šešiems nėnesiams, šalia 
savo mažyčio kūdikio, amžinam poilsiui atsi
gulė ir pati motina. Ji paliko liūdintį vyrą Dir. 
Atoizą Paliūtį ir mus, tremtinius lietuvius, ra
dusius prieglobstį toli nuo Tėvynės, tolimam 
Bavarijos kampely.

Stasė Paliulienė mirė dar pačioj jaunystėj, 
teturėdama vos 34 metus. Ji daug pasidarbavo 
Lietuvos labui, bedirbdama pedagoginį darbą 
ir aktyviai dalyvaudama visuomeninėje veik
loje. Ji buvo karšta patriotė ir aktyvi ateiti
ninkų veikėja bei jų vadovė.

Laidotuvių dieną Bambergo lietuvių stovy
kloje, Camp 3 už a.a. Paliulienės vėlę buvo at
laikytos gedulingos pamaldos. Kapuose atsisvei
kinimo žodi tarė kun. Dr. V. Endriūnas. Lai
dotuvėse dalyvavo būrelis bambergiečių lietu
vių.

Tebūna lengva Tau, taurioji lietuve, nors 
svetima Bavarijos žemė. Pr. Ališauskas

Miškininkui
TENISONUI Aleksandrui, 

liūdinčiam dėl dukrelės mirties, nuošir
džią užuojautą reiškia

Hanau miškininkai

Naujos knygos ir leidiniai
MINTIS, lietuvių visuomenės dvisavaitinis 

laikraštis. Memmingenas, 1946 m. vasario 16 d. 
Nr. 1. Žurnalo formato 12 psl., iliustruotas. 
Leidžia spaudos darbuotojų ratelis, vyr. redak
torius J. Vasaitis, redaktorius A. Pupelis. Adre
sas: Memmingen — Airport, DP Center.
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L. Dovydėnas

Vargšo Frico laiškas
(H knygos „Nereikalingas žmogus Vokietijoje“) 

Mieloji Gertruda,
Aš Tau turiu parašyti ilgai ir visai atvirą 

laišką, nes man pažadėtųjų atostogų greit ne
begausiu. Mano miela Gertruda, aš jau labai 
kenčiu šitai Tau pranešdamas, nes gi žinau, kaip 
Tu susijaudinsi ir kentėsi... Manau, kad Tu 
buvai jau pasiruošusi mane sutikti, aš jau re
giu, kaip Tu kalbėjai mūsų mylimiems vaiku
čiams apie tėvelį, kuris greit pabučiuos jųjų 
švelnius ir šiltus veidelius. Aš skubu Tau pa
rašyti savo sapną, kuris man rodos, nieko gero 
nelemia. Mačiau mūsų mielus Gotfriedą ir Liz- 
bet užkopusius ant žydinčios obels viršūnės. 
Aš nustebintas ir išgąsdintas nieko negalėjau 
pagelbėti, ir abu vaikučiai nuslydo šakomis že
myn. Tai dar būtų pusė bėdos, bet abu vai
kučiai, nuslydę šakomis, ėmė visomis burnytė- 
mis,kvatotis. Ir aš juokiausi, bet Tu, Gertruda, 
žinai, kad juoką sapnuoti ženklina ašaras... 
Tai dar vienas rūpestis, prie mano didelio rū
pesčio, kurį aš Tau greit apsakysiu.

Pirmiausia, kad neužmiršus, patariu-Tau la
bai daboti mūsų džiaugsmą, mūsų laimę — Got
friedą ir Lizbct. Dabar, pavasaris, greit galima 
peršalti, taigi žiūrėk, juos reikia gerai apvilkti. 
Lizbet turi kvailą paprotį, iš lovytės stoti ant 
plikų grindų. Tai baisus paprotys ir pavojingas, 
nes aš savo akimis čia regiu, kaip sušilusi ko
jytė staiga sukrečiama grindų šalčio. Be to, 
Lizbet turi silpną gerklytę; kai aš buvau rudenį 
atostogų, ji šūkavo gatvėje, visai nepaisydama 
rudens vėjo siautimo. Dabok, mieloji Gertru
da dabok. Taipgi ir mūsų sūr/elis Gotfriedas rei
kia daboti, ypač nuo Buchwaldo Henriko, ku
ris mušasi labai tvirtai ir labai piktai. Taipgi 
ir Biglerio Adolfas žiauriai spardosi, nes jisai 
už mūsų Gotfriedą yra žymiai didesnis. Aš 
kalbėjau su mokytoju rudens atostogų metu, 
bet mokytojas, kaip tikras vokietis, man atsa
kė, kad Gotfriedas turi spirtis, o vaikai turi 
muštis, nes tik taip išauga narsūs mūsų šalies

kovotojai Ir dar pasakė, kad Gotfriedas gali 
pergalės džiaugsmą patirti nugalėdamas silp
nesnius ... Ak, mįela Gertruda, manp visa vil
tis, visas mano ateitis džiaugsmas sudėtas į mū
sų mielą Gotfriedą. Aš savo akimis mačiau, 
kaip jis taikliu ir kietu smūgiu nugalėjo Hansą 
Stroblj ir Osvaldą Milerį, nors jie beveik vien
mečiai Bet kaip užpuolė Buchwaldo Henrikas, 
aš turėjau džiaugtis ir jaudintis. Aš suprantu 
ir tikiu, kad tik kovingi Vokietijos vyrai duos 
mums gyvenimą, ir džiaugiausi Henriko ryžtin
gumu, bet turėjau liūdėti, kai mūsų mielas Got
friedas šluostėsi iš nosies prapliupusį kraują. 
Tai perdaug nelygios jėgos, Mieloji Gertruda.

Bet aš turiu dar didesnių rūpesčių, todėl 
mūsų mielus vaikučius palieku Tavo nuošir
džiam rūpestingumui. Tiesa, aš būčiau ir už- 
mrišęs paklausti, ar Tu neužmiršti kasdieną su
naudoti po tris tabletes Redoxon, nes pavasarį 
jos labai naudingos kaip vitaminas C. Taip gi 
ar jau baigei gydyti dešinės kojos nuospaudą, 
nes aš žinau, kiek kančios Tau, Mieloji, teikia, 
kai Tu negali užsimauti mano tau dovanotų 
gražių „Baily“ batukų. Ak, Mieloji, kaip aš 
trokščiau Tau kas mielą dienelę užmauti ant 
Tavo puikių kojyčių!... Aš Tau turiu pra
neštų kad greit pasiųsiu dar dvi poras batukų 
ir baltinių. Ypač švelnią ir brangią blįuzelę ga
vau partijos vyrams skiriamuose prieduose. 
Visa tai troškau pats į Tavo švelnias rankutes 
įduoti, bet pasitaikė tokia kvaila, pasakyčiau, 
man netikėta ir, svarbiausia, visai neužtarnauta 
nelaimė. Ir aš dabar esu, kaip sakoma, jojikas 
išmestas iš balno. Ir mano visa ateitis priklau
so nuo to, kiek aš sugebėsiu atstatyti savo re
putaciją, t y. kiek aš pajėgsiu būti kietas ir 
įsakymams besąlyginiai paklusnus. Turiu Tau 
pasakyti, jog aš puikiai suprantu, kokios gra
žios tos dvi savybės kiekvieno vokiečio charak
teriui, bet, Mieloji, ar visada mes pajėgiame 
būti, kas turim būti, šit kur yra didžiausia ne
laimė.

no gailestis yra dvigubas: aš turiu nelaimę ir. 
svarbiausia, aš Tave įžeidžiau, nepaklausyda 
mas Tavo šaunaus patarimo. Moterų, daugiau 
tvirtų šaunių moterų atsakinguose postuose, ir 
mūsų reikalai visada bus raiti! Taigi klausyk, 
mano Viltie, mano Laime.

Aš Tau nėsu smulkiai išpasakojęęs, kokios 
mano pareigos koncentracijos stovykloje. Kaip 
žinai, etatuose esu vadinamas I-mos eilės sargy
biniu, bet tai tik oficialioji pusė. Man yra pa
tikėtos, taip vadinamas „atsiskaitymo smūgis". 
Klausyk ir turėk kantrybės, Mano švelnusis 
atdūsį Stovyklos tvarka reikalauja visus sto
vyklos nusikaltėlius anksčiau ar vėliau sunai
kinti. Žinoma, kas tik patenka stovyklom tas 
vis dar nešioja ir viltį: kada nors iš stovyklos 
išeiti. Aš Tau tvirtinu, Mieloji, kad tai pavyz
dingai tuščia viltis, bet kas šitiems gyvuliams 
beliktų, jeigu ir vilties vietoje stovėtų kartu
vės? ... O vis dėlto, turiu Tau pasakyti, kad 
viso ko pagrindas yra ir bus tik kartuvės. Aš 
pabraukiu, nes per savo ketverių metų tarnybą 
giliai supratau, kad tik kartuvės suka visą sto
vyklos gyvenimą Bet tai ilga kalba, tačiau tik 
kartuvių baimė taip įtempė stovyklos įnamių 
gyvenimą, kad jie patys ėda vieni kitus. Daug 
juodo darbo, k. t. įskundinėjimų, mušimų, keiks
mų, administracijai atkrito, kai mes pačius sto
vyklos nusikaltėlius įkinkėm į darbą, krimina
linius nusikaltėlius, ypač vokiečius. (Gėda, yra 
ir mūsų tarpe tokių kriminalistų, kurie vagia 
turtą, šmeižia Fūrerį, netiki mūsų pergalei). 
Taigi, vokiečius mes padarėm blochauzais, dar
bo tvarkytojais, bausmių vykdytojais, jiems už 
gerą tarnybą pažadėjom laisvę ir garbingą grį
žimą į dorą gyvenimą. Kiek jie sumuša, nu
plaka, spardo, užmuša, prakeikia! Tokių yra 
gana iš vfcokių tautybių, nes visus juos vilioja 
noras kitų kraujo upeliu perplaukti už stovyk
los grotų. Gaila. Vargšai kvaileliai, ir jie ke
liaus po kartuvių kabliu, bet tik paskutiniųjų 
eilėse. Ir jie virs dūmais, ir iškeliaus pro kre
matorijaus kaminą. Dabar klausyk, kaip visa tai dėjosi k Tu

man duok savo tvirtą ir aiškų patarimą. Aš Kaip jau žinai mūsų stovyklos kartuvės tu- 
dabar Tavimi visiškai pasitikiu, nes Tu daug ri šešis kablius. Tai mažos apimties darbas, 
kartų esi mana perspėjusi būti tikra vyra. Mar | bet kolei kas mes su tuo išsiverčiam, nors jau

baigiama įrengti dar devyni kabliai. Nutartieji 
pakarti sustoja iš pirmo aukšto -į kartuves ve
dančiuose laiptuose ir vienas po kito dingsta 
už pasisukimo, kur jų laukia šeši kabliai Kilpą 
visam komplektui, t. y. visiems šešiems, užme
ta ant kaklo Willis Koch, iš Fuldos, kurį Tu 
gerai pažįsti Mes jį vadinam „uniformuotu 
bifšteksu“, nes jis yra senas komunistas, bet 
vėliau perbėgęs į partiją, kaip ir daugelis jo . 
draugų. Kitaip sakant, iš viršaus rudas, o vi
duj raudonas. Jis labai paprastai, cigaretę rū
kydamas mėto „škaplėrius“, kaip jis vadina kil
pas, ir už sulysusio pilvo gerai įsikimba, jeigu 
kuris užsimano susvyruoti kartuvių šešėlyje. 
Willis ramiai teigia man, kaip senam pažįsta- 
mui, kad raudonasai teroras jį išugdęęs tvirtu 
ir dalyką tvarkyti sugebančiu. Aš Tau tai sa
kau, Mieloji, norėdamas pabrėžti tą pirmenybę, 
kurią turi Willis, kai mes dirbam savo darbą. 
Aš gi, nors ir senas partietis, bet esu krikščio
nis, gimęs Eichstatte, todėl man nelengva buvo 
priprasti prie „atsiskaitymo smūgio“. Bet ir tai 
aš sugebėjau padaryti ir ketverius metus dir
bau be priekaišto.

Tu, Mieloji, gal neįsivaizduoji, kas tasai „at
siskaitymo smūgis“. Matai, visus šešis pakelia 
kabliais nuo žemės iškeltus palaiko tris minu
tes. Nore stovyklos įnamiai labai išvarginti ir 
išbadėję, tačiau kartais,” išmetus iš kilpos, po 
kurio laiko ima ir atgyja; taigi kad tai^neį- 
vyktų, kiekvienam iš kilpos išmestam aš turiu 
suduoti „atsiskaitymo smūgi“, t. y. tokiu medi
niu kuoku suduodu į viršugalvi Vieną gerą smū
gį. Aš Tau, Mieloji, turiu pasakyti, kad pirmai
siais metais mano smūgiai buvo trumpi ir tvirti. 
Per ketveris metus nepasitaikė, kad būtų kuris 
nors atsikvošėjęs. Bet nelaimė niekados ne
miega.

Pasitaikė taip prieš porą mėnesių, kad vie
nas iš baigtųjų krematorijaus sandėlyje ėmė ir 
atgijo. Mat, po „atsiskaitymo smūgio“ lavonai 
sukraunami krematorijaus sandėlyje. Koks bu
vo stovyklos vadovybės nustebimas, kai ryto
jaus dieną kartuvių kambaryje radom sėdintį 
19347 numerį ir tyliai svetima kalba kalbanti 
Buvo, žinoma, išnaujo pakartas, bet pirmą ka*>

2
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Amerikos demokratija
Musn didžiausias paveldėjimas yra daugiau negu devyuiu raidžiu žodis: „Democracy“ ,— demokratija; 

jis buvo nupirktas per brangia musu kareiviu kraujo kainą
Demokratija laimėjo. Laisvi žmonės, rody^ 

darni, kad jie galėjo surinkti jėgas kovoti su 
rinktinėmis valstybėmis ir rasėmis, suorgani
zavo istorijoj didžiausią kovos ir produkcijos 
organizaciją —r demokratiją. Tiesa, žodis „de
mokratija“ buvo atsakančiai niekinamas per ke
letą paskutiniųjų metų. Dažnai nesuprasdami 
žmonės kaltindavo demokratją esant neveiklią, 
nedirbančią arba apleistą vadų, kurie buvo iš
rinkti jai palaikyti. Mes nevedėm karo dėl de
mokratijos, kaip Woodrow Wilson proklamavo. 
Mes kovojome prieš agresiją ir tironiją dėl ke
turių laisvių; mes kovojom dėl mūsų gyvenimo 
kelio. Tiek daug žmonių vartojo „demokratijos“ 
žodį savo asmeniškiems reikalams, jog tas žo
dis tapo nuvalkiotas. O balsiai vengė žodžio 
„demokratija“ Amerikoje, kur daugumai žmonių 
demokratija buvo kažkas gera. Kiekviena grupė 
tvirtino, kad jie buvę jos vadovaujamieji as
menys ir kad opozicija stengėsi apriboti ir su
griauti ją. „Ašies“ valstybės juokėsi iš jos, bi
jojo ir nekentė jos. Kareiviai, nenorintieji at
sisakyti visų civilinio gyvenimo patogumų, ko
vojant tolimuose kraštuose dėl vieningo pasau
lio, turėjo konkretų pagrindą savo priešingu
mui, nes jų namai, žmonos, vaikai, darbas ir 
socialinė padėtis — viskas buvo dideliam pa
vojuje.

Demokratijos kova
Karas, kuris tik pasibaigė, buvo vienas žings

nis į priekį, į .demokratijos apgynimą. Ginklų 
padėjimas nesustabdė kovos. Ji tęsės tol, kol 
yra valdžių ir žmonių, kurie stengiasi patys 
aprėpti viską ir turi tikslą kitus valdyti, kurie 
atsisako pripažinti teisę kitų žmonių, veikdami 
patys arba per savo įgaliotinius^ ir kontroliuoja 
jų institucijas savo asmeniškais sumetimais.

Paprastai kalbant, demokratija yra valdžia, 
kur valstybės valdymo darbe dalyvauja patys 
žmonės. Graikų kalboj žodis demokratija reiš
kia — „žmonių galia“.. Štai kodėl demokratija 
niekuomet nežlugo ar nenustojo būti populiari 
Amerikoj — net jos sprendžiamomis valando
mis, kada laisvi žmonės galėjo laisvai rinkti, 
įsijungdami J mirtiną ktivą.

Bet paprasto paaiškinimo nebeužtenką mo
dernioje visuomenėje. Demokratija padidino 
savo gryną politinę reikšmę, ir yra dabar žino
mos net tokios frazės, kaip ekonominė demo
kratija, pramonės demokratija ir socialinė de
mokratija.

Pagrindiniai principai
Keturi pagrindiniai principai gali būti įžiūri

mi, kaip mūsų amerikietiškos demokratijos pa
grindas. Pirmasis pripažįsta individo vertini
mą, antrasis — pačių žmonių valdymąsi, tre
čiasis — laisvę ir ketvirtasis — saugumą. Pa
mėginkime kiekvieną jų truputį panagrinėti.

Dėl pirmojo mūsų demokratijos principo — 
fakto, kad individas gali būti įvertinamas — 
dažnai buvo ginčyjamasi. Linčas, papročių 
skirtumai, bendruomenės kvartalai (slums), ne
darbas, blogas maitinimas yra įrodymai, kad 
daug individų vertinami ne per daugiausia.

O vis dėlto antrasis mūsų nepriklausomybės 
deklaracijos paragrafas nurodo, kad kiekvienas 
individas turi respektuoti sąyo valdžią.

„Mes laikome savaime suprantamomis tiesas, 
kad visi žmonės yra sutverti vienodai; kad 
jiems yra jų kūrėjo suteiktos tam tikros skir
tingos teisės; kad tarp jų yra gyvenimo, laisvės 
ir laimės siekimas.“

Progos vienodumas
Jei visi žmonės yra vienodai traktuojami, 

tai dar nereiškia, kad jie yra visi gim<? vienodai 
protingi, vienodų pažiūrų, jėgų ir vertės. Tai 
tik reiškia, kad visi žmonės vienodi įstatymo 
atžvilgiu. Tai reiškia, kad jei negras ir baltasis

\fakcutas įi&cda
Į granito krantą dūžta žalsvos bangos, 
Sutemos atplaukia vakaro laivais..
O į melsvą tolį dvi žuvėdros skrenda, 
Kur sparnus suglaus jos, kur jos nusileis?
Aš žinau, jos skrenda nakčiai pailsėti 
Ir sparnus suglausti prie savų lizdų. 
Bet kur man nueiti, kur man pasidėti. 
Likus be tėvynės, be namų gimtų?
Klausiu žalsvą bangą, kuo nusiraminti — 
Ir tuščia pakrante vis tolyn einu. - 
O į juodą naktį skrenda mano mintys. 
Kaip paklydę paukščiai klykia virš kalnų...
Šaltos bangos ošia nepasako
Ir naktis juoda taip, — lyg mana dalia. 
Piktas vėjas blaško gelsvą klevo lapą, 
Kaip likimas blaško siausdamas mane.

Norvegija, 1945. X. 10 Vyt. Gintautas 

nesilaiko judėjimo taisyklių, — abu už tai bus 
vienodai nubausti. Tai reiškia, jog kada yra 
reikalas ginti tėvynę, generolo sūnus, preziden
to sūnus ir batsiuvio sūnus — viri turi išeiti ir 
kovoti.

Ne valdžia, o paskiri asmenys yra atsakingi 
už sąlygų nevienodumus, kurie pasitaiko šian
dien. K'ovai su tuo ir kiekvieno vienodam trak
tavimui, valdža įkūrė teisingą darbu aprūpini
mo bei paskirstymo komitetą (Fair Employ
ment Practices Comitee) ir U.S. valstybės iš
leido keletą įstatymų, uždraudžiančių nusikals
tamus darbus teisėje. Šios teigiamos priemonės 
įrodo, kad mūsų šalis nusprendė, jog vieno
dumas netapo pajuoka. Gal būt, Amerika ne 
visuomet vienodai traktuoja žmones, tačiau vie
nodas traktavimas yra Amerikos tikėjimas.

Antras principas, kuriuo remiasi mūsų de
mokratija, yra tas, kad žmonės patys valdosi. 
Šitai t. p. buvo išreikalauta.

Valstybiniai rinkiminiai mokesčiai ir kai ku
rių vietovių papročiai didelius žmonių kiekius 
sulaikė nuo urnų rinkimų metu. Reikėjo ilgo 
laiko, kad būtų pripažintas bei priimtas supra

timas, jog visi žmonės turi teisę savo nuožiūra 
rinkti atstovus.

Nepriklausomybės deklaracijoje, tuoj po 
’apibūdinimo visiems žmonėms ginčyjamų teisių 
į gyvenimą, laisvę ir laimės siekimą, sakoma, 
kad „šioms teisėms apsaugoti sudaromos vy
riausybės, pripažįstant joms tiek galios, kiek 
joms suteikia valdomieji“.
- Net ilgai po revoliucinio karo tiktai 50 akrų 

žemės savininkai arba galintieji mokėti mo
kestį 10 šilingų turėjo teisę balsuoti. Bet nau
josios pasienio U.S. valstybės, apgyventos at
sparių pionierių, panaikino balsuotojams turti
nes kvalifikacijas, ir tik per civilinį karą visos 
U.S. valstybės suteikė teisę -balsuoti visiems 
suaugusiems baltiesiems vyrams.

šiauriečių pergalė kare dėl vergijos panai
kinimo davė galimybę pravesti tris konstituci
jos pataisas, kurių vienoje § 15 nurodyta, kad 
balsavimo teisė negali būti paneigta bet kuriam 
piliečiui „dėl rasės, spalvos ar ankstyvesnės pri
klausomybės.“

Kitas (§ 14) tvirtina, kad „visi asmenys, gi
mę arba nutūralizavę Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse... yra pilnateisiai Jungt. Amerikos 
Valstybių piliečiai“ ir kad jokia iš minėtų vals
tybių negali išleisti įstatymą, suvaržantį pilie
čių privilegijas ar neliečiamumą ... nei.,. atim
ti bet kuriam asmeniui gyvybę, laisvę ar tur
tą... nei paneigti bet Kuriam asmeniui lygią, 
įstatymo nustatytą įstatyminę apsaugą“.

Moterys vis dėlto dar neturėjo balsavimo 
teisės. Tik už šimtmečio kovos ir agitacijos 
buvo patvirtintas konstitucijoje 19-sis atitaisy
mas, duodąs moterims teisę balsuoti. Tai įvyko 
1920 metais — prieš 26 metus.

Kova dėl savivaldos, kaip ir kitos demokra
tinės kovos, dar nėra baigta.

Jeigu žmonės nori valdytis, jie turi būti ati
tinkamai informuoti. Nors ir puiki mūsų vie
šosios mokyklos sistema Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, mes turime per 7 milijonus „maža
mokslių“ (asmuo 14 metų ir daugiau, nebaigęs 
daugiau, kaip 4-rių metų pradžios mokyklos).

Kai kurios JAValetybės dar susiduria su 
sunkumais, nustatant, kas gali ir kas negali bal
suoti, reikalaudamos, kad pirmiausia balsuoto
jai turi būti atikamai išsimokslinę arba išėję 
tam tikrą literatūrinį kursą, kad sugebėtų skai
tyti, prieš leidžiant jiems balsuoti.

Jeigu tai švietimo departamento administruo
jama sąžiningai, tai toks įstatymas duoda pa
tyrimo minimumo standartą, kurio turi pasiekti 
pilietis, kad jam būtų patikėta atsakomybė pa
dėti valdžios reikalus kontroliuoti.

Balsas valdžioje
Nors tikra demokratija turi duoti balsą 

kiekvienam tinkamam piliečiui visuomeninio 
pobūdžio reikaluose, tačiau tam tikri skirtumai 
praktiškai savaime susidaro.

Paprastai priimta, kad kai kurie piliečiai dėl 
jų nepribrendimo ar nepakankamo vietos sąly
gų pažinimo netinka aktyviai (tylyvauti ben
druomenės politikos sudaryme. Valdžios tad 

pareiga yra — padaryti visa, kas yra jos galio
je, kad paruošus kiek galint daugiau sąmoningų 
piliečių dalyvauti visose jiems skirtose parei
gose valdžios aparate.

Reikia pažymėti, kad populiariuose prezi
dento rinkimuose balsuotojų skaičius kaskart 
didėja, ir pats didžiausias jų skaičius«8alyvavo 
1944 metais.

Trečiasis demokratijos principas — laisvė— 
įžiūrimas kaip demokratijos sinonimas. Nepri
klausomybės deklaracija kalba apie „laisvas ir 
nepriklausomas valstybes“. Per visą Amerikos 
istoriją žmonės kovojo ir mirė, kad pasiektų 
laisvės pagrindą.

Kada valstybėlės dar tebebuvo kolonijos, 
karaliaus kareiviai turėjo teisę, asmens neatsi
klausę, įsiveržti į jo namus. Kai kuriais atve
jais šeimos galva galėjo būti išvaromas prie
varta ir jo buvimo vietą nepranešama jo šei
mos nariams. Jo nusikaltimas galėjo būti tiek 
didelis, kaip žmogžudystė, arba menkavertis, 
kaip prasitarimas prieš naujus mokesčius^ Jo 
bylai galėjo duoti skubotą eigą, be progos iš
statyti liudininkus, kad neįsodžius nekaltumo; 
ar jis galėjo būti įmestas kalėjiman ir paliktas 
ten mėnesiams, net nesužinojus savo kalinimo 
priežasties. „

Amerikiečiai tada kariavo užsitikrinti, kad 
tokie praktikuojami dalykai neįsišaknytų jų po
litinėje dirvoje. Palydėję revoliuciją, jie su
sėdę 'nusprendė, kokios rūšies valdžią jie pa
geidauja turėti. Jie svarstė ir diskutavo daug 
punktų — probleiūų. Pagaliau konstitucija bu
vo priimta. Net ir tada žmonės nebuvo paten
kinti. Buvo pagaliau ir valdžia sudaryta. Bet 
kokios buvo vidutinio piliečio teisės po ta val
džia?

Pirmasis kongreso susirinkimas
Pirmasis J A Valstybių kongreso susirinkimas 

įvyko 1789 metų rudenį Newyorke. Jis priėmė 
pirminę konstituciją, vad. „Bill of Rights“, {neš
damas į jos projektą dešimt pataisų. Vėl žmo
nija pažengė žingsnį priekin. Piliečiai galės lais
vai galvoti ir kalbėti, kaip nori, jei tik tuo ne
sikėsins jėga paimti valdžią; jie bus laisvi ir 
galės daryti -viešus protesto ar diskusijų- susi
rinkimus; laisvai spausdinti knygas ir laikraš
čius, reikšdami savo pažiūras ir pasaulėžiūrą, 
laisvai priklausyti bet kuriai jų pasirinktai baž
nyčiai.

Visais laikais Amerika demonstravo savo 
laisvės ištikimybę. Vadovai kalbėjo jos vardu, 
dainininkai apdainavo ją, poetai ir rašytojai 
aistringai rašė apie ją savo raštuose, teismai 
visuomet buvo jos pusėje.

Amerikoje laisvė nėra neaprėžta. Kalbos 
laisvė dar nereiškia, kad žmogus turėtų teisę, 
sakysim, žmonių perpildytame teatre šaukti 
„gaisras“, kai tuo tarpu jokio gaisro nėra.

Niekas, sakykime, neturi teisės prisigėręs 
važiuoti viešu keliu 90 km greičiu per valandą. 
Bet kurio žmogaus pilnutinė laisvė galėtų pa
kenkti kitų žmonių saugumui. Vienų laisvė bai
giasi ten, kur kitų ji prasideda. 1880-jų metų

(Nukelta į 6 pusi.)

tą savo tarnybos eigoje aš jam sudrožiau porą 
kartų. Tai pastebėjo „uniformuotasai bifštek
sas“. Jis, žinoma, visa gerkle nusikvatojo ir pa
sakė: „Padarys tau gėdos šitas mėšlo gabalas, 
kai dangaus karalystėje pasigirs atlaikęs tavo 
tris smūgius“. Tai buvo tik pradžia.

Po kelių dienų pašaukia mane lagerfūreris 
ir sako: „Na, Fricai, matyt pavargai?... Aš 
pastebėjau, kad su lagerio įnamiais tamsta el
giesi, kaip instituto auklėtinė... Ar aš nematy
davau, kaip nuo tavo rankos virsdavo didžiau
sias mūsų lagerio niekšas, o^dabar ir „atsiskai
tymo smūgis“ atšipo“... Mieloji Gertruda, aš 
tuojau supratau, kad tai liūdno galo pradžia. 
Žinoma, aš teisinausi, kad tai nelaimė, atsitik
tinumas, bet lagerfiireris šypsojosi... O jeigu 
Johsep Friedhofen šypsosi, tai reiškia blogą da
lyką. „Aš tau duodu pasitaisyti porą savaičių“, 
jisai pasakė: „Nedaryk Trečiojo Reicho vokie
čiui“, pasakė išlydėdamas.

Mano Dieve, aš gerai supratau, kad tokia 
paties lagerfūrerio pastaba neužtarnauta, bet ji 
buvo baisi. Aš tuojau sumečiau, kur mane dės, 
jeigu pašalins iš stovyklos? Sudie mėnesiniams 
maisto priedams, sudie ir Tau, mano Mieloji! 
Aš gerai pažįstu fronto girnas, o ypač jos yra 
baisios SS vyrui, nes jam yra tik viena: kovot, 
kovot ligi sumals ..

Aš norėjau pasiteisinti, bet tai tik dar di
desnis savęs klampinimas. Aš, žinoma, pasitem
piau ... Aš turėjau dirbti ir dirbau, kaip jau
tis. Kai man tekdavo palydėti per kiemą dar
bo ar vidaus tarnybos būrį, aš beveik be susto
jimo plūdau, mušiau, kas tik po ranka pasitai
kė ... Ir tada kai... aš Tau, Mieloji, turiu pa
sakyti, kad tai man jau įkyrėjo. Tas pats, tas 
pats ir dar kartą tas pats. Šisai laiškas eina per 
mūsų gero bičiulio Alberto rankas, todėl drą
siai aš Tau rašau. Mušimas, kraujas, skeletai, 
kartuvės, „atsiskaitymo smūgis“, krematorijaus 
sunkių geležinių durų žvangėjimas. Aš,žinau, 
kad visus sunaikinsim, sumalsim, ir galvoju, 
kad daug geriau tam, kurį greičiau pakaria, aš 
užbaigiu.,. Nes kančios diena yra visai be
tikslė ir tik gadina administracijos nuotaikas ir 
naikina taip brangų duonos kąsnelį. Kam visa 

tai, Mieloji?! Ar mes neturim dujų, ar mes 
neturim nuodų kelių dienų darbiu... Ir baig
ta. Bet aš staiga susivokiau, kad ir mes, sto
vyklos administracija, būtum nereikalingi, tada 
mus į frontą, į dievai žino kokią skylę.

Bet aš nesuprantu savęs, aš nežinau, kas su 
manim dedasi. Gal aš Tavo glėbyje atsidusęs, 
viską išsipasakojęs, galėčiau vėl būti geležinis 
vyras. Juk jau spetintas mėnuo greit baigsis, 
kai aš Tavęs neregėjau, o buvo tiek vieko, tiek 
visokių dienų. Prieš keletą' savaičių nakties 
metu, radau • prie ' durų suklupusį numerį. Pa
sirodo jam bloga pasidarė, tai jis tylomis, per 
klozeto duris, išslinko į priebutį ir ten parkri
to. Aš jį ir radau. Paspyriau koja, nes gi koks 
velnias neša naktį? Gal durną mintis veda 
prie sargybinių kulkų... O jis sako: „Prieš 
mirdamas... dar į žvaigždes...“ Tai idiotas, ką 
sugalvojo! Dar jam mažai žvaigždžių, kai ba
tais trankė galvą. Matyt, pamišo. Pašaukiau 
sargybinius. Na, žinoma, jam davė tiek ir tiek 
žvaigždžių, bet aš manau, jis jau tai vienas iŠ 
daugelio atsitikimų, bet porą kartų apie tai, 
kažin kodėl ėmiau ir pagalvojau... Ar ne 
keista, a. Mieloji, prieš mirtį dar jis į žvaigž
des... Valandėlė, tu kurčias įnami, gal būsi 
užu žvaigždžių... Ir aš, Mieloji, susirūpinau, 
šit kodėl.

Po to įvykio su žvaigždėmis, kartą vienas 
įnamis pamatė už Postenkette (už sargybų lini
jos) vieną cigaretę. Tai, žinoma, kuris nors iš 
sargybinių numetė, laukdamas progos pame
džioti rūkorius. Vienas ir pasisiekė tos ciga
retės. Šūvis. Sargybinis iškišę iš bokštelio gal
vą ir pasirodė, kad tai jo taiklumas. Aš atėjau 
su Cigleriu nutempti nuo žolės... Regiu, kaip 
peršautasai spaudžia prie lupų fotografiją... o 
ten dvi mergytės ir, tur būt, žmona... Gan 
graži svetimšalė ir du gražūs vaikučiai. Nume
ris, gyvulys, aš žinau, kad jiems- nėra pasigai
lėjimo, nes jie prieš partiją, Fūrerį. bet širdis 
suspurdėjo... Tuojau Tave, Mieloji, atsimi
niau, Gotfriedą, Lizbet... Ir dabar, kai aš Jums 
šį ilgą laišką rašau, regiu pro langą mėnulį, 
šviesu kambaryje, šviesi naktis, bet Tave’ir 
vaikus regint. Jūs imat suktis, o į tą sūkurį 
įsimaišo ir fotografija... Kaip, kodėl, kas?

Gal mano nervai netvarkoje, gal ir tai, kad 
mes dabar gaunam blogesnį maistą. O gal tos 
kalbos... Išgirstu, Mieloji, ir Tu, tur būt, iš
girsti, kad Rytuose mums nesiseka, o Vakaruo
se amerikonai ir anglai žengia prie Reino. 
Mieloji, Gertruda, aš netikiu, bet tai būtų bai
su, tai būtų tokia neteisybė!...-Tiek aukų mes 
visiems karams sukrovėm, tiek mūšių laimė
jom, o vieną mūšį argi teks pralaimėti, t. y. 
pralaimėti paskutinį mūšį. Argi Apveizda leis
tų mūsų Fūreriui, mūsų nepajudinamai partijai 
taip žūti? Tai kam tos aukos, kam vargas, 
ašaros, kraujas, jeigu mes ir antru karu nepa- 
jėgsim sau geresnio gyvenimo susikurti. Tai 
baisu! Ne, negali būti, tai būtų baisi netei
sybė iš Apveizdos pusės! Ne, taip negali būti! 
Aš apie tai begalvodamas neužmiegu ilgas ilgas 
valandas.... / .

Bet nelaimės, kaip gervės rudenį, plaukia 
būriais. Baigdamas rašyti šį laišką, aš gavau 
raštą, kad esu iš stovyklos atleidžiamas ir ski
riamas belaisvių prižiūrėtoju už stovyklos sie
nų. Ką gi tai reiškia, Mieloji? Dar pridurta, 
kad tai bandymui ir poilsiui. Dieve mielas, ko
kia ironija! Aš žinau, koks tai poilsis. Čia 
stovykloj aišku ir tikra: gali viską... Čia taip 
yra, buvę ir bus. Be to, aš žinau, kad stovyk
los žmonės visi bus sunaikinti, nebus jokių liu
dininkų ... Gi su belaisviais dabar jau pradeda 
kažin kaip keistai, pasakysiu, kvailai elgtis, juos 
gali mušti, bet girdi, be reikalo draudžiami. 
Tai įrodyk, kada yra reikalas, kada ne. O jei
gu jo nemuši, tai vėl tau įtarimas, kad esi pa
lankus priešams. Suprask mano padėtį!... Ir 
tai skaito pasitaisymu, poilsiu. Per ketverius 
tarnybos metus a$ buvau tvirtas ir vedžiau sa
ve viena linija: būti tikru vokiečiu ir būti ne
gailestingu svetimiems. O ką aš turiu daryti 
su belaisviais, kurie suvargę, išbadėję ir fronte 
kraujuje braidę. Būsiu geras tiems galvijams 
— žuvęs žmogau, muši, šaudysi, — esi per 
griežtas. Ne, Mieloji, dar gi ne čia visa bėda, 
bėda tai, kad mano viršininkai mane nori suėsti. 
Ir jie jau džiūgauja, ypač tas „uniformuotas 
bifsteksas“ Willis. Jis jau turi pasigaminęs do
kumentus: persidirbo kaeetininko pasą; jis ne
laimės dienose apleis tuščią stovyklą, nes visus

-l—— ... ----- J---------- ! lĮįNĮ
bus sunaikinę, nukeliaus kur į kokią skylę ir 
stos į savo -seną partiją. O kur man? Aš su 
tais belaisviais valkiojuosi po visą apylinkę, tie 
belaisviai dievai žino kur išsibarstys. Bet tai 
geriausiu atvėju bus visai tikra, kai jie suiru
tės dienose puls sargybinius, biauriausiai išžu
dys, visai neklausdami, pav., manęs vargšo Fri- 
co, kad aš nieku nekaltas ir tik neteisingai nu
baustas turėjau su jais pyktis. Dieve gerawti, ( 
aš buvau tylus, uolus stovyklos ratelis, šukomis 
įsakymo, ir pildžiau partijos ir Fūrerio įsaky
mus.

Dabar supranti, Mieloji Gertruda, koks varg
šas, koks nelaimingas Tavo Fricas. Ir tada, kai 
aš jau turiu gauti dešimties metų tarnybos-88 
vyro priedą, kai turiu savo jaukų namelį, svei
kus mielus vaikučius, kai tik keli žingsneliai 
teliko ligi pergalės... Ak, Dieve Teisingasai, 
argi Tu nepalaiminsi gryno vokiško kraujo, 
kurį mes liejam jau antram baisiam kare. Bai
su, neteisinga, žiauru!

Gal pas Tave, Mieloji, yra linksmesnių ži
nių, gal pas Jus mažiau kalba apie vjsas nelai
mes. Kai aš išėjau vakar į miestą, aš grįžau 
išbalęs ir nesavas. Visi ten tekalba, kad mes 
jau ant bedugnės... Aš, suspaudžiau kumš
čius, aš noriu visus mano ir reicho priešus vie
nu smūgiu sunaikinti! T.u tik pamanyk, Mie
loji, šiuo laiku, kai aplink stovyklą toks be
viltiškai supuvęs oras, išstumia mane jš stovyk
los, kur nėra tų baisių’ žinių, kur senų gerų 
laikų tvarka ir darbas nusineša kiekvieną mi
nutę. Tik, Mieloji, aš tik dabar supratau, ko
dėl mums nesiseka: perdaug už stovyklos pasi
liko pikto, kuris suėdė mūsų atsparumą, tikė
jimą į pergalę.

Daugiau stovyklų, daugiau geležinių vyn<! 
Bet gal aš nebesuprantu vokiečių dvasios, ged 
aš jau nebegyvenu, gal stovykla atsiliko nuo 
gyvenimo, ar gyvenimas — nuo stovyklos! Ką 
aš turiu daryti? Rašyk! Patark! Gelbėk.

Jau vidurnaktis. Aliarmas! Dieve, tie lėk
tuvai ir vėl lėktuvai. Skubu. Bučiuok, mylėk 
mūsų laimę, džiaugsmą ^Gotf riedą ir Lizbet. Al 
Tave glaudžiu, bučiuoju, Mano Švelnioji Pa
guodai Amžinai Tavo Frieaa“.
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Sutartinio darbo keliu
Dr. Mačiulio sutrumpinta paskaita, skaityta Miincheno Apygardos stovyklų pirmininkų suvažiavime

Be visos eilės organizacinių klausimų, ku
riuos mes čia susirinkę aptarėme, be abejo, 
mums rūpi, gal net pirmon eilėn {rašytinas, 
klausimas, kaip mes galėtume pakelti bendrą 
mūsų išeivijos moralinį niveau. Visiems supran
tamai aišku, kaip didelės reikšmės turi mūsų 
ateities išsaugojimui šis klausimas, nors kartu 
žinome ir tuos sunkumus, kaip tą klausimą 
praktiška*spręsti bei jį vykdyti.

Norėčiau būti teisingai suprastas, kad šituo 
klausimu pasisakyti turime teisę visi, lygiai pa- 
saulionys, kaip ir mūsų gerb. dvasininkija. Ligi 
šiolei mes daugumoje atvejų dėdavomės tik 
prašalaičiais, atseit, kad moralės klausimais pir
mon galvon turį rūpintis mūsų dvasininkai — 
kunigai. Jei valstybė čia ir rodydavo savo ini
ciatyvą, tai, kaip visi gerai žinome, apimdavo 
tik taip vadinamuosius viešosios dorovės klau
simus. Visa kita savo tikslu ir apimtimi buvo 
mūsų bažnyčios kompetencijoje. Ji tąja kryp
timi ir dirbo normaliomis taikos meto sąlygo
mis. Karas ir šis pokario laikotarpis bet gi 
mums pirštu prikišamai yra parodęs, kad tokio 
darbo apimtis nesumažėjo, priešingai - žymiai 
padidėjo, ir kad pats darbas labai sutriko, nes 
trūksta jam derinamojo veiksnio.

Valstybinė viešosios moralės apsaugos są
voka bent šiuo .pereinamuoju momentu atkrito, 
kadangi mes čia tesudarome margą lietuvių 
bendruomenę, o antrasis veiksnys — mūsų baž- 
nyčia taip pat buvo praradusi atramos tašką.

Mūsų išeivijos tragedija — jos dorovinio 
lygmens smukimas — glūdi ne pačioje lietuvių 
visuomenės sąmonėje arba jos kultūros stokoje, 
bet toje laikinumo nežinioje, dėl kurios jau 
dažnas pamoja ranka, pasiduoda mėšlungiškai 
apatijai arba nugrimsta į pesimizmą, kurio pa
sėka tėra viena: savižudybė įvairiose formose.

Manding, šios trys gyvenimiškos negerovės 
yra didžiausios mūsų dvasinio niveau kritimo 
priežastys su kuriomis privalėtume visi vienin
gai kovoti visais įmanomais būdais, panaudo
dami visas leistinas ir galimas priemones.

Džiaugiamės visi, kaip sklandžiai ir gražiai 
tai čia, tai kitur įvyksta mūsų šviesuomenės 
suvažiavimai, kurių metu aptariami profesio
naliniai reikalai, priimami statutai, multiplikuo
jami ateities darbų priimti nutarimai, čia susi
tinka draugai, kolegos, kažkaip nejučiomis at
gimsta žmonės ir kupini gražių pasiryžimų iš
siskirsto.

Mano giliu įsitikinimu, mes visi privalome 
kovoti pirmoj eilėj su įsivyravusia mumyse lau
kimo nežinia. Dauguma mūsų žmonių jau pra
deda gyventi ir apsiprasti su gyvenimu diena 
iš dienos, atseit, visus savo rūpesčius, visus pro
jektus, visą savo ir vaikų rytojų atidėliodami... 
Ne tiktai nededa jokių pastangų, kad ką nors 
sužinoti ir daryti rytdienos ateičiai, bet prie
šingai — su tąja pačia diena tegyvena, net įsi
teigdami patys sau mintį, kad taip esą leng<- 
vijusia ir geriausia gyventi. Kam dar galvoti 
ir dirbti, nervintis ir triūsti, kad, girdi, vistasia, 
nei per piršto juodimą likimo į gerąją pusę 
nepasuksi. Pagaliau, tegu tie ir anie, tegul kiti 
galvoja, kuriuos mes patys išrinkome į ben
druomenes komitetus, valdybas ir 1.1. Kadan
gi laiką kuo nors užpildyti reikia, nes jo turi
ma atliekamo daug, tai tie'žmonės ieško savo
tiškos pramogos gaudyti žinių nuotrupas, iš jų 
suadrinėti įvairiausius horoskopus, jais gyventti 
sulig rytdiena, o blogesniu atveju'— pamalti 
liežuviu apie artimuosius, ar toliau esamus, bile 
tik laiką kaip nors užmušti, bile tik dieną pras
tumti.

Prie ko gi gero veda toks atšiaurumas, jei 
ne prie mizantropijos, smulkiausios rūšies ego
izmo, kuris nejučiomis išsigimsta į abuojumą 
visam kam, kas sava, lietuviška, kas bendra vi
siems, ko nevalia tylomis apeiti ir pateisinti, 
kadangi dirbti visiems tur būti vienoda prie
volė. Nes ne vis tąsią, ar kultūrinį darbą dirba 
vienas ar dešimts, ne vis tąsią, ar vieno mestas 
obalsis pasiliks tik jo obalsiu ar jis ras pritari
mą ir atgarsį šimtų žmonių sąmonėje, ne vis 
tąsią, ar šimtų šimtai aukosis ir žus gal nely
gioje kovoje, kad kiti iš už namų sąsparos tik 
patrintų rankas ir skaniai pavilgytų liežuviu lū
pas. Darbo prievolė visiems turi būti šventa 
aksioma, ir nė vienas ir jokiu pretekstu, tos 

> prievolės neturi moralės teisės atsisakyti arba, 
kartą apsiėmęs, pamesti.

Antra, inertiškoji mūsų visuomenės dalis, 
pasikliaudama diena iš dienos gyvenimu, paste
bimai darosi išlaidi; atsivežtosios santaupos pas 
daugelį baigiasi, spėliojama, kad kažkas iš kaž
kur mumis pasirūpins, duos mums, kai papra
šysime, visokių gėrybių, kad jų rytdienai mums 
užtektų. Ag visiems žinoma, kaip kartais toli 
nueina „nekalti žaidimai!’ per naktis, išimdami 
iš kišenės šimtus ir tūkstančius, kurie gal ne 
visuomet iš buvusių santaupų kilmės. Vadinas, 
jas tenka „papildyti“, bet vėl dažnai ne tuo 
būdu ir ne tais kaliais, kuriuos bendras doro
vinis lygmuo galėtų priskirti prie teisėto, darbu 
pelnyto būdo.

Kur tie keliai mūsų žmones nuveda ir kiek 
sau, savo šeimom ir visai mūsų visuomenei pri
daro žalos, skaičiuoti nebetenka. Tad prieš šią 
negerovę mums tenka atvirai išeiti į kovą. Mes 
turime išbandyti visus ginklus toje kovoje, pir
mučiausia pasitelkiant gerą informaciją. Tai, 
nano manymu, gealėtum^ pasiekti per savo lie
tuviškąją spaudą... —

Spaudoj darbininkus laikas ne vien telkti, 
bet juos reikia tiesiog šaukte šaukti į darbą, 
nes be geros spaudos šiandie kaip be duonos 

mes nebegalime išsiversti, mes duns tam e savo 
abuojume visam kam, kas yra visiems brangu 
ir šventa. Niekas neginčija jau nebe nuo šian
die, kad XX-jo amžiaus sėkmingiausias ginklas 
visokioms negerovėms apgalėti yra spauda. Tik 
geros spaudos pagalba mes galime ne vien su 
pradedančnu blogiu kovoti, bet ir kilniausius 
darbus įvykdyti. Mano čia keliamam „laiko 
nežinios“ devyngalviui blogiui nugalėti, išrauti

Balys Augustlnavičius

Kai laukuos žydėjo gėlės,
_ Mes palikom tėviškėlę

Ir išskridom, tartum paukščiai, 
Nežinion, nežinion...
O išvykstant pakelėje, 
Ašaras nušluostė vėjas 
Ir ausin tyliai šnabždėjo!
— Grįžk namo!
Prie sodybų ir prie kelio 
Linkčiojo balti berželiai:
— Neapleisk gimtų namelių — 
Pasilik!---------
Iš rytų kai vėjas pučia
Skundą atneša sesučių, 
Tu girdi giesmes lakštučių 
Tolumoj---------
Vis vaidenasi gimtinė 
Tėviškės dangaus mėlynė, 
Žalios lankos, ąžuolynai 
Lietuvos.
Ir svečioj šaly palūžus, 
Tau prašvis nauja dalužė —* 
Nuplasnosi su paukštužiais 
Lietuvon.

(Iš spaudai atiduoto eilėraščių 
rinkinio .„širdimi ( tėviškę“.)

jį iš žmonių pasąmonės ir viešai ant laužo su
deginti galėtų tik spauda. Gera, greita ir tei
singa informacija padėtų mums išbristi iš kas
dieniškumo, parodytų kiekvienam žmogui jo 
vietą visuomenėje, prožektoriumi atsiapindėtų 
jo sąmonėje ir kaip vėtra įžiebtų liepsnas pele
nais apneštas kibirkštis. Atrodo, kad dar ne 
visi esame karo audrų perblokšti, kad dažnas 
tebeturi Dievo įžiebtą meilės ugnį saviems pa
dėti, kad dar negalėjo niekas išplėšti iš mūsų 
širdies meilės tėvynei. Tikslų ir uždavinių prieš 
mus tebestovi šimtai žmonių gi — dešimtys 
tūkstančių, dėl kurių ir verta, ir dera, ir mūsų 
pareiga dirbti, kol kiti mus tame darbe vėliau 
galės pavaduoti.

Antroji mūsų visuomenėje pastebima yda 
yra mėšlungiškoji apatija darbui. Tas ypač 
krinta į akis ten, kur mūsų žmonės gyvena ko
lektyvų gyvenimą, būtent, Unros išlaikomose 
stovyklose, šiįpje vietoje aš norėčiau papra
šyti gerbiamuosius būti tiek akyliais, kad kar
tais piktos ausys nenugirstų ir mūsų žmonėms 
negalėtų pakenkti, bet savo tarpe met negalime 
šito reiškinio nepasmerkti. Teisingai prieš mė
nesį vienas mano artimų bičiulių prasitarė, kad 
„mūsų žmonės greitu laiku pamirš vaikščioti“ 
... Taip, turime pasakyti, kad-jau pasitaiko 
nebe vienas, kuris atsisako?... gal nevaikš
čioti, bet dar blogiau: atsinešti valgį iš'bendro 
katilo, pasišluoti - kambarį ar koridorių, ar ap
valyti tas vietas, kurios visiems būtinos ir ku
rias patys kai kurie ncraliuotięji priteršia. At
siprašau, kad'daiktus ir žmones jų«vardais čia 
miniu, nes tam turiu faktų ne vien iš Mūncheiie 
esamų stovyklų, bet ir iš čia pat, net ir iš šių 
patalpų. Trumpai tariant, mūsų stovykloje žmo
nės nutarė nuo galvos apsidėti po 2 markes 
mokesčiu per mėnesį, kad tik patiems nereiktų 
rūpintis švaros palaikymu. Tuo būdu kas mė
nuo -sudeda po kelis šimtus markių, kad tik 
kolektyvo neprigriebtų Unros vadovybė ir juos 
laikytų kultūringais žmonėmis!

Kokia gyvenimo ironija rodyti savo „kul
tūrą“ visišku tiesioginės pareigos atbukimu! Lyg 
tartum darbas galėtų žmogų pažeminti. Deja, 
mes prie to kai kur jau prisigyvenome. Pana
šių neigiamų pavyzdžių esame ir kitose stovy
klose, ne vien tiktai pas mus. Ko mes visi bi
jome, atrodo nebeteks ilgai laukti, būtent, kad 
vieną gražią dieną mes nebegauaime iš Unros 
katilo to maisto, kurio kitas šiandie nebemoka 
prisiversti atsinešti. Jau turime žinių, kad vie
nos stovyklos vadovybė įspėjo mūsų žmones 
pasiieškoti darbo, nes po trijų-keturių mėnesių 
Unra nebemaitinsianti bedarbių. Tad kartais 
savaime galvoje kyla mintis, ar tuomet iš mūsų 
žmonių nepabėgs darbas, kaip šiandie kitas kra
tosi darbo?

Daug laiko ir gerų progų praleista ko nors 
pramokti stovyklose begyvenant, bet ar dau
gelis tais galimumais pasinaudojo? Deja,- tik 
labai nedidelis nuošimtis. Ar mūsų žmonių -tau
kia vokiečių įmonės? Manau, neatsiras tokių, 
kas duotų teigiamą atsakymą. Taigi, prieš akis 
stovi ne koks dėdė ar dėdės su atrištu maišu 
pinigų, bet tikra žodžio prasme vargas ir dar 
kartą pilkas vargas, nes darbo teks maldauti 
kaip duonos, nes ir duonos galima įsigyti tik 
darbu. Jokio balto ar juodo darbo neteks pa
sirinkti, ir gal ne vienas džiaugsis bet kokį dar
bą susiradęs. Tada gal žmonės atsigodės, kad

darbas nėra joks prakeikimas, bet laimė to, kas 
jį turi, ir palaima tam, kas jį mokės su meile 
dirbti.' •

Kalbant apie individualų darbą, kuris kiek
vienam sudaro pačio žmogaus ir šeimos buities 
pagrindą, negalima niekad pamiršti ir visuome
ninio darbo, nes be savų organizacijų mes nie
kaip nebegalime išsiversti. Daug netenka iš
vedžioti, kad savaime nepasipirštų sugretini
mas: kas nejautrus darbui, kas vengia papras
čiausio ruošos darbo, darbo sau pačiam, tas 
neparodo jokio noro dirbti ir visuomeninį dar
bą. Jis niekur nenori būti renkamas, atsisaki
nėja, arba išrinktas neatlieka savo pareigų. 
Manding, tai tokia pat yda, kaip bailesnio ka
rio pasitraukimas iš sargybos posto, arba net 
dar didesnė — dezertiravimas.

Pamoti į viską, visus darbus ir atsakomybę 
suversti tik paskiriems asmenims, apsikrovu
siems dažnai net po kelias pareigas, paliekant 
mūsų skaitlingąsis mases Dievo valiai, ne, atsi
prašau gerbiamieji, tai jau nebegali būti kvali
fikuojama paprastu apsileidimu, tai reiktų pris
kirti prie sunkiųjų nusikaltimų, baudžiamuose 
statutuose kvalifikuojamų tautos išdavimu.

Už geresnį duonos kąsnį dirbti pas sveti
muosius tesugeba renegatai. Deja, nors nedaug, 
bet ir tokių pavyzdžių pts mus yra.

Trečia kategorija, jei taip galima pavadinti, 
yra tie mūsų bendruomenės nariai, kurie dar 
viena pakopa stovi žemiau už čia suminėtas, tai 
pesimistai. Šitie žmonės jau yra palūžę dvasi
niai, suglebę fiziniai, nebetiki šviesesnio ryto
jaus patys ir savo juodas mintis stengiasi pas
kandinti ar tai alkoholyje, ar azartiniame lo
šime, kol neprieina paskutinį liepto galą — sa
vižudybės. Kad girtavimas, kortos ir padrikas 
gyvenimas prie tokio finalo žmones priveda, 
netenka ginčytis. Tiesą, pas mus Miinchene to
kių tragiškų atsitikimų nedaug tebuvo (tik du), 
bet svarbu gal ne tiek skaičiai, kaip patys 
faktai.

Faktus gi konstatavę, visi privalėtume gal
voti ir surasti tinkama® priemones toms nege
rovėms gydyti.

Čia tai ir prasiveria plati kultūrinio darbo 
dirva, į kurią turi būti įtraukta visa mūsų švie
suomenė, ne vieni tik pasaulionys. bet ir mūsų 
dvasininkija...

Daug yra būdų žmogų nuteikti į gerąją ar 
blogąją kryptį. Tačiau ne visi jie yra prieinami 
mūsų visuomeninkams — pasaulionims. Nei ad
ministraciniais ar kitokiais teismais, ar organi
zacijų nuostatais mes nukrypėlių nepataisysi
me. Psichines ligas ar moralinius iškrypimus 
sėkmingiausia pagydoma tokiomis pat priemo
nėmis, kuriomis galima arčiau prieiti prie vidi
nio žmogaus psiches. Jei pikčiausios kobros 
nuodus galima pažeistame žmogaus ar gyvulių

organizme sunaikinti serumu iš kobros nuodų, 
tai ir mūsų moralinius negalavimus galima tik 
moraliniu stiprių asmenybių nuolatiniu veiksmu 
pataisyti. Čia noriu pasakyti, kad daugumoje 
mes rūpinamės visais, visa bendruomene en 
block, dažnai pamiršdami paskirą žmogų, dva
siniai paliegusią asmenybę. Arčiau prieiti prie 
žmogaus, įsigyti visišką jo pasitikėjimą, prabilti 
į jį atvira širdimi, kad reikalingasis paramos 
atvertų savąją, niekas kitas negalės tiek sėk
mingai, kiek mūsų dvasininkas — kunigas. Štai 
kodėl mes galime šiandie pasigesti kunigo mūsų 
bendruomeniame kultūros bare.

Antai, ano pirmojo karo metu, mūsų trem
tiniai pastebėjo, kaip skaisčiai tvyksi akis ir 
veidas visiems nepamirštamo kan. Tumo; arba 
vėĘ Vilniaus okupacijos metu — kun. Lipniūno, 
kuris pačiame miesto centre tūkstančius žmo
nių žavėjo savo gyvu žodžiu ir ryžtumo pilna 
dvasia; arba vėl, kun. prof. Stasys Yla Berlyne 
... Taip, tiesa tai buvo tik paskiros asmeny
bės, deimančiukai, anot Tumo, kurie savo gyva 
ir giedria nuotaika tūkstančius sugebėjo į save 
patraukti ir įžiebti jiems šviesios vilties ugnį.

Todėl galima drąsiai teigti, kad kunigų pa
sišventėlių darbu dar būtų nevėlu daugelį pri
kelti iš apatijos snaudulio, daugeliui pesimistų 
įteigti, kad, be savo asmens įgeidžių akiračio, 
yra dar visas gražusis pasaulis, yra nepamiršta
moji tėvynė ir palaima dirbti josios laisvai 
ateičiai.

Negaliu taip pat negirdomis praeiti, nepa
minėjęs čia visos plejados mūsų akademinio 
jaunimo. Mūsų išeivijoje yra dešimteriopai di
desnis skaičius už dvasiškių. Berods, visii natū
ralu, kad jauni žmonės daug gali, vadinas, ir 
privalo padaryti — wenn ich kann, dann ich 
muss, — tik čia mes dar labiau apstulbstaine, * 
nematydami jų visuomeninio darbo gretose. 
Žinome, kad organizacinis jų darbo periodas 
senai yra praėjęs, žinome, kiek jiems geros 
širdies yra parodžiusi mūsų išeivija J.A.V-se. 
sutelkdama gausias aukas jų stipendijavimui, 
tačiau studentų mes, kad ir čia, Miinchene, be 
vieno kito, kaip ir nematome. Ne senas dar 
laikas, atseit, prieš keturiasdešimt metų mūsų 
senoji studentija: V. Kudirka, Vaičaitis, Gaide- 
mavičius ir visa jų eilė, be išimties visi iki vie
no, dirbo, be savo tiesioginio darbo, ir didelį 
spaudos atgavimo darbą. Patys rašė, rizikuo
dami laisve ir gyvybe gabeno nelegaliai per 
sieną raštus ir knygas; Jažnas jų palydėjo savo 
sveikatą, prarado laisvę, tačiau nei vienas iš 
jų neatsiliko darbe. Tos pačios tautos vaikai ir 
nūdienė mūsų studentija, nors mes jos čia išei
vijoje veik nebeatpažįstame. Lyg tai būtų kie
no pikta ranka ar kita kuri negerovė juos už
valdžiusi: net nebe kartą pakviesti prie bendro

(Nukelta į 5 pusi.)

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

ze sevens lean) — Septintoji pamokaThe Seventh Lesson (

Išsireiškimą "Time is money“ — laikas pi
nigai, pupils, tur būt, jau ne kartą esat girdėję. 
Su žodžiu “time“ yra surišta labai daug cha
rakteringų anglų kalbos pasakymų ir išsireiš
kimų. "In time“ — laiku. Pav.: "Please come 
in time" — prašau, ateik laiku. “In olden time" 
(in oldn taim) — senais laikais. “From time 
to time“ — laikas nuo laiko, retkarčiais. “For 
a time“ — kurį laiką. Pav.: "He was my friend 
(frėnd) for a time" — Kurį laiką jis buvo mano 
draugu. “By the daytime“ (bai ze dėitaim) — 
dienos metu. Žodis “time” t. p. reiškia „kar
tas“. Pav.: “I was only two times in London” 
— aš buvau tik du kartu Londone. “Time
table“ (taimtebl) — tvarkaraštis. Kaip mato
me, žodis “time" kartu su kitomis kalbos dali
mis sudaro gan įdomius ir svarbius išsireiški
mus. Iš viso, anglų kalboje tokių žodžių jungi
nių pasitaiko labai dažnai. Užtat yra labai 
svarbu tuos išsireiškimus gerai išmokti, nes kar
tais ne vietoje pavartota pagalbinė kalbos da
lis gali visai pakeisti sakinio reikšmę. Panašių 
žodžių junginių ateityje turėsime kiekvieną pa
moką.

O dabar pakalbėkime apie būdvardį — vie
ną iš lengviausiai išmokstamų anglų gramatikos 
kalbos dalių. Būdvardis anglų kalboje nekaito
mas nei linksniais, nei skaičiais, nei giminėmis. 
Pav.: “Good mother" (gūd mazer) — gera mo
tina. “Good mothers“ — geros motinos. “Good 
father" (gud fazer) — geras tėvas. “Good fa
thers“ (gud fazers) — geri tėvai, čia, tur būt, 
sunkumų nebus. Jei kartą žinome kurį būd
vardį, daug negalvoję galime jį jau derinti su 
bet kurioje formoje esančiu daiktavardžiu. Šiek 
tiek daugiau darbo bus su savybinių būdvardžių 
laipsni avimu, kurį paimsime sekančią pamoką.

Dabar paimkime kelintinius skaitvar
džius. Mokant kiekinius skaitvardžius (IV pa
moka), kelintiniai išmokti nebus jau taip sunku.

l&t — the first (ferst) — pirmas, pirma 
2"d — the second (seknd) — antras, antra 
3rd — the third (serd) — trečias, trečia 
4th — the fourth (fors) — ketvirtas, ketvirta 
5th — the fifth (fifs) — penktas, penkta 
6'h — the sixth (siks) — šeštas, šešta 
7*h — the seventh (sėvens) — septintas, 

septinta
8th — the eighth (eits) — aštuntas, aštunta. 
9th — the ninth (nains) — devintas, devinta 

10th — the tenth (tens) — dešimtas, dešimta 
Uih — the eleventh (elevens) — vienuolik-

— tas. vienuolikta

12*h — the twelfth (tuelfs) — dvyliktas, 
dvylikta

13th _ the thierteenth (sertyns) — tryliktas, 
trylikta

14*h — the fourteenth (fortyns) — ketuorio-
/ liktas, keturiolikta

15*h — the fifteenth (fiftyns) — penkiolik
tas, penkiolikta

16th — the sixteenth (sikstyns) — šešiolik
tas, šešiolikta

17th — the seventeenth (seventyns) — sep
tynioliktas, septyniolikta

18th — the eighteenth (eityns) — aštuonio
liktas, aštuoniolikta

19th — the nineteenth (naintyns) — devy
nioliktas, devyniolikta

20‘h — the twentieth (tuentis) — dvidešim
tas, dvidešimta

21 th — the tuenti-first (tuenti ferst) — dvi
dešimt pirmas

22nd — the twenty second (tuenti seknd) — 
dvidešimt antras

3Oth — the thirtieth (sertis) — trisdešimtas- 
40th — the fortieth (fortis) — keturias

dešimtas
50th — the fiftieth (fiftis) — penkiasdešimtas 
60th — the sixtieth (sikstis) — šešiadešimtas 
70th — the seventieth (sventys) — septy

niasdešimtas
8Oth — the eightieth (eitis) — aštuonias

dešimtas
90*h — the ninetieth (naintis) — devynias

dešimtas
lOOth — the hundreth (handredz) — šimtasis 
101st — the one hundred and first — šimtas 

parmasis
200th — the two hundreth — du šimtasis 

1000th — the thousandth (sauszandz) — tūks
tantasis

Kaip matome, kelintiniai skaitvardžiai pa
daromi iš kiekinių, pridedant galūnę „th“. Šiuo 
atveju „th“ ištariamas kaip „s“, tačiau neaiškai, 
lyg tą garsą tartų šveplus žmogus; The first, 
the second ir the third sudaro išimtį ir įgauna 
visai kitą galūnę. Sudėtiniuose skaitvardžiuose 
tik paskytinis žodis yra kelintinis. Skaitvardžiai 
nuo “thirteen“ iki “nineteen“ kirčiuojami pas
kutiniame skiemenyje.

Kelintiniai skaitvardžiai daugiausia vartoja
mi datoms nusakyti, bet kadangi mėnesių pa
vadinimų dar nėsame turėję, o dėl vietos sto
kos negalėsiu jų paimti šiandien, tai apie datas 
pakalbėsime taip pat kitą pamoką.

4



1946. IL 21 MBsų Kelias 5 pusi, Nr. 7(lfl>

Veda N, Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Paslaptis

Šlapučių kaimo gale, pačioj pelkingiausioj 
▼ie.oj, gyveno ūkininkas Gerulis. Jis turėjo vi
same kaime geriausius ir gražiausius trobesius, 
daug geros žemės ir du sūnus. Jo žemė davė 
daug didesnį derlių, negu kitų to paties kaimo 
ūkininkų. Išgyvenęs aštuoniasdešimt vasarų, at
sigulė Gerulis vieną kartą į lovą, pasišaukė abu 
savo sūnus ir jausdamas, kad iš jos daugiau 
nebesikels, tarė:

— Jaučiu, vaikučiai, kad mano gyvenimo 
valandos jau suskaitytos. Mano gyvenimo ke
lias šioje žemėje jau baigiasi. Greitai aš iške
liausiu ten, iš kur jau negrįžtama. Bet prieš iš
keliaudamas, vaikučiai, noriu su jumis pasikal
bėti, kai ką patarti, kai ko pamokyti. Štai mū
sų ūkis. Trobesiai, anot kaimynų, kaip stikli
niai. O žemė! Joje viskas kaip ant mielių au
ga. Bet netaip jis atrodė tada, kai aš jį pirkau. 
Visi trobesiai buvo supuvę, sukrypę, į žemę 
susmegę. Stogų taip pat nebuvo: viduje stovė
damas galėjai žvaigždes skaityti. Ten, matote, 
kur kas pavasaris sodas žydi ir veda skaniau
sius vaisius, — varlės puotas keldavo. O ten, 
kur dabar prinokusios stambios kviečių varpos 
linguoja, — pempės perėdavo vaikus. Tai buvo 
jokios naudos neduodantieji krūmai ir kelmy
nai. O dabar, kaip matote, visa tai seniai pra
nyko. Visą sklypą, kur tik buvo reikalingą, 
skersai ir išilgai išraižė grioviai. Pelkės išgara
vo. Kiekviena mūsų žemės pėda neša naudą ir 
širdžiai džiaugsmą. Bet ar pagalvojote, kodėl 
mūsų sodyba ir žemės veidas taip greitai pasi
keitė? Ar žinote kodėl? Agi tik todėl, mieli 
vaikučiai, kad aš visą savo gyvenimą laikiaus 
vienos paslapties, kurią noriu dabar ir jums 
atidengti: kiekvieną dieną, kai eidavau į darbą, 
nė vienam dirbančiam žmogui nesakiau „padėk. 
Dieve I“, o iš darbo grįžęs visuomet valgiau tik 
duoną su medum. Taigi, vaikučiai, ūkį muo 
šiandien perleidžiu jums, bet kartu prašau lai

Sutartinio darbo keliu
(Atkelta iš 4 pusi.)

darbo nesiteikia pasirodyti. Mes bent žinome, 
kad iki šio mėnesio pradžios niekas iš esamų 
Mūnchcne nestudijavo, vadinas laiko nebuvo 
suvaržyti. Neteko nugirsti, kad būtų turėję sa
vo tarpe kuriuos kursus, ar bendro lavinimosi 
paskaitų ciklus, ar meno ratelius, ar literatūri
nius subuvimus. Mūsų visų didžiausiai nuosta
bai, švelniai tariant, neparodė jokio dėmesio 
mūsų bendruomenės stovyklų gyvenime. O to 
darbo tiek daug. Jo neaprėpti nei vienoms or
ganizacijoms, nei visą dvasininkiją sutelkus, net 
ir visam mūsų akademiniam jaunimui jo už
tektų per akis, jeigu, žinoma, mūsų studentija 
suprastų ir pajustų, kad ir ji daug kuo skolinga 
mūsų visuomenei, jei ji pajustų, pagaliau, kad 
tautos interesai yra kilnesni, gražesni ir dores
ni už robak>us...

Permetę akimis mūsų kasdieniško gyvenimo 
negeroves ,ir išskaičiavę turimas priemones 
toms negerovėms nugalėti, šias kelias palaidas 
mintis norėtume gerbiamiesiems patiekti ne 
kaip aksiomą, bet tik kaip išvadas, ką gi mes 
pirmoj eilėj turime daryti, kad bent apsaugoti 
tą mūsų išeivijos dalį, kuri dar tebėra atspari, 
kuriai vis dar tebėra brangi išsineštoji iš tėvų 
žemės meilė savajam kraštui, meilė išeivijos vi
sumai ir paskiram jos nariui, pagaliau meilė 
tam rytojaus idealui, kurį vadiname laisve tė
vynei. ,

1. Sutelkti spaudęs darbininkų būrį, kuris 
pasiimtų iniciatyvos leisti bent vieną gerą di
desnį laikrašti, kuriems kiekvienas skaitytojas 
rastų atsakymą į visus mus dominančius klausi
mus. Už mėnesio kito prasidės gal pats įdo
miausias taikos konferencijos laikas Paryžiuje, 
kur, be kitų, gali būti ir mūs krašto likimas pa
liestas. Su artėjančiu pavasariu gali iškilti ir 
mūsų tolimesnės buities Vokietijoje klausimai. 
Pats laikas mums tą nežinią praskleisti, nes, 
kaip pradžioj minėjau, toji nežinia mus slopina 
ir troškina. Reikia daugiau šviesos ir gryno oro.

2. Reikia mums sutelkti į darbą visas turi
mas inteligentines pajėgas, taigi ir mūsų dvasi
ninkiją, kad tenai būtų kunigo postas, kur jis 
gali sėkmingiau paveikti moralį paliegėlį ir jį 
grąžintų visuomenei naudingu nariu.

3. Būtina jau dabar priminti mūsų akademi
niam jaunimui, kad jo šventa pareiga ne vien 
savim rūpintis, bet dirbti tose pačiose gretose 
su vyresniaisiais amžiumi, ne ' *ti visuo
menei patranauti, tai nesugaištas laikas, bet ne- 
mažesn: mokslas už kitus, kadangi tam reika
lingas daugelio darbo metų patyrimas.

Jei gydytojos laiku ir teisingai nustato ligos 
diagnozę, 99%-čiais liga esti nugalėta. Mūsų 
išeivijoje negalavimus mes galime įvairiais ter
minais susmulkinti, tačiau tai ne tiek svarbu, 
svarbu tai, kad mes žinome, jog negydoma liga 
kartais užkrečia kitus, tad kas kaip įmanyda
mas privalome gydyti. Dirbdami visi sutarti- 
tinai, visas sunkenybes įveiksime, visas negero
ves pašalinsime. Reikia tik dirbti ir tikėti į 
šviesesnį rytojų, ir jis bus mūsų.
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kytis ir paslapties, kurią aš jums ką tik išda
viau.

Praslinkus kelioms dienoms po pasikalbė
jimo, senasis Gerulis pasimirė. Paveldėję tėvo 
gražiai sutvarkytą ūkį, Geruliukai pradėjo sa
varankiškai šeimininkauti. Jie trankėsi per nak
tis, o į darbą eidavo gerai išsimiegoję po pus
ryčių arba net ir gerais priešpiečiais. Dirban
tiems kaimynams ne tik „padėk. Dieve!“ ne
sakydavo, bet prieš juos buvo pasipūtę, išdidūs. 
Medaus iš tėvo paliktų avilių nepritekus, jo 
pirkdavosi už bet kokią kainą. Visus ūkio dar
bus atlikdavo jie su dideliu pasivėlavimu. Ūkis 
nuo -to pradėjo staigiai smukti. Trobesiai nere
montuojami apskuro. Žemė, blqgai dirbama, 
nusialino, per piktžoles pasėlių nebesimatė. Po 
keletos metų sodybos ir žemės nebepažino ne 
tik kaimynai, bet ir patys jaunieji šeimininkai.

Kur neturtas, ten pekla, — sako žmonių pa
tarlė. Pradėjus reikštis visokiems nepritekliams, 
ir tarp jaunųjų Geruliukų kildavo barnių, kurie 
privesdavo net iki peštynių.

Kartą, vaikščiojęs po kaimą, senas elgeta 
užsuko ir pas jaunuosius Gerulrukus.

— Garbė Jėzui Kristui, — pagarbino elgeta.
— Per amžių amžius, — atsakė abu jaunuo

liai.
— Seniau, prie amžiną atilsį tėvelio, šie na

mai labai dosnūs buvo neturtingiems, — pra
šneko elgeta.

Abu Geruliukai pasižiūrėjo į kits kitą, no
rėjo ką nors duoti, bet nieko neturėjo. Elgeta 
visa tai suprato. Kiek patylėjęs, jis vėl pra
šneko:

— Koks negerasis, vaikučiai, įsibrovė J jūsų 
pastogę? Anksčiau, kai dar amžiną atilsį tėve
lis buvo gyvas, ši sodyba visų akis į save trauk
te traukdavo, visus viliote viliodavo. O dabar, 
tėveliui mirus, vaikučiai, viskas taip greitai pa
sikeitė. Ir trobos lyg ne tos ir žemelė lyg ne
be ta.

— Ir mes patys nežinome, seneli, kodėl 
mums taip nesiseka gyventi, — atsakė abu Ge
ruliukai. — Rodos, ir tėvelio mums išduotą pas
laptį pildome... — dar pridūrė abu jaunuoliai.

— O kas ta per paslaptis? — paklausė el
geta.

— Nugi tėvelis mums sakė: jeigu- mes, ei
dami l darbą, niekam „padėk. Dieve!" nesaky- 
sim ir po darbų valgysim tik duoną su medum, 
tai visą gyvenimą mums viskas gerai seksis, — 
atsakė Geruliukai.

— Aha, dabar tai viską suprantu, vaikai, — 
atsakė galvą linguodamas elgeta. — Tėvelis 
jums davė labai gerą patarimą, tik gaila, kad 
jūs jo gerai nesupratote, — dar pridūrė elgeta.

— Gal ir nesupratome, — sumurmėjo Geru-' 
liukai.

— Jeigu norite, aš galiu jums tą paslaptį 
išaiškinti, — pasisiūlė elgeta.

— Norime, seneli, norime, — vienu balsu 
atsakė abu jaunuoliai.

— Na, tai klausykite, — paragino elgeta. — 
Kai jūs eisite į darbą taip anksti, kai dar nie
kas niekur nedirbs, tada, aišku, ir „padėk. Die
ve!“ niekam nereiks sakyti. O kai gerai, iš šir
dies padirbėję, grįšite į namus pusryčių ar pie
tų, tada ir sausą duoną valgant atrodys, kad 
valgote ją su medum. Ar supratote, vaikai, ką 
reiškia tėvelio jums palikta paslaptis? — pa
baigė elgeta.

— Supratome, seneli, supratome, — atsakė 
jaunuoliai.

Elgeta išėjo. Tik dabar, elgetai išaiškinus, 
jaunieji Geruliukai suprato, ką jiems tėvas 
kalbėjo. Ir tik nuo dabar jie pradėjo šią 
paslaptį vykdyti. Į darbą jie ėjo pirmieji, iš jo 
grįžo paskutiniai. Su kaimynais buvo malonūs 
ir sugyvenami. Kiekvieną darbą atliko stropiai 
ir sąžiningai. Ir taip po keletos metų jų ūkis 
atrodė gražiau, negu tėvo buvo palikta.

Kai amžių atgyvenę abu Geruliukai mirė, 
savo vaikams jie paliko turto daug daugiau, 
negu iš tėvo buvo gavę. J. Mikalauskas

Mes ieškome savųjų
Siame skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 

pagal jų gavimo eilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— RM už kiekvieną paieškomą 
asmenį. Sis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi
sus šio skyriaus skelbimus, ir, turint kokių 
žėnių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.
425. Andrijonas Antanas iš Veliuonos, gyv. Dil- 

llngeri/D., Litauisches Lager, ieško Dubins- 
ko Antano iš Gystėnų ir kitų pažįstamų.

426. Lazdauskas Juozas iš Garliavos, gyv. Dil- 
lingen/D., Litauisches Lager, prasuteikti ži
nių apie jo žmoną Lazdauskienę Marcelę 
su 3 vaikais arba ją pačią atsiliepti.

427. Urbuševičius Jonas, gyv. Fulda, Litauisches 
Lager, ieško savo žmonos Urbuševičienės 
Marijos iš Vilniaus.

428. žiogas Domas iš Sartininkų, gyv. Boden- 
werderAyeser, Hotel „Zur Tr.uibe“, Kr. 
Holzminden, ieško Katiliškio Mariaus ir 
Vaitkaus Albino.

Ravensburgo sportininkai Dilingene
š. m. vasario 12 d. Dilingeno lietuvių sto

vykloje viešėjo Ravensburgo liet, stovyklos 
sportininkai, kurie sulošė draugiškas krepšinio 
ir tinklinio rungtynes su Dilingeno liet sto
vyklos sportininkais. Tinklinio rungtynes, kaip 
žymiai stipresni, laimėjo dilingiečiai tinklinin- 
kai 2:0 (15:1) (15:1). Komandos žaidė: Ravens- 
burgas — Daugvila, Stepaitis, Reikcnis, Johan- 
sonas, Bačinskas ir Nakas, Dilingenas — Žulpa, 
Radavičius, Budraitis, Kurauskas, Karaša ir 
Kazlauskas.

Krepšinio rungtynes taip pat laimėjo dilin
giečiai pasekme 32:18 (9:9). Rungtynės buvo 
visai žemo lygio, nes abi komandos tiek žai
dimo technikoje, tiek metimuose buvo silpnos. 
Komandos žaidė ir įmetė krepšių: Ravensbur
go — Daugvila 6, Stepaitis 2, Reikenis 2, Jo- 
hansonas 4, Bačinskas 4; Dilingeno — Kuraus
kas 6, Radavičius 6, Anaitis 8, Tamoliūnas 8 
ir Karaša 4. Gerai teisėjavo Končius ir Jero- 
šekas.

„A“ klasės šachmatų turnyras baigtas
Tuoj po Kalėdų švenčių prasidėjęs Dilin

geno liet stovykloje „A" klasės šachmatų tur
nyras, kuriame dalyvavo 10 stipresnių stovy
kloje gyvenančių šachmatininkų mėgėjų, pasi
baigė. Meisterių klasės žaidėjams R. Arlauskui 
ir P. Tautvaišai turnyre nedalyvavus, I vietą 
su 15,5 taško laimėjo N. Girtautas, II v. Matu
sevičius — 15 t, III v. Rūkštelė — 12,5 t, 
IV v. Pipiras — 10,5 t, V v. Baltėnas — 9,5 t., 
VI v. švipas — 7,5 t, VII v. Urbonas — 7 t, 
VIII v. Šlefertas — 6 t, IX v. Stanevičius 4 t 
ir X v. Leščiukaitis — 23 t.

Netrukus dilingiečiai šachmatininkai žada 
išbandyti savo pajėgumą ir su kitų stovyklų 
šachmatininkais: Kempteno, Memingeno ir kt

Pabaltlečiai — Augsburgo vok. šachmatais 
11,5:12,5 •

Š. m. vasario 9—10 d. d. Augsburge buvo 
įdomios šachmatų rungtynės, kur pabaltiečiai 
šachmatininkai susitiko su stipria Augsburgo 
vokiečių šachmatininkų rinktine ant 12 lentų. 
Kaip žinome, neseniai ta pati vokiečių šachmati
ninkų rinktinė ant 8 lentų nugalėjo latvius 7:1, 
tai šis susitikimas buvo lyg ir revanšinis, tačiau 
nepavyko, nes pralaimėjo 11,5:12,5. Reikia pami
nėti, knd pabalticčių rinktinė nebuvo sudaryta

429. Gedgaudas Antanas iš Kražių v., gyv.Wun- 
siedel/Bay., Homschuchstr. 80a, ieško gi
minių ir pažįstamųjų.

430. Butkevičius Kazimieras, vaistininkas iš 
Kauno, gyv. Wunsiedel/Bay., Hornschuch- 
str. 80a, ieško pusbrolio Vasiliausko Kos
to, gyv. š. Amerikoje, ir kitų giminių bei 
artimųjų.

431. Šuliauskas Stasys, gyv. Braunschweig, Ro- 
salie-Kaserne, Rautheiner Str. 12, ieško 
žmonos šullauskienės Matildos Ir pažįsta
mųjų iš Kybartų.

432. Kisielius Antanas ii Pilviškių, gyv. Dillifi- 
gen/D., Litauisches Lager, ieško savo tėvų, 
giminių bei pažįstamų.

433. Kalvaitis. Vytautas iš Marijampolės, gyv. 
Neuffen b. Nurtingen/Wurtt., ieško brolio 
Kalvaičio Jurgio pask. laiku gyvenusio Ita
lijoje ir pažįstamų.

434. Peibutis Petras iš Rokiškio, gyv. Neuffen 
bei Niirtingen/Wurtt., ieško giminių bei pa
žįstamų.

435. Kukščiūnas Vytautas iŠ Alytaus, gyv. Neuf
fen bei Niirtingen/Wurtt., ieško savo gimi
nių ir pažįstamų.

436. Valavickas Jurgis iš Marijampolės, gyv. 
Neuffen bei Nurtingen/Wurtt., ieško švo- 
gerio Tamulyno Albino bei pažįstamų.

437. Radzevičius Vincas iš Stakliškių, gyv. Neuf
fen bei Nurtingen/Wurtt., ■ ieško Strausos 
Jono, Suginto Vacio, Žilionio Juozo ir Šim- 
kausko Vinco.

438. Uselienė-Unskinaitė Kazė, gyv. Welden 
(Opf.), Boelckestr. 22, ieško brolio Unski- 
no Alberto iš Antalieptės.

439. Panavas Anupras, gyv. Wurzburg 7, Li
tauisches Lager, ieško savo giminių ir pa
žįstamų.

440. Baktys Petras, gyv. Wurzburg 7, Litaui
sches Lager, ieško Aleksandrytės Agotos 
iš Kėdainių.

441. Putrius Petas, gyv. Wurzburg 7, Litaui
sches Lager, ieško Putriaus Viktoro iš Ža
garės, Liktoriaus Viktoro iš Skuodo ir Šle
pečio Antano iš Plungės.

442. Zelenka Kazys, gyv. Wurzburg 7, Litaui
sches Lager, ieško Zalenkos Juozo iš Gra
žiškių ir Zelenkos Broniaus iš Kybartų.

443. Bursevičienė Juzė, med. sesuo, gyv. Klein- 
kotz, Kr. Giinzburg, Litauisches Lager, 
Ieško Bursevlčiaus Vlado iš Kaimo, dr. 
Armanavičiaus Henriko iš Kauno, gyve
nusio Dresdene ir Čiukšienės Onos, gyve
nusios Gotoje.

444. Zubrickienė Marija, gyv. Ingolstadt, Li
tauisches Lager, ieško sūnaus Zubricko 
Mečislovo iš Kauno.

445. Namikaitė Marija, gyv. Weissenburg/Bay., 
Bahnhofstr. 10, ieško Adamonienės Onos 
gyvenusios Mecklenburg* ir Dulevičiaus 
Vaclovo. 

pati stipriausia, nes nedalyvavo kai kurie sti
presni šachmatininkai, kaip meisteris Škėma, 
Skibiniauskas ir kt. Rinktinės pagrindą sudarė 
7 latvių šachmatininkai su meisteriais Drei- 
bergu, Endzeliniu ir ilgamečiu Liepojos šach
matų meisteriu Strazdiniu priešaky, 3 estai ir 
2 lietuviai — R. Arlauskas ir P. Tautvaišas, 
kuriems buvo patikėtos pirmos dvi lentos.

Meisteriui Arlauskui teko lošti pirmoje len
toje prieš vokiečių šachmatų meisterį Schmidtą, 
ir jų susitikimas baigėsi lygiomis 1:1. Pirmąją 
partiją Arlauskas išlošė, turėdamas pozicinę 
persvarą, bet antroje partijoje turėjo pasiduoti 
vokiečių meisteriui, nes šis, lošdamas baltais, pa
darė labai gražią ir netikėtą žirgo auką, vėliau 
priversdamas Arlauską atiduoti valdovę už 3 
lengvas figūras. Kitų susitikimų pasekmės šios:

1) Arlauskas*
2) Tautvaiša

— Schmidt
— Niirnberg

1:1
1:1

3).Dreibergs — Dr. Troger 0.5:13
4) Endzelinš — Riedmiller 2:0
5) Kord — Krautheim 13:03
6) Strazdinš — Dr. Winter 0:2
7) Kruminš — Fendt . 13:0,3
8) Eikstrems — Biichele 1:1
9) Nedzvecky -- Schlenster 1:1

10) Grundmanis — Holzhauser 0:2
11) Vitols — Bauer 1,5:03
12) Vecram — Winter 0.5:13

11,5:12,5—
• Pietų Vokietijos aukštosios lygos futbolo 

pirmenybių rudens ratas baigtas. Pirmoje vie
toje liko FC Nūmberg — 24 t II v. Schwaben 
Augsburg — 21 t. III v. SV Waldhof Mann
heim — 20 t. IV v. FC Bayern Mūnchen —• 
19 t V v. Vfb Stuttgart — 18 t. ir 1.1

• Šiuo metu Bavarijoje vyksta, suskirstytai 
apygardomis, kvalifikacinis futbolo turnyras, 
nustatyti pajėgiausiai futbolo komandai, kuri 
dalyvaus pavasariQ rato aukštosios lygos fut
bolo pirmenybėse. Taip pereitą sekmadienį Dil- 
lingeno futbolo komanda „SV Dillingen“ pra
laimėjo prieš Augsburgo Kickers pirmąsias savo 
pirmenybių rungtynes 0:1 (0:1).

• Nesenai šachmatininkas P. Tautvaiša vie
šėjo Neuffeno liet, kolonijoje (Kr. Nurtingen), 
kur lošė simultaną prieš 13 kolonijos šachmati
ninkų — mėgėjų. Simultanas baigėsi 11:2 
Tautvaišo naudai. Prieš meisterį išlošė Šeikien6 
ir Burba.

446. Namajuška Domininkas iš Kauno, gyv. 
Weissenburg i.Bay., Bahnhofstr. 10, ieško 
sūnaus Namajuškos Adolfo ir giminačių 
Valiulių Antano ir Balio.

447. Kcneckis Albinas, gyv. Amerikoje, 3214 
So Union Ave Chicago Ill., ieško Vaičiaus 
Kazio, kilusio iš Pievėnų, Mažeikių apskr. 
studijavusio Vienoje. Atsiliepti galima ir 
šiuo adresu: KaraŠka Jonas, Buxtehude,. 
Kr. Stade, .Goethestr. 12.

448. Survila Antanas, gyv. Hamburg-Ncugraben, 
•* Lager Fischbeck, ieško Mikelėno Stasio iš

Šeduvos.
449. Kiemaitis Jonas, gyv. Buxtehude, Kr. Sta- 

dč, Miihlenwegstr. 14, ieško savo pusbro
lių: Biršmono Gustavo, Biršmono Rišardo, 
kilusių iš Tauragės ir Vikio Emilio iš Ša
kalinės.

450. Vaičiūnas Florijonas, gyv. Ansbach, Li
tauisches Lager, ieško savo sūnų Vaičiūnų 
Vytauto ir Zigmo iš Vilkaviškio, paimtų 
prie Tilžės apkasų kasti. Žinantieji ką apie 
juos prašomi atsiliepti.

451. Mockūnas Jonas, gyv. Dillingcn/D., Li
tauisches Lager, ieško Lazausko Kazio iŠ 
Vilkaviškio ir kitų giminių ir pažįstamų.

452. Lukoševičius Stasys, gyv. Dillingen/D„ Li
tauisches Lager, ieško Basų Vytauto ir 
Vinco iš Tauragės, Petrikų Kazio ir Leono 
iš Ukmergės, Aleknavičiaus Alekso iš Rad
viliškio ir Skromono Felikso iš Šeduvos.

453. Gleveckienė Teklė, gyv. Dillingcn/D., Li
tauisches Lager, ieško Lukoševičiaus Jono 
ir Dikinio Antano iš Šeduvos. Žinantieji, 
prašomi pranešti.

45-i. Agr. Šimkus Ignas, gyv. Hamburg-Neugra- 
ben, Lager Fischbeck, ieško savo žmopos 
Šimkuvienės Birutės — Veronikos.

455. Žemaičiai Juozas ir Antanas, gyv. Bad 
Mergentheim, Hotel „Excelsior“, ieško bro
lio Žemaičio Broniaus ir seserų: Totilienės 
Monikos ir Bajoraitienės Agnės su šeimo
mis iš Bliūdžiu.

456. Dimgaila Stasys, gyv. Nordlingen, Litaui
sches Lager, ieško brolių Dimgailų Petro 
ir Prano.

MŪSŲ KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a'D., Lietuvių Stovykla 
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Amerikos demokratija
(Atkelta iš 3 pusi.) 

pabaigoje, kada aukštas geležinkelio tarifas var
žė ūkininkų laisvę parduoti savo gaminius ir 
kada tai pavojingai atsiliepė į dirbančiųjų mai
tinimąsi, — kongresas išleido „vidaus tarpvals
tybinį prekybos aktą“. Tuo būdu žmonių iš
rinktiems atstovams buvo suteikta teisė ateity 
pasisakyti dėl geležinkelių mokesčio.

1890 metais kongresas paskelbė antitrestinį 
Shcrmano aktą, kuris užkirto kelią kurtis dide
liems monopoliams, varžiusiems pramonę ir pre
kybą.

Dar vėliau, kad įgalinus darbininką pateikti 
darbdaviui savo projektus dėl darbo būvio ir 
sąlygų pagerinimo ir įvedus kolektyvines dery
bas tarp darbininkų ir vadovaujančiųjų, buvo 
prieita prie tautinės darbo politikos.

Prieš penkeris metus, 1941 m. sausio 6 d. 
vienas didžiausių visų laikų demokratijos va
dovų Franklin D. Rooseveltas^askelbė savo po
puliarias ir garsias keturias laisves, kaip pagrin
dą mūsų laikais ir generacijoje geresniam pa
sauliui pasiekti.

Prezidentas Rooseveltas pasakė, kad „atei
ty, kurią mes siekiame padaryti saugią ir užti
krintą, mes žiūrime pirmyn į pasaulį, pagrįstą 
keturiomis pagrindinėmis žmogaus laisvėmis,

Pirmoji — spaudos ir žodžio laisvė.
Antroji — tikėjimo laisvė.
Trečioji — laisvė nuo nepritekliaus, kuri, 

pasaulyje suprantamu terminu, reikštų ekono
minį supratimą, užtikrinantį kiekvienai tautai, 
jos gyventojams sveiką, taikos meto gyvenimą.

Ketvirtoji — laisvė nuo baimės; išvertus ji 
reikštų pasaulinio masto nusiginklavimą iki to 
laipsnio, kada kaimyninės tautos negalėtų vie
na kitai grasyti fizine agresija.“

Prezidentas Rooseveltas yra miręs,-bet jo 
kova dėl pareikštų pasaulinio masto keturių 
laisvių įgyvendinimo tęsiasi. Jau kiti vadovau
ja kovai prieš galingas pajėgas, kurios blokuoja 
žmonijos kovą dėl laisvių. Jų pasiektus laimė
jimus ir patirtus pralaimėjimus' galime matyti 
dienraščiuose.

Laisvė nuo baimės
Ketvirtasis mūsų demokratijos principas, ku

rio reikšmė ir svarba kaskart didėja ir pasau
lyje vis labiau pripažįstama, yra saugumo užti
krinimas. Kiekvienas individas gali būti fiziš
kai apsaugotas nuo galimo užpuolimo ant jo pa
ties arba jo turto. Jis reikalingas apsaugos nuo 
gangsterių, be skirtumo, ar jie būtų iš vidaus 
ar iš užsienio. Politinė jėga viduje ir tarptau
tinė policijos jėga kaip Jungtinių Tautų Orga
nizacijos dalis (satelitas) sukurtos, kad indivi
dui būtų garantuotas fizinis saugumas.

Fizinio saugumo dar nepakanka. Demokra
tijoje žmonės palaipsniui kaskart daugiau įsi
tikino, kad norint išlaikyti laisvę, visiems pi
liečiams turi būti sudarytos sąlygos ekonomiš
kai apsirūpinti. Mes matėme, jog nerealu laukti 
iš žmogaus, kad jis pasitikėtų savimi ar savo 
kraštu, kai tuo tarpu jo vaikai neturi pakan
kamai valgyti.

Socialinių įstatymų leidimas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse nustojo buvęs partijų lei
diniu, tai yra visuotinės žmonių daugumos pa
remti įstatymai, suteikiu senatvės, sveikatos, 
nedarbingumo ir nedarbo draudimą ir įstaty
mus, reguliuojančius darbo atlyginimą, valan
das ir sąlygas.

Ekonominis saugumas
Mūsų vadovai yra aiškiai pasisakę dėl eko

nominio saugumo.
Henry Wallace, buvęs viceprezidentas, o da

bar prekybos ministeris, pasakė: „Per pirmąjį 
pasaulinį karą mes kariavome dėl pasaulio de
mokratijos įgyvendinimo. Mes apsivylėme. Iš
kilo Hitleris ir antrasis pasaulinis karas vien 
dėl to, kad mes nepakankamai domėjomės pa
sirūpinti paprastuoju pasaulio'žmogumi — mes 
nebuvome įsitikinę, kad ekonominė demokrati
ja turi būti suderinta su politine demokratija, 
nes kitu atveju politinė dentokratija žūtų.“

Įvairios žinios
JAValstybės atidengia duotus Rusija 

pažadus Jaltoje
Wašingtonas, vasario mėn. 11 d. UP pra

neša, kad esą atidengiamas susitarimas trijų 
didžiųjų Jaltoje, pagal kurį pasižadėta Rusijai, 
jei ji įstos į karą prieš Japoniją.

Šis susitarimas buvęs laikomas paslaptyje, 
kad negalėtų Japonai sužinoti, jog Rusija pra
dės prieš juos kariauti ir kad neužpultų Rusi
jos, kuri turėtų atitraukti kariuomenę iš vakarų 
fronto.

Susitarime nurodyta, kad po trijų mėnesių 
užbaigus karą su Vokietija, Rusija pradės karą 
prieš Japoniją, pagal šias sąlygas:

Išorinei Mongolijai paliekama status quo.
Atstatomos pirmykštės Rusijos teisės, kurių 

ji neteko per Japonų karą 1904 metais.
Sovietų Sąjungai grąžinamas-pietinis Sacha

linas su jam priklausomomis salomis.
, Prekybinis uostas Darien sutarptautinamas, 

apsaugant Sovietų interesus ir išnuomavimas 
Port-Arthuro navigacijos bazės Sovietų Sąjun
gai atstatomas.

Kinijos rytinis ir pietinis Mandžiūrijos ge
ležinkeliai, kurie teikia susiekimą su Darien 
uostu, eksploatuojamas Sovietų-Kinijos įsteig
to* bendrovės, suprantant, kad dominuoją

Sovietų interesai apsaugomi ir Kinijai grąžina
ma pilnas suverenitetas Mandžiūrijoje.

Kurilių salos perleidžiamos Sovietų Sąjungai.

Trumanas ir Churchillis kovo penktąją
Iš Wasingtono Baltųjų rūmų pareiškimu AP 

praneša, kad prezidentas Trumanas ir Winston 
Churchillis kartu skris kovo mėn. 5 d. į Fultoną.

Buvęs ministeris pirmininkas kovo 4 d. grį
šiąs į Wašingtoną ir praleisiąs naktį ten, prieš 
išvykdamas į Fultoną, kur jis kalbės West- 
minsterio koledže.

Savo kalbą su prezidentu jau išdiskutavę.

Prancūzija sumažina kariuomenę
Iš Paryžiaus UP praneša, kad Prancūzijoje 

sumažinama kariuomenė beveik pusiau, kad 
tuo būdu sumažėtų bendrosios išlaidos. Suma
žinimas galutinai įvyksiąs liepos mėn. pabai
goje. Sumažinant kariuomenę, valstybės išlai
dos sumažėsiančios tiktai 120 milijonų frankų, 
vietoje 208 mik frankų, kaip buvo anksčiau ti
kėtasi.

Pagal naują planą ii 700.000 kariuomenės 
sumažinama iki 400.000.

Nutarimas įvykęs vasario mėn. 11 d., daly
vaujant prezidentui Felix Gouin ir fįp^pąg rpi-

Donald M. Nelson, buvęs karo produkcijos 
įstaigos pirmininkas, pasakė šitaip: „Ką jūs ir 
aš norime pareikšti, kada mes kalbame apie 
demokratiją, yra tai gyvenimo kelias, kuriame 
svarbiausias siekimas yra nenutrūkstamas gy
venimo standarto ir socialinio visų žmonių pa
sitenkinimo gerinimas jų pačių savanoriškomis 
pastangomis. Tai ir yra ekonominė, psicholo
ginė, o taip pat ir politinė demokratijos, dėl 
kurių mes kovojame.“

Senatorius Bali iš Minnesota pavadino tai 
„vyriausybės įsipareigojimu padėti gerbūviui 
pagrindą ir neleisti žmonių gyvenimo standarto 
lygiui nukristi.“

Wendel Wilkie metais anksčiau prieš savo 
mirtį: „Humanizmo vardu įtikinti JAValstybių 
žmones, kad jie bedarbiams ir nelaimingiesiems 
apsaugoti įsipareigotų ir atliktų paprastą tarpu
savio pareigą.“

Franklin Rooseveltas išsireiškė, kad jis „ne
prašytų nė vieno demokratijai apginti, jeigu ji 
pati savu ruožtu negintų tautoje kiekvieno nuo 
trūkumų ir išnaudoiimo“.

Atrodo, kad kiekvienas sutiktų su reikalu 
ekonominį saugumą pravesti kaip demokratijos 
dalį. Kiek tai liečia kitus demokratinius prin
cipus, mūsų pilnas tikslas dar nepasiektas. Ne
pakankamų pajamų problemos minimaliam svei
katos standartui ir tinkamam kasdieniam gy
venimui išlaikyti — mūsų dar tebesprendžia- 
inos.

1942 m. daugiau kaip 10 milijonų šeimų ir 
pavienių vartotojų turėjo metinių pajamų ma
žiau kaip po 1.000 dolerių. Mes nuolat dirbame, 
kad šias sąlygas pagerintume. To siekiant, dar
bo aprūpinimo įstatymas, kuris neseniai buvo 
pateiktas kongresui, buvo vienas pagrindinių 
žingsnių tąja kryptimi.

Iki mes pakankamai neapsirūpinsime, kad 
galėtume visiems užtikrinti ekonominį saugu
mą, mūsų demokratijoje pasiliks skaudi vieta, 
į kurią jos priešai rodys, kaip į bandymų „ne
pasisekimą“.

Taigi, turėjome pagrindinius demokratijos 
principus: individuališkumą, žmonių valdžią 
laisvę ir saugumą.

Dinamiškoji demokratija
Demokratija nėra statinė (sustingusiai pasto

vi), ji nėra nekeičiama doktrina. Demokratija 
keičiasi, ir kiekviena generacija įneša ką nors 
nauja į demokratijos koncepciją. Kiekviena ge
neracija turi vesti savo demokratinę kovą, savo 
sąlygose ir savais ginklais.

Visais laikais bus žmonių, kurie nepasitikės 
ir bijos paprasto žmogaus.

Prezidentas Rooseveltas WaSingtone per 
Thomui Jeffersonui paminklo pašventinimo iš
kilmes pasakė: „Jeffersonas gyveno, kaip ir mes 
gyvename, viduryje kovos, kuri vyksta dėl val
dymo tarp žmonių, kurie patys save pasiskyrė 
valdyti, ir tarp tų, kuriems šis valdymas pa
vestas pagal rinkimų teisę balsuojant ir daugu
mai pritariant Jis tikėjo, kaip ir mes tikime, 
kad bendra žmonijos opinija turi pirmaujančios 
reikšmės prieš diktuojančius pasiskyrusiuosius.“ 

Mes pasirinkome daugumos valdymo kelią, 
nes mes tikime kiekvieno žmogaus paveldėta 
verte ir garbe. Mes nesame atsiekę visų tikslų, 
kuriuos siekiame. Mes išbridome iš didžiojo 
pasaulinio karo ne tiktai su praeityje apsaugo
tais laimėjimais, bet kartu turime progos juos 
gerinti ir toliali.

Mes turime budėti.' Prezidentas Trumanas 
praeitų metų birželio mėn. Jungtinių tautų kon
ferencijos delegatams kalbėjo: „Fašizmas ne
mirė kartu su Mussoliniu. Hitlerio taip pat 
nėra, bet jo iškrypusios vaizduotės pasėta 
sėkla įsišaknijo daugelio fanatikų smegenyse. 
Yra lengviau pašalinti tironus ir išnaikinti kon
centracijos stovyklas, negu sunikinti idėjas, 
kurios juos pagimdė ir pridavė jiems jėgos. 
Pergalė kovos lauke yra esminga, bet to dar 
maža. Dėl geros taikos, pastovios taikos pado
rieji pasaulio žmonės turi būti pasiryžę sunai
kinti piktąją dvasią, kuri paskutiniajame de
šimtmetyje kabo ties pasauliu.“ 
(Iš „Army Talks“) Vertė J. Bružas

nisteriui Andre Philip. Kompromisas buvęs 
padarytas ir U generolų.

Lenkų rekrutavimas vykdomas
Iš Wašingtono AP praneša, kad atsakingi 

vyriausybės pareigūnai pasakė, kad gen. J. T. 
McNarney, JAValstybių okupacinės armijos 
Vokietijoje vadas, planuoja rekrutuoti keletą 
tūkstančių lenkų civilių, kad palengvintų JA 
Valstybių karo pajėgų trūkumą.

Pareigūnas pareiškė, kad McNarney yra įga
liojęs samdyti lenkus nežiūrint to fakto, jog 
karo departamentas yra nurodęs atleisti 700 
jugoslavų dėl jų politinio aktyvumo.

Šiuo metu amerikiečių zonoje yra pasam
dyta 23.000 lenkai.

Italai iš naujo prašo Alpių sričių
UP iŠ Wašingtono praneša, kad Italija, žino

dama, jog neteks kolonijinės imperijos, dabar 
kovoja dėl savo krašto sienų Europoje.

Šiuo metu JAValstybių pareigūnai studijuo
ja naują Italijos notą, kurioje atnaujinamas pra
šymas pasilaikyti kontrolę Triesto ir pietinio 
Tirolio Alt-Adige srity. Notoje nurodoma, kad 
grąžinus Austrijai pietinį Tirolį, susidarytų rim
ta italų mažumos problema, ir pabrėžiama, jog 
Italijos saugumas pareisiąs nuo Brennerio praė
jimo kontrolės. |

Septyniolika tautų skolingos JAValstybėms
Iš Wašingtono pranešama, kad finansų mi

nisterija yra painformavusi kongresą, jog 17 
kraštų dar yra skolingi nuo 40 iki 95% pasko
lintų pinigų po pirmojo pasaulinio karo.

D. Britanija skolinga 4.368.000.000 dolerių, 
Prancūzija — 3.863.650.000 dolerių, Italija — 
2.004.900.000 dolerių.

Mažesnių skolų turi dar šios valstybės: Bel
gija, Čekoslovakija, Estija, Suomija, Austrija 
(vokiškoji), Graikija, Vengrija, Latvija, Lietu
va, Lenkija, Rumunija, Jugoslavija, Armėnija 
ir Rusija.

Prancūzijos reikalavimai dėl Bergo
JAValstybių užsienių reikalų ministeris Ja

mes F. Byrnes pareiškė, kad naująją Italijos no
tą studijuoja užsienių reikalų ministerių pava
duotojai Londone. Dėl Fumę ir Zaro penki di
dieji jau susitarę ir sutikę juos kontroliuoti. 
Dabar tariamasi dėl Prancūzijos reikalavimo, 
kuriuo ji nori gauti strategiškai svarbią Bergo 
sritį, aukštai Alpėse.

JAValstybių pasiūlymas dėl keturių Italijos 
kolonijų administravimo kai kurių stebėtojų lai
komas netiesioginiu atsakymu Rusijai, kuri 
reiškė norą, mažiausiai, gauti Tripolitaniją.

Vokietijos komunistai prieš Ruhro atskyrimą
Iš Berlyno AP praneša, kad komunistų par

tijos pirmininko pavaduotojas Walter Ulbricht 
Vokietijos darbininkų prof, vadovų konferen
cijoje pareiškė, kad „Ruhro kraštas yra Vokie
tijos ir jis pasiliks Vokietijos“.

Toks komunistų reikalavimas esąs Prancūzi
jai nepageidautinas, jei ne fatališkas, nes Pran
cūzija tikėjosi Rusijos paramos dėl Ruhro 
krašto.

Ulbricht nurodė, kad Potsdamo susitarimas 
draudžiąs Ruhro krašto atskyrimą nuo Vokie
tijos.

Žydų emigracija
AP iš Londono praneša, kad žydų emigra

ciją trukdanti laivų stoka. Arabų vadai netu
rėtų nieko prieš žydų įsileidimą į Palestiną, jei
gu tokia pat proporcija žydus įsileistų ir kiti 
kraštai.

Australijos kalbėtojas pažymėjo, kad jo vy
riausybė planuojanti įsileisti 2000 žydų, kai tik 
bus gauta laivų. Jo pareiškimu, per metus esą 
numatoma įsileisti Australijon po 7000 žydų.

Austrijoje maisto nepriteklius
Sąjungininkų taryba yra painformavusi Aus

trijos vyriausybę, kad, atsižvelgiant į maisto 
stoką pasaulyje, gal būt, būsią reikalinga mais
to davinį sumažinti ir Austrijoje.

• Pagal UNRRA-os pareigūnų pareiškimą, 
Austrijoje žmogus vidutiniškai gauna po 1300 
kalorijų dienai, nors oficialiai nustatyta 1500 
kalorijų.

Paskutinis mėsos davinys, išskyrus žuvis, 
Vienoje, anglų zonoje, buvo padalytas prieš 
penkias savaites. Dabar mėsos vietoje gauna
ma pupelių. Mėsos esama maža net juodojoje 
rinkoje. Ten kainos esančios tiek aukštos, jog 
tik juodosios rinkos makleriai galį pasivęlyti 
sau prabangą — nusipirkti mėsos.

Welles kaltina trijų didžiųjų metodus
New Yorkas, vasario 11 d. AP praneša, jog 

buvęs JAValstybių užsienių reikalų ministerio 
pavaduotojas Sumner Welles praėjusią .naktį 
per radiją pareiškė, kad D.Britanija, JAVals
tybės ir Rusija apleidusios nesikišimo doktriną 
į mažųjų valstybių reikalus.

„Aš negaliu sutikti“, kalbėjo Welles, „kad 
JAValstybės,-Sovietų Sąjunga ir Dižioji Brita
nija ar bet kuri kita didžioji galybė tik dėl 

"savo paprasto laido naikintų fašizmą ir bet 
kuriuo būdu pateisintų kai kuriuos kitus moty
vus, kas dažnai ir daroma, panaikindama nesi
kišimo doktriną ir visai skirtingais tikslais įsi
kiša į silpnėsniųjų žmonių vidaus laisvę ir pri
meta jiems kurios nors rūšies standartizuotą, 
politiškai ankštą švarką“.

Toliau jis pastebėjo, kad „rytinėje Euro
poje, Balkanuose ir už jų mes matome, kaip 
Sovietų Sąjunga elgiasi, visai nežiūrėdama savo 

įstatyminių teisių ir imasi karinio saugumo 
priemonių ir įsikiša į suverenių žmonių vidaus 
dalykus“.

Jis pridūrė, kad „daugelyje vietų Artimuose 
Rytuose ir už jų taip pat ir Britų vyriausybė 
imasi panašių žygių“.

„Jei teisingumas ir nesikišimo doktrina bū
tų dabar sunaikinta, būtų neišvengiama, jog vi
sų mažųjų ir laisvų žmonių pasaulyje laisvė bus 
nušluota“.

.Kaip specifinis pavyzdys, sakė jis, yra tai, 
kad JAValstybės įsikišimą nudelsia, Argenti
nos neskatina sugrįžti į demokratiją. —

Montgomerio vietoje Douglas
AP iš Londono praneša, kad ministeris pir

mininkas Clement Attlee yra paskelbęs, jog 
vietoje feldmaršalo Viscount Bernard Mont
gomery yra paskirtas orinių pajėgų viršininkas 
Sir Sholto Douglas, kuris bus vyriausiu britų 
kariuomenės vadu Vokietijoje ir keturių są
jungininkų kontrolės tarybos nariu.

V. Montgomery dabar paskirtas vyr. kariuo
menės štabo viršininku. Šias pareigas, kaip 
žinome, jis perims birželio 26 d.

Per katastrofas JAValstybėse žuvo 96.000 
žmonių

AP iš Chicagos praneša, kad per katastrofas 
JAValstybėse 1945 metais žuvo 96.000 asmenų 
ir buvo sužeista 10.300.000. Pagal Tautinės 
Saugumo tarybos apskaičiavimus dėl šių įvykių 
turėta 5.200.000.000 dolerių nuostolių.

Taryba šiaip paskirsto žuvusius: dėl automo
bilių žuvo 28.500, mamuose — 33.500, viešose 
vietose ne dėl auto mašinų — 15.500 ir kariš
kių — 6.500.

Fotografijos siunčiamos telegrama
Amerikiečiai kariai ar civiliai tarnautojai 

galės siųsti savo nuotraukas telegrama į namus. 
Už 2'AX2K colių didumo nuotraukos pasiun
timą kainuos 2 doleriai.

Švedų jauni mokslininkai, kurie dirba Stock
holm© universitete organinės chemijos srityje, 
pareiškė, jog jie dirbą su naująja formule anaste- 
tiniam vaistui gaminti. Iki šiol šie vaistai buvę 
gaminami labai ribotu kiekiu. Pagal naują for
mulę, juos galėsią gaminti masiškai, ir tai atideng
sią naujas perspektyvas modernioje medicinoje.

AP iš Madrido praneša, kad Generalissimus 
F. Franko išleido kvietimą į visus ispanus bėg
lius, nežiūrint jų praeities, sugrįžti į Ispaniją, 
jei jie pasiryžę ateityje prisidėti prie Ispanijos
atstatymo.

Savo kalboje Franco siūlė amnestiją, tačiau 
puolė komunistus. „Mūsų revoliucija, sako jis, 
bazavosi nuosavybės ir privačios iniciatyvos 
teise". Pažanga, pasak jo, pareinanti nuo pri
vačios iniciatyvos, o valstybės iniciatyva tu
rinti tik pagalbinės reikšmės. Kalbėdamas to
liau jis pastebėjo, kad Ispanija težiūrėsianti sa
vo vidaus reikalų, jeigu jai atsakomas tarptau
tinis bendradarbiavimas — neleidžiama prisi
dėti prie tautų bendruomenės.

Laukiama, kad po šios kalbos būsią daugiau 
laisvėj, duota spaudai, bet, kaip rašo reporte
riai, ekstremistinė spauda būsianti uždrausta, 
nebūsią leista pulti bažnyčias, Franco rėžimą, 
socialinę bei politinę valstybės vienybę.

Leonas Blumas, kaip UP praneša, pačiu ar
timiausiu metu išvyksiąs į Londoną ir Wašing- 
tona derėtis dėl 2 milijonų dolerių paskolos 
gavimo iš JAValstybių.

INS iš Wašingtono praneša, kad JAV už
sienių reikalų ministeris James F. Byrnes pa
reiškė viltį, kad taikos sutartys su Vokietija ir 
Japonija galėtų būti sudarytos ateinančių 18 
mėnesių laikotarpyje. ,

Jo teigimu, turįs būti padarytas kiekvienas 
galimas žingsnis, kad pagreitinus Sąjunginin
kus prie galutinės taikos ir kad būtų tuojau, 
užbaigus Italijos reikalus, imta ruoštis taikos 
sutartims su Vokietija ir Japonija sudaryti. Pa
ruošiamoji konferencija dėl Italijos jau vyk
stanti Londone.

Ankstyvas taikos sutarčių sudarymas su Vo
kietija ir Japonija, pareiškė Byrnes, nereikšiąi 
atsisakymo nuo planuojamos ilgos priešų kraš
tų okupacijos.

Praneša iš Niurnbergo, jog vasario mėn 12 d. 
buvo nušautas vienas amerikietis karys.

Iš Frankfurto praneša, kad tiek phskiri, tiek 
organizuoti vagys plėšia traukinių vagonus su 
drabužiais, cigaretėmis, plunksnomis, pieštukais 
ir kt.

Vagystės siekiančios kelių dešimčių tūkstan
čių dolerių sumai.

Ponia Roosevelt amerikiečių kariams nepa
taria vesti vokietes ar kurias kitas užjūrio mer
gaites. Kariai pirmiausia turį grįžti namo ir tik 
tada pagalvoti apie vedybas. Karo vedybos daž
nai būnančios neilgos, po jų netrukus skiria
masi. Vokietės norinčios patekti į Ameriką ir 
tik todėl tekančios už amerikiečių.

Jungtinių Tautų Organizacijos vyr. būstinė 
laikinai būsianti Newyorko raityte.

Iš Frankfurto pranešama, kad paleistos 7 ju
goslavų sargybų kuopos, kurios buvo naudotos 
vokiečiams, JAV kariuomenės belaisviams, sau
goti.

Atominės bomboa bandymai su laivynu bus 
balandžio 3d,
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