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J eigų audra ištikus verstų stulpą vieną 

Iš tu, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius — iš baimės jūs 

neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną 
Tuoj kitą statykit! V. Kudirka
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Otaiijiij11 Jlteiu. aitgjMx,
Naujieji Metai paprastai žmonėms 

yra diena nauju vilčių, o kartu ir 
diena susimastymo, įvertinimo vi
so, kas buvo mastyta ir veikta.

Yra žmonių, kurie duodasi vil
čių nešami net i nerealias sritis, 
yra ir žmonių, kurie greit vilties 
nustoja ir grimsta i nusiminimą. Ir 
vienu, ir antru atveju žmogus eina 
klaidingu keliu —* nerealus svajo
tojas neišvengiamai nusivilia, o 
nusiminėlis žūsta, dainai net tuo
met, kai išsigelbėjimas jau arti.

Mes, tremtiniai, daugiau gal, 
kaip kas kitas, linkę i šiuos 
kraštutinumus. Ir tai yra mūsų ne
laimė. Vilties mes privalome ne
nustoti, nes ji yra vienintele lenta, 
kurios gali laikytis sudužusio lai 
vo keleivis, kol jo koja vėl galės 
atsistoti ant tvirtos žemės. Viltis 
mums duoda jėgos gyventi, ištver
ti, veikti, kovoti už savo egsisten. 
cija ir ateiti. Tik viltis turi kilti 
iš blaivaus dalykų įvertinimo, pa
sitikėjimo savo jėgomis ir tikėjimo 
i gerojo prado laimėjimą pasauly, 
o ne iš apgaulingų iliuzijų. Tad N. 
Metų diena mums pravartu blaiviai 
visa įvertinti, kad galėtume tiks
liau savo ateities kelią i siėkiamąji 
tikslą nusistatyti.

Kai šiandien apsidairome po pa. 
sauli, matome visur dar maišatį, 
piktų jėgų atsipalaidavimą, tuštu
ma, kurią paliko griuvimas prieš
karinių ideologijų, moksliniu teo
rijų ir politiniu bei ekonominiu 
sistemų. Pasaulyje vyrauja dezo
rientacija, nes vietoj sugriuvusio 
senojo pasaulio tebėra tuštuma, 

Illertiseno lietuviu kolonija vietos amerikiečių karinės valdžios yra maloniai globojama. Prieš kuri laiką 
komendantas Captain Francis Kettunen padarė malonų siurprizą, užk viesdamas lietuvių vaikučius pas 
save i svečius. Lietuvių vaikučiai buvo gražiai sutikti, priimti, pavaišinti, apdovanoti, o taip pat pava
žinėti automobiliais. Tai buvo graži šventė mūsų mažiesiems. Atvaiz de-lietuviai vaikučiai tarp ameri

kiečių karinės valdžios pareigūnų.

mu ir jų tautinės individualybės I 
gerbimu, socialinio teisingumo 
vykdymu, pašalinimu smurto tau
tu santykiuose, išrovimu klaidingų 
idėjų auklėjime ir kultūriniame 
gyvenime. Ir šiuo keliu ryžtamasi 
eiti ne žodžiais, bet veiksmais. Su. i 
griuvusiame praeities pasaulyje j 
taip pat buvo geros valios, bet ji 
tarėsi gana padariusi gėri skelb
dama, o dabar suprasta, jog gėris 
turi būti ne tik skelbiamas, bet ir 
vykdomas bei ginamas.

Aišku, tokie pasaulinio masto 
procesai neįvyksta viena diena. 
Reikės kantrybės ju išvystymo pa
laukti. O čia ir yra pavojus, ypač 
mums, tremtiniams. Daug yra pa
sauly nekantrių, ypač tarp pikto 
likimo ištiktųjų, kurie greit neten. 
ka pusiausvyros ir išsimuša iš ke
lio. Tad ir yra mums uždavinys — 
nepalūžti, nenustoti vilties, bet 
kovoti, kiek mūsų sąlygos leidžia, 
dėl tos geresnės savo pačių 
'mūsų tautos ir visos žmonijos atei
ties ir išlikti patiems žmonėmis, 
vertais to gyvenimo, kurio aušros 
pirmieji spinduliai pradeda prasi
mušti pro juodą dar šios žmonijos 
nakties tamsą.

ir daugumas žmonių nebežino, nei 
kur sukti, nei ko tvertis. Vis dėl
to, akyliau apsidairė, galime paste
bėti džiuginančių žymių. Žmogus 
pagaliau pailso nuo savo neapy
kantos ir griaunamojo pamišimo, 
pradeda atsipeikėti ir suprasti, kur 
jis ligšioliniu savo keliu nuėjo. 
Stovėdamas dabar tarp griuvėsių 
ir kapu, jis jaučia tik gilų nuovar
gi, kartėli ir nusivylimą visu tuo, 
kuo anksčiau tikėjo. Giliai žmonių 
širdyse kyla skaudus pasiilgimas 
naujo gražesnio taikos ir ramybes 
pasaulio, o nuo apgailėtinu klaidų 
beišsivaduojąs protas pradeda ieš
koti kelio i tą geresni pasauli. Ir 
šis pasiilgimas yra didžiai vertin
gas dalykas. Tai naujo žmonišku
mo amžiaus aušra. Visi geros va
lios žmonės kuriasi i talką tam 
amžiui kurti.

Kartu matome ir kitą būdinga 
šio laiko reiškinį. Kritiškas praei
ties įvertinimas daugeli geriausiu 
žmonijos protu pagaliau itikino, 
kad didžiausia ir fataliskiausia vi
sos netolimos praeities klaida bu
vo viltis, jog taika, ramybė ir ge
rovė galinti būti laimėta kompro
misais su blogiu, viltis, jog gėris 
ir blogis pasauly gali vienas salia 
antro išsitekti, vienas antro neiš- 
stumdami iš gyvenimo.

Suprasta pagaliau ir tai, kad 
žmonija sudaro viena visuma ir 
kad ji visa tegali gyventi žmogaus
verta gyvenimą arba visa turi būti 

| sutriuškinta. Negali viena jos da- 
i lis laimingai gyventi, kai kita jos 
I dalis eina i katastrofa, vedama

I piktų demonų. Sis pasiilgimas nau
jo geresnio pasaulio ir supratimas 
didžiųjų žmonijos gyvenimo tie
sų būtinai turės pasaulio gyveni
me plačiausiu pasekmių. Troški
mas gimdo veiksmus, o tiesos su
vokimas duoda jiems tinkama 
krypti. Ir tai jau pradeda pasau
lyje reikštis.

Tiesa, blogis ir šiuo atveju, kaip 
ir visuomet, bando visus savo 
suktumo meno triukus, bet jis jau 
per daug demaskuotas, kad galėtu 
pasauli apgauti, pasauli, kuris 
įsitikino, kad tarp blogio ir gėrio 
negali būti jokio kompromiso, jo
kio sugyvenimo. Šios dienos šū
kis—blogis negali būti pakenčia
mas, jis turi būti sunaikintas. To
dėl neišvengiamai artėja valanda 
paskutinės lemiamos kovos, nes 
nėra jokios abejonės, kad be jos 
blogis iš pasaulio nepasitrauks ir 
savo noru neužleis vietos gėriui. 
Bet jis bus mušamas ir tolimiau
siame pasaulio kampe, kol nustos 
grėsti pasauliui naujomis katastro
fomis. O jis bus mušamas kaip tik 
dėl supratimo visos žmonijos liki
mo bendrumo. Dėl šito likimo ben
drumo supratimo žmonija jau 
ieškc/ir būtinai ras tinkamas for
mas naujam gyvenimui.

Ši pasaulio minties ir organiza
cijos vis labiau pasireiškianti rai
da duoda mums visiems pagrindo 
nenustoti vilties. Juo labiau mes 
galime tikėtis šviesesnės ateities, 
kad naujoji pasaulio mintis su
telkta ties asmens vertybės pripa
žinimu ir gynimu, tautų išlaisvini. Generolas White lankosi Augsburgo-Hochfeldo Baltijos stovykloje. Vi

dury UNRRA direktorius J. H. Smith, dešinėje Hochfeldo kolonijos 
komendantas M. Voukovitch

J. Aistis

Ateis ir tau
Ateis ir tau diena žadėta, 
Ir šilas atsidus lengvai, 
Tėvynėj vilti gi sudėtą 
I saugų uosta nes laivai.

Iš griuvėsių, žaizdų giliausių
Ir skurdo prisikels laisva 
Tėvynė, motina geriausia — 
Mus numylėta Lietuva.

Tave tad,, broli, šauks artojų 
Vaga palikus nearta. 
Kad paskui arklus i rytojų 
Nueitų pakaitos'karta.
Užuoganoj pasėto javo 
Želmuo diržingas želmenės, 
Ir bus pilni aruodai tavo — 
Gimta žemelė mus penės.

Ir tu, sesut, pasidabinus 
Margais žičkeliais, kaspinais, 
Varteliuos i šaunius vaikinus 
Kalbėsi žodžiais dyvinais.

Ateis ir tau diena žadėta, 
Ir šilas atsidus lengvai, 
Tėvynėj vilti gi sudėtą 
Į saugų uostą neš laivai.
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Jonas Kuprionis

Miško estetika
Medis kaip grožio objektas. Me

dis arba miškas kasdieniame gy- 
venime paprastai vertinamas kaip 
tiekėjas medžiagos kurui, statybai, 
padargams. Ir jei rūpinamasi del 
miško sumažėjimo, jo nykimo, tai 
daugiau del to, kad prisibijoma 
netekti sios, kasdieniam varto
jimui taip reikalingos, medžiagos.

Tiesa, šiuo atžvilgiu mr ko 
reikšme yra labai didele ir svarbi, 
tačiau toli gražu ne vienintele. 
Yra dar visa eile kitu miško pri
valumu, kurie jo reikšme žymiai 
praplečia. Šiuo kartu noriu pa
liesti miško reikšme estetikos, arba 
grožio, atžvilgiu.

Apskritai, beveik visa augmeni
jos pasauli reikia laikyti kartu ir 
grožio pasauliu. Kone kiekvienas 
augalėlis ar iu bendruomenė su
daro didesni ar mažesni grožio 
objektą. Pvz., mūsų aki traukia 
žydinčios gėlės, pievų žaluma. Tai 
smulkesnieji augalai. Medis yra 
aukštesnes augalu bendruomenes 
atstovas. Tai jau stambus objek
tas, sudarąs paįvairinimą visai 
apylinkei.

Būdami apsipratę su medžiais, 
mes dažnai nė nebeatkreipiame i 
juos dėmesio. Rodos, kad taip ir 
turi būti. Tačiau vis dėlto mes 
skiriame gražias vietoves, gražias 
apylinkes, gražius kra.tus nuo 
negražiu ar taip sau. Apyl nkes' 
ar šalies gamtos groži pagrinde

Inž. Kulvinsko nuotr.
Hochfeldo lietuviai vaikai, priėję pirmosios komunijos. Vidury UN

RRA Welfare Officer Miss N. G. Fancourt

Kelias i baudžiava
Iš prof. Fr. A. Hayck vei- 

. kalo „The Road to Serf
dom" paruošė dr. B. Kal
vaitis.

(Tęsinys)
Liberalizmo planavimo kelias
„Planavimas" del savo populia

rumo turį būti labiausiai dėkingas 
tam faktui* kad kiekvienas pagei
dauja, jog bendros problemos būtu 
sprendžiamos su galimai didesniu 
atsargumu. Ginčas tarp moder
nišku planuotoju ir liberalu yra 
ne dėl to, ar mes turime sistemin
gai galvoti, planuodami savo reika
lus. Ginčas eina apie tai, koks yra 
geriausias būdas tai atsiekti. Klau
simas yra, ar mes turime sukurti 
tokias sąlygas, kuriose atskiru 
žmonių — asmenų žinojimas ir ini
ciatyva būtu geriausiai panaudoti 
sėkmingiausiam planavimui — dar
bui, ar visa ekonomini veikimą 

sudaro darnūs deriniai reljefo su 
medžiais, vandenų su medžiais ar 
visu kartu: kalneliai apaugę miš
kais, o tarp ju ežerai ar upes, 
kaip, pvz., mūsų Zarasu, Dubingių, 
Vilniaus, Kauno apylinkes. Atimk 
is ten medi, ir tie pliki kalneliai 
ar plyni vandenys neteks tos ža
vingos atrakcijos.

Kiekvienas grozimės, kai, pakilę 
i kokią aukštumą, žvelgiame ap
linkui ir ten tolumoje matome 
keliais horizontais niuksancius 
žaliuosius mišku plotus. Tai kra to 
grožis. Sis vaizdas teikia mums 
pasitenkinimo, ir musu «siela atro
do pilnesnė. Visai prie.ingas jaus
mas patekus i platesnes apylinkes, 
kur nėra medžiu. Kai akys paklysta 
tirščiuose plotuose, mus apima 
nykumas.

Medžiai sodybose bei miestuose. 
Lietuvoje turime daug nauju gra
žiu sodybų, pristatyta daug net 
labai gražiu namu. Tačiau, kaip 
gražiai sodybą besuplanuotum, ko
kius gražius pastatus bepasta- 
tytum, neapsodink jos medžiais 
— ir ji bus nyki, sausa, be dva
sios, be gyvumo.

Panašiai yra ir ju miestais. 
Medžiais apsodinta gatvė kita p 
atrodo, negu neapsodinta. Nykiai 
ir nutriirsusiai atrodo senamiesčiu 
rajonai: nors ir būtu gražiu pa
statų ar puikių paminklu, bet jie 

organizuoti ir diriguoti pagal ša
bloną, tai yra visuo nėrės jėgas 
sąmoningai nukreipti pagal ypatin
gas planuotoju pažiūras, kaip kas 
ir ką turi turėti.

Svarbu nesupainioti' opozicijos 
prieš aukščiau nurodytą planavi
mo rūši su dogmatiška „laissez- 
fair" pažiūra. Liberalu argumenta
cija nepataiso padėties, kokia 
ji yra: ji remia panaudojima 
konkurencijos, kaip geriausios 
priemonės žmogaus siekimams 
realizuoti. Ji yra paremta įsitikini
mu* kad ten, kur gali būti sukurta 
sėkminga konkurencija, asmeninių 
pastangų panaudojimas yra gėrės, 
nis, negu ten, kur nėra konkuren
cijos. Si argumentacija paliečia tai, 
kad konkurencijos naudingam vei. 
kimui reikalinga rūpestingai apgal
voti Įstatyminius rėmus. Tačiau 
nei buvusieji, nei dabar galiojan- 
tieji įstatymai ne be trukumų.

Liberalizmas konkurenciją laiko 
geresniu metodu ne tiktai del to, 
kad jis daugumoj aplinkybių yra

vis fiek palieka niūrūs, jei nėra ’ 
medžiu.

Del to dabar beveik visur nau
jai besiplečiančiuose priemies
čiuose, jei tik juos planuoja nusi
maną žmones, visada paliekama 
vieta medžiams. Yra kraštų, pvz., 
P. Amerikoje, kur nauji miestai 
turi ištiso didžiulio parko išvaizda, i

Taip pat keliai gražiai atrodo, j 
jei juos lydi medžiu eiles. C a, 
Vokietijoje, vietomis šis klausimas 
labai praktiškai išvestas — pa- ' 
kėlės nusodintos vaisiniu medžiu 
eilėmis, knaudojant tuščia žeme, 
gaunama daug naudos ir malo- ( 
numo.

Kiekviena metu laikotarpi 1 
medžiai1 bei miškas turi savo Įvai
rumą, savo groži.

Medžiai pavasari. Pavasaris pa
prastai žmogui būna labiaus ai 
nuotaikingas, nes visoje gamtoje 
vyksta atgimimas. Medžiu pum
purai kalasi ir iš iu k s: rutulio ja 
savo skaisčiu žalumu aki veria 
švieži lapeliai. Obeliu, vy niu, 
kaštanu vainikai pasipuo.ia pus
nies baltumo žiedais, h šių mil-

Alė Sidabraitė

Kelionėje
Pradėjau eit, kai tylios rasos krito 
Ir saulė skleidė priešaušrio šešėlius, 
Šypsojos man rasos nuplautos gėlės- 
Laiminga sveikinau aš giedrų rytą.
Baigiu kelione vakaro rūkuos, 
Visi, visi gėlių žiedai nuvyto; 
Ir sielvarte aš veltui laukio ryto, 
Parklupusi tarp stagarų meldžiuos!

zinu puokščių pasigirsta k šil
tųjų kraštu sugrizusiu sparnuo
čiu šimtastyges melodijos. Mat, 
didžioji dauguma giesmininku 
paukščiu gyvena medžiuose: čia 
ie ilsisi, čia lizdus suka, čia 
čiulba. Kaip ryškesnis g esmininku 
atstovas, gal but, vienas viever
sys, vietoje plevendamas, lyg ant 
siūlo pasikabinęs, atvirame lauke 
vyturiuo'a.

Apskritai, mi-skas pavasari yra 
i- tisą garsu ir vaizdu simfonija. 
Čia žmogus gali istisas vafendas 
klausytis, gėrėtis, grožėtis.

• Vasara kiekvienas miesto gy
ventojas nors valandėlei stengiasi 
i-trukti i mrska, Kodėl? Dėl to, 
kad miškas žmogų atgaivina. Vi
sur akiai maloni žaluma. Saules 
spinduliai žaidžia medžiu vani- 
kuose. Visokios formos ir isvaiz- 
dos medžiai sudaro darnia har
monija. Ve:os išklotos minkštu 
samanų kilimais. Nuo vienos 
medžio šakos ant kitos liuoksi 
voveraitės. Kita, žiūrėk, nuo 
medžio viršūnės, išpūsdama 
uodega ir tuo sudarydama natū- 

sėkminigiausias metodas, bet ir del 
to, kad tai vienintelis metodas, 
nereikalingas 'sakomojo arba tar
pininkaujamojo valdžios isikisimo. 
Jis nereikalauja sąmoningos „so
cialinės kontrolės“ ir duoda asme
niui proga pačiam spręsti, ar tam 
tikro užsiėmimo perspektyvos yra 
pakankamos, kad galėtu kompen
suoti su tuo užsiėmimu susijusius 
nepatogumus.

Sėkmingas konkurencijos panau
dojimas nereiškia, kad negali būti 
tam tikro valdžius isikišimo. Pvz.. 
darbo valandų apribojimas, tam 
tikru sanitariniu įrengimai reika
lavimas, plačios socialiniu patar
navimu sistemos suvedimas yra da
lykai visiškai suderinami su kon
kurencijos buvimu.

Yra sričių, kame konkurencijos 
sisteam nepritaikytina. Pvz., nera
cionalaus miško iškirtimo pasek
mės arba fabriku dūmu sutvarky
mas negali būti palikti spręsti tu 
turtu savininkams savo nuožiūra.

Tas faktas, kad mes privalome 
griebtis tiesioginio valdžios Įsi-

Inz. Kulvinsko nuotr.
Hochfeldo lietuvai vaikai po pirmosios komunijos Įteikia gėles 
UNRRA Welfare Officer Miss N.G. Fancourt.

ralu parasiuta, leidžiasi ant gre
timo mažesnio medžio. Ten per 
aikšte grakščiai nušokuoja st rna. 
Bebėgdama is po eglaites kero 
išbaido kiškeli, ir tas nudamia sa. 
vais keliais i kita puse.

Šie vaizdai žmogų- pripildo ko
kios tai nenusakomos, natūralios 
laisvės pajautimu.

Mi- ko oras buna turtingas ozonu, 
del to jis yra nepalyginamai sva
resnis, lengvesnis kvėpuoti. Pušy
nuose ji dar papildo balzamo 
kvapas. Ne tik žavingai, bet ir 
skaniai nuteikia miško lankytoja 
raudonuojančios ar mėlynuo ancios 
uogos, vėliau įvairiaspalviai gry
bai.

Ruduo. Nespėji atsigėrėti ir 
atsigrožėti vasariškų miško gro
žiu, žiūrėk, medžiu vainikai 
pradeda keisti, spalvas. Rudens 
priartejima pirmieji paskelbia ber- 
-eliai —■ savo lapelius nudažydami 
skaisčiai geltona spalva. Vėliau 
isokiomis ryškiomis spalvoms 

nusidažo klevai, ąžuolai ir k ti la
puočiai. Žaliame spygliuočiu 
medžiu fone isimaiue lapuočiai su
daro naują, akiai mielą spalvų 
derini.

Vėliau šie lapui padengia že
mes pavirsiu, ir mes, lyg per 
r tiestus patalus, einame juos 
ciuzindami. Savotiškas ir nuotai
kingas grožis. Ten toliau putinas, 
anot Baranausko, „krauju varva“. 
Kitoje pusėje — šermuk-.nis, ap
karęs uogu kekėmis, o jo sakose 
dideliausias triukšmas — paukščiai, 
daugiausia kėlestai, krykštaudami 
smaguriauja.

Žiema. Pagaliau ant visos pla
čios apylinkės uždeda savo balta 
letena žiema. Atsikėlė drėgna, 
■alfa rytmetį, pamatome n*tra 
vaizdą — visi medžiai apauga 
snaigėmis — -šarmais. Ypač ber
žai gražiai atrodo. Vėliau sniegas

kišimo ten, kur tinkamam konku
renciniam veikimui negali būti su. 
darytos sąlygos, neijodo, kad kon. 
kurencija gali būti užgniaužta ten, 
kur ji gali veikti dideliu pasise
kimu. ,

Sukurti sąlygas, kuriose konku
rencija galėtu būti kiek galima sėk
mingesnė, apsaugoti nuo apga
vysčių ir suktybių, neleisti įsiga
lėti monopoliams — štai kur uždavi
niai, duodantieji plačia veikimo 
sriti valstybei.

Tai nereiškia, kad galima rasti 
kuri nors vidurio kelia tarp kon
kurencijos ir centralizuoto vado, 
vavimo. Vien tiktai sveikas gal
vojimas nurodo apgaulinga kelia 
šioje srityje. Nors konkurencija 
šiek tik gali pakęsti reguliavimą 
iš viršaus, bet negali būti kombi
nuojama planavimu tokiame laips
nyje, kad ji nustotų savo vado
vaujančios padėties produkcijoje. 
Abi sistemos — konkurencija ir cen
tralizuotas vadovavimas — pasida
rys nereikšmingi Įrankiai, jei jos yra 

apdengia medžių vainikus, o k 
mažu krūmeliu sniegas padaro 
visokeriopos išvaizdos figūras. 
Saulėta diena, kai nuo sniego 
figuru atsispindėdami spinduliai 
sudaro darnius kontrastus su »..ių 
figuru se-eLais, fotografas gra
žesniu vaizdu vargu kur kitur be
gali ie .koti. Arba kai žiema einame 
miško keliu, kuri abipus supa nu
karusios, sniegu storai apkrautos, 
eglių sakos, tai tik pasakų pa
sauly tokius vaizdus begalima įsi
vaizduoti.

Kalėdų eglute. Pagaliau vienas 
h tu žaviųjų girios atstovu — nedi
dele eglute Kalėdų šventėms at
keliauja 4 jusu kambarį. Čia jai 
uzleidziama pati geriaus:oji vieta. 
Jos viršūnė papuolama sidabrine 
žvaigžde. Ant sakelių sp'ndi 
įvairiaspalvės burbuoles, angelai
čiai, visu spalvų žvakutės. Kūčių 
vakara medelis pirma kart suspin
di žvakučių žiburiais. Aplink 
eglute blizga akutes, tai seimos 
mažieji. Ju veidai zeri laime. To
kia laimė ir grožis gal tik danguje 
beisivaizduojamas. Žalias girios 
medelis suteikė džiaugsmą ir pa
sigėrėjimą visiems namams.

Jautresnės sielos žmonės, gam
tos mylėtojai, is pasigailėjimo ven
gia bepasivelyfi šio malonumo, 
įsigyti Kalėdų eglute, kad tuo 
budu nebūtų naikinamas miškas. 
Tačiau tikrovė yra ta, kad miško 
augintojai, miškininkai, visada 
miške gali rasti pakankamą kieki 
medeliu, kuriu iškirtimas miškui 
žalos nesudaro. Žalingas tik 
nenusimanančiu, savavaliautoju, 
kirtimas. Del to pakanka si reikalą 
tinkamai sutvarkyti, o eglutė to
kiame iškilmingame momente, kaip 
Kuciose ir Kalėdų šventėse, i k 
dar labiau iškelia miško groži ir 
jo meile.

Dvasiniu vertybių reikšmė. Ne 
viena duona žmogus gyvas. Šalia 
kasdienio maisto — valgymo bei 
gėrimo — žmogus privalo ir dva
sinio peno. Vaizdu grozis ir yra 
vienas h tokiu dvasmio peno ob
jektu. Dvasinės vertybės paprastai 
palyginimo su medžiaginėmis ver
tybėmis neturi. Bet ju reik mė yra 
labai didele. Jos įprasmina žmo
gaus gyvenimą. Kitaip žmogaus 
gyvenimas beprilygtu eilinio ke
turkojo gyvenimui. Tuo budu ir 
medžiu bei miško kaip estetinio 
pasigerėjimo obekto reikšmė yra 
labai didelė ir tuo budi- ji zym ai 
papildo miško kaip medžiaginio 
turto vertę.

nepilnos, o abieju sistemų sumai
šymas niekados tinkamai neveiks

Planavimo ir konkurencijos siste
ma gali būti kombinuojama tuo 
būdu, kad planuojama dėl konku
rencijos, bet ne prieš ja. Planavi
mas, prieš kuri nukreipta visa mū. 
su kritika, yra planavimas prieš 
konkurenciją ir todėl nepriimtinas.

(Bus daugiau)
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Politinė amerikiečiu ideologija
Jeremijas Gotthelf kitkart tam 

tikrą laikotarpi aptarė kaip 
„pinigo ir dvasios , kivirčą". Šios 
dienos problema atrodo daugiau 
jėgos ir dvasios santykių pro
blema. Kas turi daugiau jėgos, tas 
nulemia ir tam tikro laiko minties 
ir valios krypti. Ypač politikoj 
dvasia verčiama įrankiu.

Ši problema i-skyla Vakaru, ypač 
Amerikos politiniame idealizme. 
Ji išryškėja pagrindiniuose Atlanto 
Chartos dėsniuose, kaip ir 
anksčiau New Deal ir prohibicijoj; 
ir asmeniniuose amerikiečiu val
stybininkų, pvz., prez. Rooseveltp, 
C. Hullio, o ankščiau R. Wallace 
ir S. Waltero, pareiškimuose. Kar
tais atrodo, lyg prabyla senasis 
politikos filosofas Platonas, rei
kalavęs, kad dvasia apspręstų 
politika ir kad valstybei vadovautų 
filosofai.

Jokūbas Burckhardt baidėsi jė
gos. Jinai jam atrodė pikto mina, 
kuri anksčiau ar vėliau sprogs. 
Jau jo laikais buvo Nietzsches su
kurta jėgos filosofija, kuri ilgainiui 
pasidarė totalitarines jėgos politi
kos baze. Nietzsches veikalai bu
vo tikra dovana diktatoriams. Tau
tu Sąjunga. vylėsi apvaldysianti 
jėgą. Tikėta įtikinamąja teisės, tai
kos ir laisvės, taigi dvasios, jėga. 
Tautu Sąjungos žlugimas betgi. įti
kinamai parodė, kad siand eninei 
politikoj vienomis dvasinėmis 
priemonėmis issiversti neįmanoma. 
Jėga reikalauja sau ne tik vietos, 
bet ir teises. Jos negalima visai 
atsisakyti. Valstybė negali būti 
valdoma vienais balsavimo la
peliais. Ji reikalinga sankcijų, 
armijos, taigi jėgos. Ir demokrati
ja negali issiversti vienomis dva
sinėmis priemonėmis, taigi jėga 
negali būti visai paneigta. Tai yra 
savaime suprantama net ir šei
mos, mokyklos bei mažųjų valsty
bių siauroje bendruomeneje. Šian
dien gi si jėgos ir dvasios santy
kiu problema Įgijo ir pasaulinio 
masto.

Jėgos filosofijoje, kuri sudaro 
šiandienines pasaulio jėgos poli
tikos pagrindus, vadovaujančiuose 
amerikiečių sluoksniuose šiandien j 
iškeliami požiūriai, kurie verti j

didelio susidomėjimo. Jie iškyla ne 
tik valstybes vyru pareiškimuose, 
bet ir. gerai apgalvotoje bei argu
mentuotoje N. Lippmano knygoje 
apie J.A.V. užsienio politiką. Jis 
.en pasisako pries idealistini vil- 
sonizmą. Lippmanas pirmiau pa
sirodžiusiose savo knygose pats 
buvo >siam idealizmui artimas, ir 
jėgos vartojimas jam atrodė 
militarizmu, imperializmu ir įtar
tina klasių kova. Naujojoje savo 
knygoje jis suka kita kryptim. Di
dele valstybe ir tauta, kaip, pvz., 
Jungtines Valstybes, privalo, jo 
nuomone, visa savo jėga pilnai ir 
be atodairos panaudoti savo poli
tiniams tikslams siekti, o ne 
uzsidegelio konfirmanto budu apie 
aukštus idealus sukauti. Vis dėlto 
jėgos funkcijos pripažinimas ne
turįs reikšti pritarimo europinei 
jėgos filosofijai ir smurto politikai.

Žinoma, gryna jėgos politika jau 
nuo paskutinio pasaulinio karo 
buvo anachronizmas. Sutartimis, 
suartėjimu ir politiniu bendra
darbiavimu ji buvo jau stipriai 
apribota. Šiame kare betgi kaip 
vulkanas vėl prasiverze grynoji 
jėgos politika, kurią paskatino sa
vo vaikalais Nietzsche, Treischke, 
Lagerde, G. Sorelis ir kiti. Jėga 
šiuo atveju pasirei1 kė brutaliu 
smurtu, pagristu stipresniojo teise. 
Pirmiau buvo veikiama, ir tik po 
to politiniai veiksmai buvo 
teoretiškai pagrindžiami. Jėgos 
primato dvasios primatas buvo 
visai nustumtas i šąli.

Kas dvasia ir jėgą nori politinėj 
srity suderinti, tas stovi prie 
milžiniška uždavinį. Kaip ji spręsti? 
Amerikinis idealizmas jau anksty
vesnėje savo politikoje buvo užsi
mojęs be atodairos dvasios rei
kalavimus paversti politine ir 
visuomenine tikrove. Pirmiausia 
vidaus politikoje Šiuo pagrindu 
buvo pagrista ir Vilsono Tautų 
Sąjungos projektas, ir pirmoji lai
vynu nusiginklavimo konferencija, 
ir Atlanto Charta, ir New Deal, ir 
pacifizmo akcija, šis idealizmas 
vienok šiandien sukrėstas smūgiu. 
Lippmanas nenori, kad ateity 
Amerika kaip „grynas kvailys" 
eitų per pasauli, bet kad, jaus-

dama savo jėga, rūpintųsi tą savo 
jėgą panaudoti tiems dalykams 
pasiekti, kuriuos, amerikiečių is ti
kinimu, reikia Įvykdyti ar apginti

Tik kas griebiasi jėgos, po to 
griebiasi ir jos persekiojančios 
prievartos. Ir santarvininkai šian
dien negali, nors ir apdairiai 
planuoja, jų faktiškąjį jėgos pa
naudojimą pilnai apsaugoti nuo 
išėjimo is ribų, kuris paprastai lydi 
kiekvieną žmonių veiklą. Jie ne
gali karinio jėgos isvystymo ir 
savo totalinio karo be sunkumu 
suderinti su ju d.asiniais tikslais, 
ir bus priversti imtis metodų, kurie 
jėgos politikos, anot Mooro, ir 
teises atžvilgiu priimtini, bet po
litikos dvasia veiks destruktyviai, 
jei dvasia siems jėgos demonams 
nepastos kelio. Kur nepavysta jė
gos su dvasios reikalavimais su
derinti, ten iškyla imperializmo 

, vaiduoklis, galios godumas. Tad ir 
čia kyla vadovaujančiam elitui 
uždavinys jėgos isvystymą lydėti 
tvirtu nusistatymu, kad jėga pri
valo būti palenkta dvasiai ir jai 
atsakinga, nes ne tik jėga, bet ir 
dvasia gali virsti demoniška, jei 
tik sis atsakingumas buna pa
mirštas. (Ausblick, 1945).
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Pranas Kozulis

Amžinas klausimas
Mane kiekvienas, lyg išminčių, klausia:
— Sakyk, brolau, gal tu žinai, ką nauja?
— Žinau . . .
Tikrai aš daug žinau, mieliausias;
Žinau, kad mes visi TENAI keliaujam . . . —

Mum duoda Dievas kasdieninės duonos, 
O nelabasis pripila taures: — 
Pasaulis kruvinas, baisus, raudonas — 
Nejau pries mus nepragiedrės . . .

Gyvenimas platus — be jokio- galo. 
Per ii visokiu tipų prakeliaus; 
O kur as rasiu mylima GeLELE, 
Kuria galėčiau prie širdies priglaust?. . .

Vienui viena JI svetimoj šalelėj
Mane uz ranku paima švelniai:
Pro pat žvaigždynus veda mūsų kelias — 
Mus nesą gulbes šlamančiais sparnais.

Aš nežinau, kodėl mes TEN keliaujam, 
Jaučiu tiktai padangių ritmą ir TAVE. 
. . . jaučiu —
Srovena metai, valandos ir kraujas
I skaisčiai tvaskančias erdves . . .

Palangos bendrosios maudykles žiemą

Liudas Dovydėnas

Vilko širdis
Eidamas vingiuotu eglyno take

liu, masčiau apie nepavykusią 
medžiokle. Taip, tasai kiškis, kuris 
pakilo is už karklo ir greit ismuko 
tarp tankių alksnių, turėjo kristi, 
nes du šūviai sekė labai geram 
atstume. Taip, jeigu būčiau pasku
bėjęs, galėjau sutikti lapę, kuri 
pirma manes prabėgo pro ten, kur 
aš jos turėjau laukti.

Bet mane guodė vienas nuotykis, 
tai sutikimas dvieju didelių vilkų. 
Aš daug kartų vaikščiojau karklų 
užgožtose daubose, tačiau šitam eg
lyne tik šiandien sutikau vilkus. Tai, 
be abejo, svečiai iš Vilniaus krašto 
miškų, kurie giliose žiemose pa
traukia i mažesnius miškus, — pa
laukėse lengviau sugriebti kiški 
arba stirna. Dar mano tėvas, at
kaklus medžiotojas, prieš Kalėdas 
nušovė net du vilkus vienos die
nos medžioklėje. Bet tai buvo dar 
prieš Didiji karą, kai kiaunė arba 
net lūšis atsilankydavo i vištidės 
pasiurbti šilto paukščiu kraujo.

Pakėlęs galva, išvydau žilaplau. 
ki Kseverą, eigulio Buteikos tėvą. 
Jis sėdėjo ant pakelėje sukrautu 
rąstų nušlavęs eglės šaka naujai 
iškritusi pūkini sniegą.

— Tai atvykai prieš Kalėdas po 
girią taukšėti? — paklausė Kseve- 
ras. Jis, parodęs vietą šalimais, 
ėmėsi pasakoti apie lapių gudrumą 
— kaip jų ir alkani vilkai neįsten
gia pagauti. Kiek atsikvėpę tyliam 

eglyne, pūkšnojom giliu sausu 
sniegu, kol priėjom trikampe 
aikštę, kur ant kalniuko augi dvi 
senos, kerotos obelys.

— Matai šitas dvi -svočias. Gerą 
šimtyną metu neša šitos dvi sene
lės. Aš buvau tada ką tik atvykęs 
eigulis, su trimis vaikais ir pirma- 
verše karve. O šitoj aikštėj buvo 
Kerulio sodyba. Matai, bus tik geri 
du varstai nuo mano namų ligi 
šios sodybos, bet aš vengdavau 
užsukti i Kerulio namus. Trobelė 
buvo švari, iš naujų tašytų rastų, 
langeliai mėlynais rėmais ir šiau
diniu stogu. Rausvas apskritas ka
minėlis dažnai gyveno sau lengvu 
durneliu; arti darnių eglių ta tro- 
biūkštė buvo it kokia čiutni jau
namartė. Tvartelis su nubaltytomis 
durimis ir visada grandine žvan
ginančiu šunim, kiek toliau nuo 
trobos mažas klojimas. Jautri vie
ta, nors ir užantin isidek, bet 
žmogus gyveno jos viduje labai at
šiaurus. Buvo jis tada, spėtinai kal
bant, penkių dešimtų metų, bet 
tvirto ir labai niūraus stogo. 
Žalsvos, aštrios akys slypėjo po 
labai vašiais ir ant akių užkritu
siais antakiais, o smakras — su gi
lia duobute ir taip jau atsikišęs 
pryšakiu, rodos, panosės lašui 
užkliūti. O nosis erelio, pečiai pla. 
tūs, rankos ilgos ir nešamos tvir
tai, kaip saitai, slankiojo atgal ir 
pirmyn. Paslaptingas kaip kūdros 
dugnas ... Net grasus savo paslap
tybėmis. Visi jo vengė ir jis visų.

Kseveras sustojo užsidegti pyp
kės. Tuo metu netoliese nuo eglės 

nukrito sniego pluoštas. Pamačiau 
voverę, bet ji greit dingo tankiose 
egles šakose. Aš norėjau ją su
rasti, bet Kerulis tęsė savo pasa
kojimą, matyti, norėdamas mane 
atitraukti nuo tokios menkos 
medžiotojo pastangos.

— Su tuo Keruliu nieks nedrau
gavo, net kalvėje ar malūne jis 
nepersimesdavo žodžiu. Visi jo 
vengė, bet aš turėjau su juo susi
tikti, nes jo karvė ir arklys dažnai 
ganėsi pono miške. Kuro, padari
nės medžio jam netrūko ir, žinia, 
jis nepirko. Ką gi, ponui tarnavau, 
tai ir sugriebiau kartą jo karve gi
rioje. Susitikom. Tai aš ir sakysiu:

— Gal manai, kad man gaila, 
bet pats numanai...

— Nieko aš nenumanau, bet kar
vė — ne ugnis ... — Ką gi, jam 
teko karvę išvesti, bet tam kartui.

Kitą kartą sugriebiau pušį ker- 
Tai aš ir sakau:

— Kalėdos netoli, bet pušis ne
tinka eglaitės vieton. Jis tylėjo. 
Tai aš ir sakua:

— O jeigu ponas sužinos?
— Jis turi žinoti, kad man reikia 

karstui lentų.
— Bet miškas pono.
— O kieno ponas? — jis, kiek 

pakreipęs galvą, ūmai paklausė.
Aš atsakiau:
— Ponas yra Dievo.
— Ir aš Dievo.
Ka gi, aš pranešiau ponui. Buvo 

teismas, nubaudė dviem mėnesiais.
Po to aš gailėjausi, bet miške 

jau ėmiau bijotis.
Bet susitikom. Jis pasakė: „Tu 

turi šuns dantis." Žinoma, susiba
rėm. Aš buvau su ginklu, bet kas 
iš to, jeigu po kelių dienų pastipo 
mano pirmavergė. Tuoj po Naujų 
Metų. Aš radau karvės viduriuose 
kažin kokius nuodus, bet mano šir
dyje buvo dar daugiau nuodų, nesgi 
vaikai trys: vienas be dantukų, 
antras su šešiais dantukais, o tre
tysis pilna burna dantų, visada 
kramtė, bet ką gi be pieno. Ir 
graudu, ir pikta. Kerštas — pik
čiausia jėga, nes po kelių savaičių 
ir ag pro tvartelio mažą langeli 
įkišau du runkelius su nuodais. Jis 
man nieko, aš jam nieko. Bet pyk
tis ir kerštas virpo visam ore, ant 
kiekvienos šakytės supėsi. Ir taip 
atėjo pavasaris, kai mano arklio 
koją kažin kas pamiškėje kramtyte 
sukramtė. Aš tuoj tariau, kad tai 
vilko širdies rankos... Vilko šir
dimi, matai, vadino KerulL Ag bu
vau jaunas, tai ir kraujas kunku
liavo, o tai todėl aš be apsigal
vojimo nakti skustuvu perploviau 
jo arkliui gerkle. Eidamas ganykla 
vasaros nakti, girdėjau, kaip krio
kė arklys. Toli einu ir vis girdžiu 
arkli orą sriaubiant. — Kseveras 
giliau atsiduso.

— Bet po keliu savaičių sužino
jau, kad mano arklio koja sukram
tė tikras vilkas. Tikras miško vil
kas, ne Kerulis — vilko širdis. Ir 
ka pasakysi, ėmiau ir susikrimtau. 
Kelias dienas net i mišką nėjau, 
nes girdėjau, kaip Kerulis kirto 
jauną beržiuką, tur būt, arklio 
odai pakabinti. Ir ką tu pasakysi, 
būdavo, kai tik sutemsta, išlenda 

žvaigždės viršum miško, imu aš 
girdėti, kaip arklys sriaubia orą. 
Net mažiau valgyti ėmėsi.

Taip praėjo vasara, ruduo, bet 
aš saugausi Kerulio, po rųiška tik 
su šautuvu vaikštau, nors žinau, 
kaip lengvai Kerulis galėtų patiesti 
iš pasalų ir lazdos galu. Ne tiek 
bijojau keršto, kiek taip nejauku 
būriavosi, kai ji išvysdavau. Jau 
net kelis kartus buvau nutaręs eiti 
ir kaip nors atlyginti nesgi aš 
paskutinę neteisybe padariau. Ta
čiau taip besirengiant, atėjo ir 
Kalėdos. Kūčių vakaras. Po Kūčių, 
žinotum, išeinu ant kiemo, o už 
kelių žingsnių giria. Ir sninga to
kiais dideliais, bet lengvais gaba
lais. Vos kelis žingsnius matyti, 
bet oras toks minkštas, švelnus. 
Stoviu kieme, jau buvo, regis, 
dešimta valanda. Ir tylu, tylu, net 
alpumas gula krūtinėn. Girdžiu 
skambalą ... Ir pamaniau, kad taip 
tik ausyse skamba, bet tikrai skam
balas. Toks, kaip riša prie vestu
vinio vežimo. Ir nustebau, net kū
nas palangiais nusirito I... Nakti, 
nakti, miško gilumoje, kaip sku
banti širdis, sakytum, mušte muša 
varpelis. Kokia žmogaus ar žvėries 
ranka neša šioj nakties tyloj var
pelio aidą? .. Ir, rodos, artėja egly
no takeliu, tolydžia artėja. Stoviu 
kieme, visai prie eglių ir nesume
tu, ką daryti.

Buvau su kailiniais, kepure, tai 
ir paėjau i eglyną. Nedaug, taip 
gera penketą sieksniu, tik: „Ūūū, 
Kazytil" Nuaidėjo mišku žmogaus 
šauksmas, tačiau varpelis aidi
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Prūsai ir prūsai
• Likimo išblokštiems iš savo tėvų 
sodybų, daug kam is mūsų net sa
vomis susisiekimo priemonėmis 
ilgokai teko keliauti per vad. 
Rytprūsius. Nemažai kam teko ten 
kuri laiką prisiglaudus tūnoti ar 
vergiškai vargti su kastuvu ran
kose pristatytiems prie sunkiu ap
kasų rausimo darbų. Daugumai, 
be abejo, ten teko pirma karta 
pabuvoti, pirma karta pamatyti ir 
to krašto gyventoją jo kasdieniš
koje aplinkoje. Tačiau prūso var
das visiems buvo daug kartų gir
dėtas ir dabar dar neretai gir
dimas. Iš vienos pusės mokyklos 
suole sėdejes lietuvis žino, kad 
prusai yra buvę musų giminaičiai, 
vakarinė aisčių šaka, bet h kitos 
puses visi taip pat žinom, kad prū. 
sais vadinami tam tikros Vokieti
jos dalies gyventojai, aršiausi mi
litaristines bei imperalistines vokiš
kosios dvasios atstovai, policei- 
čtabo išmustrinti drausmingumo 
manekenai, nemėgiami taip pat net 
kai kuriose Vokietijos srityse. Nū
dienė prūso sąvoką kiekvienam 
daug ka sako. Bet ką gi sūriaisiais 
turi bendro senieji aisčiu prusai, 
su germanais neturėję nieko ben
dro? Kaip atsitiko, kad senųjų 
aisčių sakos vardas perėjo agresy-

viskiausiems vokiškojo pasaulio 
atstovams? Visa tai gali paaiš
kinti tik trumputė Prūsų krauto 
istorinė apžvalga.

Kaip žinoma, aisčiu krašto is
torijos prieaif.ry prūsais buvo 
vadinamos toliausiai i vakarus 
orasikhusios aisčių kiltys, kuros 
pirmosios pateko vokiečiu riteriu 
ordino (kryžiuočiu) valdžion. .Or
dinas pirmiausia Įsikūrė ju zemcje, 
tad ir *sios naujosios jo kolonijos 
viršininkas buvo pavadintas Prū
sijos krašto magistru, o kraštas 
Prūsija, prusu kraštu. Ir kiek tik 
ordinui pasisekė nukariauti, ne
žiūrint kokie gyventojai ten gy
veno. viskas buvo vadinama Prū
sija. Politine prasme tai, žinoma, 
buvo natūrali išeitis. Kai 1309 m. i 
Marienburgą persikraustė is Ita
lijos ir ordino didysis magistras su 
kapitula, ir visas kryžiuočių ord - 
nas, taip sakant, suprusejo.

Po vokiečiu ordinui nelemtojo 
Tannenbergo mūšio (1410) jis pra
dėjo tolydžio silpnėti. Per vad. 
trylikos metu kara jis prarado, o 
1466 m. Torno taikos sutartimi ir 
formaliai perleido Lenkijai visas 
savo vakarines žemes. Didele da
limi tai buvo kadaise lenkiškas bu
vęs Pamarys, ordino nukariautas

Amerikiečiu kariu eglutė Hochfeldo Baltijos kolonijoj

XIV a. pradžioje. Lenkijai tada 
teko ir dalis Prusu kra>;to desineje 
Vyslos pusėje ir Varmės vyskupija. 
Be to, ordinas buvo priverstas 
prisipažinti Lenku karalių vasalu. 
Kadangi Lenkijai atiteko ir pats 
Marienburgas, tad ordino sostine 
buvo perkelta i Karaliauju. Kai 
1525 m. ordinas buvo sekulari- 
zuotas, kai vienuoliu riterių val
stybė virto Albrechto Hohenzol- 
lerno valdoma Prūsijos kunigaikšti
ja, santykiai nepasikeite. Kadangi 
lenkai >s ordino 1466 m. gautąsias 
žemes taip pat vadino Prūsais, 
tad, kad nesusimarsytu, šieji buvo 
vadinami karoliniais arba Lenku 
Prūsais, o anieji kunigaikbtiniais 
Prūsais.

Pirmojo Prūsijos kunigaikščio 
Albrechto sunui mirus bevaikiu 
(jis buvo beprotis ir pats nevaldė), 
Prusu kunigaikštija atiteko Bran
denburgo markgrafui — kurfūrstui 
(1618). Nuo to meto ji jau nuolat 
buvo valdoma Hohenzollernų kar
tu su Brandenburgu is Berlyno. 
Kaip Prusu kunigaikščiai, jie skai
tėsi vasalai Lenkų karaliaus, o 
kaip Brandenburgo markgrafai — 
asalai Vokiečių imperatoriaus.

Eik 1660 m. Olyvos taikos trak
tatu Prusu kunigaikščiu vasalyste 
enkijos karaliams buvo panai

kinta. Didysis kurfiirstas Fridrichas 
Vilhelmas buvo pripažintas E rusu 

•nigaikstijos suverenu. Šio savo 
iimos galią rskėlusio kurfūrsto 
nūs Fridrichas III uz pasitarna- 
nus imperatoriui 1701 m. gavo 
iraliaus titulą. Kad taip neer-

Inz. KulvtnsKo nuoir.
Augsburgo-Hochfeldo lietuviu komitetas. Iš kairės i dešine: agr. J. 
Butkus, inž. M. Meiliūnas, P. Sesta kauskas, agr. J. Daugėla (pirminin
kas), inž. K. Biskis. _______________ _

ntu pavydžiu Vokieti'os kuni -

būti nė kalbos. Svarbu buvo, kad 
jie turėjo Prūsų karalių titulą ir 
kad tai buvo ju valstybe. Taip vi
sos Hohenzollernų valdomos žemės 
buvo pradėtos vadinti Prūsu ka
ralija. nors tikroji Prūsija ten su
darė labai nežymia dalele. Ji virto 
paprasta jos pačios vardu vadina
mos karalijos provincija.

Kai 1772 m. per vad. pirmąjį 
Lietuvos Lenkijos padalinima Fri
drichas II savo valstybei prijungė 
Lenku pavysli, apie Brandenburgą 

! sukauptos Hohenzollernų žemes 
susiliejo su tikrąją Prūsija. Dabar 
gautos žemės (maždaug tos pa-

uksciu, jam buvo sute ktas ne 
randenburgo, bet nuošalios Prū- 
ios karaliaus titulas. Juridiškai 
ek jis, tiek jo įpėdiniai karaliai 
•uvo Prūsuose, karališkoji ju sos- 
mė buvo Karaliaučius, kur jie bū- 
avo ir karūnuojami, o Branden- 
urge bei Berlyne jie buvo tik 

narkgrafai ir kurfiirstai. Tačiau 
cadangi Brandenburgas su prie jo 
prijungtomis sritimis visais atžvil
giais pralenkė Prusus, tad jiems i 
ta užkampi keltis nė i galva ne

cios, kurias 1466 m. Lenkija buvo

lerio Bismarko vadovaujamoji Prū
sijos karalija Austrijos itaka iš 
Siaurės Vokieti:os visiškai hstūmė, 
o nauiai sukurtos Siaurės Vokieti
jos valstybių konfederacijos prieky 
stojo Prūsija, paėmusi i savo ran
kas visų 22 konfederacijos narių 
užsieniu politikos ir kariniu pajėgų 
vadovybe. Po sėkmingo karo su 
Prancūzija, 1871 m. sausio 18 d. 
karalius Wilhelmas Versalyje pa
siskelbė paveldimuoju Vokietijos 
imperatorium - kaiseriu. Naujasis 
Vokietijos Reichas buvo 26 valsty
bių federacija, o jos centras bei 
branduolys buvo Prūsija. Reicho

galėjo ateiti. Absoliutizmo klestėji
mo laikotarpy, Hohenzollernų val
stybes galia iskelusių vad. karei- 

|viu karaliaus Fridricho Wilhelmo I 
ir jo sunaus Fridricho II valdymo 

Į laikais, apie juridinę pusę negalėjo

atgavusi iš vokiečiu ordino) buvo 
pavadintos Vakariniais Prūsais 
(Westpreu&en), o anksčiau buvusi 
Prūsija buvo pavadinta Rytprūsiais 
(Ostpreu^en) Tokie šių sričių var
dai rsliko ir iki musų laiku. O 
Prūsu karalijos vardas liko visam 
junginiui, visai Hohenzollernų val
stybei.

Hohenzollernų valstybė, vadina
ma Prūsų karalija, ir XIX a. toly
džio kilo, jos tarptautinis svoris 
nuolat augo. Amžius Vokietijos
gyvenimui vadovavusi senoji im
perija 1806 m. išnyko. Jos vietoje 
atsirado Vokietijos valstybių kon
federacija, tiesa, dar vadovaujama 
tos pačios Austrijos, bet jau neil
gam. 1866 m. vad. geležinio kanc-

kaizeris amžinai turėjo būti Prū-
sijos karalius.

XVIII — XIX a. amžiuje HohenzoL 
lernu valstybėje, vadin. Prūsu ka
ralijoje, susiformavusi militaristinio 
imperializmo dvasia pergyveno ir 
kaizerini reichą ir veimarine respu
blika (respublikinė konstitucija pa
skelbta 1919. VIII. 11 Veimare). Ji 
buvo ir vad. treciojo — hitlerinio 
— reicho atrama, šiandien tai va
dinama prūsiškąją dvasia, nors 
mūsų giminaičiai aisčiu prusai 
čia niekuo nedeti. Jie krito kaip tos
pacios agresyviosios vokiškosios 
dvasios auka, bet savo vardą pa
liko savo naikintojams. Paradok
salu, teisybė. Lyg kad ėriukais 
butu pavadinti aviu skerdikai. Ir 
vardai turi savąjį likimą . . .

dažnai ir arčiau. Visai girdėjau, I 
Jau norėjau bėgti i pirkią, bet su
silaikiau, nes lyg ir geda ... Visai j 
priartėjus varpelio dindėjimui, jau,1 
regis, garsas su sniego gabalais 
krinta, bet nieko nematyti. Ne
beišlaikiau ... i pirkia. Bet tuo 
kartu girdžiu vilko širdies — Ke- 
rulio balsą:

— Kas gi čionajos?
— A ... norėjai ko?
Kerulis priartėjo, ir lyg piktokai 

Įpareigoja:
— Dusia gelbėkim!
— Kieno gi taip? — nesuprasda

mas klausiu.
Žinai, Budrio Kaziuko: to durne

lio. Tai jis, kai moterys su pyra
gais tvainiojosi virtuvėje, neapsi- 
žvalgė, tai jis ir išbėgo. Nežinia. 
Einu, nesgi vienos moterys na
muose.

Nei šiaip, nei taip. Jis eina, tai 
ir aš iš paskos. Ir taip abu du, dar 
trečias — varpelis iki geros dvy
liktos valandos skambina. Abu ty
lim. Gerai, kad tas varpelis vis ti- 
lin, tilin, tai kalbėt nereikia, taipgi 
ir šaukti mažiau. Tas varpelio 
skambėjimaš Kūčių nakti miške 
taip krinta širdin, kad net graudu. 
Man ėmė dingotis, kad varpelis 
mane ragina pasisakyti Keruliui, 
jog aš jo arkli nunuodijau. Ir at
siprašyti ir atsilyginti.. Naktis bal
ta, tik medžiai, sniegas, jisai, aš ir 
varpelis. To varpelio, kad ir neti
kėsi, pilna lig dangaus. Net klaiku.

Kseveras, valandėle patylėjęs, 
apsidairė, gal būt, jis tarėsi pa
matyti varpeli, nes jo ausys sun
kiai girdėjo iš senatvės.

— Taip beeidami, žinosi, vaiką 
sutinkam keleliu grįžtant’. Jis, išgir
dės varpeli, ėjęs paskambinti, kad 
jam atneštų klumpes ir šližiku, nes, 
po medžiu besėdint, jam šalta pa
sidarę ... Jam buvo duota paskam
binti, bet Kerulis, paėmęs už ran
kos, kvietė grįžti namo. Ir taip 
atėjom arti mano namu. Aš praė
jau, bet Kerulis, ūmai atsiminęs, 
tarė:

— Gal aš vienas? .. .
— Jeigu gali? — Ir ūmai sume

čiau: kodėl ji vadina vilko širdim?
— Kur negalėsi, — jis atsakė ir 

pasuko i keliuką. Kiek paėjęs, jis 
aštriu balsu tarė:

— Tai ką — Kūčios? ...
Atsakau:
— Kūčios.
c— Tai gal visus velnius baigsim? 

— jis klausia. Ag tyliu, — nesu
prantu, ka tatai reikštu. Jis pri
duria: — Čia mums reikia gyventi, 
ir niekur iš čia neišbėgsim, tai 
kam dienas sunkinti! — Ir jis grižo 
prie manęs. Aš ištiesiau ranka 
kažin kaip, kvailu balsu tardamas:

— Ag tau dovano j.i.
—- Tai ir taip! — jis paspaudė 

man ranką ir nuėjo miško keleliu 
i balta nežinią, retkarčiais varpe
liui tilinduojant.

O aš stoviu, kaip nudiegtas, ir 
taip lengvumas ėmė gulti i krūti
nės giluma, vis su kiekvienu var
peliu ... Ir taip, kol jisai užgeso 
miško glūdumoje.

Prie eigulio sodybos priėję, at
sisveikinom. Kseveras skubinosi |

Feljetonas A. Mankūnas

D. P.
(Tęsinys) 

Gerbiamoji publika

Dabar prašau leisti skaitytoją 
supažindinti su čia kirbančia ger
biamąja publika.

Kaip jau minėta, šioje erdvėje, 
kuri sudaro jų „lebensraumą“, isi- 
kurusios keturios sąjunginės šei
mos, nors viena vargu ar galima 
seimą pavadinti, nes ja sudaro 
vienui vienas viengungis mokytojas. 
Su juo mums tenka pirmiausia ir 
susipažinti, nes, kai tik ikisi i kam
barį galva, jis pirmiausia krinta i 
aki. Uz griozdo, kuris yra kažkas 
tarp 1918 m. tanko ir kazermines 
spintos, o iš tikrųjų vaizduoja 

tolti, kaip visi po širdies slaptybių 
atvėrimo.

Jau buvo tamsoka, kai aš įžen
giau i paskutini, arti namu, nuti
lusi eglyną. Sustojau. Ir įsiklau
siau ... Tai Kūčių diena. Ir gir
džiu ... Varpeli . . . Tikrai girdžiu, 
bet toli toli jis liejasi ir plau
kia viršum visu miškų, sodybų ir 
kiekvienoj kertelėj.

Tuo metu ant tako, per kelias 
dešimtis metrų, išneria iš už krū
mų du vilkai. Taip arti, taip pa
togiai ... Aš jau norėjau kelti šau
tuvą prie peties, bet ūmai man pa
sirodė niūrus Kerelio veidas, nors 
aš jo niekad nemačiau, ir varpelio 
tolimas gaudesys . . . 

stala, mes pamatome ant lovos 
pūpsančia žmogysta. Nuo ilgesnio 
gausaus sriubos vartojimo jam lyg 
našlaičiui ėriukui išdribo pilvukas, 
o seniai neglaistytos jo potrumpes 
ir posiaures kelnytės virsta tikrais 
raundeliais, todėl atsistojęs jis gy
vai primena ant mieto pamauta 
pienpuodi. Bet iš tikrųjų jis retai 
teatsistoja, dažniausiai zlakso r>- 
drikas.Mat.tai smarkiai sudemorali- 
zuotas žmogus. Ilgą laika jis gu
lėjo tikroj trapisto lovoj, atseit, ant 
grynu lentų. Bet likimas jam su- 
shypsojo, ir stovykloj jam pavyko 
nutverti spyruokline lova su čiu
žiniu. Tai išmušė žmogeli iš pu
siausvyros — Misas dienas drybso 
lovoj ir niekaip negali pakankamai 
atsiskonėti linguojančios lovos pa
togumu. Vis dėlto jam dar i liko 
pareigos jausmas, kad sviesuolis 
privalo dirbti toki naudinga darbą 
ir tuo i kilnius žygius skatinti pla
čias tautiečių mases. Tik jis kartu 
mano, kad, pradedant darbą, rei
kia gerai pažinti visuomene, ku
rioj ruošiesi imtis darbo. Tad,no
rėdamas savo darbui padėti tvir
tus pagrindus, jis kol kas uoliai 
studijuoja ji apsupančia visuomene. 
Savo studijų išdavomis jis labai, 
patenkintas,* nes jam jau pavykę 
nustatyti čia pasitaikančius būdin
guosius psichologinius tipus ir 
kiekvieno ju procentą bendroje ma
sėje. Jo galva, kai mes pradėsime 
ps naujo kurtis, ūkio sritis pir
miausia pražysianti, nes daugiausia 
jis randąs ekonominio tipo indivi

du. Jis pastebėjęs, kad, jei tuo 
pačiu laiku atidaromos paskaitų 
sales durys ir maisto arba drabu
žiu sandelis, tai prie paskaitų sa
les liekas tik vienas kitas nusi
gėręs nemeigėlis, o visi kiti susi
telkia prie sandėlio duru. Be to, 
daugiausia kalbu jis girdis ne apie 
artimųjų likimą, ne apie sunaikin
tas kultūrines vertybes, o tik apie 
tėvynėje paliktus namus ir ūkius, 
pakastą sidabrą ir kristalą, apie 
paltus, sukneles, sidabrines lapes, 
kotiko kailinius. Visokios preky
binės transakcijos vykstą taip pat 
intensyviai ir su regimu pasiseki
mu. Ne mažiau gausus, jo nuomone, 
ir biologinis tipas, kas laiduoja 
mūsų gera fizini išsilaikymą. Visi 
vitaliniai pradai esą musuosiuose 
labai gyvi. Šalia ekonominiu kalbų 
lygiai plačiai skamba kalbos apie 
valgi. Nuolat kalbama apie tai, 
kas duodama iš sandėlio šioje sto
vykloje ir kas kitose vietose, kur 
dar galima ko nusipirkti ir kiek 
tai moka, kas kaip galima paga
minti. Gi šias kalbas lydi nuolati
nis tarškėjimas puodeliu, samčių 
dubenų, keptuvių, kunkuliavimas 
tuose puoduose ir keptuvėse čirš
kimas, palydimi energingų kovų 
dėl vietos prie virtuvės plytos. 
Visai sutartinai su rūpesčiu mity
bos reikalu eina jėgų taupymas. 
Kad žmogus nepamištų darbštumu, 
močia gamta apdovanojo žmogų 
palinkimu i miegą ir bodėjimusi 
darbu. Šiuos sveikus principus, 
kalbamojo tyrėjo galva, mūsų žmo-
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A. Rotulietis

Išblaškytųjų pėdsakais — per 
Ct

sugriuvusia Vokietija
(Tęsinys)

Augsburge. Jeigu Mūnchen’o 
centre labai sunku sutikti savo 
tautieti ir bendrai užsienieti, tai 
Augsburg’e sutiksi kiekviename 
žingsnyje. Sako, kad ju čia per 
20.000. Lietuvius, jeigu tik pasuk
si Messerschmitto fabriku krypti
mi, sutiksi būriais. Baltiečiai čia 
turi ištisą miestą. Ak, mieliems 
skaitytojams apie gerai pažįsta
mas vietoves nėra ko perdaug.

Greitasis traukinys Mūnchen- 
Frankfurt a. M. nešasi prieškari
niu greičiu pirmyn. Artėjame prie 
U1 m o, Ir ka gi? Ulmo ir apylin
kės visos bobutės baisiai pasipik
tinusios, užtai, kodėl lenkus, anot 
jų, tokius liumperius, apgyvendi
nę buvusiuose nacių erdviuose 
butuose.

— Tik pagalvokit, koks nežmo
niškumas, tokius liumperius, kaip 
lenkus, apgyvendino tokiuose šva
riuose ir erdviuose nacių butuose, 
-kreipiasi viena, gana pagyvenusi 
bobutė i antra, artėjant greitajam 
traukiniui prie Ulmo.

— Tai kur gi taip apgyvendino? 
— kreipiuosi Į vieną baisiai susi
rūpinusią.

— Na, gi, Ulmo gražiausiame 
priemiestyje!

— Žinoma, negerai — atsakau. 
Visos bobutės, besiruošiančios Ul
mo stotyje išlipti, palankiai su
žiuro i mane.

— Bet mielos poniutės, ar jums 
žinoma, kas su tais pačiais len
kais atsitiko, kai pirmomis šio 
karo dienomis pakliuvo i jūsų ka
riuomenės belaisvę?

— Na, o kas, — buvo atvesti 
i Vokietiją ir padalinti pas ūki
ninkus.

— Taip, tai taip! Bet ar žinoma, 
kad pav. Klaipėdoje lenkų belais

vių „darbdaviai" lenkus kaip šu
nis prie dviračio prisirišę vežio- 
jos. Ar žinoma, kad lenkai netu
rėjo teisės viename vežime sėdėti 
su vokiečiais ir pav.

— Ak, tai mums nežinoma. — 
Mes visą laiką gyvenome mieste. 
— Gaila, jeigu taip ištikruju bu
tų buvę. — Suabejojo viena iš tu, 
kuri taip smarkiai piktinos len
kais.

Jau joms visiškai besiruošiant 
išlipti, pateikiau dar viena iš 
tūkstančiu atsitikimu „perliuką", 
būtent, apie tai, kaip viena dva
rininkė, gyv. Strelle a. Elbe rusų 
belaisviui (1944/45. mt žiema) pa
siūlė išsikepti amputuotas jaunų 
šuniukų uodegaites.

Į tai mano kompanija man nie
ko neatsakė, nes kaip tik sustojo 
traukinys ir visos šoko veržtis 
laukan, kai kurie ritosi ir pro 
langus.

Ulm’a Dunojus dalina i Senaji ir 
Nauja ji Ulm’a. Naujasis priklau
so Wurtenbergo valstybei. Tai bu
vęs didelis prekybos ir susisieki
mo mazgas. Dabar apie tai liudija 
tik buvusiu didžiulių pastatu 
griaučiai. Vienintelis Mūnsteris 
yra palikes sveikas, nors švento
riuje buvę paminklai yra gerokai 
nukentėję. Ulmo Mūnsteris, 162 
metru aukščio, yra savotiška 
evangeliku ir vokiečiu istorijos, 
ypač karinės, šventovė. Anksčiau 
buvo galima pasikelti i pati bok
štą, bet dabar, dėl remonto neke
liama. Beveik visi langų vitražai 
išlikę.

Kai pereidamas pro Dunoju i N. 
Ulm’a- i Wfirttenbergo respubli
ka, pasiteiravau vienos vokietes, 
kur muitinė, ši, rūsčiai susirau
kusi, nieko neatsakė.

Prie Ulmo ir Ulme savo tautie- 1 
čiu neradome. Jie visi persikėle 
prie Giinzburgo i vieną pami- ke, 
buv. Ar beitsdienst' lagerius. 
Šios vietoves nū keliuose buvo 
gaminama Įvairiausios rusies 
sprogstamoji medžiaga. Patys fa
brikai buvo užmaskuoti gana gerai, 
daugelis įrengti požemiuose. Bei 
vis dėlto ponų vandenuocių viską 
matanti akis užmatė ir pačioje 
fiihrerio sunkiausioje valandoje 
gerokai uždavė ...

Naujasis lageris, lietuviškai šne 
kant, yra tipiška stovykla. Stovy
klų pastatai — dviejų rusių: bu\ 
darbininku patalpos — gyv. narna 
ir administracijos. Vienos nuo an 
tru atskirtos ne tik plento, bet ir 
skiriasi savo pastatymu bei iren 
gimais. Buv. darbininku patalpos 

žemos, su plok čiais stogais, 
priplotos, lyg blynai, prie žemes, 
pastatytos pigiu budu ir pasku
bomis. Bendras koridorius per visa 
pastata, o is jo i atskirus kam
barius durys, — štai ir viskas. Jau 
dabar stovyklos administracija 
daug rūpesčių kelia, kaip ap
sisaugoti nuo žiemos vargų. An
troje plento pusėje, irgi pamiškėje, 
buv. administracijos tarnautoju 
gyvenamosios patalpos yra hme- 
tytos nedideliuose dvieju aukštu 
namuose, kurie h oro ir vidaus 
atrodo gana praktiški ir skoningi. 
Šiuos pastatus beveik visus uzeme 
latviai.

Lietuvių stovykla beveik visą 
sudaro buvę darbininkai. Sugy
venimas yra. Jau yra susiorgani
zavęs choro ir tautiniu šokiu an
samblis, pasivadinės „Aušra". Vei
kia pradžios mokykla, organizuo
jami 'šoferiu ir anglu kalbos kur
sai. Stovyklos vietovė labai graži 
ir sveika, prisiglaudusi tarp mLkų 
ir Giinzo.

Stovyklos aikštė papuošta Vy
timi, Gedimino stulpais, amerikie
čiu ir UNRRA'os ženklais, šalia 
aukštame stulpe plevėsuoja l etu- 
vlska trispalve. UNRRA'os atsto
vybė, prysakyje su Mrs. Robert- 
sohn, Giinzburgo skyriaus direk
tore, labai daug teikia visokerio
pos pagalbos.

Stuttgartas, vadinamas vokiečių 
užsieniečiu miestu (Stadt der Aus- 
landsdeutschen) išdidžiai r sidestes 
Nekaro slėnyje, yra buvęs gana 
puošnus. Jo buvusi šaunumą pri
mena 6—8 aukštu pastatu griaučiai, 
plačios alėjos ir aikštes. Dabar rs 
to buvusio vokiečiu užsieniečiu 
pasididžiavimo ir vyno miesto liko 
tik milzinlskos griuvėsiu krūvos. 
Nieko neliko, kas vėl galėtu teikti 
gražų ir patogų gyvenimą. Dabar 
jame prasideda naujas gyvenimas, 
— kietas ir nedėkingas. Kaip tik 
tas, apie kuri tiek daug vokiečiai, 
ypač jų fūhreris, po pirmojo pa
saulin© karo melagingai kalbėjo. 
Bet vis dėlto daugelis šio miesio

Taip dabar atrodo Kristaus gimimo vieta Betliejuje

buvusiu gyventojų braunasi atgal, 
ieškodami prarastųjų dienu, kurios 
daugeliui taip sunkiai pamirštamos, 
ir kurios del ju pačių kaltes buvo 
taip tragiškai prarastos.

Lietuviu Stuttgarto miesto pa
kraščiuose gyvena kelios šeimos, 
issimeciusios privačiuose butuose, 
visi kiti perkelti nuo Stuttgarto 
už 7 km; dauguma patalpinti 
viename kaime, suglaudinant vie
tos gyventojus, gi kita dalis gy
vena vienoje stovykloje. Stovykla 
tik kūrimosi pradžioje. Pirmininkas 
— ponas Ladyga. Organizuojama 
pradžios mokykla.

(Pabaiga)

nės išlaiko visoj pilnumoj. įkrovę 
kiek reikiant i gurkli, kad sąžinė 
negraužtu, jog alkani, jie prisitaiko 
prie lovos visais taukais ir pa- 
miega tol, kol is pilvo ateina tele
grama i smegenis, kad laikas butu 
vėl užkasti. Žinoma, jei vyrukas 
potrumpis, tai ta telegrama ir grei
čiau pasiekia smegenis, bei jei il
gesnis — tai užtrunka kartais ir 
parą.

Iš to pat sveiko fizinio išsilaiky
mo instinkto kyla ir energinga ko
va uz užuovėją su deramu kiekiu 
erdvės ir oro. Jei atsiranda nesu
sipratusiu pasikesintoju tos erdves 
dali užgrobti, tuomet ji ginama su 
deramu atkaklumu. Ir tai visai su
prantama — šiuo laiku ir tu pa
čiu musu tautiečiu tiek atsiranda 
reikalingu kokio plyšio nutūpti po 
ilgo skraidymo, kad, jei kiekvienam 
pradėsi is perdėto geraširdiškumo 
po kerte užleisti, tai galiausiai 
teks atsidurti silkės statinėje pa
dėty. Ir kokia iš to nauda? Šiaip 
jei ir griebs galas, tai ji viena, o 
kitaip gali jau ir dvieja nueiti i 
tautiniu nuostoliu sąskaita. Gi iš
mintis sako, kad, jei jau nuostoliai 
neišvengiami, tai geriau jų tik pu
se turėti, ir tegul juos turi geriau 
kas kitas, o ne aš.

Taip pat tas gerbiamasis stebė
tojas mūsiškių tarpe yra suradęs 
nemaža visuomenininku, i filosofi
ją linkusiu, o ypačiai gausiai me
nininku. Deja, daug ką iš jo ver
tingų pastabų čia tenka nutylėti. 

Visuomenininkai labai opūs pa
darai. Nė dangaus angelai negali 
pasakyti, del ko jie gali isizeisti. 
O įžeisti jie pavojingesni uz ugni 
— tuoj nepripažins skirstymo me
tu, kad tau reikia marškiniu, arba 
pirma proga irasys tave i Sąrašą 
rsvezti i prastesnę stovykla. Me
nininkai, žodeliu pakibinti, gali 
taip pat išdaigą iškirsti. Dabar, 
mat, jeigu nuo bulvių skutimo 
mergiote nori būti laisva, tai bėga 
ir isiraso i tautiniu šokiu grupę 
arba i chorą, bet šokėjos po isi— 
rasymo atrodo lyg švino puspa
džius gave ir negali kojų pakelt, 
todėl ir nedaro tuščiu pastangų 
šokinėti, o choristes tiesiog i «sunų 
gimine isiraso. Tokiu, kurie atkak
liai šokinėja ir gerkles laido, retai 
kur terasi. Bet kas žino, kuo 
baigsis, jei juos pakibinsi. Jei iš 
pasiutimo jie be jokio pasiruošimo 
pradės šokinėt ir šūkaut . . . Ne, 
geriau juos palikime ramybėje!

Pati save žmogus su spyruok
line lova skiria i filosofuojančių 
tipą ir, norėdamas tai pateisinti, filo
sofuoja. Ligi šiol jis jau spėjo su
formuluoti keletą pažymėtinų iš
vadų. Gamtos filosofija jis pratur
tino dėsniu, kad žmogus tikrai yra 
gyvulių karalius, nes jo gyvuliš
kumas yra didžiausias. Jame daž
nai sutelpa viename vilkas, lapė 
ir kiaulė kartu, ko šiaip gyvulių 
tarpe jis nepastebėjęs. Meno filo
sofiją jis apdovanojo dėsniu, kad 
grožio sąvoka yra lygstama. Kit
kart buvo nuomonė, kad gražiausi

parsivešime, tai jau bus koks 
100.000 kapseliu, ir mes be galvos 
sukimo turėsime kur susukti bemaž 
visas Lietuvos lemputes. Panašiai 
galime kiekvienas parsi ezti me
džiagos bent vienam akėtvirbaEu 
ir paremt visai jaučiamai žemės 
ūki.

Savo idėja jis propaguoja gyvu 
savo pavyzdžiu — kala dėžes ir 
renka visoki technini turtą. Tų 
dėžių jau pristatyta visa jo val
doma teritorija, ir del to lovas te
ko pastatyti ant tų dėžių- Deja, is 
to iškilo jam sunkumu, kurie turės 
būti nugalėti. Į palubę su savo 
lovomis pakilęs, pateko i kai ko
kius įtartinus oro sluogsnius, ku
riais žmona ypatingai nepatenkinta 
ir kelia kas vakaras alasą.

Nuo savo aukštybių inžinieriaus 
akis visuomet krinta ant kirbančios 
gretimoj zonoj valstybininko šei
mos. Pats valstybininkas paprastai 
yra horizontalinėj padėty ant savo 
lovos, nes jis griežtai laikosi prin
cipo nieko nedirbti. Tai žmogus, 
kuris save taupo ateičiai. Jo galva, 
ateity mums reikės švariu žmonių, 
vyrų be dėmės ir , priekaišto. O 
darbą dirbant, tokiu išlikti neįma
noma. Imkis kokio tik tu nori dar
bo, vis tiek iš jo išeisi apipešiotas 
ir sumurzintas. Visi, kurie tik spėjo 
pabuvoti kokiuose komitetuose, 
organizavo kokius nors ansamb- 

! liūs, kūrė mokyklas arba pabuvo j 
bent savaitę sandėlininku ar net 
maisto dalintoju, šiandien jau tik Į

dalykai yra Rafaelio madonos ir 
panašus menas, o sios dienos žmo
gui gražiausias dalykas pasauly — 
riebalų akutė sriuboje.

Bet palikime mes ji filosofuoti 
ir pasidairykime i kitus čia esan
čiuosius. Štai šalia jo su savo 
gyvu ir negyvu inventoriumi ket
virti kambario uztupes inžinierius. 
Ji reikia skirti jau prie visuomeni
ninku tipo. Jo galva pramušta pa
siruošimu mūsų sugriauto krašto 
atstatymui. Žinoma, jam rupi pir
miausia techninis atstatymas. Jis 
svajoja pirmiausia apie plačia 
krašto motorizacija. Tam reikia 
daugybės šoferiu. Tad jis ir ėmėsi 
organizuoti jiems kursus. Čia ir 
iškilo jo organizaciniai gabumai. 
Nemokamai, aišku, kiekvienas grei
tas i kursus, bet tik užsimink apie 
pinigą, tai velniai išlakstys taip, 
kad nė Nurmi būdamas ju nepa
gausi. O jis vis dėlto pagavo. 
Pradžioj nieko apie mokesti ne
sakė, o kai kursai jau i galą — 
duokit pinigėli, o kitaip iš manes 
nė žodžio neisgirsit ir parašo, kad 
kursus baigėt, negausit. Pinigai 
buvo sumokėti, pažymėjimai pa
sirašyti, ir mes jau turime reikia
muosius šoferius. Kai tik isigysim 
masinas, galėsim važinėti kaip 
vėjas.

Be to, jis turi ir kitą šaunią 
idėja: atstatymo reikalams rinkti 
technini turtą. Jo nuomone, jei mes 
kiekvienas čia pasirūpinsime po 
vieną kapseli lemputei ir juos Į

žuvę žmonės. Visuomenės teismas, 
susitelkęs virtuvėje apie plytą, juos 
nuteisia be apeliacijos. Jie taip 
dailiai „ismaliavoti", kad ir tikroji 
motina nebepažintu. Tad ponas 
valstybininkas ir mano, kad, jei 
visi be atodairos imsis visokių 
pareigų, tai, grizus namo, nebus 
is ko paskirti net patikimą kiem
sargi, o apie aukstesnius pareigū
nus negales būti ne kalbos — juos 
reikės nebent issiratsyti iš užsienio. 
Būdamas apsigimęs skeptikas, 
žinoma, jis netiki tais teismais, bet 
baisiai ant tų „buvusių žmonių“ 
įsiutęs, kad jie, avių galvos, neap
dairiai likviduoja ateičiai rei
kalingus žmones. Jeigu jie nemoka 
padaryti stebuklo ir desimti porų 
batu padalinti penkiasdešimčiai 
pretendentų, duodami kiekvienam 
po pora ir dar puspadžius prie to 
pridėdami, ko jie ten kiša nosis. 
Ilgos eiles jais pasipiktinusių ir 
mokančių si stebuklą padaryti per 
juos prie šio darbo neprieina.

Taip i reikalą žiūrėdamas, jis 
kantriai taupo save ateičiai ir tos 
rusies propagandą varo pažįstamų 
tarpe.

Apie ketvirtosios zonos Įgulą- 
daug ko pasakoti nenoriu — ten 
sėdžiu as pats. Ką blogo apie save 
pasakyti neturiu, o būdamas visais 
atžvilgiais nepeiktinas padaras — 
sekdamas kitais, aš taip paf lai
kausi geros apie save nuomonės 
— noriu toks išlikti ir iki pat galo: 
apsimesti kukliu ir nesigirti.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Kaufbeuern. — Gruodžio 16 d. 

Įvyko Pabaltijo kolonijos atidary
mas. Vakare buvo koncertas, 
kurio programa atliko is Augs
burgo atvykę solistai — Šestakaus- 
kienė, Kristolaityte, Baranauskas, 
Ambrozaitis, muz. J. Kačinskas ir 
V. Valeikos vedamas dūdų or
kestras. Suruoštose vaise.se daly
vavo daug svečiu ir visi stovyklos 
gyventojai, neišskiriant ne vaikų. 
Stovykloje gražus sugyvenimas, 
gera tvarka. Yra pradžios mo
kykla, vaiku darželis, veikia anglų 
kalbos ir buhalterijos kursai. Lie
tuviu yra apie 150. Kiek mažiau 
latvių, estų.

Bayreuihas. — Suaugusiems 2—3 
kartus savaitėje skaitomos paskai
tos, suorganizuotas vyru choras, 
tautiniu šokių grupe, veikia spor
tininkai.

Lapkričio 23 d. proga buvo 
surengtas menininkų pasirodymas, 
kuriame dalyvavo vyrų choras, 
vedamas V. Šimkaus, ir tautinių 
šokiu trupė, vadovaujama Kauno 
teatro baleto artistes J. Adoma
vičiūtės. Gražiai pasirodė savo 
vokaline jėga Brazys (baritonas).

Augsburgas. — ttochfeldo 
lietuviu stovykloje Kalėdų švenčių 
proga buvo suruošta bendra Pa
baltijo tautų eglute. Pirmąją Ka
lėdų dieną prie eglutes susirinko 
nemažas skaičius stovyklos gy
ventoju. Stovyklos vadovas Ceicys 
paskaitė stovyklos komendanto 
Voukovitch, socialiniu reikalu 
skyriaus vadoves N. G. Fancourt 
ir savo sveikinimus. Po to atskirai 
sveikino susirinkusius kiekvienos 
tautybes komitetų pirmininkai. Su
giedoti Pabaltijo tautų himnai.

kalėdų antrąja diena eglute buvo 
suruošta darželio ir pradžios mo
kyklos mokiniams. Mažieji pade
klamavo eilėraštukų, suvaidino 
scenos vaizdeli; vaiku choras pa
giedojo kalėdinių ir kitokių gies
mių. Už tai jie Kalėdų senelio 
buvo apdalyti kukliomis dovanė
lėmis.
Haunstetteno lietuvių koloni

jos moterų komitetas buvo suruosęs 
ranku darbų parodėlė; joje buvo 
išstatyta gana menLkų eksponatų. 
Gražiai buvo suruoštos bendros 
Kūčios viengungiams. Dalyvavo 
sąjungos pirmininkas, komiteto 
pirmininkas, kunigai ir kiti kvie
stieji. Kūčių rengimu rūpinosi 
Vaznonis. Pradžios mokykla su
ruošė pasirodymą su vaidinimu, 
šokiais, deklamacijomis ir dai
nomis.

Svetimšaliu ligoninė Augsburge
Karui pasibaigus, iškilo gyvas 

reikalas aprūpinti Augsburgo sri

Po šiuo paveikslu amerikiečiu laikraštis „St. Louis Post^ Dispatch" 
deda parašą „Vienintelė viltis". Tatai šiuo metu yra reikšminga, nes 
Amerikos senatas neseniai vėl UNRRA'i paskyrė 1 milijardą 350 mil. 

dolerių.

ties išblaškytuosius ambulatoriniu 
ir stacionariniu gydymu. Stovyk
lose isikurus ambulatorijų tinklui, 
mta rūpintis Augsburge steigti ligo
nine. Karinei valdžiai ir UNRRA'i 
padedant, buvo gauti Serwatius 
Stift rūmai. Prieš karą juose buvo 
seneliu prieglauda, karo metu — 
Augsburgo miesto ligoninės vidaus 
ligų skyrius, o pries karui pasi
baigiant — karo ligoninė. Svetim
taučių ligonines organizatoriais 
buvo dabartinis jos direktorius 
lenkas dr. St. Skupinski ir lietuvis 
dr. A. Maciūnas. Šiuo metu ligonine 
yra gerai aprūpinta moderniais apa
ratais ir medikamentais.

Ligoninėje veikia chirurginis, vi
daus ir uzkreciamujų ligų skyriai. 
Yra 250 lovų. Užkrečiamųjų l.gu 
skyriui vadovauja prof. J. Meskaus- 
kas, chirurginiam — dr. A. Maciū
nas, kartu dirba dr. T. Savickas. 
Tuberkulioziniam skyriui vadovauja 
A. Snieska.

Ligoninės laboratorijos ir rent
genai patarnauja ir ambulatori
niams ligoniams. Šiaip ambulato
riniu gydymu aptarnaujami tik chi
rurginiai ligonys.Rengiamasi įsteigti 
moterų ligų ir odontolcginiai sky
riai; tuomet lovų skaičius ligoni
nėje bus per 350.

Ligoninės gydytojų sudėtis tau
tybėmis mišri: 4 lietuviai, 3 lenkai, 
1 čekas ir 3 vokiečiai.

Daugumas seserų — vienuolės, 
Serwatius Stift kūrėjos ir savinin
kes. Yra keletas seserų h Pabaltijo 
tautu. Slauges ir technikinis per
sonalas — vokiečiai.

Paminėtini ligoninės tuberkulio
ziniame skyriuje vykdomi masiniai 
Pabaltijo piliečiu plaučių tikrinimai 
rentgenu. Ju dėka pavyko is siu 
žmonių tarpo išskirti per 20 už
krečiama Tbc forma sergančių ir 
laiku atiduoti juos gydymui.

Neseniai gautas iš ligoninės va
dovybes sutikimas surengti joje 
lietuvių seserų samaritiecių kur
sus; greitu laiku kursai pradės 
veikti.

Lietuvių šioje ligoninėje nuolat 
-gydosi 30 — 40 asmenų.

Gruodžio 22 d., Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Augsburgo skyriaus 
rūpesčiu, lietuviams ligonims bu
vo išdalytos dovaneles, o Kalėdų 
pirmąją dieną atlaikytos vietos 
koplytėlėje misios. Pamaldų metu 
giedojo solistai Sestakauskienė ir 
Baranauskas. Solistams akompa
navo muz. J. Kačinskas.

Ligonys yra labai dėkingi Raud. 
Kryžiaus valdybai už dovaneles, o 
menininkams — uz gražią progra
ma ir tikisi, kad jie ir ateity nebus 
pamiršti.

Pagrindinės jėgos pokarinėj Europoj ir Artimųjų Rytų diplomatijoj
Rusija matomai užbaigė pirmąją Europos programos fazę — įkurdama savo vakarų saugumo zoną. 

Dabar krypsta i antrąją fazę įsigyti šiltų vandenų uostus ir išėjimą i plačias juras. Besiekdama siu 
tikslų, iejo i konfliktą su D. Britanija, kuri stengėsi sustiprinti savo pozicijas Viduržemio juroj ir Artimuo
siuose Rytuose, pro kur eina jos imperijos gyvybiniai keliai. Tarp tu dvieju didžiųjų valstybių įtakos 
sferų yra vadinamasis Vakarų blokas. Jo veikimas yra britų arba anglų - amerikiečiu palaikomas. Sovietų 
Rusija stipriai prieštarauja tokiam blokui, jai nedraugingam kontinente tsreikstam tradiciniu terminu: jė
gos pusiausvyros išlaikymas. (The New York Times, gruodžio 9 d.)

Radijo žinios 
is tėvynės

— Kaip anksčiau pranešėm, Klai- 
dėdoje veikia muzikos mokykla. 
Direktorium yra muzikas Juozas 
Karosas. Švietimui vadovauja bu
vęs Klaipėdos ir Vilniaus gimna
zijos direkt. J. Trukanas. Daug jam 
padeda Mileris.

— Lietuvoje šiuo metu yra tik 
5.000 mokinių; tai gimnazijų, pra. 
dinių, amatu ir kitų specialinių 
mokyklų mokiniai.

— Kauno operetėj kyla solistas 
S. Bacevičius. Drama duoda tik 
svetimuosius veikalus, būtent: M. 
Gorkio, Šolochovo ir kitu.

— Dažniau per radiją nugirsta
mas operos solistas tenoras Lukšta- 
raupis, daugiausia duodąs lietuvių 
muziku kūrinius.

— Kaune gegužės mėn. 7 d. tra
giškai žuvo buvęs Lietuvos Stei
giamojo Seimo narys Lietuvos Ban
ko direktorius Julius Kaupas. Ve
lionis buvo žymus veikėjas, ilgesni 
laika gyvenęs Amerikoje, redaga
vęs „Garsą", „Draugą" ir kitus lai
kraščius.

— Šiemet Lietuvoje mirė žymus 
teisininkas prof. M. Remeris.

— Kauno Kunigų Seminarija 
paskutiniu metu silpnai veikia. 
Rektorium yra prof. dr. Gruodis. 
Kitos seminarijos neveikia.

Is lietuviu laikrastijos
Paskutiniu laiku „Žiburių" re

dakcijoj gauta:
„Aidai", kultūrinis informacinis 

leidinys, Nr. 9 (11), Mūnchenas. 
Turiny dr. V. Bieliausko, J. Viekš- 
nelio str., Aisčio, Tulauskaitės eil. 
ir kt

„Mūsų Kelias", dvisavaitinis laik
raštis lietuviams, N r. 8.

• „Naujasis Gyvenimus", religinės 
kultūros laikraštis, Nr. 2, leidžia 
Lietuvių Kunigų Sąjunga. Rašo 
prof. A. Maceina, Kun. V. Bagda- 
navičius ir kt.

„Kelias i Tėvyne" Nr. 1, Bad- 
Wohrieshofen lietuviu sieninis lai
kraštėlis. Rašomas mašinėle. Turi- 
iy, be keletos straipsnelių, plati 
vietos kronika.

„Musų Dienos" Nr. 2 (102) ir Nr. 
3 (103), Oldenburgo lietuviu sto
vyklos „Unterm Berg“ biuletenis. 
Spausdinamas rotatorium. Išeina 
kasdien, vieno raš. lapo dydžio. 
Turiny, be žinių, duodama Prano 
Cozulio novelė „Jaunystė tarp
knygų".

„Stovyklos Aidai", nepažymėtas 
nei numeris nei leidėjas. Spausdi- namas rotatorium. Turiny porę PUJKe ir vėliau permoi amo 
straipsneliu apie lapkričio 23-ją, acija. Čia jis buvo lakūnas 
keletas eilėraščių, žinios ir kt. | kintojas.

„Lietuviu Balsas" Nr. 21, išeina 
Regensburge, spausdinamas rotato
rium, 10 psl. raš. pop. dydžio. Duo
dama idomių žinių ir H. Blazo 
fragmentas iš nespausdintos kny
gos „Rudosios mirties stovykla".

„Wiesbadeno Lietuviu Balsas", 
22—36 Nr. Nr. Išeina kasdien, be 
šventadieniu, dažniausiai vieno la
po raš. pop. dydžio. Spausdinama 
rotatorium. Lapkričio men. 23-jai 
skirtas numeris padidintas ir pai
liustruotas. Nuo 32 Nr. pradedamas 
duoti fragmentas iš St. Būdavo ro
mano „Erikos saulėtekis".

Kultūrines naujienos
— Poetas Bernardas Braz

džionis baigia rašyti konspek
tine musu naujosios literatūros 
apžvalga mokyklai ir visuomenei, 
pavadintą „Šeši dešimtmečiai. Lie
tuviu literatūra nuo 1884 iki 1944 
metų". Veikalas turės šešis pagrin
dinius skyrius: I — Rudens vaka. 
ras (klasikinis realizmas, romanti
nis realizmas ir realistinis pozity
vizmas), II — Pavasario balsai (tau
tinis romantizmas ir estetizmo pra
dai), III — Vaivorykštė (roman
tizmo viršūnė, naujos srovės: im

MIRUSIEJI LIETUVIAI
Stasys Jasiunskas

Mirtis ateina netikėtai ir dažnai
ne laiku — dideles itampos ir 
dideliu Įvykių metu ii paima aukas 
k geriausių kovotojų tarpo.

1945 metų lapkričio 10 d. Uchte 
lietuvių stovykloje „Vytis“ staiga 
Girdies liga mirė buv. aviacijos 
kpt. Stasys Jasiunskas.

Velionis gimė 1907 m. gegužės 
mėn. 8 d. Marijampolės apskr. 
Kaušuose. Baigės Karo Mokyklą, 

. kuri laiką tarnavo 9 pėstininkų 
Į pulke ir vėliau perėjo i karo avi-

• nai-

presionizmas, estetinis realizmas ir 
formaliniai ieškojimai), IV — Pra. 
giedruliai (klasicizmas, literatūra 
po 1918 m. — Vaižganto, Vienuo
lio, Krėvės, Šatrijos Raganos, Že
maitės, Čiurlionienės, poetu Puti
no, Binkio, Kirsos, Sruogos veika
lai), V — Tarp dvieju aušru (tarp 
simbolizmo ir dekadentizmo) irVI — 
Trys frontai (neorealistai — akty
vistai, estetai — simboleikai, kelias 
i klasicizmą). Maironio „Pavasario 
balsų" 50 metų sukakčiai paminėti 
poetas ruošia rinktines Maironio 
poezijos laida „Musų Maironis".

— Rašytojas Liudas Dovy
dėnas parašė dvieju veiksmų 
soenos vaizdeli „Kur giria žaliuo
ja". Neseniai baigė rašyti vieno 
veiksmo scenos vaizdeli vaikams 
„Girios susirinkimas".

— Dipl. inž. archit. Vytautas 
Žemkalnis parašė penkių 
veiksmu drama „Audra", kur pie
šiamas netolimos praeities gyveni
mas.

— Rašytojas Jonas K u z m i c- 
k i s rašo studija apie Antano Vie
nažindžio kūryba. Išleido rotato
rium spausdintą „Lietuviu literatū
ros istorija", tautosakos kursą. 
Rašo literatūros teoriją.

Velionis buvo geras lakūnas, 
geras draugas — bičiulis, geras 
visuomenininkas ir ryžtingas ko
votojas del laisvės, tos didelės 
laisvės — visų mūsų siekio. Jis 
nė karta nebuvo susvyravęs — 
perėjo garsiąją Červene, vokiečių 
okupacijos metu Salaspilio kon
centracijos stovyklą, buvo pa
žemintas ir „didžiųjų“ niekintas, 
bet visada buvo nesvyruojąs savo 
tikėjime, kad laisvas gyvenimas ir 
laisvas apsisprendimas turis ateiti.

Maciau Stasi grizusi is Čer
venės, mačiau ji Dancige atvežtą 
iš Salaspilio ir feldwebelio pa
žemintą, mačiau ji jau praūžus 
karo audrai laisvą — bet jis visada 
buvo vienodas savo kovotojisku 
budu, nenusimenąs, optimistas. Jis 
visada buvo drąsus, apsisprendęs, 
nepalaužiamas,

Tavo artimieji, draugai, pa
žįstami ir visi geros valios lietu
viai nulenkia galvas prieš tave, 
Stasy, ir kartu su tavimi tiki, kad 
ateis ir mūsų Didžioji Laisvė ir 
musų Didysis Apsisprendimas.

A. a. Stasys Jasiunskas palai
dotas 1945 m. lapkričio mėn. 12 d. 
Uchte katalikų kapinėse.

Jonas Jurkūnas
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Paieškojimai
221. Gedgaudaitė-Kontrimienė Stefa 

gyv. Amberg, Kaiser-Wilhelm- 
Kaserne, ifško savo broliu 
Adomo, Jono ir Kazio Ged
gaudu.

222. Navickas Vladas, gyv. Lands
hut, Bayern, lietuviu stovykla, 
ieško savo sunu Vytauto ir 
Vlado Navicku, gyv. Skuode.

223. Stelmokas Jonas, gyv. Dor
verden, Kreis Werden, Mont
gomery Camp, . ieško tėvo 
Sielmokeviciaus Jono, pas
kutiniu metu, gyv. Austriioje.

224. Mieželis Antanas, gyv. Illertis
sen, lietuviu stovykla, ieško 
sunaus Mieželio Broniaus, gim. 
1927 metais ir švogerio vaiku
čiu, tarnavusiu Lietuvos kar. 
I pešt, pulke. — visi is Zarasų 
apskr.

225. Miknevicius Vladas, gyv. Augs
burg-Hochfeld, lietuviu stovyk. 
la, ieško sunaus Mikneviciaus 
Gnadijaus.

. 226. Orentas Juozas, gyv. Gottin
gen, Nikolaiystr. 1, ieško su
naus agr. Valentino Orento, 
kilusio is Sintautų.

227. Balciauskiene, gyv. Gottingen, 
Nikolaystra&e 1, ieško brolio 
Zarankos Algirdo, kilusio is 
Šiaulių apskr.

228. Kondratavičius Jonas, gyvena 
Kaufbeuren, Jugendheim 13 b, 
ieško Paltanavičiaus Stasio ir 
Onos, gyv. Breisach (Baden), 
Dunduliu Juozo .ir Julijos is 
Jonkkio, Jakubu Jono ir Va
lerijos, gyv. Lithuanian Lega
tion, 19 Kesington Palace, 
Gordens, London 103, Kondroio 
Prano, gyv. USA Filadelfija Pa

229. Jonas Miciulis gelezink., gyv. 
Augsburg - Hochfeld, lietuviu 
stovykla, ieško giminių ir pa
žįstamu.

230. Grigaitė Veronika, gyv. Augs
burg-Hochfeld, lietuvių stovyk. 
la, ieško brolio Grigo Antano, 
gyv. Anykščiu valse. Burbiškiu 
pradžios mokyk.-

231. Lapenienė Konstancija, gyvena 
Biberach, lietuvių stovykla, 
ieško Emilijos Lapėnaites i-s 
Kauno, Kazio Zabulionio i-s 
Ukmergės, Marijos Spindo- 
nienes is.Kauno, Baginskienes 
Stefos i-s Ukmergės., stud. 
Balitaviciaus Mečio i-s Kauno 
ir Vaiionių, dirbusiu Haleino 
bravore.

232. Juozas Bankus, gyv. Augsburg- 
Haunstetten, Flachstr. 43, ie.ko 
Bankienes, Birutes ir Tareses 
Bankutyciu.

233. Karaciauskai Igoris ir Ona iš 
Kauno, gyv. Augsburg-Hoch- 
feld, lietuvių stovykla, pra-o 
atsiliepti gimines ir pazistamus.

234. Jonas Mikliauza, gyv. Wunsie
del, lietuvių stovykla, ieško 
žmonos Mikliauzienes Marijo
nos, ir dukterų Emos, Anės ir • 
Idos.

235. Kutka Jonas, gyv. Wunsiedel, 
lietuviu stovykla, ieško Elenos I 
Didzbonaites ir Vytauto Didzbo- 
no is Jurbarko.

236. Rudaityte Palmira, gyv. Wun- : 
siedel, lietuvių stovykla, ieško 
Rudaitytes Juzės.

237. Kalinauskas Juozas, gyv. Wun
siedel, lietuvių stovykla, ieško j

i 244. Gajauskas Juozas, ieško švo
gerio inz. Getaulo Jono,; gyv. 
Kaune — A. Panemunėje.

245. Ąžuolas Petras, ie.ko 
Antano ir pusbrolio 
Ąžuolo.

• 246. Levonauskas Justinas, 
Šeškaus Emilio is Gargždų ir 
S8pangos Romo iš Rietavo.

247. Miliauskienė Efromina, ieško 
sunaus Adolfo ir sesers Sker- 
stonienes Sofijos is Kauno.

248. Jasiukaitienė Ieva, ieuko Mon
kevičiaus Alekso iš Plungės, 
Grazausko Jono is Kauno ir 
pazisiamu gyv. Gorlitz.

249. Rūbas Juozas, ieško broliu 
Prano ir Domo, motinos Ru- 
bienės Onos is Kybartu ir se
serų Rubytes-Sabutienes Ma
rijos, Rubytes-Žakienes Onos, 
gyv. Vilkaviškio apskr.

250. Stukas Antanas, ie.ko Lingės 
Petro, gyv. Dusetų vafec., ar
timųjų bei pažįstamų.

251. Dabrega Juozas, gyv. Užpalių 
vaisė., ie.ko Latvėno Jono, 
paskutiniu laiku gyv. Fiirih, ir 
kitu giminių, bei pažįstamų.

252. Mokyt. Stankaitis Pranas, ieško 
brolio Stankaičio Izidoriaus 
iš Jurbarko.

Lietuviai, gyvena Bamberg, U'a- 
nen Kaserne, lietuviu stovykla, 
ieško giminiu bei pažįstamų:
253. Česūnas Petras, ieško-švogerio 

Šneideraicio Emilio, gyv. Kaune, 
Šneideraitienes Mortos su du
krele Rūta is Klaipėdos.

254. Ceseniene Galina, ieško sū
naus Butkaus Andriaus i-; Sakių 
apskr. ir Kareivos Antano i-s 
Vilniaus, paskt. laiku gyv. 
Pommern, Sachau mieste.

255. Dulinskas Juozas, ie.ko švo
gerio Uzugirio - Zaleckio Igno, 
gyv. Joniškyje.

256. Telycėnas Balys, ieko buv. 
Anykščiu pašto viršininko Bie
linio ir Telycenė Prano, buv. 
Pasvalio gelz. stoties viršinin
ko, bei kitų artimųjų.

257. Česunas Petras, ie.ko Pet
kevičiaus Andriaus, buv. Vil
niuje ir kitu pažįstamų.

258. Ja kaitytė Elena, ieško brolio 
Apolinaro-Algirdo i-s Kėdai
nių Technikos Mokyklos, sesers 
Jakaitytės-Kolevienės Onos ir 
•švogerio Kolevos Vinco iš 
Kėdainių.

259. Redikis Bernardas, ie.ko bro
lio Alfonso su šeima, gyv. 
Lūsten mieste, ir Valiuko Jono 
su šeima i-s Kybartu, gyv. 
Demmin Pommern).

260. Urbonavičius Borisas, ieško 
svainio Klimo Albino su-šeima, 
paskutiniu laiku gyv. Drezdene.

261. Vaiginis Petras, ie~ko brolio 
Jono su -šeima, sesers Gar- 
liauskienės Apolonijos1-- Kauno.

262. Kymantas Juozas, ie-ko sesers 
Kymantaitės Jadvvgos, pasku
tiniu metu ovv. Kiel mieste.

263. Puodžius Vilius, ieško brolio : 
Mykolo iš Tytavėnu.

brolio
Sigito

ieško

ir dėdės Krampo Stasio iš 
. Marijampolės apskr.

270. Genutis Ciprijonas, ieško Lie
pinio Vytauto is Kretingos 
apskr. ir žmonos Jomanta.tes 
Genutienes Onos is Andrie- 
javo valsčiaus.

271. Riskonis Pranas, ieško brolių 
Vlado, Igno ir Antano ir se
serų Aneles, Veronikos ir 
Onos is Miroslavo valsčiaus.

272. Leiiiene Petronėlė, ieško Juk
nevičiaus Broniaus is Pas alio.

273. Stud. med. Izabele Stasiulyte- 
Cekauskienė is Kauno, ieško 
Aleksandros Priėlgauskaites ir 
pažįstamų:

274. Sustauskaitė-Urlikienė Zuzana, 
ieško vyro Urliko Gustavo, 
pask. metu gyv. Weimaro m.

275. Petlinskaitė-Ciurlionienė Otili
ja, ieško brolio Petlinsko Ri
čardo, gyv. Mecklenburg.

276. Liauksminas Stasys, ieško
brolio Simo iš Kauno.

277. Lanbergas Antanas, ieško
Mikneviciaus Adomo iš Suba
čiaus, svainio Ramanausko 
Kazio, Meskaiisko Juliaus, 
Stekaitienės Emos iš Kauno.

278. Montvidas Stasys, ieško Mont- 
vidaitės Aleksandros ir Mont- 
vido Viktoro iš Šiaulių.

279. Ališauskienė - Juočepytė Eleo
nora, ieško brolio Juočepio 
Povilo iš Balninkų.

280. Vorobe-ienė Astra, ieško sū
naus Olego iš Kauno.

281. Jongmanienė - Mikalauskaitė 
Elena, ieško sesers. Mikalaus
kaitės Ninos iš Kauno.

282. Venskus Jonas, ie ko Vasi
liauskų Alfonso, Jono, Gedi
mino ir Aloyzo, Rastauskų 
Balio ir Onos is Vabalninko.

283. Macaitis Simas, ieško vaikų— 
Simo ir Juozo iš Šilalės valse.

284. Sabaliauskas Alfonsas, ieško 
brolio Eugeni'aus, Nutauto 
Broniaus, gyv., Ostpreufjen.

285. Pudziūnienė Leokadiją, ieško 
Mečislovo ir Stefani'os Ci- 
bulski- iš Kauno, pask. metu 
gyv. Berlvne.

286. Gvlys Valeri:onas su šeimą iš 
Vilniaus, ie^ko brolių Alfonso 
ir Jono Gylių ir sesers Gyly- 
tės-Bek-^ienės Stanislavos.

287. Vidra Emilius, ie^ko brolio 
Martyno, gyv. Dbrpstadtdorf, 
Kreis Schleswig.

288. Vidraitė-Būgienė Mari’a, ie~ko 
tė'-o Vidros netro, ovv. Leben- 
stadt iiber Braunschweig, Ja- 
gerweg 14.

| Nauji vaistai prieš maliarija
Melburno universiteto prof. Da- 

rey išrado vaistus prieš maliariją, 
bet jų formule ir gamybos budai 
tegalės viešumai būti paskelbti tik 
1947 m. Pastebėtina, kad naciai 
savo stovyklose, tariamai bandy
dami surasti priesmaliarinius vai
stus, išžudė tūkstančius žmonių.

LIETUVIAI!
Gyvename sunku laikotarpi. 

Grizta daug musų karių is ne
laisvės. Akademinis jaunimas vyks, 
ta tęsti aukštųjų mokslų, netur
tingi moksleiviai, našlaičiai, ne
turtingos seimos, ligoniai — visi 
reikalingi skubios pinigines para
mos. Bet šiuo metu neturima tiek 
lėšų, kad butų galima bent iš da
lies juos patenkinti.

Tad L. R. K. Centras pavedė 
L. R. K. Augsburgo Skyriui su
organizuoti ir pravesti piniginę

LOTERIJĄ 
kurios pelnas bus skiriamas šel
pimui visų tu, kurie šiuo metu 
skubiai paramos reikalingi.

Prašome visus, ypatingai L. R. K. 
Skyrius, aktyviai prisidėti prie šio 
bendro labdaringo darbo.

Be to, prašome L. R. K. Skyrius 
pranešti iki 1946 m. sausio m. 10 d.

nrlrp<;ii<s Skvriam<« hit's ic-

Isoiskėjusi Hesso paslaptis
Bylos metu pagrindinai buvo 

nusviesta ir Hesso skridimo pa
slaptis. Nusileidęs Škotijoje, Hessas 
perdavė Anglu užsieniu ministerijai 
taikos pasiūlymus, kurie turėjo 
vokiečiams palikti laisvas rankas 
Europoje. Be to, buvo reikalaujama 
pasalinti Churchillio vyriausybę. 
Pasiūlymas buvo ir įspėjimas, kad 
pasiūlymas turis būti priimtas, nes 
kitaip Anglija busianti parblokšta 
ir tokioj padėty laikoma ir po karo. 
Hessas bandęs skristi tris kartus. 
Bet del ivairių priežasčių jis tu
rėjęs grizli.

Lietuviai, oyvena Bambergo 
tuviu stovvklo-e. Moos Gasseliyiuou JIJVIU 3IUVVIMUV. IVIVOo AJUC

Ankudayiciaus Albino ir An-I ieško giminiu ir artimųjų.

Paieškojimai iš įvairiu vietų.
289. Šeštokienė Apolonija, gyv. 

Augsburg-Hochfeld, lietuviu 
stovykla, ieško sunaus še-toko 
Aniceto, gim. 192/ m. spalio 
6, buv. Speer Legione.

290. Viduolis Bronius ir Viktoras, 
gyv. Augsburg-Hochfeld, lietu
viu stovykla, prašo atsiliepti 
vet. stud. Karosą Vytautą ir 
Zalneraiti Kosta.

291. Sabaliauskas Juozas, gyv. 
Kaufbeuren, An Grabenstr. 44, 
ieško žmonos Emilijos, ievų, 
brolių, Sepetausko Antano ir 
pažįstamų.

292. Kalvaitis Valentinas, gyv. Kr. 
Beilngries, Dorf Kevenhiill 44, 
ieško motinos Kalvaitienės

■ Onos ir kitų pažįstamų.
121,1 293. Vaitonis Pranas,

savo adresus. Skyriams bus iš
siųsti aplinkraščiai.

L R. K. Augsburgo Skyriaus 
Valdyba

Paaiškinimas
Straipsnio „Kun. Lipniūnas Vil

niuje" („Žiburių" Nr. 9) autorius 
paaiškina, kad „guberatorium" va 
dinamas ne lietuvis pareigūnas. K

Autorius ieško
Kun. St. Yla prašo, ar kas ne

turi atsivežęs jo knygelių:
1. Dabarties žmogus,
2. Siauroji ar pilnutinė katali

kybė,
3. Ateina naujas kunigas,
4. Vaiko maldos (maldaknygė vai

kams rankraštyje, multiplikuo
ta Lietuvoj seselių kazimierie? 
čių ir benediktinių).

Siųsti: Lietuvių Sąjunga, Tubin
gen.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Arlausko simultanas
Pravažiuodamas meisteris 

lauskas davė simultana, kuriame 
dalyvavo 11 Augsburgo šachmati
ninku. Nors ir labai skubėdamas, 
simultaną baigė santykiu UVf.P/tt.

Ar-

ir Bajelis. Antrąją vieta laimėjo 
UNRRA, kurios komanda buvo su
daryta vien is lietuviu: Laugalis, 
Kiaunė, Žumbakis, Bandžius 1 ir II, 
Zaleckis ir Mockus.

Tinklini laimėjo K. S. „Lew“', 
nugalėjusi UNRRA, USSK, Lohen
grin ir Freimann komandas po 2:0.

Stalo teniso individualini turnyrą 
laimėjo Žumbakis 1UNRRA), finali
nėj kovoj nugalėjęs Sebklar (K. S. 
„Lew") 3:0. Komandinėse varžy
bose pirmą1 vieta laimėjo UNRRA.

Bokso varžybose pirmąją vieią 
laimajo UNRRA ir antrąją — K. S. 
„Lew".

Klasifikacinei lentelėj komandos 
iųsikikiavo šiaip:

UNRRA
K. S. „Lew"
Lohengrin

kudavicienės Janinos is Kauno.
238. Kurnėta Mykolas, gyv. Lichten- 

fcls, Unterbrauga'-se 11, ieško 
švogerio Alisiaus Juozo iš Pa- 
iavonio vakč.

239. Kerai-a Andrius, gyv. Lichten- 
fels, Unterbraugasse 11, ie ko 
brolio Kerai'os Stasio i-; Ky
bartu, gyv. Neustadt, Mecklen
burg.

240. Surotas Česlovas, gyv. Wun
siedel, Hornschuhstr. 76, ieško 
giminiu ir pažįstamų.

241. Ba-.kys Jonąs, gyv. Bamberg, 
Heinrichsdamm 9, ieško Ra
dausko Jono.

242. Šlenieris Pranas, gyv. Bam
berg, Heinrichsdamm 9, pra-io 
atsiliepti draugus klaipėdiškius.

Lietuviai, gyvena Bayreuth, DP 
Camp, Mack Wendelhofen, lietuviu 
stovykla, * ieško giminių ir pažįs
tamu:
243. Jasiūnas Adolfas, iš Mažeikiu, 

pra-io atsiliepti mažeikiečius ir 
pazistamus.

264. Bereika Pranas, ieško sūnų — 
Juozo ir Petro, gyv. Vilkavfe- 
kio apskr., ir svainio Vyš
niausko, Kazio h. Eglupio 
kaimo.

265. Račkauskas Augustas, ieško 
svainio — tarnautojo Pronc
kaus Domo, gyv. Rietavo 
miestely, ir tėvo Račkausko 
P etro.

266. Nomavicius Jonas, ie ko Vyrai- 
čio Mykolo is Kazlų Rudos, 
gyv. Lauban (Schles.).

267. Jarmalaviciene Ona, ieko 
brolių Beslingiu Jono ir Juozo 
iš Kauno-Šanciv, Jarmalavi
čiaus Domo i-š Šimonių ir 
Krik--ciukaicio Juozo su šeima 
i-s Vilkaviškio.

268. Būga Simonas, ieško svainio 
Janušausko Juozo su žmona 
iš Kauno Žaliakalnio ir brolio 
Būgos Augustino iš Užpalių 
valsčiaus.

269. Gurevičius Juozas, ieško tėvu 
Gurevičių iš Keturvalakių valse.

__________ ___ gyv. Kreis 
Beilngries, Dorf Kevenhiill 5, 
ie:ko Vaitonienės Onos ir 
Baltrušaitytės Aldonos.

294. Albrechtas Pranas, gyv. Kreis 
Beilngries, Dorf Kevenhiill 26, 
ieško Albrechto Jurgio ir gi
miniu.

295. Preikšą Jonas, gyv. Hanau 
lietuviu stovykloje, ieško 
Preįksaitės-PGibilskienės Ago
tos, su seimą, gyv. Kaune, 
Preiksienės - Zlabytes Marijos 
su vaikais, gyv. Šiaulių apskr., 
Kazio Venckeviciaus su šeima, 
gyv. Kybartu valse.

296. Velička Jurgis, gyv. Augsburg- 
Haunstetten, lietuviu stovyklą, 
ieško sunu Albino, Gedimino, 
Kazio ir Sigito.

297. Kalusevicius Juozas iš K. Nau
miesčio, gyv. Augsburg-Haun- 
stetten, lietuviu stovykla, ieško 
motinos Kalusevicienes, brolio 
Kalusevičiaus ir sesers Men- 
činskienes Onos.

298. Gogelytė Janina, gyv. Heppen
heim, Hambacherstr. 10, prašo 
atsiliepti gimines ir pažįstamus.

MUNCHENAS

Gražiai įrengtoje 20 — to korpo 
sporto halėje mūsiškiai gavo iš
bandyti savo pajėgumą.

Teisėjui komandos prisistato šių 
sudėčių: „508 M. P. B. N.“ — Ri- 
denor, Gontel, Bodine, Demit ir 
Duniuant; rinktine — Norkus I, Nor
kus H, Andrulis III, Grybauskas ir 
Duliunas.

Pirmieji žingsniai buvo gana 
tvirti, ir pirmųjų taškų ilgai laukti 
neteko. Grybauskas, Norkus II, 
Andrulis III ir Duliunas gražiais 
metimais rezultatą pakelia iki 14:0. 
Bodine išnaudoja Norkaus II bauda 
ir padėti švelnina iki 14:1, bet 
Grybauskas ir Norkus II atsako 
dviem pilnais metimais, ir jau 18:1. 
Amerikiečiai keičia žaidėjus: išeina 
Ridenor ir Demit, o ju vietas užima 
Oden ir Apschier, bet tai padėties 1 
nepakeičia — mūsiškiai lieka per
svaroje ir kėlinį baigia 30:7 
savo naudai.

Antrajame kėlinyje vaizdas ne
sikeičia, persvara musu pusėje. 
Rungtynės baigiasi 52:13 mūsų 
naudai.

Po žaidynių Miincheno M. P. ko- | 
mandos vadovas padėkojo lietu
viams už gražų žaidimą ir paprašė . 
mūsų krepšininkus būti dažnais jų į 
svečiais. |

MUNCHENAS
Sporto komitetas prie UNRRA 1 

surengė krepšinio, tinklinio, stalo 1 
teniso ir bokso turnyrą, kuriame 1 
dalyvavo 5 komandos (UNRRA, 
K. S. „Lew" — ukrainiečiai, Lo- i 
hengrin — lietuviu stovykla, Frei- 1 
mann — stovykla ir USSK — ukrai- Į Turėdami savo zinio:e 4-ias puikias 
nieciai).

Krepšinio turnyrą laimėjo Lohen
grin, pries USSK santykiu 71:11 ir 
pries UNRRA — 13:10. Komanda 
ziūdė sios sudėties:: Grybauskas, 
Ginciauskas, Berzanskis, Vakselis

I vieta —
II vieta —
III vieta —

TUBINGENAS
Birželio 2 d. oficialiai pradėjo 

veikti Tiibingeno lietuvių sporto 
klubas „Vytis“; jam vadovauja 
J. K. Čerkeliunas. Per šesis mė
nesius vytieciai susilaukė palan
kaus įvertinimo net amerikiečių 
bei lenku spaudoj.

Futbolo vienuolikė turėjo septy- 
nerias rungtynes. Stipri Tiibingeno 
vokiečiu rinktinė įveikta 4:3, 3:2 
ir 4:1, prieš vietos lenkus laimėta 

,5:3 ir 5:1, prie? Hanau „Perkūną" 
2:1. Futbolininkai turi uniformas. 
Be .kitų, komandoj žaidė Baltra- 
monaitis, Paplauskas, Petruitis.

Krepšininkai pradėjo .savo veiklą 
triuškinančia pergale pries vietos 
prancūzų karius 95:14. Užmegzti 
santykiai su amerikiečiais, Hanau if 
Kempfeno lietuviais, padaryta i-p 
vyka i Bregensa. Žymiausiu pa-r 
siekimu reikia laikyti pergale prieš 
Hanau „Perkūną" 34:31. Pirmojoj 
komandoj za:dė: Saladzius II, Cer-, 
keliūnas, Gružauskas, Alinskas, 
Ponelis, Juška. Pasireiškė ir antroji 
komanda. Treniravosi ir moterys, 
bet nesusirado priešininkių.

Tinklininkai turėjo eile rungtynių 
pries prancūzų karius, estus,’len
kus ir Balkanų rinktine.

18 t.
12 t.
11 t.

teniso aikšteles, sėkmingai galėjo 
pasireikšti tenisininkai. Jų, tiek 
vyru, tiek moterų, susidarė gražus 
būrelis. Pakalkaitė savo aktyve 
turi keletą pergaliu prieš pran
cūzų, olandų ir turkų žaidikus.
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Dunojaus sritis

JA V pasiryžusias ginti taika
Prezidentas Trumanas pasiūlė 

kongresui, kad būtų įkurta vietoj 
karo ir jūrų ministerijų viena tau. 
tinio saugumo ministerija.

Taip prezidentas nurodė reikalą 
Įvesti visuotini karini parengimą, 
'„kad turėtume rankose rezervą, 
kuri galėtume panaudoti, jei ne
laimės atveju prie to būtume pri
vesti". Ginklavimo programa turi 
būti papildyta pramonės mobiliza. 
vimu ir išvystymu bei žaliavų tie
kimo sutarkymu.

„Ar mes norime, ar ne, turime 
pripažinti ,kad pergalė amerikiečių 
tautai uždėjo ilgalaike atsakomybe 
už pasaulio vadovavimą. Pasaulio 
taika daugiausia priklauso nuo to, 
ar JAV bus pasiryžusios ilga laiką 
išlaikyti vadovaujančios valstybes 
vaidmenį ir pasiruošusios išlaikyti 
jėgą, reikalinga sulaikymui kiek
vieno užpuolimo pavojaus."

„Mes turime būti pasiruošę su 
kitais Jungt. Tautų nariais auko
tis, kad pasaulis būtų apsaugotas 
nuo naujų užpuolimu. Mes kiek
vienu laiku privalome turėti 
rinę jėga, kuri kiekvienam užpuo
limui parodytu, jog JAV rimtai 
pasiryžusios ginti taiką. Taip pat 
turime suprasti, kad naujas karas 
daug greičiau kiltu, kaip kad pas
kutinysis kilo, jei mes to nedary
tume, ir neišvengiamai jis užgriū
tų JAV", — pažymėjo toliau prez. 
Trumanas.

Naujos pažiūros i kitu 
valstybių vidaus reikalus

— Prieš pat užsienių reikalų mi- 
nisterių ’ konferencija Maskvoje 
prez. Trumanas pasisakė Kinijos 
klausimu. Šiame pareiškime eina
ma visai nauju keliu del vadina
mojo nesikišimo i kitos valstybės 
vidaus reikalus. Jame akcentuoja
ma dar karta tai, kas buvo pabrėž
ta, kai gruodžio pradžioje JAV atsa- 
teritorines pretenzijas. Pirmoj eilėj 
jaus vyriausybė pasiūlė, kad visos 
Amerikos respublikos isipareigotų 
kolektyviai Įsikišti i vidaus reika
lus diktatūrinių Amerikos respubli
kų. JAV tam pasiūlymui pritarė, 
pabrėždamos, kad „nesikišimo i

Zarasai

balsavimo pravedimas. Taip pat 
pranešama, kad konfliktas persi
metęs ir i Gilano provincija, kuri 
dar 1920 m. buvo paskelbusi nepri
klausomą sovietinę respubliką.

Irano vyriausybės atstovai pa
reiškė, kad Iranas kreipsis i Jung
tinių Tautų visumos susirinkimą 
dėl atitraukimo iš Irano svetimų 
kariniu jėgų, nes tai esą būtina 
Irano suverenumo vykdymui.

— Maskvoje Amerikos užs. reik, 
min. Byrnes ir Anglu užs. reik, 
min. Bevinui buvo įteiktas 4000 žo
džių laiškas, kuris paskelbtas ir 
sovietinėj spaudoj. Šiame laiške 
du Gruzijos istorikai iškelia Tur
kijai reikalavima perleisti Sovietų 
Gruzijai Juodosios juros pakraščio 
sriti, kuri esanti gruziniška. Si 
sritis yra apie 1740 m aukščiau 
jūros lygio, turi pakankamai drėg
mės ir yra žinoma savo derlumu, 
o būdama prie Erzemuso — Tifliso 
kelio, turi ir svarbios strategines 
reikšmės.

Gruodžio 21 d. turkų parlamen
tas svarstė ši sovietų spaudoj pa
skelbta rasta. Ta proga Turkijos 
užs. reik. min. pareiškė, kad turkai 

kad „taikos ardymas bet kurioj , nepageidauja svetimų teritorijų, 
vietoj kenkia viso pasaulio taikai", I bet ir savųjų niekam neužleisią.

kitos valstybės vidaus dalykus 
dėsnis negali būti priedanga pažei
dimui elementariniu žmogaus ir 
piliečio teisių arba nepildymui 
laisvai prisiimtu užsieniu arba vi
daus įsipareigojimų." Tuo būdu 
prez. Trumanas atsisakė nuo tokio 
nesikišimo, kuris taikos ardytojus 
įvairiose tautose įgalino del savo 
interesų žaisti viso pasaulio taika. 
Nuo Japonijos kapituliacijos dide
lėj Kinijos daly vyksta vidaus ka
ras tarp Jungt. Tautu pripažintos 
centrinės Kinijos vyriausybes i; 
komunistu. Remdamasis dėsniu, 

Illertiseno lietuviai vaikai atvyksta pas amerikiečius i svečius

prez. Trumanas pareikalavo, kad 
abi besikivirčijančios šalys rastų 
būdą taikiai klausimus išspręsti ir 
nekeltų pavojaus pasaulio saugu
mui.

Artimieji Rytai
— Padėtis Irane vis dar neaiški. 

Tebrise sudaryta vietos vyriausy
bė, kuri paskelbė Azerbeidžano 
autonomiją Irano valstybės ribose. 
Valdžios programoj numatyta di
džiosios žemės nuosavybės išdaliji
mas, pramonės ir susisiekimo reor. 

i ganizacija ir greitas visuotinio 

Ryšium su tuo yra būdinga ži
nia, kad Irako princas regentas 
Abdul Illah pranešė apie pradeda
mus Turkijos ir Irako pasitarimus 
glaudesniu politinio ir ūkinio ben
dradarbiavimo reikalu. „New York 
Times” korespondentas nurodo, kad 
tai yra pastangos sukurti Arti
muosiuose Rytuose stiprių maho- 
metinių valstybių bloką. Turkija, 
Irakas, Iranas, Afganistanas ir 
Sando Arabija neseniai pasirašė sa
vo tarpe nepuolimo sutartis.

Spauda praneša apie pasikeiti
mą notomis tarp Sovietų ir Tur

kijos dėl aniisovietinių demonstra
cijų Turkijoje. Turkai atsakė, kad 
demonstracijos nebuvo nukreiptos 
prieš jokią užsienio valstybe, bet 
sovietai turku atsakymą laiko ne
patenkinamu.

Gruodžio 21 d. Austrijos kancle. 
ris Figl parlamente iškėlė austru 
teritorines pretenzijas. Pinrfoj eilėj 
austrai siekia susigrąžinti Slovė
nijos pasieny esančią sriti, kuria 
karo metu buvo užėmusi Tito ka
riuomenė ir kuri dabar yra sąjun
gininku kontrolėj. Ši sritis 1920 m. 
plebiscitu pasisakė už Austrija. 
Taip pat austrai siekia ir pietų Ti
rolio, nors italai kategoriškai atsi
sako austrams šia sriti užleisti, ka
dangi ji esanti italams reikalinga 
apsaugai nuo vokiečių užpuolimo. 
Italai planuoja šiai sričiai vietine 
autonomiją. Vietos valdomuosiuose 
organuose turėtų būti atstovauja
mos abi krašto tautos — austrai ir 
italai. Taip pat rinkimu metu au
strai yra iškėlė reikalavima atskir
ti nuo Bavarijos ir prie Austrijos 
prijungti vadinamaji Ruperti-Win- 
kel, del ko smarkiai piktinasi ba
varai.

Dunojaus srity sienų revizijos 
siekia dar vengrai ir lenkai. Ven- 

, grai norėtų gauti Slovakijos sriti, 
—kurioj gyvena vengrai, o lenkai 

nori Tiesino ir dar kai kurių kitu 
sienos korektūrų. Čekoslovakijos 
užsienių reikalu ministeris J. Ma- 
sarykas pareiškė, kad Čekoslova
kija niekam šių sričių neužleisianti. 

j Kaip Londono radijas praneša. 
Lenkijos pasiuntinys Vašingtone 

I iškėlė dar nauju lenku teritoriniu 
■ pretenzijų. Lenkai norėtu Potsda
me lenkų okupacijai skirtas Vo
kietijos sritis prijungti prie Len
kijos. Tai būtų tam tikras vokie
čiu klausimo sprendimas ir kartu 
atlyginimas lenkams padarytų nuo
stoliu. Ši sritis yra i rytus nuo 
Svinemindės, pagal Oderi ir Neise 
ligi Čekoslovakijos sienos. Taip 
pat ji apima ir dali Rytų Prūsų.

Nuo gruodžio 31 d. visa Italijos
sritis, ligi šiol kontroliuojama ka
riniu organu, perduodama Italijos 
valdžios organams, išskiriant Ve. 
nezia Giulia ir Udine provinciją. 
Tuo būdu įtvirtintosios Pantelarijos 
ir Lampedusos salos, Pietų Tirolis, 
o taip pat Vai d'Aosta ir Susą, 
i kurias turi pretenzijų prancūzai, 
perduodama valdyti italams. Tik 
šiaurinė Jugoslavijos pasienio sri
tis %u Triestu dar lieka sąjungi
ninkų kontrolėj.

Dėl Jugoslavijos 
vyniausybės

Nors JAV vyriausybė pripažino 
dabartinę Jugoslavų respubliką, 
laikra-sciai išreiškia nepasitenkini
mą Tito režimu. „The New York 
Times" rašo: „Iš Amerikos 
vyriausybės pasisakymo dėl Jugo
slavijos respublikos pripažinimo 
aišku, kad JAV toli gražu nesu
žavėtos Tito valdymo forma.“ 
„Tito yra lygintinas", sako toliau 
laikraštis, „su Franko, kuris taip 
pat amerikiečių vyriausybės pri
pažintas, bet. Dieve gink, ne jo 
režimas. Kitas amerikiečių laik
raštis, „The Washington Star", 
panašiai protauja: „Mes pripažį
stame naująją Jugoslavų vyriausy
bę taip, kaip Ispanijos ir Argen
tinos respublikas, saitai ir nemeg- 
dami jos diktatūrų, vedami tos 
minties, kad nepripažinimas nieko 
nepakeistų (vis dėlto tikėdami, kad 
gali pakrypti geron pusėn).

Žymiai stipresnes išvadas daro 
„The York World Telegram": 
„Kaip bebūtų, tai yra mūsų pra
laimėjimas ir prieštaravimas At
lanto Chartai bei suvienytų tautų 
organizacijai."
(Stars and Stripes, gruodžio 28 d.)

Taip dabar atrodo kino artiste Shir
ley Temple. Ji neseniai ištekėjo 

už vieno amerikiečio kario

Naujos licencijos 

autovezimiams

Karinės valdžios įsakymu Ba. 
varijoje esą autovezimiai turi būti 
naujai įregistruoti. Nuo 1946 m. 
sausio 15 d. visi civiliniai ir buvę 
wehrmachto autovežimiai ir prie
kabos, kurie yra civiliu žinioj, tin
kami važiuoti arba galimi sutaisyti, 
turi būti aprūpinti naujomis licenci
jomis. Visi autovezimiai privalo tu
rėti naujus registracijos ženklus. 
Visi anksyvesnieji leidimai nuo 
1946 m. sausio 15 d. nustoja savo 
galios, nežiūrint kuriam laikui bu
vo išduoti.

Padėka
Ponams M. ir Br. Steikūnams, 

gyv. Seligenstadt bei Wurzburg, 
paaukojusiems „Žiburių“ reikalams 
100 RM. nuoširdžiai dėkojam.

Leidėjai

„New York Times"
Stok, vagie!
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