
Atstovus palydint
Vienas didžiausių ir reikšmingiausių įvykių 

šiandieniame mūsų gyvenime yra susiorganiza- 
vimas į Tremtinių Bendruomenę. Šiandien tas 
darbas, galima sakyti, jau eina į pabaigą. Vi
sur, kur tik gyvenama mūsų tautiečių, šiomis 
dienomis vyko susirinkimai, vietos komitetai 
ar valdybos juose davė savo darbo apyskaitas, 
demokratiniu būdu rinkomės naujus komitetus 
ir atstovus į apygardų ir centro suvažiavimus, 
jeigu tai jau seniau nepadaryta. Ir tai buvo 
atlikta pagal vienus ir tuos pačius nuostatus. 
Išrinktieji įgaliotiniai rinkosi į apygardų bu
veines, sudarinėjo apygardines vadovybes — 
tarpininkus tarp centro ir vietų komitetų. Ir po 
viso to, štai esame išvakarėse istorinio mūsų 
gyvenime įvyko — Tremtinių Atstovų suva
žiavimo centre. Jis įvyksta š. m. kovo 3—-4 d. 
Tomis dienomis susiėję išrinktieji atstovai pa
dės paskutinę plytą mūsų bendruomenės rūmų 
statyboje: taip pat demokratiniu būdu jie su
darys aukščiausią vadovybę — Vyriausiąjį 
Tremtinių Komitetą — ir kitus organus.

Šio istorinio suvažiavimo dalyviai, atstovau
dami visas mūsų bendruomenes, galės atviru 
ir gyvu žodžiu perduoti išrinktai aukščiausiajai 
vadovybei visus mūsų sunkumus, ir rūpesčius, 
vargus ir džiaugsmus, laimėjimus ir nepasiseki
mus. Šaltu ir blaiviu protų, gyvenimišku 
patyrimu ir esamų sąlygų pažinimu vadovau
damiesi, jie vispusiškai apsvarstys ir numatys 
būdus ir priemones, kuriomis aukščiausioji va
dovybė — Vyriausiasis Tremtinių Komitetas — 
galės sutelkti šio karo išblaškytus tautiečius 
siekti statute sutrauktai apibūdintų tikslų. O 
tie mūsų — Tremtinių Bendruomenės — tiks
lai yra šie: 1) išlaikyti ištrėmime esančią lietu
vių tautos dalį sveika ir pajėgia, 2) saugoti lie
tuvių vardą, 3) vykdyti profesinį pasiruošimą 
ir specializaciją, 5) ugdyti tautinį solidarumą 
ir darbo meilę, 6) talkinti tremtinius globojan
čioms įstaigoms bet administracijai ir 7) tuo 
keliu ruoštis naujam gyvenimui nepriklauso
moj tėvynėje.

To siekdami ir tame siekime dabartinio sa
vo gyvenimo prasmę įžiūrėdami, mes kiekvie
nas esame pasiryžęs asmeniškai paklusti, susi
spausti ir pasiaukoti tiek, kiek to bendrųjų in
teresų labui iš mūsų pareikalaus įgaliotiniai ir 
jų pastatyta aukščiausioji mūsų vadovybė. Mes 
žinome ir gerai suprantame, kad drausmė ir 
susiklausymas yra pirmutinė ir svarbiausia są
lyga bendram, sutartiniam darbui. Kur jų nė
ra, ten organizacija — ne organizacija, o palai
da. nepastovi minia, nieko nesiekianti, nieko 
nepasiekianti. Mes tokiais būti nenorime Kol 
išgyvensime tremtinio dienas, kol galėsime sa
vo gimtajame krašte atsikurti pilną kultūringo 
žmogaus gyvenimą, pagrįstą žmogaus teise ir 
demokratine laisve, turėsime pernešti gal dar 
ne vieną sunkią ir juodą dieną. O tai lengviau 
pakelsime tik sudarydami vargo ir nedalios už
grūdintą bendruomenę, kurios drausmingi ir są
moningi nariai aukosis visi už vieną, o vienas 
už visus.

Rimtai, atsargiai ir apgalvoti rinkome savo 
atstovus šiam istoriniam suvažiavimui. Sutei
kėme jiems plačiausius įgaliojimus. Jautėme 
juose tą didelį atsakingumą, su kuriuo jie ėmė
si patikėtų pareigų. Jeigu bendruomenę įsivaiz
duosime gyvu organizmu, o centrinę jos vado 
vybę — širdimi ir smegenimis, tai mūsų siun
čiamieji atstovai prilygs nervų siūleliams, ku
riais palaikomas nuolatinis ryšys tarp gyvybi
nių organų ir smulkiausių bei tolimiausių kūno 
dalių. Tikime, kad ateityje ryšys tarp bendruo
menės viršūnės ir pašaknių bus tampresnis ir 
reikšmingesnis, negu jis ligi šiolei praktiškame 
gyvenime reiškėsi. Manome, kad bus surasta 
kelių ir priemonių vieningai, tvarkančiai, nuro
dančiai. o svarbesniais atvejais — informuojan
čiai valiai iš centro visas, kad ir toliau nuo jo 
esančias vietoves pasiekti: to laukia kone kiek
viena sritis — ir švietimas, ir menas, ir auklė
jimas ir pagaliau vidujinis stovyklų administra
vimas.

Visuomeninė veikla yra, paviršutiniškai 
imant, pats nedėkingasis darbas. Tuo nedė- 
kingesnis jis yra dabar, gyvenant nenormaliose 
sąlygose, kurios betgi duoda progos iškilti as
menybėms, statančioms visuomenės reikalus ir 
jos gerovę pirmoje eilėje. Tokiu atveju lau
kiame. kad bendruomenės viršūnę — Vyriau
siąjį Tremtinių Komitetą — renkant, lems ne 
vien išsimokslinimas, bet dar veiklumas, parei
gingumas, visuomeninio darbo patyrimas, pa
galiau — visuomeniškumas, suprastas plačiausia 
to žodžio prasme.

J. Aistis — Aleksandriškis 
Amerikoje

Kaip teko iš patikimų šaltinių patirti, J. Ais
tis — Kossu-Aleksandriškis neseniai apgynė 
Sorbonos universitete disertaciją, o dabar jau 
yra nuvykęs į Ameriką, kur vienam* universi
teto skaitys literatūros paskaitas.

Tarptautinės painiavos
Pirmajai Jungtinių Tautų pilnaties sesijai 

pasibaigus, mėginsime peržvelgti tarptautinę 
būklę, kuri po šios konferencijos dar nėra iš
ryškėjusi. Iškeltieji ir nagrinėtieji Saugumo 
Taryboje klausimai nebuvo galutinai išspręsti: 
vieni jų buvo pavesti tiesioginiai suinteresuo
toms šalims sutvarkyti, o kiti priimti Saugumo 
Tarybos dėmesin. Ar šių klausimų sprendimai 
patenkins suinteresuotus kraštus ar ne, dar 
sunku spėlioti.

Apskritai imant, tarptautinė padėtis nerodo 
gerėjimo ženklų. Tiesa, ji neina blogojon pu
sėn, nors painių problemų yra ne tik Pirenejų 
bei Apeninų pusiasaliuose, jų nemaža yra ir 
Artimuose bei Tolimuose Rytuose.

Šiuo metu gyvas diplomatini* veikimas 
vyksta dėl Jugoslavijos — Italijos ir Italijos- 
Austrijos sienų nustatymo. Jugoslavija reika
lauja Venezia Giulia srities ir Triesto. Italija 
dėl Fiume ir Žara didelio pasipriešinimo nero
do, tačiau dėl Triesto ypatingai spiriasi. Ne
nusileidžia ir Jugoslavija, nes ją stipriai remia 
Rusija, palaikydama, kad bent vakarinė Tries
to dalis su svarbiu uostu tektų Jugoslavijai. 
Anglija linkusi Triesto miestą palikti Italijai, 
o uostą pavesti tarptautinei kontrolei. Dėl šių 
sienų nustatymo dirba užsienių reikalų ministe- 
rių pavaduotojų taryba, kurios pasiūlymus vė
liau galės ratifikuoti Europos taikos konferen
cija. Tam reikalui komisijos tiria padėtį vie
toje.

Nemažesnio aktyvumo rodo Austrija ir Ita
lija dėl pietinio Tirolio. Austrai savo preten
zijas remia gyventojų dauguma, o Italija jas 
įrodinėjo ekonominiais bei saugumo motyvais. 
Ir vieni ir kiti turi racijos, bet susitarti nėra 
lengvas dalykas, nes, be ekonominių, visada 
įsiterpia tautiniai motyvai. Nors viešai jie ir 
nereiškiami, tačiau jų veikimas labai jaučiamas.

Europos vakumas — Vokietija — taip pat 
nesutvarkyta. Didžiausio sunkumo čia sukelia 
centrinės vyriausybės sudarymo ir Ruhro bei 
Reino sričių sutarptautinimo klausimai. Pran
cūzija labai ryškiai pasisako už Ruhro krašto 
sutarptautinimą. Šią tezę palaiko ir prancūzų 
komunistų partija, tuo tarpu Vokietijos komu
nistų partija pasisako už nedalomą Vokietiją 
ir Ruhro kraštą laiko neatskiriama Vokietijos 
dalimi. Savo teigimą jie remia Potsdamo nu
tarimu. Anglija šiuo klausimu dar galutinai 
nepasisakė, nors nėra priešinga Vokietijos ka
ro potencionalą — Ruhro kraštą — išskirti iš 
Vokietijos valdymo galios. Kol šis klausimas 
nėra išspręstas, tol yra didelių sunkumų cen
trinei Vokietijos vyriausybei sudaryti ir esa
mam vakumui užpildyti.

Pirenėjų pusiasalis taip pat nėra laisvas nuo 
vidaus ir išorės poveikių, šiuo metu kairioji 
Prancūzijos visuomenės dalis daro smarkų 
spaudimą į vyriausybę, kad ji nutrauktų santy

Pabaltiečių grąžinimas paneigiamas
Frankfurtas, vasario 23 d. UP praneša, kad 

gen. J. T. McNarney pabrėžtinai vakar paneigė 
aplinkybę, kad JAValstybės įstaigos planuo
jančios iš amerikiečių zonos Pabaltiečių* grą
žinti į namus.

Priverstinas Baltų grąžinamas į savo kraš
tus niekad nebuvo svarstomas, pareiškė Mc 
Narney, pridurdamas, kad tai nebuvę jokios 
intencijos, išskyrus karo kriminalistus ir JA 
Valstybių armijo* baustu* už kriminaliniu* pra
sižengimus.

Jei kada kuris paskira* baltas ar Jungtinių 
Tautų individas bus nustatytas, jog jis yra bu
vęs nacių bendradarbi*, jam bus atsakyta JT 
displaced-persons globa, pereiškė McNarney.

Jungtinių Talitų displaced-person* centruose 
amerikiečių zonoje yra apie 75.000 Baltų, kurių 
dauguma yra į Vokietiją atvežti prievartos 
darbams, nors kai kurie atvykę savo noru ar 
yra vokiečių kilmės, sako McNarney.

Kariuomenė* ir UNRRA-o* sutartis DP 
aprūpinti

Frankfurtas, vasario 21 d. Tarp UNRRA-os 
ir kariuomenės yra pasirašytas susitarimas, pa
gal kurį kariuomenė toliau tęs aprūpinimą DP 
amerikiečių zonoje. Susitarimas koordinuoja 
aprūpinimo operacija* tarp kariuomenė* ir 
UNRRA-os.

Naujasis paktas pakeičia anktyvesnį UNR- 
RA — SHAEF sustiarimą. Jis yra pasirašytas 
USFET Štabo viršininko gen. majore H. R. Bull 
ir gen. Įeit Sir Frederick Morgan, UNRRA-os 
šefo Vokietijoje.

Pagal susitarimą, kariuomenė atsakinga ap
tekinant DP m>l«»i, kuru, drabužiai*, baldais.

kiu* su Franco rėžimu. Iš kitos pusės, pačioje 
Ispanijoje ir už jos sienų vyksta gyvas judėji
mas dėl monarchijos atstatymo. Ispanijoje 
esančios dvi monarchistų partijos susijungė, 
atsieit, sudarė bloką monarchui grąžinti Ta
čiau karlistų partija, kuri remia ne Don Jua- 
ną, bet Burbonų dinastijos atstovą, sutinka pa
laikyti Don Juaną tik tuo atveju, jei Burbonų 
palikuonis atsisakytų nuo sosto.

Prancūzijos vyriausybė labiau palaiko res
publikoniškus buvusios vyriausybės šalininkus, 
kai Anglijos laikysena tuo atžvilgiu nėra iš
ryškėjus. Nors prieš Franco rėžimą ji yra taip 
pat aiškiai pasisakiusi, tačiau konkrečių žygių 
dar nebuvo ėmusis, išskyrus komunistų parti
ją, kuri reikalauja su Franco Ispanija nutraukti 
politinius ir ekonominius saitus. Pats Franco 
pradeda savo priešininkus nušalinti iš valdžios 
aparato, ypač sustiprino akciją prieš komunis
tinį judėjimą. Neatsargu* Franco rėžimo pa
keitimas turėtų negeistinų reiškinių Europos 
politikoje. Todėl čia reikalai vykbta gana lėtai.

Artimuosiuose ir Tolimuosiuose Rytuose 
prasidėjo antibritiškas judėjimas. Ypačiai pas
kutiniuoju metu Indijoje britams iškilo didelių 
rūpesčių. Indų judėjimas išsilaisvinti iš Britų 
imperijos globos pradeda reikštis griežtesnėje 
formoje negu aukščiau. Britai iš savo pusės 
visai aiškiai sako, kad Indija laisvių praplėti
mas yra artimiausio meto uždavinys ir kad bri
tai tąja linkme ir einą. Iš antros pusės, pasau
linei taikai organizuoti reikalingas Britų im
perijos vieningumas ir reikama tvarka, kad ji, 
tarptautiniu* santykius reguliuojant, galėtų da
lyvauti sprendžiamuose įvykiuose visu savo 
svoriu, kaip didžioji pasaulio galybė. Tik to
kia vienalytė Britanija gali atsverti nuolatinį 
kitų galybių veržimąsi į pasaulinės hegemonijos 
sritį.

Spontaniško* demonstracijos, kurio* vyksta 
Egipte, Bombėjuje, Kalkutoje, Karači ir kitur, 
kaip anglų laikraštis News Chronicle rašo, ky
lančios dėl dviejų priežasčių. Viena šių priežas
čių esanti JT Charts, pagal kurią visos tautos 
turi teisę būti nepriklausomos, ir antra — bri
tų imperijos ūkinis nusilpimas. Dėl šių svar
biausių priežasčių vykstąs Britų imperijoje jai 
priešingas judėjimas,

Tok* politinės ir ūkinė* Britų imperijos ga
lios silpninimas ir mums nėra pageidaujamas, 
nors tautų kova dėl laisvės negali būti laikoma 
neteisėtu reiškiniu. Tačiau, kada vyksta kova 
dėl pasaulinė* taikos, dėl tautų bendros lais
vės, tai laikinas visiška laisve nesinaudojimas 
nėra nepakenčiamas. Jei sunkmečiu vienai ar 
kitai tautai ir pasisektų laisvę atgauti, tai dar 
nereikštų didelio laimėjimo apskritai, nusto- 
jant pasaulinės taikos pagrindų, dėl kurių ne
buvimo ir tos pačios tautos vėl patektų į tokias 
rankas, kurio* ir turėtos laisvės negrąžintų.

Paskutiniomis žiniomis Bombėjuje ir kitose 
Indijos vietose grąžinama tvarka. Persijos— 
Irano—Rusijos pasienis taip pat nėra taikus, 
'nors per Londono radiją ir buvo pareikšta, jog 
tarp Persijos delegacijos pirmininko ir Stalino 
vykstančios derybos palankia kryptimi. Arti
miausiu metu turės paaiškėti šių derybų rezul
tatai, nes iki kovo 2 d. raudonoji arfhija turės 
pasitraukti Jei ji nepasitrauktų, įvyktų Tehe
rano konferencijos pažeidimas. Suprantama, jei 
Persija sutiktų su raudonosios armijos dalinių 
buvimu Azerbeidžane, tai vis dėlto dar neaiš
ku, kaip tai reaguotų JT Saugumo taryba, išei
dama iš pasaulinio saugumo sumetimų. Neto
lima ateitis ir čia parodys įvykių raidą.

Nematome gerų santykių ir Kinijoj. Čung- 
kinge kinų studentai demonstruoja, reikalau
dami, kad Sovietų Sąjungos kariuomenė būtų 
iš Mandžurijos atitraukta, kaip tai buvo Rusi- 
jos-Kinijos pakte nustatyta.

Negana to, Kinijoje vėl įvyko susidūrimų 
tarp centrinės vyriausybės ir kinų komunistų 
kariuomenių. Tas rodo, kad padėtis iki šiol vis 
dar nesikonsoliduoja.

Grįždami į Europą, turime paminėti rytų ir 
pietryčių — Balkanų, Graikijos ir Lenkijos 
kraštus, kurių gyvenimas taip pat panašus į 
ginkluotą stovyklą, kaip JAValstybių užsienių 
reikalų ministeris Byrnes kartą išsireiškė. Čia 
politinis veidas išryškės tik tada, kai bus pra
vesti parlamentariniai rinkimai, bus sudarytos 
vyriausybės ir jos pradės savo darbą. Tačiau 
šiuose -kraštuose išryškėjimo greitu laiku ne
laukiama, nors JAValstybės ir pageidauja tai 
įvykdyti greičiau.

Vasario 24 d. per Londono radiją buvo pa
reikšta, kad, kaip ministeris pirmininkas Groza 
pasakęs, Rumunijoje visuotini rinkimai būsią 
tik vasaros pabaigoje. Vadinasi čia politini* 
gyvenimas nebus dar ilgai sunormuotas, nors 
JAValstybės ir D.Britanija pripažino praplės
tąją Rumunijos vyriausybę. Ir kol Balkanų 
valstybėse nebus sunormuotas politinis gyve
nimas, tol negalės būti sudarytos taikos sutar
tys ir tuo būdu Europos taikos konferencija 
nebus pilnutinė. Paskutiniuoju metu per Lon
dono radiją buvo pareikšta, kad Europos Tai
kos konferencija iš gegužės mėn. 1 dienos, kaip 
kad buvo anksčiau paskelbta, būsianti nukelta.

Iš šių bendrų pastabų aiškėja, kad nei Eu
ropoje, nei Azijoje bei Artimuose Rytuose dar 
nematyti gerėjimo žymių, bet, priešingai, pa
dėtis ryškėja ir komplikuojasi. Nereikia to lai
kyti blogu ženklu, nes gyvename naujosios eros 
amžių, kada motorų judėjimas artėja į garso 
greitį, kada energijos atpalaidavimas iš atomų 
virsta žmogui nesuprantama jėga, kada prade
dama pasiekti mėnulį, — esant tokioms apysto- 
voms, politiniai ir ūkiniai sunkumai, kurie da
bar pasaulį, ypač Europą slegia, gali tvarkyti* 
panašiu tempu kaip ir paminėti reiškiniai.

DP ir Pabaltijo reikalai
patalyne, be to, — užlaikymo, vartojimo bei 
medicinos reikmenimis.

Ji taip pat teiks medicinos ir dantų gydy
mą, paremiant UNRRA-o* medicino* aprūpi
nimą ir pasilaikys atsakomybę dėl tvarko* bei 
jo* įgyvendinimo.

Kariuomenė sutiko konsultuoti UNRRA-os 
stovyklų direktorių* pirmiausia tai* atvejais, 
kur DP gali būti kratomi, areštuojami ar su
laikomi.

UNRRA adminiatruoa DP centru*, tvarkys 
savanorišką agentų dalyvavimą DP programo
se, vadovaus centraliniam paieškojimų biurui, 
palaikys statistiką ir padės koordinuoti Jung
tinėms Tautoms planuojamą DP repatrijaciją.

USA svarsto pronacių baltų perkėlimą
Vašingtone*. — II. 20 d. (UP) Valstybės de

partamentas, kaip informuoja Stars and Stripes, 
tiria pranešimus apie armijos įsakymą dėl Bal
tijos pronacių pašalinimo iš stovyklų USA šo
no je.

Departamentas remiasi faktu, kad USA nie- 
kumet nepripažino Rusijos prisijungimo trijų 
Baltijos respublikų — Estijos, Latvijos ir* Lie
tuvos ir visą laiką palaiko su jomi* diplomati
nius ryšiu*.

Dėl šio fakto pronacių simpatikai negali bū
ti grąžinti jėga. Daugiausia, ką galima pada
ryti yra išskirti tuos, kurie kovojo su naciais 
arba savanoriškai dirbo dėl jų, ir traktuoti juos 
kaip karo belaisvius. .

Valstybės departamentas prieš kurį laiką 
pranešė armijai, kad Baltų tautiečiai neturi bū
ti gabenami į rusų valdomas teritorijas, išsky
rus tuo*, kurie patys reikalauja sovietų piliety
bė*. Departamentas nori patirti, ar ši politika 
vykdoma Vokietijoj.

Tūkstančiai lietuvių, latvių, ir estų DP sto
vyklose amerikiečių zonoje kovojo prieš Rusi
ją kaip nariai antibolševikiškų savanorių legi- 
jonų, po to, kai Rusija okupavo Baltiją.

šiuo metu visi šie Baltai, įskaitant ir pro
nacių karius, esą maitinami kaip „neutralūs“ iš 
USA armijos karo valdžios sandėlių.

Trisdešimt du nauji kardinolai
šie metai katalikų gyvenime yra nepapras

tai reikšmingi: jais buvo įšventinti 32 nauji 
kardinolai Toks dideli* kardinolų skaičius bu
vo paskirtas tik 1517 metais. Įšventinimo proga 
Popiežius Pius XII pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė, kad Bažnyčia nepriklausanti nei kuriai 
rasei nei bet kuriai vienai tautai, o esanti visų 
žmonijos tautų šeima, atpirkta Kristaus krau
ju. Nors taika dar neviešpataujanti pasaulyje, 
tačiau Bažnyčia su vienoda motiniška meile 
apimanti visas tautas.

Toliau Popiežius palietė pasaulinę politiką 
ir pareiškė, kad be Dievo ar atsitolinus nuo Jo, 
negalį būti tarp tautų tikros vienybės. Bažny
čia apimanti visą žmonių bendruomenę. Ji nie
kada nesiveržusi į pasaulio hegemoniją, ypa
čiai suprastą imperialistine prasme, kaip dažnai 
esą tvirtinama. Moderniosios imperialistinė* 
valstybės esančios palaikomos jėga ir neturin
čio* jokio tvirto pagrindo. Tokie organizmai 
esą linkę iširti ir iššaukiu naują trynimąsi... 
Bažnyčia esanti susirūpinusi karo metu iš savo 
tėvynių išblokštais tremtiniais. Jeigu ji pa- 
gelbstinti grįžtantiems pabėgėliams/ tai jo* dar
bo nesą galima traktuoti kaip noro, kad trem
tiniai prievarta ir prieš jų pačių valią būtą 
grąžinami namo.

1
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Dėtuvių gyvenimas

Mes matėme lietuviškąjį kiemą .
(Iš Vasario 16-sios minėjimo Bamberge)

Tylūs, lyg susimąstę, žemučiai barakai stūk
so pamiškėje. Tai buvusi Reicho Darbo tarny
bos kolonija. Ji dabar priglaudusi dali Bam
berge gyvenančių vargšų benamių lietuvių ...

Į šią kuklutę koloniją patenki apie gerą ki
lometrą pažygiavęs Moos gatve už Bambergo 
miesto ir čia atsiduri tiesiai į kolonijos vartus.

Prieš Vasario 16-tąją stovyklos rajone ir ties 
vartais be pertraukos Virė darbas. Čia matėsi 
jos piliečiai bevežą žvyrą, eglių šakas, samanas 
ir visą kitą, kas reikalinga pasiruošimui didžia
jai lietuvių šventei...

Ir štai, kai Vasario 16-tosios rytą skubėjo 
svečiai j stovyklos šventės minėjimą, juos pa
sitiko gražiai žalumynais išpuošti ir Gedimino 
stulpu pagražinti didingi iškilmingieji vartai.

O rajone ką matėme?... Čia matėme ti
krąjį rūnestingo lietuviškojo ūkininko kiemą. 
Viskas švaru, gražu, kruopščiausiai sutvarkyta, 
kiekvienas daiktelis savo vietoj. Takeliai nu
švarinti, smėliu išbarstyti, lygiai taip, kaip Lie
tuvoj didžiųjų švenčių belaukiant...

Kieme matėme ir daugiau ką. Matėme pui
kiausiai išpuoštą aikštelę prie vėliavos stiebo. 
Samanomis išklostytose plokštėse gražiai išde- 
koruota vytis, vyčio kryžius ir Gedimino stul
pai. Šonuose išdėstyta data: 1918—1946 metai 
Vasario 16-to ji diena.

9 vai. 15 min. prie vėliavos stiebo atžygiavo 
pradžios mokyklos, progimnazijos mokiniai ir 
visa lietuviškoji visuomenė. Čia žodį taria KZ 
Mildažius. Jis trumpais bruožais paaiškina die
nos reikšmę, trumpai perbėga amžių eigoj ves
tą lietuvių. kovą dėl laisvės, kviečia ir toliau 
nenuleisti rankų ir nenuilstamai dirbti to paties 
tikslo siekiant...

Po to iš Lietuvių krūtinių išsiveržia galingi 
Dievo Motinos Himno garsai. „Marija, Mari
ja“ ... banguoja giesmės posmai rajono erdvė
je, jie aidi tolyn, gal užkliūva už Vokietijos 
šaltų uolėtų kalnų ir... gal pasiekia mūsų Tė
viškės lygumas...

Maldos žodžius pakeičia Tautos Himnas. 
Jį begiedant vėliava palengva kyla į viršų, o 
visų veiduose justi tvirto pasiryžimo ir priesai
kos gaida.

Vėliau pilna bažnytėlė prigūžėjo žmonių. 
Kiti ir nebetilpo. Meldėsi lauke. Jie meldėsi 
ir prašė Dievą, kad suteiktų ištvermės ir jėgų 
sunkaus bandymo kelyje...

Stovyklos koplytėlė įrengta kuklučiame ba
rakėly, bet ji mums miela ir artima. Artima 
todėl, kad ji yra mūsų ir ji atitinka mūsų var
gingą gyvenimą* Nors ne iš savos medžiagos, 
bet patys mes ją statėm, patys įrengėm, patys 
joje ir meldžiamės...

Į besimeldžiančius gražiais pamokslo žodžiais 
prabyla stovyklos klebonas kun. Dr. Endriū- 
nas. Jis gražiai supina mūsų ištrėmimo vargus, 
Tėvynės ilgesį su religiniais motyvais ir visus 
nuteikia pastiprinančia dvasia. Ne vienos skruos
tus suvilgo ašaros...

Po pamaldų visi susiburia į stovyklos salę 
iškilmingojo posėdžio aktui. Stovyklos salė 
įrengta rajone esančiam mūriniam pastate, iš
dabinta žalumynais ir vainikais. .Čia prasi
skleidžia gražiai išdekoruota scena, kurioje už 
Gedimino pilies vaizdo matome didingai bes-

kriejantį juodam fone milžiniško didžio vytį. 
Kairėj Klaipėdos švyturio vaizdas, o dešinėj- 
lietuviška ūkininko sodyba su simboliška svir
timi ir dviem pakrypusiais rūpintojėliais. Apa
čioj užrašas: „Tas laisvės nevertas — kas ne
gina jos“.

Scenos išdekoravimo darbas kruopščiai ir 
rūpestingai atliktas stovyklos menininko St 
Montvido.

Posėdžio atidaromąją kalbą pasako progim
nazijos direktorius p. Tamulionis. Į garbės pre
zidiumą kviečiami tautai nusipelnę žmonės ir 
kaimyninitf Pabalti jo valstybių, lenkų ir ukrai
niečių atstovai.

Po to vyksta sveikinimai. Perskaitomas 
UNRRA-os vice-direktoriaus raštu atsiųstas 
sveikinimas, po jo įspūdingais žodžiais sveikina 
estų, lenkų, latvių ir ukrainiečių atstovai. Estai 
Čia pat lietuvių tautiniam komitetui įteikia 
šventinę dovaną — su lietuviškais ir estiškais 
įrašis albumą, o latvių atstovas — mūsų tauti
nėmis spalvomis papuoštą adresą.

Po sveikinimų dar kalba Dr. Endriūnas ir 
KZ inž. Budginas. Posėdis baigiamas Tautos 
Himnu. Pastiprinti kilniomis mintimis, visi 
skirstosi į vargingas savo buveines ...

Vakare toje pačioje salėje vyksta antroji 
šventės minėjimo dalis — meninis pasirody
mas.

Šioje programos dalyje irgi pilnutėlė salė 
žmonių. Jų tarpe matome UNRRA-os Direk
torių Kpt. Ralph B. Price su savo bendradar
biais ir daugybę svečių iš kitų tautų stovyklų.

Scenai prasiskleidus, programos konferuo- 
toją progimnazijos mkt. poetas p. Kriščiūnas 
pasako jaudinančių minčių. Nukelia klausyto
jus į Nemuno, Neries, Nevėžio pakrantes ir su 
jais padaro trumputę ekskursiją gimtaisiais Tė
viškės laukais. Po to skaito savo kūrybos eilė
raštį „Pirmajai Vasario 16-tai“. Vėliau poetas 
Kriščiūnas dar skaitė savo eilėraščius: „Ar pa
matysiu“ ir „Mano taurelė auksinė“.

Scenoje gražiai pasirodo ir vietos stovyklos 
choras, diriguojamas chorvedžio J. Paplausko. 
Čia išpildoma: Vaičiūno „Žuvusiems Kariams“, 
Naujalio „Lietuva brangi", Bendoriaus „Trijų 
seselių“ ir „Ei turiu turiu“, Paulausko „Miškų 
gėlė“, Šimkaus „Martyno Jankaus daina“ ir Ži
levičiaus „Laivės daina“.

Smuikininkas P. Naučas smuiku atlieka, 
akomponuojant p. Kundrotienei, porą pasauli
nės muzikos kūrinių.

Vilniaus Muzikos Mokyklos lektorė p. Kun- 
drotienė pasirodo ir solo fortepionu.

Po jų scenoje gražiai pasireiškia pradžios 
mokyklos ir progimnazijos mokiniai. Mergai
tės pašoka tautinių šokių: „Kalvelį“, „Ant kal
no karklai siūbavo" ir „Kubilą“. Taipogi gra
žiai pasirodyta ir su deklamacija: Brazdžionio 
„Ištrėmimo kelias", Maironio „Jūratė ir Kasty
tis“, „Po sunkių valandų“ ir Babicko „Lietu
vai“. Ypatingai visus sujaudino ir daug kam 
ašaras ištraukė su inscenizavimu dviejų pra
džios mokyklos mokinių padeklamuota Babicko 
„Malda“..

Visam šventės iškilmingajam pasiruošimui 
daugiausia rūpesčio ir darbo įdėjo naujasis sto-

vykios vedėjas ir vietos kultūrinės srities pa
reigūnai: agr. Karosas ir kiti. Jų įdėtasis darbas 
tebūna nors maža plytelė į mūsų ateities kil
niausių siekimų statomą rūmą.

Jūsų darbas, jūsų jėgos Lietuvai Tėvynei...
Pranas Ališauskas

DILLINGENAS
• Š. m. vasario 25—26 d. d. L. S. Dillingeno 

skyrius persiorganizavo į Tremtinių Bendruo
menės apylinkę. Buvusioji skyriaus valdyba, 
gavusi visuotinį pasitikėjimą, liko vadovauti ir 
Tremtinių Komitetui. Taip pat buvo išrinkti 
šeši teismo tarėjai, trys įgaliotiniai į apygardos 
suvažiavimą ir atstovas į visuotinį atstovų su
važiavimą.

• Vietos Komiteto pastangomis iš UNRRA- 
os pasisekė išrūpinti 65 asmenims algos, kurios 
per mėnesį sudaro apie 13.000 RM sumą. Al
gas gauna nuolatinai fizinį darbą dirbantieji, 
administracijos tarnautojai, mokyklos mokyto
jai ir vaikų darželio auklėtojos.

• Stovykloje gyvenantieji žymūs lietuviai 
instrumėntalistai-baigia organizuoti styginį kvar
tetą. Laukiama atvykstant altisto Gabrijolavi- 
čiaus. Kvartetas žada pasirodyti per ruošiamą 
DP reprezentacinį koncertą.

• Š. m. kovo 3 d. rengiamas čia esančių ke
turių DP stovyklų reprezentacinis koncertas. 
Visų tautybių atstovai labai atsidėję ruošiasi. 
Lietuviai pasirodys su instrumentaline muzika 
ir tautiniais^šokiais.

• Artimiausiomis dienomis laukiama at
vykstant žinomojo dirigento Juliaus Štarkos, 
kuris vadovaus Dillingeno ansamblio vyrų cho
rui ir stovyklos mišriam chorui.

© Estų tautos šventėje — vasario 24 d. — 
be kitų tautybių dalyvavo ir lietuvių atstovai.

• Greitu laiku stovykloje pradės veikti siu
vimo ir kirpimo kursai moterims.

TOLKAS, Schleswigo apskr.
• Kalėdoms su pasisekimu parodęs scenoje 

savo parašytą tragediją „Dvi širdys“, Tolko lie
tuvių stovyklos scenos vadovas K. Vaitkevičius 
dabar pagal Kraševskio apysaką parašė patrio
tinį 4 veiksmų vaidinimą „Margį“, kuris taip pat 
ruošiamas vaidinti. Kas šeštadienis šiupiniuose 
nuolat vaidinama trumpesnių scenos dalykėlių, 
kurių daugumos autorius St. Butkus.

Scenos ryšys užmegztas su kaimyninės 
Eckernforde apskrities lietuviais, kurios mėgė
jai artistai sausio 26 d. rodė Tolko stovykloje 
savo programą.

• Kalėdoms pasirodęs su bažnytiniu choru, 
D. Slavinskas suorganizavo vyrų chorą, kuris 
dabar įtemptai dirba.

® Stovyklai sausio 12 d. paskirtas naujas 
komendantas — J. Švabaitis. Paskelbtos sto
vyklos gyvenimui tvarkyti griežtos taisyklės, 
kurias iššaukė pats pradedąs pakrikti gyveni
mas. Taisykles paskelbė patys lietuviai.

• Gana sunkiai sprendžiamas-kuro klausi
mas. Patys gyventojai, nepritekdami malkų, 
ėjo į mišką sausų šakų rinkti, bet dabar gauta 
papildomai malkų, kurios vežamos pačių sto
vyklos gyventojų turimais arkliais.

Pirmąją premiją laimėjusi „Apleistos sody- 
Sukakties dieną buvo tik iškilmingai pakelta 
tautinė vėliava, tarus žodelį stovyklos komen
dantui J. Švabaičiui, o pats minėjimas vyko 
sausio 19 d. Iškilmingame posėdyje apskrities 
valdybos pirmininkas prof. Dr. K. Alminas pa
sakė kalbą, o klaipėdietis Ašmonas ir kūrėjas- 
savanoris ir Vyčio Kryžiaus kavalierius St. But
kus papasakojo atsiminimų. Sukaktis paminėta 

ir scenoje, kur, šalia kitų tą dieną parodytų 
dalykų, buvo suvaidintas St. Butkaus yaizdelis 
iš Klaipėdos istorijos.

• Sausio mėn. buvo pasirodęs naujas lai
kraštėlis, bet greit sustojo. Ta proga stovyklos 
religinių reikalų vadovas kun. Dieninis paau
kojo 50,— RM senojo laikraštėlio „Nemuno 
Aido“ leidimui paremti. K. Barėnas
SELIGENSTADTAS

Siekiant parūpinti tremtinių scenai dramos 
veikalų, Seligenstadto lietuvių stovykloje įvyko 
literatūrinis konkursas. Trys geriausi kūriniai 
buvo premijuoti piniginėmis premijomis. Jų 
pirmoji paskirta J. Truskūnui už 4 veiksmų 
dramą „Apleista sodyba“, antroji — tam pa
čiam autoriui už 2 veiksmų komediją „Bulvės" 
ir trečioji — K. Žigui už monologą „Stovyklos 
gyvenimo apžvalga“.

Pirmąją premiją leimėjusi „Apleistos sody
bos“ drama, prasiskleidus uždangai, vaizduoja 
lietuviškos pirkios vidų. Jaukumas dvelkia-iš 
to gražaus tėviškės kampelio. Ramybę drums
čia vokiečių okupacijos pergyvenimai. Pro akis 
prabėga skaudūs, kiekvienam gerai pažįstami 
bandymo metai su visais jų žiaurumais.

Antrame veiksme vaizduojamas sunkus iš
gyvenimas atsiskiriant su gimtine. Vyresnis sū
nus, dailininkas, traukdamasis nuo fronto, trum
pai sustojęs tėviškėje, atsisveikina -su namiš
kiais. Jaunesnysis sūnus — artojas lieka tėvų 
globoti ir tėviškės saugoti. Jausmingas motinos 
palaiminimas nežinion einančiam sūnui kiek
vienam tveria už širdies.

Trečiame veiksme kasdieniškas mūsų sto
vyklos gyvenimas. Čia, be geros nuotaikos ir 
išdaigų, dirbamas kūrybinis darbas. Nepasi
sekimai neatima vilties. Prisiminus paskutinius 
pergyvenimus paliekant tėviškę, jaučiamas ar
timųjų ir namų ilgesys.

Ketvirtu veiksmu persikeliame į apleistą so
dybą. Kūčių vakaro prieblanda šaltai dvelkia 
iš tos lietuviškos pirkios, kur pirmane veiksme 
taip buvo jauku. Senasis šeimininkas aplanko 
tokį vakarą savo sodybą, apleistą, išniekintą, 
su išdaužytais langais, apgriauta' krosnimi. Jis 
visai susenęs ir__skaudžių pergyvenimų sugniu
žintas. Ir čia persekiojamas, senukas miršta at
vykusio sūnaus rankose, paskutiniais žodžiais 
skatindamas neapleisti tėviškės.

Drama tęsiasi pusantros valandos.
„Apleistą sodyba" pamatyti turėjo progos 

Seligenstadto stovyklos gyventojai š. m. vasa
rio 15 d. Ją režisavo ir pastatė operos soL 
Sprindys, vaidino scenos mėgėjai. Vaidinimą 
baigus, komiteto pirmininkas stovyklos vardu 
padėkojo scenon ovacijų iššauktam ir gėlėmis 
apdpvanotam autoriui už gražią mintį, linkėda
mas pasisekimo tolimesniame kūrybos darbe. 
Padėka išreikšta taip pat režisieriui .ir akto
riams. Sigitas T.
FISCHBECKAS

Esant per 1000 lietuvių, čia iškyla gyvas rei
kalas turėti savo gimnaziją, bet trūko moky
tojų. Padėjęs nemaža pastangų vietos lietuvių 
komitetas pagaliau surado reikalingą mokytojų 
kiekį, kuris mielai sutiko čia apsigyventi ir 
dirbti vietos kultūriniame židinyje — gimnazi
joje. Komiteto pastangomis buvo atremontuo
tas vienas barakas, kuriame įsikurdino gimna
zija. Ji pradėjo veikti š. m. sausio 10 d. Čia 
mokosi ne tik Fischbecko lietuvių stovyklos 
vaikai, bet suvažiavo norįs mokslo siekti jauni
mas ir iš kitų lietuvių stovyklų, kuriose gim
nazijų nėra: Falkenbergo, Buxtehudės ir Sta- 
dės. Gimnazijoje veikia visos aštuonios klasės.

J. Mikalauskas

Wilhelm Hūnermann

Vyskupas, kuris negali 
laiminti

Romano „Hermanas Juozapas, štelnfeldo 
vienuolis“ ištrauka

Kolno arkivyskupas Arnoldas surikęs pašo
ko lovoje. Kraujas tvinksėjo, kaktą išpylė šal
tas prakaitas. Jis sapnavo, sunkiai sapnavo. Da
bar nubudo. Jo akys skverbėsi į silpnai kam
bario tamsoj šviečiančią alyvos lempelę.

Vyskupui atrodė, kad kažkas baisaus iŠ tam
sos artinasi, jo tykoja, jam grąsina. Iš visų pu
sių slinko baisios šmėklos, ropojo skliautais, 
griebė šalta kieta ranka už gerklės, už širdies.

Blaškydamasis pagriebė sidabrinį varpelį, ku
rio šaukiąs pagalbos aidas nuskambėjo nakties 
tyloje.

Neišdrįsdamas kvėpuoti pasiklausė... ty
lu!... Vėl vaidenosi iš apspitusių šmėklų tarpo 
besiartinanti milžino ranka. Skliautai drebėjo, 
braškėjo, lūžo, griuvo... vėl suskambėjo ma
žas varpelis ilgai, kaip nustojusio vilties šauks
mas.

Pagaliau atsidarė durys. Įėjo tarnas. Plau
kai balti, ranka, laikanti žvakę, drebėjo.

— Jūsų Ekscelencijai — sumikčiojo senelis.
— Pagaliau tu! — sudejavo vyskupas. — 

Prieik arčiau, arčiau! Ko stovi? Dek šviesą! 
Uždek žvakes, visas žvakes, girdi, visas! Tam 
m mane kankina!

Sunkiai ant kėdės užlipo tarnas uždegti ži- 
randelio žvakių.

—• Taip, gerai, gerai! Dabar man geriau! — 
murmėjo lengviau arkivyskupas.

— Jūs sergat, Ekscelencijai Gal gydytoją 
pakviesti? — paklausė senelis, šluostydamas 
vyskupo prakaituotą kaktą.

— Ne, nereikia, nereikia! Negali joks gydy

tojas pagelbėti. Tai yra giliai, giliai širdyje. 
Taip giliai nepasieks joki vaistai. Bet eik čia, 
arti, visai arti prieik, sėsk pas mane, taip, čia 
ant lovos, eikš, duok man ranką! Pasikalbėsime.

— Bet, Jūsų Ekscelencija!...
— Palik tai! Užmirški, kad aš esu vysku

pas! Taip, duok man ranką! Sakyk, Barteli, 
kiek laiko tarnauji pas mane?

— Jau daugiau trisdešimties metų. Ekscelen
cija! Tada, kai atvykau, Jūs dar ėjot dekano 
pareigas šv. Andriejaus bažnyčioje. Tai buvo 
laikai, Ekscelencija, tai buvo geri laikai!

— Taip, Barteli! Tai buvo geri laikai! Ta
da mirė vyskupas Hugo. Didelis garbės troš
kimas įsmigo man širdin! Taip taip, didelis 
garbės troškimas! Tu turi išklausyti, Barteli! 
Mintys nedavė jokios ramybės. Su auksiniu 
raktu atidariau katedros duris, Barteli, girdi?

— Jūs turite užmigti. Ekscelencija, — mik
čiojo tarnas.

— Ne, pasilik! Aš turiu kalbėti, tyla mane 
žudo. Taigi, tu tai gerai girdėjai? Su auksiniu 
raktu atidariau katedros duris. Žinai, kaip tai 
vadinasi?

— Ekscelencija, aš maldauju Jus, neprašy
kit atsakymo, — meldė senelis.

— Ne, aš noriu, tu turi atsakyti! — švokštė 
vyskupas.

— Bažnyčia tai vadina simonija, tačiau ...
— Ne, ne! Pasakei teisingai! Simonija' 

— Nutilęs pora kartų giliai atsiduso. Tada tę
sė savo kalbą toliau, suspaustu, kamuojamu bal
su: — Bet tuomet buvo vienas vienuolis, Barteli, 
vienuolis. ..Žmonės kalba, kad jis yra šventasis. 
Bernardu vadinosi. Clairvaux abatas. Jis inane 
skundė popiežiui Eugenijui. Papiežius pakvietė 
į teismą. Aš"nenuvykau, palikau atkaklus, už
kietėjęs. Ir popiežius uždraudė eiti vyskupo 
pareigas, suspendavo mane, pakirto rankas, jos 
nustojo galios šventinti, laiminti. Dr^ar nebe
turiu jokios* ramybės, Barteli, jokios ramybės, 
tik kančias, siaubą, baimę.

— Eik, paduok stiklą vandens, vieną gurkš
nį, lūpos dega. Tai žarija, kuri iš vidaus ėda, 
degina, iš vidaus gilumos, iš širdies! — Godžiai 
išgėręs vandenį tęsė toliau:

— Ir Dievas atsiuntė vajgą, baudė miestą, 
kuris buvo be palaimos. Maištas virė Kolno 
gatvėse prieš vyskupą ir šią ranką, kuri negali 
laiminti. Nelaimes siuntė Dievas. Kas buvo 
1148 metais, Barteli?

— Badas Koine!
— 1149?
— Pusė Kolno ugnyje.
— 1150?
— Nederlius ir badas, Ekscelencija!
— Bet ką sakė gyventojai, ką sakė kolnie- 

čial dėl šių nelaimių?
— Aš nežinau, Ekscelencija, mažai turėjau 

reikalų su žmonėmis, — gynėsi drebėdamas 
tarnas.

— Tu žinai, sakyk! — košė pro dantis karš
čiuojantysis, smarkiai purtydamas senį. — Sa
kyk, dėl savo sielos, sakyk teisybę!

— Žmonės kalba, kad nelaimės... nežiūrė
kite į tai, Ekscelencija, žmonės kalba ir kalba...

— Toliau!
— Visos nelaimės, sako jie, ateina... — 

Vėl sustojo senis.
— Gi toliau!
— ... todėl, kalba žmonės, kad miestas turi 

vyskupą, kuris negali laimintt!
Vyskupas sudejavęs krito atgal į lovą.
— Vyskupą, kuris negali laiminti! — Kar

tojo ligonis.
— Bet klausyk, dar ne viskas, dar ne pa

baiga. Ateina naujos nelaimės. Aš sapnavau. 
Dievas vėl baudžia miestą. Visais kalnais jos 
slenka į Reiną. Siaučia per slėnius, didėja grū
moja Kelnui, kaip tūkstarankė pabaisa. Atei
na, ateina potvynis, pilkas, šaltas potvynis! 
Dievo pykčio potvynis! štai! Ar negirdi 
šniokštimo, ar negirdi, kaip banguoja, putoja, 
grūmoja! Eik, Barteli, atidaryk langą! Plačiai! 
Dabar klausyk! Nieko negirdi?

— Dabar taip, Reinas siaučia, bet Kolnas 
turi gerus pylimus! — nusiramino tarnas.

— Kur yra toks pylimas, kurį žmogus ga
lėtų pastatyti prieš Dievo ranką? Ar tu ne
girdi? Ką matai?

— Keista, Ekscelencija, paupiu bėgioja žmo
nės su žibintais. Visi bėga kartu. Kiekvienas 
šaukia.... _ •

— Ir... ir ... — dejuoja ligonis.
— Jėzau, Marija! Kas tai? ... Pylimo sar

gybiniai skelbia pavojų ... Ekscelencija! Kas 
čia darosi? — suaimanavo senis.

Pro atvirą langą pasigirdo ilgas, beviltis 
šauksmas:

— Pylimas pralaužtas! — Ir triukšmas au
ga, didėja į šimteriopą išgąstingą aidą: — Py
limas sulaužytas, ateina pptvynisl Potvynis!

— Toliau, Barteli, toliau, — paliepė vysku
pas drebančiu balsu. — Ką dar matai?

— Vis daugiau žibintų ateina prie upės ... 
Visur atsidaro durys ir langai! Dabar, žibintų 
šviesoj, matosi viskas, Ekscelencija. Vanduo, 
pralaužęs pylimus, putodamas veržiasi gatvė
mis. Artinasi čia, į rūmus! Aš bėgsiu tarnus 
pažadinti, Ekscelencija, jie turi vartus užtai
syti ...

— Ne, Barteli, pasilik! — dejavo vyskupas. 
— Kas gali Dievo pykčiui uždaryti vartus! Bet 
eik, pažadink Tegul jie eina į gatves, į namus, 
gal galės padėti, išgelbėti moteris ir vaikus... 
Taip, eik gi, eik, eik!

Ir vėl Arnoldas liko vienas naktyje. Rago 
šauksmas gaudžia dusliai. Pavojaus varpai sus
kamba šv. Petro, Cecilijos, Martyno, Katedros — 
visose Kolno bažnyčiose. Vanduo siaučia, šėls
ta, veržiasi gatvėmis, laužia duris. Ir virš visko 
dreba šauksmai bevilčių, keikiančiųjų, besimel
džiančių, šauksmai iš namų, šauksmai iš van
dens. Kolno vargo šauksmai veržiasi į vyskupo 
miegamąjį. Tada Arnoldas pakyla iš lovos, 
svyruodamas puola prie lango, pastyrusiomil 
akimis, iškreiptu veidu žiūri į šėlstantį pragarą,
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Kodėl Kinija pasidarė pasaulio galiūnu ?
Kazys Verži kas

Apie Kiniją mes, lietuviai, apskritai paėmus, 
mažai ką težinome. Žinome, kad jų vyrai ne
šioja (ar' bent nešiojo) ilgas kasas. Ne vienas 
esame girdėję, kad kadaise kinai buvo labai 
aukštos kultūros žmonės. Daug esame skaitę 

'apie tai, kad Kinija skendi tarpusavio kovų sū
kuryje ir nuolat kariauja su japonais. Pagaliau, 
dauguma dar prisimename iš istorijos „kinų 
sieną“ — tuo gauname sau moralį bei psicho
loginį pasiteisinimą, kad apie Kiniją daug ko ir 
negalima sužinoti. Tai va, maždaug ir visos 
mūsų eilinio piliečio žinios apie tą, mums taip 
tolimą kinų šalį. Tačiau, iš tikrųjų, ta mums 
buvusi tolima Kinija šiandien pasidarė ne tik 
labai artima, bet ir mums tiesioginiai svarbi. 
Kodėl taip atsitiko? Dalykas toks. Kinija šian
dien yra didžiųjų karo nugalėtojų tarpe. Jos 
atstovas nuolat sėdi (ir sėdės) pasaulio Saugu
mo Taryboje greta šių galiūnų: US, D. Britani
jos, Sovietų ir Prancūzijos. Štai šitie galiūnai 
drauge su Kinija lems daugelio (ir, žinoma, mū
sų krašto) tautų likimą. Tad Kinija pasidarė 
dabar, mūsiškai tariant, „tiesioginis viršininkas“ 
ir mums, lietuviams.

Kokiais keliais atėjo Kinija
į tokių galingų valstybių tarpą? Visų pirma 
truputis statistinių žinių apie Kiniją. Kinijos 
teritorija siekia daugiau kaip 4 milijonus kv. 
kilometrų (Lietuva tik 83 tūkstančiai kv. km.) 
Tuo būdu, vien Kinijos valstybė užima tokį 
žemės plotą, kaip pusė visos Europos. Kinijos 
gyventojų priskaitoma net iki 400 milijonų. Va
dinasi, maždaug tiek pat, kiek visoje Europoje. 
Taigi, Kinija yra

pati didžiausioji pasaulio valstybė.
Kinija turi iš tikrųjų labai seną (400 metų 

senumo) kultūrą. Kinų tautinė kultūra pasiekė 
savo aukščiausio klestėjimo Mingdy dinastijos 
metu, t. y., maždaug 17-me amžiuje. Tačiau 
nuo to laikotarpio konstatuojamas tam tikras 
dvasinis sustingimas ir tik labai lėtas žengimas 
pirmyn.

Nepaprastos reikšmės Kinijos istoriai turėjo 
Europos įtakos įsibrovimas

į jos žemes. Tiek Japonija tiek Kinija labai

Nauja Apygardos Valdyba
š. m. vasario 27 d. Mūnchene įvyko visos 

apygardos įgaliotinių ir atstovų suvažiavimas 
tikslu išrinkti naująją Tremtinių Apygardos 
Valdybą, Kontrolės Komisiją ir atskirų mažes
nių apylinkių atstovus į centrinį suvažiavimą.

š buvusios valdybos padaryto pranešimo 
paaiškėjo, kad Mūncheno apygardoje veikia 
4 gimnazijos ir 4 progimnazijos su 172 moky
tojais ir 850 mokinių, 25 pradž. mokyklos su 
97 mokytojais ir 777 mokiniais, 20 anglų kal
bos kursų, 4 prancūzų, 1 vokiečių kalbos, 12 
Šoferių, 4 elektros monterių, 2-ji matininkų ir 
3-ji buhalterijos kursai. Be to, apygardoje yra 
12 mišrių ir 3 vyrų chorai, 1 oktetas ir 1 kvar
tetas, 13 tautinių šokių grupių, 14 sporto vie
netų ir dar 7 vaidybos grupės.

I naująją Apygardos Valdybą išrinkti dr. 
Kalvaitis, p. Ig. Končius, p. Ignatonis, inž. 
Baublys, inž. Pabedinskas, p-lė Labanauskaitė, 
agr. Daugėla, dr. Mačiulis ir p. Sodaitis. 

nepalankiai žiūrėjo į europiečius ir bandė gy
venti visai nuo jų užsidariusios. Tatai, žinoma. 
Europai biznio sumetimais buvo visai nepriim
tinas dalykas. Po Napoleono karų Anglija ne
ribotai viešpatavo jūrose, smarkiai išplėtė savo 
pramonę, tad jai ir reikėjo ieškoti naujų rinkų. 
Nepaisant Kinijos pastangų gyventi užsidarius 
nuo svetimųjų, jos uostai prievarta,

1842 m. — Nankingo ir 1860 m/— Pekingo 
taikos sutartimis, buvo atidaryti svetimiems lai
vams, o drauge ir visas kraštas — svetimoms 
įtakoms. Tas pats buvo padaryta ir su Japoni
ja. Tik rezultatai Kinijoje buvo labai skirtingi 
nuo tųjų, kurie gavosi Japonijoje. Japonai sve
timą kultūrą greit pagavo, savaip perdirbo ant 
savo tautiškai japoniško „kurpalio“. Visą iš 
svetimųjų įgautą kultūrą japonai labai mikliai 
pritaikė savo galybei iškelti. Pagaliau, ilgai 
laukti nebereikėjo, kol japonai, gerai apsigin
klavę, parodė aštrius „dantis“ buvusiems savo 
„mokytojams“ ir „kultūrintojams“. Vadinasi, 
visi „mokytojai“ patys sau duobę išsikasė. Pa- 
liau, patys tie „mokytojai“ taip pat ir tarpusa
vyje nebuvo vieningi. Per 1905 metų rusų — 
japonų karą anglai labai nustebo, kai japonai 
jų „pamokas“ panaudojo prieš pačius anglus.

Kinija svetimų pamokų nesugebėjo taip greit 
„suvirškinti“ ir savo naudai pavartoti. Svetima 
įteka, svetima kultūra Kiniją suskaldė, demora
lizavo ir pakreipė stačiai į suiručių bei chaoso 
kelią. Kinijoje prasidėjo vidaus ginčai, ginkluo
tos kovos, perversmai ir, galima sakyti, perma
nentinis chaosas. Kinija pradėjo gan smarkiu 
tempu ristis į nežinomą pakalnę.

Į atvertus Kinijos uostus brovėsi, žinoma, ne 
vien anglai. Čia buvo ir carų Rusija ir Prancū
zija. US tam klausimui taip pat nebuvo abe
jinga: ji jautriai stebėjo, kas čia darėsi, ir darė 
iš to reikiamas išvadas. Sumodernėjęs, įsigalė
jęs ir kai kurių laimėjimų padrąsintas japonas 
ypačiai pasidarė šioje vietoje aktyvus ir agre
syvus. Vadinasi, kompanija pasidarė gana rim
ta ir „ne pėsčia“. '

Ko gi siekė šioje Azijos vietoje 
čia suminėtos valstybės? Kaip jau U istorijos 
žinome, carų Rusija (nuo Petro didžiojo laikų) 
pradėjo rimtai ieškotis laisvo išėjimo į jūras. 
Rusija norėjo „kirsti sau langą“ j Europą ir per 
Baltijos ir per Juodąją jūrą. Tačiau tas „kirti 
mas“ nėjo taip greit, kaip buvo numatyta. Tad 
carų Rusija bandė dar vieną galimumą — 
prieiti prie Pacifinio okeano, gauti išėjimą į at
virą jūrą ir įsigalėti Tolimuosiuose Rytuose. 
Vienu žodžiu, sugalvojo pasidaryti Azijos ga
liūnu.

Carų Rusija nutiesė milžinišką Transsibirinį 
geležinkelį iki Vladivostoko. Patį uostą pava
dino simboliškai — Vladi-vostok (viešpatauk 
rytams). Tačiau ir tatai rusų negalėjo paten
kinti. Mat, Vladivostoko uostas kelis mėnesius 
per žiemą užšąia — vadinasi, nėra gero išplau
kimo į jūrą. Tad 1895 metais rusai pasiima dar 
ir Port-Arturą.

Savaime suprantama, kad tokia rusų ek
spansija

smarkiai nepatiko japonams, 
kurie svajojo Tolimuosiuose Rytuose geltonųjų 
žmonių imperiją, geruoju ar piktuoju prie jos 
pritraukdami ir kinus. Tad toks pavojingas

Rusijos priartėjimas japonus pastatė prieš ka
tegorišką klausimą: kas daryti? Iš vienos pu
sės — galinga Rusija, iš kitos — nemažiau sti
pri US. Vadinasi, japonams liko tik dvi išeitys: 
arba susigūžti tarp dviejų milžinų (Rusijos ir 
US) ir amžinai suspaustiems tūnoti arba pamė
ginti rusus „truputį“ atgal „pastūmėti". Rusai 
tokio „pastūmėjimo“ nepabūgo. „Šapkami za- 
kidajem“ japonus (kepurėmis japonus nugalė
sime) — skelbė carų Rusijos kariai... ir ap
siriko.

Japonai buvo jau gerokai sueuropėję ir ne
prastai karui pasiruošę. Be to, japonus į karą 
su rusais skatino ir anglai. Pastariesiems toks 
rusų įsigalėjimas Tolimuosiuose Rytuose nebu
vo simpatiškas. O be to, tolydus rusų valsty
bės stiprėjimas buvo priešingas ir anglų tradi
cinei Europos pusiausvyros politikai. Todėl ja
ponų užsimojimai prieš rusus jiems kaip tik 
patiko. Tiesa, anglai tame kare tiesioginiai ne
dalyvavo, tačiau siuntė japonams savo „stebė
tojus“, na, ir dar šį bei tą. Rusai karą pralai
mėjo. Jiems pasiliko vėl tik tas vienas Vladi 
vostokas ir- plius 1905 metų revoliucija (karo 
pasėka), gerokai baimės įvariusi ano meto Ro
manovams. Rusai japonų pabūgo. Daug kam 
pradėjo atrodyti, kad Rusija jau traukiasi iš 
Tolimųjų Rytų. Mat, rusai 1867 metais pardavė 
savo Aliaską US už 7 milijonus dolerių. Vadi
nasi, pasitraukė. 1905 metais pralaimėjo karą 
— vėl pasitraukė. Pagaliau Sovietai pardavė 
Mandžurijos geležinkelį — vėl žingsnis atgal. 
Sovietų Rusija parodė didelės kantrybės santy
kiuose su Japonais. Tatai vėl daug kas palaikė 
pasitraukimo ženklu. Tačiau bent kiek labiau 
įgudęs stebėtojas galėjo suprasti, kad tai tik 
„glostymas“, laukimas tinkamesnės progos. Vi
siems buvo aišku, kad toks Japonijos „išsipū
timas" ilgainiui pradės nebepatikti nei anglams 
nei US. Tad geriau palaukti ir drauge su kitais 
„sutvarkyti“ japonus. Na,’matome, kad tai ir 
atsitiko — japonai jau sudemokratinti.

Tačiau Tolimųjų Rytų klausimas tuo dar 
nesibaigia. Japonijos, galima sakyti, nebėra, 
bet vėl per arti susitiko trys galiūnai: Anglija, 
US ir Sovietai. Čia vėl galėtų boti nesusiprati
mų. Taigi, atrodo, visai tikslu pastatyti (dėl 
pusiausvyros) dar vieną galiūną — ir tai yra 
Kinija. Ji ir atsirado tų galiūnų tarpe — turi 
lygų su jais balsą.

Dabar pažiūrėkime,
ką veikė per tą laiką Kinija?

Ji ir toliau skendo vidujinėje krašto nesantak 
koje ir tarpusavio kovose, kurias labai greit iš
naudojo kitos, jau minėtos valstybės ir ėmė 
nuo Kinijos kūno tuos gabaliukus, kurie atrodė 
skanesni. Kinija yra kaip tik labai pamokantis 
pavyzdys, kas pasidaro su valstybe, jeigu ji 
neatsispiria svetimoms įtakoms, jeigu ji pasi
tiki gražiais svetimų žodžiais Ir įkalbinėjimais. 
Jei tokia valstybė laiku nesusigriebia, ji eina į 
chaosą ir tampa kitų valstybių auka.

Ypatingai didelį smūgį Kinijos patvarumui 
ir stiprybei sudavė

Taiping sukilimas, 
kuris ją 1850 — 64 metais žiauriai nuniokojo. 
Kaimynai, žinoma, nedelsė ir ta nelaime „gra
žiai" pasinaudojo. Buvo dar daug ir kitų Ki
nijos sukrėtimų, kuriuos Kinijos artimieji ir to

limieji „mokytojai“ taip pat pasistengė išnau
doti. Suirutės ir paini. . «;s vis didėjo, kol pa
galiau 1912 metais Kinijoje buvo nuversta di
nastija ir valstybė

paskelbta respublika.
Tačiau ir po to padėtis nepagerėjo. Prasidėjo 
dar žiauresnės vidaus kovos. Kovojo generolas 
prieš generolą. Vienas miestas puolė kitą mies
tą. Viena provincija skelbė karą kitai provin
cijai. Per šitas kovas iškilo maršalas (dabar ge
neralisimus) C a n k a i š e k a s. Jis buvo Nan- 
kinge įsikūrusios vyriausybės prezidentas ir dik
tatorius.

Generalisimus Cankaišeko istorija, 
trumpai sakant, buvo tokia. Ta partija, kuri 
nuvertė dinastiją ir paskelbė respubliką, vadi
nosi liaudies partija — KuoAintong, o jos va
das Sun-Yet-Sen. Šitą partija dvasiniai ir me
džiaginiai rėmė ir globojo Maskva — todėl ir 
partija buvo smarkiai komunistinės pakraipos.
1924 metais ši partija paima valdžią. Tačiau
1925 metais miršta jos vadas Sun-Yet-Sen ir 
partijoje atsiranda vadinamas kairysis sparnas, 
kuris pareiškė norįs Kiniją vėl išgelbėti nuo 
svetimos diktatūros pavojaus. Tos krypties 
vadu ir pasidarė jau minėtas generalisimus Can- 
kaišekas,

kariavęs su Japonija net 14 metų. 
Kariauti buvo sunku. Vienybės krašte nebuvo. 
Maskva ir toliau globojo Kinijos komunistus. 
Bet Cankaišekas nepasidavė, kariavo tol, kol 
didieji sąjungininkai, nugalėję Vokietiją, atsi
suko prieš Japoniją. Kokia padėtis Kinijoje bu
vo pasidariusi, galima spręsti iš šių kelių kainų 
pavyzdžių. Praėjusių metų pradžioje viena* 
vištos kiaušinis kainavo 30 kiniškų dolarų, vie
nas svaras kumpio 400 dolarų, o vienas kostiu
mą* 35.000 dolarų. Jau bekariaudamas Čankai- 
šekas pareiškė, kadmis tol bus diktatoriumi, kol 
nugalės Japoniją ir suvienys Kiniją. Amerikos 
žurnalistams jis jau praėjusiais metais pasakė:

„Jei aš mirsiu diktatoriumi, tai aš būsiu 
užmirštas, kaip ir visi kiti diktatoriai. Bet 
jeigu ai prieš mirti grąžinsiu valdžią tau
tai. tai kiniečiai mane atmins amžinai.“ 
Tiesa, Cankaišekas savo pažadą jau vykdo, 

bet tatai nebuvo taip lengva padaryti. Vos pa
sibaigė karas su Japonija — prasidėjo kovo* 
su Kinijos komunistais. Jau minėjau, kad Kini
jos sustiprėjimu šioje Azijos vietoje yra nema
žai ir kiti suinteresuoti. Todėl matomai Mask
va susitarė su Vašingtonu, kad reikia Kinijai 
padėti ir „rekomenduoti“ tarpusavyje nebeka
riauti. Maskva nutraukė paramą komunistams, o 
US pažadėjo Cankaišekui padėti tik tuo atve
ju, jei jis susitars su komunistais ir sudarys de
mokratinę vyriausybę. Susitarimas jau įvyko, 
ir š. m. gegužės 5 d. numatyta Kinijoa Steigia
majam Seimui susirinkti.

Tai tokiu būdu Kinija įkopė į pasaulio val
džios viršūnes. Erškėčiuotas buvo jos kelias. 
Sunku manyti, kad ligi šiol veikusios svetimos 
įtakos savaime pasitrauktų ir išnyktų. Jos gali 
tik savo formą pakeisti. Tad dabar vien tik 
nuo pačių kinų pareina, ar jie toje aukštumoje 
įsitvirtins ir išsilaikys ar grįš vėl į nesantaikos 
kelius, šiaip ar taip, šiandieną Kinija yra nau
jas pasaulio galiūnas. Jo žodis tarptautiniame 
forume yra svarus.

šokantį virš fakelų ir žibintų ugnies. Lyg norė
damas laiminti pakelia arkivyskupas ranką, bet 
ši bejėgiai nusileidžia. Ir Arnoldas skausmingai 
sušunka: ~

— Kolnel Kolnel... Čia stovi tavo vysku
pas ir jo ranka negali laiminti! — Bet vyskupo 
balsas nakties triukšme pranyksta. Tik pora 
juodų paukščių, turėjusių išdegusios katedros 
skliautuose lizdą, išsigandę išsikrido į šėlstan
čią tamsą. Uždarę* langą bejėgis krito atgal 
l lovą.

Tą pačią valandą audinių pirklys Kristofo
ras, atidaręs rūsyje esančio sandėlio duris, pa
kėlė žibintą. Pora laiptų nulipus, jo kojas pa
siekė vanduo, kuris plačia srove veržėsi pro 
langą. Sustingęs, išplėstomis akimis žiūrėjo 
Kristoforas į gargaliuojančią, šniokščiančią tam
są, kurioje visas jo turtas — didžiuliai rietimai 
puikios medžiagos, aksomo, šilko, kurie čia bu
vo sukrauti pardavimui _— sunaikinta. Pasity
čiodamas vanduo apsėniė kojas.

Kristoforas leidosi žemyn, kol šaltas van
duo pasiekė šlaunis. Galva sukosi, akys raibo. 
Žvangėdamas iš rankų iškrito žibintas ir šnypš
damas užgęso. Beprotiškai Kristoforas graibstė
si už gerklės, suleido nagus į rūbus ir gilus 
atodūsis išsprūdo iš krūtinės.

— Žuvo, viskas žuvo! Dieve! Tavo baus
mė yra sunki! — šoko pirklys į šnypščiantį 
tvaną, lyg norėdama* savo kūnu sulaikyti ne
laimę. Per audinių rietimus nusvyravo prie 
lango, sugriebė lentą, spaudė ją prieš besiver
žiantį vandenį, norėdamas uždaryti angą. Bet 
vanduo, išplėšę* iš rankų lentą, nusinešė su 
•avimi.

Rankomis ir kojomis graibydamasi^ už me
džiagų, klupčiodama* ir puldinėdamas grįžo 
Kristoforas prie laiptų. Laikydamasis turėklų 
visiškai nuvargęs išlipo iš rūsio ir netekęs są
monės sukniubo.

Staiga atsigavę* pakilo. Ar niekas nerėkė, 
Miaukė? Jo žmona? Kaip gi ji* galėjo per 

audinius užmiršti savo žmoną, kuri kaip tik šioj 
baisioj nakty laukė savo valandos? Gal tai 
buvo motinos šauksmas?

— Dieve, Dievel — dejavo vyras. — Sau
gok mano žmoną ir kūdikį, kurį Tu nori-man 
dovanoti. — Užsvirduliavęs siaurais laiptais 
aukštyn, atidarė miegamojo duris.

— Tyliau, tyliau! — draudė kaimynė Ka
tarina staigiai įeinantįjį — Žiūrėk, kas čia — 
berniukas! — tyliai ištarė, rodydama tėvui be
sispardantį naujagimį. Ir Kristoforas nejautė 
srovėmis tekančio iš rūbų vandens, nebejuto 
kūną deginančio karščio nei šiurpulingo šalčio. 
Išplėstomis akimis žiūrėjo į kūdikį ir motiną, 
kuri išblyškusi gulėjo lovoje. Staiga palinko 
prie žmonos, neramiai spaudė į pagalvę galvą 
ir verkė, verkė ... Moteris išbalusia ranka švel
niai glostė jo šlapius, sutaršytus plaukus.

— Dievas mus nubaudė, Marija! — dejavo 
Kristoforas. — Viskas sunaikinta, sugadintai 
— Bet Marija tyliu, vos nakties triukšme gir
dimu balsu tarė

— Dievas mus palaimino, Kristoforai, mes 
turime kūdikį.

Kai vyskupas Arnoldas Iš alpulio atsigavo, 
pamatė prieš save stovintį baltame abite vie
nuolį, tyliai laikantį po juodu škaplierium ran
kas. Liesas jo veidas buvo rimtas Ir griežtas, 
akys degė susilaikančia kaitra.

Ilgai sustingusiu žvilgsniu vyskupas stebėjo 
keistąjį svetį.

— Jūs abatas Bernardas? Abatas Bernardas 
iš Clairvaux?

— Arnoldai von Radenrode! — ištarė vie
nuolis dusliu balsu. Daug skausmo teko Kolnui 
Jūsų dėka! Padėk ganytojo lazdą, kurią esi 
pinigais įsigijęs. — Ir baisa* cisternų abato kilo 
kaip griaudžią* perkūnas. — Arnoldai von Ra
denrode, kokiej padėtyj nori atsistoti prieš 
Dievo teismą?

Iš lovos pasigirdo dejavimai. Po kiek laiko 
vyskupas, sunkiai gaudydamas orą, atsakė:

— Ganytojo lazdos padėti man jau nebe

reikia, abate Bernardai. Kitas ateina, stovi jau 
prie mano lovos, jis ima man iš rankos lazdą. 
Mirtis, abate, mirtis! Kaip sunku mirti! — Li
gonis sunkiai kvėpavo. Kiek atsigavęs pakilo 
ir tęsė: — Eikš arčiau, abate, duok man ranką. 
Aš ant Jūsų pykau. Bet Jūs esate teisus. At
leiskit man, abate! Argi Jūs neturite jokių pa
guodos žodžių? Abate, aš "bijau amžinojo 
Teismo!

— Dievas nereikalauja nusidėjėlio mirties, 
tik jo sugrįžimo ir gyvenimo! — liūdnai Ištarė 
Bernardas.

— Aš Jums dėkoju, tai geras žodis! — at
siduso vyskupas. —■ Bet aš bijau dėl Kolno. 
Tai mane kamuoja labiau, nei mano sielos liki
mas. Dievo prakeikimas slėgia miestą, prakei
kimas iš mano kaltės. Ar Jūs negalit mane 
nuraminti, aš Jue prašau, Bernardai, kalbėkit!

Ir atsakymas plaukia kaip iš pranašo lūpų 
didelis ir teisingas:

— Dėl Jūsų kalčių, Arnoldai, Dievas bau
džia miestą. Dėl Jūsų noro atgailauti ji* bus 
palaimintas! — Abatas tyliai prieina prie lan
go, plačiai atidaro ir žiūri į naktį. Po ilgo* per
traukos vėl tęsia. Iš tolo skamba jo balsas: — 
Dievas laimina savo miestą! Dievas laimina 
tave, Kolnel Kur stovi tamsoje išdegę katedros 
skliautai, auga nauja, galinga šventovė, kyla 
bokštai aukštyn į šviesą, kaip dangaus besi
šaukiančiojo rankos. O, tai gražu ir didingai 
Dievas tave laimina, Kolnel

Drebėdama* klausosi Arnoldas šių žodžių, 
lūpos juda, lyg šnabždėdamos maldo* žodžius. 
Ir vėl tyla. Dar kartą prakalba abatas:

— Aš matau dar daugiau. Didesnis tai yra 
nei katedra, neapsakomai didesnis. Dievas lai
mina tave, Koine, duoda tau didesnę malonę 
už visus dangaus turtus. Dievas dovanoja tau 
šioj nakty kūdikį, kurį Ji* palaimino. Šioje 
kančių nakty, Koine, tau gimė šventa* vaikas.

Mažoji Kapitoliaus bažnyčioe Madona, tu
rėjo guosti ir raminti visu* žmones, sunešuriu* 

po Jos kojomis savo vargus ir rūpesčius. Van
duo vėl nuslūgo, pylimas buvo sutaisytas ir 
naujai sustiprintas. Bet dar daug skurdo, ligų, 
bado ir vargų paliko mieste. Jokio stebuklo, 
kad mažoji Kapitoliaus Madona turėjo tiek 
daug darbo, gygydama skausminga* širdis. 
Daug Dievo Motino* paveikslų buvo Kolno 
bažnyčiose. Vieos jo* sėdėjo aukštuose sos
tuose, kaip karalienei pritinka. Bet mažoji Ka
pitoliaus Madona buvo kitokia. Ji nesėdėjo, 
bet stovėjo ir žiūrėjo į žmones taip maloniai, 
lyg norėtų sakyti:

— Ateikit pas mane! Sakykit, kas jum* 
spaudžia širdį. Aš esu jūsų motina!

Turėjo kok* nors pamaldus vienuolis šį pa
veikslą nutapyti. Pasakojama, kad prie garsiai 
kalbamo* maldo* jis sukurtas. Tokios Dievo 
Motino* nebuvo kitose Kolno bažnyčiose. To
dėl iš visų parapijų nešė žmonės savo vargus 
į Kapitoliaus bažnyčią. Mažajai Dievo Motinai.

Praslinkus dviems savaitėms po didžiojo 
potvynio Marija vėl atėjo į bažnyžią. Rankose 
nešė Hermano vardu pakrikštytą sūnų. Atsi
klaupus prieš Marijos paveikslą ir pakėlus ber
niuką meldėsi:

— Motina, žiūrėk, aš atnešiau Tau savo kū
dikį! Priimk savo globon. Iš širdie* Tau au
koju, neapleisk jo, o meilingoji, o maloningoji, 
o saldžiausioji pana Marija!

Ir Marija, Dievo Motina, pilna malonė* nu
sišypsojo motinai ir jo* vaikui, kurios rūpesti* 
ir pasitikėjimas jai patiko.

Kai motina grįžo namo, miestas buvo pilnas 
duslaus varpų gaudesio. Vyskupas mirė! — 
šaukė visose gatvėse. Motina gi tyliai mel
dėsi:

— Viešpatie, būk jo sielai gailestingas, — 
ir spaudė kūdikį stipriai prie krūtinės.

Po trijų dienų vyskupo kūnas buvo šv. An
driejau* bažnyčioj palaidotas.

Vertė Leonas Marija Olšauskas* 
Norbertinas -
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Lietuviai Prancūzijoje
(Musu Paryžiaus bendradarbio)

Šiuo metu Vokietijoje ar kituose Europos 
kraštuose gyvenantieji lietuviai dažnai su šiek 
tiek pavydo žiūri į nedidelį lietuvių skaičių, 
kuriems daugumoje atveju labai vargingais ke
liais pavyko patekti į Prancūziją. Jie yra tos 
nuomonės, kad Prancūzijoje, kaip ir kadaise, 
kiekvienam svetimšaliui yra geriausios perspek
tyvos įsikurti ir tikrai laisvai jaustis... Dau
gelis bando dėti pastangų dar ir dabar patekti 
į Prancūziją. Kai kam tatai ir pavyksta. Ypač 
toji pagunda šia linkme pakreipti savo ateities 
planus gali suimti tuos, kuriems galėjo patekti 
į rankas vienas straipsnis iš „Le Monde“ (dien
raščio, maždaug atstojančio oficiozą), kuriame 
gana simpatingai atsiliepiama apie Vokietijoje 
gyvenančius žmones, „turinčius rimto pagrindo 
negrįžti namo“. Iš straipsnio turinio matyti, 
kad, jei tai įsakmiai ir nepareiškiama, tai pir
moj eilėj čia turirfri galvoje kaip tik Pabaltie- 
čiai. Tame straipsnyje tarp ko kita sakoma: 
„Šiuo metu iš deportuotųjų tarpo Vokietijos 
teritorijoje galime išsirinkti sau 250.000 asme
nų, kurie negali grįžti į tėvynes. Atvyks jie su 
dėkingumu. Mūsų reikalas tačiau bus, kad ne- 
sugadintumėn jų pasitikiėjimo, kurio vertos 
yra demokratinės valstybės. Toliau tame 
straipsnyje nurodoma, kad atvykusius tektų 
globoti, tačiau ir įspėjama, kad nereikia per
daug skubintis jų asimiluoti. Esą, jie asimi- 
liuosis, jeigu mes (t. y., prancūzai) būsime to 
verti. Esą, reikia, kad asimiliacija vyktų visiš
kai laisvai. Straipsnio autorius siūlo net įsteigti 
imigrantams kultūrines misijas tautinėms gru
pėms, į kurias įeitų atitinkamų tautybių inteli
gentijos atstovai.

Kai ką taip pat yra sužavėję į užsienių 
spaudą patekusių žinių apie naują svetimša
lių įstatymą Prancūzijoje; jos, matyt, sudariu
sios įspūdžio, jog į Prancūziją svetimšaliui la
bai lengva patekti ir kad jis čia beveik tuč 
tuojau gali stoti kone lygioa padėtin su pilie
čiais, jeigu tik šiek tiek pramoks kalbos ir šį 
tą sugebės ... Sąryšy su tuo verta yra pacituoti 
vieną straipsnelį iš Prancūzijoje gyvenančių 
lenkų laikraščio „Sztandar Polski“, kuriame 
tarp ko kita šitaip rašoma: „Prancūzija neras 
išeities be imigracijos nei ūkinėje nei demo
grafinėje srityje. Ligi šio momento tačiau pran
cūzų valdžios organai, kurie, kaip praneša pro
vincijos spauda, jau pradėjo rekrutavimą gana 
gėdinga forma, neužėmė atitinkamos pozicijos 
šios problemoj visumos atžvilgiu. Dar nėra vie
šai atšauktas ir vieno asmens, turinčio gana 
didelį autoritetą, samprotavimai literatūroje 
apie imigraciją, anot kurių, imigrantą reikia vi
sų pirma visiškai atskirti nuo jo gimtojo kraš
to, kad būtų lengviau jį asimiliuoti, betgi re
zervuojant tuo pačiu metu Prancūzijai teisę iš
siųsti jį į užsienius, kai ūkinės krizės metu jis 
taps nereikalingas. Svetimšalių statutas regu
liuoja tik dalį svetimšalius liečiančių reikalų ir 
— kas yra būdinga — verčia juos atlikti dešim
ties metų karantiną prieš įgijimą kokių nors la
biau apčiuopiamų teisių. Statuto projektas pa
rengtas organizacijos, vadinamos CDAI (Imi
gracijos reikalų taryba), turi daug užsimojimų, 
bet jis nei vienu žodžiu, neužsimena apie imi
granto teisę išsaugoti savo kalbą ir savo litera
tūrą, kas yra — mūsų manymu — lygiai pama
tiniu demokratijos pageidavimu, kaip ir kiek
vieno teisė į kąsnį duonos ir stogą virš galvos.“

Reikia pastebėti, kad naujasis svetimšalių 
statutas lyg ir nori palankiau reguliuoti svetim
šalių padėtį, bet jo tendencija yra per daug 
aiški — prisivilioti pigios darbo jėgos tokiems 
darbams, kurių patys prancūzai dirbti nenori: 
pirmoj eilėj — kasyklų darbininkų, paskui iš 
dalies ir žemės ūkio darbininkų. Bet vadina
mos privilegijuotos svetimšalių klasės suteiki
mas yra surištas su sąlyga, kad svetimšalis bū
tų ne vyresnis atvykimo metu kaip 35 metų, 
■veikas ir būtų tinkamas bei sutiktų dirbti tik 
tam tikrose nurodytose srityse ir nurodytuose 
rajonuose... Šeimos neatrodo labai pageidau
jamos, nes jų teisinė padėtis paliekama miglo
je. Vedusiems prancūzes numatoma galimybė 
įgyti visišką pilietybę kiek greičiau ...

Visiems kitiems svetimšaliams paliekama ta 
pati tvarka, kaip ir anksčiau, o tai reiškia, jeigu 
jau esi kuriuo legaliu ar vėliau legalizuotu ke
liu patekęs į Prancūziją ir gavęs apsigyvenimo 
teisę, tai gali sau gyventi tol, kol niekam nesu
darai rūpesčio, t. y., turi iš ko gyventi, turi iš 
ko apmokėti savo maistą, pastogę, jeigu ją su
sirandi, turi iš ko padengti kitas savo išlaidas 
i nepadarai kokio skandalo. Tačiau lietuvių 
padėtis ir tai dar kiek kitokia, kadangi jų tei
sinė būklė čia yra gana neaiški. Bet apie tai 
vėliau.

Atvykimo sąlygos
Lietuvos piliečiams į Prancūziją patekti tei

siniai galimumai gana migloti. Čia tenka kiek
vienu atskiru atveju studijuoti galimybes for
malumams sutvarkyti atitinkamose įstaigose. 
Principe leidimo galima tikėtis tiems, kurie yra 
ilgesnį laiką gyvenę Prancūzijoje, ypač čia moks
lus baigę, ir turi čia ar giminių ar ką nors kitą, kas 
išduoda vadinamą „Certificat d* hėbergement“, 
t y., liudijimą, kuriuo pasižada atvykstančiam 
per visą jo buvimo Prancūzijoje laiką duoti 
pas save pastogę ir išlaikymą... Įstaigos pui
kiai žino, jog tokie liudijimai beveik 100% at
veju yra fiktyvūs, bet jų vis dėlto reikalauja. 
Esant tokiam pažymėjimui ir įrodymams, kad 
gyventa Prancūzijoje prieš karą (o kartais ir 
be įrodyesų...) tenka vesti ilgas derybas su 
įvairiomis įstaigomis, kol gaunamas leidimas

atvykti. Bet ir su tvirtais dokumentais, jau 
įvažiavus į Prancūziją, teko susidurti su tokiais 
netikėtumais: tiesiog iš traukinio išsodina ir 
gabena į rusų lagerį repatriacijos tikslu. Kai 
kuriems teko iš tokios situacijos sprukti, pali
kus visą su savim vežamą mantą... Paskuti
niu metu toks pavojus jau gal yra sumažėjęs, 
bet negalima užtikrinti, kad jie būtų visai iš
nykęs.

A p s i g y v e n i m o teisė
Atvykusi į Prancūziją svarbiausias dalykas 

yra gauti apsigyvenimo teisę ir asmens doku
mentą (tapatybės kortelę). Jokių užsienių pa
sų normalioje apyvartoje prancūzų valdžios or
ganai nepripažįstą, turi turėti prancūzišką as
mens liudijimą. Svetimšalio turimi asmens do
kumentai sudaro tik pagrindą gauti prancūziš
kam svetimšalio asmens liudijimui. Tam liu
dijimui gauti pagrindas yra faktiškas buvimas 
Prancūzijoje. Jeigu-vietos valdžia neranda rei
kalo į čia patekusį svetimšalį iš Prancūzijos iš
mesti, tai turi asmens liudijimą duoti. Jis pa
prastai duodamas ne iš karto, formalumai už
trunka kiek ilgiau, pradžioje duodamas laikinis 
liudijimas. Šiuo metu daugumas Paryžiuje gy
venančių lietuvių jau po 8—10 mėnesių tebesi- 
verčia su laikiniais liudijimais, kuriuos reikia 
atnaujinti kas trys mėnesiai arba dažniau. Pro
vincijoje daugumoje atvejų tie formalumai su
sitvarko daug greičiau. Pagaliau ir Paryžiuje 
kai kuriems pavyko tai sutvarkyti gena greit. 
Tai pareina dažniausiai nuo to, į kokio valdi
ninko rankas patenka reikalas... Nuo 1945 m. 
vasaros lietuviams daugumoje atvejų į laiki
nius ir nuolatinius dokumenttis nebežymima 
Lietuvos pilietybė, o rašoma „negalįs įrodyti 
savo pilietybės, lietuvių kilmės“, arba „piliety
bė nustatytina“ .. Bet pasitaiko ir taip, kad 
dar ir dabar įrašo Lietuvos pilietybę ... Atrodo, 
jo teoretiškai tik tiems, kurie nėra buvę for
maliai padaryti Sovietų piliečiais, nėra kliūčių 
Prancūzijoje gyventi? kitiems gi kiekvienu at
veju gali būti iškeltas repatriacijos klausimas... 
Praktiškai tačiau tas klausimas tuo tarpu neke
liamas ir kas jau apsigyveno, tai ir gyvena, bet 
visiško tikrumo nėra ... Valdžios pasikeitimas 
tam tikra kryptimi gali sudaryti kartais nema
lonių siurprizų...

Pragyvenimo galimumai
Pragyvenimas Prancūzijoje yra brangus. 

Frankas nuo Naujų Metų jau ir oficialiai nuže
mintas, ir doleris dabar jau nebe 50, o 120 fran
kų. „Juoda" dolerio kaina yra 200 frankų. Tai 
ir yra tikroji franko perkamosios galios yertė
— pusė amerikinio cento. Turint pakanka
mai frankų, Prancūzijoje gyventi galima ir ga
na padoriai. Pagrindinių dalykų kainos maž
daug tokios. Blogai kambarys viešbutyje Pa
ryžiuje mėnesiui kaštuoja 600—800 frankų. 
Siek tiek įmanomesnis kambarys — 1000—13000 
frankų arba ir daugiau. Blogas kambarys turi 
tą pliusą, kad tokiame dažniau yra šiek tiek 
laisvės ūkiškai tvarkytis, t, y., gamintis maistą 
ant spiritinės lemputės; spirito galima pirkti 
nagai korteles po 11 fr. litrą, tačiau tik 4—5 
litrus šeimai per mėnesį, ko jokiu būdu nepa
kanka. Be kortelių jo irgi galima gauti, tačiau 
po 60—70 frankų. Bet reikia turėti galvoje, jog 
labai yra retas dalykas, kad kas nors iš karto 
gauna kambarį, kuris nuomojamas mėnesiui. 
Kol toks randamas, tenka gyventi „padieniuo
se“ kambariuose, mokant geriausiu atveju 60 fr. 
dienai (bet tai retas atsitikimas), o dažniausiai
— 90 ar 100 fr. dienai. (Nuo N. Metų dar 
brangiau!). Yra pasitaikę kai kam užmiesty iš
nuomoti vilukę, bet dažniausia neilgam laikui, 
vos keliems mėnesiams, be to, ten prisireikia 
visokių investavimų, norint, kad būtų galima 
gyventi, kas sudaro labai daug nereikalingų iš
laidų ir dar daugiau vargo. Provincijoje senes
nieji gyventojai' (tokių yra Strassburge) turi ir 
butukų iš senesnio laiko, bet naujai atvykusiam 
ir ten pastogę gauti ne lengviau.

Maisto irgi gali pakakti, jeigu pakanka pi
nigų. Duona nuo Naujų Metų ne tik normuota, 
bet dar ir norma mažesnė, negu karo metu: 
300 gr. dienai vietoj buvusių 350 gr. Du mė
nesiu duona buvo nenormuota ... Mėsos klau
simas nuo Naujų Metų visai nebeaiškus. Ma
tyti, kad jos yra. Normos buvo apie 200 gra
mų savaitei. Bet kilo konfliktas dėl kainų ir 
nuo N. Metų mėsos visai nebepardavinėja, o 
kai pradės pardavinėti, tai ji daugumos lietu
vių kišenei bus neprieinama, kaip neprieinami 
jau ir nuo anksčiau įvairūs mėsos gaminiai 
(paštetai, dešros ir kt. panašūs dalykai). Ap
skritai, prasimaitinimą vienam asmeniui per 
mėnesį reikia vertinti mažiausiai 2.000 fr., jei 
jis sugebės gamintis namie, nusipirkdamas pro
duktų turguje. Valgykloje pietūs ar vakarienė 
kaštuoja 50—60 fr., taigi maitinantis valgykloje 
ir valgant tik du kartu per dieną, reikia išleisti 
mėnesiui per 3.000 fr. ir likti nuolat apialka- 
niam... Apie drabužių įsigijimą be. daugelio 
tūkstančių frankų netenka ir galvoti. Net ir 
persiūti ką nors be 2—3.000 fr. neįmnoma. Pus
padžių pakalimas moteriškiems batams apie 
250 fr., vyriškiems 350—400-fr.' Apie kitų da
lykų kainas nė neminiu, kadangi jos visiškai 
išeina iš čionykščių lietuvių biudžetų ribų. Rū
kalų mėnesinė norma (160 cigarečių) kaštuoja 
160 frankų. Iš to jau matyti, kad Paryžiuje 
(provincija maža kuo skiriasi) vien tik blogas, 
dažnai visiškai nešildomas kambarys kur nors 
viešbučio pastogėje, šeštame — septintame 
aukšte, ir pusbadis prasimaitinimas reikalauja

mažiausiai 3.000 frankų asmeniui. Su tokia su
ma negalima netgi paremontuoti drabužio ar 
autuvo, nebėra iš ko laikraštį nusipirkti, ne
kalbant jau apie kokias nors kitas išlaidas. 
Jeigu kas iš tokios sumos vis dėlto laikraštį 
nusiperka, parašo pažįstamiems vieną kitą,laiš
ką, tai tik ... pilvo sąskaitom

Kuo gi tas išlaidas padengti?
Uždarbio galimybių beveik nėra. Svetim

šaliui tuo tarpu nei intelektualinės profesijos 
srityje, net gi nei amato srityje darbo gauti vi
sai neįmanoma. Viena dantų gydytoja pasi
siūlė nemokamai praktikuotis pas dantų gydy
toją. Tai tas sutiko tik tokia sąlyga, kad ji iš 
savo kišenės sumokės visus mokesčius, kurie 
jam būsią uždėti už svetimšalio priėmimą į dar
bą, o tai sudaro apie 10.000 fr. metims... Va
dinasi, dirbk ir primokėk! Žinau vieną ispaną 
gydytoją, kuris gyvena Prancūzijoje nuo 1937 
metų, yra žymus vėžio ligos specialistas-tyri- 
nėtojas. Jis pelno sau duoną kaip... kino bi
lietų kontrolierius, uždirbdamas apie 3.000 fr. 
mėnesiui...

Svetimšalis čia, perėjęs per visą seriją for
malumų ir suradęs samdytoją, gali gauti pra
monės ar žemės ūkio darbininko tapatybės kor
telę (mėlyną ar geltoną) ir gali persisamdyti, 
bet praktiškai tai tik paprastu darbininku, nors 
jis būtų net tos srities specialistas. Pavyzdžiui, 
sodininkas specialistas gavo provincijos gėli
ninkystėje darbo, bet tiktai..; laistyti gėles ir 
valyti takus. Gali būti pirmos rūšies šoferis 
mechanikas, bet džiaukis, jei gausi darbo — 
mašinas plauti ir garažą šluoti... Gal ilgai
niui ir bus tokiam patikėtas svarbesnis dar
bas, bet prie geresnio atlyginimo prisikasti 
vis vien maža tėra vilties. Praktiškai sve
timšaliui gavus darbo uždirbti daugiau kaip 
4.000 fr. per mėnesį, tai yra pritticūzo darbinin
ko uždarbio minimumas, atrodo, nėra perspek
tyvų. Vienas kitas turėjo laimės prisitaikyti 
gauti darbo prie amerikiečių. Tiesa, ir ten ci
vilinių tarnyba formaliai yra prancūzų tvarko
ma ir uždarbis paprastai nėra didesnis, tik ki
tais atžvilgiais tokioje tarnyboje yra kai kurių 
pirmenybių. Tačiau visos tos tarnybos yra tik 
laikinio pobūdžio.

Žinoma, nesant kitokios išieities, koks nors 
persisamdymas darosi neišvengiamas. Tačiau 
jis yra tolygus parsidavimui į vergiją be jokių 
ekonominių ar kultūrinių perspektyvų nei sau, 
nei šeimai, vien tik už menką vegetavimą...

Tuo tarpu visai'eilei čia patekusių lietuvių 
padeda Bendrasis Amerikos Lietuvių Fondas 
savo pašalpomis. Tačiau ir tos pašalpos jau iš 
pat pradžios buvo toli gražu nepakankamos, o 
dabar jos rodo didelį palinkimą mažėti ir, pa
galiau, juk jos irgi yra labai jau neamžinas da
lykas: po vieno kito mėnesio šis šaltinis juk 
gali išsekti. Pašalpos dydis buvo numatytas ir 
praktiškai skiriamas — vienam asmeniui 3.000 
fr. mėnesiui, dviejų asmenų šeimai — 4.000 fr., 
kiekvienam vaikui — plius dar po 500 fr. Tu
rint galvoje šiek tiek paminėtas pagrindinių iš
laidų kainas, aišku, kad pašalpa taip pat sudaro 
pamatą tik skurdžiam vegetavimui. Jai gi nu
trūkus, lieka tik viena išeitis — bazuotis ant 
darbo, kuri«T perspektyvoje po metų kitų — 
visiškas nudriskimas bei fiznis suvargimas. Su
sirgimo jokiu būdu neleistina įtraukti į pro
gramą, nes net ir dirbančiam, mokančiam gana 
didelį % socialinio draudimo mokesčio, tik po 

. pusės metų darbo galima pasinaudoti visai ne
efektinga socialine pagalba ligos atveju.

Laikiniam prasistūmimui daugeliu suteikia 
kai kurių vilčių galimybė parduoti ką nore iš 
turimų daiktų, jeigu kas jų turi su savim atsi
vežęs ir nepraradęs. Tačiau ir šioje srityje 
dažniausiai tenka gana nemaloniai nusivilti. 
Norint ką parduoti, reikia pirma susidaryti ati
tinkamų ryšių. Kartais gali kai kas ir pasisekti. 
Bet, paprastai, parduoti galima tik labai nuos
tolingai. Pavyzdžiui, viena ponia pastebėjo 
krautuvės lange sidabrinę lapę — gana viduti
nės rūšies, o jos kaina 18.000 frankų. Ji b tu
rinti atsivežusi su savim dvi labai geras sida
brines lapes. Tai buvo jos visa viltis.„juodai 
dienai“. Kadangi dienos jau tikrai „ne'baltos“, 
tai pagalvojo, kad atėjo laikas tas lapes pa
versti pinigais. Galvojo, kad, jei toji, kur lange, 
18.000 frankų, tai josios turimosios turi būti 
vertos ne mažiau kaip po kokius 25.000 frankų. 
Turint galvoje, kad parduoti vis vien tebus ga
lima pigiau, tikėjosi gauti kokius 30—40 tūks- 
stančių ir užsitikrinti keletai mėnesių egzista
vimą visai šeimai, ligi pavyks už ko užsikabinti 
ar ligi įvvyks koks nors sąlygų pasikeitimas. 
Bet kai pabandė parduoti, pasirodo, kad nie
kas nesiūlo daugiau kaip... 5.000 frankų už- 

, abi lapes! Panašiai daugumoje atvejų esti ir su 
visais kitais dalykais, neišskiriant net tokių da
lykų, kaip aukso laikrodžiai, jei kas atsitiktinai 
tokį su savim tebeturi...

Taigi, apskritai imant, ekonominė čia atsi
dūrusių lietuvių padėtis yra tokia,, kurios prie 
geriausių norų negalima apibūdinti džiuginan
čiai nei dabarties nei ateities atžvilgiu.

Moralines sąlygos
Daug kam atrodo, kad, jeigu Prancūzijoje 

lietuviai materialiai ir sunkiau laikosi, nei, pa
vyzdžiui, ligi šiol esantieji Vokietijoje arba ir 
Šveicarijoje, tai bent jau maralinė jų savijauta 
gali būti gresnė.

Iš dalies tai tiesa. Taip yra visų pirma to
dėl, kad iš čia yra atviras susisiekimas su di
dele pasaulio dalimi, tame skaičiuje su Ame
rika. Kas turi su kuo palaikyti ryšį Amerikoje, 
tam buvimas Prancūzijoje sudaro didelį mora
linį pliusą, o kartais ir materialinį. Jeigu kas 
turi aspiracijų patekti į anapus vandenyno ir 
ten turi, kas tai padeda, iš čia taip pat tai jau

J. Aistis-Aleksandriškis

Tėuišlc&s žemelė-
Įkandin vis seka, lyg šešėlis, 
Lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis. 
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė, 
Į tėvynę grįžti nedraugai pikti.
O sugrįžti noras nuolatos didėja 
Ir tolydžio smelkiasi į mus.
Lyg žolynų kvapą, neša nuolat vėjas 
Gimtąją žemelę ir tėvų namus.
Tartum juodas varnas nusileist tykotų 
Iškapot akelių, tysant paslikam, • 
Taip ir virš gimtinės numylėtų plotų 
Suka juodos mintys Lietuvos vaikams.
Teka Nemunėlis ašaroms pasruvęs 
Ir šilai dūsauja aimana gilia, 
Kad negali atsidust lietuvis 
Anei pasiskųsti kruvina dalia.
Oxpilka šilainė, o gelsvi smėlynai, 
Prakaitu pasotint niekad negali... 
Kodėl nedalinga, o brangi tėvyne, 
Mums tavoji laimė yra taip meili!
Nepajėgs išplėsti tavęs iš krūtinės, 
Nebent tik išplėštų su visa širdim. 
Nepakeis mums niekas mylimos tėvynės, 
Tai dėl to ir niekas mums jos neatims.
Jei išeis nualinę kaip skėrės, 
Nenumirs — ji, kaip žolynas, atsities. 
Ir užgis mums gilios žaizdos atsivėrę, 
Kai išeisim iš vergijos ir nakties.
Šit jau metai neramaus laukimo, — 
Niekas nepalaužė, niekas nepalauš, 
O nelaimė liko tik atsiminimas, 
Ir skaistesnis tautai rytmetis išauš.
Bet šiandieną seka lyg šešėlis — 
Lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis, 
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė, 
Į tėvynę grįžti nedraugai pikti.
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galima padaryti greičiau, nei iš kitur, ypač nei 
iš Vokietijos. Nore ir čia tam tikslui reikia 
pereiti formalumų kryžiaus kelius, bet šių metų 
sausio pradžioje vis dėlto pirmieji trys lietu
viai (J. Aleksandravičius, t. y., žinomas poetas 
J. Aistis, arba Kossu-Aleksandriškis, su žmona 
ir stud Vaitkūnas) jau išplaukė. Numatoma, 
kad ir dar vienas kitas išplauks. Čia kai kas • 
gauna ir Amerikos lietuvių spaudos. Iš čia ga
lima plačiau sekti ir bendros pasaulinės politi
kos eigą. Bet tai ir visi pliusai. Vietoje lietu
viškas tautinis-kultūrinis savitarpio veikimas 
tuo tarpu kaip ir absoliučiai neįmanomas, vi
siškai nekalto pobūdžio lietuvių draugija, nors 
jau apie metai laiko kreiptasi tuo reikalu ir 
nors valdyba sudaryta iš seniai Prancūzijoje 
gyvenančių ir jokių priekaištų neturinčių as
menų. Matyt, bijoma, kad tokioje draugijoje 
neatsirastų kokio nors, kad ir užmaskuoto, po
litinio veikimo ... Bet Strassburge tokia drau
gija įregistruota ir ji turi teisę verbuoti savo 
narius visoje Prancūzijoje, taigi ir Paryžiuje, 
kur lietuvių dauguma. Bet. susirinkti nariams 
bus galima tik Strassburge.. .-Laikraščiui leidi
mą, žinoma, būtų dar sunkiau gauti... Tuo 
tarpu, žinoma, Prancūzijoje per maža lietuvių, 
kad jie galėtų laikraštį išlaikyti. Jis čia būtų 
prasmingas, jeigu būtų laisvas ir reguliarus su
sisiekimas su zonomis. Tačiau zonos jau ir pa
čios sugebėjo prisikurti laikraščių, kur tam rei
kalui, matyt, sąlygos geresnės ir formaliniu at
žvilgiu, o ypač, atrodo, geresnės popierio ir 
spausdinimo priemonių gavimo atžvilgiu. Čia 
vietoj vokiečių okupacijos metu slaptai leistų 
keturių lenkų laikraščių — vieno dienraščio ir 
trijų savaitraščių — leidžiamas tik vienas sa
vaitraštis ir tas pats tik dviejų puslapių... Tai 
lenkų, kurių pozicijos iš seno čia nesulygina
mai stipresnės. Pramogų, teatrų, kavinių čia 
gyvenantiems lietuviams lankyti dabar netenką 
— irgi dėl........kišeninės džiovos“ ...

Kas galvojama apie ateitį?
Aišku, kad tokiose aplinkybėse retas kas 

iš lietuvių galvoja apie ateities kūrimą šiame 
krašte. Gal tik vienas kitas, kas arba iš seno 
čia įsitaisęs ar šiaip laimingu būdu suras pa
lankių rvšių, bandys įsitvirtinti. Visi kiti žiūri 
į šį kraštą, kaip į laikinio buvimo vietą, pir
moje eilėje nepamesdąmi dar vilties sulaukti 
tinkamo galimumo grįžti namo. Jeigu gi tos 
viltys nepasiteisintų, tai daugumas galvoja ir 
dairosi, kaip surasti kelią iškeliauti kitur, kur 
gal galima būtų kurtis bent kiek palankesnėse 
sąlygose. Bet daugumui dar visai nėra aiškes
nių perspektyvų (ypač tiems, kurie neturi, kas 
juos kviestų į Ameriką). Grįžti į Vokietiją ne
sistengiama, nes manoma, kad ten taip pat, jei 
šiuo metu materialiai ir geriau, tai vis dėlto 
nežinia, kuriuo momentu viskas gali nutrūk
ti... Iš Vokietijos dar yra norinčių čia at
vykti. Nenorima šiuo pasakyti, kad to neda
rytų: tatai kiekvienam apsprendžia dar atskiros 
individualios sąlygos. Bet visai užmerktomis 
stengtis patekti ’ Prancūziją nepatartina, ka- 
dangi kiekvienam naujai atvykusiam gali tekti 
susidurti su dar didesniais sunkumais, nei tie, 
kuriuos turi čia jau nuo anksčiau esantieji. 
Kiekvienam rizikuojančiam čia vykti mažiau 
rizikos bus, jei jis galės čia atvykti su valiutos 
kiekiu, užtikrinančiu pragyvenimo galimumą 
tiek laiko, kiek reikės surasti keliui ir galimu
mui išvykti kur kitur... Padoriai pragyventi 
vienam asmeniui čia galima su 8—10.000 fr. per 
mėnesį, šeima iš 2—3 asmenų su 15—18.000 fr. 
Bet išgyvena ir su 3—4.000... Toks ten ir gy
venimas ...
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Jungtinių Tautų
, (Tęsinys iš 6(15) Nr.)

Kontrolės aparatas
Siems nustatams papildyti, San Francisco 

eharta sukuria rūpestingai išdirbtą aparatą kon
troliuoti tautoms, kurios pagal šia sistemą val
do joms patikėtas sritis.

Kol šias priklausančias sritis kontroliuojan
čios tautos laisvu noru nesusitars su Jungtinių 
Tautų organizacija, kaip tas sritis suvesti į pa
tikėtinio valdymo sistemą, eharta nepanaikins 
nė vieno pagal senąją Tautų Sąjungos mandatų 
sistemą galiojančio susitarimo. Tačiau signa
tarinės valstybės, pasirašydamos chartą, prin
cipe pripažino patikėtinio valdymo sistemą ir 
bendrą pažiūrą, kuria ji remiasi. Tuo būdu jos 
yra morališkai įpareigotos rūpintis dėl reika
lingų patikėtinio valdymo sutarčių sudarymo.

Todėl tenka laukti, kad visos Tautų Sąjun
gos statuto nustatytos mandatinės sritys ir po 
šio karo panašioje padėtyje atsiradusios terito
rijos pagaliau bus pavestos Jungtinių Tautų or
ganizacijai.

Kiekviena tokia sritis taps paskirų sutarčių 
su atitinkamomis tautomis objektu. Šios sutar
tys nustatytų valdančią pajėgą ar valdančias 
pajėgas ir išdėstytų ypatingas patikėtinio val
dymo sąlygas. Tada Jungtinių Tautų organi
zaciją tam tikslui sukurto aparato pagalba kon
troliuotų atitinkamos srities valdymą pagal su
tarties nustatytas sąlygas.

Patikėtinio valdymo taryba
Pagal San Francisco statuto nuostatus, pa

grindinę atsakomybę už patikėto sričių valdy
mo kontrolę dalijasi visumos susirinkimas ir 
saugumo taryba.

Saugumo tarybai pirmiausia priklauso taikos 
laužymo sukliudymas, reikale panaudojant ir 
jėgą. Visumos susirinkimo uždavinys yra pir
moje eilėje gyventojų gerovės kėlimas ir pa
žangos ūgdymas. Pagal tai, visas patikėtinio 
valdymo sistemon suvestas sritis eharta skirsto 
į dvi grupes: strategines ir nestrategines. Stra
teginės sritys gali apimti ta sistema valdomos 
teritorijos dalį arba ją visą.

Strateginėse srityse Jungtinių Tautų organi
zacijos funkcijas atlieka saugumo taryba, jai 
taip pat priklauso ir galutinis patikėtinio val
dymo sutarčių tvirtinimas. Visumos susirinki
mui pavestos visos nestrateginės sritys, įeinan- i 
čios į šią sistemą, ir savo valią jis vykdo per 
jo paties sudarytą' patikėtinio valdymo tarybą.

Taryba susideda iš penkių didžiųjų tautų, 
visų kitų, patikėtas sritis valdančių tautų ir tam 
tikro skaičiaus kitų narių; šis skaičius yra pa
kankamai didelis, kad būtų galima išlaikyti pu
siausvyrą tarp patikėtas sritis valdančiųjų ir 
to nedarančiųjų. Pastaruosius renka visumos 
susirinkimas trejiems metams. Šios tarybos 
sprendimai daromi paprasta balsų dauguma.

Tarybos uždaviniai
Taryba turi šiuos uždavinius: Ji turi aps

varstyti valdančiųjų įteiktus jai pranešimus, ad
ministracijai sutikus, nuolatos inspektuoti pati
kėtas valdyti sritis, paruošti anketas gyventojų 
politinei, ūkinei, socialinei ir švietimo pažangai 
nustatyti.

Kiekvienos valdyti patikėtos srities, esan
čios visumos susirinkimo dispozicijoje, admini
stracija turi pateikti visumos susirinkimui me
tinę apyskaitą, sudarytą pagal tas anketas.

Iš to išeitų, kad patikėtinio valdymo tarybos 
ir visumos susirinkimo kontroliuojamų sričių 
valdymas turi remtis svarbiausiu tikslu — gy
ventojų gerovės kėlimu, tuo tarpu strateginėse 
srityse pirmoje vietoje stovi karinis saugumas. 
Betgi chartoje pakankamai aiškiai nustatyta, 
kad saugumo taryba ir strateginių sričių val
dyme, kiek tai netrukdo saugumo priemonėms, 
turi naudotis patikėtinio valdymo tarybos pa
galba, kad išpildytų funkcijas ir atliktų užda
vinius, liečiančius gyventojų politinę, ūkinę, so
cialinę ir švietimo pažangą.

Narių įsipareigojimai
Kaip aukščiau išdėstyta, organizacija na

riams-valstybėms valdomosios galios turi maža 
arba jos visai neturi. Tuo tarpu visi San Fran
cisco chartą pasirašiusieji prisiėmė pildyti ben
druosius įsipareigojimus, kurių svarbiausi yra 
šie:

Nariai privalo visu rimtumu pildyti įsiparei
gojimus, kuriuos jie prisiėmė chartos pasirašy
mu, savo tarptautinius ginčus regulioti taikiu 
būdu, vengti jėgos naudojimo ar grasinimo ją 
panaudoti, teikti visokią galimą pagalbą organi
zacijai veiksmams pagal chartą vykdyti, imtis 
paskirai arba su kitais bendrai žygių ūkinių ir 
socialinių reikalų tarybos bendradarbiavimo 
programai vykdyti, kiekvienu atveju, dalyvau
jant kaip šaliai, paklūsti tarptautinio teismo 
sprendimo ir atsisakyti nuo mėginimo daryti 
įtakos generaliniam sekretoriui arba jo Štabo 
nariams, beeinantiems savo pareigas.

Nariai, kurie valdo jiems patikėtas sritis, 
yra dar, be to, įpareigoti pripažinti principą, 
kad tų sričių gyventojų interesai yra pirmaeilis 
reikalas, o jų gerovės visomis jėgomis kėlimą 
nariai privalo prisiimti kaip savo šventą pa
reigą.

Didžiųjų penkių vaidmuo
Penkios dižiosios pajėgos prisiima dar dve

jopą sunkią atsakomybę:
1) Taikos sąlygas šiame kare kariavusioms 

priešo valstybėms jos tvarkys tol, kol organi
zacija nutars šį uždavinį perimti pati, jeigu ji 
tai kada nors darytų.

statutas / Phelps Atfams
2) Kol organizacija neturi karinių pajėgų 

savo dispozicijoje, penkios didžiosios pajėgos 
sutaria bendromis jėgomis pravesti kiekvieną 
saugumo tarybos nutartą saugumo veiksmą.

Antra vertus, eharta pabrėžtinai nustato, kad 
organizacija negali kištis į reikalus, kurie pa
gal savo pobūdį priklauso vidujinei valstybės 
kompetencijai, arba reikalauti, kad tokie reika
lai būtų pavesti jai tvarkyti.

Toliau numatyta, kad kiekviena sutartis ir 
kiekvienas tarptautinis susitarimas, kurį sudaro 
bet kuris narys-valstybė, įsigaliojus chartai, turi 
būti įteiktas generaliniam sekretoriui įregistruo-

Anglijos spnn<la

ti ir paskelbti. Sutartys Ir susitarimai, kurie 
nebuvo pateikti registruoti ir skelbti, bet ku
riame procese organizacijos organų nelaikomi 
dalyvaujančioms šalims galiojančiais.

Nors organizacijai eharta ir nepripažįsta 
įstatymus leidžiančios galios, tačiau jos nariai 
yra iškilmingai įsipareigoję jos patarimus ir 
programą priimti taip, lyg jie turėtų įstatyminę 
galią net ir tais atvejais, kada ankstyvesnės su
tartys ir įsipareigojimai būtų priešingai nustatę.

Kiekviena taiką mylinti valstybė, nebuvusi 
pirminiu Jungtinių Tautų nariu, saugumo tary
bos pasiūlymu ir visumos susirinkimo nutari
mu, gali Jungtinių Tautų organizacijon įstoti 
nariu. „Taiką mylinčios“ sąvoka chartoje tiks
liau neapibūdinta. Vertė A. Ls

„Ką rašo Anglijos laikraščiai, tai dar nereiš
kia, kad tai jau būtų švento rašto tiesos. Angli
jos spauda yra laisva"... — pareiškė Bevinas 
viename paskutiniųjų UNO VST posėdyje, kur 
buvo svarstoma Indonezijos problema. Tikrai, 
Didž. Britanijos spauda yra laisva nuo cenzūros 
varžtų. Šia laisve ji naudojasi jau nuo praė
jusio amžiaus vidurio. Asmenys, kurie vado
vavo Anglijos spaudai, padėjo daug triūso ir 
pastangų, ligi jai užtikrino dabartinę vadovau
jamą padėtį imperijos gyvenime. Jie kovojo 
parlamente, sėdėjo kalėjimuose, ir ši kova bu
vo laimėta. Praėjusio amžiaus Anglijos vyriau
sybės suprato, kad laisva spauda negriauna, bet 
kuria ir stiprina Anglijos tautų šeimą. Iškelda
ma negeroves, ji nenori pakenkti Anglijos in
teresams, bet taip elgdamosi, ji siekia tik gero. 
Todėl jau nuo XX amžiaus pradžios Anglijos 
spauda viso krašto gyvenime vaidina nepap
rastai svarbią rolę. Kiekvienas asmuo turi teisę 
pareikšti savo nuomonę spaudoje; nesvarbu, 
kokia ta nuomonė būtų. Tuo būdu vyriausybei 
lengviau susigaudyti plačiųjų gyventojų masių 
nuotaikose.

1914 m., prasidėjus D. Karui, o Anglijai esant 
visai nepasiruošus, vakarų fronte padėtis buvo 
bloga. Ypatingai 1915 m. rudenyje frontui trū
ko artilerijos sviedinių. Tuo labai nusiskundė 
fronto vadas maršalas French, tuo tarpu min. 
pirmininkas viešai skelbė, kad su amunicija 
viskas tvarkoje, šiam jo pareiškimui tilpus 
spaudoje, po kelių dienų dienraštis „'ii mes" pa
talpino fronto vado pareiškimą, kad frontui 
tikrgi trūksta šovinių. Kilo skandalas, kuris 
privedė prie naujos vyriausybės sudarymo, nes 
„Times" redaktorius galėjo įrodyti tai, ką vie
šai paskelbė. Buvo sudaryta nauja vyriausybė, 
kurioje karo pramonės minlsterio vietą užėmė 
Loyd Georg, vėliau buvęs ministeris pirminin
kas.

Šio antrojo pasaulinio karo metu Anglijoje 
taip pat nebuvo įvesta spaudos cenzūra. Kiek
vienas galėjo rašyti, kas jam patinka, bet vėliau 
cenzūra tikrindavo paskelbtus straipsnius ir ka
rą liečiančias žinias. Jeigu būdavo randama, 
kad tai galima pavadinti valstybės paslapčių iš
davimu, redakcijos būdavo traukiamos teismo 
atsakomybėn. Dėl to kiekviena redakcija, tal
pindama vienokią ar kitokią žinią, gerai pagal
vodavo. Per visą karą nebuvo uždarytas nei 
vienas laikraštis, išskiriant komunistų leidžiamą 
„Daily Worker". Dėl nepaprastos laikysenos 
Anglijos vyriausybės atžvilgiu 1942 m. jis buvo 
uždraustas. Bet laikraštininkams ir visuomenei 
spaudžiant, vidaus reikalų ministeris 1944 m. vi
duryje draudimą panaikino, šio dienraščio lai
kysena ypatinga. Iš dabar cituojamų per Angli
jos radiją jo straipsnių visais klausimais, kurie 
liečia Anglijos gyvybinius interesus, jo nuomo
nė yra griežtai priešingai vyriausybės vedamai 
politikai. Straipsniuose prikišama, kad tiek vy
riausybė, tiek ir Bevinas yra priešiškai nusista
tę Maskvos atžvilgiu. Mūsų akimis žiūrint, tai 
atrodytų nepaprastai keista, tiesiog pragaištin
ga Anglijos saugumui ir/politikai. Bet žinant 
kad visoje Anglijoje tėra vos 50.000 komunistų 
su dviem vietomis parlamente, ii šio laikraščio 
įtaką bus aiškiai suprantama. Jis yra Maskvos 
nuomonės reiškėjas pačiame Londone.

Bet grįšime prie Anglijos spaudos. Trumpai 
apžvelgsime, kuriuos laikraščius ir žurnalus 
šiandien anglas skaito. Nors popierius normuo
jamas, Anglijoje šiandien išeina per 3.000 peri- 
jodinių ir neperijodinių leidinių. Ypatingą vie
tą visų imperijos, o gal ir viso pasaulio laikraš
čių tarpe, užima Londone išeinąs „Times". Jis 
buvo išleistas 1785 m. Taigi, jis yra seniausias 
laikraštis ne tik Anglijoje, bet ir visame pa
saulyje, kuris eina be pertraukos nuo jo išlei
dimo dienos. Pernai jis šventė 160 metų jubi- 
lejų. Turint galvoje, kad mechaninės spaus
dinimo mašinos ne taip senai išrastos, reikia 
pripažinti, kad tai yra labai gražus jubilejus. 
Jo įtakas yra žymi visame viešame gyvenime. 
Jo žinių tarnyba yra viena geriausių D. Brita
nijos salose. Jame telpa patys geriausi ir rim
čiausi straipsniai. Jo politinė pakraipa — kon
servatyviai pažangi. Nors „Times“ įtaka milži
niška, jo tiražas siekia vos 200.000 egz. Jo pir
masis įkūrėjas ir vėlesnieji leidėjai žiūrėjo ne 
tiek biznio reikalų, kiek vadovavosi mintimi 
turėti stiprų nepartinį laikraštį. Šį tikslą jie 
pilnai pasiekė. Šia proga norėčiau pabrėžti, kad 
dažnas mūsų klysta manydamas, kad „Times“ 
yra vyriausybės organas ar, mažiausiai, jos nuo
monės reiškėjas. Po pirmojo pasaulinio karo, 
laikraščio atsakingieji leidėjai ir akcininkai pa
darė nutarimą, kad dienraščio akcijos negali 
patekti į biznierių, ar kitų politiniai ar mora
liniai susitepusių asmenų rankas. Akcijų ne
gali turėti žmonės, turintieji betarpinį ryšį su

vyriausybės vedama politika. Taigi visais po
žiūriais jis yra nepartinis ir nuo nieko nepri
klausomas.

Antrasis savo visuomenine įtaka žymus po
litinis dienraštis yra liberalų leidžiamas „Man
chester Guardian“, šis laikraštis yra aiškiai li
beralinės pakraipos. ’Jo puslapiai būna prirašy
ti gerų ir rimtų straipsnių, kurie formuoja Ang
lijos viešąją nuomonę. Ir jį aptarnauja viena 
geriausių spaudos žinių tarnybų pasaulyje. Po 
jo įkūrijno jam vadovavo žymusis Anglijos lai
kraštininkas S. P. Scott. „M. G." tiražas, paly
ginti su jo įtaka, yra nepaprastai mažas, vos 
300.000 egz. šie pirmieji du dienraščiai yra 
taip vadinami intelektualiniai laikraščiai. „M. 
G.“ yra 125 metų senumo.

Antrojon intelektualinių laikraščių grupėn 
priklauso konservatorių partijos leidžiami dien
raščiai „Yorkshir Post" ir „Scotsman". Pirma
sis priklauso buv. Anglijos užs. reikalų mi
nistrui Antony Edenui. Jame parašyti veda
mieji Anglijos užsienių politikos klausimais 
dažnai nusako konservatorių partijos liniją. Šie 
abudu dienraščiai yra skaitomi Anglijos šiau
rėje ir jų įtaka ten yra didelė. Kaip pirmųjų 
dviejų, taip ir šių dienraščių tiražas nėra di
delis.

Anglijoje labai daug išleidžiama taip vadi
nami populiariųjų dienraščių. Konservatorių 
partijos yra leidžiami „Daily Telegraf", „Mor
ning Post“, „Daily Mail" ir „Daly Express". 
Liberalai leidžia „News Cronicle". S. m. sausio 
viduryje jis šventė 100 metų jubilejų. Pirmuo
ju jo redaktoriumi buvo garsusis rašytojas ro
manistas Charles Dickens. Pradėjus leisti, jis 
vadinosi „Daily News" Darbiečių partija lei
džia savo organą „Daily Harold", kuris šiuo 
metu eina oficiozo pareigas. Šių dienraščių ti
ražas yra nepaprastai aukštas. Taip, pav., „Dai
ly Express" turi 3,5 mil. skaitytojų, „Daily Ha
rold“ — 2 mil., „Daily Mail" — 1,9 mil. ir 
„News Cronicle" per 1,5 mil.

Metropolijoje taip pat išleidžiama daug ilius
truotų dienraščių. Jų straipsniai trumpi, nevar-

Nūrnbergo byla
(Tęsinys iš 6(15) Nr.)

Po SS sekė kaltinimai prieš Generalinį štabą 
ir 0KW. Sunkių kaltinimų teismui patiekė buv. 
SS gen. Erich von dem Bach-Zelevski, kuris 
buvo teismo apklaustas kaip liudininkas. Jis 
veik .visą laiką dalyvavo Rytuose kovoje su 
partizanais ir dėl to gerai pažino tos kovos me
todus. Visos prieš partizanus kovojusios SS ir 
kariuomenės grupės priklausė karinei vadovy
bei, ir ji dėl to yra atsakinga už šių grupių 
žiaurumus. „Vokiečių karinė vadovybė nedarė 
jokių, žygių sudrausti rusų tautos naikinimą". 
— pateiškė buv. SS gen. Erich von dem Bach- 
Zelevski, — „o priešingai, buvo uždrausta baus
ti vokiečių karius už nusikaltimus, padarytus 
civiliams gyventojams".

Buvo teismui patiekta keletą tų dokumentų 
iš kurių matosi, kad Gen. štabas ir 0KW yra 
atsakingi dėl belaisvių šaudymo. Viename ka
riuomenės štabo įšąkyme rašoma, kad „visi, pa
rašiutais nusileidę priešo kariai turi būti skai
tomi teroristais ir sabotažininkais ir turi būti 
sušaudomi“.

Iš gen.'feldm. Brauchitscho ir kitų aukšto 
rango karininkų parodymų matyti, kad visi kal
tinamieji karininkai yra atsakingi ruošę puola
mąjį karą.

Buvo perskaitytas Blombergo raštiškas pa
rodymas, kuriame tarp kita ko rašoma: „Kaip 
aš pats, taip ir visi vokiečių štabo karininkai 
tikėjo, kad vieną dieną turi būti išspręsti lenkų 
koridoriaus, Ruhro ir Klaipėdos kraštų terito- 
rialiniai klausimai, jei reikės ir jėga. Maždaug 
90 nuošimčių vokiečių tautos pritarė šiai kari
ninkijos nuomonei". Karas dėl praplėtimo te
ritorijos būva laikomas šventa pareiga. Tai 
buvo priežastys, dėl kurių jau prieš Hitlerio 
įsigalėjimą, t. y., jau nuo 1923 m. prasidėjo 
slaptas ginklavimas, kuris nacių valdymo lai
kais buvo dar žymiai suintensyvintas.

Didžiųjų Vokietijos vadų nusikaltimai
Įrodinėjant atskirų nacinių organizacijų kal

tę, buvo dažnai paliečiami ir jų vadai, ypatin
gai jei jie dabar sėdi kaltinamųjų suole. Ta
čiau palaipsniui buvo prieita prie kiekvieno 
teisme esamo kaltinamojo atskirai.

Ernst Kaltenbrunner, paskutinysis Gestapo 
vadas, organizatorius Austrijoj nacių partijos, 
buvo kaltinamas kartu su SS ir Gestapo. Kal
tinamasis, kaip Gestapo vadas, yra tiesioginiai 
atsakingas už visus Gestapo nusikaltimus. 

gina skaitytojo, nes juos skaitant nereikia įsi
gilinti ir reikalo esmę. Kiekvienas šių laikraščių 
kasdieninėje laidoje talpina pieštus romanus, 
kurie dabar Anglijoje ir Amerikoje yra dide
lėje madoje. Šių laikraščių paminėtini: kairiųjų 
pažiūrų „Daily Mirror" su 2,25 mil. tiražo ir 
„Daily Sketch“ su 1 mil. skaitytojų. Kaip jau 
straipsnio pradžioje minėta, ypatingą vietą ang- 
lijos spaudos tarpe užima komunistų leidžiamas 
dienraštis „Daily Worker”. Jis neturi jokios 
įtakos. Šiuo metu jis persitvarko naujais finan
siniais pagrindais.

Šeštadieniais išeina daug savaitraščių. Vi
suomenės nuomonių formuotojai yra konserva
torių partijos leidžiamas „Sunday Times" su 
0,5 mil. prenumeratorių ir nepriklausomasis 
„Observer" su 0,3 mil. skaitytojų. Paskutinysis 
kiekvieną savaitę pateikia savo korespondentų 
ir komentatorių puikias apžvalgas iš Europos 
ir viso pasaulio gyvenimo. Kiekvieną sekma
dienį per Londono radiją mes galime išgirsti 
17 vai. laidoje svarbiųjų straipsnių ištraukas ir 
redakcines pastabas apie svarbiuosių pasaulio 
įvykius, cituojamas iš žurnalo „Observer“.

Populiarieji Anglijos savaitraščiai yra šie: 
„News of World", „People", „Renold News“, 
„New State and Statesman", „Time and Tide", 
„Economist“ ir grynai politinis savaitraštis 
„Spectator". Anglijos katalikai turi savo sa
vaitraštį „Table". Artimas dabartinės vyriausy
bės sluoksniams yra kairiųjų leidžiamas „Tri
būne". „News of World“ turi 4 mil. prenume
ratorių ir yra skaitlingiausiai skaitomas savai
traštis pasaulyje. Jis turi skaitytojų visuose 
penkiuose kontinentuose. Po jo seka „People“ 
su 3,5 mil., „Sunday Express" su 2 mil. ir kt. 
su mažesniu skaitytojų skaičiumi. „Renold 
News" yra Anglijos kooperacinio judėjimo sa
vaitraštis.

Norėtume manyti, kad lietuviams tremti
niams yra įdomu susipažinti su Anglijos spau
da. Šiame trumpame straipsnelyje norėjau pa
duoti keletą informacinių žinių, kurios mūsų 
skaitytojus supažindintų su Anglijos laikraš
čiais. Skaitant vieną ar kitą laikraštį jau bus 
galima turėti vaizdą, kurios pakraipos jis yra. 
Iš straipsnių turinio bus galima susidaryti ob
jektyvų vaizdą. Trūkstant tinkamos medžia
gos, sutiku buvo duoti daugiau statistinių infor
macijų. A. B.

Veikiama ir Argentinoje
1944 m. Argentinoje ispanų kalboje išleistas 

veikalas apie Lietuvą: „Lietuva kryžminėje ug
nyje“. Šios knygos autorius K. Verax. Be to, 
dar išleista brošiūrėlių apie lietuvių literatūrą. 
Lietuvos kryžius ir Čiurlionį. Paskutiniu metu 
aukščiau minėtasis autorius yra paruošęs vei
kalą apie Lietuvos santykius su SSSR.

Nuo 1940 m. visai visuomeninei veiklai ten 
diriguoja įkurtas Lietuvai Išlaisvinti Centras 
Argentinoje.

Buv. reichsmaršalą Hermann Gdringą ame
rikiečių kaltintojas apibrėžė, kaip „nacional
socialistą Nr. 2". Jis daugelį metų turėjęs svar
biausią vietą valstybės valdyme, jis brutaliai 
kovojęs su opozicija, įkūręs Gestapo ir kon
centracijos stovyklas. Jis svarbų vaidmenį su
vaidinęs užimant Austriją ir Čekoslovakiją ir 
pradedant karą prieš Lenkiją ir Sovietų Są
jungą. Dokumentais buvo įrodyta, kad Ge
ringas aktyviai prisidėjęs ir prie darbininkų de
portavimo, žydų persekiojimo ir meno turtų iš
grobimo iš okupuotų kraštų.

Buv. Vokietijos užsienių ministeris Joachim 
von Ribbentrop buvo kaltinama^tuo, kad savo 
veikla jis žymiai prisidėjęs prie Austrijos ir 
Čekoslovakijos užėmimo, prie karo su Lenkija 
ir Jugoslavija, o taip pat ir prie Japonijos — 
JAV karo.

Alfred Rosenberg, buv. ministeris užimtoms 
rytų sritims, nuo pat nacionalsocializmo, įsikū
rimo buvo aktyvus partijos veikėjas. Tai na
cių „filosofas“, pagrindęs nacionalsicistų partiją 
rasės ir kraujo doktrinomis, žydų neapykanta 
ir Vokietijos veržimosi į rytus idėjomis. Kaip 
buv. ministerial rytų sritims, jam tenka didelė 
dalis nusikaltimų prieš žmoniškumą, įvykdytų 
jo valdžioje buvusiose kraštuose/ jų tarpe ir 
mūsų Lietuvoje.

Toliau buvo kaltinami:
Buvo Vokietijos banko valdytojas, vėliau 

ūkio ministeris Hjalmar Schacht — ruošęs ūki
nius planus ir finansavęs ginklavimą, turėdamas 
tikslą pradėti puolamąjį karą.

Buv. gauleiteris, vėliau antisemitinio laikraš
čio „Der Stūrmer" redaktorius Julius Streicher 
— nusikaltęs prieš žmoniškumą.

Buv. Vokietijqs laivyno vadas ir slaptosios 
ministerių tarybos narys adm. Erich Raeder ir

Buv. povandeninių laivų vadas, vėliau karo 
laivyno vadas ir galiausiai Hitlerio įpėdinis 
adm. Kari Donitz — abu įvykdę nusikaltimų 
jūrų kare.

Buv. kariuomenės štabo viršininkas ir slap
tosios ministerių tarybos narys feldm. Wilhelm 
Keitei ir

Buv. OKW štabo viršininkas, karinės Hit
lerio patarėjas gen. Alfred Jodl — abu ruošę ir 
vykdę puolamąjį karą ir įvykdę nusikalstamų 
darbų prieš karo belaisvius ir civilius gyven
tojus. V. G.
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Svaiginamieji gėrimai
Svaiginamaisiais gėrimais vadiname spiritą, 

degtinę, naminę degtinę, alų, vyną ir 11 Juose 
visuose yra alkoholio, tik vienuose daugiau, ki
tuose mažiau. Alkoholis kaip tik ir svaigina 
žmogų. Juo kuriame gėrime daugiau alkoholio, 
juo tas gėrimas stipresnis ir greičiau žmogų 
apsvaigina.

Svaiginamųjų gėrimų paprotys yra senas. 
Tik senovėj tokių stiprių svaiginamųjų gėrimų 
nemokėjo pasigaminti. Degtinę ir spiritą pra
dėjo gaminti tik XVII amžiuje, panaudodami 
destiliaciją (garinimą). Pietuos^ kur auga vy
nuogės, ir pasiliko senas paprotys — vyno var
tojimas. Šiaurėje įsigalėjo spirito, degtinės var
tojimo paprotys.

XVIII—XIX amž. smarkiai paplito degtinės 
vartojimas slavų tautose, ypačiai Rusijoje. XIX 
amžiuje Rusijoj pusę visų valstybės pajamų 
sudarė pajamos ii svaiginamųjų gėrimų. Tas 
nelemtas paprotys persimetė ir į Lietuvą. Di
džiojo karo metu Rusijoj karo sumetimais bu
vo uždrausta viešai platinti degtinę. Tada pra
dėjo slaptai gaminti naminę.

Po didžiojo karo, atsistačius nepriklausomai 
Lietuvos valstybei, viešas degtinės gaminimas 
ir platinimas buvo uždraustas. Tada naminės 
vartojimas ir gaminimas dar labiau paplito. Be 
to, Žemaitijoj smarkiai buvo pradėjusi plisti 
metylinio spirito spekuliacija ir vartojimas. Šis 
spiritas buvo gabenamas slaptai iš vakarų kai
myninės valstybės ir juo nuodijami žmonės. 
Tokiai padėčiai esant, vyriausybei kito kelio ne
buvo, kaip leisti platinti valytą, Švarią degtinę, 
kuri ne taip nuodija žmones. Buvo įsteigtas 
valstybinis monopolis, kuris ir pardavinėjo deg
tinę.

Šio karo metu vokiečiai visą Lietuvoj paga
mintą spiritą paėmė savo žinion.

Lietuvos gyventojai spirito bei degtinės gau
davo labai maža. Šiek tiek 30 laipsnių stipru
mo degtinės gaudavo ūkininkai už prievolių at
likimą. Kai kurie tarnautojai reprezentacijos 
reikalams litrą kitą degtinės gaudavo pirktis. 
Laisvo pardavinėjimo nebuvo. Dėl to ir vėl 
atgijo naminės gamyba.

Kada valstybės monopolis platino — parda
vinėjo degtinę, tai jis pardavinėjo ją gerai iš
valytą nuo visokių organizmui žalingų priemai
šų. Spirito varyklos pagamindavo žalią spiritą 
ir jį parduodavo valstybiniam monopoliui. 
Valstybinis monopolis jį išvaldavo specialiose 
valyklose nuo nuodingų organizmui priemaišų 
ir tik tada pardavinėdavo.

Spirito valyklos daug tobulesniais įrankiais — 
įtaisymais gamina spiritą už kaimo gamintojus, 
kurie gamina naminę, ir tai negali pagaminti 
spirito tiesiog vartojimui. Žaliasis spiritas turi 
nemalonų kvapą ir jame dar yra fuzelio aliejų 
(fuzelio), lakiųjų ir sunkiųjų eterių, metylo spi- 
rito. ^Fuzelis ardo skilvio veikimą ir bendrai 
visą virškinimo traktą. Nuo to kenčia žmogaus 
mityba: ardoma nervų sistema, smegenų funk-
ei jos. Dažnai pasireiškia skilvio ligos (vėžio li
ga). Metylo spiritas veikia regėjimo organus. 
Nuo jo dažnai žmogus apanka.

Naminė degtinė gaminama visa primityviais 
įrankiais, tai joje dar daugiau yra visokių nuo
dingų priemaišų. Dėl to nuo naminės degtinės 
vartojimo įvyksta tiek daug mirimų. 1942 me
tis viename mažame Žeimių valsčiuje (Kėdai
nių apskr.) įvyko 21 mirimas nuo naminės deg
tinės. Kėdainių apskrities akcizo revizorius Rad- 
manas pasakojo, kad, kiek jis pažino naminės 
degtinės gamintojų, tai jie visi mirė, nesulaukę 
senatvės.

Šio karo metu, kada nebuvo galima laisvai 
pirkti valytos degtinės, kiek įvyko nusinuodiji- 
mų nuo visokių neaiškių gėrimų! 1943 m. Dot
nuvos žemės ūkio akademijoj nusinuodijo keli 
asistentai. 194$ m. Šiauliuose visa eilė išmirė 
(išsinuodijo) sveikiausių piliečių. Praeitais me
tais čia, Vokietijoje, Seligenstadte šeši sti
priausi vyrai didžiausiuose skausmuose atsisky
rė su savaisiais nu o kažkokių nuodų. O kiek 
pavienių asmenų išsinuodija!

Svaigalų vartojimas ir čia, būnant išeivystė- 
je, ne išnyko, bet dar daugiau plečiasi. Ir tame 
pačiame Seligenstadte, kur supilti kapai šeši 
stipriausių Lietuvos vyrų, jaunimas girtauja per 
naktis. Geria ne kokią nors švarią, valytą, o 
geria tuos pačius nuodus, pagamintus vietos gy
ventojų primitiviškais įrankiais. Geria ne vien 
Seligenstadto gyventojai, bet visa mūsų trem
tinių bendruomenė. Kiek dar išaugs naujų ka
pų dėl to-"nelemto papročio? Kiek sūnų ne- 
beišvys seni tėvai, kurie jų taip išsiilgę lau
kiai? O kiek jų išgyvens lemtąją išeivystę pa
liegę kūnu ir dvasia tiktai per savo kaltę?

M. N.

Kiek kur esama lietuvių?
Praūžęs karas mūsų tautą labai išblaškė, 

šiuo metu Europoje veik nėra nė vienos vals
tybės, kurioj nebūtų mūsų tautiečių, štai kur 
ir kiek esama mūsiškių:

Šveicarijoj yra 280 lietuvių, iš kurių 57 stu
dentai. Juos aktyviai remia BALF.

Austrijoj esama apie 2300 lietuvių. Jie turi 
pakelti gan didelį ir ekonominį spaudimą iš 
austrų pusės.

Italijoj yra apie 1000 tautiečių, kuriuos re
mia BALF ir jais rūpinasi lietuviai vienuoliai.

Norvegijoj tėra tik 70 lietuvių.
Švedijoj lietuviai gyvena išsisklaidę, todėl 

•ėsa tiksliu žinių apie jų tikrą skaičių.

Asmenybė
Bendroji psichologija, nagrinėdama žmogaus 

psichinį gyvenimą ir ypač psichinio gyvenimo 
pasireiškimus išoriniam pasaulyje, teoretiškai 
žmogaus psichiką suskaldo. Tai nėra tikras, 
faktinis asmens suskaldymas, bet teoretinis, 
mokslinis. Kaip medicina atskirai nagrinėja 
virškinamuosius organus, atskirai nervų siste
mą bei kitus organus ir jų funkcijas, psicholo
gija teoretiškai žmogaus psichinį gyvenimą taip 
pat skirsto. Joje yra įprasta išskirti tris gru
pes: jausmus, protą, valią. Kiekviena šių gru
pių, smulkiau nagrinėjamos, savo ruožtu skirs
tomos į mažesnius poskyrius.

Jausmais žmogus reaguoja į jį veikiantį išo
rinį pasaulį, lyg atsako, priimdamas išorės įs
pūdžius kaip malonius ar nemalonius. Protu 
žmogus įvertina gautus įspūdžius, daro iš jų ati
tinkamas išvadas. Valia reguliuoja žmogaus po
elgius, stumia žmogų veikti.

Tarp jausmų, proto ir valios turi būti pilnas 
atitikimas, harmonija, vieningumas. Žmogus 
negali tik jausti, arba tik mąstyti, arba tik 
veikti. Psichinis vyksmas plaukia vieningai: 
jausdamas žmogus protauja ir veikia, protau
damas — jaučia: veikdamas — protauja ir vei
kia. Tai neišskiriamas vieningas vyksmas, plau
kiąs mumyse, kaip dvasinio gyvenimo apsireiš
kimas išorėje. Įvairių gyvenimo anomalijų vei
kiamas žmogus kartais išeina iŠ savo tinkamos 
pusiausvyros. Žmogus pasiduoda jausmų vei
kiamas, ir jo visas gyvenimas atrodo esąs jaus
mingumo pasireiškimas. Jis karštai reaguoja į 
veikiantį jį pasaulį, į veikiančius jį įspūdžius 
ir žmones. Žmogus „širdin“ giliai įsideda sve
timą žodį, poelgį, mintį, širdimi jis į juos at
sako. Ne visuomet širdis būna skaisti ir graži: 
kartais joje slepiamas kartumas žiauriais žo
džiais išsiveržia aikštėn.

Patyrusio daug sunkumų gyvenime, mačiu
sio svetimas kančias žmogaus jausmai atbunka. 
Vyrauja protas. Rečiau pasitaikąs reiškinys, 
kada žmogus, kaž kur širdį ir jausmą praradęs, 
vadovaujasi šalta logika. .Beširdė, bejausmė 
logika yra baisi: ji temato tik savo tikslą, kurio 
siekia apgalvotai, niekieno nevaržoma, svetimo
mis ašaromis ir skausmais nestabdoma.

Matome kartais beprasmį, išblaškytą žmo
nių veiklumą. Maža tokių individų sutinkame, 
bet jie vis dėlto pasitaiko: noras ir ištvermė 
dirbti, veikti, ką nors daryti. Nei širdies, nei 
proto jų darbuose: nepamatuotas, neišaiškintas 
skubotumas ir užsispyrimas.

Konkretūs pavyzdžiai rodo, kad žmogaus 
psichikoje įvyksta lūžis: išnyksta pusiausvyra 
tarp jausmų, proto ir valios. Kalbame apie šir
dingą žmogų: minimas protingas žmogus; gi
riame veiklų individą, bet labai retai tegirdime 
sakant: štai asmenybė. Asmenybė mūsų laikais 
tėra atitraukta, literatūrinė ar istorinė sąvoka: 
didžiųjų rašytojų veikalai kalba apie asmeny
bes, istorinėse kronikose apie asmenybes rašo-
ma. Bet mūsų dienų realybė apie jas tyli.

Asmenybė — tai jausmo, minties ir veiklumo 
vieningumas, žmogus, kuri mes galime asme
nybės vardu pavadinti, nežino vidinio susiskal
dymo. Tuo pat metu jis yra geras, protingas 
ir veiklus. Jis nesiblaško savo jausmų siūbuo
jamas, nekeičia savo planų ir įsitikinimų, pra
dėjęs darbą jo nepalieka nebaigęs. Asmenybės 
vardu vadiname tą, kuris yra ištikimas tiek 
širdies, tiek įsitikinimų, tiek darbo srityje. Mi
nios dvasiai jis nepasiduoda: nors aplink dau
guma šauktų, peikdama tai, kam ji prieš va
landą lenkėsi ir ką mylėjo, asmenybės vardu 
vadinamas žmogus kam ji prieš valandą lenkėsi 
ir ką mylėjo, asmenybės vardu vadinamas žmo
gus lieka nepalenkiamas. Jis Ištikimas savo šir
džiai, savo jausmam^.

Istorijoje minimos didžiųjų karių, fnoksli- 
ninkų asmenybės. Jų bendras bruožas buvo sti
pri, ištikima širdis tam, ką jie pasirinko, ko jie 
siekė. Pasakojama apie Galilėjų, kad dėl savo 
moderniosios teorijos, esą, žemė sukasi aplink 
saulę, genialus mokslininkas buvo patrauktas 
teisman. Prisiekęs daugiau klaidų nebedaryti, 
atsisukęs nuo savo teisėjų, jis tarė: o vis tiek 
ji sukasi.

Didelis mokslininkas, pasirenkąs sunkųjį 
mokslinio darbo kelią, neatitrūkdavo nuo jo 
net tada, kai kiti jį palikdavo. Didysis Kolum
bas tikėjo tolumoje žemę esant, jautė galis ją 
pasiekti. Jo draugai ir palydovai buvo suabe
joję, nebekalbant apie svetimus žmones, kurie 
niekad Kolumbu nepasitikėjo. Jis pats pasiti
kėjo savimi ir savo idėjomis, kaip ir eilė visų 
tų, kuriuos mes asmenybės vardu vadiname.

Asmenybės kertinis akmuo yra ištikimybė. 
Minia nepastovi ir neištikima. Ji greit peikia

Prancūzijoj šiuo metu yra apie 400 lietuvių. 
Jie ten jaučiasi laisvai ir saugiai.

Danijoj esama net apie 2100 galvų, daugiau
sia kilusių iš Klaipėdos krašto. Visi jaučiasi 
esą gerais lietuviais.

Belgijoj tik apie 60 asmenų.

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

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

Kaip jau minėjau pereitą kartą, anglų kal
boje dažnai pasitaiko, kad iš vieno žodžio pa
daroma labai daug įvairių išsireiškimų. Paim
kime šiandien žodį “work“ (uork) — dirbti: 
“to work“ — dirbti, “The work“ — darbas. 
Daiktavardi “work“ galima jungti su žodžiais, 
nusakančiais vietą, laiką arba įrankius. Tuo 
būdu, “day-work“ — dienos darbas, “night
work" — nakties darbas, “home-work" — na
mų darbas, "needlework“ (nydluork) — rankų 
darbas, siuvinėjimai, pažodžiui: adatos darbas. 
Needle (nydl) — adata. Handwork (handuork) 
— rankų darbu platesniąją prasme. “To work 
up" (tu uork ap) — nudirbti, pabaigti, išsemti 
darbą. Pav.: "All the material is worked up" 
(el ze matejal is uorkd ap) — visa medžiaga 
pabaigta; čia turime galvoje darbo medžiagą. 
“To work out" (to uork aut) — išdirbti. Pav.: 
“This idea is worked out very well“ (zis aidia 
is uorkd aut veri uel) — šita idėja labai gerai 
išdirbta, apgalvota. “At work“ — darbe. “Wor
ker“ (uorker) — darbininkas. “Werkaman“ 
(uorkman) — darbininku, amatininku. “Werk- 
shop“ (uorksop) — dirbtuvė. Įsidėmėtina, kad 
tariant žodį “work", raide raide „r“ tariama 
labai neaiškiai, vos girdimai, tuo tarpu „o“ 
pratęsiamas.

O dabar paimkime būdvardžių laipsnia- 
vimą. Anglų kalboje yra du būdai būdvar
džiui laipsniuoti. Vienskiemeniai būdvardžiai 
gauna galūnę „er“ aukštesniajam laipsny ir 
„ėst“ aukščiausiame. Pav., Hard, harder, the 
hardest — (tariame kaip parašyta, tik „r“ ne
aiškiai — kietu, kietesnis, kiečiausiu. Jei būd
vardis baigiui „e“, pridedame tik „r“ ir „st“. 
Pav.: large (lardž), larger (lardžer), largest (lar- 
džest), — didelis, didesnis, didžiausiu. Jei 
vienskiemenis būdvardis baigiasi priebalse, 
prieš kurią stovi trumpu balsis, ta priebalsė 
virsta dviguba. Pav.: hatt, hotter, the hottest 
(tariame, kaip parašyta) — karštu, karštesnis, 
karščiausiu. Dviskiemeniai būdvardžiai, kurie 
baigiui „y“, arba turi kirtį antrajame skie
menyje laipsniuojame tuo pačiu būdu, kaip ir 
vienskiemeniai. Pav.: happy (hepi), happier 
(hepier), happiest (hapiest) — laimingu, lai
mingesnis, laimingiausiu. Polite (polait), poli
ter, (polaiter), politest (polaiteet) — mandagus, 
mandagesnis, mandagiausiu. Visi kiti dviskie

tai, ką gyrė, greit keičia savo pažiūras ir nusis
tatymą. Asmenybės psichika nėra minios psi
chika. Asmenybė išlaiko savo idėjas ir, pati 
į jas atsirėmusi, išsilaiko.

Orleano mergaitė Jean D’Arc anais laikais 
atrodė nesusipratimas. Prancūzijai gręsė pra
žūtis. Ar galėtų valstybę išgelbėti menka, silp
na mergaitė? Mergaičių anuomet buvo labai 
daug. Bet nebuvo asmenybių. Kukli Jean D'Arc 
buvo ne tik mergaitė: ji buvo krao vadas, tikįs 
į savo idėja ir pašaukimą. Jean D’Arc buvo 
asmenybė. Užsispyrusi savo pašaukime ji ne 
tik pasiekė tikslą, bet liko istorijoje kaip didelė 
asmenybė.

Visi tie, kurių darbais mes žavimės, kurių 
garbei minėjimus ruošiame ir visa eilė kuklių 
didvyrių, kurie kasdienybėje praėjo nepaste
bėti, visi jie buvo ištikimi sau ir savo gyvenimo 
tikslui.

Minia pasiduoda įtaigai, masinei hipnozei. 
Asmenybė stovi tvirta. Modernūs lengvi jo
kiai, įvairios svetimos, bet pigios idėjos nepa
traukia asmenybės Didelis žmogus neišeis iš 
pusiausvyros: jei gražūs žodžiai širdį traukia, 
protas patikrina jų vertę. Asmenybė nereikalinga 
svetimos įtaigos: ji pati patraukliai veikia ma
sę. ją vienaip arba kitaip nuteikdama.

Minia irsta. Šiandien ji vieninga, rytoj su
kils. Šiandien ji tiki vienam, rytoj jos dalis 
tikės kam kitam. Asmenyb.ė lieka visuomet 
vieninga. Didelės moralinės vertės žmogus ži
no, kurį darbą jis gali dirbti, kuriais gyvenimo 
keliais jam reikia eiti.

Minia blaškosi. Ji neturi tvirtų moralinių. 
Idėjinių .principų. Įtaigai pasidavusi šiandieną 
tiki vienam, rytoj tikės kitam. Asmenybė nesi- 
blaško: tvirtai laikosi savo nusistatymo, likda
ma ištikima pasirinktai idėjai ir tada, kai jos 
vardan tenka kentėti. Kančia neatbaido tvirto 
žmogaus, neatitraukia jo, nepakreipia kitur. 
Kančia jį tik sutvirtina. Tai savotiška ugnis, 
kuri galutinai išbando žmogaus jėgas ir nusista
tymą.

Asmenybė — tai harmonija, proto ir valios, 
kurios žmogų sutelkia jo paties vidiniam gy
venime. Apie asmenybę galime kalbėti, kaip 
apie pilną žmogų, gyvenantį pasaulyje ir pa
sauliui tarnaujantį visomis savo sielos galiomis. 
Didis žmogus nesiskaldo ir nesiblaško: širdies 
meilė nenustelbs jame proto ir valios, protas 
nepaglemš širdies, o beprasmis veiklumas neiš
blaškys jo vidinio gyvenimo.

šių metų vasario 22 d. suėjo lygiai 214 me
tų nuo pirmojo JAValstybių prezidento Jurgio 
Vašingtono gimimo. Prezidento pareigas J. Va
šingtonas pradėjo eiti 1789-m. gegulės 1 d. ir 
mirė 1796 m. gruodžio 14 d.

Svetinių kalbų 
besimokantiems

Gera mokėti svetimų kalbų. Ypač tai svar
bu, atsidūrus svetimam krašte ir'ieškantis dar
bo. Tai supratome visi. Dėl to taip uoliai mū
siškiai jauni ir seni ėmė mokytis vienos ar ki
tos kalbos. Pradžioje užsidegimas didelis, vė
liau atslūgsta, ir iš didelės besimokančių gru
pės vos vienas kitas belieka, kurs varytų pra
dėtąjį darbą.

Kokia priežastis? Nejaugi mes tokie ne
kantrūs, negabūs? Kaip tik į tai keliais žodžiais 
noria atsakyti.

Pradėję kurią svetimą kalbą, pirmiausia mes 
norime jos greit išmokti, o antra: norime, kad 
pats mokymosi metodas būtų lengvas ir mūsų 
nevargintų. Bet, tautieti, kaip tave išmokyti 
svetimos kalbos, jei tu ir savosios gimtosios 
kalbos pačių gramatikos ir sintaksės pagrindų 
nežinai! Gali dėstyti tau dešimts garsiausių 
lektorių svetimąją kalbą — nieko nesuprasi ar
ba labai menką dalį to viso tepasisavinsi, jei 
nemokėsi savosios kalbos gramatikos ir sintak
sės. Jokiu būdu nesuprasi svetimos kalbos tai
syklių, jei jų negalėsi palyginti su savo gimto
sios kalbos taisyklėm.

Seniau mūsų elementoriuose, pirmam pus
lapyje būdavo įrašyta: „Maža garbė svetimom 
kalbom kalbėti, didi gėda savosios gerai nemo
kėti!“ Atrodo, kad besimokydami svetimų kal
bų, turėtume ir savosios neužmiršti. Šalia viso
kių kursų svetimom kalbom yra būtinas reika
las steigti suaugusiems gimtosios 
kalbos kursus. Daugelis mūsų esame lan
kę vieną kitą gimnazijos klasę, bet per metų 
eilę taip pamiršę kalbos pagrindus, jog šiandien 
sunkiai benuvokiame: kiek mūsų kalboje daik
tavardis turi linksniuočių ir giminių, o jau apie 
pusdalyvį ar padalyvį nė neklausk!

Lietuvių kalbos kursai būtų ne pro šalį ir 
tiems, kurie gimtąją kalbą, atrodo, gana gerai 
moka. Žmonės, baigę Humanitarinių mokslų li
tuanistikos skyrių, ir tai jausdavo, kad jie nuo
lat turi gilintis ir mokytis savo gimtosios kal
bos, tai ką čia bekalbėti apie tuos, kurie savo 
kalbos tesimokė pradžios mokykloje ar gimna
zijos suole.

Visi tie, kurie nemoka gerai savo gimtosios 
kalbos gramatikos ir sintaksės pagrindų, sveti
mos kalbos taisyklingai ir raštu greit neišmoks. 
Jiems patartina svetimos kalbos mokytis iš 
klausos, žinoma, lai pareikalaus daug ilgesnio 
laiko jai pramokti.

Būtų sveikintinas dalykas, jei šalia svetimų 
kalbų propagavimo mūsų stovyklose lygiai bū
tų keliamas ir gimtosios kalbos mokymosi rei
kalas. ----- — Papečkienė

Miunchene UNRRA-os atidarytas DP uni
versitetas. Jame studijuos trylikos tautų stu
dentai. Dėl vietų stokos ne visi studentai buvę 
priimti.

We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K.M skaitytojams 

The Eighth Lesson (ze eits lesn) — Aštuntoji pamoka
meniai ir daugiukiemeniai būdvardžiai įgauna 
žodelį “more” (mor) aukštesniajame ir “most“ 
(most) — aukščiausiame laipsnyje. Pav.: diffe
rent (diferent), more different, most different 
— skirtingu, skirtingesnis, skirtingiausiu.

O dabar paimkime mėnesių pavadinimus, 
kad pagaliau baigtume kalbėti apie laiką. 
January (dženuari) — sausis 
February (februari) — vasaris 
March (marč) — kovu 
April (epril) — balandis >
May (mei) — gegužės 
June (džiun) — birželis 
July (džulai) — liepos 
August (ogusQ — rugptutis 
Septembr (septembr) — rugsėjis 
October (oktobr) — spalių 
November (novembr) — lapkritis 
December (disember) — gruoKj

Datos anglų kalboje rašomos įvairiais bū
dais. Pav.: The 26**> of January 1946, arba 
January 26 ,h 1946, tačiau toks parašymu pu- 
kaitomu the 26 th of January.

Baigdama dar keletą praktiškų išsireiškimų, 
liečiančių laikų.
early in the morning (erli in ze moning) — 

anksti iš ryto
twilight (tuailait) — brėkštant 
a fortnight (fortnait) — dvi savaitės 
at once (et uans) — iš karto 
now (nau) — dabar > 
soon (sun) — greit 
before (bifor) — prieš 
previously (priviosli) — prieš 
afterwards (afteruords) — paskiau 
there is a plenty of time (zėr is plėnti of taim)

— yra labai daug laiko 
daily (dėli) — kasdien 
monthly (mensli) — ku mėnesį 
yearly (jyrli) — kasmet 
once (uans) — vieną kartą 
twice (tuais) — du kartu 
j-t (toO - lygiai . I lodi™, .pi, UH, 
exactly (igzaktli) — lygiai J ~
Pav. It is just (exactly) five o'clock — yra ly

giai penkta valanda
Enough (enof) for to-day — užteks šiai die

nai. Iki pasimatymo next week.
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Šis tas mūsų skautams

Lietuvos Skautų S-gos Vadijos pripažinimas

~ Papečkienė

Gražiai valgyk 1
Prašau, lėlyte, nesidairyk 
ir košytės nedrabstyk I 
Va, šaukščiuką taip laikyki 
Imk kąsniuką, greit nuryk!
Už stalo man gražiai sėdėk 
ir savo niekų -nekalbėk! 
Pavalgius dailiai atsistok, 
prilenk kojytę, padėkok!
Matau, nenori tu klausyti? 
Reiks- kamputin paklupdyti! 
Štai, katytė tuoj atbėgs 
ir košytę tau suės!

Rudgalvėlis
Virš mano kambario lango, pastogėje įsi

kūrė žvirblis. Rytais ir temstant pavakariais jis 
čirkšdamas šokinėdavo ant palangės. Nekoks 
jis giesmininkas, bet man buvo malonus jo bal 
sėlis: visai toks, kaip ir Lietuvoje visiems pa
žįstamų jo giminaičių. Jo čirškėjimas man pri
mindavo tėviškę, jos laukus, gražias šaltas žie
mas ir saulėtus pavasarius.

Per dieną žvirblis triusdavo kieme ar ant 
tako prieš mano langą. Mikliai jis šokinėdavo 
rinkdamas trupinėlius ir šiaip visokius žolių 
daigelius. Akyliai kraipydavo jis galvutę, kad 
kas jo iš netyčių neužkluptų. Retkarčiais iš- 
nešdavau aš jam duonos trupinėlių ir maisto 
likučių. Mano Rudgalvėlis, taip aš jį prami
niau, visai apsiprato, net žmonių nebebijojo. 
Pašoks jis, būdavo, į šalį, duodamas kelią praei
viui, ir vėl, lyg niekur nieko, renka, ieško sau 
maisto.

Dienos trumpėjo, storai prisnigo. Šalti, 
šiaurūs vėjai pūtė. Ėmė stipriai šalti. Žiema 
atėjo. Mano Rudgalvėlis vis rečiau bečirikėjo. 
Patupės, -būdavo, ant palangės, papurtins 
plunksneles, pasišiauš ir, lyg akmenėlis, kris 
ant tako. Nusileidęs ne taip gyvai šokinėjo, 
vis tūpė giliau prie žemės, matyt, vargšas, šalo!

Vieną šaltą dieną skundėsi jis zylei:
— Ak, kaimyne, baisus vargas ir badas pri

spaudė! Taip giliai'prisnigo, o ir šaltis, tiesiog 
širdis stingsta! Baisu ir pakrutėti. Sniegas visa 
apklojo: nei žolelės, nei trupinėlių nerasi. An
tra diena kenčiu alkį. Nežinau, kaip ištversiu 
šią žiemą? Kad tik greičiau pavasaris, saulutė 
pasirodytų!

— Ką čia bekalbėti, Rudgalvėli, — tarė zy
lė. — Štai badas ir mane arčiau trobesių atvarė. 
Nemėgstu žmonių ir jų kiemus lankyti; miške 
laisviau ir saugiau. Taip prisnigo, taip visa su
šalo, sustingo, kad visam miške nieko nebegali 
surasti. Atskridau pasidairyti, gal tavo kieme 
gausiu ką alkiui numalšinti?

Naktys buvo gražios, žvaigždėtos, bet to
kios šaltos, jog ir pastogė menkai tešildė žvirblį. 
Rudgalvėlis visai pasišiaušė, pašiurpo, nustojo 
čirškėti ir liūdnai dairėsi į dangų: gal gi sulauks 
saulutės, pavasario! Vargo ir skurdo jis per 
žiemą. Alkis ir šaltis nuolat jį persekiojo. Kar
tais atrodė, jog Rudgalvėlis nebeištvers, jog šal
toji žiema įveiks mano mažąjį kaimyną. Paukš 
telis stengėsi kaip įmanydamas prasimaitinti 
Ir sulaukti pavasario. Viena mintim Rudgal
vėlis ir begyveno: sulaukti pavasario, dangum 
riedančios saulės ir laukų žalumo!

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 
žinių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.
456. Bruožis Jonukas, 15—16 m. amžiaus, gyv.

Rosenheim, Litauisches Lager, Pichlmayr- 
str. 21a, ieško savo tėvų, giminių ir pa
žįstamų.

457. Vieraitytė Janė, gyv. Landshut/Bay., Leh- 
būhlstr. 5, ieško Prasausko Kęstučio iš K. 
Rūdos.

4j8. Agr. Lūža J. iš Kauno, gy v.-Arnsberg (21), 
Waldlager, prašo atsiliepti gimines ir pa- 
Žistamus.

459. Grinkevičienė Adelė, gyv. Schweinfurt, 
Th.-Fischer-Platz 16-3, ieško sūnaus Grin
kevičiaus Aloyzo, 13 m. amžiaus, iš Za
rasų. 1944. XII. 27 d. paliktas Breslau-Li- 
liental ortopedinėje klinikoje, o 1945.1.22 
d. buvo iševakuotas į Landehūt-Kinder- 
hilfstatte.

460. Rutkauskaitė Jadvyga, gyv. Seligenstadt 
b. W., Litauisches Lager, ieško brolio Rut
kausko Juozo iš Kauno, Rutkauskų Stasio, 
Kazio ir Petro iš Kauno, šcesnulevičiūtės 
Eleonoros iš Linksmadvario ir Naudžiūtės- 
Bajoriūnienės Marijos iš Kauno.

461. Stankevičius Viktoras, s. Martyno iš Kau
no, gyv. (13a) Ansbach, Hindenburg-Ka- 
serne, įitauisches Lager, ieško savo šei
mos ir pažįstamų.

Praėjo šalčiai, nutirpo sniegas, aukštai auk
štai dangaus mėlynėje juokėsi saulė. Pirmus 
savo spindulius saulė žėrė į mano langą ir kie
mą. Tai gražumas rytol Mano Rudgalvėlis at
gijo: pasipurtė, plasnojo sparneliais ir taip gar
siai ir gražiai virš lango ėmė čirškėti, kaip dar 
niekada. Nusileido jis ant tako, ties mano 
langu. Šokinėjo, kilnojo sparnelius, čirškė, ro
dos visas džiaugsmu netvėrė ir lyg sakyte sakė: 
„Pavasaris, pavasaris! Štai saulės pilnas kie
mas! Praėjo vargai ir šalta žiema! Ak, dabar 
gyvenk ir džiaukis!“

Bet kas tai? Kaip keistai Rudgalvėlis pa
kratė sparnelius, kelis kartus persivertė ir iš
sitiesė ant tako ties mano langu?!

Sprukau pro duris pažiūrėti, kas jam atsi
tiko? Prie namo kampo nuleidęs rankas sto
vėjo Algiukas. Jo rankutėje pamačiau ragatką.

— Algiulc, tai tu nužudei mano Rudgalvėlį,
— sušukau. — Ką jis tau padarė? Ar tu žinai,
kaip sunkiai jis kentė per šaltąją žiemą ir kaip 
šiandien jis džiaugėsi pirma pavasario saule? 
Algiuk, tu išplėšei jam gyvybę, tu atėmei jam 
tai, ko tu niekad negalėsi sugrąžinti; o aš nete
kau geriausio kaimyno, kurs savo balseliu man 
primindavo tėvynę! Papečkienė

Prie ša! inėlio
Pažiūrėk, mano mielasis, kaip svetimam kraš

te šaltinėlis čiurlena. Kaip teka srovė degto 
molio vamzdeliu. Kaip pro žemės gelmes į lais
vę prasiveržęs kalno uolų iškoštas — išvalytas 
vanduo taškosi į žmogaus sumestų akmenukų
— kutaičių krūvas. Kaip glaudžiasi vandens 
lašeliai, glaistyto — suakmeninto molio apva
lios — tekintos skylėj suvaldyti. Kaip lygi — 
bespalvė čiurkšlė be balso — aido, nors' ju
danti, bet negyvai — nenorom krinta į nejau
kias — aštrias sudaužyto akmens skeveldras. 
Kaip teka toliau, vis greitėdama, tarsi skubė
dama atsipeikėti nuo žmogaus rankų niūrių, ke
lyj į laisvę pastatytų pinklių.

Įsižiūrėk, pasiklausyk su skaičia viltim į švie
są prasiveržusio vandens gilias aimanas, verks
mą — raudas, lašelių klegesį — liūdnas gaidas.

Paklausk — pasikalbėk, išgirsk — susišne- 
,kėk. Jis netyli niekad, jis kalba visad. Jis gie
da — dainuoja, jis verkia — aimanuoja. At
veria gelmes širdies savos, jis neslepia ašaros 
tikros, jis grobsto Saulės spindulėlį, jis lenkia 
kelyj aptiktą šapelį, nematantį nuduoda, bet vi
są save parodo, susirūpinęs dėl kiekvieno savo 
lašo, nors užuojautos iš žmogaus neprašo.

Pažįsta žmogų gerai — nemėgsta jis jo at
virai, kam suvaržė jo laisvą kelią, kam sulaikė 
prasigriaužtus vingelius, kam išraustė žolelę ža
lią, kam išmėtė nudailintus akmenėlius.

Žolelė sava įprasta, neatnešta — pamesta, 
bet lepinta — viliota, jaukinta— išauginta. Įpra
tusi vandens klausyti, o kartais ir pasisakyti, 
pasiguosti — pavaitoti. Žavi žolelė vandeniui 
dėkinga. Sriauni srovelė žolele didinga. Abi 
be kita kitos, kaip kūnas be sielos. Ir naktį — 
naktužę ir dieną skaistužę vis jiedvi sykiu — 
drauge, tarsu dvyniai suaugę. Be kita kitos, 
kaip diena be šviesos, kaip naktis be tamsos, 
kaip rytas be rasos, ar vakarus be miglos.

Negera žmogaus ranka nepagerbė sugyveni
mo švelnaus.

Nebauga žalioji žolelė, kitaip čiurlena ištie
sinta srovelė. Ig. K.

462. Karvelaitis Juozas, gyv. Hamburg-Neugra- 
ben, Fischbeck, Litauisches Lager, ieško 
bro'lio Karvelaičio-Vlado ir sesers Karve- 
laitytės-Čepatienės Anelės, buvusios Ore- 
nenburgo konclageryje.

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

464. Matulis Petras, gyv. Gunzenhausen, Ans- 
bacher Str. 32, ieško savo žmonos Matu
lienės Genės iš Baptų.

465. Vitkus Zenonas, gyv. Gunzenhausen, Li
tauisches Lagcr, ieško Vėtrų Jono ir Juozo 
iš Mažeikių ir Bušauskicnės Julės su dviem 
vaikams Zenonu ir Jadvyga.

466. Butkai Ona ir Pranas, gyv. Greven, Erns- 
str. 20, Kr. Munster, Lithuanian Camp, ieš
ko giminių ir pažįstamų.

467. Račyla Juozas iš Vilkaviškio, gyv. Neu
munster, Endorf Lager, ieško Juodkojienės 
Eleonoros, Marcinkevičiūtės Kastulės, Šim- 
kevičienės Marijos ir Želvienės Teresės — 
visos iš Vilkaviškio.

468. Dulskytė Danutė iš Vilkaviškio, gyv, Neu
munster, Endorf Lager, ieško Dulskio Jono 
ir Dulskio Broniaus su šeima — visi iš Vil
kaviškio.

469. Kilienė Sofija, gyv. Amberg, K-W Kaseme, 
ieško savo vyro Kiliaus Liudviko ir sū
naus Kiliaus Vytauto, abu iš Kauno.

Lietuviai, gyvenantieji (13a) Rebdorf b. Eich- 
statt, Litauisches Lager, ieško:

470. Rumšą Zigmas — giminių ir pažįstamų.
471. Bendoraitis Bronius ir Bendoraitienė-Ta- 

mašauskaitė Angelė — giminių ir pažįs
tamų.

Po Tarptautinio Skautų Komiteto posėdžio, 
įvykusio Londone lapkričio pabaigoje. Tarptau
tinio Skautų biuro direktorius J. S. Wilson pra
nešė Lietuvos Skautų Sąjungos Vadijai (Det- 
molde) apie fos pripažinimą ir pristatymą Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos skautų organiza
cijoms.

Kontrolinės Komisijos Vokietijai Britų sky
rius (1945 m. gruodžio 14 d.) pranešė, kad lei
džiama Pabaltijo tautų iškeldintiesiems asme
nims jų stovyklose formuoti skautų ir skaučių 
vienetus Anglijos skautų priežiūroje. Praneši
me, be to, dar nurodytas būdas susisiekti su 
Tarptautiniu Skautų-čių Biuru.

Atgijusi skautybės veikla
Po Vokietijos kapituliacijos, jau birželio ir 

liepos mėnesiais ėmė steigtis skautų vienetai: 
Blomberge, Lūbecke, Wiesbadene, Oldenburge 
ir kt. Iš šių pirmųjų židinių prasiveržė skautų 
organizacijos atgimimas lietuvių tremtinių ben
druomenėje.

Rugpiūčio pabaigoje buvo sudaryta Detmol- 
de steigiamoji L. S. S. Vadija. Spalių 6 d. buvo 
paskelbtas skaučių vadovių ir skautų vadų stei
giamasis suvažiavimas.

Spalių 26—28 dienomis suvažiavimas įvyko 
ir dalyvavo 99 įgalioti įsisteigusių draugovių ir 
tuntų atstovai. Steigiamasis suvažiavimas, pa
gal Lietuvos Skautų Sąjungos satatutą, slaptu 
balsavimu išrinko laikinąją L. S. S. Vadiją. Nuo
latinė jos būstinė — Detmolde, Bahnhofstr. 6.

Šiuo metu Lietuvos Skautų Sąjungos Vadi- 
joj yra užregistruota šimtas dešimts draugovių; 
jos sudaro 12 tuntų ir 10 vietininkijų. Vadija 
leidžia „Skautybę“ (skautų vadams) ir „Skautų 
Aidą“.

472. Petraitis Petras — brolio Petraičio Jono, 
gim. 1924 m.

473. Markevičius Stasys — tėvo Anupro ir bro
lių ir Jono, v

474. Mykolaitis Stasys — brolio Mykolaičio 
Jono, gim. 1909 m„ ir pažįstamų.

475. Misiūnas Vincas — brolių Petro, gim. 1918 
m., Antano ir artimųjų.

476. Vilčiauskaitė Marija — brolių Vilčiauskų 
Stasio ir Vinco iš Marijampolės.

477. Švedas Jonas gyv. (20) Braunschweig, Ro- 
selies-Kaserne, Litauisches Lager, Rauthei- 
ner Str., ieško Švedo Jurgio iš S. Kalvari
jos.

478. Ablomienė Petronėlė iš Sintautų, gyv. 
Oberlenningen-Teck, Kr. Nurtingen, Li
tauisches Lager, ieško savo vyro Ablomo 
Lauryno, dukters Ablomaitės Birutės ir 
Šepetkaitės Teresės.

479. Juraitytė Aldona, gyv. Neumūnster/Hol- 
stein. Lindenstr. 1, Litauisches Lager, ieško

• Juraitytės Irenos, Maksvytytės Saliomejos. 
giminių ir pažįstamų.

480. Knieža Antanas, gyv. Hamburg, Wiesen- 
str. 17-11, ieško savo žmonos Kniežienės 
Albinos, sūnų Vytauto ir Leonardo, duk
ters Dalės-Viktorijos giminių ir pažįstamų.

481. Dumša Petras, gyv. Dorverden (Weser), 
Kr. Akr. Verden (Aller), „Montgomery" 
Camp, ieško brolio Dumšos Zenono, buv. 
R.A.D., Lupeikos Algirdo ir Poškaus Jono 
bei kitų pažstamų.

482. Marčiulionienė Marija, gyv. Biberach/Riss, 
Camp 8, ieško sūnaus Konstanto.

483. Fettingis Ottonas, gyv. Buxtehude, Kr. 
Stade, Harburgcr Str. 14, ieško Fetingio 
Frido, Plienių Ernos ir Dovo ir Mikaičio 
Dovo.

484. Milkovaitienė Augustė, gyv. Hamburg- 
Neugraben, Lager Fischbeck, ieško brolių 
Elisaičių Alberto ir Viktoro ir dukters 
Milkovaitės Martos.

485. Vaičekauskienė Birutė, gyv. Hamburg- 
Neugrabeh, Lager Fischbeck, ieško Vaiče
kausko Jono.

486. Storonas Antanas, gyv. Hamburg-Neugra- 
ben, Lager Fischbeck, ieško giminių ir pa
žįstamų.

487. Laucius Pranas, gyv. Hamburg-Neugraben, 
Lager Fischbeck, ieško švogerio Tervainio 
Stasio.

4d8. Žibikas Simonas, gyv. Hamburg-Neugra
ben, Lager Fischbeck, ieško savo žmonos 
Žibikienės Konstancijos ir dukters Žibi- 
kaitės Adclijos.

Lietuviai, gyvenantieji Wunsiedel, Hornschuch- 
str. 80a, ieško:

489. Kužmarskienė-Vasiliauskaitė Rozalija — 
giminių bei pažįstamų.

490. Petrovičius Juozas — sūnaus Petrovičiaus 
Romano ir kitų giminių bei pažįstamų.

491. Dūdienė-Volosenkaitė Lidija — Dūdos 
Juozo, Narbutienės Valės, Žilinskienės Ge
nės, Lipnio Viktoro ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

492. Vasilįpuskas Kostas — Šapalienės-Vasi- 
liauskaitės Nastės ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

493. Mickūnienė Ida — Lendraičio Oskaro, 
Buršteinienės Martos .ir giminių bei pa
žįstamų.

494. Dubinskas Andrius ir Dubinskaitė-Dičpi- 
nigaitienė Marija — giminių ir pažįstamų.

Skautų dvasios vadovas
L. S. S. Vadija, remdamasi Suvažiavimo Įga

liojimu, pakvietė prof. kun. St. Ylą — Stutt- 
hofo koncentracinės stovyklos kankinį — būti 
L. S. S. dvasios vadovu. Prof. kun. St. Yla da
bar yra išvykęs pataisyti sveikatos. Tikima, 
kad grįžęs galėsiąs apsiimti šias pareigas.

Gauta skautiškos literatūros
Tarptautinis Skautų Biuras atsiuntė per ang

lų skautininką Morris L. S. S. Vadijai (DetmOl- 
de) 32 skautavimo knygas anglų kalba. Vadija 
ruošia reikiamos medžiagos vertimus iš dova
notųjų knygų ir juos skelbs „Skautybėje" ir 
„Skautų Aide“.

Tarptautinis Skautų Biuras dėkoja
Tarptautinis Skautų Biuras per L. Skautų 

S. Vadiją (Detmolde) dėkoja Lietuvos skau
tėms ir skautams britų, amerikiečių ir pran
cūzų zonoje už pareikštą užuojautą dėl skautų 
įkūrėjo ir pasaulio skautų šefo Lordo Baden- 
Pawelio mirties.

Pora dovanų jaunimui
Detmolde išėjo „Saulutės“ ir „Skautų Aido“ 

pirmieji numeriai.
„Saulutę" redaguoja vaikų rašytojas A. Gie

drius, leidžia L. S-gos Centro Valdyba. Kaina 
RM 1.—; Eis kas mėnuo. Užsiprenumeruoti — 
Detmolde, Bahnhofstr. 6.

„Skautų Aido" leidėjas — vyr. sktn. V. Če
pas. Redakcijos kolegija sudaro pasktn. A. 
Krausas, sktn. R. Giedraitis ir pasktn. F. Pre- 
keris. Gaunamas L. S. S. Vadijoje (Detmold, 
Bahnhofstr. 6).

Abu laikraštėliai gražiai iliustruoti, spaus
dinti lietuvišku šriftu ir savo turiniu tikrai la
bai pravartus išeivijos jaunimui ir mokyklai.

Žuvo stud. Stasė Griciūtė
Anglų zonoje Goslar/Harz miesto vokiečių 

kriminalinė policija suteikė Braunšveigo lietu
vių tremtinių komitetui žinių, kad pereitų me
tų balandžio 1 d. Goslar/H. miesto geležinkelio 
stoties bombardavimo metu žuvo medicinos fa
kulteto stud. Stasė Griciūtė, 20 metų amžiaus, 
gimusi Šiauliuose. Ji buvo vokiečių paimta į 
Luftwaffes tarnyba, tose pareigose ir žuvo.

Smulkesnes St. Griciūtės žuvimo aplinkybes 
gali žinoti ne per toliausiai nuo Goslar/Harz, 
Oker stovykloje gyvenantieji lietuviai.

Goslar/H. kriminalinės policijos žinioje yra 
šie žuvusiosios daiktai: 1) auksinis laikrodėlis,
2) auksinis žiedas, 3) auksinė apyrankė ir 4) 
auksinė grandinėlė su kryželiu. Kriminalinė po
licija sutiko Šias vertybes saugoti, kol atsilieps 
žuvusiosios tėvai ar giminės. Turintieji bet ku
rias galimybes prašomi jiems apie tai pranešti.

-v. j.-

jjMūsu Kelio“ Administracijos 
pranešimas

1) Laikraštį prenumeruotis prašome per mū
sų atstovus, kurie yra beveik kiekvienoje dides
nėje stovykloje. Pavienių asmenų užsakymus 
norėtume turėti tik iš tų vietų, kuriose mūsų 
atstovų nėra. Prenumeratos kaina — 2,40 RM 
mėnesiui.

2) Laikraščio platintojai, gyvenantieji anglų 
ar prancūzų zonoje, užsakydami laikraštį, aiš
kiai nurodo ir geležinkelio stotį, per kurią jie 
gauna skubotas siuntas. Stambesnės siuntos į 
vietoves, esančias už amerikiečių zonos, siun
čiamos ne paštu, bet geležinkeliu, greitąja 
skuba.

3) Anglų kalbos vadovėlis jau atspausdin
tas, brošiūruojamas. Kiek suspėja knygrišykla 
pagaminti, kiekvieną dieną pasiunčiama arba 
perduodama prenumeratoriamas pagal jų užsa
kymo eilę. Stambesnieji prenumeratoriai turi 
atsiųsti Dillingenan savo įgaliotinius vadovėlio 
pasiimti, tačiau juos siunčia tik tada, kai gauna 
atskirą mūsų tuo reikalu pranešimą. Kai bus 
didesnis kiekis laisvam pardavimui paruoštas, 
bus pranešta laikraštyje.

4) Vadovėlio kreditan niekam nesiųsime. 
Todėl norintieji jį įsigyti atsiunčia po 5,— RM 
už egz. ir laukia savo eilės vadovėliui gauti.

5) Neapmokėtų ieškojimo skelbimų, jeigu 
jie siunčiami ne per mūsų atstovus ir jeigu jie 
stovyklos komiteto nepaženklinti, kad ieškan- 
tysis dėl neturto negali apsimokėti, nespaudin- 
sime ir tilo reikalu nesusirašinėsime. Skelbimo 
mokestį siųsti geriau registruotu laišku (pini
gais, bet ne pašto ženklais). Šie skelbimai spaus
dinami taip pat pagal jų gavimo eilę.

Į^MOSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a D„ Lietuvių Stovykla

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

Ant Musteikis
Permitted by Military Government 
Printed by Manz in Dillingen a. D.

Paskiro Nr. kaina 0,60 RM
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Kanadoje susektas špionažo tinklas
Otava, vasario 19 d. UP praneša, kad Ru

sijos ambasados atašė, kuris bijojęs, kad jis 
nebūt; likviduotas, jei jis paklausytų įsakymo 
grįžti j Maskvą, esąs žmogus, kuris, kaip išaiš
kino Kanados policija, Kanados įstaigoms ati
dengęs išplėstą Sovietų špionažo tinklą.

ŠSio metu atašė Igor Gošenko, jo žmona ir 
Sūnus yra Kanados policijos apsaugoje. Buvo 
patirta, kad Gošenko jau pernai rugsėjo mėn. 
buvo kreipęsis į Otavos policiją, bet dėl jo 
menko anglų kalbos mokėjimo šiai pasirodę 
nereikalinga imtis kurios nors akcijos.

Po to jis ir jo žmona kreipęsi į vieno lai
kraščio redakciją Otavoje ir ten jis savo isto
riją papasakojęs Leslie Johnson, redaktoriaus 
dukteriai, kurią anksčiau buvęs sutikęs Sovietų 
ambasadoje.

Po tokių pareiškimų Otavos policija pradė
jusi kreipti akį į Gošenkos gyventus"namus. 
Vieną rugsėjo mėn. naktį, į juos nuvykusi, po
licija įsitikino, kad Gošenko šeima su kaimy
nais pabėgusi, o keturi rusai krovėsi į maišus 
jo daiktus. Du rusai, kaip nurodo policija, bu
vo Rusijos ambasados nariai, kiti du nebuvę 
akredituoti.

Įsitikinus padėties rimtumu, Kanados vy
riausybė pradėjusi veikti. Gošenko buvo pa
imtas į užsienio reikalams pasekretoriaus na
mus apklausinėti. Po to jis buvo stipriai sau
gomas, o policija pradėjo sekti špionažo pėd
sakus, apie kuriuos Gošenko buvo painforma
vęs.

Sekimas nenuėjo niekais. Užpereitą savai
tę Kanados vyriausybė paskelbė, jog kai kurie 
asmens esą suimti už slaptų dokumentų sveti
mai valstybei perdavimą. Sąryšy su špionažo 
tyrimu suimta šeši asmens, jų skaičiuje yra 
progresyvinės darbo partijos (ankščiau vad. 
komunistų) narių.

Špionažo centras esąs Montrealis.
UP iš Otavos praneša, kad Kanadoje ir 

JAValstybėse susekto plataus masto špionažo 
centrinė figūra esąs Rusijos agentas, vad. Ši- 
mošenko. Kanados ministerių kabinetas pat
virtinęs, kad svetimoji jėga, kuri buvusi įtrauk
ta į slaptą Kanados užsienio misijos informaci
ją, buvusi Rusija. Ministerio pirmininko pra
nešimu, jau esą suimta nemaža vyriausybės tar
nautojų. Tyrinėjimams pravesti sudaryta spe
ciali komisija.

WaSingtono pranešime sakoma, kad Rusi
jos agentui buvę leista saugiai iš JAValstybių 
išvykti į Rusiją.

Špionažo duomens liečią radaro ir arktikos 
oro tyrimų rezultatus. Jie esą įdomūs Sovie
tams. Kanados ministerių kabinetas paneigia

Įvairias žinios
Atominės bombos paslaptis JAValstybių 

žinioje
Wašingtonas, vasario 20 d., AP. Užsienių 

reikalų ministeris James Fz Byrnes pareiškė, 
kad, kiek jam esą tai žinoma, atominės bom
bos gamybos paslaptis paliekanti išimtinai JA 
Valstybių rankose. Spaudos konferencijoje jis 
pasisakė nematąs reikalo informuoti apie areš
tus, padarytus JAValstybėse sąryšy su Kana
doje išsišakojusiu ir atidengtu atominės bom
bos špionažo tinklu.

Atominė bomba į miestą
Kaip informuoja AP iš Baltimorės, Johns 

Hopkins universiteto mokslininkas pareiškė, 
kad būtų naudinga kurį vieną miestą evakuoti 
ar specialiai pastatyti ir paskum jį atomine 
bomba sunaikinti, kad atvykę žmones galėtų 
savo akimis įsitikinti jos veikimu. Anot dr. 
David R. Inglish, to universiteto profesoriaus, 
tik toks bandymas galėtų žmoniją išbudinti iš 
jos letargiško galvojimo.

Atomo energijos šaltiniai
Mokslininkai yra nustatę, kad uranijas ir 

thorijas yra sunkiausi elementai atomo skalėje 
ir todėl prieinamiausią iš jų gauti branduolinę 
energiją.' Thorijas esąs, dar svarbesnis negu 
uranijas.

Uranijo randama JAValstybėse, Kanadoje, 
Belgų Konge, Čekoslovakijoje, Madagaskare, 
pietinėje Australijoje, Rusijoje, Norvegijoje, 
Švedijoje, Valijoje, Saksonijoje, Bulgarijoje ir 
Portugalijoje.

-Thorijo yra Brazilijoje, Indijoje, Australi
joje ir Malajų salyne.

Rusijoje atomo srities mokslo centras esąs 
Maskvoje, bet specialūs tyrimai vykdomi Ar
mėnijoje po kalnais.

Naujas ambasadorius Į Maskvą
Pranešama iš WaSingtono, kad prezidentas 

Trumanas yra paskelbęs, jog jis priimąs W. A. 
Harrimano, ambasadoriaus Sovietų Sąjungai, at- 
sistatydimą ir jo įpėdiniu skiriąs gen. Itn. Wal
ter Bedell Smith.

Trumanas mėgstąs karinius diplomatus. 
Smith yra 51 metų amžiaus. Per pirmąjį pa
saulinį karą buvęs eiliniu kareiviu, dabar jis 
jau gen. leitenantas.

Prašys tirti spaudos laisvą
UP iš Londono praneša, kad JAValstybių 

delegacija prašysianti JT ekonominių ir socia
linių reikalų tarybą pradėti darbą informacijos 
laisvei ištirti. Filipinų atstovo pasiūlyti trys 
principai, būtent: 1) visi žinių šaltiniai, ypačiai

atominės bombos paslapčių reikalą. Nurodama, 
kad Kanada ir JAValstybės arktikoje dariuo- 
sios plataus masto manevrus su tikslu išaiš
kinti radaro naudojimą, neutralizuojant puoli-, 
mus atomine bomba. Kanados spauda aiškiai 
pasisako, kad Rusija pakaipsniui Uūrusi plataus 
masto špionažo tarnybą Kanadoje.

Kanados spauda praneša, kad imtasi saugu
mo priemonių dėl Sovietų piliečio Igor Go
šenko, nes jis esąs svarbus liudininkas.

Sovietai aiškinasi
Londonas, vasario 21 d., AP. Sąryšyje su 

špionažo byla, Kanados vyriausybė įteikė So
vietų Sąjungai notą. Į ją vasario 20 d. Sovietų 
Sąjunga atsakiusi, kad kai kurie SSSR pasiun
tinybės tarnautojai, naudodamiesi jiems reiš
kiamu draugiškumu, esą išsišnekę su savo drau
gais kanadiečiais ir savo privačia iniciatyva ga
vę kai kurių slapto pobūdžio,.informacijų, ku
rios tačiau Sovietų Sąjungai neturinčios jokios 
reikšmės. Tokių informacijų esą galima rasti 
spausdiniuose apie radijo dalykus ir gerai ži
nomuose amerikiniuose pamfletuose, vad. „Ato
minė energija“. Būtų juokinga esą manyti, kad 
šios nereikšmingos informacijos galėtų grėsti 
Kanados saugumui. Sovietų vyriausybė šią savo 
piliečių veiklą esanti pasmerkusi ir kaltuosius, 
jų skaičiuje ir karo atašė Otavoje, atšaukusi. 
Paskutiniuoju metu Kanados radijas ir spauda 
varą aštrią kompaniją, nukreiptą prieš Sovietų 
Sąjungą. Šią kompaniją Sovietų Sąjunga smer
kianti, nes ji galinti abiejų valstybių santykius 
sukomplikuoti. Reikšminga esą, kad ji esanti 
pradėta kaip tik tuoj po Jungtinių Tautų kon
ferencijos, kurioje Sovietų Saiunga stengusis 
ginti gyvybines mažųjų valstybių teises. 
Kanada rengiasi atsakyti Rusi lai* | jos protestą

AP iš Otavos praneša, kad Kanados kabi
netas po 4 vai. sesijos yra, kaip buvo suprasta, 
nusprendęs trumpai atsakyti į Maskvos skun
dą, kad Dominijos vyriausybė veikusi nedrau
gingai Sovietų Sąjungos atžvilgiu, patvirtinda
ma atomo paslapties špionažą. Galutinis pa
reiškimas būsiąs tik pn dviejų savaičių, kai 
paai«kėsią visi tyrimai.

Kanados sostinėje jaučiamas įspūdis, kad 
artimiausio tikrojo Rusu-Kanados 'santykiuose 
smūgio laukiama po to, kai Dominija paskelbs 
savo tyrimo' duomenis.

Negalutiniu pranešimu, oficiali Kanados pa
žiūra yra ta, kad Maskva beveik prisiėmusi 
kaltę tam tikru laipsniu, atšaukdama iš Otavos 
karo atašė pulk. Nikolai Žabotin. Sovietai pa
tys nustatė, jog jis yra gavęs neįgaliotas infor
macijas.

oficialieji, turi būti prieinami visiems; 2) per
teikimo priemonės —'lengvai visų gaunamos; 
3) mažiausias oficialus gautų žinių reguliavimas.

Reicho komunistų reikalavimai
Vokietijos komunistų partijos vadas W. 

Picck, 70 metų senis, pareiškė, kad jo partija, 
kaip praneša AP iš Berlyno, esanti vienintelė 
partija kraštui socializuoti ir valdyti, o tuo pa
čiu ir geriausia taikos garantija.

„Mes nenorime Sovietų sistemos, sako jis, 
bet, antra vertus, mes nepageidaujame ir sve
timos, priverstinės demokratijos, kurios vokie
čių žmonės nesupranta.“ Komunistų vadas 
vaizduojasi eventualų socialistinės vokiečių 
centrinės vyriausybės sudarymą: ji turinti ati
tikti vokiečių charakterį ir mentalitetą. Jeigu 
ją kontroliuosią darbininkai, Vokietija niekada . 
nesiruošianti kitam karui, nes darbininkai jo 
niekada nenorį.

Piecko pažiūros labai ryškios, nes jis nuo 
1939 metų laikėsi Maskvoje ir buvo Rusijos 
remiamas. Rusiją jis laiko „vienintėle tikrąja 
demokratija“. Ta pačia proga jis pabrėžia bu
vimą „reakcionierių, kurie daro melagingas pas
tabas, jog Maskva diktuojanti vokiečių komu
nistų politiką.“

Pieckas puolė denacifikacijos politiką, varo
mą britų ir amerikiečių zonose. Jo partija kvie
čianti atgailaujančius nacius įsijungti į jos eiles. 
Pieckas pareiškė: „Jūs negalite 6—8 milijonus 
žmonių išmesti iš savo krašto. Jie turi rasti 
išeitį, jeigu jūs jos jiems neduosite, jie gali 
tapti labai pavojingi.“

Jis taip pat kritikavo britų padarytą buv. 
Kruppo amunicijos fabriko direktoriaus pas
kyrimą tos įmonės patikėtiniu, užuot perleidus 
ją patiems darbininkams valdyti.

Pieckas užsiminė ir tai, kad amerikiečiai lei
dę Bavarijos monarchistams organizuoti savo 
partiją, kuri tikrenybėje sudarysianti pagrindą 
visiems fašistams surinkti.“

Vokiečių komunistų partija, pasak jo, re
mianti judėjimą, kurio tikslas esąs centralinio 
Vokietijos parlamento sudarymas.

Žydai nenori pasilikti Lenkijoje
Berlynas, vasario 15 d. Anglų — Amerikos 

komiteto sekretorius Leslie R. Rood, atsakingas 
parei gūnas žydų problemai tirti, pareiškė, kad 
beveik visi Lenkijos žydai norį i* to krašto iš
vykti. Rood apskaičiavimu, jau esą 80.000 žy
dų palikę Lenkiją.

INS iš Amsterdamo praneša, kad 1945 m. 
už parduotus deimantus buvo gauta 100 mili
jonų dolerių.

Pasaalinės prekybos konferencija
AP iš Londono praneša, kad Jungtinių Tau

tų ekonomikos ir socialės taryba savo darbą 
baigė vasario 18 d., nutarusi antrojoje šių metų 
pusėje sušaukti tarptautinę prekybos konferen
ciją. Konferencijos tikslas būsiąs „skatinti ga
mybos išplėtimą, prekių apyvartą ir suvartoji
mą.“ Taryba užbaigusi savo posėdžius Lon
done pati paskutinioji. Kita jos darbų sesija 
numatyta pradėti gegužės 25 d. Newyorke.

Į šios tarybos komitetų pradedamą darbą 
įeina visa eilė klausimų, jų tarpe liečią būsimą 
prekybos konferenciją, pabėgėlius, narkotikus, 
santykius tarp specialių agentūrų, k. t.: pasau
linės profesinės prekybininkų sąjungos, tarp
tautinio sąjungininkų bendradarbiavimo ■ ir 
Amerikos darbo federacijos.

Busimojoje konferencijoje JAValstybės pa
teiksiančios savo planą dėl tarptautinio darbo 
biuro, prekybinių užtvarų sumažinimo ir tarp
tautinės prekybos organizacijos įsteigimo.

Rinkimai Belgijoje /
Par’ men to rinkimai Belgijoje praėjo su 

persvara katalikų naudai. Pagal gautus duo
menis, iŠ viso 202 vietų dešinieji katalikai gavo 
92 vietas, socialistai 70, komunistai 23, libera
lai 16 ir naujoji demokratų unija 1.

Naujoji vyriausybė pavesta sudaryti kata
likų partijai. Katalikai yra linkę karalių Leo
poldą grąžinti į sostą.

Nors komunistai šiuose rinkimuose laimėjo 
17 vietų, jų partija, apskritai, yra mažumoje ir 
didelio vaidmens nevaidins.

Bumijos buvę vadai nuteisti
AP ii Helsinkio praneša, kad buvęs Suomi

jos prezidentas Risto Ryti yra nuteistas 10 me
tų sunkiųjų darbų už tai, kad jis Suomiją įtrau
kęs į karą prieš Rusiją.

Penkeriems metams nuteisti buvę ministe
rial Tanner ir Linkomiea. Kiti pareigūnai nu
teisti huo 2 iki 6 metų.

Aplink senuosius parlamento rūmus, kur vy
ko teismo posėdžiai, buvo susirinkusios minios 
žmonių. Policija įspėjo studentus ir minią dėl 
demonstracijų, kurios galėtų būti kraštui pavo
jingos.

Bylą sekė Sąjungininkų kontrolės komisijos 
stebėtojai.

Lenkijoje siaučią partizanai
Balstogė, vasario 22 d. AP praneša, kad 

lenkų 18-ji divizija, kurią sudaro apie 6000 
vyrų, buvo išdėstyta prisnigtuose miškuose pra
dėti kompanijai su tikslu išvyti N.S.Z. (tauti
nes ginkluotas pajėgas) iš šiaurinės Lenkijos.

Gen. Gustav Paszkewicz, divizijos vadas, 
skundėsi, kad N.S.Z. esą „tautiniai banditai“, 
kurie terorizuoją plačią Lenkijos sritį, užmuši- 
nėją ūkininkus, deginą kaimus, sulaiką ir api
plėš ią traukinius ir apvagią valstybines įstaigas.

Generolas, prieš mėnesį laiko grįžęs iš Ang
lijos ir vadovavęs kai kuriems lenkų daliniams, 
pareiškė, kad, neoficialiais daviniais. N.S.Z/na
rių priskaitoma nuo 50.000 iki 100.000.

Paszkewicz pareiškęs, kad gen. Wl. Anders, 
lenkų dalinių vadas Italijoje, N.S.Z. finansuojąs 
ir aprūpinąs. Lenkijos vyriausybė Anderso ar
mijos nepripažįstanti. Siaučiančiuose būriuose 
esą vokiečių, lenkų, rusų dezertirų ir daugelis 
baltų.

JAValstybių vyriausybė pranašauja, jog ne
tolimoje ateityje kiekvienas didesnysis miestas 
turėsiąs įrengtą televizijos stotį. Jau ateinan
čių metų vasarą ar rudenį būsią įrengta apie 
150 tokių stočių.

Singapūre įvyko britų karių susidūrimų m 
vietos komunistais. Per vieną tokį susidūrimą, 
kada komunistai ir darbininkų sąjungos nariai 
norėjo suruošti viešą Singapūro kritimo minė- 
jimą-mitingą, buvo vienas asmuo užmuštas ir 
19 sužeisti.

JAValstybėse Išrasta nauja mašina, kuri ei
dama iš karto bulves iškasa, surenka ir supila 
į maišus. Tai naujas laimėjimas žemės ūkio 
srityje. Ir ūkininkams ateis laikas, kada žemės 
ūkio darbai nebesiskirs nuo pramonėje atlieka^ 
mų darbų.

Amerikiečių firma „Bell Telephone Com
pany“ yra sukonstruavusi aparatą, kurio pade
dami galės kalbėti ir nebyliai, Tai naujus tele
fono aparatas.

7000 studentų Kaire demonstravo, reikalau
dami atitraukti Britanijos kariuomenę iš Egipto 
ir grąsindami sukilimu, jei tai nebūtų įvykdyta.

Nuo š. m. vasario 20 d. pradedama iškraus
tyti vokiečius iš Lenkijos.

AP iš Bombėjaus praneša, kad keli šimtai 
karališkojo Indijos laivyno jūrininkų buvo su
kilę, užsibarikadavę pilies barakuose Bombė
jaus viduje. Įvyko susirėmimų tarp sukilėlių 
ir .britų bei indų karių dalinių. Paskutiniomis 
žiniomis, sukilimas numalšintas.

AP iš Londono praneša, kad feldmaršalas 
Sir B. L. Montgomery būsiąs nuo birželio 26 d. 
paskirtas vyriausiu generalinio štabo viršininku. 
Tai garsus Ir visiems gerai žinomas EI Alalmeno 
kovų vadas — didvyris, v

Reuteris praneša iš Tokijo, kad nežinomoji 
Japonijos „knyga atsidaro“. Iki karo niekas 
nepažino mistiškos Japonijos tautos. Tik dabar 
ji smulkiai tyridėjamą. Per keletą mėnesių 
JAValstybės turėsiančios daugiau žinių apis 
Japoniją, negu bet kuri kita valstybė turi apie 
svetimąsias.

Pasiremdamas Daily Mail sp. koresponden
tas AP iŠ Londono praneša, kad Franco Ir Don 
Juan esą susitarę, bet sosto pretendentas dar 
nevykstąs į Ispaniją. Esą, Don Juan nevyksiąs 
toL kol Franco pasiliksiąs, o Franco nenorįs 
apleisti postą, kad neprasidėtų anarchija ir ko
munizmas. —

JAValstybių vidaus reikalų ministeris Ha
rold L. Ickes išėjo iš prezidento Trumano kabi
neto. Eitose pareigose jis išbuvo 13 metų.

Padarius kratą Miuncheno knygynuose, bu
vo rasta apie 50% nelecencijuotų knygų. Tarp 
jų, kaip nurodo informacijos kontrolės skyrius, 
buvę: nacių partijos propagandinės, antidemo
kratinės, vokiečių kolonijinės politikos, načių 
įstatymų, militarinių darbų ir kitos knygos.

Dominikonų respublika sutinka iš Europos 
įsileisti 25.000 — 50.000 žydų. Pageidaujama, 
kad jie būtų 18—35 metų amžiaus ir tiktų že
mės darbui.

Byrnes pareiškė, kad lenkų karių buvimas 
Italijoje, jo įsitikinimu, nesąs pavojingas nei 
Jugoslavijai nei tvarkai.

Nors ir paskelbusios mėlynąsias knygas dėl 
Argentine*, JAV vistiek siusiančios Argentinai 
padangas ir ūkio mašinas, nes Argentina Ve
sianti Europai maistą.

Norima panaikinti kolonijas
Jungtinės Tautos Londone savo konferen

cijos metu pradėjusios kalbėti apie kolonijų 
panaikinimą. Tai būtų istorinės reikšmės judė
jimas, kuris atstatytų beginklių tautų teises, 
dėl kurių dažnai ir karai kildavo.

Šis judėjimas vyksta ta prasme, kad man
datiniai kraštai, išskyrus Pietų Afriką, savo 
mandatus perduotų valdyti Jungtinių Tautų 
patikėtinių komitetui.

Naujos kovos Mandžurijoja
Iš Čunkingo pranešama, kad Mandžurijoje 

vėl prasidėjusios kovos tarp komunistų ir vy
riausybės kariuomenių. Tuo tarpu dar neaišku, 
kuo tos kovos baigsis. Jų išdavos gali paaiš
kėti tik po to, kai- Sovietų raudonoji armija 
pasitrauks iš Mandžurijos.

Streikuoja sėdėdami
AP iš Barcelonos praneša, kad Ispanijoje 

prasidėjęs sėdėjimo streikas. Streikininkai rei
kalauja pagerinti maistą ir pakelti atlyginimą. 
Streikininkų sėdėtojų priskaitoma iki 80.000.

Jungtinių Tautų Organizacija numato savo 
15 milijonų dolerių biudžetą. JAValstybių įna
šai tam tikslui bus didžiausi, būtent, ji įmokės 
5.317.000 dolerių. Kitos Amerikos valstybės 
mokės po 10.600 dolerių, D.Britanija — 3.190.000 
dolerių. Rusija — 1.914.000 dol. ir Kinija — 
1.382.000 >dol.

JAValstybių užsienių reikalų ministeris Ja
mes F. Byrnes pasisakė, š. m. gegužės 1 d. pak- 
viesiąs į Paryžių D.Britanijos užsienių reikalų 
ministerį Ernest Beviną ir Sovietų Sąjungos 
užsienių reikalų komisarą Molotovą.

Indonezijoje taip pat pasitaiką susidūrimų 
tarp britų ir indonezų karių.

Buvęs Albanijos karalius Zogu Su 2000 la
gaminų turto ir 30 kostiumų iš Londono išvy
kęs Egiptan.

' AP iš Londono praneša, kad, pagal užsienių 
reikalų pasekretoriaus H. McNeil pareiškimą, 
visos britų naftos bendrovės Rumunijoje vėl 
atgausiančios savo turtą.

INS iš Romos praneša, kad iš Vezuvijaus 
pradėję kilti dūmų debesys. Nuo 1944 metų 
iki šiol panašaus išsiveržimo nebuvo. ą

AP iš Jeruzalės praneša, kad pasaulinis žy
dų sionistų kongresas numatomas š. m. vasarą 
Palestinoje.

Persijoje, kaip praneša AP iš Teherano, So
vietų ambasados personalas nuolat didėjąs. Per 
paskutines kelias savaites prekybiniame sky
riuje esą daugiau 100 asmenų, o kultūros — 
taip pat nuo 25 iki 30 asmenų.

Iš WaSingtono AP praneša apie prezidento 
Trumano laišką, atsiųstą Valstybės departamen
tui. Laiške prezidentas pažymi, kad „ypatingai 
esą svarbu, kadi užsienio tarnyba būtų palaiko
ma tokio stiprumo, koks esąs galimas, kad pa
jėgtų atlikti gyvybinį vaidmenį JAV užsienio 
politikos dalykuose, kurie jai esą nustatyti“,

AP iš Maskvos praneša, kad Sovietų Sąjun
goje balsavę daugiau negu 99% turinčių teisę 
balsuoti, tik Pabaltijo valstybėse — Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje — gerų balsų buvę vidu
tiniškai 95%.

JAValstybių užsienių reikalų ministeris Ja
mes F. Byrne* pareiškė JAValstybių sutikimą, 
kad Dodekaneso salos atitektų Graikijai.

Pirmąjį kartą japonų istorijoje Japonijos 
karalius Hirohito lankėsi Kawasaky, Yoko- 
hamoj ir Nissene, kuri jis apžiūrėjo fabrikų 
įrengimus ir kalbėjosi su darbininkais.
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