
Specializacija - 
naujo gyvenimo pagrindas

„Devyni amatai — dešimtas badas“, sako 
mūsų liaudies patarlė. Šis liaudies per šimt
mečius sukauptas patirties išsireiškimas tinka 
dabar dar daugiau negu bet kada. Šiame iš- 
aireiškime glūdi didelis gyvenimo patyrimas, 
kuris rodo, jog žmogaus dvasiniai ir fiziniai su
gebėjimai bei pajėgumas atlikti sudėtingus ir 
įvairius darbus yra riboti. Tik labai nesudė
tingus, paprastus darbus galima atlikti be di
desnio pasiruošimo. O ateities gyvenimas bus 
paremtas specializuotu darbu.

Jei jau su devyniais amatais grasia žmogui 
badas, tai ką bekalbėti apie tokį žmogų, kuris 
nė vieno amato gerai nemoka. Šiuo atveju ti
krai būna didelių sunkumų. Tai rodo ir mūsų 
prieškarinis išeivių gyvenimas. Be amato, be 
specializacijos be kalbos — atsiduria žmogus 
dažnai labai sunkion būklėn.

Mums lietuviams, gyvenantiems tremtinių 
nedalingąjį gyvenimą ir besiruošiant naujam ir 
dar nevisai ryškiam gyvenimui, kuris kaip kiek
vienas jaučiame, bus nuklotas erškėčiais, — 
amatų, specializacijos mokymasis ^yra būtinas 
reikalas.

Naujoji politinė padėtis teikia daugiau vil
čių grįžti į išsvajotą gyvenimą. Tačiau ši viltis 
mums uždeda dar sunkesnes pareigas.

Naujojo gyvenimo atstatymas pareikalaus 
iš mūsų visų didžiausio jėgų įtempimo, didžiau
sių išteklių. Mūsų kraštas karo ir okupantų 
nualintas, apiplėštas, fabrikai ir įmonės sus
progdintos, mašinos išvežtos, miškai iškirsti, 
gyvuliai išnaikinti, žmonės iškankinti ir 1.1.

Nežiūrint šio baisaus vaizdo, mūsų norai 
dirbti ir atkurti savo kraštą ne tik nesumažėja, 
bet, priešingai, padidėja, pasiryžimas auga.

Pasaulio ūkinis gyvenimas nesustojo, jis eis 
gal būt dar spartesniu greičiu. Gamybinis ir 
prekybinis judėjimas skatinamas visuose kraš
tuose. Pasaulinė kova dėl rinkų eis nepaprastu 
tempu. Štai kovo mėn. 3 dieną D. Britanijos 
ministeris pirmininkas Clement Attlee per ra
diją kalbėjo į savo tautą, kviesdamas krašto 
gamybą didinti, kad būtų patenkintas vidaus 
rinkos pareikalavimas ir kad būtų pakeltas eks
portas.

Toks didžiosios tautos vado pareiškimas 
verčia kiekvieną mūsų, ypač mūsų valstybės 
vyrus, gerai pagalvoti ir, -apsisprendus, veikti. 
O veikti reikia labai greit, planingai ir su di
džiausiu atsidėjimu. Tarptautinė, ekonomnė ir 
kultūrinė kova vyksta dideliu tempu. Mes, no
rėdami išlikti neperblokšti ir žengti kartu su 
kitais, turime imtis visa energija darbo — spe
cializacijos — amato.

Tai ne tušti žodžiai, bet imperatyvas, reika
laująs iš mūsų dvasinių ir fizinių pastangų įtem
pimo.

Modernusis gyvenimas, paremtas aukštesnės 
kultūros ir civilizacijos laimėjimais, reikalauja 
daugiau smegenų darbo negu rankų. Bet patys 
smegenys netampa fizinių darbų vadovu. Jie 
reikalauja dresūros, reikalauja mokymo, o ran
kos mankštos, įgudimo. Praktiškai tariant, rei
kia įgyti teorinių ir praktinių žinių.

Šiandien, gyvendami stovyklose ir turėdami 
pakankamai laiko, turime ruoštis specializuotam 
darbui, kuris visais atvejais bus reikalingas ir 
naudingas. Ypatingai jis bus reikalingas mūsų 
nualintam kraštui atstatyti. Mes turėsime su
kurti tokį ekonominį gyvenimą, kuris leistų 
kiekvienam tautiečiui naudotis atsiektomis kul
tūrinėmis ir civilizacinėmis priemonėmis. O tai 
atsiekti tegalima bus tik jungtinėmis jėgomis, 
panaudojant maksimum kvalifikuotų žmonių, 
specialistų, kurie būtų ne tik geri amatininkai, 
bet svarbiausia būtų

sąžiningi, taupus ir blaivus.
Blaivumas, sąžiningumas ir taupumas yra 

trys pagrindinės dorybės, kurios būtinos ne tik 
kiekvienam mūsų amatininkui, bet taip pat 
kiekvienam piliečiui. Tik tuos privalumus tu
rėdami, pajėgsime atkurti savo kraštą, atlaikyti 
pasaulinėje ekonominėje kovoje spaudimą ir 
įsijungsime į bendrą pasaulio tautų šeimą, kaip 
lygiateisiai jos nariai.

Krašto ūkį atstatant pirmiausia susidursime 
su įvairiausių medžiagų trūkumu, nedatekliumi. 
Šia spragą užkišti kaip tik galės tik taupūs ir 
sąžiningi bei blaivūs amatininkai. Šių dorybių 
mes galime pasimokyti iš vokiečių. Jie, kiek 
esame patyrę, yra nepaprastai taupus, sąžiningi 
ir blaivus.

Taupus amatininkas su žymiai mažesniu me
džiagų kiekiu gerai atliks darbą. Būdamas są
žiningas nenuplėš nuo savo klijento „devynių 
kailių“, kaip dabar mūsų kai kurie amatininkai 
daro. Būdamas blaivus, ilgiau išlaikys savo tau
tos sveikatą, nepadarys darbe klaidų, nesuga- 
dihs medžiagų ir 1.1.

Tik tokie tautos ir valstybės naujų priemo
nių kūrėjai sudarys laidą geresniam gyvenimui.

Kovoje dėl ekonominio būvio mūsų ūkinin-. 
.iai galės atsilaikyti prieš modernizuotą kitų

Tarptautinės padėties kristalizacija
Per praėjusią sąvaitę tarptautinė padėtis 

pradėjo ryškėti. Tai nepaprastai svarbus poli
tinis reiškinys Iki šiol tarptautinė būklė buvo 
labai drumsta, pesimistai buvo persimetę į ne
viltį. Drumsta padėtis net ir labai geram opti
mistui nedavė ramybės ir neretas klausdavo 
savęs, kas bus toliau?

Praėjusios-savaitės įvykiai įnešė šviesos į 
tarptautinės padėties raidą bei jos kristaliza
ciją. JAValstybių užsienių reikalų ministerio 
James F. Byrnes pareiškimas užsienio politikos 
klausimais, švelniai tariant, bet kokį pesimizmą 
išblaškė. Iš miglotos politikos perėjo prie švie
sios, aiškios politikos, kuri yra paremta Jung
tinių Tautų Charta.

Čia paduodame AP padarytą jo kalbos svar
besnių minčių santrauką. Jos yra tokios:

1. Jungtinės Amerikos Valstybės siekia įgy
vendinti Jungtinių Tautų Chartos principus ir 
panaudoti visą savo įtaką stebėti, kad ir kitos 
tautos tą patį darytų.

2. JAValstybės privalo būti galingai gink
luotas tol, kol tarp visų galingų tautų bus gali
mas ginklavimosi sumažinimas.

3. JAValstybės tiki, jog nė viena tauta ne
turi teisės laikyti savo kariuomenės dalinių ne
priklausomuose kraštuose, nebent tas kraštas jų 
panorėtų. Jos taip pat tikisi, kad karių daliniai 
turi būti kiek galima greičiau atitraukti iš „ma
žųjų nualintų (impoverished) valstybių“, reik 
manyti, iš buvusių, Vakarų Europos priešų sa
telitų kraštų.

4. Negali būti jokio karo pavojaus tol, kol 
kiekviena tauta gyvena pagal Jungtinių Tautų 
chartos įsipareigojimus nepavartoti jėgos, išski
riant apsigynimo atveju. Jei vienas kraštas pa
vartotų jėgą ar jėgos spaudimą kitam, „mes 
negaltume nuošalyje stovėti“, pareiškė Byrnes.

5. Didžiausios galybės gali ruošti specialias 
konferencijas tarp savęs jų pačių problemoms 
išspręsti. Sis pasakymas kaikurių pareigūnų in
terpretuojamas lyg ženklu vėl atidaryti kelią 
trims didiesiems susitikti, jei prezidentas Tru- 
manas, premjeras Stalinas ir ministeris pirmi
ninkas Attlee manytų, .jog tai būtų gerai.

6. Nė viena tauta neturi teisės „sau padėti“ 
užimtuose ar išvaduotuose, kraštuose nusavinti

Chiirchillio Įkalbos mintys
Kovo mėn. 5 d. Fultone p. Churchill, buvęs 

D. Britanijos ministeris pirmininkas, pasakė la
bai svarbią kalbą. Jo kalbos mintis galima 
suglausti į tris pagrindines tezes. Pirmoji tėzė 
— tarp Britų imperijos ir JAValstybių tautų 
turi būti broliškas sugyvenimas; politinėje, ka
rinėje ir ekonominėje srityse — glaudus ben
dradarbiavimas. Antroji tėzė — palaikymas 
gerų santykių su Sovietų Sąjunga. Trečioji te
zėje Churchillis palietė Sovietų Sąjungos ir ko
munistų partijos siekimus bei jos tikslus. Ko-

Popiežius siūlo pasaulio tvarką pagrįsti pasitikėjimu
AP iš Vatikano praneša, kad popiežius Pi

jus XII savo kalboje pareiškė, kad pasaulio 
tvarka turi būti pagrįsta pasitikėjimu, teisin
gumu ir meile.

Tai pirmas kartas istorijoje, kada Popiežius 
priėmė diplomatinį korpusą ir šventąją kole
giją kartu.

Jis kalbėjo diplomatams dalyvauti jo pro
pagandoje, sakydamas, kad „diplomatinis pa
saulis dažnai būna kontakte su pasauline pro
paganda. Bet ši propaganda turi sekti šventą 
pasitikėjimo ir objektyvumo įstatymą“.

Kardinolas Francis I. Spellmanas pasakė, kad 
„daugelyje pasaulio dalių, žmonių teisės lais- 

tutų žemės ūkio gamybą tik tada, kai ir jie 
savo ūkį mechanizuos, o tam taip pat bus rei
kalingi specialistai.

Nenagrinėdami plačiau apie amatininkų spe
cializaciją, pabrėšime, kad amatininkų ruoši
mas, specialybių įsigijimas ar jų pagilinimas, 
yra būtinas, organizuotas, jei galima ir pra
plėstas tąja prasme, kad jis apimtų ir žemės 
ūkį, nes žemės ūkis yra taip pat įmonė, kuriai 
vadovauti reikalingas kvalifikuotas žmogus, su
gebąs įvairiose gamtos sąlygose ir ūkinėse kon
junktūrose rentabilingai, neskriaudžiant dirban
čiųjų, ūkį tvarkyti.

Tad, tautiečiai, kibkime į mokslą, į speciali
zaciją ir ruoškimės busimojo ir naujo gyveni
mo atstatymo darbams. 

turto, kol jo paskirstymas nėra Sąjungininkų 
sutartimi fiksuotas.

Byrnes, kalbėdamas Užjūrio Spaudos klube, 
ypatingai neminėjo Rusijos. Jei jis tai darė, 
tas rodo, kad esą? noras palaikyti draugiškumą 
su Rusija. Bet kartu jis pridūrė, pareikšdamas, 
kad Rusija kaip ir kiti tautos nariai, įgyvendins 
pagal raidę ir dvasią Jungtinių Tautų įsiparei
gojimus“.

Šis. Byrnes pareiškimas duoda užuomazgą 
tarptautinei būklei kristalizuotis. Šiame pareiš
kime glūdi visų tautų viltys, ypač mažosios tau
tos, kurios kenčia nežmoniškas okupacijos są
lygas, mato perspektyvoje jų lūkesčių išsipil
dymą. Po tokių pareiškimų mes turime dar 
labiau sukaupti savo jėgas, kad sulauktume to 
meto, kada galėsime atsikvėpti laisvės oru ir 
kibti į krašto atstatymo darbą.

Šiame tarptautinės politikos posūkyje netu
rime laukti staigmenų. Ji rutuliosis nustatyta 
vaga, paremta JT chartos dėšniais. O juk JT 
chartą yra pasirašiusios visos didžiosios pasau
lio galybės, jų tarpe ir Sovietų Sąjunga. Vadi
nasi, JAValstybės, vykdydamos tarptautinę po
litiką, neturėtų susilaukti iŠ kitų valstybių pasi
priešinimo, nes ir šios yra pasirašiusios JT 
chartą.

Nežiūrint to, kad JT chartą pasirašė 51 tau
ta, Irane mes matome tam tikrą nukrypimą nuo 
tarptautinių dėsnių. Per Londono radiją buvo 
pareikšta, kad Britų daliniai kovo 2 dieną aplei
do Iraną išvykdami į Iraką. JAValstybių da
liniai yra išvykę jau praėjusių metų pabaigoje. 
Sovietų Sąjungos raudonosios armijos daliniai, 
kaip sakė Londono radijo pranešėjas, atitrau
kiami tik iš rytinių sričių, o Azerbeidžane ir 
palei Turkijos pasienį jie paliksą, nes tą ir 
Maskvos radijas patvirtinęs. Toliau tas pats 
pranešėjas pareiškė, jog Rusijos karių dalinių 
neatitraukimas pažeidžiąs Teherano susitarimą, 
kuris buvo sudarytas 1942 metais. Molotovas 
kelis kartus užtikrinęs, jog Sovietai savo dali
nius iš Irano atitrauksią nustatytu laiku. Šioje 
eigoje mes matome iš vienos pusės sutarčių 
vykdymą, iš kitos — ne. Derybos tarp Mask
vos ir Teherano atstovų pasibaigė. Kokią po- 
ziviją užims JAValstybės ir Anglija, turės greit 
paaiškėti. Kaip Londono radijas pranešė, anglų 

munistų partija visame pasaulyje, išskyrus 
Anglų-Amerikiečių kraštus, esanti ne kas kitas 
kaip penktoji kolona. Jis išreiškė tikėjimą', kad 
šiais metais pasiseksią susitarti su Sovietų Są
junga visais klausimais.

Daily Mail praneša, jog Churchilis kalbė
siąs dar tris kartus Antroji kalba būsianti Rich
mond©, Virginijoje, po trijų dienų. Po to, kovo 
mėn. 11 d. kalbės užsienio spaudos konferen
cijoje Wašingtone ir kovo 15 d. — Newyorke. 
Paskutinė kalba būsianti ypatingos svarbos.

vam tikėjimui yra pažeistos su velniška apga
vyste ir šėtonišku įnirtimu“.

„Tai yra tuščia teorinė kalba apie žmogaus 
išlaisvinimą, jeigu pagrindinė laisvė, kuri rei
kalinga laimingai žmonijai, yra paneigta“ kal
bėjo Spellmanas per radiją, atlikdamas cere
monijas. x

Bevinas siūlo ilgos taikos projektą su Rusija
Londonas, vasario 22 d. AP praneša, kad 

Britų užsienių reikalų ministeris Ernest Bevinas 
parlamente pareiškė, jog jis siūlęs Britų-Rusų 
20 metų draugiškumo paktą pratęsti iki 50 metų.

Jos pasakęs, jog jis gruodžio mėn. trijų di
džiųjų užsienių reikalų ministerių konferencijoje 
Maskvoje pareiškęs užsienių reikalų komisarui 
Molotovui, kad „mes turime draugiškumo su
tartį ir aš manau tai draugiškumo. Jei jūs norė
tumėt ją keisti iš 20 metų į 50 metų, aš nuro- 
dyčiau mano vyriausybei tai padaryti“.

Toliau parlamente pasakė: „Aš nemanau, 
kad aš galėčiau geriau padaryti kaip „sumažinti 
Rusijos nepasitikėjimą ir pridėjo, kad, jeigu su
tartis galėtų būti pagerinta, darant ją daugiau 
aiškesne ir suteikiant jai pasitikėjimo, aš norė
čiau taip pat žiūrėti į tai“.

Reikšdamas savo norą, dėl „draugiškumo su 
Sovietų Sąjunga visam laikui“, pasakė, „jog sa
koma, kad mes linkstame į karą su Rusija, bet 
aš negaliu suprasti tokių aplinkybių, kuriomis 
Britanija ir Sovietų Sąjunga galėtų eiti į karą. 
Aš negaliu matyti, dėl ko mes turėtume ka
riauti“. 

vyriausybė užklausė Rusiją, kodėl iŠ Irano da
liniai neatitraukiami. Šioje vietoje mes mato
me taip pat politinės padėties ryškėjimą, kris
talizaciją.

Tarptautinė padėtis ryškja ir Tolimuose Ry
tuose — Mandžiurijoje. Pagal Kinų-Sovietų su
sitarimą, Sovietai Mandžiuriją turėjo apleisti 
iki vasario pradžios.

Dabar gaunama žinių, kad Rusai ne tik ne
pasitraukia iš Mandžiurijos, bet dar į Dairen 
ir Port Arthuro uostus naujų dalinių atgabeną.

Be to, Sovietai gabeną iš Mandžiurijos fabri
kų mašinas. Dėl tokio žygio Byrnes pareiškė, 
jog JAValstybės nėra sudariusios jokių slaptą 
sutarčių del turto gabenimo iš išvaduotų kraš
tų ar buvusių ašies satelitų. Tam reikalui turi 
susitarti visos didžiosios valstybės. Šis pareiš
kimas taip pat nusako aiškią poziciją ir ne
leidžia vienai valstybei savarankiškai elgtis su 
užimtų kraštų turtu.

Ypatingai Kinijos vyriausybė reiškia nepasi
tenkinimo dėl Sovietų armijos nepasitraukimo 
ir dėl jų šeimininkavimo. Sovietų Sąjungos at
stovas, feldmaršalas Malinovskij pareiškė, kad 
Sovietų armijos negalėjęs atitraukti nurodytu 
laiku todėl, kad Kinijos kariuomenės daliniai 
nesuspėju užimti apleistų sričių, antra, labai 
trukdą sugriauti susisiekimo keliai ir trečia, ken
kiu partizaninis veikimas. Toliau per Maskvos 
radiją buvo pareikšta, kad raudonoj armija bu
sianti atitraukta net anksčiau, negu tai padary
sią amerikiečiai.

U tokio pareiškimo galima būtų spėti, jog 
Sovietai nėra linkę ten pasilikti ir kad jie pa
sirašytą su Kinija sutartį įvykdys. Priešingu 
atveju būtų nusižengta draugiškumo paktui įr 
pažeista JT charta.

Ispanijos reikalas taip pat dar nėra išryš
kėjęs. Prancūzų komunistų ir Socialdemokratų 
partijos spyrė savo vyriausybę nutraukti sų 
Franko rėžimu diplomatinius santykius. Siena 
tarp Ispanijos ir Prancūzijos jau uždaryta. Eko
nominis gyvenimas tarp kaimynų apmiršta. To
kia akcija nėra labai patenkinti prancūzų nuo
saikieji ir dešinieji. Jie numato didesnį pavojų 
iš komunistų pusės nei iš Franko rėžimo.

JAValstybių vyriausybė buvę pasiuntusi 
Prancūzijai ir Anglijai hbtas dėl Pratiko rėži
mo. Dabar paaškėjo, kad su tuo pasiulymu dbl 
valstybės sutiko. Iš JAV pasiūlymo aiškėjo, 
jog jos nesikišiančios į Ispanijos vidaus reika
lus, bet patys ispanai turi Franko rėžimą pa
keisti.

Atrodo, kad Amerika ir Anglija šiuo metu 
nerodo didelio palinkimo Franko rėžimą jėga 
pakeisti. Jei ir yra noras, kad ten susidarytų 
demokratinė tvarka, tai vis dėlto prievartos 
naudojimas dar nenumatomas. IspanijSte reika
las pareis nuo bendros politinės padėties pa
saulyje, kuri paskutiniu metu pagyvėjo ir gana 
paryškėjo.

Italijos-Jugoslavijos sienų klausimas tiria
mas specialios komisijos vietoje. Iš Jugoslavi
jos pusės sutraukta esą daug kariuomenės, kad 
tuo būdu paveiktų vietoę gyventojus ir jie ap
klausinėjimo atveju pasisakytų už Jugoslaviją.

Bevinas prašė Rusiją „parodyti tokių pat 
diskusijų ir opinijų pasikeitimą kaip yra paro
dyta tarp mūsų ir Amerikos Valstybės depar
tamento“.

Emigracija į JAValstybės susiaurinama
UP iš Wašingtono praneša, kad Amerikos 

legiono ir užsienio karų veteranų atstovai yra 
pasiūlę kongresui visai uždaryti arba bent ma
žiausiai 10-čiai metų drastiškai sumažinti emi
graciją į JAValstybės. Taip pat buvo reika
lauta, kad tiek komunistams, tiek naciams visai 
būtų uždarytas įėjimas į JAV. Didelė butų ir 
nedarbo problema reikalauja uždaryti visiems 
imigrantams 10-čiai metų.

Jeremiah J. Toomey, amerikietinimo jegiono 
komiteto pirmininkas .prašo imigracijos quotą 
sumažinti 50% 10 metų. Jis taip pat prašo, kad 
komunistai būtų įtraukti kartu su naciais ir fa
šistais į įstatymo projektą, draudžiantį įėjimą 
į JAValstybės.

Raudonasis Kryžius 
Dillingene

Dillingeno lietuvių stovykloje įkurtas Rau
donojo Kryžiaus skyrius. Jam teks rūpintis 
tais lietuviais, kurie bus reikalingi bet kokios 
šalpos. Gyvenantiems ištrėmime šelpiamųjų 
skaičius didėja ir didės. Raudonojo Kryžiaus 
nariams teks nemaža darbo įdėti, kad bent da
linai atsiradusį skurdą sušvelmintų. Tikimės 
jo darbo sėkmingumu — ištverme.
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BALFo Pirmininkas lanko britų zoną
Sausio mėnesyje atvykęs į Europą BALF’o pirmininkas Dr. kun. Končius jau apkeliavo 
prancūzų ir amerikiečių okupuotas Vokietijos zonas. Vasario 12 d. jis jau buvč pasiekęs 
anglu zoną. Svečias šioje zonoje lankys visas tremtinių stovyklas, ligi vasario mėn. pabaigai. 
Po to jis vyks | Daniją, Švediją ir kt. Europos valstybes, kur tik yra lietuvių tremtinių.

š. m. vasario 14 d. buvo tikra šventė vi- 
siftnš Detmoldo lietuviams. Mus pasiekė jau 
seniai lauktas aukštasis svečias — dr. kun. 
Končius, dabartinis BALF’o pirmininkas. Jo 
apsilankymas visam gyvenimui liks širdyse vie
tinės gimnazijos auklėtiniams, pas kuriuos jis 
praleido keletą trumpų akimirkų. Per šimtas 
thokinių su savo auklėtojais ir gimnazijos di
rektoriumi, susirinkę erdvioje klasėje, išklausė 
nuoširdaus garbingo svečio pranešimo. Kun. 
Končiaus atvykimą būtų galima palyginti su to 
ryto šviesiais, jau pavasariu dvelkiančiais sau
lės spinduliais, kurie kaip ir jis, po ilgų tamsių 
dienų pasriodė ties Detmoldo padange. Mes 
jau seniai laukėme vieno ar kito svečio iš 
Atnerikoš, kuris galėtų pragiedrinti mūsų nuo
taikas, suteikti naujų vilčių dėl mūsų ateities. 
Dr. kun. Končius Šiuos mūsų lūkesčius pilnai 
pateisino. Trumpa valandėlė, kurią jis pralei
do su jaunimu, jiems turėtų palikti visą gyve
nimą neišdildomu brangiu prisiminimu, šias 
eilutes rašančiam jau 1917—18 metais yra bu- 
Vę lemta gyventi tremtiniu, ne sovietinėje Ru
sijoje. Jis dar ir šiandien nešiojasi atmintyje 
vieno ano meto Šalpos pareigūno pasakytus vai
kams žodžius, kuriuos šį kartą jis vėl išgirdo 
iš kun. Končiaus lūpų.

Svečias trumpam žodyje nušvietė tuos dar
bus, kuriuos BALF’as atlieka. Jis įsakmiai pa
brėžė, kad jaunimas yra mūsų tautos ir Tėvy
nės ateities laidas. Jam tik atvykus į Londoną 
ir susirišus su administracijos ir UNRRA pa
reigūnais, teko išgirsti širdingų atsiliepimų apie 
visą mūsų bendruomenę. Pasitaiko vietų, kurių 
gyventojai, kaip jis išsireiškė, varo „munšeiną“. 
Tokie asmenys geram kenkia lietuvių vardui. 
Su jais reikia griežtai kovoti, bet malonu kon
statuoti, kad juos galima suskaityti ant pirštų. 
Dr. kun. Končius jau apkeliavo kitas zonas ir 
pirmieji įspūdžiai iš Londono buvo patvirtinti 
vietinių administracijų. Atvykus jam į šią zo
ną, čia lietuvių vardas dar labiau pabrėžiamas.

Kalbėtojas nepaprastai maloniai buvo nus
tebintas mokytojų pasišventimo, šviečiant mū
sų jaunimą, ir nepalaužiamo mokinių noro mo
kytis. Jis papasakojo, kad vienoje mokykloje, 
kurios vienoje klasėje buvo tik vienas pieštu
kas, mokiniai juo dalinosi, ligi UNRRA juos 
galėjo tinkamiau aprūpinti mokslo priemonė
mis. Iš savo pusės jis pažadėjo padaryti vis
ką, kad mokiniai galėtų mokytis ir būtų aprū
pinti reikalingiausiomis priemonėmis ir vado
vėliais; pažadėjo atsiųsti ir sporto įrankių, nes 
tik „sveikame kūne — sveika siela“. Nors jam 
būtų ir labai malonu čia, ilgiau likus, giliau su
sipažinti su mūsų gyvenimu ir vargais, bet tiks
liai sustatyta programa neleidžia tai įvykdyti. 
Jo laukia ilga kelionė ir dar tūkstančiai tokiu 

pat jaunolių ir suaugusių tremtinių. Jo pareiga 
jais visais vienodai ir teisingai rūpintis. Busi
masis kelias jį veda iš Britų zonos per Daniją 
į Švediją ir toliau į vakarus. J visas tas valsty
bes, kur tik yra lietuvių tremtinių. Kun. Kon-

Lauktasis svečias mažųjų lietuvaičių tarpe
Nuotrauka A. B.

Čius pabrėžė, kad ypatingai brangiai studentų 
mokslas atsieina Švedijoje, net apie 30 dolerių 
mėnesiui. Kad ir kokios būtų išlaidos, jaunimo 
mokslinimo darbas bus vykdomas. Svečias 
baigdamas palinkėjo visiems ištvermės ir geros 
sėkmės siekiant šio gražaus tikslo. Jis pabrėžė, 
kad šiais metais baigusieji gimnazijas abiturien
tai galės lankyti universitetus. Aukšti USA ir 
Britų pareigūnai pažadėjo paremti BALF'o pas
tangas įsteigti Europoje savo skyrius. Tuomet 
ryšys būtų nuolatinis, o tremtinių pageidavimai 
greičiau patenkinami.

Baigdamas šiuos kelis žodžius, jis pareiškė, 
kad mūsų didžiuma — katalikai. Garbingasis 
svetys paprašė jaunimą už jį pasimelsti, kad 
važinėjant po Europą, Dievas lydėtų jo dar
bus.1 Kaip ankstyvieji pavasario vieversiai kyla 
į saulę, jis tiki, kad ir jaunųjų ptialdos taip eina 
aukštyn pas Aukščiausiąjį. Jos padės jam dir
bant šį sunkų tremtinių šalpos darbą.

Išvykstančio aukštojo svečio garbei, jaunie

ji sugiedojo „Ilgiausių metų“ ir padainavo dar 
kelias lietuviškas dainas, kurios veržėti iš nesu
gadintų širdžių. Svečias malonėjo nusifotogra
fuoti su mokytojais, gimnazijos mokiniais ir su 
pačiais mažaisiais (Nutraukąs atspausdinsime 
kitame numeryje. Red.). Mokiniams šaukiant 
valio, jis išskubėjo į LR K anglų zonos centrą.

Čia jis buvo sutiktas LR K anglų zonos įga
liotinio prof. Zubkaus. Iš šių patalpų visai 
anglų zonai yra dalinami rūbai, kurie prieš du 
mėn buvo iš Frankfurto a. M. čia persiųsti. Tai 
vis BALF aukos, surinktos iš mūsų tautiečių 
Amerikoje. Kaip pirmininkas pareiškė, naujas 
siuntos yra pakeliui į Europą. Šiuos rūbus rei
kia paskubėti išdalinti tiems, kuriems jie bū
tinai reikalingi. Būtų galima daug ką padaryti, 
jeigu ne transporto priemonių trūkumas.

Dr. kun. Končius šia proga pats savo ran
komis įteikė keliems lietuviams BALF aukas. 
Pasitaikė, kad šią dieną kaip tik buvo dalina
mi atsiųstieji rūbai. Svečias taip pat susipažino 
ir su gautųjų rūbų statistiniais daviniais. Ligi 
šio meto anglų zonai yra gauta: vyriškos dan
gos rūbų per 2.000 vien., moteriškos dangos — 
per 4.000 vien., mergaitėms — 1.500 vien., ber
niukams — per 1.000 vien, ir daug kitų smul
kesnių dalykų, kuriuos čia sunku išvardinti.

šia proga R. Kryžiaus ambulatorijoje mūsų 
įžymusis ausų, nosies ir gerklės ligų specialistas 
prof. Zubkus apžiūrėjo garbingą svečią, ir kaip 
ligonį.

Svečias pasikundė nosies negalavimu. Pro
fesorius ištyręs pareiškėK

— Taip, Tamstos nosyje reiktų padaryti 
tam tikrą operaciją prideginimą. Bet jūs 
turite tiek daug reikalų ir darbo, o tai padaręs 
aš autrukdyčiau Jūsų darbą.

BALF'o Pirmininkas dr. kun. Končius dalina USA lietuvių dovanas tremtiniams 
Nuotrauka A. B.

Svečias atsakė:
— Ne, ne. Sveikata palauks, dėl jos nega

liu gailinti laiko. Gal tai padarysime, kai būsiu 
uždavinius atlikęs, prie! grįžtant j Amerika. 
Dabar padėkite kokiu nors tepalu.

— Operaciją nosyje bus galima daryti Jums 
išvykstant i JAV. Priešingaitai gali pakenkti 
Jūsų sveikatai, — pareiškė profesorius Zubkus

BALF'o p n alininkas, praleidęs kelias valan
das lietuvių kolonijoje ir Siek tiek susipažinęs 
su mūsų gyvenimu, iiskubėjo ten, kur jo laukia 
tūkstančiai tokių pat benamių, kaip ir mes 
tremtinių. Tepadeda jam Aukščiausias šiame 
sunkiame darbe. -

Svečias išreiškė džiaugsmą, kad jis sutiko 
daug buvusių savo mokinių iš 1916—1920 metų 
kapolionavimo laikų Šiaulių gimnazijoje. Tuo
met Lietuva taip pat buvo okupuota, bet moks
lo buvo siekiama, nors ir didžiausių trukdymų 
patiriant iš okupantų pusės. Jam malonu buvo 
sutikti savo mokinį, dabar jau V. D. Universi
teto Kaune docentą — vidaus ligų specialistą 
dr. Elvikį, kuris patikrino jo širdį ir vidaus or
ganus ir juos rado taip pat tvarkoje. Daugelis 
jo mokinių yra tapę žymiais žmonėmis. Jo 
nuomone, tai vis geros sekios vaisiai.

Dėl mūsų dabartinės padėties taip pat nėra, 
anot jo, daug ko būkštauti. Mes būsime visu 
kuo aprūpinti, o laikui atėjus mūsų reikalai ne
bus pamiršti. A. B.

INS iš Madrido praneša, kad Ispanijos kabi
netas yra atleidęs Albos kunigaikštį ir 5 kitus 
įžymius monarchistus iš vadinamo parlamento 
(Cortes) dėl to, kad jie buvo pasirašę deklara
ciją, pasiųsta Don Juanui jį paremti.

Pr. Ališauskas

Talismanas
Kai pavasario saulė jau bėrė skaisčius spin

dulius, l^irie žaidė Neries pakrantėse, kai anks
tyvasis vyturėlis plasdeno virš drėgme alsuo
jančių Lietuvos laukų, o pievos audė žalią ir 
gražų kilimą, tuomet Vincas Augėnas vienplau
kis sėdėjo savo buto pašaly ir gėrėjosi atbun
dančios gamtos grožiu.

Gaivus pietų vėjelis kedeno jo tamsius plau
kus ir, lyg- besimeilinantis kačiukas, savo švel
niais pūkeliais glostė Vinco veidą. O jis kietai 
sukauptu žvilgsniu stebėjo skaidriąją dangaus 
mėlynę ir skendėjo svajonių jūroj. Tuomet 
dangus buvo toks giedras, kad niekas nedrums
tė jo skaidrumo ir Vinco nukreiptam žvilgsniui 
neužstojo to gražaus reginio.

Ši žavioji aplinkuma ir neišmatuojamo dy
džio dangaus erdvė leido Vincui svajonėmis 
nuklysti tolyn į praeitį, kuri, anaiptol, nebuvo 
džiuginanti. Taipogi laikas ir vieta leido jam 
netrukdomai apžvelgti ir skaudžią dabarties ti
krovę.

Čia jis prisiminė tą birželį, kurio ankstų 
rytą žiaurūs žmonės. atskyrė ir išvežė nežinion 
jo sužadėtinę Dalią, peržvelgė jis ir dabarties 
sunkią Tėvynės padėtį. Lietuva tuomet kentė 
sunkų vokiečių okupacijos jungą...

Nors ir slegiančios nuotaikos ir skaudūs per
gyvenimai, jo širdies gelmėse sutvyskėjo ir 
skaidresni pragiedruliai. Tuos pragiedrulius įžie
bė atbundanti gamta ir todėl suraminimo gaida 
suplasdeso Vinco sieloje.

— Išaušo pavasaris gamtoje, išauš jis ir mū
sų Tėvynėj. Pasaulyje bujojanti neteisybė tu
rės sudrebėti prieš kietąjį Teisybės ginklą — 
pagalvojo Vincas.

Bet štai, sukauptą dangaus berybėj Vinco 
žvilgsnį sudrumstė mažas mažytis pilkas debe
sėlis. Jis, tartum maža šieno kuokštelė, užslin
ko prieš akis ir užstojo skaisčiai švietusią sau
lę...

— Ak, tu nenaudėli, — sušnabždėjo supy
kęs Vincas. O kiek palaukęs, savo pykčio min
ti dar papildė:

— Ir gamtoj viskas lygiai taip, kaip realia
jam gyvenime ... Kartais sušvinta skaidresnės 
valandėlės, o kartais vėl jas užstoja tamsūs de
besys...

Po keletos minučių ir vėl debesėlis nuplani- 
ravo į šalį, o saulęs spinduliai vėl atsirėmė į 
žemę. Čia jie žaidė visokiausiomis varsomis ir 
bėrė į šalis įvairiaspalvių šviesų pluoštus...

Deja, nepraėjo nei pusvalandis, o nenuora
ma debesėlis ir vėl užslinko į saulės priekį.

Iš pradžių Vincas pyko ant jo, bet vėlia 
nusiramino ir, netgi su pasitenkinimu, ėmė ste
bėti mažyčio debesėlio žaismą ...

Debesėlis ilgokai žaidė: čia užstodamas sau
lę, čia nuslinkdamas tolyn ir nuolat keisdamas 
savo forminę išvaizdą.

Sukosi debesėlis apie saulę, tartum mažas 
laivelis didžioj jūrų platumoj. Švelnus vėjelis 
kilnojo jį iš vietos į vietą, tartum mažytį leng
vą pūkų gniužulėlį. Jo išvaizda kartais išlys
davo į pailgą kaspinėlį, kartais vėl susijungdavo 
į apvalesnę formą su daugybe įvairiausių at
karpėlių ...

Vincas ilgai stebėjo į vienintelį skaidriojo 
dangaus keliautoją ir galvojo:

— Tas mažas debesėlis, tai tikras lietuviš
kojo dangaus laisvių karalaitis... Aš jį pava
dinsiu „Tėviškės debesėliu“ ...

Kai saulė jau slinko vakarop ir šaltesnio oro 
srovė perbėgo per Vinco sąnarius, jis pakilo 
nuo suoliuko ir įžengė į kambarį.

Naktį atsigulęs dar ilgai svajojo apie pady
kusį „Tėviškės debesėlį“ ir nuolat lygino tą 
vaizdą su tikraisiais žmogaus pergyvenimais. 
Gulėdamas lovoje jis tol svajojo, kol miegas 
užmerkė jam akis ir paskandino sapnų karali
joj...

Pavasariui bežengiant Lietuvos laukais ir 
saulei tolydžio vis labiau kaitinant, po darbo 
valandų, Vincas vis dažniau mėgdavo pasėdėti 
palangėj ant suoliuko.

Kai jo žvilgsnis nukrypdavo į tuos pačius 
mėlynojo dangaus plotus, su nuostaba jis kon
statavo, kad jo akys vis užkliūdavo už to paties 
nenuoramos debesėlio.

Ir nors dažnokai jis keisdavo savo buvimo 
vietą: vieną kartą jis pairodydavo vienoj erd
vės pusėj, kitą — kitoj, bet iš Vinco akiračio 
jis niekad nepranykdavo...

Taip slinko žavusis pavasaris, tačiau jis ne
nešė Lietuvos gyventojams tikrojo džiaugsmo. 
Toli Rytuose padangė vis niaukėsi, o karo 
veiksmai, artėdami prie Lietuvos, grasino šiam 
kraštui skaudžiais padariniais.

Nerimo ir Vinco širdis. Jis nuolat sekė ra
dijo žinias ir, kartu su kitas kaimynais, planavo 
kas reikės daryti, jeigu frontas pasieks gimtojo 
krašto laukus.

Artėjo vidurvasaris. Žmonės plušo laukuose, 
pradėdami rugius piauti, bet frontas jau buvo 
atsirėmęs į Lietuvos žemę. Patrankų kanona
dos garsai vis labiau girdėjosi, kurie dirgino 
Įmonių nervus ir kėlė klausimą: „Kas bus to- 
Hau?“...

Kai jau slinko bėglių kolonos tolyn į vaka
rus, tą kryptimi stūmėsi dviračiu ir Vincas.

Pradžioje kelionės jis nieko negalvojo, nes 
negalėjo susikaupti. Jo širdyje virė kova, kuri 
maišėsi su gailesiu apleidžiamos Tėvynės. Jis 
smarkiai sielojosi dėl paliekamo to krašto, ku
riame slypi tiek daug ir tiek gražių prisimini
mų ... *

— Ach, Viešpatie, kodėl tokia skaudi liki
mo lemtis — šnibždėjo jis peržengdamas pas
kutiniąją gimtosiom žemės pėdą...

— čia gi lieka mano gimtasis kraštas, lieka 
mažystėj išbėginėti takai,lieka senutė motina ir 
kiti artimieji...

— O ji, mano brangioji Daba, vargsta kaž
kur svetimam ir tolimam Rytų krašte... Gi aš 
pasirinkau kelią tolyn į vakarus ir su daugybe 
tautiečių traukiame, kad tik toliau nuo to bai
siojo siaubo — vis dūsavo ir, braukdamas kar
čią ašarą nuo veido, galvojo jis...

Kai Vincas jau keliavo svetimo krašto lau
kais, vasaros saulė negailestingai kepino ir trau
kė iš jo kaktos sūraus prakaito lašus. Jis nutarė 
bent kiek stabterėti ir topolias apaugusio plen
to pavėsyje pailsėti.

Jis čia besėdėdamas įbedė akis į svetimo 
dangaus skliautą ir stebėjo jį, kaip kitados... 
dar Tėvynėj gyvendamas ...

Ir, staiga, jo žvilgsnį atkreipė tolumoj beka- 
rąs mažas debesėlis. Jis buvo lygiai toks, kokį 
anuo laiku matė brangioj Lietuvoj... Jis buvo 
lygiai tas pats, kuris, lyg padykęs vaikutis, ten 
jį erzino užtodamas saulę ir vėl nuslinkdamas 
tolyn...

— A, tai tas pats, tai „Tėviškės debesėlis“, 
kurį kitados tuo vardu pavadinau — vos ne 
balsu šūkterėjo Vincas ...

— Tu, debesėli, dabar būsi mano brangiau
sias talismanas, tu būsi dalis mano gimtojo 
krašto gamtos, tu laisvas Lietuvos padangių ka
ralaitis, tu tikrai mano Tėviškės debesėlis...

Tik tu neapleisk manęs šiame nežinomybės ke
lyje ... — pašnibždomis kartojo žodžius susi
jaudinęs Vincas...

Daug dienų Vincas keliavo Vokietijos lau
kais. Jį kasdieną lydėjo karštos vasaros die
nos, bet visuomet jis matydavo ir savo ištiki
mąjį kelionės draugą — „Tėviškės debesėlį**. 
Tik debesėlis kartais planiruodavo tiesiai virš 
Vinco galvos, o kartais ir labai toli nuklysdavo 
į plačiuosius dangaus plotus ...

Vincas susigyveno su juo ir džiaugėsi lyg 
jausdamasis ne vienas tos didžiosios nežinios 
kelyje...

Vėliau Vincas buvo pristatytas prie sunkaus 
darbo porcelano fabrike. Kasdieną jis 3 kilo
metrus vykdavo į darbą dviračiu ir tuo pačiu 
keliu grįždavo atgal

Jo ištikimasis draugas, kurį jis laikė vienin
teliu Tėviškės talismanu, nuolat būdavo jo pa
lydovu. Jis Vincą lydėjo į darbą ir sutikdavo 
pargrįžtantį iš ten...

Kartais jis kalbindavo debesėlį ir pro ašaras 
maldaudavo:

— Mielasis drauge, debesėli, nuplaniruok 
plačiomis dangaus berybėmis į mano Tėvišę. 
Ten apsistok ties mano gimtąja sodyba ... Gal 
pamatysi ten tarpuvartėj berimančią ir belau
kiančią pargrįžtančio sūnaus mano senutę ma
mą ...

Pasveikink ją ir pasakyk, kad aš pasiilgau 
savo brangios Tėvynės, o ypač pasiilgau glamo
nių senutės motinos raukšlėtųjų rankų ...

— Juk tu tą viską gali... Nuskrisk ir į toli
mųjų Sibiro laukų padangę, o ten pasveikink 
mano brangiąją Dalią ... Padaryk ko aš prašau 
— juk tu gali... — kartodavo iš nuovargio ap
kepusios Vinco lūpos ...

Taip bėgo laikas ir slinko valandos vis pir
myn. nešdamos užmarštin sunkias Vinco vargo 
dienas... Laikas artėjo rudeniop. Gamta pa
bjuro, apsiniaukė, kaip ir pati Vokietijos padė
tis. Kasdieną lyjo lietus, o virš miestų sprogi
nėjo bombos ir žuvo tūkstančiai žmonių... 
Kasdieną kaukdavo sirenos ir skelbdavo, kad 
mirtį nešą lėktuvų junginiai artėja ...

Tuo laiku dingo Vokietijos gyventojų tikė
jimas pergale, o kai dingo vasaros skaičiosios 
dienos, dingo ir... Vinco numylėtasis talisma
nas — „Tėviškės debesėlis"... Jis pranyko b&- 
sišiaušiančių didžiųjų padangės debesų jūroj...
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Kuri profesija tinka svetur ir būtina Lietuvoje?
Darbo Ir profesijos klausimas Šiandien yra 

visiems lietuviams tremtiniams (lygiai kaip ir 
kitų tautų tremtiniams) labai aktualus. Jis yra 
ir bus aktualus visais trims atvejais, būtent: 
1) jeigu mes great grįšime i Tėvynę, 2) jei mū
sų grįžimas ilgesnį ar trumpesnį laiką užtruktų 
ir 3) jeigu nelaimingu atveju, bent mūsų gene
racijai, nebetektų išvysti Lietuvos laukų. Va
dinasi, spręsdami profesijos klausmą, privalo
me žiūrėti, kad būtų pasirinkta tokia profesija, 
kuri būtų reikalinga tėvynėje, bet kuri taip pat 
duotų galimumo ilgesnį ar trumpesnį laiką vers
tis svetur.

Ką gi liečia šis klausimas?
Reikia, nedvejojant pasakyti, kad šis pro

fesijos klausimas liečia, mažiausia, bent kokius 
80% visų lietuvių tremtinių. Jis liečia ir tuos, 
kurie turi profesijas, ir tuos, kurie, nors ir bū
dami suaugę žmonės, jokios aiškios profesijos 
neturi, o taip pat ir tuos, kurie yra dar pakan
kamai jauni ir nori įsigyti profesiją — pasi
rinkti atitinkamą išsimokslinimą.

Gali pasirodyti keista, kodėl profesinio išsi
mokslinimo klausimas turėtų liesti ir tuos suau
gusius asmenis,

kurie jau turi savo nuolatinę profesiją?
Čia reikia turėti galvoje du dalyku. Yra to

kių profesijų kurios tiko nepriklausomoje Lie
tuvoje, tinka svetur ir vėl tiks būsimoje Ne
priklausomoje Lietuvoje. Tai gydytojo, vaisti
ninko, inžinieriaus, agronomo ir gal keletas dar 
kitų profesijų. Bet vis dėlto ir šitiems žmonėms 
profesinis lavinimasis, profesinių žinių gilinimas 
šiandien yra būtinas. Karas, įvairios ir labai 
žiaurios okupacijos, ištrėmimas ne vieną pro
fesionalą begalo atitolino nuo jo darbo, išmetė 
iš vėžių, galima sakyti, stačiai profesiniai para- 
lyžavo. Apie kokią nors pažangą per tą laiką 
— ir kalbos nėra. O kas nežengia pirmyn, tas 
atsilieka ir pamažu slenka atgal. Tokioje padė
tyje yra atsidūrusi dauguma tų asmenų, kurie 
Nepriklausomoje Lietuvoje yra turėję savo 
nuolatinę profesiją. Tad kiekvieno tokios rū
šies profesionalo tiesioginis uždavinys yra nea
tidėliojant įsijungti į

pasitobulinimo ir pažangos siekimo 
darbą. Be Šito daugumas profesionalų ne tik 
negalės čia svetur įsikibti į konkretų darbą, bet 
ir Nepriklausomai Lietuvai bus daug mažiau 
vertingi, negu jie seniau buvo Lietuvoje. Pro
gų savo žinioms pagilinti, praktiškai pasitobu
linti galime surasti daug. Seniau juk specialiai 
tam tikslui vykdavome į užsienį, o dabar esame 
čia. Nereikia teisintis, kad čia nieko neliko, 
viskas „sugriauta“. Liko, dar daug liko — 
mums pakaks. Tik reikia stipresnio noro ir ini
ciatyvos. O asmeniškai turime medžiagines są
lygas dažnai nė kiek neblogesnes, kaip seniau 
būdami „komandiruoti“ ar savo lėšomis atva
žiavę pasitobulinti į užsienį. Apie tai kiekvie
nas profesionalas turi pagalvoti ir veltui nepra
leisti progų, kurios jo tolimesniame gyvenime 
gal ir nebepasikartos.

Julius
Dabar kitas klausimas. Yra nemaža lietuvių 

tremtinių su tokiomis profesijomis, kurios Lie
tuvoje tiko, buvo ir bus reikalingos, bet svetur 
visai arba mažai pritaikomos. Tai didelis būrys 
įvairių administracijos valdininkų, tarnautojų, 
buvusios kariuomenės dalyvių ir panašiai. Jų 
tarpe, žinoma, yra daug gabių ir sumanių žmo
nių, kurie Lietuvoje atlikdavo gan svarbius už
davinius, bet jų ligšiolinis profesinis išsimoks
linimas bei ligšioline darbo praktika

nėra arba yra ne visai pritaikoma 
gyvenimui ir darbui svetur. Va, štai šitai žmo
nių kategorijai reikia nedelsiant susirūpinti arba

K. Bradūnas

pM-
Mes tauta ramių žemdirbių, 
O kur barsčiusi kaulus šventus, . 
Kiek išklausiusi žodžių grubių, 
Gindama panemunių krantus! 
Ten piiiakalnitl slenka žemyn 
Akmenėlis sunkus pamažu, 
Ir Jaučiu — skęsta mano širdin 
Gyvo kraujo lašu.
Skęsta dirvon, kur grūdas išaugs, 
Į tą rasą sidabro žiedų, 
Į kalnelį, mane kur pašauks 
Stebuklingąją naktį vardu.
Kur pašauks, kaip šimtus žemdirbių ... 
Epopėjos jų knygoj nerast, 
Neatskirti, nors metais stebiu, 
Kur ten žemė, miškai, kur aš pats.

(Iš jo eilėraščių rinkinio 
„Svetimoji duona“)

laikinai keisti savo profesiją, išsimokslinti kitos 
srityje arba pasitobulinti kariame nors darbe, 
kurį seniau ar kaip šalutinę profesiją turėjo ar
ba iš pamėgimo dirbo. Pavyzdžiui, neretas val
dininkas, ,parėjęs iš tarnybos į savo nuosavus 
namukus, labai mikliai pasireikšdavo kaip su
manus durų, langų ar kitų smulkių darbų tvar
kytojas. Panašių pavyzdžių galima būtų ir dau
giau pririnkti. Reikia tik pažymėti du dalykus. 
Išmokti naujos profesijos niekada nebus žalin
ga, net ir tuo atveju, jei netrukus grįžtumėm 
į Tėvynę. Tai viena. Antras dalykas, kai kas 
abejoja, ar galima taip greit išmokti amato. 
Žinbma, nelengva. Bet jeigu jo išmoksta mažos 
inteligencijos žmonės, tai juo labiau ir greičiau 
tai turi būti prieinama žmonėms, turintiems di
desnį išsilavinimą, pažangesnį skonį ir platesnį 
gyvenimo akiratį. Nėra nieko nenugalima. Rei
kia tik visiško įsitikinimo, kad reikalas būtinas.

Kurių gi amatų reikėtų mokytis
čia minėtų profesijų žmonėms? Labai populia
rus, stačiai madingas, dabar šoferio amatas. 
Daug kur stovyklose dabar užsirašo į šoferių

Sakelė
kursus ir vyrai, ir moterys, ir seni, ir jauni, ir 
vidutiniai. Neretai bet gi pQ pirmų entuzias
tingai priimtų pamokų šoferių kursantų skaičius 
katastrofiškai mažėja. Tatai atsitinka labai daž
nai todėl, kad šoferiavimo kandidatai esti pa
gauti lakios fantazijos apie kinematografiškus 
limuzinus ir puošnius kino žvaigždžių šoferius. 
Kada gi ateina pilkoji realybė su tepaluotomis 
rankomis ir gulėjimu ant purvinos žemės (bere- 
moptuojant) po mašina — iliuzijos dingsta ir 
šoferiavimo amatas pasidaro „nebežavus“. Tad 
į šoferiavimą reikia žiūrėti be fantazijų ar iliu
zijų ir jo rimtai imtis. Tik tada iš jo uždirbsi 
duonos kąsnį.

Labai įdomi sritis būtų įvairūs gaminiai lie- 
tuviškais^tautiniais motyvais, taip kaip tą darbą 
buvo pradėję „Marginiai“- Kaune, čia kūrybi
nis darbas. Jo imtis kaip tik tiktų mūsų inteli- 
gentinėms pajėgoms. Rinka tokiems gaminiams 
atsisrastų ne tik Europoje. Atrodo, juos pirktų 
ir užjūrio žmonės, kaip atminimą iš Europos. 
Suprantama taip bus tik tuo atveju, jei darbas 
bus skoningas ir priderintas aukštesnei civiliza
cijai. Yra, žinoma, ir daug kitų amatų kurie 
garantuotų bent minimum pragyvenimą ir ku
rių išmokti nėra taip sunku inteligentiškam 
žmogui, kad ir per trumpesni laiką. Pavyz
džiui, eelktros instoliatoriaus darbas nuolat ir 
visur bus pageidaujamas. Statybos dešimtinin
ko amatas nėra toks sunkus ir kiekvienam in
teligentiškam žmogui per turmpesnį laiką įkan
damas.

Apie
sąskaitybos, kalkuliacijos ir buhalterijos 

darbo sritis taip pat daug kam reiktų pagalvoti, 
čia bet kurios kalbos labai geras mokėjimas 
nėra būtinai reikalingas, o tokių žmonių pa
klausa ir užsienyje (net gi Unros ir karo val
džios įmonėse ir įstaigose) gali būti nemaža.

Tai, žinoma, tik keletas pavyzdžių ir min
čių gilesniam ir praktiškam apgalvojimui. Kiek
vienas sekąs gyvenimo praktiką gali dar ne 
vieną tinkamesnį amatą surasti, o taip pat ir 
būdus, kaip lengviau teoretiškai ir praktiškai 
prie to amato prieiti. Tai tiek apie tuos asme
nis, kurie jau turi kurią nors profesiją ir priva
lo ją arba pagilinti, atnaujinti ar eventualiai 
pakreipti i naujas -vėžes.

Dabar apie tuos senesnius ir visai jaunus 
žmones, kurie iki šiol dar

jokios profesijos neturi.
Aš čia nekalbėsiu apie tuos asmenis (abiejų 

lyčių), kurie nori ir gali išeiti bendro lavini
mosi mokyklą (gimnazijas) ir kurie numato ga
limumą lankyti universitetą ar kitas specialias 
aukštąsias mokyklas. Tokių žmonių pastangas 
reikia tik sveikinti ir visais įmanomais būdais 
remti. Bet gi yra daug žmonių, kuriems jau ir 
netolimoje ateityje teks patiems sau duoną už
dirbti ir artimuosius išmaitinti. Kurios profesi
jos jie turi griebtis, ką jiems patarti? Gal ne 
vienam ir ne vienai teks patarti atsisakyti gra
žių, bet visai neaiškių ir nerealių ateities sva

jonių — ir imtis amato. Ypatingai tėvai, kurie 
galutinai turi spręsti savo vaikų išmokslinimo 
klausimą, turi įtemti visą savo išmintį. Ir tie 
tėvai, ktfrie šiandien turi nemažai pinigėlių, „ak
menukų“ (kuklus, bet visiems suprantamas pa
vadinimas) ir kitokių patrauklių daiktelių, turi 
taip pat pagalvoti, kad visų šių gerų dalykų 
vienu ar kitu būdu galima nustoti (tokių par 
vyzdžių turime gana) ir jie jokiu būdu dar neuž
tikrina jų vaikams „poniškos“ ir ramios atei
ties. Reikia vaikus taip tvarkyti, taip mokslinti, 
kad jie, bėdos atveju, ir be tėvų paliktų „ak- 
mneukų“ galėtų išsiversti. O jei turės amatą ir 
„svarius“ tėvų palikimus, tai jų gyvenimas nuo 
to nepablogės. Neužmirškime ir to, kad jeigu 
iki šiol tėvams kartais ir ne taip sunkiai sekėsi - 
vieną ar kitą turtelį susimedžioti, tai lengvai 
gali ateiti (ir tikrai ateis) toks laikas, kada dau
gumas teks ven iš rankų ir proto pajėgų gy
venti. Taigi šioje srityje tėvai dėl savo vaikų 
išmokslinimo privalo daryti

atsargius ir realius sprendimus,
kad ateityje netektų gailėtis.

Dabar klausimas^ ar bus reikalingi amatinin
kai Lietuvoje? Atsakymas be jokių dvejojimų 
yra griežtai teigiamas. Gausiausia amatininkų 
grupė turėtų būti

statybos srities amatininkai.
(mūrininkai, krosnininkai, skardininkai, staliai, 
dažytojai, tinkoriai.'betonavimo meisteriai, van- 
dentieko ir kanalizacijos ir pan. specialistai), 
kurių Lietuva vis per maža ir pirmiau turėjo. 
Po karo gi bus jų tikras badas. O juk Lietu
voje kuone viskas sugriauta: miestas ir kaimas, 
prekybos ir pramonės įmonės. Viską reikėt 
atstatyti. Svetimų amatininkų (nors jie ir ne
bus pageidautini iš viso) iš niekur bent pra
džioje negausime. Tad savo statybos amati
ninkų paruošimas yra labai aktualus ir skubus 
mūsų visų uždavinys. Be statybos amatininkų 
mes Lietuvos neatkursime! O be to kiekvienas 
statybos amatininkas ir bet kur kitur Europoja 
turės visuomet darbo. Juk visur eis sugriautos 
Europos atstatymas. Tad šis amatas tinka ir 
svetur, bet jis yra būtinas ir Lietuvoje. Tai tik 
vienas pavyzdys;

Yra ir kita amatų sritis, be kurios specialistų 
Lietuva negalės gyventi. Tai įvairiausių

žemės ūkio mašinų bei padargų taisymo 
amatininkai. Kitaip mes negalime įsivaizduoti 
Lietuvos žemės ūkį, kaip tik smarkiai sumecha- 
nizuotą. Jei to nebūtų, žemės ūkis (nebeturint 
apsaugos muitų) neišlaikytų pasaulinės konku- 
encijos. Taigi mašinos, įvairiausios mašinos> 
padargai. Gi, kaip žinome, tie dalykai greit 
genda. Jeigu nėra kas juos laiku (darbo ir 
karščio metu) greit pataiso — jos nustoja pras
mės. O nespecialistas taisytojas dažnai brangią 
mašiną amžinai „nutaiso“. Taigi, čia vėl reika
lingi amatininkai, kurie ir svetur (iki grįžimo J 
Lietuvą) galės pakenčiamai ir padoriai verstis.

Daugiau tokių amato sričių pavyzdžių aš ne
minėsiu. Tai perdaug vietos užimtų. Aš tik

Mažasis didvyris
Kartą mūsų šalelę, ne tą, kurioj gyvenam — 

ji ne mūsų, bet kur gimėm, augom, dabar toli 
nuo čia — Lietuvos šalelę užpuolė pikti priešai. 
Jie degino sodybas, vergė ir žudė žmones, plė
šė turtą, kaip vagys, kaip žmodžudžiai pikčiau
si. Tadą sukilo visa Lietuva. , Nuo Nemuno, 
Ventos, nuo Dubysos, žemaičiai, aukštaičiai, 
dzūkai ir kapsai — jauni ir seni, kas tiktai nu
laikė ginklą, išėjo savanoriais ginti savo tėvų 
žemelės.

Priešų buvo kaip skėrių daug — be skai
čiaus, be krašto. Nors daugel jų krito, bet vis 
daugiau plūdo naujų.

Vienas tokių nuožmių priešų būrys baigė 
apsupti mūsų kairąą. Lietuvos kareiviai ginda
miesi kovojo kaip liūtai. Jie gerai žinojo: jei 
puolančių priešų neįstengs atremti, jiems gręsia 
mirtis arba žiauri nelaisvė. O kas kada pa
sauly girdėjo, kad lietuvis gyvas pasiduotų ar 
metęs ginklą bėgtų iš kovos lauko? 1

Kaimo gynėjams tebuvo viena išeitis: kovoti 
ir Kiek galint greičiau gauti pagelbės. Ne per- 
toli, kitam ktrirne stovėjo atsarginis kareivių 
būrys. Bet kaip prisišaukti, ką pasiųsti? — Prieš 
kiekvieną mūsų kareivį puolė dešimtys priešų. 
Nė vienas kovotojas negalėjo net ir trumpiau
siai akimirkai pasitraukti iš savo vietos. Sene
kai, moterys ir vaikai seniai iš kaimo buvo išė
ję. Tik vienas Algiukas, kuone verkdamas, nie
kur nesitraukė nuo tėvelio, kuris taip gi kartu 
su kareiviais kovėsi už gimtąją pastogę.

Kai karininkas rūpinosi, kurio būdu prisi
šaukti draugus, prie jo pribėgo Algiukas.

— Aš galiu pranešti, — jis pasisiūlė. “ Tė
velis sutinka mane laisti.

Karininkas permetė akimis aštuoniametj sa
vanorį. Jis paklausė:

—- Ar tu nebijosi, Algiuk? O jei tave nu
šausi

— Aš pasilenksiu bėgdamas... į mane ne
pataikys, — berniuko išbalęs veidelis buvo rim
tas.

Kulkos šnabždėjo medinėse trobesių sieno
se, šokinėjo atsimušdamos į akmeninius tvarto 
pamatus. Kovotojai dirbo sušilę. Algiuko tė
velis, užgulęs kulkosvaidį, leido kaspiną po kas
pino.

— Šovinių! — šaukė jis, kai pritildavo jo 
ginklas

— Taupykite, vyrai. Jų taip maža, — at
sakė tiekėjas.

— Gerai! — kiek pagalvojęs, pagaliau pa
sakė karininkas į Algiuką. Jis popieriuje kažką 
parašė, įdėjo į voką ir, paduodamas Algiukui, 
tarė:

— Pasiekęs kaimą atiduok mūsų kareiviui.
Po to karininkas pasilenkė, prispaudė prie 

krūtinės ir pabučiavo vaiką. Dar ir dar kartą.
— Nuo tavęs, Algiuk, priklauso mūsų liki

mas, — pridūrė karininkas.

Algiukas baltais nemuštais kailinaukaM buvo 
neatskiriamas nuo apsnigusių laukų. Kišenėlėj 
rankute spausdamas voką, kaip vėjo genama* 
popieriukas, greitu žingsneliu riedėjo į priekį. 
Išsikabinęs iš daubos, peršokdamas sniego pus- 
neles, be tako, be kelio jisai bėgo tiesiai, tiesiai.

„Nuo tavęs priklauso mūisų likimas“ — kar
tojo Algiukas. Šitie žodžiai, kaip galinga Ir ne
matoma ranka, stūmė jį iš užpakalio, Jis ne
pasijuto nubėgęs gerą galą,

Bet kas tai?l.., Netoli jo padulkėjo sniegas,
— Zzzz ... zzz. — įsikirto kažkas į sušalusį 

kupstelį ir nuzvimbė.
Gal todėl, kad Algiukas pamiršo savo pa

žadą — bėgdamas pasilenkti? — Jis pasilenkia, 
net žemę siekia rankutėmis. Susimeta į kuprelę 
ir bėga, bėga.

Ir vėl tas pats — zzz... zz...
Dabar Algiukas supranta. — Jis yra išbėgęs 

į lygų lauką. Tai pati pavojingiausia vieta. 
Priešo kulkos iŠ anos pusės kaip tik skrieja per 
šią lygumą.

— Reikia skubėti, — pagalvoja. Dar pora 
gerų žingsnelių ir pakalnė jį vėl uždengs nuo 
priešo kulkų. Ir jis susiima iš visų jėgų.

Tik ūmai nudiegia dešinę rankutę. Kaip ada
ta įduria, bet nedaug.

Iš kur raudonas sniegas prieky, kai jis sumo
suoja rankutėm bėgdamas. Atsigrįžta užpakalin 
ir nusigąsta: šalia kiekvienos sniege įspaustos 
pėdelės lyg po raudoną rožės žiedą.

O, Dievel Visa rankutė kruvina! Kraujo 
spalva jį suklupdo. Sirdelėn įsismeigia skaus
mas.

Bet koks gudrus vaikutis! Jis atsimena, ką 
tokiu atveju darydavo kareiviai. Vienam jų 
kulka taip pat sužeidė ranką. Neturėdamas nie
ko kito, jisai perplėšė marškinius, su jais Už
veržė žaizdą ir vėl į rankas paėmė šautuvą.

Kokia laimė! — Kailinių kišenių j Algiukas 
rado nosinę. Vieną jos kampą įsikanda į dan
telius, su antrąja ranka apsuka žaizdą, užver
žia, vargais negalais užriša.

— Kad tik pajėgčiau, — baimės mintis pra
deda krimsti Algiuką.

Jis vėl rieda baltais laukais, bet žingsnelis 
nebe toks. Kad ir lengvai — naginėm apautos, 
vis sunkesnės darėsi kojos, mažėjo žingsnelis. 
Lėčiau, bet vis dar iš rankutės sunkėsi kraujas, 
širdelėn smeigėsi skausmas, krūtinėje trūko oro. 
Nuo plūstančio prakaito rūbai lipo prie kūno, 
kailiniukai pasidarė sunkūs, nebepakeliami.

— Jei taip juos numesčiau, gal būtų leng
viau? — pagalvojo Algiukas ir nusimetė ksi- 
liniukas.

Palikus vienu švarkeliu, pasidarė lengviau, 
bet paėjus kiek pasunkėjo ir švarkiukas. Nu
simetė ir švarkiuką Algiukas, kad tik pasiektų 
kaimą. Kad tik išgelbėtų ten likusius karius.

Dabar jis ėjo laukais vienmarškinis. — Žie
mą, baltais užsnigusiais laukais, Šalčiui spau
džiant. Eina, galvutė linksta žemyn, sunki. Pa
čiam šilta, nesitveria. Akmirkom prieš akis už
krenta, lyg pilkas audeklas, migla. Tada sus
toja Algiukas. Ištiesęs rankutes nori prastumti 
užkritusią uždangą, bet ji sunki, nepajudinama. 
Algiukas suklumpa į sniegą.

— Kelkis, kelkis... — šaukia kažkas jį.
— Jau tebetoli kaimas ten pailsėsi, kelkis, 

— žadina jį balsas.
Algiukas sukaupęs jėgas pakelia galvutę iš 

sniego. Dabar lyg geriau. Jis dar rankute paka
bina sniego gniūžtelę, prineša prie verdančios 
galvutės. Šaltas -sniegas jį atgaivina. Jis ap
sižvalgo, kur jis yra.

O, čia pat kaimas! Dar keli žingsniai lauku 
tuoj vieškelis ir... kaimas.

Algiukas paima save paskutiniam žingsniui. 
Klupdamas ir vėl pasikeldamas, žingsnelis po 
žingsnelio pasieki kaimą.

Staiga jam iškilo klausimas: ar jis beras ka
reivių čia, gal jie išskubėjo pagelbon kitiems. 
Kas tuomet?

Kai jis priėjo prie pirmųjų kaimo namų, nuo' 
vieno namo atsiskyrė kareivis ir ėjo tiesiai į jį,
— į Algiuką. Ginkluotas šautuvu, granatomis, 
viskam pasiruošęs.

— Kokia laimė, kad jį sutinku! — pagal
vojo Algiukas. Drebančia rankele jis padavė 
kareiviui voką. Sulankstytą, kruviną voką. Dar 
norėjo kažką pasakyti, bet staiga prieš akis vėl 
ič kažkur atsirado drobulė ir užkrito ant jo. 
Algiukas priešais kareivį sugriuvo ir nebepasi- 
kėlė.

Nustebęs kareivis greitai pasilenkė, paėmė 
ant rankų vienmarškinį karštą, visą degantį ir 
drebantį Algiuką ir nusinešė į būstinę.

Būrio karininkas, atplėšęs voką, viską su
prato.

— Šitas mažas berniukas yra didelis vyras!
— pasakė susijaudinęs karininkas. Jis skubiai 
išsiuntė kaime kovojantiems draugams pagelbą, 
o Algiuką įsakė skubiai nuvežti į miestą, ligo
ninėn.

Laiku pasiųsta pagelba išgelbėjo gynėjus ir 
nugalėjo priešus. Kas iš jų liko gyvas, pateko 
mūsų kariams ar spruko, iš kur buvo atėjęs.

Miestas su ligonine buvo toli, gal už 30 ki
lometrų nuo kaimo. Užėjo šalta naktis, nors ir 
gerai įsuptas į šiltus kailinius, Algiukas sušalo, 
ėmė dar daugiau karščiuoti ir silpti. Visai jau 
netoli miesto, auštant aušrelei, Algiukas mirė.

Jis mirė ant kareivių rankų... Ant tų Lie
tuvos kareivių rankų, kurių tarpe buvo jo tėve
lis ir kuriuos jis labiausiai mylėjo. Jis mirė už 
savo kaimą... už savo mylimą kraštą ...

Kai nedidelį jo karstą kareiviai įleido į duo
bę, jį uždengė gražiausių gėlių puokštės ir nuai
dėjo atsisveikinimo šūviai.

Pavasarį ant Algiuko kapo sužydėjo gėlės, 
medžiai išskleidė lapus. Lietuva tada jau buvo 
laisva. Į kietą lietuvių pasipriešinimą atšipo vi
sų priešų dantys, aukos buvo neveltui kritusios.

Algiuko vardas nebuvo pamirštas. Pulkas, 
kurio karius jis išgelbėjo, įtraukė jį į pulko gar
bės karių sąrašus. Mažučio Algiuko, kaip vos 
prasikleidusios jaunutės gėlytės, atvaizdas ka
bėjo šalia didžiųjų Lietuvos vyrų paveikslų. Jo 
žygis iškėlė jį aukštai ir pastatė pavyzdžiu ki
tiems. Paulius Gaubya
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apsistosiu (ir tai labai suglaustai — todėl ir ne
visus galimumus iškelsiu) ties trimis klausimais. 
Pirmas klausimas būtų toks: ar kraštui pramo- 
nėjant, masinei ir mechanizuotai bei standarti
zuotai gamybai besiplečiant,

yra užtikrinta amatininkų ateitis?
Tokios baimės reiškia ne vienas žmogus. Sako
ma, ateityje viskas bus gaminama fabrikuose, 
viskas bus gaminajna dideliais kiekiais (ir bal
dai, ir drabužiai, ir batai, ir įrankiai, ir kiti geri 
dalykai), tai ar galės tas vargšas amatininkėlis 
išlaikyti konkurenciją, ar iš viso beverta būti 
amatininku, ar verta žmones skatinti eiti į ama
tus? Klausimas, žinoma, labai platus. Dėl jo 
reiktų atskirai išsitarti. Trumpai sakant, yra 
čia toks ręikalas. Yra tokių amatų, kuriuos ma
šina ir fabrikas tikrai iš gyvenimo, jei ne visai, 
tai bent didelėje dalyje, išmes. Pavyzdžiui: ba
tų, drabužių siuvėjus, stalius ir pan.1 Yra tokių 
amatų, kurių jokia mašina nenugalės. Tai dau
gumoje mano minėti statybos ir remonto amati
ninkai. Plaukų kirpėjo, kosmetikos (ponių gra
žintojo) specialisto jokia mašina nepavaduos. 
Yra amatų, kurie tik dėl to gyvenime atsiranda, 
kad fabrikai pradeda masinę gamybą kurių nors 
naujų daiktų. Pavyzdys: radijo aparatų visokių 
elektros įrankių (plytelių, prosų ir kt.) taisyto- 

, jai. Pagaliau ir drabužių ar batų siuvimo ar 
baldų gamybos srityje mašina neturės mono
polio. Visada buvo ir bus žmonių, kurie turės 
daug pinigų ir norės ir baldus, ir batus, ir dra
bužius, ir kitus dalykus turėti originaliai, pagal 
savo skonį ir pageidavimus padarytus. Tokie 
žmonės eis ir toliau, kaip iki šiol, tik pas kvali
fikuotą, aukšto skonio ir sugebėjimo amatininką.

Antus klausimas yra toks. Ar amatas yra 
pakankamai garbinga profesija?

Čia visu pirma reikia pasakyti, joks padorus 
darbas žmogaus garbės nežemina. O amatas 
yra gražus to paties žmogaus

proto ir rankų darbo
junginys. Štai tuo ir skiriasi amatininkas nuo 
paprasto fizinio darbo darbininko. Amatinin
kas pats planuoja, pats kalkuliuoja ir pats su 
negausiais savo padėjėjais vykdo darbą. Taigi, 
amatininko darbas yra kūrybinis darbas. Tad 
juo intelektingesnis yra amatininkas, tuo sėk
mingesnė yra jo kūryba.

Trečias klausimas — tai
amatų mokslo organizavimas ištrėmime.

Šitas reikalas atrodo skubiai reformuotinas. Da
bar beveik kiekviena stovykla reiškia savo ini
ciatyva šioje srityje. Tatai labai gerai. Bet 
kiekviena stovykla sugaišta labai daug laiko 
svarstymui ir sprendimui tokių klausimų, kurie 
kitur, jei ir ne pavyzdingai, tai bent visai pa
kenčiamai išspręsti. Sutaupymui energijos ir 
greitesniam amatų mokslo ir amatininkų reika- 
lųr-tvarkymui būtų reikalinga nebeatidėliojant 
sudaryti, iš pradžių gal ir laikiną, amatininkų 
reikalams pakankamai kompetentingą

centralinį amatų biurą.
Šis reikalas yra nebeatidėliotinai skubus, nes 
matome, kad amatininkų išmokslinimas yra ne 
tik vienas iš kertinių Nepriklausomos Lietuvos 
pagrindų, bet jis sudaro taip pat rimtą pagrindą 
tam, kad lietuviai ištrėmime galėtų surasti sau 
pakenčiamų pragyvenimo šaltinių.

Dešimt įsakymų nuo karaliaus bokšto kalno

Sovietų armija prašo žemės 
iš Austrijos

The Stars and Stripes rašytojas Arthur 
Nayes praneša iš Vienos, kad Sovietai paprašę 
60.000 akrų ūkiškos žemės pietinėje Austrijoje 
perleisti raudonajai armijai apdirbti. Tas su
kėlęs nerimo Austrijos vyriausybėje. Ameri
kiečių, Anglų, Prancūzų ir UNRRA-os būsti
nėse.

Rusai prašymą įtęikę Austrijos vyriausybei 
visai nieko nepranešant Sąjungininkų kontrolės 
komisijai, kas prieštarauja ankstyvesniems su
sitarimams, pagal kurį iš Austrijos negali būti 
jokio maisto paimta okupacinėms kariuome
nėms.

UNRRA-os pareigūnai tvirtina, kad 60.000 
akrų žemės davimas teiks Rusijos dalinaiams 
maisto ir tas reikš, kad JAValstybės turi duoti 
maisto Austrijai, arba Amerikos ūkininkai sa
kys, jog jie turį maitinti raudonąją armiją.

Vakarų pajėgų buvo suprasta, kad tas Sovie
tų prašymas reiškia ne tik lūžio pasitikėjime, 
bet tas dar rodo, kad Sovietų Sąjunga neketina 
gausios okupacinės kariuomenės iš Austrijos 
ištraukti mažiausiai bent metams. Skaičiuoja
ma, kad 60.000 akrų užteksią išmaitinti 100.000 
žmonių per metus.

Rusijos politika dėl pragyvenimo iš tos že
mės Vakarų Sąjungininkų oficialiai buvo igno
ruojama ir praeityje, bet paskutinis veiksmas 
galės rimtai atsiliepti į Sąjungininkų Tarybą.

Britų ir amerikonų okupacijos pareigūnai 
mano, kad svarbiausia Rusijos priežastis esanti 
ta, kad ji norinti išlaikyti Austrijoje 150.000 
karių, nes Rusijoje maisto trūkstą. Jei Rusijoje 
šiemet bus geras derlius, raudonoji armija ga- 

, lės būti sumažinta Austrijoje, o jei derlius blo
gas — jėgos gali būti padidintos.

Rusai savo pranešime pabi^žia Austrijoje 
denacifikacijos programos sulėtėjimą ir, „pa
grindinės nacių“ bei „fašistų veiklos augimą“, 

xnorėdami pateisinti didelio skaičiaus kariuo- 
į menės laikymą.

JAValstybės, D. Britanijos ir Prancūzijos 
okupacinės karinės pajėgos yra pusiau mažes
nės negu Sovietų ir nejaučia nacių veikimo. 
Beto, jos svarsto tolimesnį karių sumažinimą.

Its?

Pastaruoju metu lietuvių periodiniuose lei
diniuose buvo daug rašoma apie įvairias mūsų 
visuomenės gyvenime pasitaikančias negeroves 
ir nurodoma, kaip įvairiais atvejais turėtų būti 
laikomasi. Šia proga norisi tas mintis dar kartą 
sutrauktai pakartoti bei svarbesniąsias pabrėžti 
dešimties įsakymų pavidalu. Šių įsakymų pava
dinimas paeina iš to, kad jie yra parašyti tokį 
pavadinimą turinčio kalno papėdėje.

Tebūnie šie visiems skiriami įsakymai tais 
lašais, kurie, kartų su tūstančiais kitų panašių, 
prisidės prie didžiulių kliūčių akmenų, pasto
jusių kelią į mūsų tautos laisvę, prakalimo.

Štai tie įsakymai:
I. Neturėk kitos minties, tiktai viena: mano 

gyvenimas lemia mūsų tautos gyvenimą, o nuo 
tautos gyvenimo priklausys ne tik mano, bet ir 
būsimų kartų gyvenimas.

II. Netark savo tautos vardo be reikalo. Sa
vo asmenišką gyvenimą tvarkyk taip, kad nei 
lietuvis, nei ypač svetimtautis negalėtų tau pa
daryti priekaištų. Žinok, kad kiekviena tavo 
kultūrinio ar visuomeninio gyvenimo graži pas
tanga pasitarnauja mūsų tautai.

III. Šventai būk įsitikinęs, kad pasaulyje įsi 
galės tikroji taika, kurioje triumfuos tiesa ir 
nebeegzistuos smurtas bei agresija.

IV. Gerbk atstovus ir pareigūnus mus glo
bojančių Vakarų Demokratijų, kurių vadovai 
ne viena proga yra nurodę tikruosius žmonijos 
idealus ir pabrėžę, kad šių idealų bus siekiama 
iki jų galutinio įgyvendinimo.

V. Neužmušk savyje vilties jokiomis aplin
kybėmis, net jei atrodytų, kad visos patamsių 
galybės padarė prieš tave sąmokslą ar staiga 
prieš tave atsivėrė pragaro bedugnė.

VI. Nepaleisk savo blogų įpročių vadžių, 
mėgindamas apgauti savo sąžinę neišmintingais 
tvirtinimais, kad demokratinėj santvarkoj nie
kam negali apeiti tavo pamėgimas girtuokliauti, 
trukšmauti, kelti muštynes ir panašiai. Žinok, 
kad tokia savo laikysena kenki visai lietuviškai 
visuomenei, o tuo ir pats sau.

VII. Nevok iš kitataučių, o taip pat ir » 
savo tautiečių, siekdamas ar tai nešvaria spe
kuliacija, ar tai degtinės prekyba, ar tai netei
singu gautų gėrybių paskirstymu pralobimo 
tikslų. Įsisąmonink, kad spekuliacijos gudragal- 
viškas teisinimas — esą prieš spekuliaciją iš 
pavydo nusistatę tie, kurie patys nesugeba spe
kuliuoti — yra paniekos vertas, įžeidžiantis tau
tos reikalų bojančią visuomenę, o taip pat pa
našus teisinimas parodo, kokiais siaurai sava
naudiškais tikslais remiasi šis pragaištingas dar
bas. Yla išlenda iš maišo — venk visa to, ką 
draudžia mūsų globotojai, ypač jei tas žemina 
lietuvio vardą.

VIII. Nekalbėk neteisiai prieš savo artimą, 
jį šmeiždamas, apkalbėdamas ar be reikalo įta
rinėdamas. Visuomet turėk galvojo daktaro 
Vinco Kudirkos žodžius: „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi“. Pastebėjęs kokias nors mūsų 
visuomenės gyvenimo negeroves, nedelsdamas, 
bet ramiai, objektyviai bei neįžeidžiančiai kelk 
jas viešumon ir stenkis rasti tinkamų priemo
nių joms pašalinti; tam reikalui naudokis de
mokratiškai besitvarkančia Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės organizacija ir jos organais. Vi
sus kai kurių kitataučių šmeižtus ar prasimany
mus prieš mūsų visuomenę drąsiai ir pagrįstai 
atremk, pavartodamas, tačiau, tiktai tikrus ir 
neginčijamus įrodymus. Žinok, kad priežodis 
„pilk paplavas — vis šiek tiek prilips" yra visai 
gyvenimiškas, jei nepagrįsti užpuolimai lieka 
energingai neatremti. Jei esi visuomenės gru
pės vadovas, — jausk didžią pareigą visais at
vejais tinkamai ginti vadovaujamos grupės rei
kalus bei garbę.

IX. Negeisk iš mus globojančių įstaigų bei 
pareigūnų tuojau to, ko jie mums eeamomis 
aplinkibėmis negali duoti, nė negeisk daryti pa
siūlymų, kuriais būdais mūsų norai greičiausiai 
galėtų būti patenkinti. Kantriai lauk rytojaus, 
vadovaujamas savo išsirinkto# vadovybės. Pas
tarosios darbą bei pastangas temk ir skatink, 
bet netrukdyk ir neardyk savo netinkama lai
kysena.

JC. Negeisk nei artimesnio nei toMmeenio 
kaimyno nnosavybės ar pražūties; visa savo esy
be geisk išlaikyti ar atgauti tai, į ką tu turi 
šventą teisę. Tokia tavo dvasios būsena prisi
dės prie gerųjų pasaulio jėgų sustiprinimo. Šios 
gi gerosios jėgos, padedant Aukščiausiajam, 
anksčiau ar vėliau, prives prie žmoniškumo bei 
teisingumo pergalės ir priartins mūsų išsiilgtos 
laisvės aušrą.

Štai kokie įsakymai. Įsakymai lieka įsaky
mais: jie nepretenduoja būti oficialiais įstaty
mais, bet apeliuoja į kiekvieno sąžinę. Juose 
daugiausiai kalbama apie nusižengimus. Tai ne
reiškia kaltinimo lietuviškai visuomenei apla
mai. Su džiaugsmu kai kas pastebi, kad lietu
viai iki šiol išlaikė gerą vardą, dargi didesnėj 
aukštumoj, kaip kiti užsieniečiaj. Kad ir taip, 
tai visgi pastarasis tvirtinimas turi fariziejišką 
charakterį (ir kaip matome jau yra nusižengi
mas prieš II-jį įsakymą). Tekonstatuoja geriau 
apie tai mūsų globėjai arba tie kiti užsieniečiai.

Nors ir labai skaudu, nusižengimų papildo 
ir mūsų tautiečiai. Niekas taip mūsų reikalams 
nekenkia, kaip nusižengimai. Viską darykime, 
kad jų išvengtume. Tačiau, pasitaiko ne tik 
nusižengimų, bet ir taktinių klaidų, išplaukian
čių iš objektyvumo bei dvasinės stiprybės sto

Jau ne kartą buvo minėta, kad kėlių žodžių 
junginiai, jungdamiesi, duoda kartais visai ki
tą, nepanašią į pirmykščių žodžių prasmę. Paim
kime netaisyklingą veiksmažodį “To take------
took, taken" (tėk, tuk tėkn) — imti, paimti. 
“To take off“ — bus nuimti. “To take a seat“
— atsisėsti. The seat (syt) — sėdinė. To take 
a drive — išvažiuoti. To drive“ (draif) — 
važiuoti. "To take pity on“ — pasigailėti. “The 
pity“ — pasigailėjimas. “To take for“ — pa
laikyti už. Pav.: “I took you for your brother“
— Aš palaikiau tave už tavo brolį. „To take 
weM“ — būti fotogeniškam. „Wett“ (uėl) — 
gerai. Pav. “He takes well" — jis yra foto
geniška#. “To take aftar“ — būti panašiam. 
“After“ (aftr) — po. Pav. “She takes after her 
mother“ — ji panaši į savo mitiną. “To take 
care“ — rūpinti#, būti atsargiam. “The oare“ 
(kėr) — rūpestis, globa. “Take care!“ — at
sargiau. "I do not care“ — man nesvarbu, man 
nerūpi "To be taken m“ — būti apgautam. 
Pav. “His friends always tekę him in" — jo 
draugai visuomet jį apgauna. “Friend" (frėnd)
— draugas, always (alui#) visuomet. “To take 
upon“ — prisiimti ant savęs. “Guilt“ (gilt) — 
kaltė. “Upon" (epon) — ant, ant viršaus. Pav. 
"He took the guilt upon himieif“ — jis prisiė
mė kaltę ant savęs. “To take long" — užtrūk
ti. "Long" — ilgas. Pav. “How long does it 
take to go from London (Landn) to Berlin (Ber
lin)“ — kiek laiko užtrunka nuvykti iš Londo
no į Berlyną. “To go“ — eiti, vykti. Ber
lin kirti# ant „e“. "To take a ręst“ — pailsėti. 
“Ręst“ (rėst) — poilsis. “To ręst“ — ilsėtis. 
"To take place“ — įvykti. “To take part“ — 
dalyvauti. “Take it easey“ (yzii) — ramiau, ne
sijaudink. "Easy“ — lengva#. Pažodžiui — imk 
lengvai.

Panašių junginių su “take“ turime dar ir 
daugiau, tačiau kitos nėra tokios svarbios ir 
lenvai suprantamos.

Pakalbėkim šiandien vėl apie būdvardžius, 
šį kartą apie netaisyklingai laipsniuojamus. Šie 
būdvardžiai įgauna visai kitą formą laipsniuo
jant.
Good (gud), better, best — geras, geresni#, ge

riausias.

kos ar iš paprasto neapsižiūrėjimo. Tam pai
liustruoti, galima būtų išvardinti visą eilę 
straipsnių įdėtų įvairiuose perijodiniuose leidi
niuose (jų tarpe ir Mūsų Kelyje), tačiau tai

Jonas Rackaitis

Saulė u-ž- g-mią
Kai prisimenu naktį neramią
Su bangom, su laivais, tavimi —
Iš po kojų čia bėga man žemė,
O aplinkui veidai svetimi...

Be alaus, be šampano, be wisky
Marių plotais mes buvom girti —
Dangaus properšos žvaigždės sutvisko,
Laivai kaukė paklydę nakty.

Jūra šoko, kvatojo, nerimo A-
Buvo kažkas didinga išties!...
Netikėjom tada į likimą
Ir į burtus laukime nakties.

Gimtos žemės vargų sunkią naštą
Mes žadėjom pakelt ant pečių —
Deimantinių žiedų jai parnešti, 
Iš padangių aukštųjų plačių!...

Netikėjom tada, kad šią žemę
Pikti vėjai taip siaubs ir kamuos —
Kad vidudieny saulei aptemus
Neberasim tėvynės namuos.

Netikėjom, kad naktį bežadę
Bus taip trošku, klaiku, neramu —
Kad tėvynę ir širdį praradę
Iškeliausim basi K namų ...

Netikėjom, kad mintį sparnuotą
Sakalai alkani cvėl pagaus
fr kad žydinčią saulę už grotų
Uždarys taip ilgam nuo žmogau#.

Kaip prisimenu naktį neramią
Su bangom, m laivai#, tavimi —
H po kojų čia bėga man žemė,
O aplinkui... veidai svetimi.

Vokietija, 1945.5.6
(Iš paruoštos knygos „Laivai be uosto“)

nėra tikslas. Klysti žmoniška: kas nedirba — 
tas neklysta. Lietuviška spauda mūsų pasidi
džiavimas. Porą paupdžių patieksime tik tam, 
kad norime paskatintiu šioje srityje siekti dar 
didesnio tobulumo.

Tvirtinama, pavyzdžiui, kad vokiečiai oku
pacijos metu į Lietuvą teatvežė druskos. Nieko 
panašaus. Atvežė druskos, žemės ūkio įrankių, 
mašinų, trąšų, sėklų ir kt Aha. Sakysite, štai 
dešifruotas pronaciškos orientacijos gaivalas I 
Į tai man tik nusijuokti. Atvežė tam, kad men
kais įnašais palaikytų žemės ūkio produkciją, 
o paskiau žiauriausiomis priemonėmis tą ūkį 
dešimteriopai apiplėštų. Bet vis dėlto vežė ne 
vien tiktai druską. Vadinasi, kam kelti pagie
žą, jei tiesa mūsų pusėje?

Arba sprendžiamas įkyrus likimo klausimas 
„būti a. nebūti?“ ir netgi prileidžiama tokia 
absurdiška galimybė, kad lietuvių tauta, gal 
būt, pasmerkta žūti?! Štai kokiuose sprendi
muose ir prileidimuose glūdi mūsų pražūties ge
malai. Esu giliai įsitikinęs — be krislelio blo
gos valios, vien tik per neapsižiūrėjimą. Nieko 
nepagelbsti toliau pareiškiamas tikėjimas mū
sų tautos egzistencija ir kad ji bus nuvesta į 
svajojamą laisvę (svajonės paprastai ir lieka 
svajonėmis — jos nerealios ir retai teišsipildo). 

; Slegianti rašinio nuotaika lieka, silpnesnės va- 
| lios žmogus gali būti nuteiktas beviltiškai. Ar 
i to buvo siekiama? Ne. Tad, nenusidėkime V 
įsakymui, kad ir per neapsižiūrėjimą.

Nebūkime, žinoma, kraštutiniais optimistais, 
tas mažina budrumą ir veiklumą, bet tikėkime, 
tikėkime ir dar kartą tikėkime. Jei susikauptų 
kliūtys ištisais kalnais, atkakliai grumkimės su 
jomis ir iki paskutinio atodūsio tikėkime teisy
bės pergale. Vistiek laimėsime. Čia mūsų ga
lybė ir čia mūsų tikro laimėjimo laidas. Jei 
busime nepalaužiami dvasioje, lengviau ir visa# 
pasitaikiusias kliūtis nugalėsime.

Kai kas gal manytų, kad tai, ko čia reikalau
jama, galėtų viršyti žmogiškas pajėgas ir ne vi
somis aplinkybėmis galėtų būti įvykdomas da
lykas. Suabejojęs, gal būt, bandytų nurodyti, 
kad ir Vokietija buvo savo vadų iki 5 minučių 
po 12-kos raginama besąlyginai tikėti pergale, 
o vis dėlto pralaimėjo I... Bet čia tegali būti 
padarytas tik toksai sugretinimas: jie pralai
mėjo dėl to, kad, siekdami paminti taiką, savo 
sąžinę sutepė kitų tautų krauju, kančiomis ir 
ašaromis; mes gi laimėsime todėl, kad, patys 
patyrę daug kraujo aukų, kančių, ašarų ir ma
terialinių nuostolių, siekiame tiesos pergalės ir 
žmoniškumo tautų santykiuose įgyvendinimo. 
Netiesa yra laikina, tiesa — amžina.

Tačiau, neužtenka vien tikėti. Teveikia kas, 
kur ir ką gali. Kiekvienas savo vietoje. Labai 
daug jau padarysime, jei gražiai gyvensime, bū
sime drausmingi, vieningi, visuomeniški. Nenu
sidėkime įsakymams, įsiklausykime sąžinės bal
so. Tiktai visi, viai be išimties, išgirskime šį 
balsą.

Aukščiausiasis tada tikrai laimins mūsų pas
tangas, o mūsų didysis laisvės troškimas išsi
pildys daug greičiau ir pilniau, negu mes lau* 
Iriame.

Vasarvydi#

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

The Ninth Lesson — Devintoji pamoka
Bad (baed), worse (uore), worst — blogas, blo

gesnis, blogiausias
Many (mėni), more (mor), most — daug, dau

giau, daugiausia
Little, less, least (lyte) — mažas, mažesnis, ma

žiausias
Aukščiausio laipsnio, būdvardis dažniausiai 

vartojamas su rodikliu the. Pav. She was the 
most beautiful girl (geri) of the town (taun) — 
ji buvo gražiausia mieato mergaitė.

Yra dar keletas būdvardžių, kurie laipsniuo
jant turi abi formas, bet nenorėdama jūsų per 
daug gramatika varginti, paimsiu juos kitą kartą.

Pabaigai pakalbėkime apie šeimas ir prisi
minkime skaitlingus jos nariu# 
Family (femili) — šeima 
The Father (fazr) — tėvas 
The Mother (mazr) — motina 
The sister (si#tr) — sesuo 
The son (san) — sūnus 
The brother (brėzr) — broli# 
The daughter (doter) — duktė
The wife (uaif) — žmona. (Prisiminkim dau- 

gyskaitą žodžių, kurie baigiasi fraide).
The husband (hasbnd) — vyras
The parents — tėvai
The grandparents — seneliai
The grandmother — bobutė
The grandfather — senelis
The granddaughter — anūkė
The grandson — anūkas
The grandchildren — anūkai 
father in law — uošvis 
law (lou) — įstatymas

Pridedant "in law“ priė žodžio “mother" — 
gauname “mother in law“ — uošvė; prie žo
džio “son“ — “son In law" — žentas, ir 11.

Korektūros klaidų atitaisymas
Praeito j pamokoj vėl įsiveržė keletas korek

tūros klaidų, kurių svarbiausias noriu šiandie 
atitaisyti.

Darbininkas, amatininkas — "Workman" 
(workman), o ne werkeman. Dirbtuvė — 
workshop (workšop), o ne werkshop. Karštas 
— hot (hot), o ne “hat".

4
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Veda N. Girtautas

i *ortozinio*
Siame skyriuje ieškojimų skelbimai dedami 

pagal jų gavimo eilę. Už skelbimus imamas 
mokestis po 2.— RM už kiekvieną paieškomą 
asmenį. Šis mokestis reikia siųsti Redakcijai 
kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
visus laikraščio skaitytojus atidžiai sekti vi- 

_sus šio skyriaus skelbimus, ir, turint kokių 
žinių apie bet kurį ieškomąjį, nedelsiant at
siliepti laišku ieškančiajam. Už šią pagalbą 
visų ieškančiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame.

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

495. Bražionienė-Šidlauskaitė Zofija — Špakaus- 
kienės-Kontrimaitės Antaninos ir kitų gi
minių bei pažįstamų.

496. Urbonas Antanas •— Urbono Vytauto ir 
Urbono Boliaus, Cherdvigų Jono ir Leono, 
Stelmoko Juozo ir Mikuliaus Antano.

497. Brakauskienė-Kevelaitytė Marija — Bra- 
kausko Antano, Didižbalienės Kevelaity, 
tės Onos, Augustaitienės Konstancijos, gi
minių ir pažįstamų.

498. Normantutė Stanislava — giminių ir pa
žįstamų.

499. Kromerytė Benigna — pusbrolio Kremerio 
Henriko, dipl. inž. Galinio Broniaus su šei
ma ir kitų giminių bei pažįstamų.

500. Šaltis Vaclovas, gyv. Oberleningen, Kr. 
Niirtingen, ieško Karpavičiaus Kazio.

501. Bičkus Edvard as prašomas „Mūsų Kelio“ 
redakcijai atsiųsti Gaubio Pauliaus asmens 
dokumentus.

502. Gintarienė Ona, gyv. Traunstein, Litaui
sches Lager, ieško sunaus Kostkevičiaus 
Viktoro.

503. Gąleckienė Antonina, gyv. Neuscs 1, bei 
Ansbach (Mittelfnanken), ieško sūnaus Ga- 
leckio Henriko.

504. šlapkauskas Juozas, gyv. Ansbach, Hin- 
denburg-Kaseme, Litauisches Lager, ieško 
sūnaus Šlapkausko Juozo-Gedimino.

505. Juška Konradas, gyv. Wiesbaden, Litaui
sches Lager, ieško savo tėvų Juškų Anta
no ir Adėlės ir brolių Juškų Antano ir 
Juozo.

506. Žemaitaitienė Irena, gyv. Hamburg-Neu- 
graben, Fischbeck Lager, ieško Kazakevi
čiaus Zigmo.

507. Bivainis Jonas, gyv. Memmingen, Kalch- 
str. 14, ieško sūnaus Bivainio Algirdo-Jono.

508. Kun. Dapkus Dapkus, gyv. Memmingen, 
Fliegerhoret, Litauisches Lager, ieško tėvo 
Dapkaus Tomo, s. Tomo.

509. Keizeris Jurgis, gyv. Ingolstadt, Litauisches 
Lager, ieško giminių pažįstamų.

510. Reivytis Algirdas, gyv. Hanau, Litauisches 
Lager, ieško Tričio Jono.

511. Bernotas Antanas, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško Klenavičiaus Vinco, 
giminių ir pažįstamų.

512. Zegendorfas Maksas, gyv. Fulda, Litaui
sches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

513. Šakienė Cecilija, gyv. Haffkrug, Litauisches 
Lager, ieško Šakio Simo.

514. Skimbirauskienė - Paukštytė Teresė, gyv 
Kassel, ■ Oberzwehren-Mattenberg, Litaui
sches Lager, ieško brolių Albino, Alfonso, 
Danieliaus ir sesers Jaaiunienės Onos.

515. Navickas Bronius, gyv. Dillingen/D., Li
tauisches Lager, ieško tėvų, brolio Algirdo

-* ir sesers Joneikienės Stefos.
516. Bernotas Justinas, gyv. Kempten, Salzstr.

17, ieško sūnų Bernotų Vytauto-Staeio, Va
lentino ir Kęstučio.

517. Damašytė Alma, gyv. Hamburg, Fischbeck, 
Litauisches Lager, ieško tėvų Damašių Mar
tyno ir Marijos, brolių Jurgio ir Jono ir 
sesers Mortos.

518. Mikalauskas Bronius, gyv. Hamburg-Neu- 
graben, Litauisches Ląger, Fischbeck, ieško 
sūnaus Mikalausko Alekso.

519. Mardosas Jonas, gyv. Dillingen/D., Litaui
sches Lager, Mikiukštienės Elvyros ir pa
žįstamų.

520. Stankus Benas, gyv. Ansbach, Hindenburg 
Post. Kaserne, ieško Liutkutės Aldonos.

521. Išganaičiai Antanas ir Marijona, gyv. (23) 
Hamburg-Harburg, Fischbeck, Litauisches 
Lager, ieško dukters Vincutės, sesers Rau- 
daitienės Agutės, motijos Išganaitienės ir 
brolio Jono.

Lietuviai gyvenantieji Bad-Mergentheim, 
Litauisches Lager, ieško:

522. Misevičius Jonas — brolių Misevičių An
tano ir Martyno ir sesers Dovydavičienės 
Mikalinos.

523. Trachimavičius Jonas — giminių ir pa
žįstamų.

524. Baranauskas Bernardas — Jankauskaitės 
Zosės.

525. Mickevičius Jonas — giminių ir pažįstamų.
526. Blekaitis Povilas — giminių ir pažįstamų.
527. Zurlienė-Mackevičiutė Marija — Zurlio 

Zigmo, Šaltienės Irenos ir Sabaliunienės 
Veronikos.

528. Juozaitis Česlovas — Puskepalaičio Al
berto.

*29. Jovaiša Česlovas — Jovaišos Marijono, Jo- 
vaišienės Antaninos, Jova?šos Leono kuni
gaikščio Radvilos šeimos, Radvilos Jono,

Krištopaičio Leono ir Labanausko Juliaus, 
gyvenusių London and Temze Hafen 3.

530. Švilpa Stasys — giminių bed pažįstamų.
531. Socha-Krol Elena — sesers Savickienės- 

Krol Veronikos.
532. Riškus Povilas — Rimo Justino, giminių ir 

pažįstamų.
533. Idzelevičius Henrikas — Rinktino Antano.
534. Norkevičius Leonas — dėdės Norkevičiaus 

Prano, Švirmicko Stasio ir Kavaliu Bene
dikto.

535. Petrauskas Vitas — motinos Petrauskienės 
Petrės ir brolio Aniceto.

536. Undraitis Juozas — Bacevičiaus Prano.
537. Butrimaitis Stepas — švogerio Mačiulaičio 

Vytauto ir Mačiuliaitienė-Venslauskaitės 
Marijos.

538. Sabaitis Morkus — Šalčiu tės Onos, gimi
nių ir pažįstamų.

539. Latvys Antanas — Latvienės. Marcelės.
540. Bakys Petras — Aleksandrytės Agotos.
541. Gulbinas Juozas — Majausko Jono.
542. Garšvienė-Anisimavičiutė Birutė — šipai- 

laitės Juzefos.
543. Kerešaitė Stasė — Kareišos Stasio šeimos, 

Sivochaitės Reginos, Savaičio Jurgio, Mo- 
tiejaičio Vlado ir vet. gyd. Žilio Juozo.

544. Garšva Zenonas — brolio Stasio.
545. Jutelis Petras — brolio Povilo.
546. Vilbikaitis Kazimieras, gyv. Dillingen/D., 

Litauisches Lager, ieško motinos Vilbikai- 
tienės Magdelenos ir sesers Dubickienės 
Magdelenos.

547. Šileris Albertas, gyv. Graben Nr. 6 bei 
Treuchtlingen in Bayem, ieško giminių ir 
pažįstamų.

548. Paškevičiūtė - Stančikienė Zuzana, gyv. 
Wurzburg. DP Camp Northern Caserne, 
ieško giminių ir pažįstamų.

549. Stančikas Aleksandras, gyv. Wurzburg, DP 
Camp Northern Caserne, ieško tėvų tos 
Stančikaitės Stefos.

550. Sprainaitis Antanas, gyv. (13b) Kaufbeu
ren, Hirschzell 52, bei Faust, ieško tėvo 
Sprainaičio Antano, dėdės Stanaičio An
tano ir kitų pažįstamų.

551. Pagirys Vytautas, gyv. Hanau, Litauisches 
Lager, ieško Danielienės Magdelenos.

552. šimkutė-Rudavičienė Jadvyga, gyv. (14) 
Ravensburg, Friedensstr. 11, ieško brolių 
Šimkų Valerijono ir Antano.

553. Bartkus Aleksas, gyv. (21) Bandė, Hinden- 
burgstr. 30, UNRRA H.Q., ieško pusse
serei Skinderytės Elenos, jos vyro gyd. 
Tamošaičio Povilo, inž. Pabedinsko An
tano ir inž. Rukšėno Alekso.

554. Grušatiė-Bartkienė Emilija, gyv. (21) Biin- 
de, Hindenburgstr. 30, UNRRA H.Q., ieš
ko brolio kun. Grušo Vinco ir pusbrolio 
Balsio Antano.

555. Gubaitė Ona, gyv. Dorverden, Montgome
ry Camp, Kr. Verden/Aller, ieško Hubės 
Gustavo ir Simonaitytės Elės.

556. Bilevičius Vytautus, gyv. Augsburg-Haun- 
stetten, Flakstr. 50, ieško Bašinskų šeimos.

557. Merkevičienė Adelė, gyv. NordUngen, Li
tauisches Lager, ieško sesers Jurkšattytės 
Onos.

558. Merkevičienė Adelė, gyv. Nftrdlingen, Li
tauisches Lager, ieško Kohanaaskų Vinco, 
Vytauto, Matildos.

559. Merkevičienė Adelė, gyv. Ndrdlingen, Li
tauisches Lager, ieško Kilikevičių Anato- 
lės, Irenos, Jono ir Emilio.

560. Merkevičius Vytautas, gyv. Nordlingen, 
Litauisches Lager, ieško sunaus Merkevi
čiaus Teodoro.

561. Merkevičius Viktoras, gyv. Nčrdlingen, 
Litauisches Lager, ieško Puniškaitės Aldo
nos.

562. Martinkus Regimantas, gyv. Amberg, Kai- 
ser-WiUielm-Kaseme, „Litauieche Gruppe“, 
ieško tėvų bed pažįstamų.

563. Norkūnas Benediktas, gyv. Augsburg-Hoch- 
feld, Litauisches Lager, ieško Kaukario Če
slovo ir kitų pažįstamų.

564. Norkūnienė Regina, gyv. Augsburg, Hoeh- 
feld, Litauisches Lager, ieško Pranaitytės 
Antosės ir kitų pažįstamų.

565. Pečinis Bronius, gyv. Oldenburg, „Unterm 
Berg“, Litauisches Lager, ieško įminiu ir 
pažįstamų.

567. Dumčiutės Agota ir Anelė, gyv. Flensburg, 
Pferdvasserstr. 14, Timm-Kroger-Schule, 
Litauisches Lager, ieško Dumčiutės Regi
nos, Dumčiaus Antano, Minalgos Antano, 
Jonušo Juozo ir Minalgienės Albinos.

568. Valaitis Antanas, gyv. Flensburg, Pferde- 
vasserstr. 14, Timm-Kroger-Schule, Litaui
sches Lager, ieško dukters Valaitytės Ago
tos.

569. Obeliūnas Adolfas, gyv. Flensburg, Pferde- 
vasserstr. 14, Timm-Kroger-Schule, Litaui
sches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

570. kielaitė Aniceta, gyv. Flensburg, Litaui
sches Lager, ieško brolio agr. stud. Kielos 
Vytauto.

571. Dzekonskas Petras, gyv. Ravensburg, Li
tauisches Lager, ieško savo žmonos Dze- 
konskienės Julios ir dukrelių Romualdos 
ir Eugenijos, Žamausko Alekso, Dundžio 
Tomo su šeima, Juraievičiaus Vinco ir Mi- 
liukevičiaua Jono.

Į

Tarptautinis šachmatų turnyras
Š. m. kovo mėn. 7 d. Meerbeck’e Kr. Stadt

hagen (anglų zona) prasideda tarptautinis šach
matų turnyras, kuriame dalyvauja du Vokieti
jos šachmatų meisteriai Samisch ir Rellstab, 
Latvijos meisteriai Endzolinš ir Dreibergs, buv. 
Ukrainos šachmatų meisteris dr. Bogatirčuk, 
Lietuvos — Arlauskas, Tautvaiša, Škėma, Ski- 
biniauekas, inž. Nasvytis ir Jurkšaitis. Be to, 
šiame turnyre žada dalyvauti ir du Estijos 
šachmatų meisteriai.

Neseniai Wetenstadt Kr. Wohnhoim UN- 
RRA-os iniciatyva buvo suruoštas panašus šach
matų turnyras, kuriame pirmą vietą laimėjo 
lietuvis šachmatininkas Škėma su 9 t. II—III 
v. Darzenaeks (Latvija) ir Jurkšaitis (Lietuva) 
surinko po 8 t; IV v. Koblitz (Vokietija) 5% 
£; V v. Gabar (Lenkija) — 5 t. ir 1.1.

Tarpvalstybinės — Škotija - Belgija — fut
bolo rungtynės, kurios buvo suloštos Glaegowe, 
baigėsi lygiomis 2:2.

Tarpvalstybinės futbolo rungtynės — Bel
gija - Luksemburgas — baigėsi 7:0 Belgijos nau
dai.

Naujas Australijos 100 metrų bėgimo rekor
das yra 10,3 sek., kurį pasiekė australietis Mc 
Lachlan Brisbanoje. Pasaulio 100 m. bėgimo 
rekordas 10,2 sek. priklauso dar amerikiečiams 
Jesse Owene’ui ir Harold Davis’ui.

Amerikietis šachmatininkas Steineris neseniai 
įvykusiame tarptautiniame šachmatų turnyre 
Londone su 9 taškais laimėjo pirmą vietą. 
Prancūzas Bernstein ir Hastings’© tarptautinio 
šachmatų turnyro nugalėtojas dr. Tartakoweris 
(Lenkija) ■ pasidalino II ir III vietas.

572. Sakalas Antanas, gyv. Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

573. Butėnienė Stasė, gyv. Flensburg, Norder- 
str. 81, Litauisches Komitee, ieško Butėno 
Juliaus-Alfonso, Itn. Juškos Vaclovo, Ba- 
činskaitės Eleonoras, Lozoraičio Jono, se
sers Onos ir švogerio Akelių.

574. Liorentaitė Ona, gyv. Dillingen/D., Hafen- 
markt 5. ieško Budrevičaitėa Mikasės, ir 
Liorentaitšs-Čy Stenės.

575. Brasas Antanas, gyv. Dillingen/D., Litaui
sches Lager, ieško Rupšio Domo, Žadeikio 
Stasio, Lukaitės Reginos ir kitų pažįstamų.

576. Maclaveckaa Alfonsas, gyv. Hanau, Litaui
sches Lager, ieško tėvų Mazlaveckų Jurgio 
ir Monikos, brolio Mariavecko Kazio, švo
gerio Kalvaičio Jono ir Rutkausko Vinco.

577. Šileika Lionginas, gyv. Kleinkotz, Kr. Gunz
burg, Litauisches Lager, ieško giminių ir 
pažįstamų.

578. Prišmontai Kazys ir Joana, gyv. Wurzburg, 
Litauisches Lager, ieško Jokubauskaiteės 
Onos, Jokubausko Alekso, Jokubauskaitės 
Stefanijos-Danutės ir Prišmontų Juozo ir 
Boleslovo.

579. Stulgaitis Algirdas, gyv. Wurzburg, Litaui
sches Lager, ieško Stulgaitienės-ČiarMony- 
tės Juzefos.

580. Rogė Petras, gyv. (24) Haffkrug, Kr. Eutin, 
Schlesw. Holstein, Litauisches Lager, prašo 
atsiliepti Grebiiauską Joną, Grebtauskaitą 
Jadzę, Butkevičių Joną, Broką Vytautą ir 
kitus pažįstamus.

581. Jsnuškienė-Kaaminskytė Birutė, gyv. (20) 
Celle, St.-Goorgsgarten Blockhaus Nr. 4, 
ieško Kuzminskienės Rozohjos, BoaialevI- 
čienės Izabelės, Maželio Antano, Jundolo 
ir VrabHausklenės Elenos.

582. Kiria Marijonas, gyv. Wurzburg 7, Nord- 
kaserne, Litauisches Loger, ieško savo gi
minių ir pažįstamų.

583. Gepneris Jurgis, ieško savo žmonos Ga- 
bartaitės seserų: Pietuškienės Agotos, Krot- 
kienės Adėlės, Karazijienės Bronės. Jas 
žinantieji prašomi pranešti M. Kirial, 
Wurzburg 7, Nordkaseme, Lit. Lager.

584. Marenokas Liudvikas ieško savo žmonos 
ir vaikučių: Vandos, Leopoldo, Elenos, Eu
genijos, Osvaldo ir Elviros. Juos žinantieji 
prašomi praaėti M. Kielai, Wurzburg 7, 
Nordkaserne, Litauisches Lager.

585. Rupkalvis Julius, gyv. Meerbeck bei Stadt
hagen, Lithuania! Str. 36, ieško brolio Rup- 
kalvio Miko ir pažįstamų.

586. Žvynakytė Palmyra, gyv. Meerbeck bei 
Stadthagen, Lithuanian Str. 36, ieško bro
lio Žvynakio Stasio.

587. Šaferienė Erna, gyv. Rotenburg, Linden- 
8tr. 17 b. Hesse, ieško buv. Kauno kon
servatorijos direktoriaus p. Žideiko Vik
toro.

588. Kimbirauskienė Marė, gyv. (23) Dorver
den, Kr. Verden/Aller, Montgomery-Lager, 
ieško Kimbirauskų Kazio ir Petro, Šiskaus 
Prano.

589. Naviekienė Ieva, gyv. (23) Dorverden, Kr. 
Verden/Aller, Montgomeiy-Lager, ieško sū
naus Pečiulio Vinco.

590. Seibienė Apolonija, gyv. (23) Dorverden, 
Kr. Verden/Aller, Mongomcry-Lager, ieško 
Gedžiaus Jono.

591. Alksmantaitė Eugenija, gyv. Kleinkotz, Kr. 
Giinzburg, Litauisches Lager, ieško brolių 
Alkamanių Vinco ir Antano, Janušauko 
Antano ir Adomaitytės Jane*.

1946 mt vasario m. 24 d. Ravensburgo lie
tuvius aplankė Ansbacho (amerik. zonoje) lie
tuviai sportininkai. Su jais buvo sužaistos krep
šinio ir stalo teniso rungtynės.

Krepšinyje Ravensburgiečiai savo didele 
sparta, energija ir puikiais metimais visiškai 
palaužė Ansbacho pasipriešinimą ir laimėjo 
61:25 (26:10). Už Ravensburgą žaidė ir taškus 
pelnė: Daugvila-16, Katilius-14, Johansonas 
-14, Stepaitis - 9, Bašinskas - 8 ir Ratkevičius 
-0; svečiai: Noreika-10, Kiukys-5, Vaičiūnas 
- 4, Karalius - 4, Empacheris - 2 ir Budraitis - 0.

Gerai teisėjavo ansbachietis Staškevičius.
Tą pačią dieną vakare buvo suloštas su 

Ansbacho lietuviais stalo tenisas. Ir čia Ra
vensburgiečiai buvo žymiai pranašesni ir be di
delio vargo laimėjo „sausai“ - 5:0. Už Ravens
burgą žaidė-ir taškus pelnė: Daugvisa-2, Ba
činskas - 2 ir Johansonas -1. Už Ansbachą žai
dė: Noreika, Kiukys ir Vaičiūnas.

1946 mt. sausio m. 27 d. Ravensburgo lietu
vių kolonijoje buvo pravestos stalo teniso pir
menybės. Žaista buvo taškų sistema. Visus 
susitikimus laimėjęs I-vietą užėmė Daugvila, 
II-Reikenis, III-Nakas, IV - Johansonas ir V- 
Lapėnas.

1946 mt. vasario m. 23 d. Ravensburgo lietu-- 
viai stalo tenisistai turėjo rungtynes su vietos 
latviais. Rungtynės buvo labai įdomios ir kie
tos. Po gana sunkios kovos rungtynes laimėjo 
lietuviai santykiu 5:4. Esant pasėkmei 4:4 le
miamą laimėjimo tašką po gana ilgos ir permai
ningos kovos išplėšė Daugvila. Lietuviai tuo 
būdu jau antrą kartą nugali gana stiprius žai- 
dėjus turinčią Ravensburgo latvių stalo teniso 
komandą.

592. Laukienė-Ambrozaitė Magdelene, gyv. Ra
vensburg, Gartenstr. 103, ieško savo vyro 
agr. Laukio Antano.

593. Stončius Emanuelis, gyv. Dillingea/D., Li
tauisches Lager, ieško tėvų Stončių Leono 
ir Almos ir seserų Stončiučių Adelės ir 
Gertrūdos.

594. Šuopienė-Grigalavičiutė Uršulė, gyv. Bam
berg, DP Camp 6, Weissenburger Str., ieš
ko sesers Zdanavičienės Adėlšs, gyvenu
sios Komotau m.

595. Pikturnaitė Jadvyga, gyv. Regensburg, Ba- 
neggstr. 15, ieško Jurgulio Roko, Barzdžio 
Jono, Pakalniškytės Reginos, giminių ir pa
žįstamų.

596. Jankus Vytautas, gyv. Braunschweig, Ro- 
salie-Kaserne, Litauisches Lager, ieško švo
gerio Stankaus Stasio.

597. Kutaitis Edmundas, gyv. (20) Lebenstedt 
iiber Braunschweig, Lager Rcppner 24, ieš
ko savo žmonos Kubaitienės Idos, sunaus 
Leono.

598. Bajorinas Adolfas, gyv. Braunschweig, Ro- 
salie-Kaseme, Litauisches Lager, ieško bro
lio mkt. Bajorino Algirdo, tėvo Bajorino 
Alekso, dėdės agr. Bajorino Kazimiero ir 
tetos mkt. Bajorinienės E.

Lietuviai gyvenantieji (24) Tolk, Kr. Schleswig, 
Litauisches Lager, ieško:

599. Misiulis Stasys — Vaznevičiaus Miko.
600. Stančikas Juozas — pažįstamųjų.
601. Švabaitis Juozas, — brolio Švabaičio Fe

likso, Viliaus Adomo ir Gulbinsko Petro.
602. Barauskas Stasys — Tamoliuno Jurgio.
603. Martyšius Jonas — brolių Martyšių Edu

ardo ir Vytauto.
604. Pliuškaitis Richardas — savo žmonos Pliuč- 

kaitienės Mėtos, brolių Pliuškaičių Alek
sandro » Otto ir sesers FeitiuŠienės Elmos.

605. Papečkienė Paulina — giminių ir pažįstamų.
606. Gurgždys Antanas — Karanausko Vlado 

ir Vilertšenės Kotrynos.
607. Kivėnas Stasys — brolio Alekso.
608. Kivėnienė Aleksandra — giminių ir pa

žįstamų.
609. Šnipas Vincas — sunaus Šnipo Vlado, duk

ters Šnipaitės Onos, Malskio Jono ir Gusto 
Tviso.

610. Rožėnas Klemensas — brolio Rošėno 
Vlado.

611. Empakeris Antanas — sunaus Empakerio 
Zenono ir kt.

612. Vasiliauskas Ignas — Lietuvninko Juoao, 
adv. Tačkuno ir Vaičionio su šeima.

613. Šlekienė-Dubickaitė Anelė — giminių kr 
pažįstamų.

614. Dubickienė-Saldunaitė Veronika — glud
nių ir pažįstamų.

615. Zimnickienė Julija-Konstancija — savo 
vyro Zimnicko Juozo ir kt. giminių bei 
pažįstamų.
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Keturiu tautu koncertas
Tai pirmasis 4 tautų jungtinis koncertas, ku

ris įvyko kovo 3 d. ir buvo UNRRA-os direk
toriaus pono C. C. Malsie globojamas. Kon
certo scena buvo papuošta penkių tautų spalvo
mis. Po daugiažvaigžde 13-kos juostų vėliava 
rikiavosi pabaltiečių ir lenkų spalvingos tau
tinės spalvos. Tai reikšmingas faktas, kada ma
žosios tautos rado vietos prie didžiosios ir lais
vę mylinčios tautos vėliavos širdingiausi prie
globstį.

Koncerto atidaromąjį žodį pasakė Dillinge- 
no UNRRA-os direktorius p. C. C. Malsie, kon
certo globėjas. Pasveikinęs Mil. Gov. įstaigų ir 
UNRRA-os pareigūnus, sveikino atskirų tautų 
stovyklų vadovus — tremtinių komitetų pirmi
ninkus. Sveikinimai buvo palydimi trukšmin- 
gais žiūrovų aplodismentais.

Koncerto programa buvo gana įvairi. Di
džiausią programos dalį užpildė lietuviai. Ypa
tingai puikiai atliko pianistė p. Julija Rajaus- 
kaitė, išpildydama Franz Liszt-Vengtų Rapso
diją Nr. 2. Lietuviams buvo staigmena, nes ji 
virtuoziškai paskambino. Net ir fortepiano 
priešai žavėjosi puikiu atlikimu. Lietuviai būtų 
labai dėkingi dažnesniems jos pasirodymams.

Kaip visuomet, taip ir šį kartą visiems gerai 
žinomi mūsų instrumentalistai — Izidorius Va- 
syliūnas, Pranas Matiukas, Mykolas Saulius ir 
Stasys Gabrijolavičius — išpildė Anton Dvožak
— Kvarteto F-dur I dalį. Beto, Pr. Matiukas 
(II smuikus) atliko dar du dalyku — Maria 
Teresia v. Paradis — Siciliene ir Pablo de Sa- 
rasate — Zapateado.

Mykolas Saulius violenčele išpildė Corelli
— Grave ir Saint-Saens — Allegro Appassio

Pagerbėme Šv. Kazimierų
Ištisus amžius jaučiama palaiminga Lietuvos Globėjo Šventojo Kazimiero įtaka dvasi

niame ir kultūriniame lietuvių gyvenime. Jo garbei statytos bažnyčios, vienuolynai, veikė 
draugijos, gimnazijos ir kitos kultūrinės įstaigos. Jo vardas ir dangiškoji palaima guodė ir 
stiprino lietuvius ypačiai sunkiaisiais laikais, kurie ištikdayo_mūsų tautą, k. t.: baudžiava, 
karas, badas, ištrėmimas.

Užtat šiemet kovo 4 d. su nepaprastu dvasios pakilimu minėjome savo Šventąjį Globėją, 
prašydami jo palaiminimo ir užtarimo. Ta proga kone visose lietuvių stovyklose, kiek mus 
pasiekia žinios, įvyko iškilmingi minėjimai su atitinkamomis paskaitomis ir religine-koncer- 
tine dalimi.

Įvairios žinios
Rusijos tikslai Mandžiurijoje

Mukdenas, vasario 28 d. INS praneša, kad 
kinų pareigūnai Mukdene pareiškę, jog Rusija 
siekianti išlaisvintoje Mandžiurijoje ekonomi
nio dominavimo.

Kiniečiai reiškią baimės remdamiesi faktu, 
kad iš beveik esamų 1000 didelių Mukdeno 
fabrikų, kurie buvo japonų pastatyti ir jų nau
dojami, rusai svarbiausias mašinas išgabenę J 
Rusiją.

Kinų pareigūnai mano, kad šių mašinų grą
žinimas esąs susijęs su Rusijos ir japonų bend
romis investicijomis į šią pramonę. Pagal Kinų- 
Sovietų sutartį, jie pareiškė, Kinija ir Sovietų 
Sąjunga esą pietinės Mandžiurijos geležinkelio, 
kuris priklauso Mukdeno pramonei, dalyviai.

Nacionalinės vyriausybės atstovai Mukdene 
yra pranešę Čingkingui, kad dvi baltųjų rusų 
firmos — Tsuilin ir Tolimųjų Rytų Prekybos 
Co — perkančios japonams priklausančius fa
brikus iš japonu su Maskvos pritarimu.

Kinijos vyriausybė atsisakė pripažinti šias 
transakcijas, nes, jos manymu, šie pirkimai prie
šo turto yra nelegalūs.

Karo metu Mukdene buvo 948 svarbiausios 
pramonės fabrikai, kurie gamino karo reikme
nis, bet dabar, buvęs didelis miestas, neturi pa
kankamai jėgos miesto susisiekimui ir apšvieti
mui palaikyti. Taip pat neturi pakankamai jė
gos be pertraukos varyti 20 mažų fabrikų, kurie 
gamina liuksusines prekes — cigaretes ir alų — 
raudonajai armijai.

Komunistai nori iškraustyti amerikiečius
UP iš Newyorko praneša, kad Islandijos ko

munistai varo kompaniją, kad JAValstybių 1000 
karių, kurie yra dar ten likę, iš salos išsikraus
tytų.

Amerikos kariai ir jūrinės įstaigos sutinka, 
kad jų kariai būtų iš ten evakuoti, jei kitos 
tautos demobilizuotus:. Sakoma, kad Islandijos 
bazė esanti pagriadinė dėl Radaro, naudojant 
atominės bombos raketas. Komunittai JAVals
tybių vyriausybę prilygina nacių rėžimui ir va
dina Islandijos „išdavikais“, jei jie vartotų sa
lą kaip amerikiečių apsigynimo bazę.

Prieš amerikonišką kompaniją pradėjo tuo
jau po to, kai JAValstybės departamentas mė
gino spalių mėn. derėtis dėl tos bazės išnuoma- 
vimo 99 metams.

Vienu metu ten amerikiečių buvę virš 50.000 
karių.

Kiniečiai tvirtiną, kad raudonoji armija neiš- 
vyksta, bet atvyksta

Šanchajus, vasario 27 d. Nepatvirtintomis 
žiniomis, gautomis iš aukštų kiniečių karinių 
šaltinių Chintsien, AP praneša, kad rusų ka
riuomenė vietoje išsikraustymo iš Mandžiuri-. 
jos, dar naujai atgabenama į Dairen ir Port 
Arthuro uostus. Tas rodo, jog ji turi intenci
jos Mandžiurijoje pasilikti.

nato. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi puikiu jų 
pasirodymų ir meistrišku išpildymu.

Šokių grupė vadovaujama p. Macevičiaus, 
taip pat gražiai pašoko liaudies šokį — kalvelį. 
Pasisekimas buvo didelis, turėjo kartoit. Šis 
šokis buvo tuo įdomus, kad jis turėjo foną — 
tautiniais drabužiais apsirengusius dainininkus 
ir kalvį, kalant geležį.

Lietuvių meninei programai vadovavo p. M. 
Saulius.

Puikiai pasirodė estų dainininkai — Oily 
Tallmeister (sopranas) ir Amo Niitof (barito
nas). Pirmoji padainavo M. Lūdig — Jaunys
tėje ir O. Merikanto — Saulėje, o antrasis — 
E. Aav — Olavo ariją iš op. „Vikingai“ ir 9. 
Bizet — ariją iš op. „Carmen“. Pianistas Peter 
Paul Lūdig gerai paskambino J. Strauso — val
są parafrasę, o šokėja — Kudu Lukk — žavin
gai pašoko kardo šokį ir liaudies dainą (meno 
šokis). Puiki šokėja.

Latviai pasirodė su bosu, mezzo sopranu ir 
choru. Solistai gražiai padainavo, nors gal estų 
dainininkų lygio ir nepasiekė. Choras įspūdin
gai atliko kantatą „Tėvynei“.

Lenkai šį kartą išėjo į sceną su lengvo žanro 
programa. Saloninis orkestras, vedamas Szczy- 
piora, išpildė „Lenkų gėles“ ir „Kujavų melo
dijas“. Be to, mergaitė padainavo keletą dai
nelių.

Antrą dieną vieni estai surengė miesto tea
tro salėje koncertą su tais pačiais minėtais me
nininkais. Pasirodymas puikus, išpildymas ge
ras. Su tokiomis jėgomis estai gali gražiai atsto
vauti savo tautą.

Pranešime sakoma, kad jokių ženklų nėsą, 
jog rusai evakuotų, bet, priešingai, rusai perką 
japonų namus ir kitokį turtą ir siunčią savo 
šeimoms.

Kinų kariniai žmonės sako, kad rusai laukią 
progos gauti ekonominių koncesijų iš Kinijos. 
Vienas jų pareiškė, kad Sovietai interesuojasi 
įmomėmis palei Mandžiurijos geležinkeli.

Kiniečiai demonstruoja
Nežiūrint Čangkaišeko tautos perspėjimo, 

viešosios demonstracijos prieš rusų okupaciją 
vis didėja. Nankine demonstravo daugiau negu 
10.000; Šanchajuje 7000 demonstrantų, žygiuo
dami pro Sovietų konsulatą, apmėtė bulvėmis. 
Tūkstančiai demonstrantų buvo Čiunkinge, 
Čenghu ir kt. miestuose.

Kinijos informacijos ministeris K. C. Wu 
paneigė per Sovietų radiją paskelbtą žinią, kad 
studentų demonstracijos prieš rusus Mandžiuri
joje organizuojamos kinų vyriausybės.

Wu pareiškė, kad vyriausybė mėgina nura
minti demonstrantus Be to, jis pasakė, kad 
Rusija sausio 29 d. buvo užklausta dėl iš Man
džiurijos išsikraustymo plano, bet ji ligi šiol 
dar nėra atsakiusi.

Kinijoje vėl kovos
AP iš Cungkingo praneša, kas komunistai 

puolė nacionalistus prie Changu, 60 mylių nuo 
Mukdeno ir kitose vietose.

Komunistai įteikė formalę protesto notą 
Čiungkinge prieš vandališką darbą — įstaigų, 
knygynų ir komunistų New China Daily News 
laikraščio naikinimą. Jie kreipėsi į Čangkaišeką 
protestuodami ir reikalaudami nubaudimo kal
tininkų, slaptosios policijos panaikinimo ir atly
ginimo nuostolių — 25.000 dolerių sumoje.

Septyni aukšti kinų valdininkai prisijungė 
prieš Rusijos poziciją Mandžiurijoje, protes
tuodami užsienių reikalų ministerijoje prieš 
Jaltos nutarimą. Tai buvo pirmasis žygis, kada 
vyriausybės nariai kartu su spauda ir studen
tais aliarmuoja prieš Rusijos okupaciją Man
džiurijoje ir prieš Amerikoa-Anglijos-Rusijos 
paktą, pagal kurį leidžiama Sovietams kariuo
menę ten laikyti.

Rusai pradeda Iraną apleisti
Teheranas, vasario 21. UP stebėtojas pra

neša kad esą mažų žymių, jog Rusijos kariuo
menė pradedanti judėti iš Irano, nors Tehe
rano spauda buvo pilna žinių apie dalinių 
kraustymą iš kaimų. Pranešimai prieštaraują 
vienas kitam, o dėl esamos cenzūros sunku 
esą juose susivokti.

Geri skaičiavimai, rodą, kad ištraukimas 
esąs ribotas ir kad Sovietų karių skaičius Irane 
nesąs sumažėjęs.

Pagal susitarimą tarp Irano ir Sovietų vy
riausybių, Sovietų kariuomenė turi būti iki ko
vo mėn. 2 d. atitraukta.

Kitais duomenimis iš oficialių ir neoficialių 
neutralių šaltinių, Rusijos daliniai dar vis ma
tomi geležinkelių stotyse, kurios turėjo būti 
perduotos Irano vyriausybei sausio 30 d., bet 
iki šiol Irano įstaigoms neleidžiama įžėngti į 
Azerbeidžano sritį.

Trumanas puola projekto atidėjimą
AP iš Wašingtono praneša, kad prez. Tru

manas vadina parlamento karo komitetą ne
praktišku už atidėjimą į šalį visuotinės karo 
prievolės įvedimą naudai varomos propagandos 
padaryti taikos metu šaukimą už įstatymo ribų 
visame pasaulyje,

Suomijos prezidentas pasitraukia
Pranešama, kad Suomijos prezidentas mar

šalas Mannerheimas dėl nesveikatos (jam jau 
79 m.) įteikė atsistatydinimo raštą. Į jo vietą 
numatomas Pasikivis.

Siūloma sudaryti svetimšalių legijoną
INS iš Wašingtono praneša, kad atstovas 

A. E. O’Konski yra pasiūlęs sudaryti 500.000 
karių svetimšalių legijoną. Tuo būdu ameri
kiečiai kariai galėtų būti paleisti namo.

Įstatymai leistų įtraukti į JAValstybių kariuo
menę lenkus, serbus ir kitus II pasaulinio karo 
veteranus. Jis būtų sudarytas prancūzų svetim
šalių legijono pavyzdžiu. Skaičiuojama, kad 
lenkų karių, kurie kovojo Lenkijos vyriausybės 
Londone vadovybėje, esą 300.000, serbų ir kitų 
užsienio karių taip pat yra 100.000, kurie neturi 
savo kraštų.

Naujas ministetis
AP iš WaSingtono praneša, kad prezidentas 

Trumanas vidaus reikalų ministeriu yra pas
kyręs Julių A. Krugą. Iki šiol jis buvo karo 
gamybos įstaigos pirmininku. Jis yra 38 metų.

Iranas laukia išsikraustant rusų
AP iš Teherano praneša, kad vienas Sovie

tų konsulato pareigūnas davęs patikinimą, kad 
rusų daliniai iš šiaurinio Irano būsią ištraukti. 
Irano užsienių reikalų ministerijos ir kariniai 
stebėtojai sako, jog nėeą ženklų, kad tai būtų 
vykdoma.

Sovietų augimas pavojingas Britanijai, persėją 
Walles

Wašingtonas, vasario 25 d. INS pranešė, 
kad Sumner Welles, buvęs Valstybės pasekre- 
torius, praėjusią naktį perspėjo, kad D.Britani
ja negalėsianti „išlikti“, nes „Rusija kaip labai 
galinga valstybė apžergianti Europa ir Aziją“.

Welles per radiją pareiškė, kad „Britų vy
riausybė, kad ji išliktų, negalinti žiūrėti į So
vietų įtakų sferų kūrimą, išplečiant iki Ramiojo 
vandenyno per Persijos įlanką ir toli į centrinę 
Europą, nesistengiant sulydyti save naujų įtakų 
sferose ir verčiant trukdyti Sovietų Sąjungai“.

Jis kreipėsi į JTO, kad ji apsaugotų mažųjų 
tautų teises, kaip pasaulio taikos garantijas.

Jis perspėjo JAValstybės dėl „atsidavimo“ 
Kremliui, kaip kad tai buvę padaryta gruodžio 
mėn. Maskvoje dėl Balkanų.

Welles pareiškė, jog jis esąs tikras, kad Ru
sai buvę „pilnai įteisinti naujiems pasaulio pat
varkymams, kurie duotų jiems pilnutinę saugu
mo užtikrinimą“. Jis pasakė, kad Britų impe
rija buvusi „pareinamajame peri jode“.

„Senos imperializmo dienos jau praėjusios. 
Dviejų didžiųjų partijų Anglijoj atstovai at
virai išreiškę savo tikėjimą, kad UNO turi 
tapti instituciją, kuri daugiau artėtų Federalinei 
pasaulio valstybei“.

Raudonoji armija turi būti galinga
Raudonosios armijos 28 metų sukakties pro

ga, kaip praneša AP iš Maskvos, Stalinas pa
reiškė, kad raudonoji armija turi būti tokia, 
kad „mūsų krašto sienos priešams nebūtų priei
namos“ ir kūrybinis taikingasis sovietų piliečių 
darbas ir Sovietų Sąjungos valstybės interesai 
tikrai būtų saugūs.

Turi pralenkti kitus
„Raudonoji armija yra įpareiguojama ne tik

tai pasiekti visus militarinių dalykų patobulini
mus, bet turi ji juos pralenkti“, pareiškė jis, 
pabrėždamas taip pat reikalą „Sovietų valsty
bės karinę ir ekonominę galią stiprinti“.

Toliau jis pareiškė: mūsų šios dienos darbas 
yra stiprinti mūsų laimėtas pozicijas ir žengti 
pirmyn, kad sudarytume sąlygas naujam, ga
lingam tautiniam ūkiui išsivystyti. Mes priva
lome galimai trumpiausiu laiku išgydyti karo 
žaizdas, atsiekti prieškarinį gamybos lygį ir grei
tai pralenkti jį konsoliduojant militarinę ir eko
nominę Sovietų Sąjungos galią“.

Sovietai gavo išdavikus
Bad Tolz, vasario 25 d. Pagal Jaltos susita

rimą, Bavarija gražino Sovietų įstaigoms į Hofą 
2 traukinius su 1500 sovietų piliečių, kurie ka
riavo Wehrmachte prieš savo krašto piliečius, 
ar davė pagelbą priešui. —

Išrinkta lietuvių tremtinių vadovybė
Anksčiau minėtasis mūsų atstovų suvažiavimas jau pasibaigė. Rinktieji atstovai, susi

rinkę Hanau lietuvių stovykloje, š. m. kovo 3—4 d. išklausė visą eilę svarbių, mūsų gyvenimą 
liečiančių, pranešimų, plačiai ir išsamiai apsvarstė aktualiuosius lietuvių reikalus, sudarė val
domuosius organus ir priėmė atitinkamus nutarimus. Plačiau apie šį istorinį suvažiavimą pa
rašysime kitą kartą, o išsiskirstę atstovai lietuvius tremtinius painformuos žodžiu apie suva
žiavimo atliktus darbus.

Suvažiavimas praėjo giedrioje Įtempto darbo nuotaikoje.

3 milijardų paskola
The Stars and Stripes iš Paryžiaus praneša, 

jog Leonas Bliumas išvyko į Ameriką tartis dėl 
paskolos. Prancūzija nori gauti 3 milijardų do
lerių paskolą. Prancūzijos pramonės atstaty
mui yra sudarytas 3 metų planas, kurio įgyven
dinimas pareinąs nuo JAValstybių kraujo — 
paskolos.

Stebėtojai jaučia, kad Bliumo misijos pasi
sekimui reikėsią nugalėti keturias kliūtis, kurių 
yra svarbiausios šios:

a) I-jo karo skola dar nėra grąžinta ir ame
rikiečiai gali bijoti, kad vėl „nedėkingų euro
piečių“ aukomis netaptų.

b) Amerikos socialinių ir ekonominių pro
blemų atstatymas gali sudaryti nepalankią ati
dą dėl rizikingo kapitalų investavimo į tokios 
tautos, kuriąs ekonominis gyvenimas vos be
pradedąs atsigauti.

c) Iki šiol kongresas dar nėra ratifikavęs 
4 milijardų dolerių D.Britanijai paskolos, kuri 
buvusi tegauta tik po 4 mėnesių derybų Lon
dono ekspertų, kurie, teikia sutikti, turi daug 
daugiau investavimo galimumų negu Pranzu- 
cija.

d) Dabartinė politinė Prancūzijos situacija, 
kurioje dominuoja — kairiojo sparno interesas, 
taip pat yra svarbi.

Šios misijos pasisekimas, be abejonės, pri
klausys nuo to, ar Trumano administracija bus 
įsitikinus, jog Prancūzija yra pakankamai sta
bili veikti kaip buferis tarp Anglijos ir Rusijos.

Baisus vokiečių slaptas ginklas
Houston, Texas, vasario 23 d. AP praneša, 

apie slaptą vokiečių ginklą, kuris 5 milių radi- 
juse galėjo kiekvieną daiktą sušaldyti. Apie 
šį ginklą rašo Dr. J. W. Behnken iš Čikagos.

Dr. Behnken, Missouri Synodo prezidentas, 
kalbėjo liuteronų susirinkime apie Adolfo Hit
lerio ginklą, kuriuo potencialumas esąs baises
nis negu atominės bombos. „Vyras, kuris šį 
ginklą išrado, buvo jo bažnyčios draugų per
kalbėtas neatidengti baisios paslapties“, pareiš
kė jis, „nes šis žmogus parodęs išradėjui, kad 
jo rankose esą milijonai gyvybių, Išradėjas gy
nėsi nuo nacių, sakydamas, kad dar neužbaig
tas ir Hitleris to ginklo negavo“.

Behnkenas ką tik grįžo iš 7 savaičių kelionės 
po Vokietiją. Jis pareiškė, kad jis šią istoriją 
yra papasakojęs prezidentui Trumanui ir kad 
jis esąs pakviestas atgal į Wašingtonas pakar
toti ši savo pasakojimą karinėms įstaigoms.

Japonijoje, Tokijo mieste gatvėse pasirodė 
japonės policijos uniformose, tai pirmas istori
joje įvykis.

INS iš Londono praneša, kad Vatikano ra
di jos yra pranešęs, jog Castel Gandolfo obser
vatorija atidengusi naują kometą netoli didžio
jo lokio žvaigždyno.

Pagal Londono radijo pranešimą, Kanadoje 
yra jau paskelbti špijonažo byloje duomenys, 
pagal kuriuos Rusijos karo atašė pulk. Zabotin 
yra gavęs instrukcijas iš savo vyriausybės dėl 
išgavimo dokumentų apie atominę bombą, ra
darą ir kitas karines paslaptis.

šioje špijonažo byloje dirbę 4 rusų pilie
čiai.

Rusija suliejo visas ginkluotas pajėgas
AP iŠ Londono praneša, kad Rusija sujungė 

savo visas kovos jėgas į vieną „Liaudies komi
sariatą“ ir išmetė „apsigynimo“ žodį.

Pagal Maskvos radiją, premjeras J. Stalinas 
tampa naujo „Sovietų Sąjungos ginkluotų pajė
gų Liaudies Komisariato galva“. Stalinas „SSSR 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo nutarimu yra- 
paskirtas „Liaudies komisaru ir aukščiausiu 
SSSR ginkluotų pajėgų vyriausiu vadu“,

Danija prisideda prie atominės energijos 
studijų, paskirdama iš savo fondo 100.000 kronų.

SKELBIMAS
Lietuvių reprezentaciniam vyrų chorui, va

dovaujamam dirigento Juliaus ŠTARKOS, ieš
koma visų balsų, ypač pirmųjų tenorų, daini
ninkai.

Balsų bandymas kasdien nuo 13—15 vai.
Kreiptis: Dillingen a.d.D., Litauisches Lager.

Dillingeno Liet Tremt. Bendruomenės
Apylinkės Komitetas

Sportininkų dėmesiui
š. m. balandžio 6 ir 7 d. d. Dillingeno lietu

vių stovykloje rengiamas visos vakarų Vokieti
jos lietuvių krepšinio komandų varžybos p. Ma- 
liuolio dovanotai peręinamajai taurei laimėti.

Pakvietimai atskiroms komandoms jau iš
siuntinėti Negavusieji pakvietimų prašomi tuo
jau kreiptis raštu ar žodžiu: Dillingen a. d. D^ 
Litauisches Lager.
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