
Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
Nestodams, kad kartais į tinginius 

kliuvęs. 
Tu nesupelytum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo, kad žmogumi 

buvęs.
Vincas Kudirka

Kaina 80 Rpf.
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Dr. B. Kalvaitis Europos mastu, būtų visai natūralu. 
Tačiau ne. Ji stovėjo aukščiau viso

Amerikiečiu pastangos pasaulio taikai organizuoti
to. Kukliai viso to atsisakydama, n 
iš tiesų įrodė savo dvasios tauru
mą, ji liko ištikima savo vadų lū
pomis paskelbtiems principams:

Amerika veik nuo 15 šimtmečio 
pabaigos ligi 1787 mt. gyveno per
manentinės revoliucijos laikotarpį.

Tai laikotarpis, per kurį, galima 
sakyti, Amerika ieškojo pati savęs. 
Tai taikingas bei kultūringas revo
liucijos laikotarpis, be žiauraus 
teroro, persekiojimų, šaudymų ar 
kitų baisybių šių dienų prasme.

Ši revoliucija buvo vainikuota 
1787 mt. rugsėjo 17 d. Jungtinių 
Valstybių konstitucija, kuri de
klaravo pagrindinius dėsnius su
daryti tobulesnei Amerikos valsty
bių sąjungai, įgyvendinti teisingu
mui, ramybei, bendram gynimuisi 
ir laisvės garantijoms.

Nors kūrimosi laikotarpis gana 
ilgas, tačiau atrodo, kad nusista
tyta gyvenimo forma ir turinys yra 
labai vykę. Laisvė ir demokratija 
sukūrė tokias tradicijas, kurios gi
liai glūdi tautos šaknyse. Tuo rem
damasi, Amerika sukūrė tokias są
lygas, kad šiandieną ji yra pirmoji 
pasaulyje valstybė, į kurią nu
kreipti visų tautų paramos bei pa
galbos kupini žvilgsniai.

Todėl ir mums, lietuviams, savo 
ateities tikslus bazuojant Ameri
kos duotais patikinimais, jų tei
kiama mums globa ir ateities 
veiksmais, Amerikos tautą tikrai 
pažinti (apie ją neretai susidaro
mos klaidingos išvados iš atskirų 
susitikimų su pavieniais jos na
riais) yra ypatingai svarbu.

Geriausias kelias iam — tai su
sipažinti su jos tautos vyrų dekla
ruotais principais, nuveiktais dar
bais, tarptautinės reikšmės aktais ir 
tolimesniais žygiais organizuo
jant pasaulio taiką.

Pirmoje eilėje tenka pabrėžti, 
kad Amerika, pasiekusi iokį aukštą 
gyvenimo standartą, kuris galėjo 
duoti pagrindo įvairiausiems nu
krypimams, pasiliko ištikima, saky
čiau, net sentimentaliai ištikima

dėti ant denio dar gyviems liku
siems jūrininkams, kurie neretai 
būdavo neutralių kraštų piliečiai. 
Net laivai ligoninės arba laivai, ne- 
šusieji pagalbą kenčiančiai belgų 
tautai, nežiūrint to, kad jie būdavo 
aprūpinti apsaugos raštais, suda
rytais pagal pačios Vokiečių vy
riausybės pasirašytus susitarimus, 
ir turėjo aiškius nustatytus sutar

tų, kurie turėtų laisvą balsą nu- 
sistatant savo vyriausybę, už ma
žų tautų laisvę ir teises, už visuo
tinti teisės viešpatavimą laisvų tau
tų tarpe..

.Su tokiais šūkiais prezidentas 
Wilson išvedė galingą Amerikos 
tautą į l-ąjį pasaulinį karą, tokiais 
principais šiardyje nešinas Ame
rikos kareivis atėjo į Europą. Sve-

„.... Teisė yra vertingesnė už 
taiką ... mes kovosime už reikalą, 
kur| mes visuomet prie širdies ne
šiojame—už demokratiją.“

Vargu ar būtų atsiradusi kita 
tauta ar valstybė, kuri šitokiose 
sąlygose būtų taip pasielgusi ir 
palikusi tą progą neišnaudodama. 
O tai ir yra vienas būdingų mo
mentų, kuris verčia mus rimtai su

Ciurlionietės šoka V. Račkausko nuotr.jos kraujuje glūdintiems demokra
tijos ir laisvės principams. Ir to
liau savo gyvenimą grindžia tik 
tais principais ir yra pirmoji tautų 
tarpe, riteriškai užsistojanti nu
skriaustuosius bei skriaudžiamuo
sius.

Kai 1914 — 18 metų laikotarpyje 
kai kurios Europos valstybės, siek-, 
damos savo imperialistinių tikslų, 
ne tik ėmė kareivišku batu trypti 
atskiro žmogaus teises, bet grėsė 
tautų egzistencijai, demokratijai 
ir bendram saugumui, Amerika, 
vien tik žmoniškumo ir demokra
tinių tautų teisių gynimo reikalu 
vedina, ėmėsi iniciatyvos grąžinti 
pasauliui taiką, ramumą ir laisvę 
bei saugų gyvenimą.

Amerikos taikos misija pirmojo 
pasaulinio karo metu. 1914 — 18 
metų laikotarpyje Vokietijos vestas 
4<aras, ypač povandinis karas, 1917 
mt. buvo pasiekęs tokį laipsnį, kad 
visi laivai, kurie tik pasirodydavo 
vokiečių povandeninių laivų veiki
mo horizonte, nežiūrint jų rūšies, 
kilmės, krovinio ar paskirties, be 
jokio perspėjimo buvo siunčiami į 
dugną, visiškai nesirūpinant pa-

tus ženklus, be pasigailėjimo buvo 
siunčiami į jūrų dugną.

Visa tai ir kiti neteisėti darbai 
paveikė amerikiečių tautą.

Todėl prezidentas Wilson 1917 
mt. balandžio 2 d. kreipėsi į kon
gresą šiais žodžiais: „... Aš neti
kėjau, kad tokie dalykai iš tikrųjų 
galėtų būti daromi vyriausybės, 
kuri ligi šio) buvo prisidėjusi prie 
civilizuotų tautų elgesio. Šiuo me
tu aš nebegalvoju apie materiali
nius nuostolius, kurie dėl to turi 
būti suaukoti, bet tiktai apie ma
sinį ir žiaurų naikinimą nekovojan- 
čių vyrų, moterų ir'vaikų, vykdan
čių savo pareigas, už ką netgi tam
siausiais istorijos laikotarpiais 
žmonės nebuvo persekiojami... 
Baisu pagalvoti įvelti šią didelę, 
taiką mylinčią tautą (Amerikos) į 
šį baisų, žiauriausią visų karų, ka
rą. Bet teisė yra vertingesnė, nęgu 
taika. Mes kovosime už reikalą, 
kurį mes visuomet arti širdies lai
kome — už demokratiją. Už teises

timi jam buvo imperialistiniai tiks
lai, svetima jam buvo materiali
nės naudos idėja.

Visi atmename, kokios gaivinan
čios reikšmės turėjo „Keturiolika 
Wilsono punktų", ši pasaulinio 
masto teisingumo bei humanišku
mo deklaracija, su kuria jis 1918 
mt. sausio 8 d. kreipėsi į kongresą.

Atsiduso nuo karo pavargęs 
pasaulis, trūko vergijos pančiai ir 
kėlėsi į naują gyvenimą amžiais 
mindžiotos ir niekintos tautos. Visų 
tautų tarpe kėlėsi ir Lietuva ...

Remiantis šios deklaracijos pa
grindais, buvo sukurta Tautų Są
junga ir kitos tarptautinės institu
cijos.

Sudėjusi tiek aukų, palikusi am
žiams ilsėtis Europos laukuose 
tauriausius savo tautos vaikus, po 
tiek materialinių nuostolių ir po to, 
kai ji nustatė pasaulio tvarkos 
principus, Amerika, atrodė, pre
tenduos dominuoti, vadovauti, 
ieškoti sau atpildomas naudos, kas,

simąstyti ir padaryti tinkamas iš
vadas, kalbant apie amerikiečių 
tautą ir jos siekimus.

Kaip už visa tai atsimokėjo kai 
kurios Europos valstybės? Nesu
mokėjo skolų ... Bet ir tai Amerika 
mokėjo užmiršti, o ne keršyti.

Po Didžiojo karp atrodė, kad pa
saulis, supratęs bei išgyvenęs 
šiurpią tragediją, aprims ir pakaks 
taikingos geros valios, kuri buvo 
padėta visos šios pasaulinės orga
nizacijos pagrindan; tačiau, ne
žiūrint viso to, kai kurios Euro
pos valstybės, nebejusdamos rea
lios jėgos, pradėjo kelti savo pre
tenzijas, kelti ginklus, žadinti tau
tos militarinę dvasią, kelti neapy
kantą ir grasinti pasauliui naujh 
katastrofa.

Viso to akivaizdoje,vėl dedamos 
pastangos surasti naujų priemo
nių, rezultate 1928. VIII. 27. "Pary- 
žiauįe sudaromas „Kellogo - Brian- 
do' paktas. Sis paktas, pavadintas 
jo autorių vardu (tai buvo JAV

užsienių reikalų minisicris Erank B. 
Kellog ir Prancūzų užs. reik, min.- 
Aristide Briand) ir pasirašytas veik 
visų valstybių, pasmerkė karą ir 
nustatė, kad visi ginčai ar konflik
tai visuomet turi būti sutvarkyti tik 
taikiu būdu.

Tai buvo dar vienas žingsnis 
organizuojamos taikos kryptimi. 
Bet ir šis paktas rėmėsi tik gera 
valia bei morale, todėl supranta
ma, kad nebuvo pakankama ga
rantija norimam tikslui atsiekti, ne
žiūrint visų pastangų ir parodytos 
daug geros valios, ypač iš Ameri
kos pusės.

1928 — 40 metų laikotarpis pil
nas diplomatinės bei karinės veik
los iš kai kurių valstybių pusės, ir 
jo metu galutinai išryškėjo tikrieji 
taikos ardytojai.

Skelbiamos naujos klaidinančios 
doktrinos apie politinę bei ekono
minę laisvę, gaivinama imperia
lizmo idėja, lydima militarizmo 
kulto, keliama antžmogio teorija, 
pagrįsta rafinuotu rasizmu. Viso to 
perspektyvoj — išnaikinimas mažų, 
taiką mylinčių tautų. Vėl žvanga 
vergijos pančiai, ir siekiama vieš
patavimo, nebesiskaįtant su duotu 
žodžiu—pažadais, pasirašytais įsi
pareigojimais ar nusistatytais tei
sės pagrindais.

Ir vėl senutė Europa pasirodo 
nepajėgi pati susitvarkyti. Vėl visų 
žvilgsniai ir mintys krypsta Ameri
kon, ir vėl Amerikos valstybės vy
rai, ypač garbingos atminties 
Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidentas, vienas didžiausių šio 
meto politikų, Eranklin D. Roose
velt, matydamas grėsmę bei artė
jančią katastrofą, imasi iniciatyvos 
gelbėti pasaulio taikai.

Amerikos taikos misija šio karo 
laikotarpyje. Jau pačioje šio karo 
pradžioje Amerika savo politikų 
pareiškimais įrodė, kad ji yra ta 
pati, kad ji yra ištikima savo gy
venimo principams ir tradicijoms, 
kad ji tebėra vienintelis mažųjų 
tautų riteris.

Prezidento Roosevelto lūpomis 
jau 1941 mt. sausio 6 d. ji paskelbė 
pasauliui, už ką ji stovės ir kaip 
ves §avo politiką. Buvo deklaruo
tos keturios laisvės: 1) žodžio ir 
pareiškimų laisvė, 2) tikėjimo lais
vė, 3) laisvė nuo skurdo, 4) laisvė 
nuo baimės.

Prie to buvo pareikšta: „...Tai 
nėra tūkstantametė vizija. Tai yra 
pagrindinė bazė pasauliui sutvar
kyti, tai yra mūsų laikams ir gene
racijai atsiekiamaš dalykas. Ši pa
saulio santvarkos rūšis yra anti
tezė naujajai tironijai, kurią dikta
toriai siekia įkurti bombų krušos 
pagalba.

Prieš šią naują santvarką mes 
prieš pastatome didžiausią kon
cepciją — moralinę tvarką. Gera 
visuomenė sugebės sudaryti pla
ną, kur nebūtų baimės bei perse
kiojimo ... Pasaulinė santvarka, 
kurios mes siekiame, yra bendra
vimas laisvų tautų, bendrai dirban
čių draugiškoj ir civilizuotoj visuo
menėj ...

Amerikos tauta savo likimą su
dėjo į rankas, galvas ir širdis mi
lijonų savo vyrų ir moterų, o tikė
jimas į laisvę yra Dievo vado
vybėje. Laisvė suprantama kaip 
aukščiausia žmonijos teisė pašau-
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lyje. Mūsų jėga yra mūsų sąmo
ningoj vienybėj..."

Tai principai, tai ištisa programa, 
kurią Amerika jau 1941 metais 
paskelbė pasauliui ir kuri šiandie
ną, žingsnis po žingsnio, pagal 
laiko sąlygas ir aplinkybes, pama
žu įgyvendinama.

Tai buvo bazė, kuri sudarė tvir
tą pagrindą bendradarbiauti vi
soms tuos principus pripažįstan
čioms ir taiką mylinčioms tautoms.

Pagal šias mintis yra suformu
luota Atlanto Charta.

Atlanto Charta deklaruota 1941 
m. rugpiūčio 14 d. Jos tekstas yra 
maždaug toks:

„Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentas ir Jungtinės Karalijos 
Jo Karališkos Didybės vyriausybei 
atstovaująs ministeris pirmininkas 
Mr. Churchill susitiko jūroj.

Jie buvo lydimi kitų jų vyriau
sybės narių ir aukšto rango sau
sumos, jūrų ir oro tarnybų kari
ninkų.

Buvo nagrinėjamos visos karo 
tiekimo problemos, numatytos 
nuomos ir skolinimo akte (Lease- 
Lend Act).

Britų tiekimo ministeris Lord 
Beaverbrook, prisidėjęs prie šios 
konferencijos, vyksta į Vašingto
ną toliau aptarti detalių su ati
tinkamais Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybės pareigūnais. 
Tuose pasitarimuose turi būti ap
tartos tiekimo Sovietų Sąjungai 
problemos.

Prezidentas ir Ministeris Pirmi- 
flinkas turėjo keletą pasitarimų. 
Jie kreipė dėmesį į kylantį pavo
jų pasaulio civilizacijai iš milita- 
rinio dominavimo politikos, kurią 
veda hitlerinė Vokietijos valdžia 
ir kitos su ja susijusios šalys, ir 
išaiškino tuos veikimo žingsnius.

Miglė Nykantaitė

Tėviškės laukai
O, tėviškės laukai žali!
Jūs taip toli, jūs taip toli.
O, laimės pasaka tyli, 
Kada tu grįši vėlei?
Tenai skrajojom mes linksmai, 
Ten mūs namai, ten mūs namai, 
Ten švietė gintarėliai.

Mirgėjo saulėj Baltija.
Ir tu su ja, ir tu su ja, 
Svajone mylimoji!
O, jūs laukai, laukai žali!
O, Lietuvos daina gaili, 
Tu taip toli, tu taip toli, 
Mane šauki ir moji! 

kuriuos turi žengti jų kraštai, no
rėdami nuo pavojaus apsiginti.

Jie bendrai sutarė dėl šių da
lykų:

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentas ir Jungtinės Karalijos 
Jo Karališkos Didybės vyriausybei 
atstovaująs ministeris pirmininkas 
Mr. Churchill, susitikę drauge, lai 
ko reikalingu paskelbti savo 
kraštų nacionalinės politikos prin-

VVūrzburgo lietuvių gimnazija, 
baigusi mokslo metus

cipus, ant kurių jie bazuoja savo 
viltis geresnei ateičiai.

Pirma — jų kraštai nesiekia jo
kių teritorinių ar kt. padidinimų.

Antra — jie nenori matyti bet 
kokių teritorinių pakeitimų, kurie 
būtų padaryti nesuderinamai su 
laisvu to krašto tautos noru.

Trečia — jie gėrbia visų tautų 
teises — laisvai pasirinkti tokią 
valdymo formą, kurios valdyme 
jos gyvens; jie nori matyti, kad 
suvereninės teisės ir savivalda bū
tų grąžinta tiems, iš kurių tai prie
vartos keliu buvo atimta.

Ketvirta — laikydami tinkamoj 
pagarboj jų prievoles, jie nori at
siekti tolimesnio visų valstybių 
gėrio, didelių ar mažų, nugalėtų 
ar nugalėjusių, kad jos galėtų pri
eiti vienodomis sąlygomis prie 
prekybos, prie pasaulio žaliavų, 
kuru jos yra reikalingos savo eko
nominei gerovei.

Penkta — jie nori atsiekti pilno 
tarptautinio bendradarbiavimo eko
nominėje srityje, tikslu apsaugoti 
ir pagerinti visiems darbo stan

dartą, ekonominį teisingumą ir 
socialinį saugumą.

Šešta — po galutinio nacių ti
ronijos sunaikinimo jie tikisi ma
tyti atstatytą taiką, kuri visoms 
tautoms duotų galimybės gyventi 
savam krašte ir kuri visiems žmo
nėms visuose kraštuose garantuo
tų savitą gyvenimą, laisvą nuo 
baimės ir skurdo.

Septinta — tokia taika sudarys 
sąlygas visiems žmonėms plaukio
ti jūrų bei okeano keliais be jo
kių trukdymų.

Atštunta — jie tiki, kad visos 
pasaulio tautos, tiek realiu, tiek 
dvasiniu pagrindu vedinos, prieis 
to, kad atsisakys jėgos vartojimo. 
Priešingai, negali būti išlaikyta 
ateities taika, jei bus tęsiamas že
mės, oro ir jūrų ginklavimasis tau
tų, kurios grasina ar gali grasinti 
už savo teritorijos ribų. Jie toliau 
tikisi sukurti plačią ir nuolatinę 
bendro saugumo sistemą. Jie taip 
pat norį pagelbėti ir padrąsinti, 
ieškant kitų galimų priemonių, ku
rios palengvintų taiką mylin
čioms tautoms atsikratyti ginklą 
vimosi naštos."

Pasirašė F. D. Roosevelt ir W. 
Churchill.

Šią deklareciją sekė veiksmai, 
ir tais pat metais (1941 m. spalio 
mėn.) prezidentas Rooseveltas ir 
min. pirm. Churchillis draugiškai 
įspėjo Vokietiją susivaldyti, bet 
tai nebuvo suprasta ar nenorėta 
suprasti.

Alijantams tuo tarpu rūpesčių ir 
sunkenybių našta didėjo. Matyti, 
vokiečių pasisekimų paskatinta, 
Japonija, ištisą metų eilę nioko
jusi kinų tautą, priešingai tradici
joms Ir teisei, iš pasalų, 1941 m. 
gruodžio 7 d. užpuolė Amerikos 
bazes, tikėdamasi tuo būdu stai
giai palaužti Amerikos galybę ir 
atsiekti savus tikslus.

Veik tuo pačiu metu (gruodžio 
11 d.) Vokietija paskelbė karą 
Amerikai.

Į visus siautėjimus ir užpuoli
mus iš pasalų bei grėsmę tiek Ame
rika, tiek Anglija atsako teise, mo
rale bei susikaupimu ir visą savo 
veiklą grindžia pagal deklaruotus 
principus ir tarptautinius aktus.

Amerikos iniciatyva išrutulioja- 
ma stipri tarptautinė akcija, turė
jusi atvesti pasaulį prie taikos.

Ta veikla pasireiškia per tarp
tautines konferencijas, kurių svar
besnės: 1) Casablancos — 1943 m. 
sausio mėn., 2) Maskvos — 1943 
m. spalio mėn., 3) Kairo — 1943 
m. rugsėjo mėn., 45 Teherano —
1943 m. lapkričio-gruodžio mėn., 
5) Bretton Woods — 1944 m. lie
pos mėn., 6) Dumbarton Oaks —
1944 m. lapkričio-gruodžio mėn., 
7) Jaltos — 1945 m. vasario mėn.

Alijantų buvo nusistatyta dviem 
pagrindiniais klausimais:

1) kaip turi būti nugalėti agre
soriai ir kaip su jais ir jų kraš
tais bus pasielgta po karo ir 2) 
kokiais pagrindais turi būti orga
nizuojama pasaulio taika.

Išeinant iš Dumbarton Oak kon
ferencijos nutarimų bei tikslų, to
limesnį savo vedamos užsienių po 
litikos nusistatymą Amerika 1944. 
XII. 13 deklaravo E. R. Stettiniaus 
lūpomis vadinamųjų 5 Amerikos 
užsienių politikos punktų formoje.

Tai yra svarbūs ir įsidėmėtini 
punktai. Iš čia mums paaiškėja bū 
simoji Amerikos laikysena pasau
lio reikalų tvarkyme. Štai jie: a) 
daryti žygius, kad po jungtinių 
tautų pergalės prieš Vokietiją ir 
Japonią nebūtų agresijos; b) 
greičiausiu laiku įsteigti jungti
nių tautų organizaciją, kad butų 
išlaikyta taika ateinančioms kar
toms, reikalui esant panaudojant 
ir jėgą; c) prekybą bei pramonę 
pakelti taip, kad pagerėtų žmonių 
gerovės standartas; d) remti 
visas tarptautinio gyvenimo pa

lankias sąlygas vyrams ir mote
rims bet kur; rutulioti ir remti 
laisvu ir demokratišku keliu nusta
tomas isnstitucijas pagal savo pa
pročius ir norus.

Žengiant karui į paskutines fa
zes, aptarti visos eilės reikalų, 
o ypatingai būsimos taikos reikalo 
1945 m. vasario mėn. 3 d. trys 
didžiosios valstybės susitiko Jal
toje.

Konferencijos paskelbtą komu
nikatą trys didieji baigė pareikš- 
dami savo bendrą nusistatymą pa
laikyti ir stiprinti būsimą taiką.

Su šia konferencija, galima sa
kyti, buvo baigti organizaciniai bei 

Europos krepšinio pirmenybių Šveicarijoj nugalėtoja —' Cekosloya- 
kijos komanda

paruošiamieji tarptautinės taikos 
darbai, kuriems vadovavo JAV 
prezidentas F. D. Rooseveltas.

Fatališkas sutapimas, kad Jal
tos sutartis buvo*paskutinis prezi
dento F. D. Roosevelto tarptauti
nis aktas, kurį jis paruošė iš nu
matytų aktų serijos, vykdydamas 
savo politinį idealą įgyvendinti 
pasaulio taiką bei saugumą, žmo
gaus, piliečio, valstybių teises ir 
laisvę. Lyg ir atlikusį savo mil 
žino misiją, jį staigi mirtis (1945. 
IV. 12) išplėšė iš gyvųjų, nedavu
si pasidžiaugti darbo vaisiais.

Jo darbą toliau tęsė dabartinis 
Amerikos prezidentas Taimanas, 
kuris 1945 m. balandžio 25 d. į 
vykstančius San Francisko taikos 
konferencijon Amerikos atstovus 
(atstovų personalinį sąstatą nusta
tė velionis Rooseveltas, ir tas 
sąstatas liko nepakeistas) kreipėsi 
žodžiais, iš kurių dar kartą aiškėja 
Amerikos tautos politikos pagrin
dai ir jos pasaulinės reikšmės tai 
kos misija:

,.Franklinas D. Rooseveltas ati
davė savo gyvybę, siekdamas 
įamžinti didelius ir garbingus pa
saulinės taikos bei sąugumo idea
lus. Ši konferencija yra dalis tų 
milžiniškų vizijų, kurias numatė 
bei nustatė Fr. D. Rooseveltas.

Jūs, šios konferencijos nariai, 
esate geresnio pasaulio architek- 

J. Vilucio nuotr.
Augsburgo skaučių būrelis

toriai. Iš jūsų konferencijos darbų 
mes patirsime, ar kenčianti žmo
nija sulaukė teisingos ir pastovios 
taikos. Ši konferencija teturi vie
nintelę problemą — atsiekti taiką, 
jūs dėl to privalote parašyti pa
grindinę chartą.

Mes turime numatyti mechaniz
mą, kuris ateities taiką padarytų 
ne tik įmanomą, bet ir tikrą. Mū
sų jaunuolių sudėtos aukos šiame 
kare turi lydėti jūsų pastangas ry
tojaus dienai sukurti galingą tau- — 
tų santvarką, pagrįstą teisingumu 
dėl taikos..

„... Visi mes tikime, kad Dievo 
vadovybėj, draugiškai bendradar

biaudami ir kietai dirbdami, sura
sime sprendimą tai problemai, 
prieš kurią mus istorija pastatė ...

Mes privalome sukurti naują pa
saulį — daug geresnį pasaulį, ku
riame amžiais bus gerbiama žmo
gaus vertė..

„Lai Aukščiausias veda mūsų 
žingsnius savo teisingais keliais | 
taiką."

Pagaliau, 1945 m. birželio 26 d., 
ši taikos akcija buvo vainikuota 
paskelbus Jungtinių Tautų Char
tą. Jos sudaryme dalyvavo 50 
valstybių atstovai. Šios chartos 
ištisas tekstas išėjo atskiru „Ži
burių" priedu, su kuriuo susipa
žinti kiekvienam prieinama.

Tuo ir baigiamas pirmasis orga
nizuojamos pasaulio taikos etapas, 
kuris, kaip matome, praėjo milži
niškų Amerikos pastangų ir ini
ciatyvos ženkle.

Dabar vyksta taikos įgyvendini
mo etapas. Kaip jis pavyks, įro
dys laikas, ateities įvykiai ir gera 
valia.

Tenka pastebėti, kad ir j šį an
trąjį etapą Jungtinės Amerikos 
Valstybės įneša savo svarbiausią 
įnašą taikos organizacijai.

Tikėsime, kad paskelbtieji prin
cipai bus įgyvendinti.
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Gyd. Z. Danilevičius

Musu gyvenimas ir kasdienine duona
Mūsų šiandieninį gyvenimą cha

rakterizuoja du momentai: nieko 
neveikimas ir lengva duona. Ži
noma, taj yra mums laimė nelai
mėje. Verčiau ir sunkiai prakai
tuotume ir tik rupią sausą duone
lę valgytume, kad tik būtume na
mie — tėvynėje.

Minėtieji du mūsų kasdieninio 
gyvenimo momentai duoda daug 
temų moralistams, pedagogams, 
dvasiškiams, o ir mums — gydy
tojams. Tie du momentai yra įdo
mūs aptarti ir higienos atžvilgiu.

Darbas. Žmogus yra taip surė
dytas, kad jis privalo judėti, veik
ti. Jokios organizmo funkcijos ne
vyksta taip gerai, jei žmogus il
gesnį laiką nieko neveikia, lieka 
ramumo stadijoje. Dažnai net ir 
poilsis yra geriausias ne tada, 
kada visiškai ilsimasi, bet tada, 
kada darbas pakeičiamas įdomes
niu ir lengvesniu. Fabriko darbi
ninkas puikiai pasilsi sekmadieni 
besportuodamas, o ūkininkas — 
bežuvaudamas. Juo labiau su ju
dėjimu surištas poilsis yra nau
dingas protinio darbo darbininkui.

Darbo rūšys yra: fizinis sun
kus, fizinis lengvesnis, "protinis 
surištas su judėjimu (mokytojo, 
gygytojo) ir protinis nesurištas su 
judėjimu (raštininko ir pan.)

Kuo darbas naudingas?
Fiziniame darbe — judėdami 

raumenys, sužadina geresnę krau-

Medardas Bayarskas

KRYŽKELE
Keliai tik dulkėmis nukloti, 
Visi visi keliai. I 
Ant kryžkelės miglotos 

! Keli maži vaikai.

Jie kalba, jų kelionė
Tai ten, ar čia, ar ten ...
Keli mažučiai žmonės
Jau pradeda gyvent.

O tas gyvenimas toks blogas, 
Ir tie keliai, keliai...
Ant kryžkelės miglotos 
Keli maži vaikai. 

jo apytaką, prakaito išsiskyrimas 
pašalina daug organizmo šlakų, 
padidėjęs vidaus degimas page
rina apetitą ir medžiagų apykai
tą. Fizinis darbas yra žalingas tik 
tada, kada yra persikraunama per 
dideliu jėgų įtempimu, jei dirba
ma per ilghi be reikalingų per
traukų, arba jei dirbama per sun
kiai be jokio plano, kad ir trum
pus tarpus, bet perslterpiama be 
reikalingos treniruotės. įsitraukti 
į fizinį darbą reikalinga su treni
ruote, palaipsniui, tada niekados 
sveikatai nepakenksime.

Protinis darbas nulenkia mūsų 
sąmonę nuo galvojimo tik apie 
mus pačius, išblaško niūrias min
tis, priduoda gyvenimui daugiau 
prasmės, tad ir žmogų linksmiau 
nuteikia: tuo savaime apsaugo nuo 
įvairių neurozių, isterijos, funk
cinių virškinimo ar apytakos su
trikimų ir t. t. Si darbo rūšis taip 
pat pakelia apetitą, sužadina ge
resnę. apykaitą. Žalingas gali būti 
protinis darbas tik tada, kada ne
turime progos nė kiek judėti, ypač 
buvoti tyrame ore ir saulėje.

Nepaprastai gi didelė darbo 
nauda kyla iš to, kad«darbas duo
da mūsų kasdieniniam gyvenimui 
tvarką ir programą. Dirbąs kurį 
pastovų darbą žmogus privalo 
visad tam tikru laiku kelti, tam 
tikru laiku valgyti, dirbti, ilsėtis, 
sportuoti ir pagaliau tam tikru 
laiku gulti. Jis nebegali gyventi 
be dienotvarkės, be programos. 
Viskas pas jį eina nustatytu lai
ku, ir organizmas pripranta prie 
tvarkos. • Tada jis gerai jaučiasi, 
tada visi organai gerai funkcio
nuoja. Ne be reikalo mūsų tėvai 
ūkininkai sakydavo: „Be darbo 
žmogus negali būti sveikas". Dar
bas yra palaima. Daug kas tai 
pajaučia tik tada, kai ilgesnį lai
ką pabūna visai be darbo.

Praktinės išvados: jei, gyvenda
mi stovykloje, neturime pastovaus 
darbo, tai bent susiraskime sau 
kokį nors užsiėmimą ir, svarbiau
sia, sudarykime savo kiekvienai 
dienai programą, dienotvarkę.

Jei ndrime sveiki išlikti, nusi- 
statykime, kada kelsime, kada ką 
veiksime, kada valgysime ir kada 
gulsime. Sakysime, keliame 6,30 
vai., pusryčiaujame 7,30, nuo 7,00 
iki 7,20 sportuojame (jauni ir se

ni), bent individualiai — prie at
daro lango — atlikdami kelis šve
dų gimnastikos pratimus; nuo 8 
ligi 10 mokomės anglų kalbos, ar 
gilinamės savo specialybėje, ar 
mokomės amato. Nuo 10 ligi 12 
sportuojame ar dirbame kurį dar
bą lauke (paskaldome malkų, 
triūsiame kur suradę daržo kam- 

npelį). Nuo 12 ligi 12,30 apsiprau- 
siame ir apsivalome. 12,30—13,30 
pietūs, 13,30—15,00 poilsis, 15,00 
—18,00 vėl darbas (kursai, reikalų 
atlikimas mieste, knygų skaity
mas, sportas, mokymasis kurio 
amato, gilinimas savo specialybės 
žinių). 18,00—19,00 vakarienė, 
19,00 — 21,00 laisvalaikis. 21,00 — 
22,00 prausimasis, susitvarkymas 
ir į lovą! Tokią dienotvarkę siū
lau tiems, kurie jokio pastovaus 
darbo neturi (moksleiviai, moky
tojai, stovyklos tarnautojai suda
ro išimtį).

Dienotvarkė — žingsnis į kūno, 
o net ir dvasios sveikatą!

Visi neurasterikai, įvairių funk
cinių skrandžio, širdies ir 1.1, su
trikimų ligoniai, isterikai ir kiti 
išeina dažniausiai iš tinginių ir 
ištižėlių tarpo, kuriems viskas

vyksta taip, kaip vyksta, be jokio 
jų pačių valios įsikišimo ir tvar
kymosi.

Ypačiai svarbu nusistatyti tin
kamą dienotvarkę ir pratinti or
ganizmą prie tvarkos ir drausmės, 
miego, darbo ir poilsio atžvilgiu, 
jei žmogus turi daug laisvo laiko, 
kurį gali leisti, kaip norėdamas, 
vadinasi, jei neturi pastovaus 
darbo.

Ir itin svarbu yra griežtai die
notvarkės laikytis. Kasdien tuo 
pačiu laiku kelti, valgyti, gulti, 
kad organizmas tikrai priprastų ir 
funkcionuotų kaip geras laikrodis.

Duona. Gauname gerą, kalorin
gą mišrų maistą, kuris yra tikrai 
labai vertingas, tik, deja, daugiau
sia susideda iš konservhotų pro
duktų. Trūksta vitaminų. Kas da
ryti, kad jiį atsargos pasipildytų? 
Pirmiausia — racionaliai naudoti 
tuos vitaminų preparatus, kuriuos 
gauname iš UNRRA’os. Juos pa
silaikyti, kasdien naudoti ne dau
giau, negu nurodyta pakelių ant
raštėse, ir ypač jų nepamiršti 
duoti vaikams. Per daug paimti 
viėhą dieną irgi neduos naudos, 
reikia geriau ilgesnį laiką pasto
viai naudoti nedideles dozes.

d) palaistykirae gatves ir kie
mus ties gyvenamų patalpų lan
gais, kad nedulkėtų ir neneštų 
dulkių į kambarius;

e) dažnai vėdinkime patalynę ir
dažnai keiskime skalbinius ir 
baltinius. A

Buto higiena yra trečioji garan
tija sveikatai išlaikyti.

Dar labai svarbus dalykas yra 
dažnas prausimasis: veido, kaklo, 
kojų — kasdien, ir viso kūno vo
nia — bent sykį savaitėje. Vasa
rą, kur vonių nėra, galime nau
dotis ežerais ir upėmis. Ta pro
ga nepamirškime ir saikingų sau
lės vonių.

Aš manau, kad nebetenka kal
bėti apie kortavimą per naktis, 
girtuokliavimus ir panašiai. Kiek 
tai sveikatai kenkia, žinome pa
tys, o ir garbės tie dalykai mums 
neduoda.

Kreipkime dėmesį į kasdieninio 
gyvenimo smulkmenas ir pilkybes. 
Darykime taip, kad būtume svei
ki it ąžuolai. Salia kūno ^sveikatos 
nepamirškime išlaikyti sveiką, 
tvirtą ir tiesią lietuvišką dvasią!

V. Rasiūno nuotr.Wiesbadeno ansamblis Schongau šventėje — „Atsisveikinimas"

Papildyti trūkstamus vitaminus 
galima ir šviežiu pienu bej dar
žovėmis. Šviežio pieno vaikams 
daug >kur pati UNRRA parūpina. 
Daržovių — šviežių — gauti pirk
ti gali būti sunku, tačiau dabar, 
pavasarį, galėtume patys jomis 
apsirūpinti. Pasistenkime gauti 
sėklų, pasisekime ridikėlių, Salo
čių, kur nors stovyklos patvoriuo
se, išnaudokime tam kiekvieną 
kampelį žemės ...

Mūsų butas ne visur yra vie
noks. Vienur erdtės daugiau, ki
tur mažiau, tačiau niekur ne per 
daug. Todėl, norėdami ir buto są
lygas išlaikyti higienos reikala
vimų lygyje, stenkimės štai kuo 
vadovautis:

a) nebūkime kambaryje, jei ga
lime būti lauke, salėje, bibliote
koje;

b) vėdinkime kiek galime daž
niau kambarius, kuriuose miegame, 
laikydami atdarus langus ir nak
tį, jei nėra per šalta;

c) nešluokime sausa šluota, bet 
šluostykime dulkes drėgnu sku
duru; bent sykį savaitėje išplau
kime grindis ir nušluostykime dul
kes nuo langų, sienų, lubų ir bal
dus

Vytautas Dyvas

Palinguok, ballas berže
Palinguok, palinguok, baltas berže, ' 
Kelio dulkėse savo šakas, — 
Iš gelmių pilkas nerimas veržias, 
Kaip šalnom vargo buitį pakąs. "

Kaip šalnom pakąs tremtinio buitį. 
Baltas beržas prie kelio linguos. 
Ramunėlės žiedais neteks burti 
Ir matyt skęstant saulės languos.

Palinguok, baltas berže, varnėną, 
Kai namolia pavasarį grįš, 
Ir Sekminių šviesių pirmą dieną 
Papuošk tėviškės mano duris.

Iš gelmių veržias nerimas pilkas, 
Gula akmeniu mano širdy.
Sūrios ašaros skruostus suvilgo, 
Kad žiogelio laukuos negirdi.

Palinguok, baltas berže, prie kelio. 
Palinguok $avo ilgas šakas, — 
Jaučiu — varganą buitį, bedalę, 
Pasigrobti ateina kažkas^
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Anatole France

PRILYGINIMAS
Jaunasis princas Zemira, pavel

dėjęs iš savo tėvo Persijos bostą, 
liepė sušaukti visus jo karalystės 
akademiktis ir, matydamas juos 
susirinkusius, jiems tarė:

-*■ Mano mokytojas dr. Zeba 
yra mane mokęs, kad valdovai pa
darytų mažiau klaidų, jei jie būtų 
apšviesti praeities pavyzdžių. Štai 
kodėl aš noriu išstudijuoti tautų 
metraščius. Aš jums įsakau pa
rašyti pasaulinę istoriją ir, kad ji 
būtų pilna, nieko nepraleisti.

Mokslininkai pažadėjo išpildyti 
princo norą ir, pasitraukę į nuoša
lumą, tuojau ėmėsi darbo. Baigian
tis dvidešimčiai metų, jie pasiro
dė prieš karalių su karavanu iš 
dvylikos kupranugarių, kurių kiek
vienas vilko po penkis šimtus to
nų. Akademijos sekretorius, par
puolęs ant sosto laiptų, prakalbė
jo šiais žodžiais.

— Sere, jūsų karalystės akade
mikai turi garbės prie jūsų kojų 
sudėti, pasaulinę istoriją, kurią jiė 
yra parengę jūsų didybės intenci
jai. Ją sudaro šeši tūkstančiai lo
mų ir joje yra visa, kas mums bu
vo įmanoma surinkti apie tautų 
papročius ir valstybių likimus. 
Mes į ją įterpėme senovines kro-1 
nikas, kurios laimingu būdu yra 
išlikusios, ir pailiustravome jas 
gausiais raštais iš gęęgrafijos, chro
nologijos ir diplomatijos. Vien 
įžanga sudaro vieno kupranugario 
naštą; užbaigą gi labai sunkiai ne
ša antras kupris.

Karalius atsakė:
— Ponai, aš dėkoju jums už 

jūsų padarytą triūsą. Bet aš esu 
labai užimtas valdymo rūpesčių. 
Antra, aš pasenau, kai jūs dirbote. 
Aš pasiekiau, kaip sako persų 
poetas, gyvenimo kelio vidui į ir, 
nors ir prileisdamas, kad mirsiu 
pasiekęs seno amžiaus, negaliu 
protingai tikėtis turėsiąs laiko 
perskaityti tokią ilgą istoriją. Ji 
bus sukrauta į karalystės archy
vus. Malonėkite man sudaryti ■san
trauką, labiau atitinkančią žmo
giško gyvenimo trumpumą.

Persijos akademikai dirbo dar 
dvidešimt metų; paskui jie trimis 
kupriais atgabeno karaliui tūkstan
tį penkis šimtus tomų.

— Šere, — susilpnėjusiu balsu 
tarė amžinas sekretorius, — štai 
mūsų naujas kūrinys. Mes mano
me nieko esmingo nepraleidę.

— Galimas daiktas, — atsakė 
karalius, — bet aš jo neskaitysiu. 
Aš esu senas; ilgas užsiėmimas 
darbu nebetinka mano amžiui, 
trumpinkit dar ir negaiškit.

Jie sugaišo tiek nedaug, kad, 
baigiantis dešimčiai metų, jie su
grįžo su jaunu drambliu, nešančiu 
penkis šimtus tomų.

— Tikiuos esąs sutrumpinęs, — 
tarė amžinas sekretorius.

— Jūs dar nepakankamai su
trumpinote, — atsakė karalius. — 
Aš esu savo gyvenimo pabaigoje. 
Trumpinkit, trumpinkit, jei norite, 
kad prieš numirdamas sužinočiau 
žmonių istoriją.

Amžinas sekretorius pasirodė 
prieš rūmus praėjus penkeriems 
metams. Eidamas su kriukiais, jis 
laikė už pavadžio mažą asilą, ku
ris ant savo nugaros nešė storą 
knygą.

— Paskubėkit, — jam tarė kari
ninkas. — karalius miršta.

Tikrai, karalius buvo mirties pa
tale. Jis nukreipė beveik užge
susį žvilgsnį į akademiką ir sto
rą jo knygą ir, dejuodamas, tarė:

— Aš mirštu vis dėlto nesuži
nojęs žmonių istorijos.

— Sere, — atsakė akademikas, 
taip pat beveik mirdamas kaip ir 
jis, aš jums ją suglausiu į tris 
žodžius: Jie gimė, kentėjo ir mirė.

Tokiu būdu Persijos karalius 
prieš numirdamas išmoko pasauli
nę istoriją. Vertė Juozas Tininis

Algirdas Gustaitis

DULKE
(Pabaiga)

Vakare mudu iškeliavome.
Susirinkusiųjų daug. Didelis 

kambarys pilnas sėdinčių, vaikš
tinėjančių.

— Kokie gražūs, linksmi žmonės! 
— pagalvojau. — Netiesa, kad jie 
pikti. Visi juokavo, priėš kits kitą 
linkčiojo. Nuostabiai mandagūs ir 
draugiški!.. .

Man buvo labai įdomu. Dairiau
si j visus šonus, stengdamasi, 
kiek galėdama, daugiau pamatyti. 
Labiausiai akis traukė su šimtais 
stikliukų lempa, pakabinta pačiame 
salės viduryje. Ten maišėsi daug 
dulkių, bet ir pro jas sklido tiršti 
šviesos ruožai. Taip besistebė
dama, pamačiau, kaip pro duris I 
įėjusiam ponui visi susirinkusieji I 
pradėjo ploti.

— Kas? — tyliai paklausė kai
mynas Mėmę.

— Daktaras Ujotraukis!
— Ujotraukis... — tyliai pa

kartojo kaimynas.
Matyti, reikalas lietė žymų 

visuomenininką ar šiaip nusipel
niusią asmenybę, kuri nuo paaukš
tinimo tuoj pradėjo savo paskaitą.

Iš pradžių supratau vos atskirus 
žodžius. Matyti, ir kitiems ji kėlė 
daug painumo, nes, kiek nuo apy
kaklės pastebėjau, čia. vienas, čia 
kitas vartė storas knygas su 
užrašu „Tarptautinių žodžių žody
nas".

— Ak, kaip jis nuostabiai valdo 
savo išprususią galvą!

— Taip, jo intuicinis sarkazmo 
psichozas modulioja impresionis
tiniu simbolizmu.

Netrukus ir aš pradėjau suprasti 
daktaro Ujotraukio sakinius.

Ar jis išsisėmė, ar kas atsitiko, 
bet atsigėręs šalto vandens (šįkart 
du stiklus), nusišluostęs prakaitą, 
drožė toliau:

— Taigi, emocijonuodathi anks
čiau pasakytą, prieiname išvados, 
kad mūsų luomo žmonių tarpe at
siranda nepaisančių savo kilmin
gumo, nebranginančių sunkių ir 
kietų darbo metų vargo, neverti
nančių savo garbės ir, svarbiau
sia, leidžiančių lipti sau, atsipra
šant, ant apykaklės! Atvirai kal
bant, yra net einančių į vienas 
valgyklas su savo pavaldiniais, se
kretoriais, mašininkėmis! Tokie gal

Dr. M. Alseikaitė-Grimbutienė

duliuojančiomis akimis, vengimu 
piliečių ir pilnomis kišenėmis pi
nigų jau yra pasiekę žymių laimė
jimų. Pvz., aš pats savo ausimis 
girdėjau, kaip kirpėjai, kelneriai 
ir net bendradarbiai juos pavadino 
daktarais! Neduok, Perkūne, šį var
dą gauti jam priešingiems ir never
tiesiems, bet kai jo nusipelno tik
rai didieji — tenka vien pasi
džiaugti. (Plojimai.) Baigdamas siū
lau šiuos gyvenimo kelrodžius:

Rašantis ir kalbantis, pabrėžtinai 
vartoti dakaro titulą. Visuomenės 
akyse rodytis su pirmą sezoną ne
šiojamu kostiumu, kas antrą dieną 
keisti kaklaryšį. Barzdą skusti du 
kartus der dieną. Neimti mažes
nių kaip direktoriaus piareigųirsu 
žemesnių kategorijų piliečiais ne
palaikyti jokių santykių, kalbėti 
trumpai, juos perrėkti ir dažnai 
vartoti posakį: „Ką čia tamsta nie
kus plepi." Prieštarauk visur ir 
visada, nors kiti ir teisūs būtų. 
Su laiku nesiskaityk; jį brangina 
tik piliečiai. Nebūk mandagus nei 
linksmas; tai kvailiųjų savybės. 
Rūkyk ten, kur yra užrašas „nerū
kyti“. Kvailink visuomenės autori
tetus; tatai suteikia orumo. Afbat- 
pinigių duok, mažiausia, dvi mar
kes, nors pirktum tik laikraštį. Į 
tarnybą ir susirinkimus vėluok, ma 
žiąusia, valandą. Gaunamos asme
niškos korespondencijos neskai
tyk, ją visad nešiok su savimi ir 
sutiktiems rodyk sakydamas: „Ak, 
Dieve mano brangus! To gyvy- 

į biškai svarbaus darbo tiek daug, 
kad net, va, savo artimųjų laiškų 
atplėšti nesuspėju!“ Piliečių pir
mas nesveikink ir visad laikyk 
rūstų, susirūpinusį veidą. Koncer
tuose sėsk į pirmas vietas; progra
mai pasibaigus, neplok, o atsikėlęs 
išdidžiai apžvelk pilką besidžiau- 
gančiųjų piliečių masę. Autorite- 
ringoms ponioms bučiuok rankas 
visokiose vietose ir negailėk 
komplimentų jų tariamam žavu
mui. Puikiai lošk bridžą, pVeferan- 
są, pokerį, skatą ir akį. Skirk pa
grindinius gėrimus ir žinok, ma
žiausia, dvidešimties markių (fir
mų) vardus, kūnais nuolat argu
mentuok. Iš dūmų skirk tabako 
rūšį ir vardą. Neik į bažnyčią nei į 
kitas lietuvių gausiai lankomas 
vietas; maišydamasis tarp piliečių, 
nustosi orumo. Elkis taip, kad 
apie tave piliečiai kalbėtų, visai 

{nesvarbu, gerai ar blogai. Tavo 
garbingas daktaro titulas, kaip iš
tisa milžinų armija, visad apgins 
ir pateisins tave, jei ne šian
dien, tai ateityje! —

Pasigirdo plojamai, išsigarsinu- 
sieji iki daužymosi.

Pabudau.
Laikrodis mušė septynias.
Pirmiausia gerai nusivaliau 

švarką, stengdamasis ant jo ne
palikti nė vienos dulkelės . . . 
Paskui, išgėręs stiklą arbatos su 
margarinu patepta duona, išsku
bėjau į tarnybą.

bandys aiškintis, esą, tose pačiose 
patalpose pietus valgantieji dar 
neseniai Lietuvoje buvo referen
tai, direktoriai, spekuliantai, tai ir 
ateityje iš jų galima tikėtis doros 
tarnybinės ar visuomeninės pako
pos mūsų mielo .(ir dabar taip ken
čiančio!) krašto administracinianf 
aparate. Aš su tuo nesutinku: kas 
kuo buvo — man nesvarbu, kas 
kuo bus — aš nežinau, ir aš va
dovaujuosi tik šia valanda. Ergo 
sakau, kad gyvieji miršta, kara
liai valkatomis virsta, bet visur ir 
visados lygiai pastovus išlieka 
mūsų garbingas ir visame pasau
lyje šlovinamas dak-ta-ro vardas, 
kuriam turim sudaryti tinkamą fo
ną pilkoje masėje! (Triukšmingi 
plojimai.) Taip, mieli daktarai, mū
sų kelias aiškus, ir juo eisime nesi- 
žvalgydami. Deja, kaip visur, 
taip ir mūsų eilėse atsiranda iš
krypėlių. Kaip visur sveikame or
ganizme, taip ir čia tokius piktša- 
šius rauname iš pat šaknų. Vėliau, 
susirinkimui besibaigiant, paskelb
sime išmestųjų sąrašą. Jų pilkos 
pavardės turi likti grasinimu ki
tiems vengti panašių klaidų. Po to 
paskelbsime pavardes tų, kurie, 
kad ir nebūdami šiuo momentu 
daktarai, yra parodę tiek daug ge
rų norų ir pavyzdingai išdidaus lai
kymosi, kad juos valdyba pasiūlys 
gerbiamam daktarų susirinkimui 
priimti nariais kandidatais. Čia 
leidžiu sau pastebėti, kad kai ku
rie jų jau dabar, nors dar nėra 
net pradėję pradedamųjų darbų, 
savo pakeltu tonu, it žaibai spih-

Klaipėdos uostas/

NAUJA MOKSLINĖ 
STUDIJA

Dr. M. Alseikaitė-Grimbutienė 
Die Bestattung "in Litauen in der 
vorgeschichtlichen Zeit Tubingen 
1946, 241 psl. teksto, 115 paveiks
lų (13 atskirų lapų kreidinio po
pieriaus). -f- 5 žemėlapiai — 3 
įvairių kapų tipų pasiskirstymo, 
baltų kilčių 12 a. gale ir bendras 
apžvalginis Lietuvos; 225 — 241 
psl. — lietuviška turinio santrauka.

Savo kraštu, tauta ir jos senove 
besidominti mūsų visuomenė jau 
seniai beturėjo malonumo pasi
džiaugti nauja moksline studija. 
Pilkoje tremtiniškoje kasdienybėje 
ši studija — parašyta dar Lietu
voje, bet pasirodžiusi jau Vokie
tijoje ir vokiečių kalba — yra 
dar malonesnė. Džiugindama, ka.p 
pirmas mokslinis veikalas, kilęs iš 
tremtinių visuomenės, džiugina ji 
taip pat puikia spaudos technika, 
tvarkinga moksline aparatūra ir 
moksliniu solidarumu, pritinkama 
dizertacijai, už kurią yra gautas 
filosofijos mokslų daktarės vardas.

Autorė pirmiausia apžvelgia vi
sus žinomus priešistorinių laikų 
kapus nuo akmens iki vėlyvojo 
geležies amžiaus, t. y. iki istorinių 
laikų pradžios, skirstydama juos 
iš vienos pusės į plokštinius ka
pus, pilkapius ir kruninius (akme
nimis apkrautus) kapus, o iš an
tros pusės į. skeletinius ir degin- 
tinius kapus. Iš šitų kapų tipų 
dominavimo įvairiose Lietuvos 
krašto srityse, iš juose randamų 
savo meto kultūros paminklų ir 
iš atsekamų laidojimo papročių 
autorė sekančiuose savo studijos 
skyriuose dato išvadas apie mūsų 
protėvių pasiskirstymą kiltimis bei 
jų sodybų sienas ir apie jų escha- 
talogines arba religines, pažiūras. 
Šitoji studijos dalis (nuo 88 psl.), 
žinoma, yra įdomiausia, .traukianti 
ir ne specialistą, bet už tai ir la
bai rizikinga. Tokių klausimų, bent 
tokiu plačiu mastu, nė vienas 
mūsų proistorės tyrinėtojų dar ne
buvo statęsis.

Autorei čia tenka griebtis ir 
istoriko, ir net folklorininko me
todų. Išgirstame čia įdomių sam
protavimų, archeologijos, istorijos 
ir folkloro medžiagos derinimo, ta
čiau trumpame paminėjime to čią 
neįmanoma atpasakoti. Pastebėtina 
tik, kad autorės vadinamo „etni
nio" pasiskirstymo schema yra 
ne naujai sukurta pagal archeolo
ginę medžiagą, bet šioji yra su
sieta su žinomąja istoriniu bei fi
lologiniu metodu sukurta kilčių 
pasiskirstymo schema (žiūr. 14 
psl.), ne vieno dar ginčijama. Au
torė aną teoriją lyg ir paremti 
linkusi. Čia normaliose mokslinio 
darbo sąlygose jau galėtų kilti 
ginčų. Lygiai taip pat jų galėtų 
būti dėl autorės kai kurių sam
protavimų apie žilosios senovės 
lietuvių eschatologines pažiūras 
bei dėl kai kurių laidosenos ele
mentų interpretacijos. A. Š.
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LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)

Antrasis transportas
Gatvėj mūsų jau laukė paruoš

tos žalies policijos mašinos. Mus 
susodino į jas, ir mes pajudėjom 
stoties kryptimi. Sustojo prie pre
kių stoties. Žandarai liepė mums 
sustoti po du it-ffti pirmyn. Išėjom 
visai už stoties, kur ant šalutinių 
bėgių stovėjo atskiras vagonas su< 
mažais metaliniais virbais išpintais 
langeliais. Lipant į jį, vienas žan
daras nuiminėjo mums apyrankes 
ir grūdo į vagono celes, nes tai 
buvo specialus vagonas kalinių 
transportui. Kiekvienos celės, į ku
rią kišo po 5 žmones, kvhdratūra 
buvo lygi 1X1,30 m. Aišku, esant 
tokiam plote 5 žmonėms, vietos 
visai nebelieka. Aš patekau, kiek 
atsimenu, rodos, su Povilu, Jurgiu, 
Jėnu ir Petru Jurkštu. Kompanija 
buvo smagi, ir visų pirma aš su 
Jurgiu sušveičiau kelionės davinį. 
Paskui pradėjom kalbėtis, daugiau
sia prisiminimAis iš Kauno Gesta
po. Galvojom, kad mus veža į 
teismą. Spėliojom, kaip baus. Čia 
truputį mums padėjo Povilas, ku
ris buvo susipažinęs su vokiečių 
karo meto įstatymais. Jis mums 
užgarantavo, kad mus teis pagal 
§ 2. Tas paragrafas, kaip mums 
aiškino Povilas, yra labai puikus. 
Juo galima teisti kiekvieną žmo
gų už bet kokį nusikaltimą. Tuo 
paragrafu baudžiama už kenkimą 
karo vedimui ir karo ūkiui. Pa
ragrafas gali būti pritaikomas, kaip 
jau sakiau, už viską. Pvz., už ada
tos pavogimą. Žmogus payagia 
adatą. Jį pagavo, suėmė, pritaikė 
paragrafą antrą ir nukirto galvą. 
O kodėl? štai. Fronte kareiviui 
suplyšo švarkas. Jis persišaldė, ga
vo plaučių uždegimą ir mirė. Jei 
jis būtų turėjęs tą pavogtąją ada
tą, tai nebūtų miręs. Išvada aiški: 
adatos vagis yra kaltas dėl karei
vių mirties. Taip ir panašiai juo
kaudami, mes ir nepajutom, kaip 
pradėjom važiuoti. Pagal šešėlius 
nustatėm, kad važiuojam į vaka
rus, Karaliaučiaus pusėn. Da
bar ir paskutinieji optimistai, 
kurių tarpe buvau ir aš, pri
pažino, kad važiuojam ne namo. 
Netrukus pasiekiam • Karaliaučių. 
Išlipam. Čia mus sustatė po ketu
ris, suskaičiuoja ir vėl uždeda 
apyrankes. Bet mūsų skaičius ne
lyginis, ir vienas lieka be poros. 
Su mumis dar atvežė ir moterų 
kalinių, bet su moterim surakinti

mina piktai atsako, vieną žingsnį 
išėjęs iš kalinių tarpo, mažas 
uolotas senukas.

—* Atsiprašau! — policininkas 
žemai nusilenkia. — Von Rosen
stein! — šaukia jis iš naujo.

— Franz! — skubus atsakymas, 
ir senukas bėga savo vieton.

Patikrinus, visiems liepė eiti į 
viršų, į 4 aukštą. Ten mus, lietu
vius, atsky/ė ir nuvedė į galą 
koridoriaus. Mes pamatėm pirtį, 
kurioj bėgiojo pusnuogiai žmonės. 
Vienas jų išbėgo priekį ir sušuko: 
„Achtung!" Visa kameroj buvusi 
žmonių masė staiga sustingo, o 
komandavusis pribėgo prie mus 
lydėjusio žandaro su raportu. Sis, 
abejingai išklausęs .raporto, mums 
liepė sueiti į tą kamerą, kuri vis 
dėlto pasirodė ne pirtim esanti, 
Pirtim mes buvom palaikę dėl 
nepaprastai tvankaus, lyg garų 
pilno, oro ir dėl pusnuogių viduj 
buvusių kalinių.

Įėjus kameron, joje susidarė 
apie 50 žmonių, ir ji buvo dau
giau negu dvigubai perpildyta. Į 
akis mums krito neįprastas vaiz
das: sienos buvo išdažytos ne 
viena kuria spalva, bet išmargintos 
raudonais taškais ir brūkšniais. 
Tačiau įsižiūrėję pamatėm, kad 
ten buvo ne kokie nors pagražini
mai, bet tik tūkstančiai ant sienų 
sutraiškytų blakių.

Jau buvo pietų laikas. Netrukus 
atsidarė durys, ir vyriausias to 
skyriaus kalifaktorius, turėjęs čia 
nepaprastą galią (galėjo net mušti 
kalinius ir pats atrakinėti celes), 
liepė mums pasidalyti dubenėlius 
ir šaukštus, kuriuos atnešė jo 
pavaldiniai — eiliniai kalifaktoriai. 
Dubenėliai buvo labai abejotino 
švarumo, o mediniai šaukštai, 
faktiškai lentelės, kurių pla
tesniuose galuose buvo tarsi įdu
bimas, turėjo kažkokį prirūgimo 
kvapą. Tuoj atnešė ir katilą sriu
bos. Gavom stfttoti eilėn, ir kiek
vienam įpylė po porciją kruo- 
pienės. Tik kameros seniūnas gavo 
dvigubą porciją. Sriuba turėjo 
keistą, rudą spalvą, kadugių kvapą 
ir biaurų skonį. Viršuj plaukiojo 
kelios kadugių uogos, kurios, kaip 
mes nusprendėm, buvo ten įmestos 
vieton riebalų. Sriuba buvo labai 
karšta, bet reikėjo skubėti val
gyti, nes mums buvo pasakyta, 
kad reiks tuoj grąžinti dubenėlius 
ir šaukštus. Beskubėdamas nusi- 
plikinau liežuvį, bet vis tiek visos 
porcijos išvalgyti nespėjau, nes 
atėjęs vyriausias kalifaktorius 
pareikalavo dubenėlius ir šaukštus 
grąžinti.

(Bus daugiau)

vyrą draudžiama. Tačiau, štai, tarp 
ihoterų matosi įsimaišęs dar vie
nas vyras — 9 metų vaikas, sė
dintis už nežinia kokį „baisų" nu
sikaltimą. Žandaras pašaukia jį ir 
bando surakinti su Stasiu Merge- 
levičium, likusiu vienu nesurakijj- 
tu. Bet vaiko ranka dar neužaugus 
nešioti grandinėms, ir nors žanda
ras užspaudžia apyrankę iki galo, 
9 metų nusikaltėlio rankutė vis 
tiek laisvai išsitraukia. Iš žandaro 
lūpų pasigirsta keiksmas, ir jis 
pasiunčia vaiką atgal į moterų 
būrelį, o Stasys lieka nesura
kintas.

Taip mus išveda apačia priesto- 
čio į stoties pastatą ir iš ten tuoj 
į gatvę. Gatvėj mus priveda' prie 
namo ir liepia stovėti. Mes matom 
gatvėj daug žmonių, kurie yra 
laisvi ir vaikščioja be žandarų | 
priežiūros. Kaip malonu būti lais
vam, pagalvojam ne vienas. Tik
rai, juk mes kovojom už laisvę, 
bet tik dabar galime įsivaizduoti, 
kaip toji laisvė atrodo. Praeina 
laikraštį skaitydamas pasipūtęs 
vokietis, ir mes stengiamės 
įžiūrėti pirmutinio puslapio antraš
tes, bet, deja, nepasiseka. Nebe
žinau, kas paleidžia gandą, kad, 
esą, amerikiečiai užėmė Paryžių. 
Pradedam spėlioti, kada baigsis 
karas. Povilas sakė, kad rugsėjo 
mėn., o profesorius Vėbra kalbėjo 
pesimistiškiau ir karo pabaigą ati
dėjo iki spalio mėn.

Netrukus atvažiavo kalėjimo 
mašinos, į kurias mus nežmoniš
kai sugrūdo ir nuvežė į policijos 
kalėjimą. Policijos kalėjimuose 
žmonės būna laikomi neilgai, tik 
pervežant iš vieno kalėjimo į kitą. 
Prižiūri ne kalėjimo sargai, be| 
policininkai. Vėliau įsitikinom, 
kad policijos kalėjimuose dažraku 
siay nėra nieko gero.

Kalėjimo kieme meę buvom 
prijungti prie didelės kalinių gru
pės, kuri buvo atvežta iš kažkur 
kitur. Atėjo transporto priėmėjas, 
pradėjo šaukti kiekvieną pavardę. 
Reikėjo pasakyti vardą ir bėgti 
rikiuotis pagal pavardes į naują 
grupę. Jei kas greit neatsiliepdavo 
arba bandydavo pamažu pereiti 
kiton grupėn, susilaukdavo iš poli
cininko įvairių keiksmų. Mūsiškiai 
praėjo be ypatingesnių užkliu- 
vimų. Įdomus numeris išėjo pra
dėjus tikrinti vokiečius.

— Rosenstein! — šaukia žan-’ 
daras.

Tyla.
— Rosenstein!
— Ir vėl tyla.
— Rosenstein, Donnerwetter!
— Ich bin kein Rosenstein. Ich 

bin von Rosenstein, — su išdidžia

Lietuvių tautodailė Schongau paro doje V. Rasiūno nuotr.

Alė Nakaitė 
Laisves!

Ienai, kur kalnai neaukšti ir lankos neperplačios, 
ten duona ir medum vaišinasi kiekvienas svečias. '

Vargus, kovas ir laimę dainos supdamos 'palydi, 
kur linas mėlynas kaip akys lietuvaičių žydi.

Tenai ir miestai neaukšti, ir upės mažos plaukia, 
tačiau kaip aukso kalnais derlium geltonuoja laukas.

Ir jei lietuviui atiduotų nors pasaulį visą, 
į savo žemę gimtąją iš tolumų sugrįš jis.

Tiktai man laisvės! — Lietuvos tamsus vis ūžia miškas. 
Laisvės! — neramios upės, ežerai/ šaltiniais trykšta.

Laisvės! — drąsiai gimtojon žemėn vyrų liejas kraujas, 
Laisvės! — banguoja sesių dainos senosios ir naujos.

Kur linas mėlynas kaip akys lietuvaičių žydi, 
tenai žmogus nešioja laisvės ilgesį taip didį!

Prof. A. Hagentorna palydint
1946 m. gegužės mėn. 3 d. Kemp- 

tene mirė buvęs Vyt. Didž. Uni
versiteto med. fakulteto ordin. 
profesorius med: dr. Aleksandras 
Hagentomas, Lietuvoje plačiai ži
nomas chirurgas.

Velionis gimė 1872 mt. birželio 
mėn. 22 d. Spaske, Razianiaus 
gub., Rusijoj. Medicinos mokslus 
baigė Dorpato universitete, kur 
vėliau buvo chirurginės universi
teto klinikos asistentu. Ten jisai 
įgijo chirurgo stažą ir medicinos 
daktaro laipsnį. 1904 mt. velionis 
apsigyveno Kaune ir iki Didž. ka
ro buvo Kauno miesto ligonines 
direktorium ir chirurginio skyriaus 
vedėju. Pasibaigus karui, jisai vėl 
grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kau
ne, buvo kurį laiką Karo ligoni
nės konsultantu ir turėjo privatinę 
kliniką. 1926 mt. buvo išrinktas 
VD Universiteto profesorium ’r 
chirurginės klinikos vedėju. VD 
Universitete profesoriavo iki 1939 
mt. Tais pat metais išėjo į pensiją.

Prof. Hagentomas buvo geras 
mokytojas studentams ir gydyto
jams. Iš jo mokyklos išėjo visa 
eilė žinomų Lietuvos chirurgų. -Ji
sai yra parašęs eilę mokslinių dar
bų įvairiomis chirurginėmis proble
momis. Savo mokslinėmis idėjo
mis jisai yra plačiai žinomas ir 
už Lietuvos ribų. Jo vardas žino
mas Europos mediciniškoj litera
tūroj. Jo plastiškų operacijų me
todai cituojami pagrindiniuose vo
kiškuose operacinės chirurgijos 
veikaluose.

Kemptene gyvendamas, prof. 
Hagentomas visą žiemą rašė ori
ginalų veikalą, kurio pirmąją dalį 
užbaigė prieš Velykas Didįjį Šešta
dienį. Šio veikalo antrosios dalies 
jau jam nepavyko parašyti.

Prof. A. Hagentomą gegužės 6 
d. Kemptene laidojant, prie io ka
po prof. Kanauka pasakė kalbą, 
kurioj taip apibūdino velionį:

,,Tai buvo gydytojas idealistas, 
aukštos gydytojo etikos pavyzdys 
savo kolegoms ir mokiniams. Jo 
principas buvo: patark pacientui 
taip, kaip patsai sau arba savo 
artimiausiam asmeniui patartum“. 
Tai jisai nuolat kartojo studen
tams ir patsai savo praktikoj 
šventai vykdė.

Tai buvo didelio patyrimo pe
dagogas, mokėjęs gerai paruošti 
ne tiktai jaunus gydytojus, bet ir 
kvalifikuotus' specialistus chirur
gus. Iš jo mokyklos išėjo visa eilė 
chirurgų, kurie ne tiktai Lietuvoje, 
bet ir čionai, išeivijoj, yra aukštai 
užsirekomendavę.

Kaip mokslininkas, velionis yra 
medicinos mokslan įnešęs visai 
naujų ir originalių idėjų. Jisai 
nepasitenkindavo lokaliniu savo 
mokslinių, idėjų skelbimu tiktai 
Lietuvoje, bet išeidavo su jomis 
į platesnį pasaulį. Jo moksliški 
darbai atspausdinti ne vien lietu
viškoj mediciniškoj literatūroj, bet 
ir geriausiuo^ medic, žurnaluose 
Europoj; savo originaliomis minti

mis jie daugelį sudomindavo. Sa
vo mintis, dažnai savotiškas tr me
diciniškai revoliucingas, velionis 
skelbė labai drąsiai, visuomet bu
vo pasiryžęs jas ginti, nes buvo 
giliai jas apgalvojęs ir tikėjo jų 
teisingumu.

Tai buvo stipri mūsų universite
to mokslinė figūra, pro kurią mū
sų universitetas galėjo sa*ro 
mokslinėmis idėjomis spinduliuoti 
į Europą ir toliau.

Per paskutiniuosius 10 metų ve
lionis jau mažiau interesavosi 
praktiškąja chirurgija ir jos vir- 

Prof. A? Hagentomas

tuozitetu. Jį daugiau dabar intere
savo chirurgijos mokslo filosofija 
ir teorinės problemos. Ir čion jisai 
sukaupė į bendrą sintezę visą sa
vo kolosalų empiriškai praktišką 
patyrimą, įgytą per ilgų metų dar
bą. Jo blaivus ir aštrus protas ir 
nuostabiai gera atmintis veikė iki 
pat mirties.

Kaip žmogus Velionis buvo stip
rios valios, tiesaus būdo, bet 
kuklių asmeniškų reikalavimų. Sie
lą turėjo jautrią ir švelnią, gerai 
mokėjo kitą suprasti ir atjausti, 
daug geriau, negu kad žmonės jį 
patį suprasdavę ir atjausdavę.

Savo mokinių, bendradarbių, sa
vo pacientų ir visų tų, kuriems 
teko arčiau su juo susidurti, at
minty) velionis paliks kaip švie
si asmenybė.

Negaliu nepaminėti velionies ir 
kaip gero, sąžiningo Lietuvos pi
liečio, kuris, kad ir kitos kilmės 
būdamas, giliai pamilo Lietuvą ir 
visą siela dirbo jos žmonių labui. 
Su didele širdgėla šio karo metu 
turėjo Lietuvą apleisti ir visa šir
dimi troško į ją sugrįžti. Ir čionai 
būdamas, jisai, kaip ir mes, iš
tremtuoju jautėsi, nenutraukė 
ryšių su lietuvių bendruomene ir 
stengėsi būti jai naudingas. Jisai 
troško sugrįžti į Lietuvą numirti, 
apie ką ne kartą yra man pasa
kęs." K*
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ATOMINIS AMŽIUS 
f

2. Izotopai. 27-as elementas, ko-1 
baltas, ir 28-as, nikelis/turi vieno
dą atominį svorį, 59. Savo bran
duoliuose jie abu turi po 59 ele
mentarines daleles. Skiriasi tiktai 
tuo, kad kobalto branduolyje yra 
27-ios teigiamai įkrautos dalelės, 
nikelio branduolyje 28-ios. Taigi 
vieno protono skirtumas jau duo
da visai skirtingą elementą.

Bet yra ir kitaip — tas pats ele
mentas turi labai skirtingo atomi
nio svorio palydovų, bet jie visi 
turi po tiek pat teigiamai įkrautų 
elementarinių dalelių ir todėl sa
vo savybėmis yra beveik visai 
panašūs į pagrindinį elementą ir 
nešioja jo vardą.

Tokie palydovai vadinasi izoto
pai (tos pat vietos elementai). 
Braižinyje 1-b yra atvaizduoti 
dviejų lengviausių elementų bei 
jų izotopų branduoliai. /

Paprastai izotopų kiekis gamtoje 
būna labai mažas. Sunkiojo vande- 

Br. 1-h

nilio visame vandenilio kiekyje 
tėra vos 0,0015 %, helio izotopo 
atom. sv. 3 vos 0,00001 %, deguo
nie atom. sv. 16 — 99,76 %, de
guonie izotopo atom. sv. 17 — 
0,04 %, deguonio izotopo atom. sv. 
18 — 0,20 %, urano 238 — 99,274 
%, urano izotopo 235 — 0,720%, 
urano izotopo 234 — 0,006 %. Pir
mosioms atominėms bomboms bu
vo panaudotas uranas — 235.

3. Radioaktyviosios medžiagos. 
\ Jau prieš keletą dešimtų metų bu

vo žinoma, kad uranas, toris ir 
keli kiti patys sunkieji elementai 
savaime skyla ir skleidžia kažkokį 
ypatingą spinduliavimą, kurio įta
koje pajuosta foto plokštelės kase
tėse, jo veikiamas oras pasidaro

Leonardas Žitkevičius

Blizgučiu pasaka
Mačiau pavargusį tave, 
Prie valgio prisilenkusį. 
Tikėk dar pasaka žavia, 
Tikėk — dar laimė lankosi.

Tikėk dar pasaka ... Juokai: 
Gyvenimas jos neseka.
Tikėjai. Kojos netekai.
Tikėk dar laimės pasaka ...

Tikėk blizgučiais prakilniais 
Ir uniforma dėvimh.

O eis blizgučiai po velniais 
Ir tie, kurie juos dievina.

Ir liksi nieko neturįs, 
Kovosi vien už valgį ,tą. 
Su uniforma — tu karys, 
>Be uniformos — elgeta.

laidus elektrai, ir tokio savaime 
skylančio elemento temperatūra 
būna keliais laipsniais aukštesnė 
už aplinkos temperatūrą.

Tą spinduliavimą paprastas mag
netas suskirsto į tris rūšis, vieną 
nusuka į vieną pusę, antrą į kitą, 
o trečioji visai neveikia. Br. 2.

Alfa-spinduliavimas yra 15.000 
km per sek. greičiu skriejantiėji 
helio branduoliai (du protonai ir 
du neutronai). Radioaktyviam ato
mui išmetus helio branduolį, susi
daro naujas elementas, kurio ato
minis svoris yra mažesnis ketu
riais vienetais, o eilės numeris 
dviem. Taip' iš 88-ojo elemento, 
radžio (atom. sv. 226), yra gauna
mas 86-asis elementas, radonas 
(atom. sv. 222).

Beta-spinduliavimas — milžiniš
ku greičiu skriejantieji elektronai. 
Elektronui iš branduolio išlėkus, 
atominis svoris lieka tas pats, bet 
jo branduolyje atsiranda dar vie- 

išsviedžia iš savęs pavienes dale
les, jų grupes arba skyla bev^įk 
pusiau bei skleidžia stiprų spindu
liavimą.

Bet pataikyti į branduolį anks
čiau buvo labai sunku. Teigiamai 
įkrauti branduoliai buvo apšau
domi teigiamai įkrautomis dalelė
mis — protonais bei alfa-dalelėmis. 
Vienodo krūvio pasipriešinimui 
įveikti dalelėms buvo suteikiami 
kaip galima didesni greičiai. Ra
dioaktyviosios medžiagos alfa-da
lelėmis (greitis apie 15.000 km per 
sek.) pavyko suskaldyti dvidešimt 
pačių lengviausiųjų elementų. Po 
to specialiais elektromagnetiniais 
įrengimais, ciklotronais, dalelėms 
buvo suteikiamas dar didesnis 
greitis — 30.000 km per sek., t. y. 
dešimtadalis šviesos greičio. To
kio greičio dalelės įveikė ir pa
čių sunkiųjų elementų branduolių 
teigiamąjį pasipriešinimą. Didžiau
sio pasaulyje ciklotrono elektro
magnetų pora sveria apie 4900 
tonų. Toks ciklotronas atstoja 30 
milijonų voltų įtempimą.

Antroji pataikymo į branduolį 
sunkenybė buvo ta, kad branduo-

lys, palyginus su atomu, yra labai 
mažas. Laboratorinėse sąlygose ar
timiausias apšaudymo nuotolis 
yra apie 0,01 cm. Jeigu pagal 
ankstyvesnį įsivaizdavimo būdą 
atomo branduolį prilyginsime 1 
cm, tai atomas bus 100 metrų ru
tulys ir šaudyti reikės iš 100.000 
kilometrų atstumo. Todėl anksčiau 
vienam kliudymui reikėdavo iš
leisti nuo 0,5 iki 1 milijono šovi
nių.

Prieš pat šį karą apšaudymui 
buvo panaudotos neutralios ele
mentarines dalelės — neutronai. 
Tas būdas davė daug geresnių re
zultatų — jos branduolių nebuvo at
stumiamos, bet labiau absorbuoja
mos. Neutronų greitį reikėdavo 
kaip tiktai lėtinti, kad jie nespėtų 
praskristi pro šalį.

Pataikius į branduolį, buvo gau
nama dirbtinė radioaktyvi medžia
ga, kuri, kokiu nors būdu išsikrąu- 
dama bei skildama, virsdavo pa
tvaria medžiaga. Taip, pavyzdžiui, 
azotą apšaudant helio branduo
liais, yra gaunamas radioaktyvus 
f toras, kuris išmeta vandenilio, 
branduolius ir virsta deguoniu. •

Jau anksčiau dirbtinė radioak
tyvi medžiaga plačiai buvo panau
dojama medicinoje, biologijoje, 
chemijoje. Bet efektyviai atpalai
duoti atominę energiją anksčiau 
nepavykdavo. Pačiam skaldymo 
procesui buvo sunaudojama žymiai 
daugiau energijos, negu atgal gau
nama.

Reikėjo ieškoti žiedinio bran
duolio skilimo, kur procesą^, vie
nąkart pradėtas, vyktų savaime. 
Taip, kaip medį ar anglį įžiebus, 
jis po to pats dega.

pas teigiamas, krūvis, t. y. vienas 
neutronas virsta protonu. Yra gau
namas naujas aukštesnės eilės 
elementas arba jo izotopas.

Taip 90-ojo elemento, torio, izo
topas (atom. sv. 234) virsta 91-ojo 
elemento protaktinio izotopų (atom, 
s v. 234).

Gama-spinduliai sudaro trečią 
radioaktyvaus spinduliavimo rūšį. 
Jų magnetas neveikia. Jie nuolat 
lydi beta-spinduliavimą. Gama- 
spinduliai yra žymiai kietesni už 
Rentgeno spindulius.

Radioaktyviųjų medžiagų skili
mo greitis yra apibūdinamas laiko 
pusike, t. y. laiku, per kurį susky
la pusė paimtos radioaktyvios me- 
žiagos. Radžio laiko pusikė — 
1580 metų, per tą laiką pusė paim
to radžio bus suskilusi į radoną, 
per sekančius 1580 metų suskils 
likusios pusės pusė ir t. t.

Yra manoma, kad tiktai dėl la
ba? lėto skilimo urano gamtoje dar 
randama ir jis dar nespėjo visai 
suirti. Urano laiko pusikė — 4,5 
milijardai metų.

4. Atomų branduolių ardymas. 
Atomų branduolių ardymas trau
kė visų dėmesį dėl milžiniško 'kie
kio energijos, išsilaiovinančios ski
limo metu. Todėl daęyta mėgini
mų visus patvariuosius elementus 
dirbtinai skaldyti. /Pirmieji bandy
mai buvo surišti su žymiai dides
niu energijos sunaudojimu, negu 
buvo tikėtasi energijos rjauti.

Norint dirbtinai atomo branduo
lį suardyti, reikalinga į patį bran
duolį pataikyti viena arba kelio
mis elementarinėmis palelėmis. Ta
da suirsta branduolio vidaus pu
siausvyra, ir jis milžiniška jėga 

Raktą į tokią žiedinę reakciją 
davė uranas 235. Prieš pat karą 
susekta, kad, apšaudant uraną 235 
neutronais, jis skyla beveik pu
siau į 56-ąjį elementą, barį, ir 26-ąjį, 
kriptoną, išmesdamas iš savęs 
laisvų neutronų spiečius, kurie pa
žeidžia gretimus urano branduo
lius. Ir taip susidaro žiedinė bran
duolinė reakcija, kuri įvyksta 
tūkstantųjų sekundės bėgyje. Br. 3.

Šiuo metu jau atominės energi
jos atpalaidavime didelę reikšmę 
turi- vadinamieji transuranai. La
boratorijose jau yra pavykę iš 
urano 238 gauti du transuranus, 
t. y. du visai naujus elementus, 
93-ąjį, neptūnį, ir 94-ą j į, plutonį. 
Jie abu yra radioaktyvūs. Neptū- 
nio skilimo laiko pusikė yra voš 
dvi trys dienos, todėl jis nelabai 
tinka kaip atominės energijos šal
tinis. Tuo tarpu iš jo gauto plu
tonio laiko pusikė yra 30.000 me
tų. Jis yra tinkamesnis panaudoti 
kuriai nors atominės energijos ma
šinai bei atominei bombai. Tuo 
labiau, kad mažesniais kaip 5 kg 
kiekiais jis staigiai nesprogsta, bet 
tiktai skleidžia alfa-spindūliavimą.

1939 metais 94-asis elementas, 
plutonis, buvo gaunamas tiktai 
laboratorijoje ir tai labai mažais 
kiekiais, vos dalimis gramo. Šiuo 
metu yra manoma, kad 1 kg plu
tonio viename agregate pavyksta 
pagaminti poros savaičių bėgyje.

5. Atominė energija. Branduoli
nės reakcijos vyksta tame nauja
me atomo branduolio pasaulyje, 
kuriame masės tankumas siekia 
net 80.000.000.000 kg/cms. Ten vei
kia dar kol kas sunkiai apibūdi
namos jėgos, kurios sugeba ele- 
nientarines daleles išlaikyti tokia
me. • milžiniškame tankume. Šiuo 
metu pasitenkinamą bent fiksavi
mu tų reiškinių, kuriuos pavyksta 
susekti atomų branduoliams irs
tant.

Vienas iš tų reiškinių yra masės 
defektas. Cheminių reakcijų pasau
lyje visą laiką buvo remiamasi ma
sių pastovumo dėsniu — masė ne
nyksta, ji tiktai keičiasi. Buvo ma
noma, kiek masės reakcijai yra 
paimama, tiek kitų medžiagų pa
vidale iš reakcijos gaunama.

Dabar gi laboratoriškai labai 
tiksliai yra nustatyta, kad, atomų 
branduoliams irstant, yra gaunamas 
tam tikras masės trūkumas, de
fektas. Dalis masės kažkur žūsta.

Iš 1 gramo protonų ir 1 gramo 
neutronų negauname dviejų sun
kaus vandenilio gramų, maža ma
sės dalis, apie 0,12%, žūsta. Yra 
sakoma: masė virto energija. Tas

Vyt Kastytis

TĖVIŠKĖ
Paklydo akys pievų žalume, 
Siūbuojančiais miškais širdis apsvaigo, 
Bitelės dievnamiams medaus prineš, 
Dangus lietum palaimins šventą daigą.

n I
Baltį karoliai sidabrinių debesų
Ligi beržyno žemėn driekias.
Bitelėj, kryžiuose aš gyvas tebesu, 
Aš gyvas raupulėtoj duonos riekėj!

Br. 3. Urano skilimo branduolinė žiedinė reakcija

Br. 2. Radioaktyvaus radžio C alfa 
spinduliavimo (helio branduolių) 

nuotrauka Wilsono kameroje

masės perėjūnas į 'energiją vyksta 
pagal Einšteino formulę:
Energija (ergai) = Masė (gramai)

X C2 (šviesos greitis cm/sek.)’ 
Vienam gramui masės pilnai vir

tus energija, gaunami tokie tos 
energijos kiekiai:

Energija 1 X (3.10‘*)’ = 9.10* 
ergų = 9.10” wattsekundžių 
— 25.10® kwh (kilovatvalandų) 
= 21,5.10® kcal (didžiųjų ka
lorijų — 21.500.000.000 kcal.

Norint tą energiją gauti, reikė
tų sudeginti apie 3.000.000 kg ak
mens anglies.

Šiuo metu yjra žinomos bran
duolinės reakcijos, kuriose ener
gija virsta 0,1—0,8% masės. Tai
gi iš vieno gramo medžiagos bran
duolinėje reakcijoje išsiskiria nuo , 
26.000.000 iki 160.000.000 kcal. 
Tuo tarpu cheminėje reakcijoje iš 
1 kg akmens anglies yra gaunama 
apie 7,5 kcal, iš vieno gramo van
denilio apie 34 kcal.

Apskaičiavimas rodo nepaprastai 
didelius kai kurių dangaus kūnų . 
tankumus ir temperatūras. Juose 
jau nuo tų sistemų pradžios gyve
nimas vyksta atomo branduolio 
pasaulyje, ir ten veikia branduo
linio, bet ne mums arčiau pažįsta
mo cheminio pasaulio dėsniai. 
Saulės masės trečdalį sudaro van
denilis. Vandeftilio branduoliai, \ 
protonai, jungiasi po keturis ir 
sudaro helio branduolius. Tos 
branduolinės reakcijos išdavoje 
įšsiskiria tie milžiniški energijos 
kiekiai, kurie padengia. tuos šili
mos nuostolius, kuriuos saulė 
išspinduliuoja į erdvę.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI ŠVABŲ ŽEMĖJE
Švabų kraštą pirmosios lietuvių 

tremtinių ir pabėgėlių bangos pa
siekė 1944 metų vidurvasarį, So
vietų armijoms pradėjus antrą 
kartą veržtis į Lietuvą. Pirmųjų 
tautiečių, atklydusių į toliausiai 
išsišovusį Vokietijos pietvakarių
užkampį, Wurttembergo hercogiją, 
skaičius buvo nedidelis. Rajone 
tarp Bavarijos — Baden-Badeno, 
Dunojaus ir Bodeno ežero užsie
niečiams įsikurdinti sąlygos nebu
vo palankios — veikė griežti apsi
gyvenimą reguliuoją „anordnun- 
gai*. Mat, iš rytų atplaukiančios 
naujos „vergų" minios toj vietoj 
nebuvo reikalingos. Šitas rajonas 
yra išimtinai žemės ūkio kraštas. 
Čia nėra didelių miestų, nėra ir 
stambesnio masto pramonės. Išim
tį sudarė Friearichshafenas, stovįs 
prie Bodeno ežero krantų, garsių
jų dirižablių „Graf Zeppelin" ir 
„Hindenburg" gimtinė, prieš karą 
turėjusi apie 80.000 gyventojų ir 
nemaža skaičių sunkiosios pramo
nės fabrikų. Tačiau 1944 m. liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais jis- buvo sis- 
tematingai bombarduojamas, tad 
tų metų gale iš gražaus ir žydinčio 
miąsto beliko tik pasibaisėtini 
griuvėsiai. Kiti miestai buvo per
pildyti vokiečių pabėgėliais. Dau
gumas baltiečių buvo nukreipiami 
į kaimus kur priverstinai buvo 
įkinkomi į sunkius švabų žemės 
ūkio darbus.

Tačiau, nežiūrint visų suvaržy
mų, tame rajone mūsų tautiečių 
skaičius pamažu didėjo: nauji at
sekė savo giminių ir pažįstamų pė
domis, kiti atsidangino iš vis 
smarkiau griaunamų Vokietijos 
didmiesčių bei pramonės centrų. 
1944 m. baigiantis, čia apytikriai 
buvo apie 500 lietuvių. Beveik pu
sė jų apsigyveno Wangene, nedi
deliame apskrities mieste, kur ap
sigyvenimo sąlygos vienu metu 
buvo gana palankios. Masinis tau
tiečių plūdimas į gražią, neaukštų 
kalvų, žydinčiais sodais ir dailio
mis sodybomis išpuoštą švabų že

Augsburgo-Hochfeldo pradžios mokyklos išleistuvės J. Vilučio nuotr.

Augsburgo-Hochfeldo pradžios mokyklos mokytojai J. Vilučio nuotr.

mę prasidėjo 1945 m. pradžioj iš 
Austrijos griaunamų ir deginamų 
didmiesčių — Vienos, Salzburgo, 
Grąžo? be to, žymus tautiečių kie
kis pribuvo ir iš totališkai sunai
kinto Drezdeno. Su naujomis pa
bėgėlių miniomis pamažu silpnėjo

Ciurlionietės šokėjos Augsburge , V. Račkausko nuotr.

ir , apsigyvenimo suvaržymai;. be 
to, mūsų tautiečių apsukrumas su
rasti išeitį net sunkiausiose aplin
kybėse leido nemažam kiekiui 
žmonių vienokiu ar kitokiu būdu 
įsikurti „draudžiamoje zonoje".

Išlaisvinimas į tą užkampį atėjo 
1945 m. balandžio 22 — 30 dieno-

mis. Žlugus Didžiajam Reichui ir 
laikinai panaikinus apsigyvenimo 
varžtus, iš Austrijos ir Bavarijos 
nenutrūkstama srove pasipylė tau
tiečių minios. Tų metų vidurvasarį 
čia jau buvo apie 2.200 tautiečių. 
Bet kaip greit jų skaičius augo, 
taip pat greit pradėjo ir atslūgti: 
šiuo metu lietuvių čia apytikriai 
gyvenama per 1.100, vadinas, su
mažėjo pusiau.

Visų vietovių pabėgėlių tv^r-

kymą perėmus UNRRA'ai ir kartu 
įvedus tūlus suvaržymus keltis iš 
vienos vietos į kitą, žymiai pasi
keitė mūsų bendruomenių pirma
vimo vaizdas: iš Wangeno „pir
menybę" paveržė Ravensburgas, 
antrą vietą užėmė Biberachas, sto
vėjęs pačiam gale.

Kodėl įvyko tokie pasikeitimai? 
Dėl įvairių priežasčių, kurių svar
biausios buvo šios: a) nevienodas 
orancūzų okupacinės valdžios sve
timšalių traktavimas bei maitini
mas; b) nedraugiška ir provokaci
nė vietos vokiečių valdžios laiky
sena tremtinių atžvilgiu; c) tautie
čiuose giliai įsišaknijęs lengvabū
diškas troškulys keliauti iš vienos 
vietos į kitą; d) reikalas persikelti 
į amerikiečių zoną, siekiant išvyk
ti į USA; e) studijiniai reikalai ir 
f) šioj zonoj pamažu įvedama dar
bo prievolė. Į bendruomenių kriti
mą žymios įtakos turėjo ir pačių 
tautiečių nesugebėjimas susitvar
dyti, susidrausminti ir organizuo
tai dirbti.

Wangene savo laiku buvo/^tfsi- 
.būrusios geriausios intelitjentinės 
pajėgos — mokslininkais, meninin
kais, visuomenininkais pradedant, 
teisininkais, kariais, ekonomistais 
ir bažnyčios daktarais baigiant... 
Tačiau čionykštė įvairiausio iš
silavinimo, įsitikinimo ir polin
kių masė ilgą laiką buvo neorga
nizuota. Tariamieji ,'vadai' tuo net 
didžiavosi, sakydami: „Kam mums | 
reikia organizacijų, jei mes pui
kiai tarpuąavy sugyvenam ir, 
esant reikalui, vienas kitą greit 
susdgaudom" ... Deja, šį neorgani
zuotą „susigaudymą" greit -su
drumstė asocialusis elementas, ku
ris lietuvio garbę žeminančiais 
veiksmais sukompromitavo visą 
bendruomenę ir prieš ją nustatė 
okupacinės valdžios organus. Lie
tuviams nepalankia būkle puikiai 
oasinaudojo vokiečių valdžia bei 
paskiri vokiečiai, kurie šmeižtais, 
donosais ir melagingais įskundi
mais dar labiau kompromitavo lie
tuvius ir jų tolimesnį gyvenimą 

šaoj vietoj padarė nebeįmanomą. 
Pavėluotas bandymas organizuotis 
maža ką bepadėjo, tad buvę „va
dai", be mūšio „kapituliavę", įvai
rių pretekstų priedanga drauge su 
kitais išsinešdino iš Wangeno ..
Čia veikia dabar tik pradžios mo
kykla ir elektrotechnikų kursai.

Wangeno bendruomenei griū
vant, kilo ir į pirmąsias eiles pra
simušė Ravensburgo lietuviai, iš 
pat pradžių palinkę į organizuotu

mą, tarpusavio susiklausymą ir 
visuomeninę drausmę. Būdami dar 
visai negausūs, jau kūrė sajvo or
ganizacijas, parapiją, įstaigas ir 
įmones, o šiandien didžiuojasi gra
žiais visuomeninio, švietimo ir 
kultūrinio darbo vaisiais. Pradžios 
mokykla, gimna^įą, pajėgus meno 
ansamblis (plačiai pagarsėjęs savo 
koncertais ir vaidinimais toli už 
bendruomenės ribų), anglų bei 
prancūzų kalbų, moterų drabužių 
kirpimo, auto vairavimo ir elek
tromechanikų kursai, net knygų 
leidyba — P. Babicko ,,Toli nuo 
tėvynės ir B. Brazdžionio „Sveti
mi kalnai" (pirmoji išleista Raud. 
Kryžiaus, antroji — Antano Urbo
no leidyklos) — tai tik dalis tų 
laimėjimų, kuriais šiandien di
džiuojasi Ravensburgo lietuviai. O 
jei dar pridėsim turimą erdvą salę 
visuomenės susibūrimų reikalams, 
naujas patalpas gimnazijai, gra
žią valgyklą ir privačias įmones 
— Antano Urbono „saliūną", Pau
liuko batų siuvyklą, Rajausko ra
dijo remonto dirbtuves, J. Barkaus 
įvairių prekių keitimo „magaziną" 
ir, be to, dabar organizuojamą pre
kybos mokyklą, — bus šios vię- 
tovės lietuvių veiklos „summa 
summarum" .. . Klystų tie, kurie 
manytų, jog visa tai buvo at
siekta be darbo, pastangų ir be 
sunkumų. Jų buvo ir čia, bet kliū
tys ir nesklandumai buvo įveikti 
vardan tautinių interesų, o nesu
tarimai ir susikirtimai šalinami 
vienybės ir tautinės garbės dėlei.

Organizuotumu, veiklumu ir kū
rybiniais užsimojimais Ravėnsbur- 
gą- veja Biberachas, viena jau
niausių šio rajono lietuvių bend-'' 
ruomeniųį šiandien savo eilėse 
priskaitanti per 300 asmenų. Nuo
sava pradžios mokykla, anglų bei 
prancūzų kalbų, auto vairavimo, 
automechanikų, elektroihechani- 
kų, stalių ir moterų drabužių kir
pimo — siuvimo kursai — tai 
Biberacho lietuvių pastangos emi
gracijos dienas išnaudoti naudin
gai, o darnus vyrų choras ir tau

tinių šokių grupės pasirodymai 
pavaizduoja tautinės kūrybos po
lėkius.

Tettnango bendruomenė žymes
nių veikimo pastangų nerodo. Turi 
tik pradžios mokyklą ir V. Raugo 
neblogai besiverčiantį prekių mai
nų „magaziną*. Judresnei visuo
meninei veiklai pasireikšti trukdo 
tai, kad apie pusę tautiečių gyve
name miestelyje, bet kaime.

Kressbronnas — paskutinė di
desnė šio rajono vietovė, esanti 
prie Bodeno ežero, už kurio stūkso 
laisvosios Šveicarijos Alpės. Lie
tuvių sudėtis čia mišra: truputis 
inteligentų, truputis įvairių ama
tininkų, truputis ūkininkų ir dar
bininkų. Didžiojo Reicho „žydėji
mo" .metu čionykščiai lietuviai 
turėjo sunkiai dirbti viename be
tono fabrike ir gyventi bjauriuose 
barakuose. Dabar daugumas gy
vena privačiai? kelios šeimos ne
blogai įsirengė artilerijos kareivi
nėse. Veikia auto vairavimo kur
sai, kuriuos lanko ir Tettnango 
lietuviai.

Wurzacho bendruomenė, praė
jusių metų gale turėjusi apie 80 
narių, apgyvendintų „stovykloj" 
— seno vienuolyno patalpose, bū
dama geruose santykiuose su 
UNRRA, bandė savo jėgas lietu
viškos spaudos leidyboje. Buvo 
išleistas toj stovykloj gyvenančių 
visų tautybių kalbomis laikraštis 
ir gerai paruoštas „Lietuvio ka- 
lendorėlis" 1945/46 m. Pastaruoju 
metu ši stovykla smarkiai suma
žėjo.

Apie Kisslego ir Isony bendruo
menes maža ką tegalima pasakyti. 
Jos pasekė savo „patrono", Wan- 
geno, pėdomis. Likusios tautiečių 
saujelės šiaip taip verčiasi ir jo
kiais „veikimais" galvų nekvar
šina ... Tas pat pasakytina ir apie 
fatališkai sunaikintą Friedrichs- 
hafeną. Čia lietuviai užkliūdavo 
tik pravažiuodami, tad jokių žy
mesnių veiklos pėdsakų nepaliko. 
Dabar gyvena tik dvi šeimos, viso 
7 asmens.

Wurttembergo pietryčių rajono 
lietuviai, išgyvenę pirmuosius du, 
Trečiojo Reicho ir prancūzų kari
nės valdžios, periodus, pastaruoju 
metu pradėjo trečią, būtent, 
UNRRA’os periodą. Pirmuose dvie
juose, vienas j antrą visai nepa
našiuose, režimuose buvo didelių 
skirtumų svetimšalių traktavime 
bei maitinime. UNRRA'ai perėmus 
visų tremtinių ir benamių tvarky
mą, suvienodintos gyvenimo sąly
gos ir jos supastovintos. UNRRA 
jau savo pirmomis valdymo dieno
mis parodė būsianti visų tautinių 
bendruomenių kultūrinio darbo ir 
socialinės globos talkininkė: ji 
perėmė mokyklų, įvairių kursų ir 
kitokių švietimo bei kultūrinio 
darbo įstaigų išlaikymą, be to, ji 
savo žinion paėmė ir ambulatori
jas. Išorinė bendruomenių san
tvarka palieka be žymių pakaitų: 
ir toliau visi, išskiriant lenkus, 
paliekami gyventi privačiai, mais
tas teikiamas individualiai, ne per 
bendras valgyklas. Viena kai kam 
„nesmagi naujovė" — tai palaips
niui įvedama darbo prievolė, kuri 
galinčius ir turinčius dirbti pri
vers susirasti šiokį ar tokį darbą ...

I Vyga^mbrasaitė

Smuikuojančiam broliui
Jaunutės rankos virkdo seną smuiką. 
Atsiklijavusį ir girgždantį garsuos. 
Kada stygas paliečia pirštai, 
Žinau — jis atvežtas iš Lietuvos.

Matau tave, kai kambaryje temsta, 
Kai garbana užkrinta ant akių: 
Tu nejučiom palieki gaidų lapą, 
Krūtinės ilgesiu pravirksti su smuiku.

Tada matau aš vėjuje sodybą, 
Girdžiu ir žodžius mirštančios mamos 
(Pro verksmą tavo smuiko stygų): 
— Sūnau, našlaičio dalioje tave jis 

guosl
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Mire Martynas Jankus
Praėjusį penktadienį, gegužės 

24 d., šiaurinėje Vokietijos dalyje 
mirė Martynas Jankus, paskutinis 
aušrininkas, garbingas Bitėnų se
nelis, nepailstus Rambyno sar
gas ir Mažosios Lietuvos kovoto
jas.

Martynas Jankus mirė bebaig
damas 88 metus. Jis buvo gimęs 
1885 m. nugpiūčio 7 d. Per visą sa
vo ilgą gyvenimą Martynas Jankus

nepailstamai skleidė lietuvybę 
Klaipėdos krašte. Jis visą laiką 
tikėjo, kad ne tik Klaipėdos- kraštas 
yra neatskiriama Lietuvos dalis, 
bet ir Tilžės sritis kada nors grįš 
prie Lietuvos, kaip yra buvę žiloje 
senovėje. Martynas Jankus buvo 
vadinamas Mažosios Lietuvos Pa
triarchu. Kaune, Karo Muziejaus 
sodnelyje, M. Jankui yra pastaty
tas gražus paminklas.

Martynas Jankus palaidotas ge
gužės 27 d. Flensburge.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Hanau apmokymo dirbtuvių atida

rymo iškilmės

1946 m. gegužės 15 d. įvyko Ha
nau apmokymo dirbtuvių atidary
mas. Iškilmės prasidėjo 12 vai. 
Kesselstadte, UNRRA'os būstinėje, 
iškilmingais pietumis, dalyvaujant 
UNRRA atstovams, aukštiems sve
čiams, armijos atstovui ir visų tau
tų stovyklų vadovams.

2. vai. įvyko dirbtuvių atidary
mas. Atidaryme dalyvavo UNR- 
RA’os vyr. dir. gen. F. Morgan, 
armijos atstovas pulk. Frost, UNR
RA'os atstovai iš Frankfurto, Wies- 
badeno, Arolstono, atstovai iš vyr. 
būstinės ir kiti žymūs svečiai. Or
kestrui grojant, dirbtuvės buvo ati
darytos. Buvo apžiūrėtos pagrin
dinės dirbtuvės. Metalų skyriuje ta 
proga buvo paleistos staklės; po 
to apžiūrėta automechaninis ir kal
vių skyrius. Pastarieji visai užbaigti 
ir išpuošti gėlėmis. Gražų įspūdį 

' sudarė, batsiuvių ir siuvimo sky
riai savo įrankių turtingumu. Dirb
tuvių skyriuose išsirikiavę darbi
ninkai gražiai-pasitiko aukštuosius 
svečius, generolas Morganas tarė 

# vienam kitam žodelį. Apžiūrėję 
dirbtuves, svečiai nuvyko į tarp
tautinį teatrą oficialiam aktui. Pre- 
zidiuman buvo pakviesti UNR
RA’os vyr. dir. gen. Morgan, ar
mijos atstovas pulk. Frost, Hanau 
UNRRA'os dir. Mr. Heath, Miss 
Killiau ir estų, latvių, lietuvių ir 
lenkų stovyklų vadovai.

Iškilmes atidarė ir įžanginę kal
bą pasakė apmokymo dirbtuvių 
dir. Mrs. Greene. Savo kalboje ji 
iškėlė nuopelnus stovyklų žmonių, 
prisidėjusių dirbtuves steigiant. Po 
to kalbėjo UNRRA'os dir Heath. 
Jis pažymėjo, kad stovykla pradė
jusi kurtis esant jiems tik 4, gyd. 
Clement, Mr. ir Mrs. Heath ir dar 
vienam; tuo metu gatvėje dar vy
kę susišaudymai. Stovykloje ne
buvę nei vandens, nei muilo, vis
kas vykę sunkiose sąlygose, o da
bar jau veikia pavyzdinė ligoninė, 
mokyklos ir net apmokymo dirb
tuvės. Vėliau kalbėjo kiti stovyklos 
vadovai, o Miss Killigu savo kal
boje pabrėžė, kokie sunkumai turė
jo būti nugalimi suteikiant dirbtu
vėms įvairias medžiagas, įrankius, 
mašinas ir t. L Armijos atstovas 
savo kalboje pareiškė nusistebėji
mą tuo, ką jis šiandien pamatė. 
Pradėta iš nieko, net nuo laužo 
rinkimo, o šiandien pasiekta tokių 
puikių rezultatų.

Paskutinį žodį tarė gen. Morga
nas. Jis džiaugėsi pasiektais lai
mėjimais, linkėdamas geriausio pa
sisekimo darbe.

Mrs. Greene uždarė oficialiąją 
dalį, ir prasidėjo koncertinė dalis. 
Paširodė visos tautos. Lietuviai 
pasirodė su savo choru, vadovau
jamu dirig. Jonušo. Svečių tarpe 
buvo labai šiltai atsiliepta apie lie
tuvių chorą. Po koncertinės da
lies lietuvės choristės Mrs. Heath, 

d Mrs. Greene, armijos atstovą ir 
gen. Morganą apdovanojo gėlėmis. 
Gen. Morganui buvo lietuvių įteik
tas leidinėlis apie Lietuvą, apjuos
tas tautine juosta1. Ta proga lietu
vių stovyklos vadovas lietuvių var
du išreiškė generolui nuoširdžią 
padėką už prielankumą ir teikiamą 
globą. Žmonės aukštuosius sve
čius išlydėjo ovacijomis. A. S.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Lietuviai krepšininkai Sveicarijol
Iverdone (prie Neuchatelio eže

ro) yra gausesnė lietuvių koloni
ja. Vietos lietuvių krepšininkai 
prieš kiek laiko turėjo rungtynes 
prieš Iverdono rinktinę ir pralai
mėjo 11 — 23. Gegužės 9 d. buvo 
atsigriebimo rungtynės. Iverdonie- 
čiams lietuviams pagelbėjo iš Že
nevos grįžtąs Puzinauskas I su 
Cerkeliūnu. Mūsiškiams buvo 
sunkoka, nes teisėjo šveicaro 
sprendimai dažnai .būdavo keisto
ki. Vis gelto rungtynės baigėsi ly
giomis 32 — 32. Taškai: Puzinans- 
kas I — 12, Tallat-Kelpša — 9, 
Vyšniauskas — 5, Cerkeliūnas — 4, 
Tumaitis —2. Rungtynes stebėjo 
dr. Turauskas, lietuvių kolonija 
ir šveicarai, iš viso per 200 žiū
rovų. Techniškai ir taktiškai švei
carai mūsiškiams neprilygo.

Ką veikia Ruzgys
Per IV-ąsias Europos krepšinio 

pirmenybes Ženevoj teko susitik
ti mūsų krepšinio pažibą Ruzgi. 
Jis jau ilgesnį laiką yra įsikūręs 
Paryžiuj ir yra Stade Francais klu
bo krepšinio treneris. Tam pat 
klube žaidžia žymusis prancūzų 
krepšininkas Fabrikant. Būdamas 
Ženevoj, Ruzgys žaidė draugiškas 
rungtynes už Šveicarijos B rinkti 
nę (A dalyvavo pirmenybėse) prieš 
Regensburgo amerikiečių karius. 
Ruzgys'Šveicarijos B rinktinėj jau
tėsi labai vienišas, jam stigo iš
maningų talkininkų, ir amerikiečiai 
laimėjo 70 — 12. Iš pradžių Ruz
gys norėjo kurį laiką likti Švei
carijoj, bet vėliau liko .štikimas 
Paryžiui.

Ruzgys labai domėjosi tauriė- 
čiais Vokietijoje, o pats puikiai 
prisiniena ir smulkesnius įvykius 
iš tėvynės, apie kurią kalba daug 
ir nuoširdžiai. x •

Tuoj po pirmenybių Ruzgys grį
žo į Paryžių o šiomis dienomis 
sporto laikraštis „Sports" rašo, kad 
amerikietis Ruzgys yra paskirtas 
prancūzų rinktinės treneriu, me
nedžeriu ir vadovu. Kaip numanu, 
po nesėkmės Ženevoje, prancūzų 
krepšinio vadovybė nutarė paimti 
naują kryptį ir viską sutelkė vie
no asmens rankose. Mums džiugu 
pastebėti, kad tas asmuo yra Ame
rikos lietuvis, vis toks pat, kaip 
ir anksčiau, ,,Maikis” Ruzgys.

Ck.

Tarptautinis šachmatų turnyras
Augsburgo tarptautinis — ko

mandinis šachųjatt) turnyras (de
šimtyje lentų), kuriame dalyvavo 
lietuviai, estai, latviai Ir ukrainie
čiai, užtrukęs daugiau kaip tris 
mėnesius, galop pasibaigė.

Dalyvavusios komandos vieto
mis pasiskirstė šiaip: I — estai su 
16 taškų, II — latviai sul5*/2 tšk., 
III — lietuviai su 141/# tšk., IV — 
ukrainiečiai su 14 taškų.

Mūsų komanda, sudaryta iš Da
niliausko, Kutkaus, Karečkos, Tre
čioko, Kabailos, Abramavičiaus, 
Vilpišausko, Karpuškos ir Damijo
naičio, dėl nesėkmės prieš estus 
(dvi su aiškia persvara partijos 
buvo pralaimėtos) atsidūrė nei 
trečioje Vietoje. Su šių dviejų 
taškų netekimu išslydo ir pirmoji 
vieta. - |

Sporto šventė Eichstatte
Nespėjus išblėsti Dillingeno olim

piados įspūdžiams, Eichstatto jau
nimas su savo svečiais vėl išė>o 
žaliojon yejon. Tik šį kartą var
žėsi ne vien lietuviai, bet ir mūsų 
bendro likimo sporto draugai: lat
viai ir ukrainiečiai. Pačią šventę 
globojo ir visokeriopą pagalbą tei
kė UNRRA Team 555 direktorius 
F. R. Thomson.

Krepšinis. Iš dalyvavusia . 6 
krepšinio komandų (latviai — 
•Rebdorf, latviai II — Eichst., lat
viai I — Eichst. ukrainiečiai —

„Ciurlioniečių" tautiniams šo
kiams vadovauja M. Baronaitė. Ji 
yra puikiai šokius atkūrusi, gra
žiai sustilizavusi ir nepaprastai' 
kruopščiai paruošusi šokėjų grupę.

Gilų ir malonų įspūdį visiems 
paliko Mikulskienės atkurta ir pa
ruošta kanklių muzika.

Tenka ansambliui širdingai pa
linkėti ir toliau ištikimai nešioti 
krūtinėse mūsų tautos turtus, ne
pailsti sunkaus darbo mariose ir 
guosti bei lengvinti tremtinio da
lią, o taip pat rodyti kitiems lietu
vių tautos dvasios kilnumą.

Jn. DL

Braunschweigas. — Maironio 
vardo lietuvių gimnazija šiuos 
mokslo metus baigia 31 gegužės. 
Per metus gimnazijoje mokėsi per 
100 mokinių] ir dirbo 18 mokyto
jų. Gimnaziją baigia 9 abiturien
tai. Mokyt. V. Možalskio pastan
gomis gimnazijoje suorganizuotas 
mišrus .mokinių choras, lietuviš
komis dainomis užsipelnęs Braun- 
schweige tarp kitų DP tautybių 
pirmąją vietą. Mokyt. L. Žiliūtės 
vadovaujama tautinių šokių grupė 
buvo neatskiriama choro palydovė 
visuose jo pasirodymuose. Gim
nazijoje gražiai veikia skautai.

Gimnazijai dėl ankštumo buvo 
labai sunkios darbo sąlygos. Dėl 
tos priežasties, atsiradus kitoje 
lietuvių stovykloje patogesnėms 
sąlygoms, nuo š. m. birželio mėn. 
1 d. gimnazija persikelia į A/Vaten- 
stedtą. Naujiems mokslo metams 
tikimasi. turėti apie 150 mokiniu. 
Persikėlus, gimnazijos adresas bus 
toks: (20) Watenstedt ū/Braun- 
schweig, Wohnheim 2/3. .

„Varpo“ redakcijai
Į mano viešą muštynių pasmer

kimą jautriai reagavo s.Varpas" 
Nr. 4, net mėgindamas tam smurtui 
suteikti idėjinės kovos atspalvį. 
„Varpo” akimis, kova dėl šokių 
Pelenų dieną yra verta net savo 
kolegų ir tautiečių sukruvinjmo. 
„Varpui” net nesvarbu, kad bu 
vo mėginama ardyti studentų su
sirinkime daugumos , nustatytą 
tvarką. Visados buvo ir bus žmo
gių, kurie šauks, šmeiš ir vartos 
smurtą, jeigu nėra taip, kaip jie 
nori. Bet ar tinka „Varpui” būti 
jų pusėje.

,.Varpas” mano, kad aš nega
liu turėti drąsos smurtininkams 
prikišti SS ir SD metodų. Jaučiu 
pakankamai ne tiktai drąsos, bet 
ir pareigos, kaip oficialiosios,,taip 
ir moralinės, reaguoti prieš bet 
kokį smurtą. Tą teisę man duoda 
glaudus darbas su studentija, ypa
tingai abiejų okupacijų metais, 
ne tiktai mokymo srityje.

Mūsų studentijoje matau labai 
gerų ir džiuginančių pradų. Bet 
netikusias ir išsigimusias išimtis 
drąsiai smerkiu. Panaudojant,,Var
po" terminus, tenka pasakyti, kad 
ir „praktikuojančios katalikybę 
studentijos" tarpe, šalia „švento
sios Romos šimtmečių tradicijų”, 
yra daugiau tautiškumo ir pa
siaukojimo savo kraštui, negu 
„Varpo” metoduose.

„Varpui" įsidėmėtina, kad ir 
„praktikuojanti studentija" daug 
aukų pakėlė tėvynės labui, ne 
tiktai antrosios okupacijos metu, 
bet ir pirmosios.

Doc. Dr. Ad. Damušis

LRK Augsburgo skyriaus praneši
mas loterijos reikalu

Pranešame visiems laimėjusiems, 
kad laimėjimai bus išmokami iki 
š. m. birželio mėn. 20 d. Laimėjimų 
neatsiėmusius prašome mums pri
siųsti laimėjusius bilietus, o mes 
pagal nurodytus adresus persiu
sime laimėtas sumas. Po birželio 
mėn. 20 d. neafsiėmusiųjų lairhė- 
jimai bus pervesti R.K. reikalams.

L.R.K. Augsburgo skyrius 

„Ciurlioniečiai“ Augsburge

Kai išgirstame Lietuvos sodžiuose 
gimusias „čiurlioniečių" dainas, 
kai pamatome tautinius lietuvai
čių šokius, noromis nenoromis tu
rime mintimis persikelti į Vilnių, 
kuriame 1941 — 1942 m., atitrūkę 
nuo sunkaus įstaigų darbo, palikę 
nuošaly daug kasdieninio gyveni
mo rūpesčių, šaltose ir drėgnose 
patalpose rinkdavosi lietuviškos 
dainos mėgėjai ir, savo „spiritus 
movens“ A. Mikulskio vadovauja
mi, mokėsi dainuoti, mokėsi ir ki
tus mokė karštai ir nepalaužiamai 
mylėti lietuvišką dainą.

Pačioje pradžioje tai buvo tik 
kuklus vyrų choras, vėliau jis išau
go į mišrų chorą, ir pagaliau su
sidarė didelis tautinio meno an
samblis. Kai vokiečių okupantai, 
nepakentę jokio tautinės kultūros 
veiksnio, galutinai sunaikino Vil
niaus Filharmonijos Liaudies An
samblį, „ciurlioniečiai" liko vie
nintelis visam krašte liaudies meno 
ansamblis, guodęs tautiečius sun
kiomis okupacijos dienomis ir ža
dinęs viltį šviesesniems laikams.

Sunkus darbas ir dar sunkesnės 
gyvenimo sąlygos lydėjo A. Mi
kulskį ir jo idėjos draugus. Publi
kos ovacijos ir entuziazmas po 
kiekvieno koncerto, po kiekvienos 
dainos buvo nepakenčiami na
ciam^, ir jie pradėjo „čiurlionie- 
čius" persekioti, kol pagaliau ių 
vadovui teko slapstantis gelbėti 
gyvybę.

Pagaliau mūsų kraštą ištiko nau
ja nelaimė. Dijjelė lietuvių tautos 
dalis pasirinko liūdną tremtinio 
dalią. Ir staiga čia atsirado A. Mi
kulskis. Prieš dvejus metus A. Mi
kulskis surinko būrelį lietuviško 
jaunimo ir atgaivino vėl tą darbą, 
kuris buvo gimęs Vilniuje. „Ciur- 
lioniečių" dainų klausėsi ir jų šo
kių žiūrėjo ne vien dešimtys 
tūkstančių lietuvių tremtinių, bet ir 
daugelis svetimšalių ir užjūrio 
svečių.

Sunku šiandien čia trumpai api
būdinti „čiurliomečių" nuopelnus, 
lygiai taip pat sunku , objektyviai 
įvertinti jų meninį lygį—tai atliks 
mūsų kultūrinio gyvenimo istorikai. 
Čia tik galima trumpai peržvelgti, 
ką jie davė savo apsilankymu š. m. 
gegužės 18 d. Augsburgo lietuvių 
visuomenei.

Kaip įvairiaspalvis savo nuotaika 
ir forma yra mūsų lįaudies menas, 
taip įvairiaspalvė yra ir „čiur- 
Jioniečių“ duodama programa. Vie
nos jų dainos yra lyriškos ir turi 
jausmo kritimo nuotaiką („Lopši
nė"), kitos persunktos nepaprastu 
sentimentalumu („Op, op, Nemu
nėli"), dar kitos siekia lietuviškos 
gamtos garsų imitacijos ir jų atkū
rimo. Gaila, kad gražiausios A. 
Mikulskio vedamos dainos, parem
tos aidų perdavimu, Augsburgo 
didžiulėje salėje nepadarė rei
kiamo efekto.

Pats dainų atlikimas eiliniam 
klausytojui yra visai be priekaištų. 
Choras yra reikiamai gerai pa
ruoštas, gerai susidainavęs, o ke
liose dainose įsiterpę ansamblio 
solistai savo uždavinį atlieka gra
žiai ir lengvai. Viso koncerto me
tu dvelkia audringa jaunatvė, ir 
nors choras netrukus švęs savo 
150-ojo koncerto sukaktį, nejausti 
jokio jo išsisėmimo.

Eichst., lietuviai —f Rebdorf ir 
lietuviai II — Rebdorf) lietuvių I 
(Rebdorf) baigmėj supliekė Eich
statto latvius 30:24 (12:10). Lietu
viams atstdvavo ir taškus pelnė: 
Kikilas — 8, Daukša — 13, Ošla- 
pas — 6, Kulpavičius — 2, Sie- 
maška—1, Butvilą — 0 ię/Žvirgž- 
dys — 0.

Kitos varžybų pasekmės: lietu
viai I — lietuviai II 49:28 (21:13); 
latviai (Rebdorf) — latviai II (Eich- 
statt) 15:13 (7:7); latviai I (Eichst.)
— latviai (Rebdorf) 40:10 (22:6).

Neatsiliko ir Rebdorfo moterys 
krepšininkės. Jos finalinėj kovoj 
gana aukšta pasekme supliekė 
Rebdorfo latvaites 39:14 (21f4). 
Prieš tai Rebdorfo latvaitės sun
kiai įveikė Eichstatto latvaites 4:3 
(2:1).

Tinklinis. Tinklinyje varžėsi „ke
turi didieji". Tačiau galima ir tarp 
dideįlių surasti mažų, o jais turėjo 
būti mūsiškiai, nes mes tinklinio 
laimėjimų iš viso labai maža ga
lime priskaičiuoti. Tačiau šį kar
tą rebdorfiečiai nustebino žiūro
vus supliekdami baigmėj stiprų 
varžovą — Eichstatto latvius 2:0 
(16:14, 15:10). Laimėjimas, o dar 
daugiau pirmojo seto, buvo kaž
kas nepaprasta. Mūsiškiai, turėda
mi savo- nenaudai 14:9, sugebėjo 
išlyginti pasekmę ir laimėti setą 
16:14.

Stalo tenisas. Stalo teniso varžy
bose lietuviai vyrai ir moterys, ne-^_ 
sutikę rimtesnio pasipriešinimo, 
laimėjo. Techniškos pasekmės — 
moterų: lietuvės (Rebdorf). — lat
vės (Eichst.) 3:0; lietuvės (Rebd.)
— latvės (Rebd.) 3:0; vyrų: lietu
viai (Rebd.) -— lietuviai II (Rebd.) 
5:0; latviai (Eichst.) — latviai 
(Rebd.) 5:1; lietuviai (Rebd.) — 
latviai (Eichst.) 5:0.

Moterų komandą sudarė Butku
tė ir Vailokaitytė, o vyrų — But
vilą, Daukša ir Ošlapas. /

Lengvoji atletika. Gyvo susido
mėjimo buvo sukėlusios lengvo 
sios atletikos varžybos. Maža kas 
tikėjosi mūsų pergale prieš latvius, 
kurie savo stovykloje turi ir 
aikštę, ir priemones. Pirmasis toks 
ryškus mūsiškių laimėjimas prieš 
latvius, kur iš aštuonių vąržybų 
latviai pasiekė vos vieno laimėji
mo. Visų dėmesio centre buvo- 
jaunosios lengvaatletės Balčiūnai
tės (13 m.) pasirodymas. Jos lai- , 
mėjimas, kaip jaunos sportininkės, 
yra didelis ir sveikintinas.

Pasekmės: 100 m vyrams — 1) 
Adamkavičius (liet.) 11,4 sek.; 2) 
Jodelė (liet.) 11,5 sek.; 3) Gaidans 
(latv.) 11,9 sek.; 60 m moterims — 
1) Balčiūnaitė (liet.) 9,0 sek., 2) 
Gaidane (latv.) 9,1 sek., 3) Didrich- 
son (latv.). 9,2 sek.; šuolis į aukštį 
moterims — 1) Berzinš (latv.) 1,35 
m, 2) Gaidane (latv.) 1,30 m, 3) 
Straukaitė (liet.) 1,10 m.; šuolis f 
tol| moterims — 1) Toliušytė (liet.) 
3,85 m,_ 2) Berzinš (latv.) 3,84 m; 
šuolis I toli vyrams — 1) Adam
kavičius (liet.) 5,90 m, 2) Jan- 
ševskis (latv.)- 5,59 m, 3) Tileks 
(latv.) 5,20 m; šuolis | aukštį — 
1) Adamkavičius (liet.) 1,55 m, 2) 
Jančevskis. (latv.) 1,55 m; trišuolis
— 1) Adamkavičius (liet.) 11,91 
m, 2) Jančevskis’(latv.) 11,75 m, 3) 
Tileks (latv.) 11,17 m; rutulys — 
1) Jodelė (liet.) — 10,67 m, 2. Leš- 
čius (liet.) 10,61 m, 3) Jančevskis 
(latv.) 10,20 m,- diskas — 1) Leš- 
čius (liet.) 29.50 m, 2) Tileks (latv.) 
28,50 m, 3) Jodelė (liet.) 27,12 m.

Futbolas: lietuviai — latviai 6:2 
(4:0). Galop ir paskutinę pačią sun
kiausią kovą laimėjo mūsiškiai. 
Nežiūrint, kad komanda nesusižai- 
dusi, parodė eilę gražių derinių, 
šūvių, o taip pat ir įvarčių. Įvar
čius pelnė: Stepčnavičius 2, Jeršo- 
vas 2, Adamkavičius ir Ošlapas 
po 1.

Pasibaigus varžyboms, pirmų 
vietų laimėtojams buvo išdalytos 
dovanos. Iš 16 laimėjimų lietu
viams atiteko 14, latviams 2 ir 
ukrainiečiams 0.
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Is lietuviu gyvenimo
Rūpinasi Baltijos Universitetu 

Hamburge
Lietuvių Universiteto Klubas 

Čikagoje suruošė didelę pramogą, 
kurios pelną paskyrė Baltijos uni
versitetui Hamburge remti. Iš 
gautų pajamų užpirkta knygų ir 
mokslo reikmenų. «

Amerikos lietuvių katalikų 
kongresas

Amerikos Lietuvių R. K. Fede
racija šią vasarą šaukia Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresą. Kon
gresas įvyks New Yorke rugpiūčio 
25—26 dienomis. Sis Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresas pir
moj eilėj apsvarstys, kaip padėti 
Lietuvai atgauti nepriklausomybę 
ir sėkmingiau pagelbėti po visą 
Europą išblaškytiems' lietuviams 
benamiams. Amerikos lietuvių 
katalikiškosios organizacijos šiam 
kongresui ruošiasi visu smarkumu.

Lietuvių Diena New Yorke
New Yorke ir jo apylinkėse 

gyveną lietuviai liepos mėn. 4 d. 
New Yorke ruošia Lietuvių Dieną. 
Tokia Lietuvių Diena New Yorke 
ruošiama kiekvienais metais.

Amerikiečiai įvertina lietuvaičių 
chorą

. Herald — American įsidėjo Šv. 
Kazimiero Akademijos lietuvaičių 
choro atvaizdą, pranešant, kad 
šis choras dainuos to dienraščio 
ruošiamose iškilmėse. Amerikos 
lietuvių spauda pažymi, kad Šv. 
Kazimiero Akademijos lietuvaičių 
choras yra pripažintas vienu iš 
geriausių Čikagoje ir dažnai kvie
čiamas į svarbias iškilmes.

Įsisteigė Amerikos legionierių 
organizacija

Čikagoje įsisteigė Amerikos le
gionierių organizacija. Į šią or
ganizaciją įeina Amerikos lietu
viai, kurie dalyvavo antrame pa
sauliniame kare. Jie, dabar grįžę 
namo, žada toliau tęsti pradėtąją 
kovą, kad būtų neužmiršti sužeisti 
ir sergą jų draugai, saugoti savo 
kraštą nuo komunizmo ir rūpin
tis Lietuvos ir jų žmonių reikalais.

Baltų informacinis biuletenis 
Anglijoje

Lietuviai, latviai ir estai, kurie 
dabar gyvena Anglijoje,- sutarė 
bendromis pastangomis anglų kal
ba leisti vieną bendrą informacinį 
biuletenį. Biuletenis supažindins 
anglus su padėtimi Baltijos kraš
tuose.

Lietuvis kandidatuos į JAV 
kongresą

Cleveland© lietuviai yra nutarę 
per ateinančius šio rudens rinki
mus į JAV kongresą išstatyti sa
vo kandidatą — pulkininką Įeit. 
Juozą P. Muliolį. Jis yra žinomo 
lietuvių veikėjo sūnus, turįs 32 
metus ir yra baigęs Ohio univer
sitetą. Mobilizuotas į kariuomenę, 
J. P. Muliolis tarnavo artilerijos 
dalinyje ir dalyvavo daugelyje 
mūšių Prancūzijoj ir Vokietijoj. 
Už narsumą yra apdovanotas visa 
eile pasižymėjimo ženklų ir pa
siekė aukštą karininko laipsnį.

BALFas turi 117 skyrių
Bendrasis Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondas turi 117 skyrių, 
veikiančių JAV ir Kanadoje. Dau
giausia skyrių yra šiose valsty
bėse: New York —■ 20, Illinois — 
18, Pennsylvania — 16, Massachu
setts — 14, New Jersey — 13, 
Connecticut — 11.

Per BALFo įvykdytą knygų 
rinkliavą lietuviams tremtiniams 
Europoje paremti surinkta 15.000 
svarų knygų. Surinktosios knygos 
greitu laiku pasieks lietuvius-be

namius Vokietijoje ir kituose 
kraštuose.

Italijoje gyvenantiems lietu
viams BALFas pasiuntė 10.000 
svarų maisto.

Lietuvos istorija anglų kalba
New Yorke išėjo iš spaudos Lie-' 

tuvos istorija, parašyta anglų kal
ba ir pavadinta ,,The Story of Li
thuania". Ją paraše kun. Cižauskas. 
Greitu laiku žada pasirodyti ir 
prof. K. Pakšto nąuja didelė knyga 
,,Modernioji Lietuva“. Praėjusiais 
metais Amerikoje anglų kalba 
pasirodė visa eilė knygų Lietuvą 
liečiančiais klausimais.

Pasisekusi katalikų konferencija
Kovo mėn. Čikagoje įvyko 

Amerikos lietuvių katalikų kon
ferencija, kurioje dalyvavo apie 
500 atstovų ir svečių. Konferen
cija priėmė atitinkamas rezuoluci- 
jas Lietuvos reikalu. Konferencija 
vieningai nutarė remti Amerikos 
Lietuvių Tarybos' darbą.

Lietuvis .laimėjo
Žinomas Amerikos* lietuvių dar

buotojas adv. Antanas Olis, Ame

PASAULIO ĮVYKIU KRONIKA
Anglija

• — D. Britanija pastatė ir nuleido į 
vandenį naują kovos laivą ,,Van
guard". Šis 45.000 to laivas yra 
pats moderniausias ir galingiau
sias kovos laivas pasauly. Jis 
yra aprūpintas naujausiais preci
ziškais valdymo aparatais ir ki
tokiais mechanizmais, kurie lai
komi paslapty.

— Lordas Halifaxas, ligi šiol 
buvęs D. Britanijos ambasadorius 
Vašingtone, dominijų konferenci
joj pareiškė, jog esama didžiausio 
noro, kad JAV ir D. Britanija 
ateityje būtų šalia viena kitos.

— Morrisonas, kalbėdamas Že
muosiuose Rūmuose, pareiškė, kad 
D. Britanijos nutarimas skirti 
200.000 tonų kviečių pagalbos rei
kalingiems kraštams esąs labai 
drąsus žygis. Pasaulis turi įveikti 
badą,’ nes kitaip badas įveiks pa
saulį.

— Kaire, kur eina pasitarimai 
tarp D. Britanijos ir Egipto dėl 
1936 m. sutarties pakeitimo, atsi
randa kliūčių dėl to, kad ,britai 
reikalauja Egiptą karo atveju pa
likti laisvu savo atramos punktu. 
Egiptas manąs, kad tai per dideli 
reikalavimai.

— Užsienių reiikalų ministeris Be- 
vinas žemės ūkio konferencijoje 
pareiškė, kad komunizmas ir fa
šizmas pradingtų, jei pasibaigtų 
žmonių gyvenimo skurdas.

SSSR
— Stalinas savo telegrama at

metė prez. Trumano kvietimą Ru
sijai bendradarbiauti su JAV ir 
D. Britanija kovoje dėl pasaulio 
maitinimo krizės.

— Molotovas pasiūlęs pakeisti 
karo . paliaubų sąlygas su Bulga
rija, Rumunija ir Vengrija, panai
kinant tuose kraštuose sąjungi
ninkų kontrolės tarybą. JAV ir 
D. Britanija paprašė smulkesnių 
paaiškinimų.

— Sovietai skelbia, kad jie 
Mandžūriją evakuavę jau ge
gužės 4 d.

Bulgarija
— Susekta slapta fašistinė or

ganizacija, įsteigta prieš pusantrų 
metų, veikusi prieš ,,tėvynės fron
tą" ir rusus.

Persija
— Saugumo Taryboj Persijos 

klausimas atidėtas, bet kiekvienas 
Tarybos narys bet kada gali Vėl 
šį klausimą iškelti. Gromyko po
sėdy nedalyvavo. 

rikos Lietuvių Misijos pirmininkas 
ir respublikonų partijos veikėjas, 
neseniai respublikonų partijos bu
vo išstatytas kandidatu į Sanitary 
District Trustees. Įvykusiuose rin
kimuose jis laimėjo prieš visus 
savo konkurentus.

Puola lietuvius tremtinius
Amerikos lietuvių komunistų 

dienraštis „Laisvė" įsidėjo kelis 
buvusio kario, Amerikos lietuvio 
komunisto, straipsnius, puolančius' 
lietuvius tremtinius. Straipsniuose 
kartojamos šimtus kartų girdėtos 
nesąmonės, kad tremtiniai esą 
išėję nacių šnipinėjimo ir sabota 
žo mokyklas ir t. t. Vjename 
straipsnyje rašoma, kad genero
lai Raštikis ir Plechavičius talki
ninkavę naciams; jis matęs juos 
Vokietijoje ir nurodo vietas, 
kur jie gyvena.

,,Laisvė" puola vyskupą Bučį
„Laisvė“ ’ smarkiais žodžiais 

puola lietuvių vyskupą Bučį, kam 
jis atvykęs į Ameriką. Anot 
„Laisvės", jis vesiąs propagandą 
prieš .komunistus.

— JAV atstovas Teherane pa
ragino Amerikos piliečius išvykti 
iš Azerbeidžano.

Graikija
— Graikų liaudies partijos at

stovas Kouloumuski pareikalavo 
iš vyriausybės, kad komunistų 
partijos vadas Nikos Zavariadu ir 
dar 30 kairiųjų vadovaujančių 
asmenų būtų suimti.

Lenkija
— Lenkijos vyriausybės dele

gacija su prez. Bierut, min. pirm. 
Osubka-Morawski priešaky, atvy
ko į Maskvą ir čia buvo labai 
iškilmingai sutikti Molotovo ir kt. 
sovietų asmenybių.

Prancūzija
— Prancūzijoje vyksta smarki 

rinkiminė agitacija, kurion įsitrau
kusios 5 partijos: komunistai, ęo- 
cialistai, katalikų liaudies partija, 
kairieji, respublikonai ir dešinieji 
demokratai.

— New York Herald Tribune 
(Nr. 16679), rašydamas apie-gen. 
de Gaulle slaptosios tarybos vir
šininko pik. de Vavrin suėmimą, 
pažymi, kad de Gaulle šį vyriau
sybės žygį laiko komunistų pro
vokacija, siekiančia sukompromi
tuoti jo asmenį ir režimą.

— Socialistai, kaip Londono ra
dijas pranešė, Prancūzijos prieš
rinkiminėj kampanijoj puola, ko
munistus. Socialistas vid. reikalų 
ministeris iškėlęs aikštėn, kad ko
munistų vadas Thorez 1940 m., 
kai prancūzai kariavo, slaptomis 
dezertiravo į Sov. Rusiją.

Ispanija
— JAV atmetė Lenkijos kaltini

mą, kuris įteiktas Saugumo Tary
bai dėl Franco Ispanijos, režimo, 
nors, iš kitos pusės, JAV pasmer
kia Franco vyriausybę, kam ji 
teikia prieglaudą naciams.

— Saug. Tarybos Ispanijos rei
kalams pakomisija gavo iš Nor
vegijos raštą, kuriuo smerkiamas 
Franco režimas. Argentina dėl 
Franco režimo nemato pavojaus 
pasaulio taikai.

Čekoslovakija
— Rusų kariuomenės transpor

tas per Čekoslovakiją, krašto vy
riausybei prašant, atidėtas iki po 
rinkimų.

—* Socialistų laikraštis „Svo- 
bodne Slowo”, atsakydamas į ko

munistų informacijos ministerio 
Vaclav Kopecky pareiškimą, kad 
rusai į savo Vokietijos zoną yra 
priėmę apie vieną milijorfą sudėtų, 
kai tuo tarpu amerikiečiai ir ang
lai į savo zonas tik 240.000 žmo
nių, rašo, kad pagal specialius 
čekų duomenis amerikiečiai iki 
šiol prisiėmė 264.000 žmonių, o 
rusai tik 21.000. Į amerikiečių zo
ną kas savaitę gabenama iki 
43.000 žmonių, o į rusų — tik 900.

JAV
— Užsienių reikalų ministeris, 

kalbėdamas per radiją Amerikos 
tautai, pareiškė, kad reikia imtis 
ofenzyvos taikai, kaip kad buvo 
ofenzyva karui.

— JTO maitinimo ir ūkio kon
ferencijoje Vašingtone Hooveris 
pasiūlė įsteigti pasaulinę maitini
mo centralę, kuri priklausytų JTO 
ir perimtų savo žinion UNRRĄ. 
Konferencijos pirmininkas JAV 
žėm. ūkio ministeris Anderson tą 
Hooverio pasiūlymą palaikąs.

— Morrisonas Amerikoje pa
reiškęs, jog bado pavojus nesi
liausiąs dar ligi ateinančių metų 
pabaigos. Bet Amerikos šaltiniai 
dideli, ir galima tikėtis paramos. x

— Prez. Trumanas pasirašė po
tvarkį, pagal kurį amerikiečiai ga
lės siuntinėti siuntinukus savo 
giminėms bei pažįstamiems Vo
kietijoje, Austrijoje ir Japonijoje. 
Tačiau dėl susisiekimo bei pašto 
sunkumų tatai nebūsią galima kol 
kas pilnai įgyvendinti.

— Netrukus prasidės JAV žu
vusių karių pargabenimas iš Eu
ropos ir Japonijos į tėvynę. Iš 
viso bus parvežta apie 328.000 ka
rių. Vieno žuvusiojo pargabeni
mas atsieina apie 500 dol.

— Žmogaus teisių komisijos po
sėdžiuose, kurie vyksta Ameriko
je, reikalaujama visam pasauly 
įvesti žodžio, spaudos' ir radijo 
laisvę.

— Įleidimui 100.000 žydų į Pa
lestiną, kaip kad yra nutarusi 
anglų’ir amerikiečių komisija Pa
lestinos klausimui svarstyti, JAV 
vyriausybė pareiškė pritarimą.

— Geležinkelio darbininkų strei
kas, trukęs tris dienas, pasibaigė.

Vokietija
— 22 buvę vokiečių feldmarša

lai ir generolai dabar yra inter
nuoti buv. Dachau koncentracijos 
stovykloj. Jie traktuojami kaip 
karo belaisviai.

— Gen. McNarney pareiškė, jog 
apie gegužės mėn. pabaigą ameri
kiečių zonoje tetiksią tik 350.000 
amerikiečių karių. Be to, kaip 
Londonas praneša, generolas pa
brėžęs, jog Vokietijos maitinimo 
padėtis būsianti kritiška, kol ji 
nebus ekononimiškai vieninga.

— 1939 m. rugpiūčio' 28 d. Ru
sijos ir Vokietijos slapta sutartis 
vėl buvo iškelta Nūmbergo na
cių byloje. Tai padarė buv. Vo
kietijos pasiuntinys prie Vatika
no, nors rusų prokuroras reiškęs 
griežtą protestą dėl tos sutarties 
minėjimo teisme.

— Tarp Passau ir Deggendorfo 
amerikiečiai pravedė šios srities 
Dunojaus laivų patikrinimą. Juose 
rasta radijo siustuva’s, dėžių su 
ginklais ir kt. nelegalios medžia
gos. Suimta 230 asmenų.

— Berlyne amerikiečiai įsteigė 
archyvą, kuriame sutalpinti doku
mentai apie asmenis, turėjusius 
ryšių sų naciais. Pranešime sa
koma, kad tie dokumentai padės 
surasti visus karo nusikaltėlius, 
kurie dabar yra pasislėpę.

— Suimant SS majorą dr. Hel
mut ‘ von Hummel, asmeninį Bor
mano patarėją, buvo rasta dėžė su 
brangenybėmis ir medaliais apie 
5 mil. dolerių vertės. Tai yra 
„Fūhrerio brangenybės", kurios 
buvo išgrobtos iš įvairių vienuo
lynų ir turėjo tarnauti buv. Vo
kietijos karo mašinai remti.

PAIEŠKOJIMAI
2316. Želvys Petras, (13a) Ans

bach, M./Fr., Hindenburg-Kaseme, 
Litauisches Komitee, ieško sūnaus 
Želvio Algirdo, brolių Jono, Juo
zo ir Vinco Želvių.

2317. Tupikas Leonardas, Laufen, 
Ob. Siedlung Nr. 274, ieško Sta
sio ir Aleksandro Lukšų, Šukio 
Stasio, motinos, brolio, giminių ir 
pažįstamų.

2318. Šėferienė Magdalena, Ol
denburg (Old.), Wehnen, liet, sto
vykla, ieško sūnų Jono ir Vlado 
Šeferių.

2319. Jankauskas Juozas, Olden- ’ 
burg (Old.), Wehnen, lietuvių sto
vykla, ieško svainių Jono ir Vla
do Šėferių.

2320. Griškevičiai Stasys ir Ju
zė, Uchte, Reg.-Bez. Bremen, Li
tauisches Lager „Vytis", ieško 
Vyšniauskaitės Donatos-Marijos.

2321. Ponomariovienė Alina, 
Ingolstadt, Elbracht-Kaserne, Lit. 
Lager, ieško sūnaus Ponomariovo 
Eugenijaus, gim. 1925 m.

2322. Gailevičiūtė Elena, Wan
gen, ieško motinos Gailevičienės 
Matildos, brolių ir seserų.

2323. Ročius Alfonsas, Gesstacht- 
Spackenberg 1225 F, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

2324. Banevičiūtė Krolienė Sofi
ja, Mūnchen 27, Mezstr. 14, ieško 
Dotnuvos akad. prof. Mackevičiaus 
Zigmo.

2325. Mitrius Juozas, Oberlen- 
ningen stovykla 652, Kreis Nur
tingen, ieško brolių Prano ir Jo
no Mitrių.

2326. Jurgilai Stasys ir Vanda 
(Beišytė), (13a) Ansbach, Hinden
burg-Kaseme, Lit. Komitee, ieško 
giminių ir pažįstamų.

2327. Jurkūnaitė Irena, (13a) 
Ansbach, Hindenburg-Kaseme, Lit. 
Komitee, ieško Senkutės Justinos.

2328. Marcinkevičienė Pranė, 
(13a) Ansbach, Hindenburg-Ka- 
serne, Lit. Komitee, ieško vyro 
Marcinkevičiaus Petro, gimusio 
1907 m.

2329. Jurkūnaitė Irena ir Kukly- 
tė Jadvyga, (13a) Ansbach, Hin
denburg - Kaserne, Lit. Komitee, 
ieško Butnoriūtės Stasės ir Juli
jos, Stankevičiūtės Bronės, Vyš
niauskaitės Danutės, Praspaliaus- 
kaitės Vilhelminos ir Riaubaitės 
Elenos.

2330. Spirgevičius Vaclovas per 
L.R.K. Seedorfe bei Zeven (Kr. 
Buxtehude), ieško Stepono ir Mor
tos Spirgevičių, Stasio ir Marės 
Stendelių ir jų vaikų Algirdo ir 
Vytauto.

2331. Butkevičius Juozas ir Ga
vėnas A., 188 Florence St. Glas
gow, Scotland C. 5, ieško brolio 
vaikų Vinco, Juozo ir Jono But
kevičių, tėvo Jurgio ir motinos 
Onos sūnų.

2332. Kucinas Juozas, Ettenheim- 
mūnster, Kreis Lahr, Baltisches 
Lager, ieško brolių Justino, Vy
tauto ir Alfonso.

2333. Dovidaitis Jurgis, Timm- 
Kroger-Schule, Am Pferdewasser 
14, Flensburg, ieško šeimos.

2334. Lukšas Jonas, Timm-Kro- 
ger-Schule, Am Pferdewasser 14, 
Flensburg, ieško giminių ir pa
žįstamų.

2335. Nevardauskas Alfonsas, 
Mannheim, UNRRA Team 23, 
ieško Tamošienės Annos, Nevar- 
dauskaitės Meilutės, Nevardausko 
Raimučio, Klinausko Kazio ir Ne
vardausko Augusto.

2336. Augaitė Ema, Ettenheim- 
mūnster, Kreis Lahr, Baltisches 
Lager, ieško seserų Kaušienės 
Onos ir Beitnerienės Marijos.

2337. Krečmeraitė-Noreikienė Ma
rija, Ansbach, Hindenburg-Kaseme, t 
ieško brolio Kre'čmero Vytauto, 
Šidlauskaitės Kristinos ir Mataskai- 
tės Leonidos.
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J. Butėnas

VYRIAUSYBIŲ APMASTYMAI
Ligi birželio 17 d., naujojo užs. 

reik, ministerių susitikimo datos, 
didžiosios sostinės turi laiko ap
sigalvoti.

Apsigalvoti prieš galutinį ap
sisprendimą. Jo netrukus bus pa
reikalauta, nes visi net per gerai 
mato, kad dabartinė politinė bala, 
o kartu ir ūkinis chaosas, yra ne
bepakenčiami. ,,Nieko negali būti 
žalingesnio, kaip neribotas da
bartinių neaiškumų užtęsimas”, 
netekęs kantrybės pastebi britų 
„Daily Telegraph".

Tasai apsisprendimas negalės ri
botis anais vietiniais bei daliniais 
klausimais, kuriuos narpliodami 
keturi ministerial visą mėnesį 
gaišo Paryžiuje. Triesto, Balkanų 
ir Viduržemio jūros klausimų 
svarstymas tebuvo europinės dra
mos prologas. Šiandien visi diplo
matiniai ir publicistiniai sampro
tavimai sukasi apie Austriją ii 
Vokietiją, kurios yra tikrasis rak
tas į visuotinį Europos patvarky
mą. Vokietija labiau, negu Tries
tas, turės atsakyti į vyriausią 
tarptautinės problematikos klausi
mą — ar patvari Rytų ir Vakarų 
sandora yra įmanoma.

♦

Paryžiaus konferencijos atsaky
mas į tą klausimą buvo neigia
mas.

Jis, tiesa, negalutinis, nes mi
nisterial dar toliau tarsis. Bet jis 
apsprendžia ir tuos busimuosius 
pasitarimus, nes jis pagrįstas jau 
įgyvendintomis politinėmis bei 
strateginėmis prielaidomis, dėl ku
rių sąjungininkai po dramatiškų 
derybų buvo sutarę karo metu. 
Pakeisti tas prielaidas reikštų ra
dikaliai pakeisti pačius didžiųjų 
sąjungininkų santykių pagrindus. 
O tasai klausimas ir yra šių die
nų tarptautinės politikos Gordi- 
jaus mazgas.

Vokietijai nugalėti vakariniams 
sąjungininkams karo metu piršo
si du keliai, maždaug vienodos 
strateginės, bet nevienodos politi
nės vertės: pulti iš Anglijos per 
kanalą ar iš Art. Rytų per Bal
kanus bei Vidurio Europą. Britai 
buvo pasisakę už antrąjį sprendi
mą. Bet sovietai nesutiko atsiža
dėti savo nusižiūrėtų pozicijų Vi

V. Račkausko nuotr..Čiurlionio“ ansamblio mišrus choras

durio Europoj ir Balkanuose. Nu
lėmė amerikiečiai, pasirinkę pir
mąjį kelią. 1944 m. spalio m. 
Maskvoje ir 1945 m. vasario m. 
Jaltoje Vengrija, Rumunija ir 
Bulgarija buvo paliktos sovietų 
įtakos sferai. Vakariniams sąjun 
gininkams sutriuškinus Vokietiją 
iš Vakarų, sovietai įsitvirtino Ry
tų, Vidurio ir Pietų Rytų Euro-

Čiurlionietė
V. Račkausko nuotr.

poje. Tik plonytis Graikijos kor
donas teskiria tą sovietinę sferą 
nuo britiškosios Viduržemio jūros.

Šitą Balkanų ir Dunojaus basei
no patvarkymą Bymes su Bevinu 
bandė Paryžiuje revizuoti, pra
džiai reikalaudami sau dalies lais
voje prekyboje su tos srities 
valstybėmis. Sovietai tas ūkines 
pretenzijas atmetė, o dabar, rei
kalaudami panaikinti sąjungininkų 
kontrolės komisijas Vengrijoje, 
Rumunijoje ir Bulgarijoje, demon
struoja savo nusistatymą likri 

vieninteliai ir absoliutūs politi
niai savo sferos šalininkai.

Tai, kas miniatiūroje jau fak
tiškai padaryta Balkanuose, vaiz
duoja visuotinį sovietų planą ne 
tik pokarinei Europai, bet ir visam 
pasauliui patvarkyti. Maskva vaiz
duojasi pasaulį padalintą į dvi da
lis. Viena pusė, apimanti Europą 
ir Aziją, tenka sovietų sferai; 
antroji — abu Amerikos žemynai, 
Australija, Filipinai ir Japonija — 
turėtų priklausyti JAV-ėms. Tą 
planą yra nusakęs pats Stalinas, 
kuris, Vašingtono valstybės de
partamento turimais oficialiais 
pranešimSis, dviem Balkanų poli
tikams pakartotinai pareiškė, kad 
JAV-ių ir Sovietų Sąjungos inte
resai rimtai nesusiduria nė vienoj 
žemės rutulio srityje. Tačiau Sta
linas pridūręs, kad britų ir sovie
tų interesų susidūrimas esąs aiš
kus ir visuotinis ... (New York 
Herald Tribune, 1946 m. gegužės 
17 d.)

Paryžiaus konferencija ir iširo, 
kad Bymes stojo prieš revoliuci 
nį senojo jėgų santykio pateiki 
mą ir atmetė tokį naujosios tvar 
kos principą, savo laikymusi pa
brėždamas, kad JAV tebėra Vie
no Pasaulio pionierius ir darnaus 
tarptautinio bendradarbiavimo čem
pionas.

*
Po nepasisekusio laboratorinio 

taikos bandymo Balkanuose ir 
prie Triesto, birželio vidury ateis 
eilė didžiajam Vokietijos eksperi
mentui.

Potsdamo konferencijoje didieji 
sąjungininkai pasidalino Vokietiją 
zonomis, bet sutarė išlaikyti jos 
ūkinę vienybę. Ligi šiol praktiškai 
laikomasi tik pirmojo nutarimo. 
Ne tik politinė, bet ir ūkinė siena 
tarp rytinės ir vakarinių Vokie
tijos zonų yra, galima sakyti, her
metiškai uždaryta. Rytinė Vokie
tijos zona metodiškai paverčiama 
nacionalistine — komunistine vals
tybe, nieko bendro neturinčia su 
vakarinėmis zonomis; jos ūkis ir 
pramonė palaipsniui priderinami 
prie SSSR ūkinės sistemos ir pra
monės planavimo. Minėtosios sie
nos hermetiškumą Molotovas, pa
sakytume, užantspaudavo, Pary
žiuj atmesdamas Bymes pasiūly
mą svarstyti Vokietijos problemą 
krašto visumos rėmuose. JAV ta 
da pasijuto priverstos padaryti 
drastišką žygį — sustabdyti Pots
dame sutartą vokiečių pramonės

Gen. F. Morgano (trečias iš kairės) apsilankymas Hanau DP stovykloje 
Pr. Remeikos nuotr

išgabenimą iš savo zonos į Sovie
tų S-gą Vokietijos reparacijų 
sąskaita.

A. Mikulskis, „Čiurlionio" 
ansamblio vadovas

Jeigu Maskva ligi naujosios 
konferencijos neapsispręs iš pa
grindų peržiūrėti savo ligšiolinių 
koncepcijų, gresia pavojus, kad 
Vokietijos zonų siena pavirs dvie 
jų priešingų Europos frontų ski
riamąja linija. Londone jau vėl 
atgyja kalbos apie Vakarų bloką, 
kurio antikomunistinis pobūdis 
būtų neabejotinas.

*

Užeuropio politikos' reiškiniai, 
deja, nepraskaidrina tų niūrių 
nuotaikų, kurias sukelia europi
niai taikos rūpesčiai.

Irano bylą Saugumo Taryba nu
tarė ir toliau palikti savo darbų 
dienotvarkėje, nors Irano vyriau 
sybė paskutinę minutę ir pranešė, 
kad raudonoji armija iš Aze- 
beidžano sutartu laiku pasitrauku
si. Saugumo Taryba suabejojo, 
kiek rimti ir patikimi galėjo būti 
vyriausybės komisijos tyrinėjimai, 
į kuriuos ji buvo išvežta sovietų 
lėktuvu; Taryba neišleido iš akių 
ir tos aplinkybės, kad kone karo 
padėtis vyrauja tarp centro vy 
riausybės ir . Azerbeidžano auto 
nomistų, kurių pajėgos sovietų 
buvo parengtos ir moderniai ap 
ginkluotos.

Iš naujo užliepsnojo pilietinis 
karas Kinijoj, abiejose pusėse 
užangažuodamas šimtus tūkstančių 
karių, aistringai besigrumiančių 
dėl Mandžūrijos užvaldymo. Mas
kvos radijas ir „Pravda" skelbia, 
kad kinų komunistų numušti 
Ciangkaišeko kariuomenės lėktu

vai pasirodę esą amerikietiški, o 
jų lakūnai amerikiečiai. Savo 
ruožtu Vašingtonas skelbia, kad 
ligi 10 proc. kinų komunistų pa 
jėgų sudaro raudonosios armijos 
kariai ir kad visas modernus tų 
pajėgų apginklavimas pažymėtas 
sovietų gamybos ženklais ...

Pagaminta spalvota apžvalginė 
filmą apie Lietuvą

Amerikoje pagaminta 500 pėdų 
ilgumo spalvota ' apžvalginė filmą 
apie Lietuvą. Filmai pritaikyta 
muzika ir angliškas tekstas. Fil- 
mos vaizdai yra parinkti iš bro
lių Motuzų nepriklausomoje Lie
tuvoje padarytų filmavimų. Ame- 
rikosi filmų specialistai mielai 
talkininkavo, padėdami parinkti 
ir suderinti vaizdus pagal jų grožį, 
svarbą ir įdomumą. Filmos turinys 
parodo Lietuvą ir jos gamtą. Pa
rodoma senoji — keturiolikto ir 
šešiolikto šimtmečių — Lietuva ir 
nepriklausomybę atgavusi moder
niškoji Lietuva su puošniais pa 
statais, tiltais, geležinkeliais. Fil
mos pabaigoje jaudinančioje sce
noje per Lietuvos vaikučius krei
piamasi į amerikiečius dėl Lietu
vos ateities. Si apžvalginė filmą 
rodoma Amerikoje. Manoma ją 
atgabenti ir į Vokietiją, kad ją 
galėtų pamatyti lietuviai tremti
niai, o taip pat su Lietuva ir jos 
gamtos grožiu būtų supažindinti 
okupacinės kariuomenės ir UNR- 
RA'os pareigūnai.

Lietuvių tremtinių buvimui Vokie
tijoj paminėti L Raudonasis Kry
žius išleido pašto ženklus, kuriuose, 
kaip mūsų buities simbolis, atvaiz
duotas pernai Augsburge pasta
tytas lietuviškas kryžius. Ženklo 
projektą paruošė dail. V. Ratas.
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