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Kur banguoja Nemunėlis, 

Kur Šešupė miela plaukia, 
Ten tėvynė mano brangi, 
Tenai širdj mano traukia...

Ks. Vanagėlis
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Jungtiniu Tautu 
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konferencija
ir mes

JAV delegatai Jungtinių Tautų konferencijoje Londone: senatorius Tom Connaly, buv. užs. reik. min. Ed. Stettinius jun., ponia Eleonora 
Roosevelt ir senatorius Arthur Vandenberg

būti to naujai statomo pastato pa
grindinės atramos ir pamatas.

Kiek džiaugsmo tai davė mūsų 
širdžiai. Juk mes nebuvome iš
skirti, juk nepasakyta, kad tie vi
si laisvės šūkiai netaikomi mums.

Š. m. sausio mėn. 10 dieną įvy- 
-ko Londone pirmasis iškilmingas 
Jungtinių Tautų konferencijos po
sėdis. Yra pasiuntusios savo at
stovus 51 tauta. Daugeliui tautų 
atstovauja užsienių reikalų mi
nisterial ir net ministerial pirmi
ninkai. Iš tos organizacijos tikimasi 
daug daugiau, negu iš buvusios 
Tautų Sąjungos, susikūrusios po 
pirmojo pasaulinio karo. Iš ten 
pasakytų kalbų tokių žymių žmo
nių, kaip Anglijos ministerio pir
mininko Clement R. Attlee, ir iš 
girdimų komentarų ryškėja kon
tūrai to grandiozinio pastato, ku
riam dedami tik pagrindai. Saky
tum, šis pirmas Jungtinių Tautų
susitikimas būtų lyg pamatų pade-1 Mes džiaugiamės be galo, nes kas 
jimo šventė. Paruošiamieji darbai daugiau už mus yra patyręs ant 
atlikti pasauliui vadovaujančių savo kailio nelaisvę ir smurtą?! 
Amerikos ir Anglijos demokratijų. Mūsų tėvynė dar dabar kenčia 
Prisiminkim tik tuos Rūkius, kurie I okupaciją. Mes žinom iš savo pa- 
raketiniu greičiu ir šviesa buvo 
leidžiami į pasaulį ir nešė viltį, 
suraminimą vargo, skurdo ir ne
vilties apimtiems žmonėms. Laisvė j ir vienijasi kovai prieš vergiją ir 

laisvė | tironiją. Bet jie tiki, kaip ir mes.
Jie kovoja visais būdais už savo 

Mes 
l Lį j turime ir privalome juos paremti, 

paprastam kiek mūsų išgalės leidžia. Tam tu-

tyrimo, kad mūsų broliai herme
tiškai uždaryti, mažai girdi ir 
žino, kad pasaulio tautos buriasi

žmonijai, laisvė tautoms, 
rašyti, kalbėti, klausyti; laisvė ap. 
sispręsti, sąžinės laisvė, žmogaus laisvę ir nepriklausomybę, 
elementarinė teisė į gyvenimą, 
egzistenciją; laisvė j
žmogui. Tie šūkiai sugrupuoti ir rime ruoštis ir būti pasiryžę. Ne
surašyti Atlanto Chartoj ir J.A.V. j turime pulti į neviltį dėl paskuti- 
prezidento Trumano 1945 m. spa- niu metu pasklidusių spaudoje ir 
lio mėn. 28 d. paskelbtuose 12 girdimų per Šveicarijos radiją [ 
punktų. Jie išryškinti daugkarti- mums nepalankių žinių, kad 
niais viešais pareiškimais Ameri-1 einančios kalbos dėl Pabaltijo 
kos ir Anglijos politikai vadovau-. kraštų okupacijos oficialaus pri- 
jančių žmonių. Tie šūkiai turi' pažinimo. Budėkim, atmetę visus

Petras Babickas

LIETUVAI
Niūri naktis nūn dengia Tavo veidą, 
Tu — taip toli, nors, kaip širdis, — arti . . . 
Nutilo kanklės . Laisvės saulė leidos: 
Nyku, tamsu, grandinės ir mirtis . . .

O, Lietuva! Mes kieti, kaip granitas, 
Negynėme Tavęs, kaip protėviai, oi, nei 
Niūri naktis . . . Neaušta lauktas rytas . . . 
Tu — pasmerkta, našlaitė, kalinė . . .

Bet bus diena! Sugrius vergijos uolos,
Aidės padangė džiugesio garsais,
Pakilsi Tu, šiandien skaudžiai parpuolus, 
Kai Tavo sūnūs laisvės žygin eis!

Žygiuosime į švintantį rytojų,
Skambės laukai nuo pergalės dainos ...
Klausyk! Išgirsk, šalie artojų, 
Greit laisvės saulė Tavyje dienos!

Is „Toli nuo levynes”

kasdieninius rūpesčius; būkim ' aplinkybės neprivers didžiųjų de- 
[ pasiruošę spontaniškai ir vienin- j mokratijų sankcijonuoti jų pačių ne 
gai pakelti balsą už savo krašto vieną kartą fiksuotą ir pasmerktą 
laisvę ir nepriklausomybę, užbėg- okupacijos smurtą. Jos išvedė 
darni už akių bet kurioms machi-1 mūsų laisvę 1918 m., jos padės 
nacijoms. Budėkim, bet nenuleiskim mums apginti ir atstatyti mūsų 
rankų. Turėkim viltį, kad jokios • laisvę ir dabar. Turėkim viltį, kad

naujai statomas laisvės pastatas 
nebus pradėtas griauti tuojau, ati. 
duodant vergijai ir sunaikinimui 
tiek milijonų laisvės trokštančių 
gyvybių. Ir pagaliau, reikėtų pa
klausti, ko verti būtų tie visi pro
klamuotieji laisvės šūkiai ir ko 
vertos būtų žmonijos pastangos 
sukurti geresnį pasaulį, jei laisvė 
pasidarytų prekybos objektu. Tu
rėkim kantrybės ir ruoškimės, ka
da ir mūsų tėvynė Lietuva bus 
pakviesta ir pašaukta į tų 51 tau
tos tarpą įnešti savo indėlį, pri
dėti savo atneštą plytą prie to 
taikos rūmo — Jungtinių Tautų 
organizacijos. Ta organizacija turi 
pasireikšti, Anglijos ministerio pir. 
mininko žodžiais, ypatingai užsie
nių politikos srity, pasidarydama 
tos politikos svarbiausiu fakto
rium. Ta organizacija neturi pa
nėšėti į Tautų Sąjungą, kur at
skiros valstybės varė ir toliau sa
vo jėgos politiką, būdamos už- 
interesuotos ir vedamos vien savo 
egoistinių interesų. Tautų Susi
vienijimo organizacija turi išaugti 
į didžiulį medį, duodantį taikos,

D. Britanijos degelatai Jungtinių Tautų konferencijoje Londone: Sir Hartley Shawcross, auklėjimo ministeris Ellen Wilkinson, užs. reik, 
min. Ernest Bevin ir valst min. Philipp Noel Baker

laisvės ir lygybės vaisius; turi 
išaugti į pasaulio vyriausybę, ku
riai nusilenktų atskiros valstybės, 
kaip didelės, taip ir mažos, atsi- 
sakydamos nuo dalies savo suve
reniteto. Si organizacija turi ga
rantuoti laisvę, tą elementarinę 
teisę, kaip atskiram žmogui vals
tybėje, taip ir atskirai valstybei 
tame tautų susivienijime. Kaip di
deli yra šios organizacijos tikslai, 
taip ilgas ir sunkus bus jos kelias. 
Bet tai yra žiburys, vedąs žmoniją 
iš tamsos ir sunaikinimo. Ta or
ganizacija yra taip pat mūsų vil
tis išsilaisvinti iš priespaudos vi
siems laikams. Būkim kantrūs, o 
tas laikas ateis.
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A. Vilainis

Metai vikingu žemeje
(Tęsinys)

10 valandų prie kastuvo
Rytas švinta. Tetervinai ulba: 

„Parduosiu pačia ir ratus, pirksiu 
kailinius ir batus." Taip juos čiul
bant girdėdavome ir žemaičiu tra
kuose. Ne vieno buvusio medžio
tojo traukė aki. „Puikus butu 
kepsnys ..." murma vienas kitas 
Senesnis. Turint taiklia aki, butu 
galima pataikyti ir i£ kariško 
šautuvo. Bet, deja, dabar su šautu
vais paskui mūsų eiles tik vokie
čiai traukia. Mes apsiginklavę tik 
sunkiais kastuvais, kirviais, piū- 
klais. Mums kol kas tik tenka 
piauti medžius, rauti kelmus ir ly
ginti aikštes.

Diena prie darbo ilga. Dešimt 
valandų dirbdami, ir neskubėdami 
išvargstame. Nekantriai laukiame 
pietų, nekantriai laukiame vakaro. 
Lūžta, braška virsdami medžiai 
Kalnai, uolos kartoja tą aidą. Kar
tais slapčia ir mes nuklystame i 
mišką. Čia dabar raudonuoja bruk, 
nės. Mums alkaniems jos tikras 
skanumynas. Sauja po saujos, žiū
rėk, ir pilnas katiliukas. Vakare 
dažniausiai grįžtame pėsti. Tokios 

b. Šepučio nuotr.
Augsburgo-Hochfeldo lietuviai eisenoj kolonijos gatvėj

staigmenos mums nelabai malonios; 
trys keturi kilometrai, išvargus 
prie sunkaus darbo, nei širdies, nei 
kojų nedžiugina. Sugrįžus prasima, 
noma „apeiviai" (daiktu apžiūros). 
Skubiai pavalgoma ir pradedama 
rūpintis poilsiu. Aišku, kėlimą, gu
limą, popiečių pertraukas — vis. 
ka reguliuoja švilpukai. Mums 
atrodė, kad vokiečiai iš mūsų no
rėjo padaryti savotiškus automa
tus ar mūsų gyvenimui sudaryti 
tokias sąlygas, kad mes neturė
tume jokio laisvalaikio kultūri
niam darbui. Tik darbas miegas ir 
truputis maisto apsiginti nuo ba
do. Lietuvis kieto būdo. Jis leng
vai neįveikiamas. Kai jis supyk
davo dėl dažnai beprasmiško dar
bo, stačiai vokiečiui pasakydavo: 
„Jūs neturite-tiek darbo, kiek mes 
galime padaryti!"

Dažnai, grįžtant iš darbo, su
skambėdavo daina. Liūdną, pilną 
ilgesio aidą kartodavo miškai ir 
kalnai. Skambėdavo daina ir ba
rakuose. Mums rūpėjo mūsų gim
toji kalba, papročiai ir mūsų gim
toji žemė. Su vokiečiais mums ne
buvo pakeliui. Atlikę sunkųjį dar

bą, mes vėl būdavome žmonės ir I 
lietuviai.

Pabėgimai

Su krintančiais rudens lapais 
dingo ir vienas kitas lietuvis. Ki
lo aliarmas. Vokiečiai mus išrikia
vo, pasakė daug graudinančiu ir 
bauginančių dalykų. Mes žinojome 
ir rimtai nusiteikę tylėjome. Kar
tais būdavo, kad po tokių „grau- 
dinimju" iš ryto žmonės ir vėl 
dingdavo. Pagaliau ir jie apsi
prato. Prašydavo tik, kad lietuviai 
Švedijon nebėgtų tuoj pio „mar- 
ketenderio". Dalykas nebuvo di
delis. Tai buvo 42 cigaretės, dvi 
dėžutės degtukų ir vienas barzdai 
skusti peiliukas. Kas norėjo, ta 
pačia proga galėjo nusipirkti vie
ną ar dvi bonkas alaus.

Baigėsi žiema. Saulė kalnuose 
tirpdė sniegą. Medžiu pumpurai 
brendo. Karklai pražydo kvapiais 
žiedais. Buvome pačiose Velykų 
išvakarėse. Su pavasariu laukėme 
ir nauju ivykių. Greit ir čia ga
lėjo pasidaryti karšta. Ir mums 
reikėjo apsispręsti. Karo atveju 
ir raus galėjo apginkluoti ir pa
naudoti karui. Kovoti prieš Vaka
rus, prieš norvegų išsilaisvinimą 
— ne, niekada! Dalis šiuo atveju 
pasiruošė bėgti i Švedija, kiti 
ruošėsi prisidėtf prie norvegu par. 
tizanų. Ėjo nedidelis persignipavi- 
mas. Atsirado slapta organizacija 
ir štabas. Reikėjo užsimaskuoti. 
Juk prie kiekvieno mūsų dalinė- 
lio buvo priskirti lietuviškai mo
ka vokietukai, kuriuos mes papras
tai vadindavome „nacių politru- 
kais".

Stabas paprastai posėdžiaudavo 
tuščiuose kambariuose. Išstatyda
vo sargybas, o kad kartais ne
būtu „politruku" i;$ netyčių už
klupti, ant stalo pasidėdavo buteli, 
užkandį ir prisipildavo stikliukus. 
Aišku, jei tuo atveju pasirodytu 
„politrukas", stikliukai pradėtu 
tuštėti, ir, gal būt, jis pats būtų 
pakviestas prie stalo ...

Paskutinis posėdis vyko už sto
vyklos — miške. Vienas, kitas iš 
baraku pradingo nepastebėtas. I 
susirinkimą kai kurie atėjo su fo
to aparatais. Posėdis buvo taip 
inscenizuotas, lyg čia esą žmonės 
būtu susirinkę Velykų proga nusi
fotografuoti. Lengva buvo užsi
maskuoti nuo „politruku", tačiau 
nuo savųjų nebuvo slepiamasi. 
Tad, kai popiečio metu išvyko 
apie keturiasdešimt vyru, stovy
kloje buvo žinoma, kad jie negrįš.

Žvilgsnis į Kauną

Apie vidurnakti kilo aliarmas. Da. I 
lis tų vyru buvo sugrąžę, bet kiti 
buvo išėję ten, kur jau seniai per 
siena buvo pramintos pėdos. Rytą 
iš visų tik prieš kelias dienas 
išduoti ginklai buvo atimti. Išsta
tytos sargybos su šunimis ir kul
kosvaidžiais. Prie kiekvieno bara
ko stovėjo ginkluoti vokiečiai. 
Tada jau jie rimtai isiutę pasakė, 
kad, jei ivyks pabėgimu, jie at
siskaitysią ne tik su mumis, bet ir 
su mūsų giminėmis Vokietijoje. 
Tai buvo rimtas argumentas. Pa
bėgimai nesikartojo. Nes nė vie
nas nenorėjo pakenkti nei čia 
esantiems draugams, nei esantiems 
Vokietijoje.

Jie bandė dar ir provokuoti. Ma
joras, pasišaukęs viena kita lie
tuvi, kalbino už grašius, uz kry
žius ar žadamą laipsnį išduoti sa
vo draugus. Svarbiausias jo užda
vinys būtų kalbinti vyrus pabėgi
mui. Tokiems atsiradus, užrašyti jų 
pavardes ir perduoti vokiečiams.To- 
kiu parsidavėlių neatsirado. Jie 
kaip tik visa tai papasakojo tiems; 
kurie tuos pabėgimus organizavo. 
Majorui buvo iškirstas pokštas. 
Vieną dieną atėjo pas ji vienas jo 
verbuojamų agentų ir pranešė, 
kad toks ir toks pilietis rengiasi 
pabėgimui. Pusvalandžiui praėjus, 
atėjo kitas ir su patenkintu veidu 
pasakė: „Ponas majore, jau 
paukšti pagavau!" Majoras net 
atsistojo. „Kalbinau visus, bet vos 
vienas atsirado!" Ir jis iškilmingai 
padėjo kortelę su pavarde. Majo
ras susiraukė. Ten kaip tik buvo 
užrašyta jo pirmiau atėjusio 
„agento" pavardė. Tuo budu 
agentas agentą apskundė majorui. 
Kažin, ar jis suprato, bet kaltinin
kų daugiau nebeieškojo.

Tuo pačiu metu pabėgimai vyko 
ne tik pietuose, bet ir vidurinėje 
Norvegijoje, kur buvo lietuviu 
darbo daliniai.

(Bus daugiau)

Liudas Dovydėnas 

Motulei prie židinio 
Menu aš tavo, motinėle, 
naktis ir vakarus gražius, 
kai sekėm tavo pasakėlę 
ir glaudėm prie tavęs pečius.

Prie mūsų židinio mažyčio 
liepsnojosi kaitri ugnis; 
regėjom kloniais lekiant vyčius 
ir byrant žvaigždes per naktis.

Tu mums kalbėjai apie sesę 
su žalio vario viedreliu, 
kaip ji iš upių ledą nešė 
kalnelio vieškeliu slidžiu.

Kaip vargšė sesė iškeliavo 
į šaltus tolimus kraštus 
ir, gulbės sparną pasigavus, 
skriste parskrido į namus.

Kaip senas tėvas vartuos klevo 
rymojo laukdamas sūnaus . . .

Ir — nesulaukęs — iškeliavo 
platybėn mėlyno dangaus.

Bavarijoj nūn, motinėle, 
menu tuos vakarus gražius; 
kai sekėm tavo pasakėlę 
ir glaudėm prie tavęs pečius.

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

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

(Tęsinys)

Kodėl blogumai visuomet iškyla 
| viršų

Be abejo, amerikietiška arba 
angliška fašistinė sistema žymiai 
skirtųsi nuo italų arba vokiečių 
modelių; neabejotinai mes galė
tume tikėtis geresnio vado, per
ėjimas būtų įvykdytas be smurto. 
Tačiau tai nereiškia, kad šita fa
šistinė sistema galų gale pasiro
dytų daugiau skirtinga arba daug 
mažiau nepakenčiama, negu jos 
prototipai.

Yra stiprus argumentas tikėti, kad 
blogiausi totalitarinės sistemos pa
žymiai tai yra fenomenai, kurie 
vis tiek, anksčiau ar vėliau, atsi
randa.

Kaip demokratinės valstybės 
vyras, pasiryžtąs planuoti ekono
minį gyvenimą, greitai susiduria 
su alternatyva pasidaryti diktato
rium, arba atsisakyti nuo savo 
plano, lygiai taip ir totalitarinis

vadas greitai būna priverstas pasi
rinkti nesiskaitymą su įprasta mo
rale, arba nepasisekimą. Dėl šios 
priežasties su niekuo nesiskaitą 
asmenys turi daugiau pasisekimo 
tarpe tokios visuomenės, kuri 
linksta į totalitarizmą. Kas to ne
mato, tas dar nesuvokia gylio tos 
prarajos, kuri skiria totalitarinę 
sistemą nuo Vakarų individualist!, 
nės civilizacijos.

Totalitarinės sistemos vadas pri
valo surinkti aplink save asmenis, 
laisvu noru pasiruošusius pasiduo. 
ti tai disciplinai, kuriai paklusti 
jėga verčiami visi likusieji pilie
čiai. Kad socializmą galima įgy
vendinti praktikoj tik tais meto
dais, kuriuos patys socialistai pei
kia, tai yra supratę daugelis so
cialistų reformuotojų praeityje. 
Senos socialistų partijos buvo 
varžomos jų demokratinių idealų. 
Jos neturėjo reikalingo griežtumo 
atsiekti pasirinktam tikslui.

Charakteringa, kad tiek Vokie-

šimo, ko nori dauguma, bet ko 
nori stipriausia grupė. Yra trys 
pagrindinės priežastys, kodėl tokia 
gausi grupė, palyginti, panašiomis 
pažiūromis susidaro ne iš geriau
sių, bet iš blogiausių visuomenės 
elementų.

Pirma: juo aukštesnis atskirų 
individų išsimokslinimas bei išsi
auklėjimas, juo didesnis pažiūrų 
skirtumas. Norėdami surasti di
desnį vienodumo laipsnį, mes tu
rėsime nusileisti į tos visuomenės 
tarpą, kurioje vyrauja primity
viausi instinktai. Tai nereiškia, 
kad dauguma žmonių turi žemą 
moralinį standartą, tai tik reiškia, 
kad didžiausią grupę žmonių, ku
rių vertė yra vienoda, sudaro žmo
nės su žemesniu moraliniu stan
dartu.

Antra priežastis. Kadangi ši gru
pė nėra reikiamai didelė, kad su
darytų pakankamą svorį vado sie
kimams, ji stengiasi padidinti
skaičių pritraukdama prie tos idė-

tijoje, tiek Italijoje fašizmas tu- jos vis daugiau šalininkų. Ji turi 
rėjo pasisekimą po to, kai sočia- įgauti palaikymą paklusniųjų ir 
listų partijos atsisakė pavartoti besileidžiančių vadovaujamais, ne- 
metodus, kuriems jos pačios paro. | turinčių nuosavų stiprių įsitikinimų, 
dė kelią. Jos vis tikėjosi stebu- ,bet pasiruošusių priimti kiekvieną 
klų, kad dauguma pati suras pla- iškeptą sistemą, kuri būtų pakau
ną, visuomenei organizuoti. Kiti gi karnai dažnai ir balsiai kalama į 
suprato, kad pagal planą veikiau- galvą. Tai būtų tie, kurių netvir- 
čioj visuomenėj negali būti klau-| tos ir neaiškiai suformuotos idė-

jos gali būti lengvai pakreipiamos, 
kurių aistros bei emocijos gali 
būti lengvai sukeliamos. Šitokie 
užpildo totalitarinės partijos rei
kiamas eiles.

Trečia priežastis. Kompaktinės 
pakalikų grupės sudarymui vadas
turi panaudoti paprastą žmogišką 
silpnumą. Atrodo, daug lengviau 
yra žmones užimponuoti neigiama 
programa, pvz., priešo neapykan
ta, pavydu tiems, kurie geriau gy
vena, negu teigiamais daviniais.

Priešingumai tarp „mes” ir „jie" 
yra konsekventiškai panaudojami 
tų, kurie siekia sujungti didelę ma
sę. Priešas gali būti vidaus, kaip 
kad žydas Vokietijoj arba „ku- 
lak" Rusijoj. Arba jis gali būti 
išorinis.

Kiekvienu atveju šitokia techni
ka turi didelę pirmenybę, nes va
dui palieka didesnė veikimo laisvė, 
negu duotų kuri nors pozityvinė 
programa.

Pirmyneiga totalitarinės grupės

vistui nėra nieko, ko jis negalėtų 
padaryti, jei tiktai tarnauja „visų" 
gerovei. Tai yra jam vienintelis 
kriterijus to, ką jis turi daryti. 
Jei kartą jau. sutinkame, kad indi
vidas yra tik priemonė, tarnau
janti aukštesnio vieneto, vadina-
mo visuomene arba tauta, tikslams, 
tai dauguma totalitarizmo pažy
mių, mumyse sukeliančių pasibai
sėjimą, seka kaip neišvengiama 
būtinybė.

Kolektyvisto akimis žiūrint, in- 
tolenrancija ir brutalus nepakenti- 
mas nuomonių skirtingumo, išda
vimas, šnipinėjimas, visiškas ne
siskaitymas su atskiro individo 
gyvenimu bei laime yra esminiai 
ir neišvengiami dalykai.

Aktai, kurie sukelia mūsų jau
smų revoliuciją, kaip priešingo 
nusistatymo žmonių šaudymas, 
senių bei ligonių žudymas, yra 
laikomi vien tik tikslingumo daly
kais. Priverstinis iškėlimas bei
išvežimas šimtų tūkstančių pasi-

ar partijos ribose daugiausia pri- daro priemonė, pripažįstama „vi- 
klauso nuo noro daryti amorali- sų", išskyrus pačias aukas. Todėl, 
nius dalykus. Principas, kad tik-1 norėdamas būti naudingu totalita- 
slas pateisina priemones, kuris in.1 rinės valstybės tvarkyme, žmogus 
dividualinės etikos yra laikomas turi būti pasiruošęs laužyti kiek- 
kaip visokios moralės paneigimas, vieną moralinį dėsnį, kurį kada 
kolektyvistinėj etikoj virsta neiš-'nors žinojo, jei tai reikalinga šie- 
vengiama aukščiausia taisykle. Ikiant nustatyto uždavinio.

Pilna žodžio prasme, koleWty-1 (Bus daugiau!
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Petras Girinis

Kaip mes atsiradom Vokietijoj
Lietuvę skaudžiai palietė pirmasis 

ir ypač nuniokojo šis, antrasis, 
pasaulinis karas. Žymi tautos dalis 
liko išsklaidyta po visą pasaulį. 
Daugiausia lietuvių buvo atblokšta 
į Vakarų Vokietiją. Įvairiais su
metimais vietiniai ir kai kurie kiti 
žmonės, norėdami pakenkti nelai
mėn patekusiems lietuviams, ima 
jiems prikaišioti, kad jie esą 
naciai ar atbėgę čia ieškodami 
nacių užtarimo.

Gerai pažiūrėkime, kaip šio 
karo metu lietuviai atsirado Vo
kietijoj. Juos galima sugrupuoti į 
keturias kategorijas.

Pirmoji kategorija — tai vokie
čių sugaudyti ir prievarta atvežti 
Reicho darbams ar į vokiečių 
kariuomenę paimti lietuviai. Vo
kiečių kariuomenei okupavus Lie
tuvą ir atvykus vokiečių civilinei 
valdžiai, prasidėjo darbininkų ver
bavimas į Reichą. Lietuviai nie
kada bičiulystės vokiečiams ne
jautė. Jie juos gerai pažino iš tre
jų metų pirmo;o pasaulinio karo 
okupacijos. Anot tos lietuviškos 
pasakos, ir musės iš Lietuvos bijo 
lėkti į Prūsus, nes lietuvis į du
benį įkritusią musę pasėmęs pilnu 
šaukštu išpila, kad ir kitos musės 
paėda, o vokietis iš dubens išimtą 
musę pirma nučiulpia ir tik tada 
numeta. Taigi kiekvienas lietuvis 
tokio nučiulpimo vengė. Vykti iš 
pasiaukojimo taip pat niekas 
nenorėjo, nes buvo aišku: jei vo
kietis laimėtų karą, tai lietuviams 
gyvenimo nėra. Dėl to nuo pat 
pirmos dienos kiekvienas lietuvis 
turėjo aiškų nusistatymą: į Vokie
tiją darbams nevykti. Nacių oku
pacinė valdžia paskelbė atsišau
kimus, raginančius lietuvius sa
vanoriškai vykti darbams į Reichą. 
Jokių rezultatų. Tada ji griebėsi 
prievartos. Naudojo visokiausias 
priemones, kokias tik išmanė. 
Gaudė žmones miesto gatvėse. 
Kitą kartą vidurnaktį ff-ininkai ap
supa kurį nors miesto kvartalą ir, 
eidami iš namų į namus, beldžiasi 
į duris, žadina gyventojus ir, radę 
darbui tinkamus, išsiveda ir 
išveža į Vokietiją. Kitą kartą ap
supa teatrą, kiną ir išeinančius 
darbams tinkamus vyrus bei mer

gaite^ paima. Panašiai apsupdavo 
net bažnyčias. Visais tokiais at
vejais kildavo panika, žmonės 
bėgdavo, šiepdavos. Jauni vyrai ir 
mergaitės ištisus mėnesius neišei
davo iš namų į gatvę, ar tiesiog 
išvažiuodavo į ramesnį užkampį. 
Tačiau daugelis puvo sugauti, 
daugelis čia Vokietijoj nuo bom
bardavimo bei kitų priežasčių 
žuvo. Kiti, išdirbę čia 2 — 4 me
tus, dabar gyvena Vokietijoje. 
Šiandien jie tų pačių vokiečių, 
drauge su visais svetimšaliais, yra 
nekenčiami, ieškoma priekabių, 
kad kaip nors nusikratyti.

Toliau, jauni vyrai buvo verbuo
jami į vokiečių kariuomenę. Jei į 
darbus lietuviai nenorėjo vykti, 
tai tuo labiau niekas nenorėjo 
stoti į vokiečių kariuomenę, ypač 
kariauti už jų interesus. Po kelių 
bandymų šaukti savanoriais vo
kiečiai ėmėsi įvairių prievartos 
priemonių. Buvę Sovietų Rusijos, 
kai ji buvo okupavusi Lietuvą, ka
riuomenėj lietuviai, bėgantieji į na
mus ar paimti į nelaisvę, buvo pri
versti likti: toliau kariuomenėj ir 
tarnauti vokiečiams. Kitus šaukė 
savanoriais ar skelbė mobilizaci
jas. Kai niekas nėjo, gaudė pa
našiai, kaip darbininkus. Negalė
dami sugauti didesnio kiekio lais
vi/ vyrų, bandė imti į kariuomenę 
vietos policijoj tarnaujančius lietu
vius; kai tie, apie tai pajutę, mes
davo tarnybą ir slapstydavęs, 
suimdavo jų šeimas. Šiais ir kitais 
būdais vokiečiams pavyko, tiesa, 
ne taip dideliam skaičiui lietuvių 
vyrų užvilkti vokiečių karių uni
formą. Buvo bandyta uždėti tam
sų kalnierių, atseit sudaryti lietu
vių ginklo dalinius, tačiau lie
tuviai tam kategoriškai pasiprie
šino, ir per visą laiką jokio lietu
vių ff dalinių nebuvo sudaryta. 
Šiandieną dauguma tų per prie
vartą vokiečių kario uniformą dė
vėjusių lietuvių yra Vokietijoje. 
Baigta. Jiems ir pasiteisinimo nėra. 
Tai tikri nacių bičiuliai, net ka
riavę už vokiečius! „Importierte 
Nazis", kaip rašo Miincheno laik
raštis. Kokia gyvenimo ironija! . . .

Prie prievarta išvežtųjų reikia 
priskirti kalinius. Totalinis kietas 

nacių režimas lengvai rasdavę ap
kaltinimus įvairiems, net labai pa
doriems lietuviams. Jais pripildė 
kalėjimus ir koncentracijos lage
rius. Daugelis buvo nukankinti ar 
badu numarinti. Kiti išsiliko, dabar 
Vokietijoje. Vokiečiai ant jų pyks
ta, kad tai našta jiems. Bet ką jie 
vokiečių tautai bloga padarė?

Antroji kategorija Vokietijoje 
esamų lietuvių yra evakuotieji. Jie 
čia pateko vykstant vokiečių ka
riuomenės atsitraukimui iš Lietuj 
vos. Vokiečių kariuomenės atsi
traukimo metodai garsūs visam 
pasauly. Tik dėka tai aplinkybei, 
kad tasai atsitraukimas per Lietu
vą ėjo pakrikusiai, dar galėjo iš
likti dalis krašto galutinai neiš<- 
naikinta. Pa ranka pakliuvę vyrai 
ir moterys buvo išvaryti kasti ap
kasų, ir taip kasė, kol pasiekė 
Vyslą, net Oderį. Nuplyšę, be pi
nigo, dauguma be šeimos, palikę 
tėvus, žmonas, vaikus.

Kiti buvo evakuoti kaip tarnau
tojai, turėjo lydėti iš Lietuvos eva
kuojamas įstaigas. Varyti vokie
čiams gyvulius ir t. t. Vokiečių jie 
čia dabar nemėgiami, kartu su vi
sais kitais svetimšaliais.

Trečia kategorija tai lietuviai 
atbėgę gelbėdami savo gyvybę. 
Ar jie bėgo savanoriškai? Palikti 
visą savo turtą — ūkininkui žemę, 
miestelėnui namus, amatininkui 
įmonę, inteligentui užsiėmimą ar 
tarnybą, palikti savo gimines, dau
geliui — savo tėvus ar šeimą, 
palikti savo kraštą ir laisva valia 
bėgti svetur . . . kažin ar taip gali 
galvoti sveiko proto žmogus? . . .

Kodėl lietuviai bėgo? Bėgo nuo 
karo veiksmų, bėgo nuo užslen
kančio teroro. Kad jis neišvengia
mai ateis, buvo visiems aišku. Juk 
daugelis savo vardus buvo matę 
1941 m. paruoštuose antrosios de
portacijos sąrašuose. Dėl to, kas 
suspėjo ir kas nors kokias prie
mones turėjo — bėgo.

Kodėl dauguma į Vokietiją bė
go? Tai jie naciai ar jiems prijau
čianti? Ne Kito pasirinkimo^ ne
buvo. Tiesa, kai kurie bandė žvejų 
laiveliais Baltijos jūra bėgti į Šve
diją, bet vos vienas kitas pasiekė 
krantą, kitus priglaudė Baltijos 
bangos. Į Vokietiją bėgdami dau
gelis dar tikėjosi be sustojimo pa
tekti į Šveicariją ar net JAV. Ku
rie bėgo pirmaisiais karo metais, 
tikrai daugelis į minėtus kraštus 
pateko. Kiti bent tikėjosi greit pa-

Bert H. Fraser, Seligenstadto lie'.uviu stovyklos 
UNRRA direktorius

tekti į anglų bei amerikiečių iš
laisvinimą, nes aiškiai visi matė, 
kad vokiečių frontas įra, ir Va
karų Sąjungininkai nuosekliai eina 
pirmyn. Dėl to, kas tik galėio, va
žiavo į Vokietijos vakarų pasienį 
ir neapsiriko/Lietuva dabar terio- 
jama, žmonės tremiami, kalinami, 
žudomi, turtas grobiamas, o čia į 
Vokietiją atbėgę sulaukė ameri
kiečių bei anglų išlaisvinimo ir 
globos, bent ligi šiol!

Ketvirta kategorija Vokietijoje 
esamų lietuvių tai repatrijavusieji. 
Mat, šalia vokiečių repatrijavusių 
didžioji dauguma repatrijavo gryni 
lietuviai. Ar jie naciai ar gal jiems 
prijaučianti? Didžioji dauguma, ne. 
Tatai nesunku atskirti. Repatrija
vusieji vokiečiai gyvena su vokie
čiais ir jų asmens dokumentuose 
pažymėta jų tautybė. Tuo tarpu 
šito likimo lietuviai tik likimo au
kos. Visi gerai pamename, kaip 
toji repatrijacija vyko. Daugelis re- 
patrijavos iš kalėjimų. Jie buvo 
suimti ir paskirti sunaikinimui. Tai 
giminės ir artimieji šeimos nariai 
davė didelius kyšius vokiečių re- 
patrijacijos komisijos nariams, kad 
jie padarytų netikrus dokumentus, 
įrodančius, vokišką kilmę. Jei ne
galėjo .suvokietinti' šeimos nario, 
pav. vyro ar žmonos, tai .suvo
kietindavo' tėvą ar motiną ar bent 
senelį ar bobutę. Taip gelbėjosi

daugelis miškuose besislapstančių 
nuo bolševikų suėmimo ar tų, ku
rie buvo tokiam pavojuje, kaip buv. 
nepr. Lietuvos policininkai, šau
liai, inteligentai, didesnio turto sa
vininkai ir pan. Juk jie tik savo 
gyvybę gelbėdami, o ne dėl kokių 
naciams simpatijų už aukščiausią 
kainą pirkosi galimybę pabėgti 
nuo bolševikų. Ir Vokietijoje gy
vendami, nors buvo labai spau
džiami, jie nepriėmė vokiečių 
pilietybės, liko, kaip ir buvę, 
ištikimi lietuviai.

Iš to, kas anksčiau paminėta, 
seka aiški išvada, kad lietuviai 
absoliutinėje daugumoje Vokietijoje 
šio karo metu atsirado prieš savo 
norą, o ne dėl kokių nors simpa
tijų vokiečiams ar tuo labiau na
ciams. Bendrai imant, lietuvio są
voka yra antitezė nacio sąvokai. 
Tuo būdu, jei kas drįsta lietuviams 
prikišti, kad jie yra naciai ar ių 
simpatikai, tas piktai tyčojasi iš 
žmonių, visiškai be savo kaltės pa
tekusių į nelaimę.

Nacizmo užsimojimas rytuose 
pasidaryti sau erdvės visiems gerai 
žinomas. Lietuva turėjo būti pirmoji 
šitos jų politikos auka. Tad nejaugi 
lietuviai patys būtų siekę savo 
sunaikinimo. Jei tokių būtų buvę, 
tai jie jau ne lietuviai. Ėriukai juk 

1 niekad nebus skerdiko šalininkai 
1 ir bičiuliai.

Stasius Būdavas

Erikos saulėtekis
Is ruošiamo romano
„ Žmonės be namu“

(Tęsinys)

Ir Įslenka jis i kambarį su visu 
maišu. -Jo panosėj kaba didelis, 
ištįsęs lašas. Hansas išsitraukia no. 
sine ir nusišluosto.

— Iš tikrųjų, man jau metas na
mo, — Mankus palieka sofa, eina 
prie apsiausto ir atsisveikina.

— Palauk, aš tave palydėsiu, — 
eina Erika paskui jį į prieangėliį.

Ir ji lydi jį žemyn, tvirtai įsiki
busi į jo parankę, bijodama pargriū
ti, nors«čiuos laiptus ji pažysta dau
giai kaip šeŠeri metai.. .

— Iki pasimatymo, Erika. Aš vėl 
kada nors užbėgsiu.

— Ne kada nors, bet rytoj. 
Neužmirši?

Jis nušokuoja laiptais žemyn, o 
ji vėl grįžta i kambarėli, lėta ir ap
siniaukusi, kaip rudens debesėlis.

Mažame pečiuke jau traška 
ugnis. Vargšas Hansas! Jis pakūrė 
ugni ir tuo pačiu metu baigė mal
kas iš maišo kratyti.

—Matai, Erika, dabar jau bus šil. 
čiau. Na, o kaip malkos? Pažiūrėk. 
Juk gana sausos, ar ne? Palauk, | 
aš tau kėdę prie ugnies atnešiu. 

| paklausiu. Šitas užsienietis, kuris 
ką tik išėjo, kas jis toks — lenkas, 
ukrainas?

— Arabas ...
— Bet jie vagia, tie užsieniečiai. 

Kartais, girdėt, net apiplėšia ...
— Kas? Lietuviai? — numeta ji | 

gramatiką i sofos kampą. — Ką 
jūs pasakėt?

— Aš nežinau, lietuviai ar kiti. 
Juk jie visi vienodi...

— Jei nežinot, tai ir neprasima, 
nykit...

— Bet vis dėlto jie mus apiplė
šia. Kiek jie suvalgo.

— O jūs ar neapiplėšėt jų? Ar 
ne jūs pusę Europos elgetom išva. 
rėt? Kdip jūs drįstat užpulti žmogų, 
kurį aš taip gerbiu, vertinu . . .

Vėl šoka raudonis į Hanso vei
dą. Jis pastumia kėdutę ir prisiar- 
tina pries jos. Jis pabudo iš savo 
lėtumo, ir jo balsas dreba:

— Erika, ar tu pagalvoji, ką da
rai? Tu čia gimusi ir augusi, juk 
tu Vokietijos duktė. Kaip tu ...

— Ak, nekalbėkit jūs daugiau man 
apie Vokietiją. Na, sakykit, kas yra 
šiandien ta Vokietija? Ką padarėt 
jūs iš jos, — jūs, kurie rėkėt, kur. 
stėt, žiebėt neapykantą prieš visus 
kitus? ... Ak, kam čia dar kalbėti! 
Palikit geriau jūs mane ramybėj. 
Aš esu šiandien taip pavargusi...

— Matau, tu nori mane išvaryti..
— Aš jūsų nevarau, bet jūs pats 

turėtumėt susiprasti...

— Nereikia, nereikia, sėdėkit jūs | 
ten vienas, — atsikalbinėja Erika.

— Bet kas tau yra? Tu šiandien 
tokia...

— Ak, pone Hansai, aš jau kelis 
kartus prašiau, būkit jūs geras, ne
vadinkit manęs „tu" ... Kodėl jūs 
manes neklausot? ..

Į Hanso veidą šoka raudonis, ir 
jis nedrąsiai, kaip sugėdintas kūdi. 
kis, vapa:

— Taip, taip . .. Bet aš nesuprantu, 
atleisk tu man, gal aš ką negero...

Ir atsisėda jis ant žemos kėdu
tės, pasilenkia truputį į priekį, su. 
spaudžia galvą abiem delnais ir 
tyli. O Erika krinta i sofą, surie
čia kojas po savimi ir sklaidinėja 
gramatiką.

Pečiuke zyzia ugnelė ir ryja mal. 
kas, atneštas iš amerikiečiu virali
nės. Hansas dirba pas amerikiečius, 
kapoja nuo ryto ligi vakaro mal
kas, tris kartus gauna sočiai pa
valgyti ir dar cigarečių. Kartais 
koks geraširdis kareivis net visą 
pakutį padovanoja. Juk tai nesvie. 
tiskas pelnas. Paskui jis eina namo 
ir, niekam nematant, i savo maišiu
ką įsimeta malkų glėbelį.

— Erika, o kaip tau su valgymu? 
Ar užtenka? — pakelia jis galvą.

— Juokingas klausimas. Ir kas 
gi šiandien persi valgo! Bet jūs man 
nieko neneškit: aš tuo tarpu soti, 

I visai soti.
[ — Gal būt... Atsiprašau, aš dar

Jo veide didelis graudulys. 
Vargšas Hansas, tas vyras, kuris 
dirba kaip jautis Jis tiesia jai abi 
rankas ir norėtų ilgai, ilgai atsisvei
kinti. Bet ji visa suspurda, ir jos 
smuskūs pirštai greitai išslysta 
iš stambių vyro delnų.

Lėtai prasiveria durys, dar lė
čiau užsiveria. Erika girdi, kaip jo 
sunkios kojos mina laiptais žemyn. 
Bet kas ten yra? Jo žingsniai stai
ga sustoja ir nutyla. Erika pakelia 
galvą ir susirūpina. Ar jis tiktai 
nesumanys dar sugrįžti? Taip, jis 
lipa vėl atgal, aukštyn, klapena 
Į duris ir, nelaukęs kvietimo, pra
veria jas:

— O kažin, jeigu aš taip imčiau 
ir kurią dieną tau anglių atneščiau? 
Žinoma, ne kokios ten tos anglys, 
bet vis dėlto anglys. Labai kaitriai 
dega.

Ji nieko neatsako, tik susimąsto. 
Taip, anglys būtų neblogai. Hansas 
dabar patenkintas, vadinas, ji ne
draudžia. Ir pro durų tarpeli jis ta. 
ria paskutinius žodžius:

Gerai, aš poryt atnešiu. O gal 
net ir rytoj. Iki pasimatymo, Eri
ka .. .

Po kelių dienų Mankus gavo jos 
laišką.

Mano mielasis Užsispyrėli, 
jau baigiu savaitę, o Tavęs nė 
kvapo. Aš nesistebiu, nes Tu 
mane prie to jau pripratinai. Bet 
vis dėlto turėtumei numanyti, 
kaęl šiomis dienomis esu vieniša, 

labai vieniša, ir, tur būt, supran
ti, kad esu Tavęs labai reikalin
ga. Sį šeštadienį norėčiau su Ta
vimi į kiną nueiti. Girdėjai, gal 
būt, ten rodoma „Jos pirmasis 
širdies saulėtekis". Būtų gerai, 
jei ateitumei manęs pasiimti, bet 
jei negalėsi, eik tiesiai prie ki
no, ten mane rasi ant laiptelių. 
Beje, būčiau užmiršus, turiu jau 
geroką kuro atsargą, ir mano 
kambarėly šilta kaip per Sek
mines. Tas kvailiukas, supranti, 
Hansas, vakar net anglių maišą 
atitempė. Šią žiemą juk tai ti
kras auksas.
Ak, Petrai, ar dar reikia Tau 
sakyti, kad džiūstu iš ilgesio. Tu 
negali įsivaizduoti, kokia sausra 
mano sielą džiovina. Mielasis, 
sulaužyk tą savo ledinę kietybę 
ir atnešk nors truputėlį savo 
širdies rasos. Erika.

Tą vakarą jis pas ją nesiskubi
no. Norėjo vienas pats pavaikščio
ti pasnigusjame mieste ir pa
sidžiaugti lengvute žiema. O pas
kui nueis prie kino ir ten ją ras.

Miesto sode daužėsi vaikai, gau
dė jie vienas kitą aplink nedidelį 
ežerėlį ir čirškė kaip žvirbliai. Čia 
pat, aukštai pasikėlę, žiūrėjo me
taliniai karaliai, rašytojai, kompo
zitoriai ir veikėjai; jie buvo rim
ti ir susimąstę, galvas ir pečius 
apsikloję balto sniego kąįliukąis.
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L. Žitkevičius Kaip marių tolumoj mažutis

Petro Babicko daina išeivijoj
Poetas negali nedainuoti. Jei i 

dainavo jis laisvoje tėvynėje, jei 
troško jai šviesesnio rytojaus ir 
nerimo jos padangei niaukiantis, 
— juo labiau jo širdis kaupiasi 
dainai „toli nuo tėvynės, toli nuo 
savų", nes „ir dieną ir naktį ne
miela čionai", o tėvynė — „pa
smerkta, našlaitė, kalinė . . ." 

Svetimame krašte gyvendami, 
šiandieną mes skaitome neseniai 
iš spaudos išėjusį Petro Babicko 
eilėraščių rinkinį („Toli nuo tėvy
nės", 1945 m., 32 psl.).

Aš neturiu naujų dainelių tau, 
Nebeturiu poemos nė vienos, 
Nes visa tai tėvynėj palikau, 
Nes, kaip ir tu, aš gyvenu be jos .. 

Šiais žodžiais autorius kreipiasi 
į skaitytoją. Tačiau skaitytojas ne
labai tepatikęs autorių neturint , 
„naujų dainelių". Pervertęs rin
kinį, jis jų ras. Pagaliau ir pats 
autorius prisipažįsta:

Naujas dainuoju ir senas kartoju;
Kai kas ir čia ką nauja įmatys ...
Dainoj klajūnas aš, karalius ir

artojas,
Tik joj jaunystė mano, svajos 

ir viltis!

Petrą Babicką pažįstame jau se. 
niai. Tai nepailstąs entuziastas. Jo 
žodžiai visada dvelkė optimizmu ir 
jaunatviška nuotaika. Daug sun
kių dienų poeto pergyventa, tačiau 
jo eilėraščiai ir šiandieną tebe
skamba jaunyste, svajomis ir vil
timi. Nemiela jam čionai, kaip ir 
visiems, netekusiems tėvynės. Iš
blaškytųjų tautiečių liūdesio gaida 
atsiliepa ir jo poezijoje. Bet tas 
liūdesys, anaiptol, nepalaužia poe
to tikėjimo, kad ,,naujoj dainoj 
mes amžius gyvi būsim". Laimin
gas jis, kad gali dainuoti, nors ir 
būdamas klajūnas. Stebuklinga 
dainos galia. Ji elgetą padaro ka
raliumi. Ir šiuo atveju karaliumi 
tampa benamis poetas.

Į rinkinį sudėti 24 eilėraščiai. Ir 
pats autorius pasisako, ir skaityto
jas pastebi, kad jų čia esama se
nesnių ir naujesnių. Senesnieji ga
vo pradžią dar tėvynėje, naujesnie
ji — rašyti jau, rinkinio pavadinimu 
tariant, toli nuo tėvynės.

Pagrindiniai eilėraščių motyvai 
— patriotinis ir erotinis. Patrioti
niu motyvu poetas dainuoja amži
numą. erotiniu — laikinumą. „Tė
vynė kaip saulė ... Ji mums — 
amžina" — tai patriotinis moty
vas. „O laimė, meilė eina ir 
praeina" — tai erotika.

Meilės netekimas' nepaliečia 
žmogaus taip tragiškai, kaip nete
kimas tėvynės:

Vyskupo Baranausko klėtelė Anykščiuose

žvejo luotas 
Vis jungias su krantu minties 

gyva gija, 
Supratome: tik laisvės vaini- 

kuotas 
Lietuvis rado prasmę buityje! 
Poetas dega savo ir visų tau

tiečių Inoru grįžti į tėvynę, bet 
mato* tragišką žmogaus bejėgišku
mą; todėl maldoje kreipiasi į 
Dievą:

O, Dieve! Maldaujam Tavęs, 
Visagali — 

Pažvelk į mūs širdį, į sielos 
gelmes...

Ir viltį, ir skausmą, ir tremtinio 
dalią 

Į Tavo rankas atiduodame mes ... 
Žiūrint į rinkinį grynai iš li

teratūrinės pusės, autoriui galima 
daug ką ir prikišti. Jo eilėiaščių 
poetinis lygis ne visur stovi rei- 

ikiamoje aukštumoje. Žymu retori- 
I kos bei manieros. Vietomis skaity. 
I tojas bandomas sugestionuoti pi
giomis priemonėmis:

Jei tave kas kankins, 
Tyčiosis, 
Skriaus,
Tik juokis ir tylėk, 
Bet nesišaudyk, nesikark 
Ir, pagaliau, nesipiauk, 
O kur nors pamiškėn 
Ar paupin pabėk,
Nusišypsok ir . . . nusispiauk!
Šitokie eilėraščiai, pirmą kartą 

skaitant, atrodo gana efektingi, bet 
vėliau jų įspūdis blunka ir jie 
greit nusibosta. Poezijos juose ne
randame. Taip pat nerandame poe
zijos ir populiarioje „Karių daino
je" (Pajūriais, pamariais), išskyrus 
gal vieną eilutę — ,,Kelias tolimas, 
bet mielas". Kas kita „Nauja dai
na" (ji taip pat jau gerokai išpo
puliarėjusi):

Praeis audra .nušvis dangus 
paniuręs, 

Nušvis artojo veidas po audros: 
Jis grįš prie žagrės, b žvejys — 

prie burių, 
Tėvynės vieškeliai kūrybos žygį 

gros ...
,,Toli nuo tėvynės" — pirmas 

spaustuvėje spausdintas eilėraščių 
rinkinys, pasirodęs lietuvių išeivi
jos tarpe. Nors jis kuklus, bet 
skaitytojui mielas.

"" Dr. A. Rukša

Vergilijaus1) Enėjidės
antrosios giesmes ištraukos

Eikit iš kelio, graikai, iš 
kelio, rašytojai Romos: 
Gimsta didesnio kažkas už 
Iliadę dabar.2)

Apibūdindamas savo gyvenamo
jo meto romėnu kūrybine veikla, 
didžiausio romėnų poeto Vergili
jaus amžininkas, žinomas elegikas 
P opercijus šiais žodžiais jau prieš 
2000 metų išpranašavo Enėjidii 
nemirštamą garbę.

Romėnams ši poema turėjo at
stoti Homerą. Pateikdamas mūsų 
visuomenei iš jos šiek tiek ištrau
kų, laikau pravartu tarti keletą 
žodžių apie šio veikalo kompozi
ciją. Pirmųjų 6 giesmių turinys' 
primena kiek Odisėją. Čia pasako
jama apie Enėjo klaidžiojimus 
Trojai žlugus. Antroji Enėjidės pu
se atitinka daugiau Ilijade. Ten 
vaizduojamos trojenų didvyriu ko. 
vos del Lacijaus užvaldymo iki 
Tumo mirties.

Iš visų 12 giesmių ypatingai 
reikšmingos trys: antroji, ketvir
toji ir šeštoji. Pastaroji vaizduoja 
Enėjo kelionę po požemio karaliją. 
Ši giesmė turėjo didelę itaką vė
lesnių laikų pasaulinei literatūrai, 
Be kitų, ja sekė ir Dantė savo 
„Dieviškojoje Komedijoje".

Ketvirtosios giesmės turinys — 
Enėjo ir Didonos romanas. Tai 
— viepintelė romėnų tragedija, 
nusipelniusi šį vardą, kaip ją vy
kusiai apibūdina žinomas filologas 
E. Norden.

Pagaliau, antroji giesmė — Enė
jo pasakojimas apie Trojos žlugi
mą. Ši giesmė pasižymi nepapras. 
tu epišku vaizdu stiprumu. Medi
nis arklys, Sinonio klasta, Lao- 
koontas, šiurpūs paskutinės Trojos 
nakties vaizdai sudaro jos turinį. 
Tai — populiariausioji ne tik Enė
jidės, bet ir iš viso romėnu poezi
jos knyga nuo senovės laikų iki šių 
dienų.

Iš pirmosios giesmės sužinome 
I apie Enėjo kelionę iš Sicilijos į 
Kartagina. Karalienė Didona Enėją 
ir jo draugus vaišingai priiminėja. 
Vakarienės metu ji prašo Enėją 
papasakoti apie Trojos kritimą ir 
apie savo nuotykius.

Antrosios giesmės įžangoje (eil. 
1—13) Enėjas pasiryžta atgaivinti 
skaudžius prisiminimus. Toliau jis 

Į pradeda pasakoti apie medini arklį 
. (eil. 13—39). (Daugiau antrosios 
giesmės ištraukų duosime kituose 

I „Žiburių" numeriuose. — Red,)

Mankus paliko sodą ir pasuko' 
gatvės išilgumu.

Vienoje tarpuvartėje pamatė jis1 
susimetusį žmonių būrelį. Būryje 
vis tirštėjo triukšmas, trynėsi vieni 
pro kitus ir norėjo ką tai pamatyti.

— Na, šį kartą jis tai gerai už
dirbs.

— O kas ten yra, kas atsitiko?
— grūdosi nauji smalsuoliai ir 
tiesė kaklus.

— Labai paprastai, pavogė maišą 
su anglimis, ir nutvėrė einant pro 
vartus, o dabar ten jį krato.

Būryje ėmė juoktis, bet greit ir 
nutilo, nes kareiviai iš tarpuvartėsj 
visus varė laukan. Jie padarė taką ir| 
tuoj pat vedėsi tą vargšą. Pervarė 
jį skersai gatvę, nusitempė į kitą 
kiemą ir liepė laiptais aukštyn lipti.

Mankus dirstelėjo į laikrodį ir 
nuskubėjo pas ją, prie kino. Taip, 
žmonės jau baigė vidun sueiti, o ji 
neramiai dairėsi ant laiptelių.

— Vis dėlto tu atėjai. Ak, koks 
tu mandagus ... — buvo ji nepaten
kinta.

— Nepyk, Erika, tai atsitiko vi
sai ne dėl mano kaltės.

— Na, žinoma, tu visuomet su
gebi pasiteisinti.

Jie susirado savo kėdes ir at
sisėdo.

— Hm, nežinau, kaip čia tau pa
aiškinti. Matai, Erika, turiu tau

pranešti nemalonų dalyką.
— Taip, aš jau nujaučiu: tu iš

važiuoji ir kažin kada vėl sugrįši. 
Kaip aną kartą ... |

»— Ne, Erika, visai ne tai. Dėl 
manęs nesirūpink. Bet su Hansu, 
suprask, su juo blogai. Jį suėmė ir 
nusivarė. Ką tik pats mačiau. Ang. 
lis vogęs, taip žmonės ten kalbėjo.

— Dėkui Dievui. Aš ir spėjau, 
kad jis ten kada nors nagus įkiš. 
Ir gerai.

— Ką, tu džiaugies dėl jo nelai
mės? Erika!

— Ne, aš nesidžiaugiu. Tu kly
sti. Man gal truputį ir gaila jo. 
Bet tu suprask ir mane. Na, aš 
nemoku tau paaiškinti. Supranti, 
jis man taip įkyrėjo.

— Bet ar tu pagalvoji, kad visa 
tai dėl tavęs atsitiko?

— Na, taip, aš nesiginčiju. Bet 
aš noriu apie jį tau atvirai pa- 
papasakoti.Tu nežinai, Hansas buvo 
nacionalsocialistas. Rudų rudžiau- 
sias nacis. Maža kas apie tai žino
jo, bet dabar, kai jį papurtys, 
viską sužinos. Atsiims dabar jis 
už rudą, ir juodą, vadinas, už par
tiją ir anglis ...

— Bet, Erika, kodėl tu jį smer
ki? Juk tu esi vokietė. Jie taip pat 
vokiečiai, tie naciai. Tautybė vis 
dėlto ...

— Ak, Petrai, tu mane vis ban
dai. Juk sakiau, kelis kartus sa

kiau. Kai mano brolis mirė kon
centracijos stovykloj, paskui dar 
suėmė mano sesers vyrą ...

Salėje susiglaudė šviesa ir su
temo. Ekrane tuoj išsiliejo švelni 
rožinė spalva, ten kažkas papylė 
saują gėlių, šokinėjo jos kaip gy
vos, tos gėlės, paskui subėgo į i 
vieną eilę ir pasidarė žodžiai: „Jos 
pirmasis širdies saulėtekis".

Liūliavo muzika, o ekrane da
bar siūbavo žalio ežero vandenys. 
Ten judėjo laivelis ir nešė mer
gaitę, nugrimzdusią pačioj svajo
nių saldybėj. O ji, tas gražus pa
saulio žiedas, su ramunių vainiku 
ant lininių kasų, plaukė į saulę. 
Ir kilo ji, ta saulė, žengė pro ma
žus debesėlius ir žiūrėjo vis į mer
gaitę, kurios širdis kvėpavo meilės 
ilgesiu ir kuri norėjo gyventi, gy. 
venti be galo ...

— Petrai, aš pradėsiu verkti. Tu 
nesijuok, kartais aš tokia kvaila. 
Jis tik pasilenkė prie jos ir tyliai 
pakuždėjo:

— Erika... |
— Mano saulėteki... — atsakė 

ji.
O tame laively atsistojo mergai

tė, jos nuogos rankos pakilo kaip 
dvi grakščios žiedų šakos, ji nu
siėmė ramunių vainiką, siūbavo jį 
į šalis, sveikino saulę, dangų, svei
kino žalio ežero platybę.

(Pabaiga)

Jau nutilo visi ir godžiai ėmė klausytis.
Čia nuo sėdynės aukštos šiaip tėvas Enėjas prabilo: 
„Skausmą baisiausia Lepe, karaliene, is naujo atverti, 
Kaip trojenu turtus ir papludusia ašarom šąli 
Siaubė danajai. Pats as vargus trojenu sunkiausius 
Savo mačiau akimis. Jų dalj nemenka patyriau 
Kailiu savu. Kuris kietaširdžių Ulikso kareiviu. 
Kas iš dolopu ar mirmidonu, girdėdamas šitai, 
kturetu neverkęs? Nors naktis ūkanota 
Gaubia padange ir žvaigždes jau riedančios miego masina, 
Bet jei geidžiat kap tai sužinoti nuotykius mūsų 
Ir i* girsti trumpai, kaip Trojos kentėjimai baigės, 
Tad, nors dvasia prisimint bukJauja ir ašarų kratos, 
Pradedu.

Jau palūžę nuo karo danajų vadovai 
Ir likimo rūstaus atstumti, tiek metu nuslinkus, 
Arklį lyg kaina stato Atėnės menu dieviškuoju. 
Egle sutąso ir lentomis pagones užtaiso; 
Sako, tai —» įžodis grįžt į tėvyne. Plinta šis gandas. 
Vyrus, burtais rinktus, ten grūda, niekam nematant, 
Ir uzdaro aklai pašonėse. Pilvo didžiulio 
Tuštumas sausakim ai ginkluotais pripildo kareiviais. 
Tenedas štai prieš akis, sala plačiai pagarsėjus, 
Pertekus turtais apsčiai, Priamas kol karaliavo, 
įlanka tik dabar ir laivams stotis menkavertė. 
Ten privažiavę slapta, krante tuščiame apsistojo. 
Manėm ju čia neber: pavėjui Mikėnuosna spaudė. 
Teukrija tad visa, išvaduota nuo liūdesio ilgo, 
Kelia vartus: malonu pavaikščiot ir pamatyti 
Palikta krantą, apleistas vietas ir dorėnų stovyklą. 
Čia dolopų būrys, čia grūmės smarkusis Achilas, 
Čia laivu vieta, atkakliai čia buvo kovota.
Dovana stebis kai kas pragaištinga skaisčiosios Minervos — 
Milžino arklio mase. Timetas ragina pirmas 
Arkli miestan ivest ir tenai pilyje pastatyti, 
Ar iš noro apgaut, ar Tro:os likimas iaip lėmė.
Betgi Kapys ir kurių šviesesnis proto jutimas 
Šias danajų pinkles ir įtartinas dovanas liepia 
Mest i juru gelmes ar padegus durnais paleisti 
Ar tuščias slėptuvės pradurt ir pilvą barbenti. 
Skyla pakrikus minia, ir patys nežino, ko nori.

’) Publijus Vergilijus Maronas 
gimė 70 m. pr. Kr. Andu kaime ties 
Mantua. Savo garsiąją Enėjidę jis 
kūrė 27 metus. Dar nebaigęs jos 
galutinai rašyti, grįždamas iš tyri, 
nėjimų kelionės, 19 m. pr. Kr. mirė 
Brundizijuje. Be Enėjidės ir keleto 
smulkesnių veikalėlių, jis paliko 
sukūręs 10 idilių („Bucolica") ir 4 
giesmių veikalą apie laukų darbus, 
vardu „Georgica". Didžiausiojo mū
sų XVIII amžiaus dainiaus Donelai. 
čio „Metai" turi nemaža bendrumo 
su pastaruoju Vergilijaus veikalu. 
Tiek Enėjidė, tiek kiti Vergilijaus 
veikalai, kaip ir Donelaičio „Me
tai", rašyti hegzametru.

2) Šis populiarus distichas loty
niškai skamba taip:

„Cedite Romani scriptores, cedite 
Grai: 

Nescio quid maius nascitur Iliade-”

Lietuvoje .vienoje „Graikų lite- 
tatūros istorijoje", lotyniškai rašy
ta, ši citata per klaidą motto vie
toje pridėta prie Ilijadės. Susidaro 
įspūdis, lyg tos knygos autoriai ir 
leidėjai, nežinodami, kam ši citata 
taikoma ir patys pakankamai ne
mokėdami lotyniškai, aklai pasiti
kėjo klaidingu šio disticho antro
sios eilutės Churgino vertimu. 
Churginas šią eilutę išvertė (,.Vai
ras", 1936), kiek pamenu, taip: „Už 
Rijadą lig šiol nieko didesnio nėr 
gimę." Kaip teisingas šūkis: „Ad 
fontes!"
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Kas privertė Hitlerį pradėti 
karo su Sovietu Sąjunga
JAV prokuroras S. J. Aderman 

kartu su britų teismo nariais pa
teikė Niirnbergo teismui slaptąjį 
„Barbarossos planą“. Viena di
džiausių šio karo paslapčių yra 
priežastis, kuri privertė Hitlerį 
užpulti Sovietų Sąjungą tuo metu, 
kada strateginiai apskaičiavimai 
rodė į „Jūros liūto" operaci.as 
prieš Didž. Britaniją.

Iš oficialių dokumentų matome, 
kad puolimas pradėtas ne tiek dėl 
įtartinos Sovietų ekspansijos Bal
tijos ir Balkanų srityse, kiek dėl 
užsimojimo apgauti britus.

Kas tuo metu vyko Maskvoje, 
galima spręsti iš dokumentų, 
rašytų Raederiui.

Vyriausias vokiečių laivyno va
das Raederis 1939 m. rugsėjo mėn. 
diskutavo su Hitleriu Rusijos po
vandeninių laivų Vokietijai per
leidimo klausimu. Be to, buvo 
numatyta įruošti Murmanske bazę, 
kurioje būtų įrengiami pagalbiniai 
kreiseriai. Vokiečių atašė Mask
voje pranešė, kad Kremlius pa
siryžęs su Vokietija bendradar
biauti.

Tuo metu rusų įtakos didėjimas 
Baltijos valstybėse buvo pilnai 
suderinamas su vokiečių politi
niais užsimojimais.

Kiek vėliau Raederis įrodinėja 
reikalingumą įsigyti bazes Nor
vegijoje, rusų spaudimo pagalba.

Spalio mėn. Rusija pasiūlė ne
toli Murmansko patogioje vietoje 
esančią bazę.

Britų-Sovietų prekybos sutartis, 
numatanti miško medžiagos pa
keitimą į gumą ir cinką, Berlyne 
buvo priimtina, nes tos medžiagos 
per Sovietų Sąjungą patektų vo
kiečiams. Guma ir cinkas Vokieti
jai buvo tiek pat svarbūs, kiek 
miško medžiaga britams. Be to, 
miško medžiagos transportas 
turėtų vykti britų arba neutraliųjų 
valstybių laivais, o tai sudarytų 
vokiečiams „tam tikrų galimumų 
įsikišti“.

Rusija vykdytų visus sutarties 
įsipareigojimus, nes jai nebuvo 
tikslo daryti kliūtis Vokietijos 
ekonominiam karo vedimui. Ji 
sutrukdytų Turkijai aktyviai prisi
dėti prie Sąjungininkų ir nepra
leistų pro Dardanelus britų bei 
prancūzų karo laivyno. Rusų 
ekonominis bendradarbiavimas 
britų blokadą darė nepavojingą.

Berlynas atrodė labai paten
kintas. Taip pat Molotovas, kal
boje apie užsienio politiką, 'pasi
sakė už Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos amžiną draugystę ir smar

kiai puolė britų blokadą, kaip 
tarptautinės teisės laužymą.

Palaipsniui Sovietų reikala
vimai oidėia. Jie jau prašo „Seyd- 
litz“ ir „Liitzow“ karo laivų, .Bis
marck* ir „lirpitz“ statybos planų, 
didžiųjų kovos laivų šaudymu 
bokštų.

1 uo metu prasidėjo rusų — 
suomių karas, kuris smarkiai su
klaidino vokiečius dėl rusų ka
rinio pajėgumo. Jau sausio mėn. 
Hitleris užsispyręs pageidavo už
tęsti . Liitzow “ perdavimą.

1940 m. gegužės mėn. Rusija 
pareiškė nesidominti Norvegi.os 
karo veiksmais; Vokiečių ambasa
dorius tvirtino nepastebėjęs jokio 
nepasitenkinimo Vokietijos per
gale. Pirmosios nepasitenkinimo 
žymės pasirodė po įžengimo į 
Besarabiją; Vokiečių štabas kon
statavo, kaip aukštai Rusija įver
tino Vokietijos karinius laimėjimus 
ir pajuto rusų baiminimąsi dėl ga
limo užpuolimo.

Sovietų žygis į Lietuvą, Latviją 
ir Estiją sutapo su laivyno atašė 
pranešimu iš Maskvos apie pa
stebimą Sovietų atšalimą. Rusai 
pabūgo pasaulio akyse pasirodyti 

. perdaug artimais Vokietijos drau- 
I gaiš. Molotovas pareiškė, kad 
operacijos Pabaltijy turinčios 
tikslą užkirsti kelią Vakarų galy
bėms skleisti nesantaiką tarp Ru
sijos ir Vokietijos.

Vėliau Sovietų Sąjunga deda 
pastangas dominuoti Balkanuose, 
skverbiasi į Dardanelus ir Persiją, 
stengiasi įsigyti ncužšalantį uostą 
Šiaurės Atlante.

Rugpiūčio mėn. į Lenkiją per
metama 10 pėstininkų ir dvi šar
vuočių divizijos su tiksiu apsau
goti Rumunijos naftos šaltinius.

Vėliau Raederis kalbina Hitlerį 
užimti Suezo kanalą ir žygiu per 
Palestiną ir Siriją paimti Turkiją 
į savo galią. Tuo pačiu rusų pro
blema įgautų kitą vaizdą, nes pa
starieji bus Vokietijos įbaug.nti. 
Hitleris sutiko. Rusija turėtų būti 
įkalbėta žygiuoti Persijos ir In
dijos kryptimi ir tuo užsitikrinti 
sau priėjimą prie jūros.

Sovietų Sąjunga dabar reika
lavo garantijų Bulgarijoje.

1940 m. gruodžio mėn. 18 d. Hit
lerio išleista pirmoji direktyva dėl 
Barbarossos plano pradedama 
šiais žodžiais: '„Vokiečių ginkluo
tos pajėgos turi būti pasiruošusios 
dar prieš karo pabaigą su Anglija 
staigiu smūgiu sugniuždinti So
vietų Sąjungą' Raederis nepri
tarė. Jis stengėsi paveikti Hitlerį,

kad visos jėgos būtų sukoncen
truotos prieš pagrindinį priešą — 
Angliją. Tačiau Hitleris norė;o 
prieš Britanijos puolimą pašalinti' 
paskutinį priešą kontinente, juo 
labiau, kad tai vertė daryti poli
tinė raida Balkanuose.

1941 m. sausio mėn. Hitleris 
sužinojo, kad Britų diplomatija 
įgauna vis didesnį svorį. Nors 
ilgametės sutartys rišo Rusiją sų 
Vokietija, bet žinia, kad Stalinas 
stiprina laivyną ir armiją, buvo 
neraminanti.

1941 m. balandžio mėn. 24 d. 
Britai gavo iš ambasadoriaus 
Maskvoje pranešimą, kad, jo nuo
mone, karas tarp Sovietų Są
jungos ir Vokietijos prasidėsiąs 
birželio mėn. 22 d.

Iš „Barbarossos operacijų“ ma
tyti, kad puolimas būtų prasidėjęs 
dar gegužės mėn., tačiau tai su
trukdė Jugoslavijos sukilimas.

Tarp kitko, Niirnbergo teisme 
buvo iškelti įvairūs Vokieti os 
diplomatiniai mėginimai prikalbėti 
Japoniją pradėti karą su Sovietais. 
1941 m. liepos mėn. 10 d. Vo
kietijos užsienių reikalų ministeri- 
•a pasiuntė Japonijai šio turinio 
telegramą: „Juo greičiau pradė
site, juo geriau. Mes turime su 
jumis susitikti ties transsibirin u 
geležinkeliu dar žiemai neužėjus“.

Kaip žinome, iš to niekas neišė
jo, nes Japonija pasuko kita 
kryptimi — prieš Ameriką.

(Times Weekly ed.)

5 psi.

Hanau lietuvaitės V. Adomavičiaus nuotr.

Prof. dr. med. J. Meškauskas

UŽKREČIAMOJI GELTA

Balys Gaidžiūnas 

Tremtiniai

Paskutiniuoju metu užsieniečių 
stovyklose Augsburge siaučia už
krečiamosios geltos epidemija. 
Mokslinėj literatūroj šį susirgimą 
vadina įvairiai. Vieni ji vadina 
karo liga, antri — stovyklų liga, 
treti — epideminiu kepenų uždegi
mu ir 1.1. Mes šitą susirgimą, rem. 
damiesi svarbiausiuoju simptomu 
— pageltimu, pavadinsim užkrečia
mąja gelta.

Sis susirgimas stebimas ir studi
juojamas, palyginti, neseniai, vos 
per paskutiniuosius 50. metų, daž
niausiai pasitaiko karų metu ir 
bangomis nusiaučia per įvairius 
kraštus. Šita liga sergama nemažai 
Europoj, kaip, pvz., Skandinavijoj, 
Anglijoj, Vokietijoj, taip pat ir 
Amerikoj. 1942— 1944 m. užkre
čiamąja geltlige sirgta nemažai ir 
Lietuvoje. Sergama dažniausiai ka
reivinėse, stovyklose, bendrabu. 
čiuose, t. y. ten, kur žmonės gyve- 
na susikimšę, Serga dažniausiai 
jauni žmonės, būtent: tarp 6 ir 14 
ir 18 ir 28 metų amžiaus. Senesni 
kaip 28 metų amžiaus suserga re
čiau. Si liga dažniausiai išplinta 
rudenio ir pavasario mėnesiais.

i Vasarą užkrečiamosios geltos būna 
’ mažiausia. Persirgus užkrečiamąja 
I gelta, įgijama imunitetas, t. y. an- 
Į trą sykį nebesergama. Pakartotini 
i susirgimai pasitaiko labai retai, mirtimi.

Akmenėliai pravirko ant kelio
Linko liepų sidabro šakelės, 
Saulė rūpesčius nešė namole. 
Akmenėliai pravirko ant kelio, 
Kai jiems vargą baisiausia užkorė. 
Tolo vieškeliai, baltos sodybos. 
Kloniai, upės, takeliai gimti. 
Veidu riedančios ašaros žiba — 
Tai keliauja nedalion ištremti.
Jie išeina numirti uz kraštą, 
Nešasi žemės sauja savos 
Krauju lieka pašventintas raštas:
— O, lietuvi, neužmiršk Lietuvos!
Linksta liepų sidabro šakelės, 
Saulė rūpesčius neša namole. 
Akmenėliai vis verkia ant kelio, 
Kai jiems vargą baisiausią užkorė. Į vos 1—2% suserga antrą sykį.

Bayreutho vaikai pertraukos metu

I nežinią
Diena nakti i nežinia vežė, 
Diena nakti |ydejo skausmai. 
Nesustojo, rankas nors ir grąžė 
Ir patvino verksmu ežerai.
Tik tenai, kur gyvent nėra yietos 
Ir kur medžiai nekrauna žiedu. 
Dalia tremtinio sunkia ir. kietą 
Reik pakelt be tėvynės, namų.
Vėjai draskosi stepių platybėm. 
O grūmojimas toksai baisus 
Gal geriau, kad šis vargas pakibęs 
Iš kančių išvaduotų visus
Bet kur kaulai ras ramia vietelę. 
Kur ramiai po kančių pailsės? 
Mintys, mintis palaidoję, kelias 
Ir gyvenimu liepia tikėt.

Jie pareitų parpuolę ant kelių 
Žemėj veriasi skausmo upeliai. 
Skausmas stepių platybėm kvatoja. 
Jie pareitu parpuolę ant kelių, 
Juos namai ir tėvynė vilioja.
Bet mirtis skina lapą po lapo — 
Ir taip baigias gyvenimo gijos. 
Nieks kryželiais nezenklina kapo, 
Nieks jau tų nebeveš i vergiją.
Lėkė paukščiai per rudenio dangų 
Mums kasmet pakartos skausmo

Šlapimas būna tamsus, niežti kū
nas, kepenų plote nedidelis skaus
mas. Si stadija tęsiasi nuo 8 iki 10 
ar daugiau dienų, po to gelta 
pranyksta, ir ligonis pasveiksta.

Pirmoji užkrečiamosios geltos 
stadija dažnai žmonių, net ir gy
dytojų, sumaišoma su gripu. Daž
nai ligonis pasakoja, kad jis prieš 
kelias dienas turėjęs gripą ir po 
to susirgęs gelta. Bet, kaip mes 
dabar matome, tai nėra buvęs joks 
gripas, o užkrečiamosios geltos 
pirmoji stadija, kurią, tiesa, labai 
sunku net prityrusiam gydytojui 
atskirti nuo gripo.

Ligos eiga labai nevienoda. Leng. 
vais atsitikimais liga tęsiasi 1 — 2 
savaites, vidutiniais 4 — 6 savai- , 
tęs. Sunkiais atsitikimais gelta 
gali tęstis mėnesiais. Lengviau, 
kartais net nepastebimai, perserga 
vaikai. Vyresnio amžiaus žmogus 
serga sunkiau.

Lengvi atsitikimai beveik visuo. 
met baigiasi be komplikacijų. Sun- 
kesni atsitikimai kartais duoda • 
rimtų komplikacijų. \Kadangi už
krečiamoji gelta faktiškai yra ke
penų susirgimas, tai ir komplika
cijos dažniausiai paliečia kepenis. 
Jos gali sumažėti, susiraukšlėti, 
gali pereiti į vadinamąją geltoną
ją kepenų atrofiją, kuri baigiasi

Apskritai kepenys yra 
_ ___ ____ | labai svarbus organas žmogaus or.

Kaip jau mūsų pats pavadinimas ganizme. Mūsų organizme kepenys 
i sako, liga yra užkrečiama. Ligos yra tokia laboratorija, kokios žmo- 
i sukėlėjas iki šiol dar nėra rastas. 9US dar nėra niekur įrengęs, ir ten 
Manoma, kad yra tam tikras Viru-1 vyksta toks medžiagų pasikeitimas, 
sas, populiariai tariant, užkrėtėjas, J kuris žmogui taip pat dar nėra 
kuris nei per padidinamus stiklus visai žinomas.
(mikroskopą), nei kitokiais būdais Kaip nuo užkrečiamosios geltos 
nėra matomas. Kadangi užkrėtėjas apsisaugoti ir kaip ją gydyti? Ka-
nėra žinomas, tai ir užkrėtimo bū-, dangi šios ligos sukėlėjas dar nėra
dai nėra aiškiai išstudijuoti. Yra žinomas, tai ir užsikrėtimo bei
aiškiai nustatyta, kad žmogus ūži-' apsisaugojimo būdai dar taip pat

i krečia nuo žmogaus, bet kokiu' 
būdu tas užkrėtėjas pernešamas, tai 
dar aiškiai nežinoma.

Ligos reiškiniai prasideda pg 
3 — 5 savaičių nuo užkrėtimo. Li
ga prasideda galvos skausmais, 
apetito stoka, piktinimu, tempera
tūra, šalčio krėtimu, skausmais vi
same kūne, kartais vidurių užkie
tėjimu, o kartais viduriavimu, 
skausmais viduriuose. Būna atsiti
kimų, kad šis periodas praeina be 
ryškesnių simptomų ir be tempera
tūros.

Būdingais atsitikimais liga turi 
tris stadijas. Pirmoji stadija — su 
temperatūra ir minėtais reiškiniais 
(galvos ir viso kūno skausmai, 
bronchitas, piktinimas ir virškina
mojo trakto sutrikimai, šalčio krė- 

į timas etc.). Ji tęsiasi 2 — 4 dienas, 
gandą. po to seka antroji, be temperatū- 

Šauksim mes iš širdies vardą | roS( stadija. Ligonis jaučiasi silp- 
brangu, nas, spaudžia viduriuose, apetito 

Kurs ramybės tarp stepių neranda. stoka. Ši stadija tęsiasi 2—8 die- 
Zemėj versis dar skausmo upeliai, nas- P° to prasideda trečioji stadi- 
Nes tarp stepių dar skausmas -*~l J_

kvatoja. 
Jie pareitu parpuolę ant kelių, 
Juos namai ir tėvynė vilioja.

nežinomi. Vengimas susitikti su 
sergančiais, higieniškos sąlygos, 
be abejo, turi reikšmės. Gydyme 
negydytojas turi žinoti štai ką: Ii. 
gonis, ypač karščiavimo būklėje, 
turi gulėti lovoje, ant kepenų dėti 
šilumą; skystas, lengvas, košių for. 
moję maistas. Esant vidurių už
kietėjimui, galima duoti ko nors 
laisvinančio, karščiui ir galvos 
skausmams sumažinti galima duoti 
pyramidono. Atsiradus geltai, 
ypatingai svarbu dieta. Maistas 
tuomet turi būti be riebalų, turi 
turėti maža baltymų ir daug ang
liavandenių. Vengti visokių prie
skonių ir aštrių dalykų. Valgyti 
galima įvairius miltinius ir bulvių 
bei 'daržovių patiekalus, žinoma, 
be riebalų. Tokio maisto reikalinga 
laikytis ne tik kol gelta pranyksta, 
bet ir 3 — 4 savaites po to, nes, 
nesilaikant dietos, gali atsirasti 
chroniškas kepenų pakitimas, ku
rio pataisyti jau nebegalima. Ap
skritai, geltos stadiją, ypač jei ji 
yra ryškiau išreikšta, reikia lai
kyti rimtu susirgimu ir dėl gydy
mo bei dietos kiekvienu atveju 
smulkiau pasitarti su gydytoju.

I ją, būtent: atsiranda gelta. Vėl pa- 
I ryškėja apetito stoka, piktinimas, 
kartais stipresni ar mažesni galvos 
skausmai, pagelsta oda ir akys.
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Seligenstadto lietuviu stovyklos t autiniu šokiu grupės šokėjai su 
savo vadove baleto sol. Eidrigeviciute viduryje

ligenstadto stovyklos mitybos ir 
žmonių apsirūpinimo reikalą. Tai, 
gal būt, ligi žiemos ir atsvėrė visą 
eilę trūkumų ir nepatogumų gy
venamųjų patalpų atžvilgiu.

m. Dvasinis ir kultūrinis 
gyvenimas

Nežiūrint sunkių gyvenimo są
lygų dėl patalpų stokos, nežiūrint 
nuolatinių statybos darbų ir kitų 
veiksnių, techniškai ir morališkai 
trukdžiusių kultūrinį ir švietimo 
darbą, Seligenstadto lietuvių sto. 
vykia neatsiliko ir šiose srityse.

Nuo liepos mėn. pradžios tęsia, 
dar Coburgo stovykloje pradėtą, 
mokslo darbą 5-ių skyrių pradžios 
mokykla. Mokinių — 102, mokyto, 
jų — 6. iepos mėn. 21 d. pradėjo

Medardas Bavarskas

Nuo Bogeno kalno
Nuvargęs ant’ pilkų uolų stovėjau.
Dunojus bėgo ten po kojomis puikus.
Jis nešė ant savęs mažus laivus, 
Bangelėmis drebėdamas nuo vėjo.

O Dievo Motina, skaudi ir kryžiaus keliuose parkritus, 
Ramino Sūnų, graudžiai verkdama tenai.
Žiūrėjo į žmones, judančius pakalnė e žemai, 
Pačioj uolos viršūnėje įkeltas Kristus.
O kur pabėgs žmogus nuo savo piktojo likimo, 
Žmogus, kuris prakeiktas buvo dar negimęs, — 
Dunojus jo ir nepaguos, ir neramins.
Ir kryžiaus keliuose neras jisai paguodos, 
Tik jį blaškys kažkas po visą žemę juodą 
Ir taip be paliovos kankins.

darbą susikūrusi stovyklos gimna- 
zija. Veikia visos 8-ios klasės, su_______  _ __  _ _________ _ ____ __
90 mokinių ir 14 mokytojų. Vėl | Gruodžio mėn. pirmomis dieno- smulkios mechanikos dirbtuvė. Čia 
pradės veikti vaikų darželis, veikęs mjs susiorganizavo ir su entuziaz- taisomi laikrodžiai, radijo aparatai.

monių. Energingai veikia šachma- mis, stovyklos komiteto priežiūro- 
tininkai. I je. Taip pat dar veikia privatinė

Algimantas Giedrius

LIETUVIŠKAS KAIMAS SELIGEN- 
STADTE

L Stovyklos jsikurimas
Seligenstadt b. Wurzburg atski

ros lietuvių stovyklos pagrindą 
sudarė buvusios Coburgo lietuvių 
stovyklos gyventojai. Pereinamoj 
įvairių tautybių Coburgo stovykloj 
lietuviškoji bendruomenė pradėjo 
burtis viena iš pirmųjų — dar per. 
nai metų balandžio mėn. vidury. 
Netrukus ten susibūrė apie 1000 
lietuvių. Birželio mėn. 13 —14 d. 
lietuvių stovykla buvo perkelta į 
Wūrzburg-Zell. Birželio mėn. 27 — 
29 d. apie 700 lietuvių iš čia buvo 
perkelta į Seligenstadt b. Wurz
burg vietovę, kur ir pradėjo kur
tis atskira lietuvių stovykla. Tuo
jau pat iš Eisenacho atvyko per 
200 lietuvių, o vėliau čia rinkosi 
atskiros šeimos ir žmonės iš įvai
rių šiaurinės Bavarijos ir kt. vie
tovių.

Paskiausiai, lapričio 2 d., į čia 
buvo atgabenta arti šimtinės lie'u- 
vių iš anksčiau minėtos Wurzburg- 
Zell stovyklos. Ir taip Ssligenstadt 
b. Wurzburg lietuvių stovykloje 
susibūrė apie 1.200 lietuvių.

h U. Gyvenimo sąlygos
Įsikūrimas šioje stovykloje buvo 

sunkus ir vargingas, kaip ir gy
venimas ligi šiol, ypač patalpų at- 
žvilgiu. Ligi lapričio mėn. pradžios 
žmonės gyveno poroje senų medi
nių barakų ir kituose ne žmonėms
gyventi skirtuose pastatuose. Gy
venama buvo labai ankštai, stačiai 
susispaudus. Dar vasarą buvo pra
dėta eilės naujų, iš kitur perveža
mų barakų statyba. Juos šiaip taip

baigus, jau lapkričio mėn. pradžio. 
je buvo apgyvendinti žmonės iš 
blogiausių patalpų ir naujai at- 
vykstantieji į stovyklą. Vandens 
ir elektros energijos stoka, ypač 
pradžioje, o taip pat ir pastaruoju 
metu, sudaro daug nepatogumų hi
gienos ir kt. atžvilgiais.

Naujų gyvenamųjų barakų ir ki. 
tų būtiniausių pastatų bei įrengi
mų statyba pareikalavo nemaža 
darbo ir iš pačių stovyklos gyven
tojų. Visą vasarą ir rudenį buvo 
intensyviai dirbama, tam reikhlui 
suorganizavus net specialias darbo 
šimtines. Stovyklos statybos dar. 
bai dar ir dabar visiškai nesibaigė.

1 Dirbantieji gauna nustatytą maisto 
ir rūkalų priedą. Tačiau, nežiūrint 
įdėto darbo ir bendrų pastangų, 
Seligenstadto lietuvių stovykla 

j turi bene sunkiausias gyvenimo 
sąlygas gyvenamųjų patalpų atžvil
giu, lyginant su daugeliu kitų D.P.
stovyklų.

Maitinimo ir aprūpinimo atžvilgiu 
stovykla visą laiką buvo tvarkoma 
gan patenkinamai, o pastaruoju 
metu — gerai. Tai pasiekiama 
eilės pareigūnų darbštumo ir rū
pestingumo, o ypač dabartinės 
UNRRos vadovybės dėka. Vasarą 
ir rudens pradžioje stovyklos krau. 
tuvė, kuri jau senokai persiorgani
zavo į kooperatyvą, pagal galimy
bę, gyventojus aprūpindavo vai-

vasaros metu, o rudenį, dėl patai- mu ėmėsi darbo stovyklos skautai 
pų stokos, pertraukęs savo darbą. •— skautės. Veikia 7 draugovės su 
Nuo pat pirmųjų stovyklos įsikūri- 215 narių. UNRRos vadovybė ir 
mo dienų veikia liaudies universi- šiame darbe rodo gražią iniciatyvą 
tetas, o taip pat anglų kalbos ir jr teikia galimą paramą, 
stenografijos kursai.

Stovyklos gyventojus plačiai in
formuoja kasdieninis sieninis lai
kraštis „Lietuviškoji Informacija", 
kuris pradėjo eiti dar Coburge, ba
landžio mėn. 21 d. Išleista taip pat 
eilė „Liet. Inf." specialių numerių, 
su publicistikos, belestrikos ir ju
moro bei kasdienių aktualijų sky
riais. Jau nuo kurio laiko, pradė
jus veikti krašto susisiekimui ir 
paštui, o ypač įsikūrus stovyklos 
pašto įstaigai, stovykloje gaunami 
visi žymesnieji lietuviški laik- 

' raščiai, kalendorėliai ir kt. leidi-

elektros prietaisai.
Dar nuo coburgiškės stovyklos 

laikų, ligi lapkričio mėn. 20 d. Se
ligenstadto lietuvių stovyklai va-

■ ir ieuua gailiną paiamą. j dovavo komiteto pirmininkas Ba-
Stovyklos dvasinis gyvenimas lys Svilas. Dabar vadovauja komi- 

gražiai telkiasi kuklioje bažnytė- teto pirmininkas Stasys Aušrota.
Įėję. Jos altorių puošia garsus ste-1 švietimui ir meno kolektyvams 

’’ T'* vadovauja: gimnazijos direktorius
agr. J. Sirusas; prad. mokyklos ve- 
dejas mokyt. A. Tamošiūnas; me
no vadovas — op. sol. A. Sprindys; 
„Dainavos" chorą ir vyrų chorą 
suorganizavo ir jam vadovavo (li
gi lapkričio 13 d.) chorv. M. Liu- 
berskis; dabar vadovauja — T. 
Prižgintienė; tautinių šokių gTupės 
vadovė — baleto solistė J. Eidry- 
gevičiūtė; dramos sekcijos vadovė

buklingasis Pažaislio Dievo Moti
nos paveikslas, dail. C. Januso per. 
pieštas. Pačiame altoriuje ant ta-* 
bernakulio yra žiupsnelis Lietuvos 
žemės, kuri buvo iškilmingai 
pašventinta rugsėjo 8-sios minėji
mo metu. Nuo pat choro įsikūrimo 
pradžios (liepos 5 d.), sekmadie
niais ir šventadieniais, o taip pat 
visomis sutuoktuvių, laidotuvių, ir 
kitomis
gieda mišrusis choras, solistams Į — M. Steikūniemė; vaikų choro ir 

niai- _ i paįvairinant. Galingas giedojimas teatro vadovė — V. Smaižienė;
Kultūrinę — meninę stovyklos žymių bažnytinių kūrinių, lietu- sporto vadovas — Br. Kuzma.

veiklą charakterizuoja šie meno viškų giesmių ir Tautos Himno — I Nežiūrint į tai, kad Seligenstadto 
kolektvvai ir iu nuveikto darbo 1._________ ____

progomis, per pamaldąs

, siais, daržovėmis, o taip pat alu
mi ir vynu. Bendrai tariant, reikia 
pripažinti, kad, palyginti, ūkiškai 
gan turtinga Kitzingeno apskritis 
negalėjo neatsiliepti į bendrą Se-

kolektyvai ir jų nuveikto darbo Į, 
rezultatai: i

Stovykloje veikia mišrus choras 
..Dainava" — apie 80 žmonių, vy
rų choras — apie 40 žmonių ir vai. 
kų choras „Vyturėlis" — apie 50 
dalyvių. Taip pat yra tautinių šo-| 
kių grupė, dramos sekcija ir vaikų' 
teatras. Meno kolektyvuose dirba 
ir jiems vadovauja vienas operos 
solistas ir viena baleto Solistė.

Ligi gruodžio mėn. 1 dienos me
no kolektyvai surengė: choro, taut, 
šokių ir solistų mišrių koncertų — 
12; dramos sekcijos pastatymų — 3 
(vaizdų - misterijų — 1, komedijų 
— 1, montažų —1). Dėl meno ko
lektyvų didumo, susisiekimo prie
monių stokos ir kitų pašalinių prie
žasčių Seligenstadto stovyklos me- 
n’ninkai, palyginti, nedaug galėjo 
plačiau pasirodyti kitose liet, sto
vyklose. Viso išvykų koncertuoti 
buvo 3. Kitų stovyklų meno kolek
tyvai šioje stovykloje turėjo 3 
koncertus.

Vaikų choras ir jų teatras davė: 
I vaidinimų — 3, choro koncertų su 
jaunaisiais solistais ir deklamaci
jomis — 3. Tiek dramos sekcijos 
tiek vaikų teatro statytieji veika
lai buvo parašyti stovykloje gy
venančių autorių.

Tuo būdu ligi gruodžio mėn. 1-os 
d. buvo viso per 20 koncertų — 
vaidinimų.

giliai nuteikia stovyklos gyvento- net. stovykla yra nuošaliai nuo žy- 
jus, nors pati bažnyčia įrengta pa. mesnių centrų ir žmonės gyvena 
prastame garaže. I

Stovyklos mirusieji laidojami ar
timiausios* parapijos kapinėse. Jų 
kapus paženklina ir puošia kuklus, 

į visų stovyklos gyventojų aukomis 
pastatytas akmens paminklas. Liet, 
stovyklos parapijai vadovauja 
kun. Jonas Buikus.

Medicinos pagalbą gyventojams 
teikia ir juos gydo stovyklos ligo
ninė. Ligoninę suorganizavo ir jai 
nuo pat pirmų dienų vadovauja dr. 
K. Mogenis, kitų lietuvių gydytojų 
ir pagalbinio personalo padedamas. , tuvių reikalą. Švietimo ir meno 
Ligoninėje veikia taip pat odonto.' srityje stovykla negalėjo specialiai 
logijos, genikologijos ir gimdymo prisikviesti daugiau žymesnių pa- 

( skyriai. Į jėgų, nes į čia vargu kas sutiktų
Stovykloje veikia ir vietos Rau- persikelti. Tačiau savanoriškai at- 

donojo Kryžiaus skyrius. Pirminin
kauja dr. J. Ūsas. Neseniai buvo 
surengtas koncertas ir loterija 
Raudonojo Kryžiais naudai. Gauta 
gražių pajamų.

j Be to, stovykloje, kaip ir kitur, 
veikia sava policija, teismas, ug
niagesiai, pašto įstaiga. Taip pat 
yra pažymėtinas stovyklos amati
ninkų subūrimas bendruomenės 
reikalams. Stovykla turi: batsiuvių 
dirbtuvę, drabužių siuvyklą, stalių 
skyrių ij- kirpyklą. Amatininkų 
specialistų darbas ir atlyginimas 
tvarkomas atitinkamomis taisyklė-

1 primityviomis sąlygomis (patalpų 
atžvilgiu), visų švietimo, meno, ad
ministracijos darbuotojų ir visų gy
ventojų dėka čia viešpatauja graži 
sugyvenimo, nuosaikumo, pakeltos 
dvasios bendruomeniškoji nuotai
ka. Nei lietuviškoji stovyklos va
dovybė, nei visuomenė visais sun
kesniais stovyklos gyvenimo mo
mentais nepametė galvos, per daug 
nesijaudino ir nesiblaškė į kraštu
tinumus, o ramiai, šaltai ir pagrin
dinai aiškino ir kėlė bendrąjį ne

vykusių ir su visais bendrai begy
venančių meno ir mokslo darbuo
tojų pasiaukojiams ir nuoširdus 
darbas yra tikrai gražus pavyzdys, 

[gal būt, daugeliui mūsų tautiečių. 
1 Taigi, Seligenstadto lietuvių sto
vyklą, iš tikrųjų, galima pavad’nti 
lietuvišku kaimu. Čia, nežiūrint 
sunkesnių materialinio gyvenimo 
sąlygų, pagal išgales varomas pir
myn ir dvasinis bei kultūrinis gy
venimas. Stovykloje vyrauja .nuo
širdi lietuviška dvasia, pasitikėji
mas, ir su skaidria viltimi žiūrima 
į visų lietuvių ir Lietuvos ateitį.

Alė Nakaitė

Almto dainos
Argi ne vis tiek, jei mano dainos 
į kažkieno širdį pasibels? 
Visa taip trapiai nubyra ir praeina, 
kaip ružava pasaka žydėjusios obels! ’
Jei dainuodavau tenai, girdėjo gimtas laukas, 
ir girdėjo motina, pagirdavo mane--------
Iš čionai nė vienas aidas nenuplaukia, 
ir nė vieno atdūsio ten nenuneš--------
Argi ne vis tiek, ar mano juokas, 
ar čia mano ašaros ant grindinio nukris? 
O ir motina jau niekad nepamokys 
einančią į žmones pradaryt duris.
Aš sudėsiu ašarų šimtus ir vieną viltį 
į tą širdį, kurią, motina, davei--------
Taurę mums dainų ir ilgesio, kovos ir kraujo pilti, 
kurią nešė — neša mano broliai ir tėvai.

Dramos sekcijos veiklai pagy
vinti, spalio mėn. 31 d. stovyklos 
kultūros ir švietimo vadovybė 
paskelbė literatūros konkursą dra
mai, komedijai ir monologui para
šyti. Už geriausius šių sričių vei
kalus paskirta 500 RM., 300 RM. ir 
150 RM. premijos.

Sportinė veikla, dėl nuolatinių 
darbų, įrankių stokos ir kitų prie
žasčių, sunkiai tegalėjo reikštis. 
Nežiūrint į tai, visą laiką veikė 
tinklinio ir krepšinio komandos, tu. 
rėjusios eilę draugiškų rungtynių 
su kaimyninių liet, stovyklų ir ame
rikiečių karių komandomis. Stovy
kloje veikia sporto klubas „Žai
bas". Prie klubo veikia stalo ten’so 
sekcija. Pastaruoju metu, UNRRos 
vadovybės rūpesčiu, gauta tam ti
kras kiekis sporto bei žaidimų prie- Svyrių ežeras
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J. Aistis

Pranašystės
Kada žmogus ko nors labai lau

kia, tada kiekvienas kupstelis jam 
kalnu išauga, arba kokia nors laik
raštininko iš piršto išlaužta užuo
mina tampa nesugriaunamu argu
mentu artimesnei ar tolimesnei 
ateičiai nuspėti. Žmogus paoselėa 
viltį, ja viena gyvena ir stato pilis 
debesyse, bet laikas bėga, ir tos 
stiprių pamatų pilys viena po ki
tos, o kartais ir visos kartu, griūva. 
Žmogus be tikėjimo negali gy.enti, 
ir sugriuvusių svajonių pilių vietoje 
jis stato naujas.

Viena iš žmogui įgimtų savybių 
yra tikėjimas pranašystėmis. Tiesa, 
mūsuose pranašysčių tradicija la
bai menka, ypač bendroji, api
manti visą tautą ir jos likimą. Kitur 
gi tatai madinga, ir sunkesniais 
bei kritiškesniais tautos gy\enimo 
momentais vienomis pranašystėmis 
tegyvenama — žmogus turi gi kuo 
nors pasiguosti nelaimėje, dėl to jis 
ir tiki visokios rūšies suktais ir 
daugiaprasmiais tikrų bei neti
krų pranašų apreiškimais. Jei pra
našystė neįvyko, tat jau ne ias 
kaltas, kas ja tikėjo, bet tas, kuris 
tatai apreiškė, mat. žmogus nenori | 
niekad būti kaltas. Apreiškimai turi 
kartais pozityvios vertės, nes žmo
nės, prisiskaitę ar prisiklausę pra
našysčių, kritiškuose momentuose 
nenustoja vilties ir tiki net tada, 
kai tai yra priešinga blaiviam pro- 1 
tui, ir tuo būdu dažnai dominuoja 
kritiškiausią padėtį.

Mes čia pateiksime porą prana- | 
šysčių, kurios dėl pranašų nepopu
liarumo savojoj tėvynėj nedaugelio 
bus žinomos, o jos yra vertos di
delio dėmesio. Jų vieną ypač pra
vartu pažymėti, kad ji nėra niekur 
paskelbta, o iik gyvu žodžiu gerai 
prieš šį karą pasakyta. Prieš karą 
mirė Prancūzijoje mūsų tautos ki
limo iliuminuotas mistikas — poe
tas O. V. Liubič-Milašius. Jis nors 
lietuviškai ir nemokėjo, be to, mū
sų šiokiadienio gyvenimo nepa
žino, tačiau vargu ar rasime mūsų 
tarpe tautietį, kuris būtų taip karš
tai dėl Lietuvos sielojęsis, kaip jis; 
tiesa, jis Lietuvą ir jos ateitį matė 
mistišką, atitrauktą nuo žemės.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Kemptenas. — Gruodžio 28 d. į pir

mąją skautų tunto sueigą atsilankė 
UNRRA'os karininkas Washington, 
komiteto pirmininkas Pabedinskas, 
prof. Kolupaila ir kiti. Karin. 
Washington 
reikšmę ir 
Tuntininkas 
Washington 
gramą, organizacijos schemą ir 
uniformų aprašymus. — „Alguvcs 
Baro“ redakcija ruošia 
ciklą „Busimoji Lietuva“, 
paskaitą, „Urbanizmas“, 
doc. Krikščiukaitis. — 
švenčių proga mažieji ir 
tieji ligoninėje apdalyti 
lėmis. Pradinės mokyklos mo
kiniai pasirodė su savo menine

programa, į kurią buvo atsilankiu
si UNRRA'os vadovybė. Antrąją 
Kalėdų dieną žurnalistų būrelis 
surengė literatūros vakarą. .

apibūdino skautų 
pažadėjo juos remti. 
Radžius įteikė ponuį 
tunto veikimo pro-

paskaitų 
Pirmąją 
skaitys 
Kalėdų 

sergan- 
dovanė-

Stuttgartas. — Nemaža lietuvių 
dirba UNRRA'oje ir kt. amerikie
čių įstaigose. Išrinktas nauas 
komitetas. Santykiai su estais 
nuoširdūs ir draugiški. UNRRA la
bai rūpestinga ir lietuviams pa
lanki.

Taigi, jis dar gerai prieš karą 
guosdavosi vienam kitam tautie
čiui, kad jis matąs netolimą Lietu
vos ateitį labai juodą, būtent, kad 
jos laukia tokia baisi ir taip didelė 
nelaimė, kokios jinai dar nėra ma
čiusi viso’e savo istorijoje . . . Kad 
pati tauta bus prie paties pražū
ties slenksčio, tačiau Lietuva tą 
nelaimę pakels ir, po to, pasieks 
tokios didybės, kokios ji nepasiekė 
kunigaikšąių laikais . . . Pirmoji 
pranašystės dalis išsipildė, ir nėra 
jokios abejonės, kad nūdienė mū
sų nelaimė neturi sau lygios mūsų

istorijoje. Tad kodėl gi mes ne
galėtume patikėti antrąja jo pra
našystės puse, tai yra, kad Lietuva 
ne tik kad išliks gyva, bet dar ir 
tai, kad jos laukia didelė garbė ir 
galybė . . .

Aš neturiu drąsos dėtis pranašu, 
bet Lietuvos ateitis man dabar 
daug aiškesnė nei prieš karą, ir 
aš daug optimistiškų straipsnių 
prirašiau apie tai. Neseniai man 
pakliuvo vienas lietuviškas žurna
las su straipsniu apie Vydūną (Gra
žina Būgaitė: Tauta ir Vydūnas, 
Dienovidis Nr. 4, 1938. IV), ir aš 
nustebau beskaitydamas šiuos žo
džius: .Vydūnas D. karą ir po
karinį laikotarpį laiko krizės me
tais, nes čia griūva materinė kul
tūra ir aušta laikas naujai, tikrojo 
žmogaus kultūrai. Lietuvių tauta su 
savo kultūra turi gražią ateitį, nes 
ji nuo seno ugdė tai, kam dabar 
ateina viešpatavimo laikas, ir taip 
jai skirta užimti žymią vietą nau
joje žmonijos eroje.“ Vydūnas pla
čiau žinomas negu Milašius, dėl 
to nėra tikslo mums jį čia plačiau 
budinti. Įdomu tiktai, kad juodu 
abu, nors abu mistiku, bet skirtin
gu, prieina vienodos išvados ir 
vienaip mato Lietuvos ateitį.

Kokio pobūdžio bus ta mūsų 
tautos didybė? Man atrodo, kad

Nūriingenas. — Gyvenama mie
sto vidury, užimant tam tikrą 
miesto kvartalą. Veikia pradinė 
mokykla ir kuriasi gimnazija. Tau
tiniams šokiams vadovauja Nas
vytytė. Gruodžio 16 d. stovyklą 
aplankė aktoriai Pilka ir Stepona
vičius, kurie lietuvių poezijos reči
taliu praskaidrino pilkas tremtinių 
dienas.

Uchtė. — Neseniai įvyko stovy
klos atidarymas, kuriame daly
vavo ir UNRRA'os atstovai. Buvo 
atlikta meninė programa ir 
suruošta rankų darbų paroda. Di
delis, gražiai išleistas paminėti 
500 metų sukakčiai nuo Vytauto 
D. mirties, Lietuvos albumas infor
mavo parodėlės lankytojus vaizdais 
iš nepriklausomo gyvenimo.

Seligenstadto lietuvių tautinių šokių šokėjos

lygos geros. Patalpos sveikos ir anksčiau suruoštas lietuvių vaišes 
apšildomos. | bei susirinkimus. Vaišių metu

buvo ir meninė programa, kuri

ta didybė bus dvejopa: medžiagiš-
ka ir dvasiška, tai yra, iš vienos 
pusės, išsispręs po šio karo mūsų 
etniniai reikalai ir ta prasme atsi-
taisys visos mūsų istorijos klaidos, 
o iš kitos pusės — mūsų sielos 
kultūra taip išbu:os, kad mes švie
sime kitus. Į tai labai rimtai turėtų 
pažiūrėti mūsų jaunimas, kurs da
bar turi progos plačiai pažinti, kas 
yra svetur gilu ir paviršutiniška, 
kas gera ir bloga. Mūsų tautos mi
sijos gadynė turi ateiti tuojau po 
šio karo. Gyvenime gi reikia turėti 
kurį nors tikslą. Jį turi turėti ne 
tik paskiras žmogus, bet ir tauta. 
Mes galime būti tikri mūsų tautos 
ateitimi, nes pasaulis šiame ma
razme negali pasilikti.

Iš lietuvių-lenkų šachmatų rungtynių Augsburge

... ouvo ir menine programa, sūri
Gunzenhausenas. — Neseniai č:a susįdėjo daugiausia iš anglų po- 

lankėsi Dilhngeno dainų ir tautinių puiiarių dainų. Po angliškos me- 
šokių ansamblis, vadovaujamas B. o lUiuvL
Jonušo ir S. Macevičiaus, taip pat lietuviška menine programa, 

[solistai, vyrų kvartetas ir smuiki- traliečių tarpe palikusia <

šokių ansamblis, vadovaujamas B. 
I Jonušo ir S Macevičiaus, tain oat

Seligenstadfas. — Priešadven- 
tiniame koncerte gražiai pasirodė 
Prižgintienės vadovaujamas cho
ras. Buvo atsilankęs iš Wiirzburgo 
„Sietyno“ meno kolektyvas, kuris 
buvo šiltai priimtas.

ninkas Pr. Matiukas. Klausytojai 
buvo labai patenkinti ir nepagailė
jo katučių. Gruodžio 9 d. svečiai 
giedojo pamaldų metu bažnyčioje.

Studentu Kvartetas Rosenheime
Kaufbeurenas. — Suruoštos ben

dros Kūčios. N. Metų proga su 
linksma ir originalia programa

Teko patirti, kad žinomas Lietu, 
voje Studentų Kvartetas, vedamas 
Liudo Jarošeko, įsikūrė Rosen-

ninės dalies pasirodė lietuviai su 
, aus

traliečių tarpe palikusia gražų 
įspūdį.

Pasvenflntos Amerikos 

ir Lietuvos vėliavos

Spalio 3 d. Grand Rapides mies
te, JAV, kun. Miciūnas pašventino 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas, 
kurios tuoj po pašventinimo pro-,. . , - , . . . Liuao JdroseKQ, isiKure nosen- ----- .......—- t—

pasirodė vietos ukrainiečių an-|heime prie Mūncheno ir. turėda- cesijoj buvo nuneštos prie Liurdo 
sambhs. Ruošiamasi vasario 16 mas neblogas darbo sąlygas, In- koplyčios ir ten iškeltos. Toji 
dienos minėumui. tensyvlai tęsia savo darbų, kvar- koplyčia pastatyta atminimui vi-

Kleinkbtzas - Giinzburgas. — Kū
čios atšvęstos prie bendro stalo. 
Kun. Vainauskas palaimino stalą 
ir pradėjo tradicinę šeimos šventę. 
Choras sugiedojo „Tėve mūsų“ ir
„Tyliąią naktį“. Aplankyti ligonys,
negalėję dalyvauti bendrose Kū- 
čiose. Kalėdų antrąją dieną buvo 
suruošta vaikams eglutė. Eglutė.e
dalyvavo ir UNRRA'os atstovai.

Hanau. — Gruodžio mėn. 23 d. 
Ciurlionies vardo mišrusis choras, 
vedamas A. Mikulskio, davė kon
certą. Dalyvavo daug stovyklos gy
ventojų ir UNRRA’os atstovai. Kon
certas labai pavyko, publika be
veik po kiekvieno atlikto dalyko 
kėlė triukšmingas ovacijas.

Augsburgas-Hochfeldas. — S. m. 
sausio 6 d. Hochfeldo lietuvių 
stovykloje įvyko studentų susi
rinkimas, kuriame buvo aptarti 
studentų akademiniai reikalai, pa- 
siinformuota studijų klausimais ir 
išnnkta vietos studentų valdyba. 
Taip pat išrinkti atstovai į studen
tų suvažiavimą Tiibingene.

S. m. „Žiburių" Nr. 1 žinutėje 
„Svetimšalių ligoninė Augsburge" 
paminėta, kad Liet. Raudonojo 
Kryžiaus rūpesčiu lietuviams ligo
ninis išdalytos dovanėlės ir atlai
kytos mišios. Turi būti: Augsbur- 
go-Hochfeldo Lietuvių Stovyklos 
Socialinės Globos rūpesčiu.

Į Wentorfas. — Sėkmingai veikia 

muzikos ansamblis, vadovaujamas 
operos solisto J. Kazėno. Sureng
ta daug koncertų su solo, kvartetu, 
vyrų ir mišriu choru ir tautinių 
šokių grupe. Savo pasirodymais 
ansamblis susilaukta daug simpa
tijų ne iik savųjų, bet ir svetimtau
čių tarpe. — Veikia skautai. Buvo 
surengtas skautų laužas. — Yra

I vaikų darželis, pradinė mokykla, 
anglų kalbos, šoferių ir elektros 

•technikų kursai..— Gyvenimo są-

tetas dėl savo coli. J. Dauknio Ii- sų Amerikos lietuvių karių, daly- 
gos ilgesnį laiką buvo nutraukęs vavusių šiame kare. Pirmųjų dviejų 
darbą. Dabar Kvartetas galutinai kare žuvusių sūnų tėvai buvo pa- 
susiformavo ir netrukus žada pra
dėti gastroles po lietuvių stovy
klas. Šiuo metu Kvartete dainuoja:
V. Žmuidzinas,

kviesti vėliavas iškelti. Mokyklos 
mokiniams giedant „Star Spang
led Banner", Amerikos vėliavą iš.

L. Jarošekas, V. kėlė Stasys Barto, tėvas pirmu-
Dargis ir A. Paulionis. Kvartetui 
talkininkauja pianistas A. Mrozin- 
skas.

tinio jaunuolio, žuvusio pastara
jam kare. Po to, giedant Lietuvos 
himną, iškelta Lietuvos vėliava,-

Is Australijos lietuviu 
gyvenimo

„Draugo" pranešimu. Sydney 
lietuvių tautinis komitetas pagy
vino savo veiklą. Antano Baužos 
dėka buvo pravesta rinkliava nu
kentėjusiai Lietuvai šelpti. Buvo 
surinkta 30 australiškų svarų ir 
nusiųsta į Vašingtoną Lietuvos 
Pasiuntinybei, kad būtų persiųsta 
į Lietuvą. Panaši rinkliava ruošia
ma ir Brisbano lietuvių kolonijoj. 
Be to, pastarieji ruošiasi padaryti 
drabužių, avalynės ir kt. rinklia
vą.

Karui pasibaigus, viskas eina į 
normalias vėžes. Lietuviai džiau
giasi galėsią ramiai kurti sau 
ateitį. Atleistųjų australų karių 
tarpe esama ir lietuvių. Vieniems 
tenka vykti į Singapūrą, kitiems į 
Šanchajų. •

Australijos lietuviai turi labai 
maža žinių arba visai nieko ne
žino apie Lietuvos likimą, o taip 
pat ir apie tremtinių padėtį. Kai 
kurie, išsiilgę tėvynės, kreipėsi į 
Sovietų ambasadą Australijoj, pra
šydami vizos važiuoti į Lietuvą, 
bet, žinoma, jos negavo. Į Lietuvą 
Australijos lietuviai yra parašę 
daug laiškų, bet nė į vieną nėra 
gavę atsakymo.

Neseniai Sydney australiečiai 
lietuvių garbei buvo surengę vai
šes, kuriose dalyvavo daug aukštų 
Australijos asmenų ir nemažas skai
čius lietuvių. Šios vaišės buvo lyg 
atsidėkojimas už pakvietimą į

ją iškėlė tėvas antro žuvusio jau
nuolio, Jonas Dubinskas. Kiti žu
vusiųjų sūnų tėvai bei motinos 
taip pat iškilmėse dalyvavo. Vy
tauto D. Kareivių D-jos nariat 
uniformose ėjo garbės sargybą.

Strazdelio giesme Ispanu kalba

Dienraštis „Draugas" praneša, 
kad vieno labiausiai Lietuvoje 
liaudies mėgiamų poetų kun. A. 
Strazdelio giesmę „Pulkim ant ke
lių" salezietis N. Saldukas šiomis 
dienomis išvertęs į ispanų kalbą. 
Tai jis atlikęs padedant vienam 
ispanų poetui. Si Strazdelio gies
mė buvusi atspausdinta vienoje 
jėzuitų bažnytinės muzikos kny
goje, Kolumbijoje. Kun. Saldukas 
rengiąsis ir daugiau lietuviškų 
giesmių išversti į ispanų kalbą.

— „Chicago Tribune" korespon. 
dentas Hal Faust, turėjęs pasikal
bėjimų Stockholme su dviem lie- 

! tuviais tremtiniais, aprašė Lietu
vos gyvenimą 1940 — 41 m.

— LAIC išleido gražų ir turi
ningą ,.Lithuanian Bulletin" nume
rį, kuriame, be kitų straipsnių, 
randame Amerikos Lietuvių Tary
bos memorandumą Karaliaučiaus 
klausimu, kuris buvo įteiktas JAV 
Užsienių Reikalų Departamentui.

— Chicago Tribune" atspausdino 
dr. P. Daudzvardžio, Lietuvos kon
sulo Čikagoje, pareiškimą apie 
okupantų veiksmus Baltijos vals
tybėse.
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Persija, turtinga naftos laukais, kreipia į save pasaulio dėmesį

Padėtis Balkanuose
JAV prez. Trumanas pereitų. 

metų pabaigoj pasiuntė savo pati
kėtinį Etheridge į Rumuniją ir Bui- I 
ganią ištirti, ar šių kraštų vyriau- 
sybės atitinka tautų valiai. 
Etheridge įsitikino, kad Rumunijos 
ir Bulgarijos vyriausybės nėra 
demokratinės. Rusų vyriausybė su 
tuo nesutiko, bet Maskvos kon
ferencijoj sutiko su JAV nuomone, 
kad šių kraštų vyriausybės turi 
būti praplėstos, įvedant į jas 
vyriausybėje nedalyvaujančių gru
pių atstovus.

Maskvoje Sovietų vyriausybė 
įsipareigojo patarti Bulgarijos 
vyriausybei į dabartinį kabinetą 
įtraukti du narius kitų demokra
tinių partijų. Abi Bulgarijos opo
zicijos partijos, ūkininkų partija ir 
socialdemokratai, vyriausybės pa
siūlymus šiuo reikalu atmetė. Opo
zicijos partijos reikalauja naujų 
rinkimų ir iš komunistų rankų 
jiems perduoti vidaus reikalų ir 
teisingumo ministerijas. Kadangi 
susitarti nepavyko, Bulgarijos irtin. 
pirmininkas komunistas K. Ge- 
orgievas su vidaus ir užsienių rei
kalų min. nuvyko į Maskvą per
duoti savo pasiūlymų Stalinui. 
Sausio 10 d. Bulgarų delegacija 
grįžo į Sofiją. Prieš tai diena 
atvyko ir Sovietų užs. reikalų 
komisaro pavaduotojas tartis 
vyriausybės praplėtimo reikalu.

Rumunų vyriausybę praplėsti 
pavyko lengviau. Maskvoje buvo 
nutarta karaliui Mykolui patarti 
įtraukti po vieną liberalų ir 
ūkininkų partijų atstovą į kabi
netą, kad tuojau, kai tik bus 
įmanoma, būtų įvykdyti laisvi 
demokratiniai rinkimai. Tuo tikslu 
Rumunijoje į kabinetą ministeriais 
be portfelio iš liberalų įėjo M. 
Romiceanu, o iš ūkininkų part. E. 
Hatieganu. Sausio 8 dieną vyriau
sybė paskelbė rinkimus, kurie bū
sią įvykdyti pilnai laisvai, iškai
tant žodžio, spaudos ir susirin
kimų laisvę. Savo kandidatus ga
lėsiančios statyti visos demokra
tinės ir antifašistinės partijos, 
ūkininkų partija, remdamasi 
Maskvos nutarimais, reikalauja 
leisti vėl keturiios laikraščius ir 
grąžinti sekvestruotus partijos na
mus bei turtą.

Prez. Trumanas spaudos kon
ferencijoj į klausimą, kaip JAV 
laikysis Rumunų ir Bulgarijos

nurodyti jtį ryšiai su kaimyninių 
tautų melodijomis, ir etnografinis 
darbas apie Marcinkonių apylin* 
kę. Be to, Z. Slavinskas-Slaviūnas 
parašė darbą „Daugiabalsės lietu
vių tautos dainos". Kaip „Tiesa" 
praneša, paruošta 20 straipsnių 
apie tautos medžiaginę ir dvasinę 
kultūrą ir apie archeologiją. Ja
dvyga Čiurlionytė baigia rašyti 
knygą apie tautosaką, pavadinus 
„Lietuvių tautos darbo dainos". 
Minimi tautosakininkai P. Bugai- 
liškis ir Z. Slaviūnas pakelti į pro- 
fesorius, o J. Čiurlionytei suteik
tas mokslininkės vardas.

— Vilniuje įsteigtas bakelito fa
brikas, gaminąs sagas, įvairias dė
žutes ir šiaip smulkmenas. Įmonei 
vadovauja: Saškovas, Katušono- 
vas, Lebedevas, Burova, Saba- 
levska ir Jurkevičiūte.

— Londone tarptautinėj jauni
mo konferencijoj Lietuvos komu
nistėliam jaunimui atstovavo Ta
rybų Sąjungos didvyris Užpalis, 
TSRS aukščiausiosios tarybos de
putatas Norkevičiūtė ir Lopato.

— Kritikas Kostas Korsakas- 
Radžvilas pakeltas į profesorius.

— Vilniuje švietimo liaudies ko
misariato salėje, Volano g-vė 10, 
dažnai suruošiami įvairūs koncer
tai. Neseniai Kauno konservatori
jos prof. Ladislovas Hajošo su
ruošė smuiko koncertą; progra
moje buvo tik sovietų kūriniai.

— Lengvosios pramonės liaudies 
komisariato planavimo skyriaus 
viršininku yra P. Karaliūnas.

— Kaune Lietuvos tarybinių ra
šytojų klube (buv. J. Tūbelio na
muose) dažnai surengiami lietuvių 
poezijos vertimų vakarai, kuriuose 
rusė Susanna Mar skaito savo ver
timus iš lietuvių kalbos. Dalis 
išėjo keliais leidiniais, o naujasis, 
„Tėviškės padangėje", baigiamas 
spausdinti Maskvoje; jame yra Ne
ries, Giros, Cvirkos, Borutos ir kt. 
eilėraščių. Su vertimais pasirodo 
ir R. Januškevičienė.

— „Mažeikių Tiesa” rašo: „Ma
žeikių apskrities švietimo skyrius, 
norėdamas panaikinti visas pada
rytąsias buržuaziniais laikais 
skriaudas mokslo siekiančiai dar
bo liaudžiai, organizuoja Mažei
kiuose suaugusiųjų progimnaziją".

8, kult, švietimo -r 8, ilius
truotų — 5, humoristinfų — 5, moks
liškų — 2, įvairių — 4.

Prieš karą 1937 metais Lenkija 
turėjo 2. 692 period, leidinius. Tuo 
pat metu Lietuvoje buvo leidžiama 
apie 220.laikraščių ir žurnalų. Tais 
pačiais 1937 metais Lenkijoje iš
leista arti 8.000 knygų ir brošiūrų, 
o Lietuvoje pasirodė apie 1.400 
knygų ir brošiūrų.

Bibliografas

Radijo žinios 
iš tėvynės

— Kauno arkivyskupijos generali
nis vikaras Jokubauskis ir kurijos 
kancleris Mieleška išleido atsišau
kimą dėl veikiančių partizanų, 
kuriame sakoma: „Todėl paklau
sykite bažnyčios, paklausykite 
valdžios, paklausykite mielos tė
vynės, meskite kerštą, meskite 
ginklus ir grįžkite į kilnų atstaty
mo darbą” ... Po atsišaukimu ne
pasirašė arkivyskupas M. Reinys, 
vyskupas K. Paltarokas ir vysk. 
T. Matulionis.

— Buvome pranešę, kad grįžo 
kun. J. Vailokaitis. Teko sužinoti, 
kad, kiek pabuvojęs, vėl grąžin
tas Rusijon ,,pataisyti sveikatos".

— Žemės Bankas paskyrė 4 mil. 
rublių Klaipėdos krašto naujaku
riams.

— Panevėžio alaus daryklos 
,.Kalnapilio" vedėju yra inž. Jaro
slavas Surkevičius.

— Kauno universiteto studentai 
apgyvendinti dviejuose bendrabu
čiuose: studentai — ateitininkų 
rūmuose, studentės — teisininkų 
namuose, Trakų g-vėje, prie Vy
tauto kalno.

— Vilniuje steigiamas revoliu
cinis muziejus.

— Kaune visi didieji pastatai 
apgyvendinti NKVD įstaigų.

— Poetė Salomėja Neris-Bačinskai- 
tė-Bučienė palaidota Kaune, Karo 
Muziejaus sodelyje, prie Nežino
mo Kareivio kapo. Lietuvos TSR 
vyriausybė nutarė poetės vardą 
įamžinti: pastatyti Vilniuje jos 
paminklinį biustą, pavadinti Kau
ne jos vardu gatvę, pavesti val
stybinei grožinės literatūros leidy
klai išleisti jos raštų pilną rinkinį, 
pavadinti jos vardu Vilniaus mer. 
gaičių gimnaziją ir paskirti Vil
niaus universiteto istorijos-filolo
gijos fakultete Neries vardo 400 
rublių stipendiją.

vyriausybių pripažinimo klausimu, 
jei nebus garantuota tuose kraš
tuose rinkimų laisvė, atsakė, kad 
JAV pasiryžusios šių vyriausybių 
nepripažinti, kol jos negarantuos 
laisvų rinkimų, kaip jie buvo nu
matyti Jaltos konferencijoj. Į 
korespondentų pastabą, kad JAV 
pripažinusios dabartinį Jugoslavi
jos kabinetą, nors Jugoslavijos 
rinkimai neišreiškia laisvos tautos 
valios, prez. Trumanas atsakė: 
„Jugoslavijos pripažinimas buvo 
sąlyginis ir kaip į sąlyginį tenka 
žiūrėti. Dėl esamų sąlygų Jugo
slavijos respublikos pripažinimas 
buvo reikalingas. JAV vyriausybė 
tikisi, kad padėtis Jugoslavijoje 
pagerės".

Iš Graikijos vis ateina gandai 
apie neramumus. Streikai jau pa
lietė net viešąsias įmones. Dėl 
šių aplinkybių EAM pareikalavo, 
kad regentas perorganizuotų 
vyriausybę, kurioj komunistai ir 
socialistai turėtų gauti penkias 
vietas. Liberalai sudarė su popou- 
listais (monarchistais) ir mažes
nėmis konservatyvinėmis grupėmis 
koaliciją, kurios tikslas sudaryti 
vyriausybę be EAM atstovų. 
Koalicija reikalauja skubių rin
kimų, kuriuose dalyvaus vienu 
sąrašu.

Po Jugoslavijos respublika vir
to ir Albanija. Naujai išrinktasis 
parlamentas sausio 11 d. paskelbė 
respubliką ir karaliaus Achmed 
Zogu pašalinimą nuo sosto.

Siu dienu Lenkijos spauda

Varšuvos dienraštis „Robotnik“ 
paskelbė, kad 1945 metais per 4 
mėn. (nuo liepos 1 d. iki lapkričio 
1 d.) Lenkijoje pasirodė 279 laik
raščiai ir žurnalai, iš kurių išsi
laikė tik 239. Daugiausia leidžiama 
Varšvoje — 43 pavadinimai, Lo
dzės vaivadijoje — 36, Pamarės — 
17, Kilcų — 11, Rzešovo — 9, Si
lezijoje — 5, Gdanske — 4, Balt
stogėje — 3, Vakarų Pomerėje — 
2, kitur dar 12.

Daugiausia leidžiama informa
cinių laikraščių — 101 (iš jų 26 
dienraščiai), vyriausybės ir savi
valdybių organų — 21, kariuome
nės ir milicijos (policijos) — 20, 
jaunimo ir vaikų — 20, religinių — 
10, žemės ūkio — 9, literatūrinių

— Paskutiniu metu areštuoti: J.' 
Keliuotis (už pogrindinę spaudą), 
prof. T. Petkevičius, adv. D. To
liušis, Z. Blynas, asist. Vyt. Jur
gutis, asist. Alg. Jurskis, dr. A. 
Juška, adv. J. Pikčilingis ir mi- 
nist. P. Klimas.

— Vilniuje veikia 5 kinai: „Adri
ja", ,,Casino", „Helias”, „Mūza" 
ir „Aušra”. Iš filmų paminėtinos, 
dažnai kartojamos: Georgijus Sa
akadze, Edisonas, Saulėtojo slėnio 
serenada, Carlio teta ir Pergalė 
šiaurėje.

— Valstybinė enciklopedijų, žo
dynų ir mokslo literatūros leidy
kla išleido: prof. B. Voroncovo 
Veljaminovo „Ar buvo pasaulio 
pradžia ir Ar bus pabaiga?”, A. I. 
Oparino ,.Gyvybės atsiradimas že
mėje" ir M. Gremianskio „Kaip 
atsirado žmogus".

— Valstybinės knygų prekybos 
trestas yra gavęs iš broliškųjų res
publikų didesnį kiekį vadovėlių 
mokykloms, kurie išskirstomi mie
sto ir apskričių švietimo skyriams.

— Mėsos ir pieno pramonės 
liaudies koimsariato planinio eko
nominio skyriaus viršininku yra 
Kadys.

— Lietuvos TSR mokslų akade
mijos etnografiniam skyriui vado
vauja P. Bugailiškis. Skyriaus ini
ciatyva spaudai paruošta lietuvių 
liaudies dainų rinkinys, kuriame

Kas darytina, kad 1946 metai 

butu laimingesni

Visų pirma turėtume savo vaiku
čius apsaugoti nuo tam tikrų ligų. 
Geriausia apsauga nuo šiltinės, 
difterito ir raupų yra skiepijimas. 
Nuo rudens, kada atitinkamo am
žiaus vaikai buvo skiepijami, praė
jo jau kuris laikas. Daugelis kū
dikių sulaukė 6 mėnesių, kiti su
laukė dvejų metų. Šitie vaikučiai 
dabar reikalingi apsaugos.

Skiepijimai prasidės dar šį mė
nesį. Paskirtą dieną motinos turi 
savo vaikučius atnešti į ambulato
riją ir lankyti ją kas savaitę, iki 
skiepijimai bus baigti.

Antra. Veskite vaikučius į VAIKŲ 
KLlNnvĄ, Augsburg - liochfeld, 28 
blokas, 10 įėjimas. Priėmimo 
valandos kiekvieną ketvirtadienį 
14 — 16 vai. Vitaminai, sveikatos 
tikrinimas ir patarimai motinoms 
padės vaikučiams apsisaugoti nuo 
ligų. Vaikų ligų specialistė budi 
nustatytu laiku. Ji patars, kaip 
dažnai jūsų vaikutis turėtų lankyti 
kliniką.

Ligoti vaikai nepriimami, nes 
jiems reikia kreiptis į ambulato
riją.

Kitos priemonės palaikyti gerai 
sveikatai yra: reguliarus valgymas 
ir gėrimas, pasivaikščiojimai ore, 
atskira lova, izoliavimas nuo ser
gančių, negaluojant kreipimasis į 
gydytoją.

Tai padės mūsų stovykloje pa
laikyti vaikų sveikatą.

— Prof. K. Pakštas atvyko 
trumpam laikui į Čikagą. Ieško 
spaustuvės, kuri greit galėtų at
spausdinti jo parašytą anglų k. 
knygą apie Lietuvą.

Platinama informacine 

meziaga apie Lietuva

Dienraštis „Draugas" praneša, 
kad dosnusis Lietuvos laisvės rei
kalų rėmėjas ir veikėjas K. Žemai
tis, Filadelfijoje, padovanojo pre
latui Edvardui Hawks, savaitraščio 
„The Catholic" Standart and Times 
vedamųjų redaktoriui, pulk. Pe
traičio knygą, išverstą į anglų k., 
„Lithuania under the Side and 
Hammer" — Lietuva po piautuvu 
ir kūju. Paskutiniu metu iš E. 
Hawks Žemaitis yra gavęs padė
kos laišką, kuriame rašoma, kad 
pulk. Petraičio informacijos bū
siančios panaudotos visuomenės 
informacijai, ir priduriama, kad 
Lietuva turinti teisę būti nepri
klausoma valstybe.

Feljetonas
Motiejukas

Alkanos moterys
Jergutėliau, mūsų moterys išalkę,
Nors konservų, makaronų daugel valgo — 

Vis išalkę ir išalkę . . .
Jau kelintas metas — baisiai trūksta vyrų.
Nors šiandien beveik kiekvieną gaidi myli — 

Trūksta vyru, trūksta vyrų . . .
Kitąsyk dykų ponaičių buvo daugel,
Tai vis rinkosi, visokiais mulkiais šaukė — 

Ak, tada jų buvo daugel!
O dabar gražuoles tokio skirtumo nedaro
Ir del vieno Jurgio visos kelia karą —

. Jokio skirtumo nedaro . . .
Ogi vyrus gal tas karas sugadino,
Tingi, liurbiai, kažkodėl tarnaut merginom — 

Gal tas karas sugadino . . .
Betgi jei mergišius kokis atsiranda,
Jau su šypsenom matronos vidur plento

Prie kiekvieno lenda . . . -
Net pro langus dantis rodo, žvilgsniais šaudo,
Kad patekt’ prie uniformos i naktini rautą — 

Dantis rodo, žvilgsniais šaudo . . .
Tepa žandus, peša antakius ir kuodą raito,
Vis tiek pat — sena matrona ar mergaite — 

Jurgius gaudo greitai . . .
Tik mūsiškiai, gaila, tokie nepaslankūs,
Gal nereik jiems grožio nei pudruotų rankų, 

Kad ig tolo damų lenkias . . .
Bet yra keli herojai minkšto molio —
Alkanos gražuoles jiems ir lovas kloja ...

Ak, tie vyrai minkšto molio ...
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Paieškojimai
322. Kriaučiūnienė Rožė, gyv. Eich- 

stati, lietuvių stovykla, ieško 
vyro mok. Kriaučiūno Mykolo, 
gim. 1905 m. ir gyv. Panevė
žyje.

323. Med. sesuo Tamošiūnienė-Sut- 
kūtė Marija, gyv. Bamberg, 
Grechnstr. 15, ieško vyro Ta
mošiūno Stepono iš Svėdasų 
ir brolio Sutkaus Vytauto iš 
Šiaulių..

324. Dilys Juozas iš Svėdasų, gyv. 
Hanau lietuvių stovykloje, ieš
ko svainio buv. kario Mor- 
kūno-Markausko Viktoro, ki
lusio iš Mežionių kaimo, ir ki
tų pažįstamų.

325. Rutkauskas Bronius, gyv. Ans
bach, Hindenburgs-Post, Ka
sėme, DP Lithuanian Camp, 
ieško žmonos Rutkauskienės 
Agotos, brolio Jono ir Sturo 
Antano, kilusių iš Kazlų Rū
dos:

326. Jakinčikas Juozas, gyv. Bay
reuth, Camp Mack, ieško bro
lio Jono ir kitų giminių.

327. Baleišis Balys, gyv. Bayreuth, 
Camp Mack, ieško pažįstamų 
ir artimųjų.

328. dievutis Jurgis, gyv. Kempten, 
Salzstr. 17, ieško Valinskaitės 
Liudos ir Duobos Benjamino 
iš Šakių apskr.

329. Rūkas Antanas, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, lietuvių stovyk
la, ieško brolio Vytauto ir Ši- 
leikaitės Agotos iš Garliavos 
valse.

330. Gvazdaitis Juozas iš Griška
būdžio, gyv. Hannover, lietuvių 
stovykla, ieško brolio Jono ir 
kitų pažįstamų.

331. Kriaučiūnas Juozas iš K. Nau
miesčio, gyv. Hannover, So- 
phienstr. 6, ieško Vasiliausko 
Andriaus ir Steponaičio Petro 
iš Kauno.

332. Albinas Malinauskas iš Gražiš
kių, gyv. Hannover, Sophienstr. 
6, ieško brolių ir motinos.

333. Kenutis Jonas, gyv. Hannover, 
Sophienstr. 6, prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus.

334. Mickevičienė Rožė, gyv. Frank
furt a/M. Niederrad, Donners- 
bergerstr. 9, ieško vyro med. 
dr. Mickevičiaus Prano, gim. 
1911 m. vasario 22 d., brolio 
Roževičiaus Karolio ir teisi
ninko Bardausko Antano.

335. Vet. gyd. Kasperavičius Kęs
tutis, gyv. Illertissen, Hauptstr. 
162, ieško, stud, odont. Pikai- 
tės Laimutės, gyd. Morkeliūno 
Igno, dantų gyd. Jasikevičie- 
nės Kostės.

336. Sutkaitis Povilas, gyv. Mem
mingen, Fliegerhorst, lietuvių 
stovykla, ieško Sutkaičio Ka
zimiero iš Kauno ir Adomaičio 
Juozo iš Šiluvos.

337. Arminas Juozas, gyv. Mem
mingen, Fliegerhorst, lietuvių 
stovykla, prašo atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus.

338. Klevinis Jonas, gyv. Memmin
gen, Fliegerhorst, lietuvių sto
vykla, ieško motinos Klevinie- 
nės Anastazijos, gyv. Vabal
ninke, brolio Jokūbo, giminių 
ir pažįstamų.

339. Alekna Aleksas, gyv. Bad Wd- 
rishofen, lietuvių stovykla, ieš
ko svainio Nesavo Jono, Ne- 
savienės-Gruseckaitės Bronės, 
Skefienės Marijos ir Skėrio, 
gyv. Berg-Hotel Bastei.

340. Abramavičius Juozas ir Keru- 
lis L., gyv. Bad Wdrishofen,

• lietuvių stovykla, ieško Stasio 
ir Broniaus Abramavičių iš 
Šakių apskr. .

341. Poškaitis Boguslavas, gyv. Kr. 
Niiriingen, Neufen, Bahnhofstr. 
16, ieško Poškaičių Aleksan
dros, Angelės ir Aušrelės 8 m. 
amžiaus.

342. Karačiauskai Ona ir Igoris iš 
Kauno, gyv. Augsburg-Hoch- 
feld, lietuvių stovykla, prašo 
atsiliepti gimines ir pažįstamus.

343. Norkūnas Antanas iš Želmeniš- 
kių, gyv. Bad Aibling, Karo- 
linenschloĮjchen, ieško brolio 
Jono, Rūkų Antano ir Petro ir 
Maciiausko Stasio.

344. Juodka Petras, gyv. Bad Aib- 
• ling, KarolinenschloBchen, ieš

ko Vitėnų Leono, Jono ir Bro

niaus, Račinskų Jono ir Meš
kėno Mykolo.

345. Mališauskas Fulgencijus, gyv. 
Biberach (Rie&), Bergerhausen 
96, ieško pusbrolio Ruzgo Al
bino iš Utenos, Matulio Antano 
ir kitų giminių bei pažįstamų.

346. Kun. Rudzinskas Vincas, gyv. 
Kaufbeuren, Jugendheim, lie-

. tuvių stovykla, prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus.

347. Juraška Wilhelmas iš Klaipė
dos krašto, gyv. Liibeck, Fak- 
kenburger Allee, ieško žmo
nos Juraškienės-Ragulytės El
mos, gim. 1903. III. 7, ir trijų 
vaikų iš Stankaiten — Klaipė
dos krašto.

348. Rimavičius Jonas, gyv. Olden
burg, Unterm Berg, lietuvių 
stovykla, ieško žmonos Rima- 
vičienės-Andrušaitytės Marijo
nos su dviem dukterim irNau- 
jokaitytės Marijonos — visi iš 
Pilviškių valse.

349. Siuikys Antanas, gyv. Olden
burg, Unterm Berg stovykla, 
ieško svainio Šlekio Juozo su 
šeima ir Suoko r- visi iš Vil
kaviškio apskr.

350. Kizienė Adelė, gyv. Regens
burg, Martin-Luther-Str., lietu
vių stovykla, ieško vyro Kizio 
Igno.

351. Staugirdas Aleksandras, gyv. 
Munchen I, lietuvių stovykla, 
ieško Staugio Zigmanto, Stau- 
girdienės Ievos, Vaitkevičienės 
Elžbietos ir Vaitkevičiaus Ju
liaus.

Lietuviai, gyveną Seligenstadt 
b. Wiirzburg lietuvių stovykloje, 
ieško giminių ir pažįstamų:
352. Macijauskienė Vladislava, ieš

ko Macijauskienės Teofilės, 
gyv. prie Goppingen-Wiirttem- 
berg ir dantų gyd. Paliulionai- 
tės Eleonoros.

353. Racibarskas Juozas, prašo at
siliepti svainį Itn. Balčių Joną 
su šeima.

354. Asevičius Stasys, ieško Asevi- 
čiaus Kęstučio, gim. 1925. II. 9, 
Lazdijuose, Skritulskienės-Bla- 
žionytės Viktorijos 40 m. amž. 
ir Blažionio Juozo 22 m. amž.

355. Baturienė - Asevičiūtė Danutė, 
ieško Baturo Kazimiero, gim. 
1914. XII. 5 Veliuonoje, Bla- 
žionytės Birutės 24 mt. amž. 
Matusevičienės-Baturaiiės Leo. 
nidos 37 m. amžiaus ir Baturo 
Juozo 43 m. amž. iš Jurbarko.

356. Lažauninkas Jonas, ieško žmo
nos Liucijos ir vaikų — Algi
manto, Violetos ir Aldonos, 
brolio Juozo iš Bartininkų ir 
svainio Leonavičiaus Stasio iš 
Kauno.

357. Tamošiūnas Antanas, ieško 
Urbonavičiaus Henriko iš Kra
žių valse, ir Gedmintienės-Ur- 
bonavičiūtės Leonijos, gyv. 
Tauragėje.

358. Izokaitienė Marijona, ieško sū
naus Ričardo, gim. 1920 m. 
spalio 3 d.

359. Ščiuka Vincas, ieško žmonos 
Verutės ir sūnaus Albino.

360. Bunikienė Rozalija, ieško sū
naus Vaškevičiaus Andriejaus, 
gim. 1906 m., paskt. laiku buv. 
Rytprūsiuose, ir Buniko Juo
zapo, gim. 1921. III. 28, gyv. 
Italijoje.

361. Ambrozaitienė Ona, ieško sū
nų Petrikaičio Alberto, gim. 
1927 m., ir Petrikaičio Valterio, 
gim. 1918 m., iš Tauragės 
miesto.

362. Bogužas Česlovas, ieško Veg- 
nerio-Vismanto Ernesto, gyv. 
Braunschweig, kun. Lapelio 
Petro iš Švėkšnos, Davalgos 
Juozo iš Kauno, Jančiūtės Ele
nos iš Pilviškių ir Žuko Jono, 
gyv. Blihlertal.

Lietuviai gyveną Oldenburgo 
„Unterm Berg" lietuvių stovykloje, 
ieško giminių ir artimųjų:
363. Adomaitis Vincas iš Kėdainių, 

ieško sūnaus Marceliaus, gyv. 
Vengrijoj.

364. Rutkaitienė-Dičmanaitė Marija 
iš Šakių apskr., ieško vyro 
Ruikaičio Alberto.

365. Gelgotienė Petrė iš Vilkaviškio
apskr., ieško vyro Gelguto 
Juozo ir uošvių Juozo ir Apolo
nijos Gelgočių. |

366. Jankauskienė Anelė iš Kalvari
jos, ieško brolių Vlado ir Jono 
Šėferių, paskt. metu buv. Bran
denburge.

367. Kubiliūtė Matilda iš S. Kal
varijos, ieško seserų Aldonos 
ir Danutės ir giminių.

368. Gudiškis Vincas iš K. Naumies
čio, prašo atsiliepti gimines ir 
pažįstamus.

369. Alseika Viktoras iš Skuodo, 
prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus.

370. Morkvėnas Alfonsas iš Pabir
žės, prašo atsiliepti gimines ir 
pažįstamus.

371. Vanagas Adolfas, ieško Žu
kausko Prano, Gediminskaitės 
Antaninos ir Jakaitės iš Kruo
pių valsč.

372. Žitkevičius Juozas iš Biržų 
apskr., ieško pusbrolio Beda
lio Liudo, Duliebos Mykolo ir 
giminių bei pažįstamų.

373. Subačiai Feliksas ir Jonas iš 
Subačiaus, prašo atsiliepti gi
mines ir pažįstamus.

374. Galeckas Kazys iš Marijam
polės apskr., prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus.

375. Visockis Juozas iš Kauno, ieš
ko brolio Jono, brolio sūnaus 
Juozo ir dukters Sofijos iš A. 
Panemunės.

376. Sarpalius Stasys iš Vilkaviš
kio apskr., prašo atsiliepti gi
mines ir pažįstamus.

377. Kilikevičius Mykolas iš Mari
jampolės apskr., ieško Bie
liauskaitės Konstancijos, Ta

-moliūnų Broniaus ir Antano, 
Žebraičio Jurgio ir Vosyliaus 
Jono.

378. Redikas Vincas iš Kybartų, 
prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus.

379. Šefleris Jonas iš S. Kalvarijos 
prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus

380. Jerockis Juozas iš Jonavos, 
prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus.

381. Kazėnas Stasys iš Švenčio
nių, ieško Rimšos Antano iš 
Kauno, Taškūnaičių Stasės iš 
Valės, Rastenio Klemenso.

382. Budreckis Jonas iš Baisoga
los, ieško Tvarijonavičių-Tva- 
ronų, Zoromskių iš Baisogalos, 
Taišerskių iš Radviliškio, A. 
Gricevičiaus iš Šiaulių (.Rūta") 
ir Sarauskų.

383. Tvaronas Jonas iš Baisogalos, 
ieško Griniaus Juozo, Stankū
no Jurgio, Viliamo Vlado ir 
Bičiūno J. iš Vilniaus.

384. Sakalis Albertas iš Kauno, 
ieško brolio Henriko, gelcž. 
tarnautojo.

385. Galeckis Bronius jš K. Nau
miesčio, ieško žmonos Elenos.

386. Babrauskas Kostas iš Alytaus 
apskr., ieško Kondratavičiaus 
Kosto, Jackelevičiaus Vinco, 
Galinio Vlado ir Žurinsko Juo
zo — visi iš Alytaus apskr.

387. Antanaitis Juozas iš Sakių 
apskr., ieško žmonos Anelės 
su dukrele Salomėja, Petravi- 
čaičių Salomėjos ir Onos, Vyš
niauskų Jono ir Onos.

388. Ališauskas Martynas iš Joniš
kio valsč., ieško žmonos Ro
žės, dukters Mildutės ir pusse
serės Ališauskaitės Rožės.

389. Giedraitis Petras iš Šakių 
apskr., ieško tėvo Simono, 
Mykelaičio Juozo, paskt. metu 
gyv. Essen, Mačiulaičio Prano

. ir Vizgirdos Saliamono.
390. Kudlinskienė Marija iš Vilka

viškio. ieško vyro Vinco ir sū
naus Vytauto, paskt. metu gyv. 
Ostpr.

391. Janulis Vincas iš Tauragės 
apskr. ieško seserų Janulytės 
Elenos ir Janutytės-Baubienės 
Bronės.

392. Daugėla getras iš Kybartų 
valsč., ieško žmonos Bronis- 
lavos ir uošvių Kulbako Praus, 
Kulbakienės Juzės ir Kulbokai- 
čių Valės ir Albinos.

393. Breivė Jurgis, ieško svainio 
Paliulio Broniaus ir kitų gimi
nių bei pažįstamų. Taip pat 
prašo atsiliepti Panevėžio žem. 
prekybos mokyklos mokytojus.

Lietuviai gyveną Kasselyje, Ober- 
zwehren-Mattenbergo liet, stovyk
loj, ieško giminių ir pažįstamų:
394. Noreikaitė Stefanija, ieško tė

vų Kazio ir Petrės, brolio Ka
zio ir sesutės Birutės iš Ky
bartų.

395. Pakalniškis Petras, ieško žmo
nos Veronikos paskt. metu 
gyv. Pulnitz mieste (Sachs.).

396. Pakalniškis Juozas, ieško žmo
nos Stasės iš Veiviržėnų mies
telio, brolio Kosto ir svainio 
Jankausko iš Kretingos..

397. Gružauskas Stasys, ieško bro
lio Mykolo, paskt. metu gyv. 
Kr. Beeskof Wilmersdorf, Kole 
Lager, ir Vytauto iš Kauno, 
svainių Juodžio Zigmo su šei
ma, Geležių Prano ir Mykolo 
su šeima ir kitų giminių.

398. Bendoraitis Jurgis, ieško se
serų Kasulaitienės Onos, Ha- 
neckienės Manės, Kareckienės 
Antaninos iš Kauno ir Kasu- 
laičio Alfonso iš Panevėžio.

399. Glionartienė-Bulderytė Marija, 
ieško sesers Bulderytės Onos 
iš Zarasų, giminių bei pažįsta
mų.

400. Andnušaitienė-Luisiūtė Ona iš 
Stirniškių, ieško vyro Matiuso, 
brolio Luisio Vinco ir sesers 
Butkuvienės Konstancijos.

401. Sidabrą Vincas iš Marijampo
lės, ieško motinos Barboros, 
brolio Alfonso, seserų Ramu
tės, Aldonos ir Teresės, dėdės 
Daminavičiaus Juozo su šeima 
iš Kybartų.

402. Gervickas Vincas, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, lietuvių stovyk
la, ieško brolio Gervicko Ka
zio, buvusio Norvegijoje.

Paremkime vargstančius
Tai nereiškia, kad nuo aukų rin

kimo kaip išteklių šaltinio reikė
tų atsisakyti, tačiau juo toliau, juo 
labiau jis nebegali būti mūsų pa
grindinių lėšų šaltiniu. Todėl ten
ka lėšų parūpinimą spręsti kitu 
būdu, net ir paprastam aukų rin
kimui ieškoti kitos formos.

L.R.K. Augsburgo skyrius, turė
damas galvoje susidariusias sąly-

Pastaruoju metu reikalingų lėšų 
sudarymo klausimas vis sunkiau 
sprendžiamas. Atrodo, kad ateity 
jis dar labiau pasunkės. Ir tai vi
sai suprantamas reiškinys.

Iš vienos pusės, mūsų tautiečių 
tarpe vis daugiau atsiranda įvai
rios paramos reikalingų šeimų ir 
pavienių asmenų, vis didėja R. 
Kryžiaus skyriuose prašymų skai-
čius, ir vis daugiau reikalinga 
lėšų, kad bent būtiniausią tų pra
šymų dalį galima būtų patenkinti, 
8š kitos pusės, lėšų parūpinimo 
galimybės nepaprastu tempu ma
žėja. Tai rodo, pavyzdžiui, kad ir 
iki šiol daugiausia praktikuojamo 
lėšų parūpinimo būdo — aukų rin
kimo pačių tremtinių tarpe — re
zultatai. Šiandien nei aukotojų 
skaičius, nei vidutinė aukojamoji 
suma negali prilygti prieš keletą 
mėnesių buvusiems. Be' to, reikia 
nepamiršti, kad aukų • rinkimas 
praktikuojamas, toli gražu, ne 
vien R. Kryžiaus, — įvairių minė
jimų, parodų, koncertų, pobūvių, 
sporto rungtynių ir kitokių paren
gimų proga dažniausiai neužmirš
tamas ir aukų rinkimas. Taip, kad 
jau nekalbant apie mūsų tautiečių 
asmeninių piniginių resursų su. 
mažėjimą, galima dar pastebėti ir 
paties aukų rinkimo įgrisimą.

gas, papildymui savo, centro, Ba
varijos apygardos (Amerikiečių zo
noje) ir skyrių kasų, pritariant 
L.R.K. Centrui, nutarė pravesti pi. 
niginę loteriją. Tuo reikalu buvo 
kreiptasi į UNRRA (Augsburge) 
ir gautas sutikimas.

Loterijos bilietai bus platinami 
visoje Amerikiečių zonoje, pagal 
galimybę ir Anglų bei Prancūzų 
zonose. Kadangi šioji loterija yra 
grynai skirta tik lietuvių šelpimo 
reikalams, tad ir bilietų platinimas 
bus tik lietuvių tarpe.

Loterija bus vienos klasės. Bi
lietų — 20.000. Pilno bilieto kaina 
RM. 10,—, pusės — RM. 5,—. Viso 
laimėjimų — 4.000, suma — RM. 
83,500,—. Didžiausias laimėjimas 
— RM. 5.000,—, mažiausias —RM. 
10,—. |

Loterijos paruošiamieji darbai 
jau atlikti ir bilietai atspausdinti. 
Tačiau prieš akis dar didžiausias 
ir svarbiausias darbas — bilietų 
išplatinimas. Nuo išplatinimo pri
klauso ir pajamų dydis ir, ap-kri- 
tai, visos lotrijos pasisekimas. Prie < 
platinimo darbo norima pritraukti 
visus L.R.K. skyrius, kurie tuo pa. 
čiu turės progą ir savo kasas šiek 
tiek papildyti, nes platintojams 
bus išmokama 10 % bilieto kainos.

Loteriją (t. y. laimėjimų trauki
mą) numatoma pravesti kovomėn. 
pradžioje, kas ir ant bilietų pa
žymėta.

Iš loterijos gautas grynas pelnas 
bus paskirstytas susitarus su L.R.K. 
Centru ir įgaliotiniu Amerikiečių 
Zonai. Atitinkamos jo dalys bus 
skiriamos: Centrui, Studentų Fon
dui, Skautų Sąjungai, belaisviams, 
moksleivių šelpimui ir t. t. Taip 
pat prie loterijos bilietų išplatini
mo aktyviai prisidėjusiems sky
riams numatoma skirti atitinkamą 
gryno pelno dalį.

Kaip jau minėta, loterijos pilnas 
pasisekimas priklauso nuo sėkmin- 
go bilietų išplatinimo. Todėl mes 
kreipiamės į visus skyrius, prašy
dami mus šiame sunkiame darbe 
kiek galima aktyviau paremti, 
kaip tai — platinant bilietus, pra
vedant visokeriopą reklamą ir pa
našiai, tuo pačiu kreipiamės ir į 
jautrią lietuvišką visuomenę, pra
šydami visus prisidėti prie šio va. 
jaus — loterijos. Pirkęs loterijos 
bilietą, ne tik į laimėjimus pre
tenduoja, bet kartu paremia L.R.K. 
darbą sunkiose šiandieninėse sąly
gose, paremia vargstantį, paramos 
reikalingą lietuvį.

L.R.K. Augsburgo skyrius
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Zarasų gimnazijos rūmai

rinkimų tvarka, kadangi delegaci
ja neturėjusi galimybės įteikti 
rinkimų' pasiūlymo. Pirmininkas 
Spaak atsakė, kad jis prieš savo 
pranešimą užpildyti rinkimų lape
lius primygtinai prašęs įteikti pa
siūlymus, bet tokio pasiūlymo 
nebuvę įteikta. Ukrainos delegaci
jos pirmininkas tuomet pasiūlė 
nenuolatines saugumo vietas ly
giai geografiškai padalinti. Po 
šio pasiūlymo įvyko rinkimai.

Viso konferencija turės apsvar
styti parengiamosios komisios 
nustatytą 21 programos punktą. 
Pabėgėlių klausimas eina sep
tynioliktuoju punktu.

Hertz pavardes, bet jų vardų ne
žino.

Pirmojo bandymo vieta nežino
ma. Antrasis bandymas buvęs at
liktas „kalnuotose vietose".

Yra žinoma, kad po anglų ameri
kiečių atominės bombos paskel
bimo pasauliui Sovietų Karo Ap
saugos Taryba įsakė rusų moks
lininkams sukoncentruoti visas jė
gas atomo tyrime. Rusų moks
lininkai, dirbą atomo išvystymo 
srityje, yra: Joffe, Smyonov, Kapi- 
ca, Zeldovič ir Vilanov. Kaip ži
noma, Kapica anksčiau dirbo Cam
bridge’© universitete ir, 1935 m. 
lankantis Maskvoje, buvo rusų su
laikytas. (St. a. Str., Nr. 8)

Sovietai išradę
Sovietai gali tonomis gaminti

PRASIDĖJO JUNGTINIU c
TAUTU KONFERENCIJA

Sausio 10 d. 17.03 vai. Londone' žmonija stovi sprendžiamoj kryž- 
prasidėjo pirmoji JT konferencija, kelėj ir, gal būt, labiau, kaip kada
kurią atidarė paruošiamosios ko- | nors. Jei kiltų trečias pasaulinis
misijos pirmininkas Kolumbi os karas, tai galėtų pasaulio pažanga
atstovas dr. E. Z. Angel. Ati
daryme dalyvavo 20 užsienių rei
kalų ministerių iš 51 dalyvaujan
čių tautų. Be to, dalyvavo ir e.lė 
ministerių pirmininkų. Iš didžiųjų 
valstybių nebuvo užs. ministerių 
Rusi os ir Kinijos. Konferencija ap
tars galutinę JT organizaciją ir ak
tualiąsias tarptautines problemas.

Iš tarptautinių problemų ypačiai 
pažymėtina tarptautinio atominės 
energijos sureguliavimo klausi
mas. Taip pat šiuo metu yra visa 
eilė kitų ypatingai aktualių klau
simų, kuriuos gali iškelti paskiri 
JT nariai. Iš konferencijai aktualių 
problemų paminėtinos: 1) pabė
gėlių, ypač žydų pabėgėliu klau
simas ir žydų imigracija į Pale
stiną, 2) lndonezi:os klausimas — 
indonezai reikalauja nepriklau
somybės, 3) Rusų teritoriniai rei
kalavimai Turkijai, 4) Sirijos pro
testas prieš anglų-praneūzų Le
vant© sutartį, 5) naujų narių į JT 
priėmimas, 6) naujų narių į UNRRA 
priėmimas, 7) nenuolatinių sau
gumo tarybos narių rinkimas, 8) 
sudarymas JT generalinio štabo 
komisios, 9) koloni oms, manda
tams ir svetimoms sritims patikė
tinių klausimas. Manoma, kad an
troji konferencija įvyks pavasario 
pabaigoj arba vasaros pradžioj.

Karaliaus Jurgio VI kalba

Konferenci'os išvakarėse kara
lius Jurgis VI delegačių vado
vams surengė valstybinį priėmimą. 
Karalius pasveikino tautų atsto
vus ir pareiškė: „Jūsų rankose 
likimas mili:onų šios dienos žmo
nių ir milijonų ateinančių kartų 
žmonių".

Pati konferencija buvo atidaryta 
Kolumbijos atstovo dr. Z. Angel. 
Šia proga kalbėjo Britų mini- 
steris pirmininkas Attlee. Jis pa
dėkojo dr. Z. Angel už triūsą ir 
pareiškė, kad JT tautas renta 
visa anglų tauta be partijų skir- 
tumo. Tarp kita ko, Attlee pa- j 
reiškė: „Mums visai aišku, kad 1

būti sulaikyta ištisoms generaci
joms. JT organizacija turi būti le
miamas užsienių politikos veiksnys. 
Visi turime pripažinti, jog Sovietų 
užs. reikalų komisaras pasakė tiesą, 
sakydamas, kad taika yra neda
loma. Mūsų kiekvieno gerovė yra 
neatskiriamai susijusi su viso pa
saulio gerove, nes mes esame 
vienos šeimos nariai. Atominės 
bombos išradimas yra žmonijai 
paskutinis įspėjimas. Pasaulio 
tautų atstovams tenka pasirinkti 
tarp gyvybės ir mirties. JT or
ganizacija įgalina tvarką ir teisę 
įgyvendinti jėga. Nustatydami JT 
tikslus, šalia tikslo išvaduoti žmo
nes iš baimės pastatėme tikslą 
išvaduoti žmones iš vargo. 
Paskiram žmogui medžiaginis 
netikrumas dažniau ir pastoriau 
stovi prieš akis, kaip gresiančio 
karo pavojus. Be socialinio tei
singumo ir saugumo negali būti 
patvarios taikos. Kaip tik tarp tų, 
kurie nieko neturi nustoti, plėšikės 
ir užpuolikės valstybės randa 
savo tikruosius pasekėjus. Tad aš 
tikiu, kad šalia svarbaus darbo, 
kurį turi atlikti saugumo taryba, 
taip pat ūkio ir socialinių reikalų 
taryba bus s.arbus tarptautinio 
gyvenimo veiksnys. Mūsų galutinis 
tikslas yra ne karo išvengimas, 
bet žymiai daugiau: sukūrimas I 
pasaulinio saugumo ir laisvės, 
pasaulio, kuriame teisingumas ir 
doroviniai dėsniai viešpatauja. 
Mes privalome turėti ir turėsime 
šioj srity pasisekimo.“

Po atidarymo Belgijos užsienių 
reikalų ministeris P. H. Spaak 28 
balsais prieš 23 buvo išrinktas 
konferencijos pirmininku. Spaako 
kandidatūra buvo pasiūlyta britų, 
o amerikiečiai ir rusai buvo pa
siūlę Norvegijos užsienių reikalų 
ministerį T. Lie.

Spaak sausio 11 d., pradėdamas 
pirmąjį konferencijos darbo po
sėdį, pasakė kalbą, pagerbdamas 
mirusįjį JAV prez. Ė. D. Roose- 
veltą. Po atmetimo Sovietų pa

siūlymo rinkimus atidėti 34 balsais 
prieš 9 buvo išrinkti nenuolatiniai 
saugumo tarybos nariai: Brazil - 
ja, Meksika, Lenkija, Egiptas, 
Olandija ir Australija. JAV užs. 
reikalų ministeris Byrnes ir Britų 
užs. reik. min. Bevinas pasisakė 
prieš Sovietų pasiūlymą. Byrnes 
pareiškė, kad atidėjimu būtų su
kurtas precedentas, kuris ateityje 
neabejotinai apsunkintų konferen
cijos darbus. Bevinas taip pat 
primygtinai siūlė laikytis nustaty
tos darbų tvarkos. Esą būtinai 
reikalinga atsispirti grupinėms 
tendencijoms ir balsuoti kaip 
vieningai bendruomenei. Niekas 
taip nepakenktų JT pasitikėjimui, 
kaip tęsimas manevrų ir ap
sunkinimų, kurie savo laiku su
krėtė pasitikėjimą Tautų Sąjunga. 
Kai delegacijos pasiruošė balsa
vimams, Sovietų delegacijos pir
mininko pavaduotojas Gromyko 
pakilęs pareiškė nepasitenkinimą

Administracijos pranešimai

1. Laikraštį užsisakyti galima ne 
trumpesniam laikui, kaip vienam 
mėnesiui (keturis numerius), skai
tant vieną numerį 80 Pfg. Pavie
niams asmenims laikraščio kredi
tan nesiunčiame. Nuolatiniai mūsų 
platintojai ir komitetai, susitarus, 
laikraštį gali gauti kreditan su 
10% nuolaidos. Ta pačia proga 
prašome gerb. platintojus ir ko
mitetus, kurie už laikraštį nėra 
atsilyginę, nelaukiant atsiteisti.

Praėjusių ir šių metų ankstyves
nių numerių jau nėra.

2. Paieškojimų turime dar daug 
laikrašty’e ne:d«tn. Nau'i rrvmami 
pasiunčiant RM 2,—, jei ieškoma 
pavienio asmens ar šeimos (ne 
daugiau 4 asmenų). Jei ieškoma 
daugiau, kaip 4 asmenų, tai už 
kiekvieną sekantį asmenį primo
kama RM 1,—. Neapmokėtų paieš
kojimų nepriimame.

Administracija

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame „Žiburių“ 

reikalams paaukojusiems: M. Šau- 
linskui, Buchloe (300 RM), J. Bu- 
beliui, Augsburg-Haunstetten (100 
RM), ir Puidokienei, Augsburg- 
Stadtbergen (100 RM).

Leidėjai

baisiausia atomine bomba

Didž. Britanijos mokslininkas fi
zikas dr. Raphael E. G. Armattoe 
pranešė, kad Rusija išradusi ato
minė bombą, žymiai galingesnę, 
negu anglų amerikiečių išrastoji. 
Jau esąas išmėgintas jos pajėgu
mas. Ji esanti teniso s.iedinuko 
dydžio ir išvystanti veikimą 85 km

atomines bombas

Dr. E. G. Armattoe, airių moks
lininkas, pareiškė, kad Rusi a iš
vysčiusi atominę bombą. Anot jo, 
„D. Britani a galinti atomines bom
bas pagaminti tik gramais Ameri
ka — centneriais, bet Rusija ga
linti gaminti tonomis“.

(St. a. Str., Nr. 10)

JAV ambasadorius protestuoja

Sprogus atominei bombai

horizontaliai ir 10 km vertikaliai. 
Temperatūra siekianti keletą mi
lijonų laipsnių. Toliau mokslinin
kas tvirtina, kad bomba galinti 
būti masiškai gaminama. Ji esanti 
išrasta su pagalba sokiečių moks
lininkų, kuriuos rusai paėmę į ne
laisvę. Armattoe mini Vol’er ir

pries anfikapitalistinius

potvarkius Lenkijoje

Amerikiečių ambasadorius Ar
thur B. Lane informavo lenkų vy- 

! riausybę, kad jis priešinsis suteikti 
I JAV pašalpą Lenkijai, „kol tame 
krašte galios esamos sąlygos“.

Ambasadorius protestavo prieš 
laikinosios vyriausybės antikapi- 
talistines priemones, įskaitant ir 
visos pagrindinės pramonės na
cionalizavimo potvarkį. Tolau La
ne pareiškė, kad pagal sutartį 
amerikiečių biznieriams leidžiama 
laisvai įvažiuoti į Lenkiją ir or
ganizuoti komercines įmones.

(St. a. Str., Nr. 10)

Laisvojo Tarpjurio Charta
„Slovo Polskie“ pranešimu, Lon

done veikiąs Vidurinės ir Ry
tų Europos Federalinis Klubas. Ji
sai paskelbęs „Laisvojo Tarpjūrio 
Chartą”, kuri numatanti tarp 
Baltijos ir Viduržemio jūros esan
čių tautų konfederaciją — 160 mi
lijonų gyventojų bloką. Toji kon
federacija, esą, turėtų apimti al
banus, bulgarus, kroatus, graikus, 
čekus, rumunus, serbus, slovakus, 
slovėnus, lenkus, gudus, ukrainie
čius, lietuvius, latvius, estus ir 
vengrus.

(Tlma* w.)
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