
lietuvi! Jei saulė ant tavo dangaus 
Kada užtekės, tu nespiauk ant žmogaus, 
Nors tavo netroško jis labo!
Tiktai parašyk: „Kas prieš tiesą 

kariauna,
Pats rankomis savo sumanymą 

griauna.*'
Tą žodį iškalk ant jo stabo!

Maironis
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Jurgis Kilna

TREMTINIU ATEITI SVARSTANT
Be gražiai formuluotų Lietuvių 

Tremtinių Bendruomenės Statuto 
įžangoje tremtinių pagrindinių 
tikslų — ,.Esančiai ištrėmime lie
tuvių tautos daliai sveikai ir pa
jėgiai išlaikyti, lietuvio vardui 
saugoti, lietuvių tremtinių švietimui 
tvarkyti, profesiniam pasiruošimui ir 
specializacijai vykdyti, tautiniam 
solidarumui ir darbo meilei ugdyti, 
tremtinius globojančioms įstaigoms 
bei administracijai talkinti ir tuo 
keliu naujam gyvenimui nepriklau
somoje Tėvynėje ruoštis", kuriuos 
kiekvienas tremtinys turėtų kalte 
įsikalti, šių dienų mūsų žiaurusis 
likimas iškelia ir mūsų sąmonėje 
įbrėžia naujus mūsų likimo dės
nius.

Nė akimirkai negalime užsimirš
ti, kad mūsų visų svarbiausiasis 
tikslas yra juo greičiau grįžti į 
laisvą, demokratinę ir nepriklauso
mą Lietuvos Valstybė. Grįžti 
nepalūžusiems sveikata ir dva
sia ir visapusiškai pasirengu
siems dirbti tėvynės atkūrimo 
iš griuvėsių darbą. Kol kas viso
mis jėgomis dirbti ir savo darbą 
derinti su kitais tautiečiais bei su 
įvairiomis veikiančiomis organi
zacijomis, kad. šis grįžimas juo 
greičiau ateitų. Niekuo nekenkti 
šiam likiminiam mūsų tautos už
daviniui, iki. paskutinių jėgų ko- 
.voti dėl tėvynės išlaisvinimo.

Svarbu kiekvienam tremtiniui 
įsisąmoninti, kad jis čia atsidūrė 
ne kaip koks pabėgėlis, emigran
tas, turistas ar koks dykaduoniau- 
tojas, bet baisiojo pasaulinio ka
ro pasekmėje, kaip nelaimingas 
karo padarinys, netekęs savo tė
vynės, turto, namų židinio ir visa 
to, ką laisvų tautų nariai savo tė
vynėse turi ir kuo pilna krūtine 
alsuoja, kaip išvietintasis asmuo, 
DP, arba! mūsiškai — tremtinys. 
Tremtinio titulu mes dabar turime 
pakenčiamą gyvenimą, tremtinio 
pagrindu nles turėsime moralinę 
teisę ir ateityje tikėtis žmoniško 
sayęs traktavimo, įkurdinimo ir 
išlaikymo, jeigu dar kurį laiką ne
galėsime grįžti Lietuvon. Šitokių 
teisių tikėsimės iš visų, kas dar 
nenustojo žmoniškumo, ir pirmoje 
eilėje iš savę organizacijų bei 
įstaigų Europoje ir užjūriuose. Ne 
tik tikėsimės, bet dėl jų kovosi
me ir skatinsime kitus jas pripa
žinti bei paremti. Tiek daug išken
tėję, neprivalome virsti pastumdė
liais ar kokių machinacijų objek
tais.

Kaip karo padariniai — tremti
niai, kol negalime grįžti laisvon 
tėvynėn, turime organizuoti savo 
gyvenimą, kad nepakenktume sa
vo tautos reikalams, patiems sau 
ir nebūtume našta svetimiesiems. 
Čia yra keletas galimybių tinka
mai praleisti tremties laikotarpį. 
Pasikeitus dabartinei globai, kom
paktine ir tautine bendruomene įsi
kurti kur nors laisvesnėje vietoje 
Vakarinėje Europoje, dirbti ir iš
gyventi laiką iki sugrįžimo Lietu

von. Šitoks įsikūrimas ir gyveni
mas be rimtos tarptautinių organi
zacijų pagalbos neįmanomas. An
troji galimybė būtų taip pat tau
tine bendruomene vykti į Jungt. 
Amerikos Valstybes ar į Kanadą, 
kur savo tautiečių bei laisvosios 
Amerikos įstaigų pagalba tihka- 
mai apsirūpinti darbu, įsikurti, iki 
ateis grįžimo laikas. Darbo ir įsi
kūrimo požiūriais neblogiausios

Tilžės gatvė Šįauliuose vokiečiams pasitraukiant (1944 m.)
L. Seibučio nuotr.

mums laikinio apsigyvenimo šalys 
būtų Naujoji Zelandija, Australi
ja, Cili ir Argentina, bet grįžimas 
iš šių kraštų beveik neįmanomas 
dėl milžiniškų tolių ir kelionės iš- 
laidų. Kaip matome, kalba eina 
apie laikinį įsikūrimą aukštos kul
tūros ir civilizacijos kraštuose, bet 
jokiu būdu nesiūloma vykti į ato
grąžų šalis ir virsti pionieriais be 
mažiausių įsikūrimo sąlygų lauki
nėse dykumose. Šitokiems bandy
mams ryžtis neleidžia nei mūsų 
amžius, nei sveikata, nei profesi
jos, nei, pagaliau, turimi ištekliai, 
be kurių ir turtingiausiuose žemės 
plotuose tenka virsti darbo ver
gais, bet ne laimingais gamtos tur
tų išnaudotojais. Šitoki mūsų lai

kinio apsigyvenimo norai turi mus 
visus sujungti, ir turime mes dėl 
jų kovoti, bet jokiu būdu nepasi
duoti kartais iš šalies viliojamiems 
ir eiti gražiais iš pažiūros, bet ne
laimę lemiančiais šunkeliais. Lai
kinio įkurdinimo reikalu mūsų 
bendruomenės vadovybė turėtų 
greičiausiu laiku sukviesti visų 
profesinių organizacijų atstovus ir 
sudaryti tikrai darbingą organą.

Žinoma, gyvename nepaprastus 
laikus, ateities įspėti niekas ne
gali, ir visapusiškai patikrinti kiek
vienam tremtiniui ateities, gyveni
mą neįmanoma. Šiuo atveju dau
giausia kiekvieno tremtinio liki
mas priklauso nuo paties žmogaus 
iniciatyvos, veiklumo, gerų norų 
bei pastangų tinkamai pasirengti 
galimam įsikurdinimui ir šį įsikur- 
dinimą sėkmingai atlikti. Taigi, lie
kasi teisinga amžinoji tiesa, kad 
kiekvienas žmogus yra savo laimės 
kalvis. Geriausi planavimai, numa
tymai, spėliojimai, organizacija 
nieko nepagelbės, jeigu patys 
tremtiniai bus abejingi ir maža 
kuo prisidės šiuos planus bevyk
dant. Galima rinkti davinius, juos 

grupuoti, nustatyti dėsnius, bet 
pats vykdymas ir gyvenimas dau
giausia priklauso nuo pačių trem
tinių darbo ir pasišventimo. Taigi, 
nė vienos valandos nepraleisklme 
nepasirūpinę savo dabartimi ir 
ateitimi.

Be to, labai svarbu ir dabartinį 
mūsų gyvenimą tinkamai tvarkyti. 
Juk kasdien atitinkami stebėtojai 
seka mus, renka davinius, statisti
ką, daro savo išvadas ir siunčia 
mūsų likimą sprendžiantiems or
ganams. Neatrodykime blogesniais, 
kaip iš tikrųjų esame. Vieno antro 
mūsų išsišokimas, nerimtumas, nu
sižengimas ar nusikaltimas tene- 
meta baisios dėmės. visai lietuvių 
bendruomenei. Kovokime su trem
tinių negerovėmis visais galimais 
būdais. Kovos priemonės smulkiai 
išdėstytos Liet. Tremt. Bendr. Sta
tuto pirmajame priede, „Bendruose 
nuostatuose su tremtinių negero
vėmis kovoti". Kovokime, sudary

J. Aistis

MATER DOLOROSA
VISOS tavo viltys, svajos ir troškimai 
Nuolatos sudūžta, lyg uolon banga . . .
Visas tavo kelias, tartum prakeikimas,_ 
Tartumei plėšikų atšiauri anga . . .

Mater dolorosa, tu basa per gruodą, 
Darganas ir šaltį eidama dairais — 
Nuožmūs atėjūnai tuština aruodus, 
Atneštinį kraitį draskosi žiauriai.

Tau palieka skurdą, degėsius ir vargą, 
Sėdami neviltį, ligą ir siaubus — 
Tavo šviesias godas maitoja ir dergia 
Ir varu klupdina garbinti stabus ....

Motirta tėvyne, kaip tu bepakėlei?
Kaip tu išnešiojai geliamoj širdy
Mergautinę godą? Kaip audroms įšėlus 
Sopuliu ir viltim lieki išdidi? . .

Ateity vaidenas rožės ir lelijos
Ir takai paskendę kvepiančiuos žieduos,
Nors širdyje tvyro aštrūs kalavijai, 
Nors nedžiūsta niekad ašaros veiduos .*. .

Tu vis nori buitį vyvingriai išausti 
Ir sukrauti kraitį klėty į skrynias — 
Svetimi ateina, pančiuosna sukausto, 
Gąsdina rytojaus tamsia nežinia ...

Vėl numesi pančius nedraugo nukaltus,
Vėl laisvuosius žingsnius palaima lydės — 
Tavo šviesaus žvilgsnio ir aukštai iškelto 
Sopulingo veido daugis pavydės.

Motina tėvyne, tavo žygiai sunkūs, 
Bet vis eiki priekin ir tikėk tvirtai — 
Visa laiko bėgy dyla ir nublunka, 
Visa užsimiršta — užsimirš ir tai . . .

Kas, kad tavo viltys, svajos ir troškimai
Laikinai sudūžta, lyg uolon banga,
Kas, kad tavo kelias, tartum prakeikimas, 
Tartumei plėšikų atšiauri anga . . .

dami stovyklose tikrai padorios 
darbo bendruomenės opiniją. Vi
suomet atminkime, kad geras mū
sų vardas daug lems sunkiuose 
įsikurdinimo rūpesčiuose. Be to, 
nerodykime, kad dabartinis mūsų 
gyvenimas pilnas linksmybių, per
tekliaus, prabangos ir gero gyve
nimo. Iš tikrųjų esame baisūs varg: 
dieniai ir nėra ko turtuolius vai
dinti. Tuščias pasipūtimas gali su
daryti kreivą vaizdą ne tik svetim
taučių akyse, bet net užjūrio bro
liuose, kurių tarpe atsiranda balsų 
apie gerą mūsų dabarties gyveni
mą ...

Paminėjau keletą dėsnių, kurie 
turės rimtos svarbos tolimesnį lie
tuvių tremtinių likimą nagrinėjant 
ir sprendžiant. Jų yra ir daugiau. 
Įsisąmoninkime išdėstytuosius ir 
atitinkamai elkimės. Tuomet mūsų 
tautiniai, bendruomeniniai ir as
meniniai reikalai mažiausia nu
kentės.

1
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slavų laimėjimo atveju tos salelės 
būtų tuoj pat užlietos tos įnirtu- 
sios slavų jūros, nepasirodant net
gi toj vietoj ir burbulams vandens 
paviršiuje.

J. Kazickas

Triesto problema 4 Didžiųjų Ministerių 
Konferencijoj

„Geležinę uždangą", dalijančią 
Europą j du frontus, jūs galite 
matyti didžiulio medinio buomo 
formoje 3 mylios į rytus nuo 
Triesto miesto. Jis sulaiko bet kokį 
judėjimą, tekantį į maršalo Tito 
kontroliuojamą sritį. Gerai apgink
luoti jugoslavai rūpestingai saugo 
šį postą. Virš jų galvų plevėsuo-

Hersfeldo stovyklos UNRRA 
direktorė Miss E. L Gronert

japčiose vėliavose spindi penkia
kampė raudona žvaigždė. Patekti 
už tos „geležinės uždangos" ga
lima tik su neįmanomai sunkiai 
gaunamais praėjimo liudijimais. 
100 metrų į vakarus nuo to buomo, 
kitoje „niekieno žemės" pusėje, 
yra anglų — amerikiečių zonos 
perėjimo punktas. Čia nėra jokio 
barjero skersai kelio ir beveik jo
kių suvaržymų norintiems patekti 
į šią sritį", rašo „New York Herald 
Tribune" korespondentas iš miesto, 
kurio svarba toli pražengė jo pa
ties ribas. Tiesa, po įtemptų diskusi
jų 4 Didžiųjų Ministerių konferenci
joj, virš Triesto kaba svaiginanti 
ramuma, tačiau niekas neabejoja, 
gi kuo mažiausiai pats maršalas 
Tito, kad ši ramuma Adrijos pa
kraštyje visados reiškia didžiulę 
audrą. Joks susitarimas nebuvo 
atsiektas, jokie kompromisai pasi
rodė negalimi ir netgi neįmanomos 
jokios nuolaidos, kurios leistų bent 
kompromiso šešėlį pajusti! Ge
gužės mėn. konferencija parodė, 
kad ši problema yra neišspren
džiama. Ir nors virš Triesto ramu, 
tačiau pačiame mieste jau tvanku, 
nes kiekvienas triestietis yra 
įsitikinęs, gi jo įsitikinimai buvo 
šimtu įvairiausių argumentų pa
tvirtinti 4 ministerių, kad jis yra 
tarptautinė atominė bomba. Žino
damas tai, jis žino kartu ir kad jis 
gali išsprogdinti Europą. O tai jau 
duoda jam ir jo miestui atitinkamą 
svorį.

300.000 gyventojų miestas šian
dien ramus yra tiktai savo ne
darbe. Skaisčios saulės apšviesto 
miesto gatvėse slankioja 5.000 be
darbių raštininkų. 7.000 kitų tar
nautojų yra tik užregistruoti dar
bams, tačiau dėl visiško uosto ap
mirimo nieko nedirba. Tokiu būdu 
44% visų Triesto gyventojų yra 
bedarbiai Ir kiti 6% gauna atly
ginimus vien tik todėl, kad įsta

tymas draudžia darbdaviams at
leisti darbininkus, nežiūrint, kad 
pastarieji ir neturi jokio darbo. 
Savaime suprantama, kad ši situa
cija negali ilgai tęstis, nes Triesto 
gyventojai nėra toje stebuklingoje 
viskuo aprūpintų ištremtųjų padė
tyje ir turi mokėti ne tik už juo
dą duoną, bet ir už gražią muziką, 
kuri skamba puikiose uosto ir ap
linkinių kurortų kavinėse. Pinigai 
gi negaunami veltui. Reikia dirbti, 
darbo gi nėra. Per puikius Triesto 
molus jau ištisi metai nepersirito 
nė viena tona civilinei komerci
jai paskirtų prekių. Vietinė Sąjun
gininkų karinė valdžia yra nu
tarusi atstatyti miestą į jo prieška
rinį lygį, kada pro tą uostą vyko 
centrinis Europos prekių pasikei
timas su visu pasauliu. Tačiau, 
nors darbų projektuose ir numa
tyta šiam tikslui 10.000.000 dolerių, 
to uosto išjudinti nėra jokios vil
ties. Priežastis gi ta pati, dėl 
kurios šiandien skyla pasaulis į du 
frontus: to uosto didieji klientai 
— Jugoslavija, Vengrija, Čekoslo
vakija ir dalis Austrijos — yra už 
tos ribos, per kurią nėra jokio 
ryšio su likusiu pasauliu. Nes jei
gu norima užtikrinti miesto gerovę, 
pirmiausia reikia jį sujungti su 
Centrine Europa. Kaip tad tin
kamiausiai išspręsti šią problemą?

Nėra, rodos, abejonės, kad, ple
biscitu sprendžiant Triesto pro
blemą, italai išeitų laimėtojais. Jie 
sudaro 
pačiame 
linkėse. 
mesnės 
priskirtos šiam uostui taip pat, nes 
lygiai, kaip Vilnius negali išsilai
kyti vien tik iš savęs, taip negali 
ir Triestas. Bet tos tolimesnės apy
linkės yra išimtinai slovėniškos, 
kur italai sudaro tik mažas saleles. 
Tos salelės italų laimėjimo atve
ju stengtųsi ekonomiškai išspausti 
ir visą slavų jūrą. Tačiau dar 
mažiau yra abejonių, kad jugo-

persveriantčią daugumą 
mieste ir artimose apy- 
Betgi tokiu atveju toli- 
apylinkės turėtų būti

Jeigu bandysime rasti spren
dimą, kuris mažiausia vargo sukel
tų visam pasauliui, tai reiktų visą 
ginčijamą sritį atiduoti Jugoslavi
jai. Tiesa, Italija šiuo sprendimu 
būtų labai įžeista, nuskriausta, 
tačiau ji nesugebėtų paimti ginklo 
į savo rankas šiai netiesai atitai
syti. Italija dabartiniu metu yra 
nugalėta ir be jokių romantinių 
iliuzijų tauta. Juo labiau pasi
ruošimas ginklu spręsti šį klau
simą tuoj pat visam pasauliui pri
mintų, kad ji tebėra ta pati Musso- 
linio Italija. O šio antspaudo ten
ka, deja, italams visokiom prie
monėm vengti.

Visai kitas reikalas su Jugosla
vija. Čia jūs turite karinę, na
cionalistinę ir aiškiai prorusišką 
Balkanų vyriausybę, kuri ginčysis 
dėl visko, pradedant nuo teorijos, 
kad ji laimėjo šį karą. Nedrau
giška, įtarianti, savanaudiška 
vyriausybė, kurios faktiška tarp
tautinė laikysena yra taip panaši 
į nacistišką Vokietiją, kad ir labai 
įgudusi akis negali pastebėti jokio 
skirtumo („Daily Mail", Apr. 18, 
46). Ir ši vyriausybė yra pasiryžusi 
laimėti ginčijamą teritoriją bet 
kokia kaina. Nevengė tad ir jų 
atstovai 4 Didžiųjų Ministerių kon
ferencijoj pagrasinti, jog nepa
lankaus sprendimo atveju Jugo
slavija pati sugebės rasti teisingą 
išeitį. Gegužės mėn. 12 d. mar- 

I šąląs Titas, kalbėdamas šiuo klau
simu Zagrebe, pareiškė: „Mes ne
galime daryti jokių nuolaidų mūsų 
reikalavimuose — nei ištisai, nei 
iš dalies, nes mes esame teisingi 
kiekvienu atžvilgiu. Pagaliau Jugo
slavijos aukos ir tereikalauja tik
tai to, kas priklauso jai— Istrijos, 
Triesto ir Slovėnų pakraščio" 
(„Times", May 13, 1946).

Vienintelė tad garantija išvengti 
to pasaulio rūpesčio ir vargo būtų 
atiduoti Triestą su visomis jo apy
linkėmis Jugoslavijai. Bet ar gali 
būti pasaulis taip tvarkomas?

Ir taip prieiname prie trečio 
kriterijaus — sudaryti situaciją, 
kuri, neatsižvelgiant į gyventojų 
sudėtį, duotų šiam miestui ekono
minį žydėjimą, o tuo ir laisvę, ^et, 
pasirodo, ir tai yra neįmanoma.

Iš vaikų šventės Mūnchene. — Zuikių karalius klausosi vaikų 
deklamacijų. V. Rasiūno jiuotj.

Jeigu šio miesto ir srities gyven
tojai, būdami Austrovengrijos im
perijos dalimi, neturėjo jokių 
šovinistinių susikirtimų, bet vie
toj to mėgo gerai gyventi, tai nors 
paskutinis troškimas ir nepasikeitė, 
prie jo atsirado baisus šovinizmas. 
Jis jau pradėjo klestėti fašistinės 
Italijos laikais, tačiau visoje pilnu
moje jis sužydėjo Tito partizanams 
paėmus šią sritį. Kentėjo kaltas ir 
nekaltas, nes fašisto vardas buvo 
užmestas kiekvienam, kas tik ne
buvo komunistas.

Žiūrint grynai iš ekonominio 
taško, šis klausimas irgi nesiduoda 
išsprendžiamas, nes prieš atgau
nant šią sritį fašistinei Italijai, 
Triesto prekyboje italai tesudarė 
vos 4% jos apyvartos. Gi kada 
fašistų valdymo metais Jugoslavi
ja pradėjo boikotuoti šį uostą, jų 
dalyvavimas prekyboje neviršijo 
5%. Taigi, kitais žodžiais, šis uostas 
ekonomiškai nereikalingas nei 
vieniem, nei kitiem, arba bent ma
žiausia — ir vieni, ir kiti gali be 
jo gyventi.

Žinoma, prie tų paviršutiniškų 
kriterijų prisideda ištisa eilė kitų, 
kuriuos kiekviena suinteresuota

šalis nori įrodyti esančius le
miamais.

Scena iš „Pirmo skambučio" Augsburgo lietuvių dramos teatre V. Račkausko nuotr.

Kaipgi sekėsi spręsti šį klausimą 
4 Didž. Užsienių Reikalų Minis- 
teriams, susirinkusiems galutinai 
paruošti taikos sutarčių projektų 
besiartinančiai taikos konferenci
jai? Jau nernai Londono konferen
cijoje pasirodė, kad Triestas yra 
vienas iš jautriausių klausimų. 
Jautrus todėl, kad reikalas pirmoj 
eilėj liečia ne nugalėtuosius, bet 
laimėtojus. Todėl buvo nutarta su
daryti Ekspertų Komisiją, kuri 
paruoštų sienos projektą, atsižvel
giant į etnografinius vietos duo
menis. Komisija buvo sudaryta iš 
amerikiečių, anglų, rusų ir pran
cūzų atstovų. Nuvykusi į Triestą, 
komisija gana intensyviai dirbo ir 
finale, parengusi pranešimą, įteikė 
4 Didiesiems Ministeriams ir 4 skir
tingus pasiūlymus. t Sovietų pa
siūlymas pilnai reprezentavo Jugo
slavijos reikalavimus, gi kiti trys 
su mažais skirtumais buvo dau
giau ar mažiau palankesni Italijai. 
Balandžio mėn. 27 d. klausimas 
buvo pradėtas nagrinėti pačių 
ministerių, tačiau ' pasirodė, kad 
kiekvienas iš ministerių pradėjo 
girti savo eksperto pravestą liniją 
kaip artimiausią teisingiausiam 
sprendimui. Joks progresas nepa
darytas. Po poros dienų dar sykį 
grįžus prie šio klausimo, nutarta 
iškviesti Jugoslavijos ir Italijos 
vyriausybes išklausyti jų nuo
monių dėl 4 skirtingų linijų. Ge
gužės mėn. 3 dieną Ministerių kon
ferencija išklausė besiginčijančių 
valstybių nuomones. Italai pritarė 
amerikiečių, anglų ir prancūzų 
pasiūlytai sienai, tačiau leido sau 
ta pačia proga pareikšti, kad tos 
sienos, deja, nesiekia taip toli į 
rytus, kaip iš tikrųjų turėtų būti. 
Jugoslavams labai patiko Sovietų 
siūlymas, tačiau, jų manymu, 
siena neina taip toli į vakarus, 
kaip iš tikrųjų turėtų būti. Ir taip 
sprendimas negalėjo būti atsiektas.

Gegužės mėn. 4 dieną Molo
tovas pareiškė, kad Triesto klau
simas yra ne etninė, bet politinė 
problema ir kajp tokia turi būti 
ir sprendžiama. Kadangi Jugosla
vija yra daug prisidėjusi prie Są
jungininkų laimėjimo, tai jis siūlo 
Triestą galutinai perduoti Jugosla
vijai, gi jis savo ruožtu esąs pa
siryžęs padaryti kai kurių nuolai
dų kituose klausimuose. Tačiau 
kiti 3 ministerial su šia Molotovo 
pažiūra nesutiko, aiškindami, kad 
Triesto gyventojų persveriančią

(Perkelta į 5 psl.)
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J. G. Miliušis

Dvasiai ir duonai
Žmogui pasauly išsilaikyti visų 

pirma reikia duonos ir viso to, kas 
su ja artimai susiję. Tačiau tikrajam 
žmogui to per maža, nes „žmogus 
ne vien duona gyvena", nes dvasios 
gyvybė ir jos reikalai jam taip 
pat svarbūs. Kada žmogus pasta
tomas į tokias aplinkybes, kad jis 
tik apie duoną temąsto ir dėl jos 
tedirba ir tekovoja, jis tada darosi 
panašus j būtybes, kurios neturi 
dvasios. Kas dvasios reikalus už
miršta, tas tampa gyvuoju lavonu, 
nes tik savo dvasia ir jos apraiš
komis žmogus iškyla aukščiau vi
sų žemes būtybių ir tampa pasau
lio viešpats. Per dvasią žmęgus 
tampa panašus i Dievą.

Todėl ir mūsų, tremtinių, reika
lai telkiasi apie du gyvybinius ži
dinius — dvašią ir duoną. Karo 
ir pirmieji ištrėmimo metai Vokie
tijoj per daug buvo nukreipę mū
sų dėmesį į duoną. Tačiau su iš
laisvinimu ir su sąjungininkų glo
ba per UNRRA nuo pernai metų 
vasaros mūsų duonos reikalai pa
gerėjo. Tada mes pamatėme, kad 
mūsų dvasia yra apleista ir 
suskurdusi. Mes pajutome ir dva
sinių, vertybių alkį. Jam pasotinti 
mažiau paramos susilaukėme. Bet 
kadangi mūsų alkis buvo didelis, 
tai mes, lietuviai, patys šioj srity 
nemaža padarėme.

Visi atsimename, kaip pernai 
vasarą, vos didžiosioms stovykloms 
susikūrus, ėmėme steigti chorus. 
Šiandien reta stovykla (nebent 
mažosios) jų neturi. Ne vie
nas jų važiuoja su koncer
tais į kaimynes ir tolimesnes sto
vyklas. Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas A. Mikulskio ir p-lės 
Baronaitės, jau išgarsėjo ne tik 
lietuvių, bet ir užsieniečių, ypač 
prancūzų tarpe. Kiek kitokio žanro 
tautinio meno ansamblis, vado
vaujamas St. Sodeikos, G. Veličkos 
ir p-lės Liškūnitės, Wiesbadene 
taip pat sutraukia minias savų ir 
svetimų klausytojų. Jei jis kitų 
tautų dar kiek- mažiau žinomas 
negu čiurlioniečiai, tai tik dėl to, 
kad jis vėliau susiorganizavo ir 
pradžioj mažiau paramos susilaukė 
iš šalies. Beorganizuojant tuos 
stovyklų chorus, kurie tenkina 
mūsų masių estetinius reikalus, 
iškilo naujų talentų tiek atlikėjų, 
tiek vadovų tarpe. Kaip malonų 
pavyzdį norisi pairiinėti ponią Priž- 
gintienę. Tai bene vienintelė mo
teris chorvedė, kuri sėkmingai 
tvarko Seligenstadto didelį mėgė
jų chorą.

Menkiau pasireiškia grynieji kūrė
jai. Mūsų kompozitoriai tik vieną 

kitą žymesnį kūrinį tesukūrė. Mū
sų poetai ir rašytojai tik vieną 
kitą knygą teišleido, nors naujų 
kūrinių daugelis turi parašę. Sun
ku kurti ir mūsų mokslininkams.

Mūsų laikraščiai, ypač tie pir
mieji, kurie kūrėsi sunkiose aplin
kybėse, šiandien puikiai tarnauja 
savo tautiečiams. „Žiburiai", „Mū
sų Kelias", „Aidai” ir/ „Naujasis 
Gyvenimas" yra susilaukę visų 
pripažinimo ir net sukelia malo
naus nusistebėjimo svetimtaučiuo
se. Tai mūsų kultūrino subrendimo 
aiškūs įrodymai.

Ir religinis mūsų gyvenimas vis 
geriau susitvarko. Š.v. Tėvas, susi
rūpinęs mūsų religiniais reikalais, 
buvo atsiuntęs savo pasiuntinį ar- 
kivysk. Chiarlo. Ištyręs mūsų 
būklę, jis įsteigė Apaštališką De- 
legatūrą lietuviams, gyvenantiems 

Iš vaikų šventės Mttnchene. — 
Vaikai su dr. Kalvaičiu laukia 

zuikių karaliaus.
V. Rasiūno nuotr.

Vokietijoj ir Austrijoj. Ji dabar 
tvarko visus tuos tikinčiųjų rei
kalus, kuriuos paprastai rūpino 
vyskupijų kurijos. Tiesa, ir pir
miau ištrėmime gyvenantieji Lie
tuvos vyskupai nebuvo užmiršę 
savo tautiečių. Įvairiomis progomis 
jie mums parašydavo paskatinančių 
ir paguodžiančių ganytojiškų laiš
kų; jie mėgindavo tvarkyti kunigų 
pasiskirstymą. Tačiau, būdami sve
timoj žemėji, neturėdami specialių 
įgaliojimų, jie savo patvarkymus 
tegalėjo remti geru žodžiu ir au
toritetu. Tai negalėjo pašalinti kai 
kurių trūkumų. Pvz., atsitikdavo, 
kad prie vienų stovyklų kunigų 
būdavo per daug, o kai kurios jų

pasigesdavo. Tai ir UNRRA parei
gūnai kartais primindavo. Dabar 
Apaštališkoji Delegatūra tiems 
reikalams tvarkyti turi visus įga
liojimus. Jau įvyko dekanų kon
ferencija; 4. VI — 7. VI vyksto 
visiems kunigams skirtos stu
dijinės rekolekcijų dienos; nu
matomos studijų dienos pasaulie
čiams; planuojami leidiniai dvasi
nei kultūrai kelti.

Per metus daug ir gražaus darbo 
yra nudirbusios mūsų mokyklos — 
darželiai, pradžios mokyklos, gim
nazijos. Darbas pradėtas ir dirb
tas labai nepalankiose sąlygose — 
be mokslo priemonių, be vadovė
lių, be tinkamų patalpų. Jei dau
gelis mokyklų dirbo patenkinamai 
arba gerai, jei kai kurios gimna
zijos jau baigė mokslo metus, pa- 
keldamos daug mokinių į aukštes
niąsias klases ir išleisdamos pir
muosius tremties abiturientus, — 
tai žymūs to nuopelnai tenka mū
sų pasiaukojusiems pasiryžėliams 
mokytojams.

Tačiau tame didžiuliame kultū
ros bare, kurį atlieka mūsų mo
kyklos tremtyje, yra geras ruožas 
neariamo dirvono — būtent: stinga 
specialiųjų ir amatų mokyklų. 
Mūsų mokyklos, tiesa, ne dėl sa
vo kaltės pakrypo į dvasinius 
•mokslus, palikdamos nuošaly tas 
sritis, kurios labiausiai susijusios 
su duona. Lig šiol praktine sritimi 
daugiausia rūpinosi trumpalakiai 
kursai. Dabar jau ir šitoj srity 
mėginama padaryti stambesnių 
pataisų. Antai, britų zonoj, girdėti, 
organizuojama prekybos mokykla. 
Amerikiečių zonoj (Nūrtingene) 
kuriama aukštesnioji technikos 
mokykla. Linkėtina, kad ir kitur 
tų praktinių mokyklų atsirastų.

Visiems aišku, kad svarbiausia 
kliūtis amatų mokykloms įsisteig
ti — įvairių dirbtuvių ir mašinų 
neturėjimas. Jų tremtyje gal ir 
nebus galima įsigyti. Bet išauklėti 
visų sričių amatininkų būtinai rei
kia. Todėl reikia eiti ir naudotis 
vokiečių specialiomis mokyklomis, 
ypač tų sričių, kurių Lietuvoj taip 
stigo. Jei kas išeitų aludarių, sū- 
rininkų, tekstilininkų ar laikrodi
ninkų mokyklas ir taptų specia
listu, tas ne tik sau gerą duoną 
ateičiai turėtų, tas daug ir atsi
kuriančiai tėvynei patarnautų.

Be abejo, šiandien patekti į vo
kiečių specialiąsias mokyklas nė
ra lengva. Bet, turint užsispyrimo 
ir paprašius, UNRRA’os ar karinės 
valdžios pagalbos, vis dėlto patek
ti būtų galima.

Žmogui tik duonos neužtenka. 
Bet be duonos jis taip pat negali 
gyventi. Specialiosios mokyklos 
mums tai primena.

Jonas Rackaitis

PAKUKUOK, GEGUTE!. . .
Pakukuok, gegute, apie savo dalią — 
Apie mūsų dalią vėtrų pakely, 
Kaip likimas piktas siaubė gftntą šalį 
Ir iš skausmo linko ąžuolai žali —

Kaip lingavo sodai laisvės pasiilgę,
Kaip rasojo pievos liūdesio rasa
Ir kaip brolių kraujas tėvų žemę vilgė, 
O jų pėdom žengė mūs šalis visa.

Pakukuok, gegute, kaip mum saulė švietė
Ir kaip laisvės valtys supės Nemune, 
Kai vainikais puošėm šalį numylėtą — 
Pakukuok, gegute, juk tu dar meni —

Plačiai tvino upės — nešė tirštą ižą 
Plukdė laisvą dainą — nešė į marias, 
O šiandieną paukščiai tėviškėn sugrįžę 
Jovaro šakuose lizdą ar beras . . .

Pakukuok, gegute, baisiai širdį gelia — 
Laisvės valtys skęsta upės pakrašty ... 
Debesys švininiai gaubia gimtą šalį — 
Pražūtim grūmoja milžinai pikti.

Kilki, laisvas vėjau, debesis blaškyki —
Bus lengviau alsuoti tavo ūžesy — 
Eidami prieš vėją, klupome ne sykį, 
Bet širdy ugnelė žiebėsi šviesi! . .

Pakukuok, gegute, paukšti be lizdelio, 
Ką atneš rytojus, kur nublokš jis mus. 
Su rauda gegulės mūsų mintys kelias 
Ir liūdnom pakluonėm skrenda į namus.

Grįžta mūsų mintysj tėvų sodybą,
Grįžta mūsų mintys pas tėvų kapus — 
Tolumoje mažas žiburėlis žiba . . . 
Ne! jo ir baisiausios vėtros neužpūs.

Aloyzas Baronas I

GRANA TA
Kaip senelė šešiasdešimt metų,
Nešdama senų dienų balastą,
Tu prie diržo vis nešiojais! granatą,
Tą mažytę ir didžiulę naštą

Lig pavasario pirmų perkūno dūžių,
Kol pražydo vyšnia ir alyva,
Kol pakvipo paraku gegužis
Ir laukta atėjo ofenzyva.

Ir visus jus atakon išvarė,
O už ką — nė vienas nesupratot.
Tu, sutikęs jauną priešo karį,
Jam po kojų numetei granatą.

Ir staiga prisiminė tau kloniai
Ir mergaitė tavo šviesiaplaukė.
O vis grojo Stalino vargonai,
Ir miglosvaidžiai, jiems atsakydami, vis kaukė.

Ir šioj kulkų ir ugnies pekloje
Tau vaidenosi šviesios vaikystės metai,
Tavo motina, ir ji, ir tavo jauno priešo mylimoji...
Ir šį momentą prakeikei tu granatą.
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fragmentas iš „De motinos ir namų'

ėjas stūgauja už langų, švilpia 
kamine, lietaus lašai spraksena į 

langus, į atidaręs lęngines. Troboj 
jauku ir šilta. Ugnis kūrenas. Pro 
atidaręs dureles liepsna nušviečia 
patį trobos vidurį balzganai rusva 
šviesa. Petrienė daugiau jokios 
šviesos troboj ir nedega. Barbelė 
išima molines lėkštes, šaukštus, 
dailiai išdėlioja juos ant stalo, pa
deda ir samtį; dabar jau gali ra
miai valandėlę pasėdėti ir apie ką 
nors gražaus pagalvoti. Atsisėda 
ant suoliuko prie krosnies durelių, 
liepsna žeria pluoštą karštos švie
sos į mergaitės išbalusius skruos
telius, kurie, lyg du rožės žiedeliai 
kaitrioj saulėj, ima vis labiau rausti. 
Barbelė riečias į kamuoliuką, kaip 
kačiukas. Jai taip gera gera prie 
ugnelės, kaip prie motinos, kuri 
taip švelniai ją migdydavo liūliuo
davo. O tada sapnų angelėliai pri
nešdavo jai žaislų, lėlių ir saldu
mynų ir patys sykiu su drugeliais 
ilgais šilkiniais blizgančiais kaspi
nais kildavo dangun, tai vėl sliuog
davo žiedų pilnon že/hėn, kur ne
būdavo nei lietaus, nei vė:o, tik žie
deliai maži, melsvi, lyg akytės, ir 
raudoni, lyg obuoliukai. Žibančios 
snaigės tūpdavo ant jų, bučiuodavo 
kiekvieną lapeli, ir pritvmdavo ma
nos snieguolaičių, kalnai jų pri- 
krisdavo. Maži patekėjusios saulės 
spinduliai, bučiuodami miegančią 
mergaitę, ištirpydavo sniegų kal
nus, kuriuose patvindavo ir ange
lėliai su žiedeliais. Pramerkus ake- Į 
les, Barbelė vėl matydavo motulę 
besišypsančią, vėl jausdavo jos 
švelnius, lyg pavasariniai kačiukai, 
glamonėjimus. Tai buvo jos ma
mytė, jos geriausioji iš visų mo
tulė . . .

„Ar užmigai ir vėl? Ugnį pa- 
kurstytum! Čia pat po nosies turi 
ir negali padaryti." Barbelė tik su
virpėjo; pramerkė akeles — tikrai, 
ugnis jau prablėsus, tik troboj šil
ta ir jauku. Pro uždengtą puodą 
veržias tiršti ir kvapnūs garai. Pa
kursto ugnį, prikiša žagarų, ir 
vėl tratėdama poškėdama šokinė
ja liepsna nuo šakos ant šakos, lai
žydamas! lyg maža saldumynų 
smaguriautoja. Kibirkštys šokinė
ja, trata šakos, ir lieka tik ploni 
raudoni stagarėliai, lyg mugės sal
dainiukai. Barbelė gėrėdamasi 
žiūri į ugnį. Jai taip jsatinka, kaip 
liepsnos kaspinais plakas, tartum 
vėliavos vėjuje; vyniojas, rangos, 
lyg žibą rausvi žalčiai. Ugnis atro
do Barbelei gyva, šventa. Juk mo
tinėlė jai pasakodavo, kad ugnelė 
esanti šventa, kad negalima su ja 
žaisti, ji pykstanti. Ja galima 
tik gėrėtis ir naudotis, ii gera žmo
nėms daranti. Ir Barbelė myli ug
nelę, jai panašu kas tai į motinėlės 
prisiminimą. O gal ir tikrai jos geroji 
motinėlė, ugnele pastvertus, dabar 
gera daro žmonėms, visus šildo ir

džiugina, savo meilia šilima ir jos 
skruostelius glamonėja? . . .

Petrienė dar vis triūsia apie 
krosnį, kilnoja puodus, užkaičia 
katilą, pilną neluptų bulvių — 
vištoms lesalui ir kiaulėms jovalui 
rytojui. „Pažiūrėk pradengus lan
gą — bene jau su žagarais grįžta, 
girdėjau lyg ratus girgždant", sako 
Barbelei. Si prišoka prie lango, bet 
lauke taip tamsu, nuo ugnies atsi
traukus, nieko nemato. Eina prie 
durų, nori bėgii laukan pasižiūrėti 
— gal jau tėvelis parvažiavo, bet 
Petrienė padeda dubenėlį sriubos: 
„Še, srėbk, paskui pasaugosi bul
ves, kad vanduo nenuvirtų!" Mer
gaitė grįžta. „Na, bet greičiau! Ir 
prie valgio reikia raginti, vos kojas 
pavelka." Barbelė žino, kad ji visa
da viena atskirai turi valgyti ir ne 
prie stalo. Prie stalo valgo tik 
suaugę žmonės: tėvelis, Mykolas ir 
mama. Paskui jie dar ilgai sėdi, 
šneka ir juokias, o ji turi sumazgoti 
indus, juos vėl tvarkingai sudėlioti 
į lentyną, supiaustyti smulkiai bul
ves ir tada jau gali klotis savo pa
talą.

Priemenėj smarkiai sutrepsėjo 
vyriški žingsniai. Nusipurtė permir
kusius apsiaustus ir abu — tėvas su 
Mykolu — suė:o vidun. „Na, ir oras, 
po velnių, kaip iš kiauro maišo 
pila ir pila, prapliupo visi keliai, į 
rrjišką nė ivažiuot nebegalėsim, su
pus ir virbai, be reikalo tiek daug 
sukirtova", skundžias tėvas. Myko
las trina rankas prieš ugnį ir žval
gos išalkęs į puodus, ką padės. 
Sėdasi už stalo. Tėvas, suraukęs 
antakius, kažką pusbalsiu skai
čiuoja. Barbelė baimingai pažvel
gia į tėvelio veidą, norėtų bėgti 
prie jo, apsikabinti tvirtai ranko
mis kaklą ir graudžiai pravirkti. 
Bet bijo jos — piktosios mamos, 
nes suriks dar: „Na, ir pradės, kaip 
veršis, žliumbti, gėdos t urėtumei, 
lyg kas tau ką daro; ar ne paval
gius, ne apsirengus, dangiškų 
migdolų užsimanysi?! . . .'

Šį sykį visi tyliai pavalgė; My
kolas tuoj atsikėlė ir išėjo pro du
ris, Petrienė nuėjo prie krosnies 
dar bulvių pasižiūrėti. Prie stalo 
liko dar tėvas, toks pats rimtas ir 
kaktą suraukęs. .Julija, padžiauk 
kur nors mudviejų apsiaustus ir 
pažiūrėk, ar nepamiršau daržinės 
durų užrakinti", lėtai, nė akių ne
pakeldamas, paprašė tėvas. Pet
rienė išėjo pro duris.

Barbelė nedrąsiai dar sykį 
pažvelgė į tėvelį, ir jis pa- 
mat betriūsiančią dukterį. Atsi 
kėlęs nuo stalo, priėjo artyn prie 
Barbelės, ištraukė iš kišenės dide
lį suraitytą ir cukrum aplipusį ries
tainį, pasilenkęs pabučiavo mer
gaitės galvutę ir išėjo kažko prie
menėm Barbelė stovėjo visa iš 
džiaugsmo nukaitus ir paraudusiais 
veideliais, kaip ir pirma, žiūrėda
ma į mylimą ir gerą ugnelė . .

Gabrielius Žemkalnis 

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE 

(Tęsinys)
Grąžinti pusę sriubos neno

rėjau ir pasiūliau mūsiškiams, 
bet jie beveik visi irgi dar tik 
savo dalį vos baigė valgyti, o be 
to, mes dar, buvom perdaug išlepę, 
ir toji kruopienė mums buvo 
neskani. Tada sriubą pasiūliau 
šalia buvusiam lenkui, ir jis ją 
tuoj užsivertęs išgėrė. Buvo 
aiškiai įpratęs valgyti bet kokios 
temperatūros maistą.

Po pietų, kas dar turėjo duonos 
iš Insterburgo, išsitraukė ją užkan
džiui. Bet čia pasirodė, kad 
keliems mūsiškiams toji duona iš 
kišenių buvo paslaptingai išny
kusi.

Kameroj atradom vieną lietu
viuką, jauną vaikiną, kuris sėdėjo 
už tai, kad pabėgo iš ūkininko, 
pas kurį dirbo. Vaikinas tikėjosi 
kad jį greit paleis. Tai sužinoję, 
iš turimo popieriaus padarėm 
voką, o ant. kito lapuko parašėm 
laišką, suminėdami visas pavar
des ir tai, kad esam pakeliui į 
Alenšteiną, ar Štuthofą. Adresa- 
vom Berlynan į Lietuvių Sąjungą. 
Deja, kaip vėliau sužinojom, tas 
mūsų laiškas nebuvo gautas. Koks 
jo likimas, nesužinojom.

Iki vakarienės skaitėm turimus 
lietuviškus laikraščius ir kalbė
jomės tarp savęs ir su kameros 
seniūnu. Jis buvo ukrainietis, kaip 
pats sakėsi, inžinierius, jau senas, 
su praktika kalinys. Buvo pana
šaus nusiteikimo, kaip ir mes — 
prieš bolševikus ir prieš vokie
čius. Sužinojęs, kad mes, gal būt, 
būsim vežami į koncentracijos sto
vyklą, pradėjo mums duoti pa
tarimus. Svarbiausia, kaip jis 
sakė, buvo trys punktai, būtent: 
negerti vandens, nevartoti druskos 
ir jokiu būdu nevalgyti nešvarių 
maisto likučių. Liepė jis taip pat 
klausyti ir viršininkų, nes šiaip 
baigtųsi visai liūdnai. Šį paskutinį 
dalyką žinojome ir mes, tuo metu 
dar tik teoretiškai, o vėliau — 
ir praktiškai.

Vakarienei gavom po riekę 
duonos, apteptą varške, ir drumz
lino šilto vandens, kuris buvo 
vadinamas kava. Vakarienės metu 
mums pranešė, kad pavalgę turė
sim eiti nakvynei į kitą kamerą, 
iš kurios apie 3 — 4 valandą ryto 
turėsim grįžti atgal į šitą kamerą, 
nes iš jos dalį kalinių 3 valandą 
ryto išvešią. Čia pat perskaitė 
išvežamųjų pavardes. Jų buvo gan 
daug, ir mes numatėm, kad ryto- 
jauš dieną mums bus vietos atsi
gulti ant narų.

Gretima kamera, kur mus suvarė 
nakvynėn, buvo dar mažesnė. Be 
mūsų, čia atvarė dar kalinių iš 
kitur, ir vėl susidarė 45 vyrai. 
Patikrinę pavardėmis, žandarai 
užrakino, pareikšdami, kad triukš
mo galim nekelti, nes iki 3 va
landos ryto durų vis tiek neati
darys. Jokio naro ir iš viso vietos 
atsigulti nebuvo. Kameroje mes 
išsitekom tik sutūpę. Aš įsitaisiau 
kampe, truputį ištiesęs kojas, o 
galvą padėjęs ant žinomo „apara
to". Mano padėtis buvo karališka. 
Netrukus kameroj pasidarė labai 
tvanku, nes ventiliacijos, išskyrus 
mažutį vos pravirą langelį, nebuvo. 
Visi išsirengėm iki pusės, bet vis 
tiek prakaitas nuo mūsų bėgo 
srovelėmis. Staiga pajutau, kad 
man baisiai niežti rankas ir kaklą. 
Perbraukiau sau per sprandą — 
aišku, blakės! Jos lipo iš apačios, 
lipo nuo kitų žmonių, krito nuo 
lubų... Nuo įkandimų sutino 
rankos, kaklas, ir pagaliau paste
bėjom, kad kovoti su blakėmis 
yra neįmanoma.

Kartais klausdavom Jurgį, kiek 
laiko, nes jis turėjo laikrodį su 
fosforinėmis rodyklėmis. Tačiau 

laikas slinko pašėlusiai pamažu. 
Atrodydavo, kad jau tikrai praėjo 
kokia valanda mažiausia, bet, 
išgirdę Jurgio atsakymą, sužino- 
davom, kad nuo paskutiniojo laiko 
pasiteiravimo yra praėję tik 10 
minučių ...

Nuotaiką palaikė tik Jonas D. 
Jis visą laiką pasakojo anekdotus 
apie vokiečius. Vokiečių tautą. tą 
naktį Jonas taip sudirbo, kad, jei 
tai būtų girdėjęs gestapas, Jono 
likimas būtų pasidaręs visiškai 
ai'škus (tiesą pasakius, jo likimas 
buvo jau aiškus, neaiškus buvo, 
tik laiko klausimas). Jonas pasa
kojo, pavyzdžiui, kokie vokiečiai 
yra drausmingi. Vokietijoj polici
ninkas — tai visa valdžia, ir kiek
vienam vokiečiui jo žodis yra 
šventas. Jei pasakys, kad „ver- 
boten", tai ir yra verboten. 1918 
metais Berlyne susirinko minios 
žmonių, pradėjo demonstruoti, :r 
nedaug tetrūko, kad kiltų revoliu
cija. Valdžia susirūpino ir išsiun
tė vieną policininką su plakatu, 

Julija Svabaitė

O kur balta rami rytinė saulė, 
O kur nukris žvaigždė man 

vakarinė?
Einu tyliai aš savo sunkų kelią, 
Svetur ieškodama tėvynės ...

Jau saulės spinduliai kalnų 
viršūnes glosto,

Ir spindi sniegas ant aukštų uolų — 
Tik čia slėny tamsu ir šaltas vėjas 
Paliečia stingstančius kelius ...

O taip norėtųs išsiveržti iš Nakties, 
O taip norėtųs Ryto spinduliuos 
Pavargusias rankas plačiai ištiest..

Apleisti kalnus, slėgiančius, tylius. 
Nuskrist į tėviškės laukus plačius 
Ir prie berželio svyrančio priglust..

ant kurio buvo parašyta: „Revo
liuciją kelti polizeilich verboten". 
Žmonės perskaitė plakatą ir iš
siskirstė.

Bet ir Jonui jėgos išseko. Mes 
visi buvom kaip primušti šunes ir 
sunkiai kvėpavom visiškai tirštą 
orą. Į blakes jau nebekreipėm jo
kio dėmesio. Gretimoj kameroj 

Simone Bridaque (E. Žalinkevičaitė) ir Robert Masseleine (Palubinskas) 
„Pirmame skambuty" V. Račkausko nuotr.

vienas prancūzas išėjo iš proto ir 
pradėjo rėkti. Netrukus pasigirdo 
smūgiai, ir kalėjimas vėl paskento 
tyloj.

Anksti iš ryto, dar prieš pusry
čius, mus pervedė į tą pačią ka
merą, kurion buvom atyesti vakar. 
Kameroj buvo likęs tik jos se
niūnas ir keletas kalinių. Ant na
rų buvo vietos, ir iki pusryčių dar 
vienas kitas galėjom numigti. 
Pusryčiai — riekė duonos, aptep
ta marmeladu. Mes juokėmės, kad 
virėjas, supiaustęs duoną, paėmė 
didelį sienoms baltinti teptuką, 
pamirkė jį į marmeladą ir perbrau
kė per išdėstytas duonos riekės. 
Paskui, kad nebūtų kartais per 
daug užtepta, jis kiekvieną riekę 
nugramdė peiliu ...

Dvyliktą valandą gavom pietus. 
Mano sriuba susidėjo iš litro jv»- 
do vandens, labai mažo gabaliuko 
bulvės ir trijų žirnių lukštelių. Tai 
„Erbsensuppe".

Apie trečią valandą mus išvedė 
į koridorių. Iš kalifaktoriaus suži
nojom, kad važiuojam į Allen- 
steino kalėjimą. Ir vėl kelionės da
vinys, apyrankės, policijos maši
na, stotis, kalėjimo vagonas. To
kiom pat sąlygom, kaip iš Inster
burgo į Karaliaučių, keliaujam da
bar iš Karaliaučiaus į Allensįpiną. 
Pro langelį matom į šiaurę einan
čius tankų transportus ...

Vakare pasiekiam Allensteiną. 
Pasitinka žandarai. Matyt, apyran
kių čia jie neturi. Mus tik išri
kiuoja po keturis, apstoja iš visų 
pusių, ir einam pėsti gatvėmis. 
Kaip malonu! Mes maton?“ žydin
čias gėles, sodus ir galim kvėpuo
ti tyru oru. Praeiviai vokiečiai 
žiūri į mus mustebę. Ir jiems yra 
ko stebėtis, nes jie tokių kalinių 
dar nėra matę. Mes esam gera? 
apsirengę, ne žmogžudiškos išvaiz
dos,einam visi ,,į koją", mūsų gal
vos pakeltos aukštyn ir, kas jiems 
nuostabiausia, mes šypsomės. Vo
kiečiui nesuprantama, ka;p kali
nys gali šypsotis. Vokiečiui tai — 
„verboten". Bet mums nė. Mes 
jaučiamės esą stipresni už visą III 
vokiečių reichą ir žinom, kad pa
galiau nugalės tie, kurių pusėj mes 
esam. Ir mes su šypsena įemam 
pro plaęius vartus į kalėjimo Kie
mą.

(Bus daugiau)
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ATOMINIS AMŽIUS
(Pabaiga)

1 g vandenilio saulėje, virsda
mas heliu, duoda apie 150.000.000 
kcal. Tai prilygsta šilimai, gauna
mai sudeginant 20.000 kg akmens 
anglies.

Yra apskaičiuojama, kad visų 
šilimos nuostolių padengimui saulė 
netenka , kas sekundę 4 milijonų 
tonų savo masės.

Jeigu iš masės galima gauti 
energiją, tai savaime kyla klausi
mas, ar galima gauti masę iš 
energijos. Jau yra pavykę iš la
bai aukšto energijos laipsnio dvie
jų gama spindulių gauti masės 
porikę — elektroną ir positroną. 
Elektronas sudaro tiktai vieną du 
tūkstantąją dalį protono. Positro- 
nas yra teigiamai įkrautas elektro
nas. Tas procesas yra nufotogra
fuotas Wilsono rūkų kameroje. 
Gama spindulys toje kameroje 
nėra matomas, bet, veikiant jį 
stipriu elektromagentiniu lauku, 
iš vieno židinio atsiranda du 
išsiskiriantieji šviesūs takai — 
elektrono ir positrono skridimo 
keliai.

Branduolinės reakcijos šiuo me
tu suprantamos kaip elementarinių 
dalelių persigrupavimas, kurio 
metu dalis masės žūsta, virsta 
energija. Pati elementarinė dalelė, 
protonas, dar nėra skaldoma. Jei 
būtų susekta jos skaldymo paslap
tis, būtų galima kalbėti ir anie 
superatominę energiją.

6. Atominės energijos panaudo
jimo galimumai. Pirmas efektyvus 
atominės energijos panaudojimas 
įvyko atominės bombos formoje. 
Tai greičiau nelaimingas sutapi
mas su žiauriais pasauliniais įvy
kiais, o gal ir įspėjimas žmonijai. 
Turint galvoje milžinišką atomo 
branduolio tankumą ir tą sunkiai 
įsivaizduojamą suirusio branduolio 
skeveldrų greitį ir jėgą, manoma, 
kad atomo branduoliai -yra tiktai 
energijos mazgai, energijos kon
centratai, kurie neigiamųjų elek
tronų pagalba yra laikomi pu
siausvyroje. Reikia tiktai sugebėki 
nukirpti tos pusiausvyros ryšius, 
ir staiga atsipalaiduoja milžiniški 
energijos kiekiai.

Uranas 235 atomų pasaulyje 
yra, jau 1939 metais susekta, 
,,Achilo kulnis", kurios pagalba 
pavyko efektyviai atominę ener
giją atpalaiduoti.

Urano 235 bendroje urano ma
sėje yra vos 0,7%. Pagrindinis 
uranas 238, kurio yra 99,274%, 
absorbuoja neutronus ir stabdo 
žiedinį procesą. Jis turi būti at
skirtas, bet tie atskyrimo būdai 
labai komplikuoti ir labai sunkūs. 
Atskyrus iš jo gaminamas pluto
nis, kuris savo ruožtu panaudoja
mas kaip energijos šaltinis.

1 kg urano 235 atominėje bom
boje duoda tiek^ęat energijos, 
kaip 3.000.000 kg akmens anglies, 
ją sudeginant. Ir šį kartą dar ten
ka aiškiai skirti cheminę anglies 
degimo reakciją nuo branduolinės 
atominės bombos reakcijos. Kaip 
bebūtų vykdomas cheminis me
džiagos deginimas, temperatūra 
aukštesnė kaip 3500° C neišsirutu
lios. Tuo tarpu, atomo branduoliui 
irstant, atominėje bomboje susida
ro kelių milijonų laipsnių tempe
ratūra. Toji temperatūra iššaukia 
oro virpėjimą, kuris viską su
griauna. Šviesos spinduliai kūnus 
veikia tam'tikru mechaniniu spau
dimu. Normalios šviesps spaudimą 
pavyksta susekti tiktai specialiais 
aparatais. Atominei bombai spro
gus, atsiranda milžiniški šviesos 
spindulių spiečiai, kurie išrutulioja 
tokį spaudimą į aplinkos daiktus, 
kad lengvai sugriauna ir storiau
sius mūrus. Be to, daiktų paviršiai 
įkaista, ir užsidegančios medžia

gos įsiliepsnoja. Tuos gi, kurie 
slėptuvėse išvengia to karščio ir 
spaudimo, pasiekia ypatingai stip
rūs radioaktyvūs spinduliavimai, 
kurie neša mirtį.

Karščio, šviesos spaudimo, oro 
virpėjimo bei radioaktyvaus spin
duliavimo būna pajudintos milži
niškos oro masės, kurios dar di
desniame plote sukelia stichijos 
audrą, Pradžioje sprogimo vietoje 
pasirodo vakuumas, po to milži
niškos oro masės siūbtelėja į tą 
vakuumą. Taip plačią apylinkę nu
siaubia dvi priešingomis kryptimis 
viena po kitos veikiančios audros.

Nekyla abejonių, kad jau šiuo 
metu labai daug dirbama, kad 
toji atominė energija būtų pritai-

Triesto problema
(Atkelta iš 2 psl.) 

daugumą sudaro vieni italai. Be 
to, šia proga Amerikos užs r. mi- 
nisteris Bymes pareiškė, kad At
lanto Charta deklaruoja, jog jokie 
teritorialiniai pakeitimai negali 
būti daromi neatsiklausus atitin
kamų tautų. Šiuo gi atveju situaci
ja esanti tokia, jog ginčo nesą į 
rytus nuo Amerikos pasiūlytos 
sienos, kaip ir į vakarus nuo So
vietų — todėl jis siūlo susi
dariusioj ginčo zonoj pravesti ple
biscitą. Čia Molotovas šiam siū
lymui skubiai pasipriešino, saky
damas, jog siūlytoje plebiscito 
zonoje persverianti dauguma esą 
italai, todėl reikalinga prijungti ir 
buvusią rytinę Italijos sritį, dabar 
Amerikos projektu .priskirtą Jugo
slavijai, kurioje gyvena jugosla
vai. Su tuo siūlymu tačiau vėl 
nesutiko Bymes, aiškindamas, kad 
tqji sritis yra pripažinta Jugoslavi
jai, ji nesudaro jokios problemos 
ir tokiu būdu nėra reikalo varginti i 
gyventojus plebiscitu, kuris jų 
neliečia. Šiam Byrnes pasiūlymui 
pritarė Bevinas ir Bidault. Pirmasis 
tik pareiškė, kad visi Molotovo 
argumentai skamba kaip „prekia
vimas žmonių gyvybėmis", pasta
rasis tik, kad norįs sužinoti dau
giau duomenų, pagal kuriuos ple
biscitas būtų pravestas.

Su šiuo siūlymu, deja, jokiu bū
du nenorėjo sutikti Molotovas, 
kuris ilgiausiu aiškinimu stengėsi 
vėl iš pradžių įrodyti, kad atgims
tanti fašistinė agresija gali būti 
labai pavojinga pietų slavams. Be 
to, ir etnografinis principas nesąs 
jau toks svarbus argumentas šiame 
klausime. Tiesa, jis pripažįstąs, 
kad Triesto gyventojų daugumą 
sudaro italai, tačiau vieną sykį su 

kyta kūrybiniam pozityviam dar
bui. Ieškoma priemonių, kurios 
padėtų žiedinės reakcijos greitį 
reguliuoti ir valdyti. Čia padeda 
specialios neutronų ąbsorbcijos 
medžiagos, kurių pagalba yra ga
lima suvaldyti per staigų atominės 
energijos atsipalaidavimą. Yra 
konstruojama „urano mašina". Jau 
šiuo metu iš plutonio gamybos 
išsiskirianti energija yra naudo
jama šildymo įrengimuose. 1948 
metais numatoma paleisti pirmąjį 
atominės energijos varomą gar 
vėžį.

Jau dabar, šalia naftos, anglies, 
vandens energijos užima vietą ii 
naujos atominės energijos šaltinis 
— uranas. Tas momentas žmoni 
jos istorijoje bus minimas kaip 
atominės energijos amžiaus pra 
džia.

Tereikėtų linkėti, kad tas fan 
tastiškai milžiniškų energijos kie 
kių šaltinis tarnautų žmonijos 
gerovei, bet ne jos sunaikinimui.

panašia situacija buvo susidūrusi 
ir Sovietų Sąjunga, kada reikalas 
ėjo apie lenkų dominuojamo Lvovo 
aneksiją. Gyventojai aplink Tries
tą dauguma jugoslavai. Gyven
tojai apie Lvovą dauguma ukrai
niečiai. Lvovas buvo inkorporuo
tas į Sovietų Sąjungą, nežiūrint 
lenkų daugumos, pagal paliaubų 
susitarimą. („N. Y. H. T.", May 5). 
Nors šis argumentas. Molotovo 
buvo pateiktas ir labai užtikrina
mu balsu, tuo suteikiant jam ir 
siekiamą svorį, tačiau jis nesu
darė, laukiamo įspūdžio kitiems 
ministeriams. Tos dienos posėdis 
neprivedė prie jokio susitarimo. 
Prie šio klausimo buvo dar du 
sykius pakartotinai grįžta, bet 
kiekvieną kartą posėdžiai baigpsi 
be rezultatų, kaip ir pats pirmasis. 
Gegužės mėn. 14 dieną pirminin
kaujančiam Bidault užklausus, ar 
dar nori kas pasisakyti Triesto 
klausimu, visi papurtė galvas. 
Daug kartų kartbti tie patys argu
mentai buvo jau per gerai žinomi 
4 Didiesiems, gi naujų sugalvoti 
jau nesisekė.

Šis klausimas, pirmajai Pary
žiaus konferencijai pasibaigus, bu
vo pradėtas diskutuoti visame pa
sauly. Pirmiausia jį gana plačiai 
palietė Bymes, darydamas savo 
pranešimą apie atsiektus konfe
rencijos laimėjimus amerikiečių 
tautai. Tuoj pat atsilienė Moloto

vas su savo argumentais. Jam vėl 
atsakė Bymes spaudos konferen
cijoj. Po dviejų dienų „Izvestija’ 
pakeltu tonu atrėmė Bymes ar
gumentus. Čia reikalas nesibaigė. 
Birželio mėn. 4 d. Anglijos užsie
nių reikalų ministeris Bevinąs 
„tiesiu ir įspūdingu sovietų po
litikos tikslų demaskavimu' vėl 
grįžo prie Triesto klausimo, pa
skelbdamas, kad sovietai nutolo

Pr. Matiuko rečitalis Augsburge
Š. m. gegužės 23 d. Augsburge, 

Šv. Antano parapijos salėje, įvyko 
viešas Prano Matiuko smuiko re
čitalis.

Pranas Maiiukas, kaip ir du jo 
vyresnieji broliai smuikininkai, jau 
buvo užsirekomendavęs ir Lietu
voje kaip smuikininkas solistas.

Pranas Mariukas

baigęs 1937 m. Kauno Konserva
toriją, o 1939 m. prof. Metzo vir
tuozinę klasę, jis dar gilina studi
jas paskiausiu metu Salzburgb 
Muzikos Akademijoje (Mozarteume) 
pas žinomą muz. prof. G. Steincrį. 
Nors karas žymiai trukdo jauno 
smuikininko solistinę karjerą, vie- 

nuo savo susitarimų Londone ir 
visą problemą smarkiai sukom
plikavo.

Visiems gerai žinomi dabarti
niai sąjungininkų santykiai. Nori
ma birželio mėn. 15 dieną prasi
dedančioj tų pačių ministerių kon
ferencijoj juos pagerinti. Jie ren
kasi baigti spręsti tų klausimų, 
kurių nepajėgė išspręsti gegužės 
mėn. konferencijoj. Bet ar tai 
jiems pavyks? Tada, kada taip at
virai pasaulio viešumai vieni ki
tus demaskavo? Ir svarbiausia, ar 
gali būti atsiektas bent koks su
sitarimas tarp karo meto sąjungi
ninkų tenai, kur taikos metu su
siduria ju ekspansyviniai intere
sai? Gal čia reikia sutikti su Sum
ner Welles, kuris rašo, jog 
„. . . Užsienio ministerių susiti
kimas birželio mn. 15 d. pasiro
dys esąs vien tik pakartojimas 
gegužės mėn. beviltiško nepajė
gumo' („N. Y. H.T.', June 1, 1946). 
Bet argi gali pasilikti Triestas ir 
toliau tokioje padėtyje, kur, be
laukiant naujos konferencijos virš 
miesto ir labai ramu, bet pačiame 
mieste jau daugiau negu tvanku. 
Ar neįvyks taip, kad vieną dieną, 
nepaskelbus jokio karo, rytai per 
ims situacijos kontrolę iš vaka
riečių rankų ir iškilmingai pa
skelbs: „Mums labai liūdna, bet 
mes negalime ramiai stovėti ir 
žiūrėti, kaip mūsų tautiečiai yra 
kankinami. Kadangi jūs esate ne
pajėgūs juos ginti, mes esame 
priversti atvykti ir patys juos ap
ginti. Mes niėko nepasisakome 
prieš jus, bet, ponai, mes esame 
priversti veiktL'

„Ir tada alyva bus įpilta į ug
nį!' („Daily Mail', Apr. 18. 1946) 

nok Pr. Matukas netampa kliūčių 
auka. Jo „solo' dažnai girdimas 
Kauno radiofone, įvairiuose kon
certuose. Netrukus sekąs vienas 
antras rečitalis smuikininką pada
ro žinomesni ir platesnei visuo
menei.

Salia solistinio darbo Pr. Ma
iiukas dirba ir pe
dagoginį. Keletą 
metų jis lekto- 
riauja Kauno Mu
zikos Kursuose.
išeivijoje Pr. Ma

iiukas taip rat 
gyvai reiškiasi ir 
kaip solistas, ir 
kaip aktyvūs ka
merinės muzikos 
koncertų atlikėjas 
drauge su savo 
Dillingene gyve
nančiais profesi
jos draugais.

šio smuiko va
karo programą 
sudarė: T. Vitali 
— Chaconna, W. 
A. Mozario Smui
ko koncertas a- 
dur, Chr. Sindin- 
go Suita op. 10 ir 
Ed. Griego sona
ta c-moll op. 45. 
Jei pirmųjų dvie

jų dalykų besi
klausydamas, 

klausytojas buvo 
smuikininko su
gestionuojamas 

daugiau techniki
niais sugebėji
mais, tai Sindin-

• go suitoje ir Grie
go sonatoje jis 

turėjo progos gėrėtis koncer- 
tanto šilčiau praskaidrėjusių tonu 
ir išraiškinga interpretacija. Yva- 
čiai nuotaikingai perteikta antroji 
suitos dalis — adagio, kupina me
lodingumo ir šiaurietiško svajin
gumo. Griego sonatos žavingiems 
vaizdams atskleisti daug prisidėjo 
ir šio vakaro smuikininko partnerė 
pianistė Jul. Rajauskaitė. Nuosta
biai grakščiuose smuiko ir forte- 
piono pokalbiuose ii iš savo pusės 
parodė puikią techniką ir gilų įsi
jautimą.

♦

Vieno dalyko beveik kiekviena
me mūsų instrumentalistų koncerte 
vis dėlto pasigendame. Tai lietu
viškų kūrinių vakaro programose. 
Tuo čia nenorima kam nors prie
kaištauti, bet tik iškelti aikštėn tą 
spragą, kad per trumpą nepriklau
somybės laikotarpį vos keletas da
lykų (K. V. Banaičio, J. Gruodžio, 
V. Jakubėno ir dar vieno kito) bu
vo instrumentui sukurta, o ir tie 
patys kūriniai dažnai likę tikrųjų 
namų tolybėj. Šiuo metu tikėtis ko 
nors naujo iš turimų kelių išeivijoje 
žymesnių kompozitorių vargu ar 
begalime, nes retas jų beturi pa
lankesnes kūrybines sąlygas. Jas 
sudaryti, deja, nei iš spaudos, nei 
iš organizacijų, nei juo labiau iš 
pavienių asmenų, tesusirūpinusių 
kasdiena, negirdim jokio viešesnio 
balso, nematom jokių pastangų. 
Kaip būtų gražu ir prasminga, kad 
netolimoje ateityje mūsų . instru
mentalistai rastų daugiau galimu
mo įrašyti į savo programas šalia 
pasaulinių ir lietuviškuosius kūri
nius. Tokiu būdu ir mūsų reprezen- 
tavimasis platesne grasme (ne vien 
tik vienapusiška „ansambline' dva
sia—dainom ar tautiniais šokiaisl) 
būtų gražiai papildytas ir pratur
tintas.

A. Paukštys
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LIETUVA IR IV-OSIOS EUROPOS 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Pernai rudeniop buvo gautos ži
nios, kad 1946 m. įvyksta Šveica
rijoje, Ženevoje, IV-osios Europos 
krepšinio pirmenybės. Pirmenybių 
data buvo paskirta nuo balandžio 
mėn. 30 iki gegužės mėn. 4 die
nos. Si žinia sujudino kiekvieną 
sporto bičiulį, o ką bekalbėti apie 
tuos, kurie sporto reikalus laikė 
arčiau prie širdies. Visi žinojom, 
kad reikia ką nors daryti. Asme
niškai pasikalbėję, keletas asmenų 
priėjome išvados, kad reikalinga 
sudaryti specialų komitetą. Nuta
rimą reikėjo kaip nors legalizuoti 
ir tuo reikalu 1945. IX. 25. buvo 
kreiptasi atitinkamu raštu į kom
petentingus mūsų gyvenimą tvar
kančius organus, nurodant reikalo 
svarbą, ir paprašyta paskirti atitin
kamą šiam reikalui k-tą, IV-osioms 
Europos krepšinio pirmenybėms 
ruoštis. Komitetas buvo paskirtas 
pr. m. XII. 14 dieną tokios sudė
ties: adv. A. Keturakis, pirminin
kas, L. Baltrūnas, vicepirmininkas, 
ir K. Cėrkeliūnas, sekretorius. Ko
miteto nariai pasiskirstė konkrečiu 
darbu ir jį savistoviai dirbo. Ko
mandos paruošimo darbo p. L. 
Baltrūnui dėl tam tikrų piežasčių 
atlikti negalint, savistoviai ir la-
bai sėkmingai dirbo žinomas mū
sų sportininkas p. Z. Puzinauskas. 
Dar prieš įsijungsiant į darbą p. 
Z. Puzinauskui, komandos surin
kimą labai sėkmingai atliko p. 
Vengianskas.

Dirbantiems k-te iš karto buvo 
aišku, kad prasiskverbti į pirmeny
bes bus tikrai nelengva, bet vil
tasi, kad gal papū? kiti vėjai ir 
mūsų tikslą palengvins pasiekti. 
Nežiūrint labai sunkios padėties, 
buvo imtasi darbo visu ryžtingu
mu. Laikyta, kad daugiausia mums 
gali padėti mūsų sporto bičiuliai 
Šveicarijoje, o jų mes ten turė
jome net keletą. Buvo kreiptasi 
atskirais laiškais į p. S. Garba- 
čauską, prof. dr. J. Eretą ir L. 
Prapuolenį. Vėliai^ 1946 m. vasa
rio mėn. 16 d., Kreutzlingene, Švei
carijoje, buvo pasimatyta su p. L. 
Prapuoleniu, kuriam buvo duoti ir 
formalūs įgaliojimai rūpintis mūsų 
reikalais prie šveicarų organizaci
nio k-to IV-osioms Europos pirme
nybėms ruošti. Tuo keliu buvo 
įteikti visi dokumentai, reikalingi 
pirmenybių dalyviams. Iš šveicarų 
š. m. kovo mėn. 30 d. buvo gau
tas raštas, kuriame buvo pranešta, 
kad dėl ypatingos mūsų krepšinio 
federacijos padėties mūsų reika
las galutinai nuspręsti yra paves
tas Tarptautinei Krepšinio Federa
cijai. Žinojom, kad reikalas stovi 
blogai, bet dar vis nenustojom vil
čių. Buvo susisiekta, per p. J. Kal
vaitį, su Šveicarija, ir čia min. 
Ed. Turauskas, būdamas Ženevoje 
Tautų S-gos likvidaciniuos posė
džiuos, darė naujų pastangų pas 
Tarpt. Krepš. Federacijos generali
nį sekretorių p. Jones (Džons), bet 
ir šios pastangos nedavė jokių 
vaisių. Dvigubas Europos krepši
nio meisteris liko paliktas už pir
menybių aikštes. Tai įvyko tik to
dėl, kad buvo paneigtos bet ko
kios elementarinės teisės. Šitai dar 
ilgai teks atsiminti. Reikia pripa
žinti, kad šveicarų spurto sluok
sniai mūsų dalyvavimą pirmeny
bėse labai vertino ir mus užjau
tė. Jie turėjo gauti iš savo poli
tinio d-to (Užs. R-lų M-jos) atitin
kamą leidimą dėl mūsų dalyvavi
mo pirmenybėse. Jie savo rašte 
minėtam d-tui, be mūsų argumen
tų (kad mes esame tarpt, teisės 
požiūriu suvereninė valstybė, nes 
jokiu tarptautiniu aktu mūsų suve
renumas nebuvo susiaurintas ar 
juo labiau panaikintas), iškėlė ir 
savus labai įdomius argumentus. 
Jie rašė: „... jeigu pirmenybėse 
gali dalyvauti buvę priešai, kaip 
Italija, Vengrija, šalia Prancūzijos, 

Anglijos, tai kokiu titulu galima 
uždrausti dalyvauti pirmenybėse 
Lietuvai, kuri su niekuo nekaria
vo, nes buvo visą laiką tik neu
trali?" Tačiau nieko nepadėjo 
mums ir šie šveicarų sporto bičiu
lių argumentai; polit. d-tas atsakė 
,,ne". Pas šveicarų politikus pasi
rodė daug mažiau taurumo ir tei
sės principų paisymo, čia viską 
lėmė toji brutali dvasia, kuri šian
dien gaubia viso pasaulio įvykius.

Chiemingo-Traunsteino lietuvių kombinuota futbolo komanda, nuga
lėjusi vietos jugoslavus 5:2, lenkus 3:0 ir ukrainiečius 8:1.

Taip sudužo visos mūsų viltys ir 
nuėjo niekais mūsų darbas ir pa
stangos, mes likome į pirmenybes 
ne|leisti.

Prieš pradėdamas nagrinėti ki
tas mūsų pastangas išvesti mūsų 
krepšinį į platesnį pasaulį, noriu 
nors trumpai paminėti mūsų finan
sinius reikalus. Žinojom gerai, kad 
mūsų visuomenė bus jautri mūsų 
krepšinio reikalams, todėl drąsiai 
galėjom pasakyti mus paskyrusiai 
institucijai, kad lėšas mes patys 
susimobilizuosim. Tuo reikalu š. 
m. vasario mėn. 4 d. buvo išleis
tas aplinkraštis visiems Lietuvių 
S-gos skyriams ir stovyklų k-tams, 
kur buvo prašoma painformuoti 
visuomenę apie reikalo svarbą ir 
pravesti rinkliavas pirmenybių iš
laidoms padengti. Be šio bendro 
kreipimosi, buvo parašyta dau
gybė privačių laiškų sporto bi
čiuliams, juos plačiau painformuo
jant apie patį reikalą ir jo svarbą. 
Su pasigėrėjimu tenka konstatuoti, 
kad daugelis kolonijų atsiliepė į 
mūsų kreipimąsi, surinkdamos ne
mažus lėšų kiekius. Daug lėšų jau 
seniai yra gauta k-te, bet dar daug 
klaidžioja po pasaulį dėl nenorma
lių susižinojimo sąlygų. Šia proga 
tenka prašyti, kad visos surinktos 
tam reikalui lėšos kaip galima grei
čiau, patektų į k-to rankas, nes 
reikalinga padaryti apyskaitą, ją 
paskelbti visuomenei ir k-tą pa
skyrusiam organui. Šia proga gali
ma patikinti visus aukojusius, kad. 
surinktos lėšos nebus niekam ki
tam sunaudotos, kaip tik mūsų 
krepšinio reikalams, kai reikės 
jam reprezentuoti Lietuvos krepši
nio garbę.

Paaiškėjus, kad Lietuvai kelias Į 
pirmenybes užkirstas, buvo nusi
statyta nusiųsti į pirmenybes, kaip 
žiūrovus, visą mūsų reprezentaci
nę komandą, bet nuo to sumany
mo buvo atsisakyta dėl lėšų sto
kos, o nutarta rūpintis leidimais 
bent trejeto žmonių delegacijai, 
kurios uždavinys būtų užmegzti 
tiesioginį kontaktą su įvairių ša
lių krepšinio žmonėmis. Po didelių 
vargų ir nepaprastų pastangų, ak
tingai remiant. mūsų įvažiavimo 
reikalą Berne min. Ed. Turauskui 
ir čia vietoje padedant konsului 
dr. A. Trimakui, vargais negalais 
pavyko gauti įvažiavimo vizas į 
Šveicariją. Nors ir žymiai pavė
lavusi, mūsų delegacija iš Z. Pu- 
zinausko, K. Cerkeliūno ir A. Ke
turakio pasiekė Ženevą ir kaip žiū
rovai matė IV-ąsias Europos krepš. 
pirmenybes. Apie pačias pirmeny

bes plačiau parašė mūšų bendra
darbis iš Ženevos, todėl čia apie 
jas aš ir nesustosiu. Man svarbu 
painformuoti mūsų visuomenę, 
kiek mūsų delegacijai pavyko at
likti tuos uždavinius, kuriuos va
žiuodama ji pasistatė, būtent: už
megzti su įvairių šalių vadovaujan
čiais asmenimis santykius.

Nuvykus mums į Ženevą, paaiš
kėjo, kad mūsų naujasis įgaliotinis 
p. J. Kalvaitis jau buvo paruošęs 
dirvą mūsų žygiams, o čia mes 
dar radom mūsų Ruzgį, kuris tu
rėjo didelės įtakos Prancūzijos 
krepšinio sluoksniams. Čia prasi

dėjo galutinis dalykų išsiaiškini
mas. Konkrečiai susitarta su Pran
cūzija dėl gastrolių pas juos ir 
Maroke, taip pat susitarta su Luk- 
semburgu, Belgija ir Olandija. Pa
žadėjo mus pakviesti ir Italija, o 
pakeliui priims ir Šveicarija. Da
bar dar sunku būtų pasakyti, kada 
konkrečiai tos gastrolės prasidės, 
tačiau visais atžvilgiais dar šios 
vasaros antrojoje pusėje. Jei tik
ra? pavyks prasilaužti su mūsų 
krepšiniu į platesnį pasaulį, tai 
mes laikysime savo uždavinį pil
nai atlikę. Nesididžiuojant galima 
pasakyti, kad dabartinis mūsų 
krepšinio lygis tikrai yra brilijan- 
tinis, kaip šveicarai savo pirme
nybių programose buvo pažymėję 
apie mus: „Lietuva 1939 m. savo 
brilijantiniu žaidimu antrą kartą 

Mūncheno Lietuvių bažnytinis choras

iš eilės laimėjo Europos krepšinio 
meisterio titulą." Ir dabar šveica
rų spauda apie pirmenybių nuga
lėtoją pažymėjo, kad, Lietuvai ne
dalyvaujant, pirma vieta laimė
jo Čekoslovakija. Mačius šias, 
IV-ąsias, Europos pirmenybes, gali
ma drąsiai tvirtinti, kad šveicarai 
čia tiesą pasakė.

Baigiant nenorom peršasi išva
da, kad šiose sąlygose mums liko 
tik keletas sričių, kurių buvimu 
mes neraudonuodami primenam pa
sauliui, jog dar gyvi esam ir iš 
gyvenimo pasitraukti neketinam. 
Tų sričių tarpe nepaskutinę vietą 
užima ir mūsų sportas, o ypatingai 
krepšinis, kuris mūsų šalį visur 
garsina, kaip geriausių Europos 
krepšininkų šalį.

Tikrai jaučiau savo prievolę pla
čiau painformuoti mūsų visuome
nę apie mūsų k-to atliktus dar
bus. Anksčiau darbas buvo dirba
mas tyliai ir nesireklamuota, kad 
tuo nebūtų pakenkta tikrajam mū
sų reikalui. Dabar, kai jau visa 
praeityje liko, laikiau būtinai rei
kalingu dalyku šitai plačiau spau
doje nušviesti; viena, jau dėl to, 
kad ta visuomenės dalis, kuri uo
liai parėmė mūsų pastangas, dau
giau žinotų apie visą darbo eigą 
ir mus ištikusius nepasisekimus, 
antra, tai bus kaip ir bendras 
Įaiškas visiems mūsų sporto bi
čiuliams į parašytus dešimtimis, 
man laiškus, į kuriuos ir atsakyti 
negalima suspėti.

Išvadoje noriu pareikšti mintį, 
kad mes, ir neprileisti dalyvauti

Nauja premjera Augsburgo teatre
Augsburgo lietuvių teatras po 

sėkmingo ,,Kudirkos" pastatymo 
pasirodė scenoje su nauja prem
jera. Šį kartą duota žinomo pran
cūzų dramaturgo Heneke-Coolius 
sukurta ir pačių aktorių atkurta 
3 veiksmų komedija „Pirmas skam
butis", Kauno, Vilniaus ir kituose 
teatruose turėjusi didelį pasise
kimą.

Veikalas atkurtas gana tiksliai.
Prisitaikant prie turimų sąlygų, 
veikalas sutrumpintas, išleidžiant 
kai kurias ištisas scenas. .

Kalbant apie pastatymą, pir
miausia tenka pastebėti, kad že
moje barako salės scenoje, netu
rint jokių sceninių išteklių, neįma
noma sukurti didmiesčio salono 
scenovaizdžio, o taip pat labai 
sunku išoriškai paryškinti Pran
cūzijos turtuolių lėbautojų tipus. 
Todėl liuksusinius baldus ši kartą 
turėjo pakeisti keli sukrypę sta
leliai, o puošnius drabužius, pi
žamas ir p. — kuklūs UNRRAos 
švarkeliai. Tačiau režisierius K. 
Vasiliauskas padarė visa, ką ga
lėjo; jo didelių pastangų ir geros 
aktorių vaidybos dėka mes vis 
dėlto susidarėme Paryžiaus vaizdą. 
Ankšta scena neleido režisieriui 

išnaudoti visų komiškų situacijų. 
Tai jautėme ypač pirmajame 
veiksme, kur scenoje turi daly
vauti veik visi aktoriai drauge; 
Boby susitikimas su savo giminai
čiais čia neteko įprasto komišku
mo. Šiaip visos kitos veikalo mi
zanscenos K. Vasiliausko kruopš
čiai suorganizuotos ir tiksliai pri
taikytos ploto ištekliams.

Maloniai šiame pastatyme mus 
nustebino J. Palubinskas, vaidinęs 
pagrindinį Boby vaidmenį. Mes 
esame įpratę Palubinską matyti 
gaivališkuose, veik revoliucionie
rių vaidmenyse, kaip, pvz., Bevar
dis ,,Kudirkoj", Barend „Viltyje" 
ir pan., tačiau šį kartą Palubinskui 
teko visai kitoks vaidmuo. Jis 
puikiai pagavo klasiškos komedi- 

IV-osiose Europos krepšinio pirme
nybėse, nenustojam buvę geriau
siais Europos krepšininkais. Tos 
kliūtys, kurios buvo galingesnės 
už mūsų pastangas, atėmė mums 
formalinį Europos krepšinio 'meis
terio titulą, tačiau faktiškojo nie
kas iš mūsų savintis negalės, iki 
žaidimų aikštėje mūsų nenugalės. 
Meš viską esame padarę, kad pa
tektume į sporto aikštę, tačiau 
lemta buvo kitaip; todėl su ra
mia sąžine galime sakyti, kad mes 
esame nenugalėtas Europos Krepši
nio Meisteris.

Adv. A. Keturakis
Lietuvos Krepšinio Organizacinio 

K-to
IV-osioms Europos krepš. pirm, 

ruoštis pirmininkas

jos lengvą žanrą ir pilnai įsigy; 
veno į lengvą gyvenimą vedančio 
paryžiečio charakterį. Įgimtas ak
toriaus talentas leido Palubinskui 
visai % laisvai jaustis scenoje. Jo 
natūralumas komiškose situacijose 
pavergė žiūrovų simpatiją ir su
kėlė skanaus juoko.

Paginot (K. Vasiliauskas) vy
kusiai išryškino veikalo komizmą, 
tačiau ne visur išvengė pigių vai-
dybinių priemonių.

Atskirai tenka stabtelti ties 
K. Oželiu, sukūrusiu tagalų kal
bos mokytojo Lisoll vaidmenį. 
Tiesiog nuostabi naujai pradėju
sio aktoriaus darbą K. Oželio pa
žanga. Jeigu pirmame pastatyme 
K. Oželis buvo kiek mėgėjiškas, 
tai „Skambučio" komedijoje jis 
pasirodė gabiu aktorium. Jo ma
lonus ir simpatiškas laikymasis 
scenoje buvo pilnai išlaikytas per 
visus tris komedijos veiksmus ir 
paliko žiūrovui malonų įspūdį.

Lepenchois (V. Žukauskas) ir 
Chanterois (A. Brinką) savo vaid
menis atliko gražiai ir įtikinamai.

R. Medeliui tęko šį kartą nedė
kingas A. .Bridaque vaidmuo. Ten
ka pasakyti, kad tiek savo išo
rine išvaizda, tiek savo laikymu
si R. Medelio Bridaque buvo la
biau panašus į smulkų pirklį, o 
ne į nusipolitikavusį Prancūzijos 
minister!'. Tačiau čia, gal būt, 
daugiau režisieriaus, o ne akto
riaus kaltė. Taip pat Sukartą jau 
daug drąsiau scenoje jautėsi ir 
Liudvikas (Ig. Gatautis), nors jo 
vaidyba dar gana mėgėjiška.

Kalbant apie veikalo moteris, 
pirmoje eilėje tenka paminėti N. 
Dauguvietytę, puikiai ir labai 
vykusiai sukūrusią Toulousell. Sis 
vaidmuo yra, tur būt, vienas sun
kiausių komedijos vaidmenų, nes 
reikia padėti labai daug pastangų, 
norint išvengti pigaus šaržo. Ta
čiau Dauguvietytė šios „nuodė
mės" nepapildė, ir jos Toulousell 
yra tikrai simpatiškas tipas, su
keliąs daug širdingo juoko.

A. Dauguvietytė, vaidindama S. 
Bridaque, nepagavo Paryžiaus po- 
nrutės stiliaus.

Susane (Z. Kevalaitytė) buvo 
gyva ir kiek ekscentriško būdo 
prancūzė. Vaidyba gyva ir nuo
širdi.

Mažas ir neryškus „Mažytės 
Lulu” vaidmuo S. Kielaitei nedavė 
progos niekuo ypatingu pasi
reikšti.

Tenka pabrėžti, kad „Skambu
čio" pastatymas yra didelis įna
šas į lietuvių tremtinių teatro 
repertuarą, ir šiuo pastatymu ryš
kiai įrodyta, kad mūsų dramos 
aktoriai, dėka savo didelio pasi
ryžimo ir nepaprastos meilės sce
nos darbui, nugali visas techni
nes kliūtis, o jų talentingumas ir 
aukšta mokykla ryškiai spindi ir 
mus buria lygiai šilkuose ir dau
giaspalvių prožektorių apšviestoje 
prabangingų pastatymų scenoje, 
lygiai ir skurdžioje, varganoje 
tremtinių stovyklos salėje. J. Da.
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nąs — reikalų vedėjas, A. Puske- 
palaitis ir J. Grigolaitis — na
riai. Garbės pirmininku vienu 
balsu išrinktas generalinis super- 
intendendas prof. P. Jakubėnas. Su
važiavimas buvo baigtas malda ir 
tautos himnu.

Po suvažiavimo gimnazijos pa
talpose Hanau ev. moterų buvo 
surengtas bendras pobūvis, kur 
svečiai buvo pavaišinti.

Suvažiavimas praėjo pakilia 
nuotaika ir ztikrai parodė, kad 
mes pradedame nusigręžti nuo 
sumaterialėjimo ir ieškome pa
guodos dvasios gyvenime.

a J. Grigolaitis
NURTINGENAS — KULTŪROS

CENTRAS
Kaip ir kitose lietuvių tremtinių 

stovyklose, Nūrtingene (Wurttem- 
berg) yra vaikų darželis, pradžios 
mokykla. Be to, veikia šoferių 
automechanikų, braižytojų, elek
tromechanikų kursai ir visų kla
sių gimnazija, kuri aptarnauja ir 
kitų apylinkės stovyklų jaunimą. 
Kitur gimnazijos vargsta pusrū
siuose, ankštose klasėse, su men
kais baldais. To nėra Nūrtingene. 
Čia gimnazijai ir jos bendrabu
čiui paskirtas moderniškas, nau
jas, gražus, šviesus, mūrinis na- 
mask Klasių dydis atitinka moki
nių skaičių, baldai geri. Visos pa
mokos vyksta prieš pietus, moky
tojai gauna atlyginimą ir dirban
čiojo priedą. Jei gimnazija turi 
tokias palankias darbo sąlygas, 
tai už tai reikia būti dėkingiems

Lietuvių evangelikų suvažiavimas 
Hanau

Per Šeštines Hanau įvyko pir
masis lietuvių evangelikų ku
nigų ir bažnyčios atstovų su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
per 100 bažnyčios atstovų iš visų 
trijų Vokietijos sričių. Gausiausia 
atstovų buvo iš britų srities, kur 
yra daugiausia evangelikų. Apy
tikriais duomenimis, šiuo metu 
visose stovyklose gyvena apie 
13.000 liėtuvių evangelikų. Deja, 
jų tarpe yra maža dvasininkų, dėl 
to tikinčiųjų dvasinis aptarnavi
mas yra labai sunkus, beveik 
neįmanomas. Suvažiavimas buvo 
šaukiamas tikslu aptarti, kaip 
sutvarkyti parapijinius organus, 
kaip paskirstyti kunigus, kad ga
lėtų aptarnauti visas stovyklas, 
kur yra evangelikų, aptarti 
giesmyno ir tikybinių knygų klau
simą, pamaldų suvienodinimo rei
kalą (stovyklose yra liuterionių 
ir reformatų), tikybos mokymą 
mokyklose, konfirmaciją, krikšč. 
bendradarbiavimą ir kitus eina
muosius reikalus. Nutarta su
daryti vyr. bažnyčios organą. Iš
rinkta laikina vyr. taryba, kuriai 
pavesta pravesti rinkimus vyr. or
ganui sudaryti, tvarkyti giesmyno 
reikalą ir išleisti evangelikų baž
nytinį laikraštį.

Suvažiavimas prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis latvių ko
plyčioje. Pamaldas laikė 5 kuni
gai. Ta proga įvyko mūsų tikė
jimo brolių kankinių ir per 
paskutinius metus mirusiųjų ^pa
minėjimas. Pamaldose dalyvavo 
Fuldos evangelikų vaikų choras, 
pagiedojęs gražiais vaikiškais bal
seliais keletą giesmių. Po pietų 
ten pat įvyko darbo posėdis, 
praėjęs labai nuoširdžioje ir dar
bingoje nuotaikoje. Suvažiavimą Į 
sveikino generalinis superinten
dentas prof. P. Jakubėnas, dėl 
silpnos sveikatos negalėjęs at
vykti, taip pat keli kunigai, ne
galėję dalyvauti.

Suvažiavimą žodžių pasveikino 
Sv. Sosto Delegatas kanauninkas 
Feliksas Kapočius. Aukštasis sve
čias evangelikų kvietimą maloniai 
priėmė ir labai nuoširdžiais žo
džiais palinkėjo visiems dalyviams, 
jų šeimoms ir visoms ev. tikybi
nėms bendruomenėms Dievo pa
laimos. Jis pabrėžė: ,,Man bus 
nepaprastai malonu artimiausia 
proga pranešti Šv. Tėvui apie ši-1 
taip gražiai užsimezgantį lietuvių 
tautos gyvenime naują meilės 
dvasios vaisių."

Taip pat žodžiu vyriausiojo Tr. 
K-to vardu sveikino vicepirm. P. 
Audėnas, o Hanau komiteto var
du sveikinimą perdavė k-to pirm, 
inž. Šalkauskis.

Išrinkta laikina Taryba, kuri 
pareigomis pasiskirstė taip: dr. O. 
Stanaitis — pirm., kun. lie. J. Pau- 
peras —į, vicepirm., kun. Neįma

Iš vaikų šventės Mūnchene. — 
Vaikai šoka zuikių karaliui suktinį.

V. Rasiūno nuotr.

UNRRA Team • 513 vadovybei, 
ypač jos direktoriui p. R. Mangeot 
ir jo bendradarbiams panelei' Ri- 
bink ir p. Sangeais.

Kai kilo sumanymas įsteigti 
aukštesnąją technikos mokyklą, 
direktorius p. Mangeot vėl pa
žadėjo visokeriopą pagalbą, kurią 
jis teikė steigiant gimnaziją. Mo
kykloj dirbs buvę Kauno Tech
nikumo mokytojai, gyveną Nūr
tingene ir artimosiose stovyklose, 
bei kiti inžinieriai.

Nūrtingeno lietuvių gimnazijai 
vadovauja direktorius J. Daniu- 
sevičius? o technikos mokyklos 
svarbiausias organizatorius yra 
dr. M. Baublys. J. Gr.

Dillingenas. — S. m. birželio 5 d. 
miesto salėje įvyko J. Štarkos vy
rų choro koncertas. Visų lauktas 
pirmasis pasirodymas po gana 
trumpo ((5 dienų!) stropaus repe- 
ticinio darbo buvo gausios publi
kos labai šiltai sutiktas. Dirigentas 
apdovanotas gėlėmis, vainiku ir 
įrašų lapais.

Choras labai intonuotai padai
navo 20 su viršum lietuvių kompo
zitorių dainų i[ porą pasaulinių.

Dirželio 7 d. vyrų choras kon
certuoja Schongau, o vėliau žada 
aplankyti kaimynines lietuvių ko
lonijas. * A. P.

Vaikų šventėj Mūnchene mažoji 
solistė Jura Švelnytė dainuoja 

zuikių karaliui
V. Rasiūno nuotr.

Išleista 11 prekybininkų
Augsburge dar pernai buvo 

įsteigti prekybos kursai, ved. di- 
plomoto komersanto L. Bagdono. 
Pradžioj klausytojų buvo keliasde
šimt, pabaigoj tik keliolika, o bai
gė — H. Išleidžiamasis aktas 
įvyko birželio 1 d. Įteikiant pažy
mėjimus, žodį tarė kursų vedėjas 
L. Bagdonas, kursantų vardu kal
bėjo Jonikas ir LTB švietimo sky
riaus vardu — V. Kasakaitis. Po 
to įvyko pobūvis.

Kursų programa buvo gana pla
ti: lietuvių kalba, anglų kalba, 
Lietuvos ūkio istorija, buhalterija, 
politinė ekonomija, prekių moks
las, prekybos mokslas, prekybinė 
teisė, komercinė aritmetika, ko
mercinė korespondencija ir rekla
ma. Kursų lektoriais buvo: prof, 
d r. A. Šapoka, rašytojas J. Bal
čiūnas, dipl. ekon. Ignas Petraus
kas, dipl. prek. V. Rocevičius ir 
dipl. teista. V. Gaška.

Bambergas. — Gegužės 16 ir 17 
dienomis Bamberge viešėjo Bad 
Segebergo solistai.

Per abi dienas solistai davė 
bambergiečiams po koncertą. 3-io- 
sios lietuvių stovyklos salė abie
juose koncertuose buvo pilnutėlė 
žmonių.

Segebergiečių solistų trupės va
dovas yra J. Vasiliauskas, o tru
pes sąstatas yra toks: prof. V. Ja
kubėnas (piano solistas), A. Kal
vaitytė (mezzosopranas), I. Mo
tiekai tieinė (sopranas), P. Kovelis 
(tenoras) ir S. Velbasis (baleto šo
kėjas).

Atsidėkodami už gražią pro
gramą, bambergiečiai solistus ap
dovanojo gėlėmis ir palinkėjo sėk
mės tolimesnėse gastrolėse, popu
liarinant lietuviškosios darnos
meną.

— Bamberge gyvena 8 lietuviai, 
buvę politiniai kaliniai; jie susi
organizavo į Politinių Kalinių se
niūniją ir gegužės 26 dieną išsirin
ko sau seniūnu J. Leskauską..

P. A.
Administracijos pranešimas

Gerb. prenumeratoriai, kurie yra 
skolingi „Žiburiams*, prašomi sku
biai atsilyginti. Pavieniams asme
nims, laiku nesumokėjus prenume
ratos, laikraščio siuntimą sulaiky
sime. P.p. plahntojai prašomi taip 
pat nedelsti. Iš prancūzų ir anglų 
zonų pinigus prašome pervesti per 
vietinius bankus Deutsche Bank 
Augsburgo skyriui. Pervedant bū
tinai pažymėti, kad pinigai būtų 
persiųsti „Žiburiams* — Augsburg- 
Hochfeld, Lithuanian Camp.

Platintojai gauna 10% nuolaidos. 
Į tas vietoves, kur yra mūsų pla
tintojai, pavieniams asmenims laik
raščio nesiunčiame.

Laikraštį užsisakyti galima ne il
gesniam kaip vieno mėnesio lai
kotarpiui.

Pakartotinai pranešame, kad 
paieškojimus priimame tik esant 
svarbiam reikalui, iš anksto apmo
kėtus ir tik vienam kartui paskelbti.

Administracija

Vaikų šventėj Mūnchene zuikių 
karalius sutinkamas su gėlėmis

V. Rasiūno nuotr. ’

Zuikių karaliaus dovana Iš valkų šventės Mūnchene
V. Rasiūno nuotr.

Padėka
'Wiesbadeno Lietuvių Tautiniam 

Ansambliui už š- m. geguįės mėn. 
3 d. nemokamai atliktą puikų lie
tuvišką koncertą Frankfurt a. M. 
Goethės vardo universiteto pro
fesūrai ir studentijai nuoširdžiai 
dėkoja

Frankfurto Lietuvių Studentų 
Atstovybė

Leidinių informacijų reikalu
Spaudoje retkarčiais užtinkamos 

žinutės apie naujų knygų išleidi
mus, bet kai panorima jų įsigyti, 
ne visuomet pasiseka. Jos kažkur 
išnyksta, nutrupa. Stinga žinių, kur 
knygos sukrautos, kas jų platin
tojai ir kitokių informacijų išleis
tųjų knygų reikalais. Liet. Tremt. 
Bendr. Mūncheno Apygardos Švie
timo Skyrius, norėdamas surinkti 
tikslesnes žinias apie leidinius, 
prašo visus knygų leidėjus prisiųsti 
Skyriui visų išleistųjų knygų, va
dovėlių bei konspektų po 1 eg- 
zempl.

Liet. Tremt. Bendr. Mūncheno 
Apygardos Valdybos švietimo 

Skyrius
Mūnchen, Rauchstr. 20

Gimnazijų ir pradinių mokyklų 
vadovybių dėmesiui

Pranešama, kad Miincheno IJN- 
RRA Passinge išleido šiuos vado
vėlius:

1. Baltušio — Skaičiavimo užda- 
vinynas, VI skyr.

2. Ambrazevičiaus, Skrupskehc- 
nės ir Vaičiulaičio — Naujieji skai
tymai I-ajai klasei.

3. Ig. Malinausko ir Talmanfo — 
Lietuvių kalbos gramatika, III — 
IV skyr.

4. Esmaičio — Gamtos mokslas. 
Ill-ajam skyr.

5. Zobarsko — Aušrelė, II d., 
II skyr.

Rajoninės UNRRA vadovybės 
juos platina nemokamai. Gimnazijų 
ir pradinių mokyklų vadovybės 
prašomos kreiptis į savo UNRRA 
atitinkamus švietimo reikalams va
dovus, kad jie išrūpintų mokykloms 
išleistuosius vadovėlius.

Liet. Tremt. Bendr. Miincheno 
Apygardos Valdybos švietimo 

Skyriaus Vedėjas

inžinierių dėmesiui
Išleistas „Inžinieriaus Kelio" Nr. 3 

(balandis — gegužis). Spausdintas 
rotatoriumi, 38 psL, 6 psl. priedo: 
lektroinstaliatorių kursų programa.

Turinyje: Kelios mintys apie me
dinę statybą Lietuvoje, Kai kurie 
miško medžiagos pakaitalai staty
boje, Lietuvos hidrologinio archyvo 
likimas, Generatorinių dujų auto- 
vežimio variklis, Radijo penkde- 
imtmetis, Lietuvos upių energetinis 
pobūdis ir kita.

Kreiptis: Inžinierių Centras, Augs- 
burg-Haunstetten, Lithuanian D. P. 
Camp.

LIETUVIUS FILATELISTUS
(pašto ženklų rinkėjus), taip pat ir 
pradedančiuosius, prašau tuojau 
atsiliepti atsiunčiant savo ir pa
žįstamų filatelistų adresus.

Ant. Titenis, (24) Liibeck, Stein- 
raderweg 52/1.

Pranešimas
Norintieji pirkti rotatorių pra

šomi kreiptis į Augsburg, Fim- 
haberstr. Nr. 57—2, Kulback.

Atitaisymas *
„Žib." 20 Nr. 2 psl. po paveikslu 

,,Baltijos tautų orkestras" to or
kestro vedėju turi būti pažymėtas 
ne Valeika, bet R. Anderssoo.

Sportas
Red. V. Gerulaitis *

Lietuviai — Goggingen 6:2
Prieš ilgesnę poilsiui pertrauką 

paskutinį pasirodymą mūsų futbo
lininkai turėjo prieš vietos Gd- 
gingeno (vokiečių) futbolo koman
dą. Mūsiškiai, kaip svečiai, buvo 
šiltai žiūrovų sutikti, o patys šei
mininkai įteikė gėlių puokštę ir 
padovanojo Gogingeno herbą.

Pačios rungtynės turėjo praeiti 
gražioje drauiškumo nuotaikoje, 
lačiau dažni ir ne visai teisingi 
teisėjo sprendimai didino žaidėjų 
nervingumą, dėl ko sporto aikštė 
pavirsdavo turgaviete.

Komanda žaidė, šios sudėties: 
Lazauskas, Tėvelis, Bačinskas, Ba- 
zilius, Saldaitis, Simutis, Kudaba, 
Jeršovas, Adomavičius, Pliuškc- 
vtčius ir KeValaitis. Įvarčius pelnė: 
Adomavičius — 3, Pliuškevičius — 
2 ir Kevalaitis — 1.

Augsburgo lietuviai — TSG Augs
burgas 6:3

Vokiečių stalo teniso klubas JSG 
pirmuoju savo pralaimėjimu prieš 
lietuvius nebuvo patenkintas ir iš
kvietė revanšo rungtynėms, kurios 
taip pat baigėsi 6:3.

Nors abi komandos žaidė pačių 
geriausių sudėčių, tačiau nei vie
na, nei antra neparodė lauktos 
žaidimo klasės. Dienos forma buvo 
bloga net pačių geriausių mū
sų stalo tenisininkų, kaip Meilaus, 
Adomavičiaus, Tėvelio ir Bras- 
iausko. Dėl to ir pats laimėjimas, 
žiūrint į tikrąjį paiėgumo santykį, 
išėjo gana kuklus. Iš gerosios pu
sės tenka paminėti Trečioką su 
Vasiliausku, kurie nuo paskutiniojo 
pasirodymo yra padarę didelę pa
žangą.

Moterys, nors ir pirmąjį kartę pa
sirodė viešose rungtynėse, tačiau 
užsirekomendavo labai gerai. Rū- 
tehonienė laimėjo prieš vieną ge
riausių Bavarijos stalo tenisininkių 
Suraszek 2:0. Kiek sunkiau teko 
kovoti Dauguvietytei prieš Win- 
zer. Pastaroji tik dėl didesnio pri
tyrimo lygioje kovoje laimėjo. Ta
čiau Dauguvietytės pirmas krikš
tas buvo puikus.

7



8 psl.

IS LIETUVIU GYVENIMO
Lietuvos Raudonasis Kryžius lei

džia informacini biuleteni *
Lietuvos Raud. Kryžius pradėjo 

leisti savo veiklos apžvalginį biu
letenį. Pirmame biuletenio Nr. sa
koma, kad Lietuvos Raudon. Kry
žius yra nenutraukiama Lietu
voje veikusio Raudonojo Kryžiaus 
tąsa. Jis vadovaujasi Lietuvos 
Raud. Kryžiaus Draugijos statutu ir 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
nuostatais ir tradicijomis.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
darbą pradėjo 1945 m. vasarą, kai 
nacinė Vokietija buvo nugalėta ir 
karas Europoje baigtas. Per nepil
nus metus Lietuvos Raudonasis 

■ Kryžius išaugo į didelę šalpos or
ganizaciją. Didžiausias Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus rėmėjas Yra 
BALFas ir lietuviškoji tremtinių 
visuomenė.

Lietuvos Raudonasis Kryžius re
mia studentus, studijuojančius Vo
kietijos ir Austrijos universitetuose, 
buvusius politinius kalinius, lietu
vius belaisvius ir šiaip šalpos rei
kalingus asmenis. Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus lėšų šaltiniai labai 

* riboti. Iš BALFo gautieji drabužiai 
ir kiti dalykai skirstomi tautiečiams 
per Liet. R. Kryžiaus skyrius.

Lietuvos Raudonasis Kryžius tu
ri sudaręs nemažą lietuvių belais
vių kartoteką, kuri nėra pilna.

BALFo pirmininkas Liet. Raud. 
Kryžiui prižadėjo lietuvių tremtinių 
vaikučių šelpimui nupirkti 8000 po
rų batų.

Tremtinių gydymosi reikalai
Prie kiekvienos tremtinių kolo

nijos UNRRA išlaiko ambulatorijas, 
prie didesnių stovyklų—improvi
zuoto tipo nedideles stovyklines 
ligonines, o kai kuriose vietose 
dideles, gerai aprūpintas vaistais 
ligonines. Tokiose ligoninėse vei
kia įvairių ligų skyriai, ir jos yra 
lyg ir apygardinės ir aptarnauja 

i didesnį plotą. Kur nėra UNRRAos 
išlaikomų ligoninių, tremtiniai gali 
naudotis vokiečių ligoninėmis. 
UNRRAos ligoninėse ir ambulato
rijose dirba daug lietuvių gydytojų. 
Lietuvos Raudonasis Kryžius- taip 
pai išlaiko kelias ambulatorijas. 
Jos yra ten, kur nėra UNRRAos 
ambulatorijų, bet jų buvimas yra 
būtinas. UNRRA išlaiko ir dantų 
gydymo kabinetus, bet jų skaičius 
labai nepakankamas.

Lietuvių belaisvių paleidimas
Lietuvoj Raudonasis Kryžius 

daug kartų vakarinių sąjungininkų 
karines įstaigas patikino, kad karo 
belaisvių stovyklose esantieji lie
tuviai į pagalbinę vokiečių ka
riuomenė buvo paimti jėgos ir te
roro priemonėmis ir prašė juos 
paleisti. Lietuvius belaisvius pa
leisti buvo pažadėta, o dabar pa
žadas pradėtas ir įgyvendinti. 
Anglai lietuvius belaisvius, laikytus 
belaisvių stovyklose ‘Belgijoje, jau 
anksčiau paleido. Jie atvežti į 
Borghorstą prie Greveno. Tuo tar
pu jiems iš stovyklos išvykti dar 
neleidžiama, bet jau traktuojami 
kaip lietuvių DP bendruomenės 
nariai. Visi gali laisvai susirašinėti. 
Prancūzai lietuvius belaisvius, bu
vusius prancūzų valdomoje Vo
kietijos dalyje, taip pat paleido. 
Prancūzijoj dar esama apie 200 
lietuvių belaisvių. Jų padėtis sunki, 
bet ir juos j>ažadėta paleisti. Tiki
masi, kad artimiausiu laiku jie bus 
jau laisvi. Nemaža Prancūzijoje bu
vusių lietuvių belaisvių dalis turė
jo išvažiuoti į Sovietų S-gą, o kiti 
įstojo į prancūzų svetimšalių le
gioną. Amerikiečių žinioje dar yra 
per 800 lietuvių belaisvių. Jų pa
leidimas jau pradėtas ir tikimasi, 
kad ligi liepos mėn. bus baigtas. 
Keletas šimtų lietuvių belaisvių 
yra Austrijoje ir Italijoje'. Spėjama, 
kad apie 400 lietuvių belaisvių yra 
Jugoslavijoje. Jokių smulkesnių 
žinių neturima. i

Žiburial

Lietuvos Raudonasis Kryžius pa
kartotinai kreipėsi į Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių, prašydamas 
globoti lietuvius belaisvius, esan
čius sąjungininkų belaisvių sto
vyklose. Tarptautiniam Raudona
jam Kryžiui buvo nurodyta, kad 
lietuviai į pagalbinę vokiečių ka
riuomenę buvo sugaudyti prievar
ta ir teroru.

Brazdžionio poezijos knyga „Sve
timi kalnai“ baigiama išparduoti

Bernardo Brazdžionio poezijos 
knyga „Svetimi kalnai" jau baigia
ma išparduoti. Visuomenės susido
mėjimas Bernardo Brazdžionio 
poezija buvo toks didelis, kad 
„Svetimi kalnai" buvo graibstyte 
išgraibstyti. Kai kurios mokyklos 
norėjo užsisakyti vdidesnį „Sveti
mų kalnų" kiekį, tačiau dėl greito 
knygos išpirkimo jų norų leidėjai 
nebegalėjo patenkinti. Paskutinieji 
knygos egzemplioriai dar gaunami 
Tiibingene.

Iš anglų valdomos srities pa
siekė žinia, kad anoniminis leidė
jas, visiškai be autoriaus sutikimo 
ir žinios, greičiausiai pasipelnymo 
tikslu, išleido naują „Svetimų kal
nų' laidą. Sis negražus nežinomo 
leidėjo pasielgimas bus išaiškintas.

Lietuviai Danijoje
Lietuvių tremtinių Danijoje yra 

apie 2000. Didesnioji dalis, apie 
1700, gyvena Nymindegab stovy
kloje,Siaurės Jūros pakraštyje. Li
kusieji lietuviai gyvena išsiskirstę 
mažais būreliais penkiose stovyk
lose. Vadbacke, 30 km nuo Ko
penhagos. gyvena apie 50 lieiuvių 
akademikų. Nymindegab stovyk
loje yra suorganizuotas tautinis 
ansamblis. Komitetai neveikia. Da
nijoj lankydamasis, BALFo pirm, 
dr. J. Končius įsteigė BALFo atsto
vybę. Ten ir reiškiasi visa F^uvių 
veikla. Pirmininku yra Natkevičius, 
o sekretorium — žinomas Klaipė
dos krašto veikėjas M. Brakas.

Lietuviai Italijoje
Italijoje gyveną lietuviai turi BALbo 

skyrių Romoje, kurs rūpinasi lietu
vių šelpimo reikalais. Didžioji para
ma drabužiais ir maistu gaunama iš 
BALFo ir pavienių Amerikos lieiu
vių. Italijos lietuviai turi draugiją 
„Lithuania", kuri rūpinasi tauti
niais reikalais. Pirmininkauja kun. 
dr. Pavalkis. Viso Italijoje yra pri
siglaudę apie 200 lietuvių, kurių ka
ro metu buvo tik apie 50. Dalis lie
tuvių dvasininkų iš Italijos galėjo 
išvažiuoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Leidiniai apie Lietuvą svelimommis 
kalbomis

Amerikos Lietuvių Taryba anglų 
kalba išleido brošiūrą, kurioje iš
spausdintos visos Amerikos Lietu
vių Tarybos Kongreso, įvykusio 
1945 m. lankričio 30 ir gruodžio 
1 —2 d. Čikagoje, priimtosios rezo
liucijos ir svarbesniųjų kalbų bei 
aukštų JAV pareigūnų sveikinimų 
santraukos. Praėjusį rudenį buvo 
išleista brošiūra, talpinanti dvi di
deles Kongreso atstovo Alvin O’ 
Konski kalbas, pasakytas JAV 
Kongrese ginant Lietuvą.

Irgi „informacija"
Šių metų pradžioje Sovietų am

basada Vašingtone išleido gausiai 
iliustruotą knygelę „Šešiolika so
vietinių respublikų". Skyrelyje apie 
Lietuvą rašoma, kad Lietuvos plo
ta sudaro 24.000 amer. kv. mylių, 
gyventojų skaičius — 2.880.000, 
sostinė — Vilnius, turįs 250.000 gy
ventojų. Toliau rašoma, jog 1919 
metais Lietuva buvusi atplėšta nuo 
Sovietų Rusijos ir išbuvusi atskirta 
20 metų. Dėl šito atplėšimo Lietuva 
ūkiniu ir kultūriniu požiūriu labili 
atsilikusi. 1940 m. Lietuvos žmonės 
sukilę, nuvertę reakcinę valdžią ir 
įsteigę sovietinę santvarką. Lietu
vos kultūra sparčiais šuoliais pre- 
dėjusi kilti. Knygelė platinama ne-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
sukaktis

Birželio 15 — 20 d. Amerikoje 
įvyksta 44-tas Susivienuime Lie
iuvių Amerikoj bendruomenės sei
mas. Šis seimas bus jubiliejinis, 
nes sukanka 60 metų, kai ši lietu
vių bendruomenė buvo įsteigta. 
Laukiama daug atstovų iš visų 
Amerikos kampų. Ši lietuvių ben
druomenės organizacija trumpai 
vadinama SLA. Ji leidžia laikraštį 
„Tėvynę".

M. Gudelio straipsnis Meksikos 
spaudoje

Vienas Meksikoje leidžiamas 
ispanų žurnalas išspausdino išsa
mų lietuvio Martyno Gudelio‘straip
snį apie tris Pabaltijo respublikas. 
Straipsnyje aprašyti trys lietuvių, 
latvių ir estų „išlaisvinimai", pa
brėžiant, kad kiekvieną karią „iš
laisvinamos" tautos visomis jėgo
mis ieško priemonių, kaip tikrai 
išsilaisvinti nuo tų neprašytų iš
laisvintojų'.

Uragvajaus lieiuvių maniieslas
Liragvajaus laikraštis „EI Dia' 

išspausdino ilgą Montivideo lietu
vių komiieio pareiškimą Lietuvos 
reikalu, pavadintą „Manifesto De 
Los Lituanos Residentes en Uru

Bimba rašo apie Lietuva
Komiteto pagalbiniu ūkiu. Čia irgi 
vokiečiai šeimininkavo ir paliko ūkį 
be gyvulių, be padargų. Pastatai 
apleisti, reikalingi didelio remon
to .. . Čia gal bus vieta plačiau 
pakalbėti apie tuos pagalbinius 
ūkius. Juos vyriausybė suteikia 
kiekvienai įstaigai, kuri sutinka rū
pintis prižiūrėjimu ir . žemės apdir
bimu. Iš tokio ūkio įstaigos tarnau
tojai papildo savo maisto reikalus 
— prisiaugina daržovių, gauna 
pieno. Šiuo tarpu, kai sąlygos dar 
taip sunkios, tie pagalbiniai ūkiai 
sulošia labai svarbų vaidmenį."

Lankydamasis Lietuvoje, Bimba 
buvo nuvažiavęs ir į Maskvą, apie 
ką gegužės 14 d. „Laisvėje“ rašo: 
„tarybinės Lietuvos atstovybė ran
dasi Vorovskogo g-vėje. Tai tas 
pats pastatas, kuriame labai ilgai 
gyveno ir smetoninę Lietuvą atsto
vavo Baltrušaitis. Čia nemažai yra 
kambarių, ir karts nuo karto pri
buvę iš. Lietuvos svečiai suranda 
patogiąjjastogę. Šiuo tarpu Lietu
vos pasiuntinio arba ambasado
riaus pareigas eina Mikėnas, se
nas leningradietis . . . Šiandien 
Lietuvos prezidentas Justas Pą- 
leckis išsiskubino į Kremlių meda
lių dalinti įvairiems atsižymėju
siems žimonėms ... Netikėtai į kam
barį įeina aukštas, gražus, žilais 
plaukais, gražia karine uniforma 
vyras. Tai generolas Urbša. Jis sa
kė, kad tuo tarpu Maskvoje randasi 
penki lietuviai generolai: jis pats, 
Mažeika, Karvelis, Vitkauskas ir 
Čepas. Būdamas Maskvoje, šias 
kelias dienas gyvensiu viename 
kambaryje su Justu Paleckiu. Čia 
kambarys nemažas, yra dvi lovos, 
bet šilumos labai mažai — rašau ir 
rankos grumba. Pasiilgau gerai 
apšildyto kambario, šilto vandens, 
ir kitų amerikoniško gyvenimo pa
rankamų."

Antanas Bimba Amerikoje lei
džiamoje „Laisvėje" spausdina sa
vo įspūdžius „Ką aš mačiau Tary
bų Lietuvoje". Bimba iš Amerikos 
į Lietuvą nuvyko praėjusių metų 
pabaigoje, o grįžo šį pavasarį. 
Lietuvoje ir Maskvoje Bimba iš
buvęs apie 4 mėn.

Lietuvoje Bimba buvo labai iš
kilmingai sutiktas. Jo garbei visur 
buvo ruošiami mitingai ir pobūviai. 
Jo kalbų klausėsi komisarai, pro
fesoriai, rašytojai ir eiliniai žmonės/ 
Bimba visur bandė kalbėti Ameri
kos lietuvių daugumos vardu, o 
Lietuvos spauda, radijas ir mitingų 
kalbėtojai* jį stačiai vadino Ame
rikos lietuvių vadu.

Įdomu susipažinti, kaip A. Bim
ba aprašo savo lankymąsi Lietu
voje. Balandžio 25 d. Nr. rašoma: 
„Vakare turėjome tikrai nepaprastą 
pobūvį. Jį suruošė Rašytojų ir 
Dailininkų Sąjungos. Rašytojų S-ga 
turi pagalbinį ūkį ir augina gyvu
lius, todėl šitai progai jie paskerdė 
kiaulę ir svečius pavašino šviežia 
kiauliena" . . .

Aprašinėdamas savo įspūdžius 
lankantis Lietuvių Mokslų Akade
mijoje. Bimba taip išsitaria: „Aplan
kiau besitvarkančią Lietuvos Moks
lų Akademiją, Daugeliu požiūrių tai 
buvo vienas iš giliausių įspūdžių. 
Čia pasitiko ir priėmė Akademijos 
vedėjas mokslininkas prof. Matulis, 
malonus, kuklus, jau pagyvenęs 
žmogus; prof. Josif Bulov, kiek 
jaunesnio amžiaus, akylus, tykus 
vyras, ir Juozas Jurginis, ameri
kiečiams gerai pažįstamas veikė
jas ir rašytojas, Akademijos biblio
tekos vedėjas.

Akademijos namas tik dalinai 
atremontuotas, apšildymas dar 
neįrengtas "ir nesutvarkytas, darbi
ninkai dirba apsivilkę storais pal
tais ir sugrubusiomis rankomis. Tai, 
atrodo, nesunku iškentėti dieną ki
tą, bet kai reikia tokiose sąlygose 
darbuotis savaites, mėnesius, jau 
reikalauja geležinės valios, apsi
ginklavimo tiesiog viršžmogiškais 
idealais. Kitaip argi žmogus galėtų 
ištesėti? Net ir tos šviesos tik tiek 
tegauna, kad lemputė vos tik 
žiba" . . .

Tęsdamas Lietuvoje patirtų įspū
džių ciklą, gegužės 6 d. „Laisvėje" 
A. Bimba rašo: „Po koncerto drau
gai nuvežė mane parodyti dar 
vieną buvusių dvarų, vadinamą Ver- 
kais. Jis randasi tik už kelių kilo
metrų nuo Vilniaus, ant labai gra
žios aukštumos. Dabar jis paveis- 
tas Komunistų Partijos Centro

Parama iš Pietų Amerikos
Pietinėje Amerikoje veikianti 

Organizacija Vaikams Gelbėti 
pranešė Lietuvos Raudonajam Kry
žiui, kad ji lietuvių tremtinių šelpi
mui prisius batų, drabužių, muilo, 
miltų ir kitų reikalingų dalykų.

Renkamos žinios apie lietuvius po
litinius kalinius.

Nacinės Vokietijos metu daug 
lietuvių buvo laikomi kalėjimuose 
ar iik dabar pilnai paaiškėjusio 
baisumo koncentracijos stovyklose. 
Nemažas lieįivių skaičius žuvo 
nuo bado, nepakeliamo darbo ar
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buvo nukankinti. Dabar įsisteigęs^ 
! Lietuvių Politinių Kalinių Centro 
Komitetas renka žinias apie visus, 
lietuvius politinius kalinius, laiky
tas nacių kalėjimuose ar koncen
tracijos stovyklose.

guay." šiame pareiškime plačiai 
nušviečiami Lietuvos vargai visų! 
okupacijų metu, lietuvių kova ir da-! 
bartinė padėtis Lietuvoje.

Sandąriečių seimas
Birželio mėn. viduryje Amerikos 

Lietuvių Tautinė Sandara šaukia 
savo seimą. Ši Amerikos lietuvių 
organizacija leidžia savaitraštį 
„Sandara". Suvažiavimo metu ruo- 
šiamasipaminėti 50 metų sukaktį 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos, kuri 
Amerikos lieiuvių tarpe yra išva
riusi gilią kultūrinę vagą. Tarp dau
gelio šios draugijos išleistų knygų 
yra ir dr. Vinco Kudirkos raštų še
ši tomai.

1000 megztinukų Lietuvos vaikams
Balandžio mėn. BALFas pasiun

tė į Europą išblaškytiems bena
miams Lietuvos vaikučiams šelpti 
1000 megztinukų. Megztinukai pri
taikyti vaikams nuo 5 iki 12 metų 
amžiaus.

Amerikoje mirė seniausias 
lietuvių kunigas

Balandžio mėn. Amerikoje mirė 
seniausias lietuvių kunigas C. La
pota. Jis buvo gimęs 1859 m. Ro
zalimo parapijoje. Į Ameriką at
vyko 1893 m. ir iki savo mirties 
aktingai dalyvavo lietuvių veikloje.

Pasaulio įvykiu kronika
JAV

,—'Stettinius, JAV nuolatinis at
stovas Saugumo Taryboje, atsista
tydino. Iki bus paskirtas įpėdinis, 
jo pareigos pavestos pavaduotojui. 
Jansonui. '

— Senatorius Vandenbergas, da
lyvavęs užsienių reikalų ministerių 
konferencijoj Paryžiuje, savo kal
boje per radiją pasakė, jog didžio
sios valstybės negali monopolizuo
ti taikos sutarčių sudarymo. Jis 
pageidavo iš Sov. Sąjungos išmin
ties ir tolerancijos taikos sutartis 
sudarant.

D. Britanija
— Birželio 8 d. Londone įvyko 

didelis pergalės paradas, kurį priė
mė D. Britanijos karalius. •

— Anglijos vidaus reikalų mi
nisterija paskelbė, kad anglų fašis
tų vadas kasmet gaudavo iš Mus- 
solinio 3,5 mil. lyrų paramos.

— Abi indų tautos partijos nu
tarė pagal anglų pasiūlymą suda
ryti laikinę Indijos vyriausybę.

— Bevinas, Churchillis ir Attlee 
Žemuosiuose Rūmuose kalbėjo 
Anglijos uižsienio politikos klau
simais.

— D. Britanija ir JAV perdavė 
Portugalijai bazes Azorų salose, 
kurias jos buvo iš Portugalijos gar 
vusios 1943 m. sutartim.

Vokietija
— 20.000 vokiečių angliakasių iš: 

amerikiečių zonos pasiųsta į anglų? 
zoną.

— Britų zonoj rinkimai į valsčiui 
tarybas įvyks rugsėjo 15 d., ap
skričių..— spalio 13 d.

— Prancūzų zonoj prancūzų sau
gumo organai suėiĄė 231 000 SS ir 
Gestapo valdininkų, kurie dirbo* 
pas ūkininkus ir fabrikuose. Vie
nas iš prancūzų saugumo valdinin
kų pareiškė, kad esą įdomu, jog5 
šitie žmonės, tarp kurių esą daug; 
karo nusikaltėlių, vietinių gyvenu 
tojų buvo slepiami.

Rumunija
— Du Rumunijos opozicijos va

dai pareikalavo, kad rinkimą! Ru
munijoj būtų pravesti galimai grei
čiau. Taip pat pranešama, kad cen
zūra neleidusi paskelbti britų ir 
amerikiečių įteiktų notų turinio.

Austrija,
— Sov. Sąjungos atstovas kon

trolės komisijoj Vienoj pareiškė 
Austrijos vyriausybei, kad tos įmo
nės, kurios buvo vokiečių įkurtos; 
po Austrijos prijungimo, pereina 
rusų nuosavybėn. Iš savo pusės 
Sov. Sąjungą siūlo įkurti rusų — 
austrų bendrovę šioms įmonėms 
valdyti.

— Austrijoj esančių DP-maisto 
normos sulyginamos su austrų nor
momis.

Italija
— Italų tauta per balsavimus 12 

mil. pžsisakė už respubliką ir 10 
mil. už monarchiją. Karalius su 
šeima išvyko į Portugaliją. Lai
kinuoju valstybės šefu tapo minis- 
teris pirm. Gaspary. Parlamentas 
susirinks pirmam posėdžiui ir iš
sirinks valstybės prezidentą birže- 
lio 26 d. ' '

Graikija ■
— Pranešama, kad Graikijos ka

riuomenės daliniai ir policija su
sirėmė su komunistų bandomis, ku
rios . yra susimetusios kalnuose 
prie Jugoslavijos sienos.

8
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PAIEŠKOJIMAI
2385. Repšys Juozas, Bamberg, 

Salokistr. 4, ieško brolio Repšio 
Jono, Repšytės-Šilvienės Stefos.

2386. Kliugas Gustavas, (20) 
Oker/Harz, DP Camp, ieško žmo
nos Kliugienės Mortos, sūnaus 
Kliugo Alberto, brolio Kliugo Au
gusto, Kauno Vlado ir Bartuškos 
Leono.

2387. ūsas Albertas, Neustadt, 
DP Camp 1227, ieško artimųjų ir 
Abaravičiaus Juozo bei pažįstamų.

2388. Onailis Anicetas, Wies
baden, ieško Onaičių Juozo, An
tano- ir brolienės Onaitienės-Mei- 
lutytės Birutės.

2389. Kacsurovska Lili, Fūssen i. 
Allgau, Lager UNRRA, Bl. IV/105, 
ieško Markevičiūtės Valentinos ir 
Markevičiūtės Aldonos.

2390. Misiūnas Stasys, (20) OkerZ 
Harz, DP Camp, ieško Baurienės- 
Kondrošaitės Kazės, paskt. metu 
gyv. Tūringrjoj, ir Tamošaitienės 
Alinos su dukterimi.

2391. Karažaitė Jadvyga, Wun
siedel, Homschuhstr. 80, ieško 
motinos Karažienės Kazimieros, 
brolių Karažų Alfonso ir Dominin
ko, pusseserės Žižytės Janinos ir 
kitų giminių bei pažįstamų.

2392. Baniukaitytė E., Neuffen, 
liet, stovykla, ieško Baniukaičio 
Zenono.

2393. Ruibiebė-Kybartaitė Irena 
dukters Genės, Veronikos ir sūnaus 
bach, Hindenburg - Kaseme, Lit. 
Agota, (13a) Ansbach, Hindenburg- 
Kaseme, Lit. Komitee, ieško bro
lio Kybarto Juozo.

2394. Abukauskas Antanas, (13a) 
Ansbach, Hindenburg-Kaserne, Lit. 
Komitee, ieško žmonos Adelės, 
dukters Genės, Veronikos ir sūnaus 
Antano. -

2395. Tupčiauskas Jonas, Ans
bach, Hindenburg - Kaserne, Lit. 
Komitee, ieško giminių ir pažįstamų.

2396. Blažytė Stanislava, Ans
bach, Hindenburg - Kaseme, Lit. 
Komitee, ieško tėvo Blažio Juo
zapo, brolių Jono, Stepono, Bro
niaus, Juliaus ir Ričardo Blažių, 
seserų Kazakevičienės - Blažytės, 
Palionės ir Zosės Blažyčių.

2397. Staškienė Liucija, Tirschen- 
reutes, Landwirtschaftsschule 2d, 
Lit. Lager, ieško vyro Staškos 
Kimento, gim. 1912 m.

2398. Ruibys Kazys, K Ansbach, 
Hindenburg-Kaseme, Lit. Komitee, 
ieško tėvo Ruibio Juozo (atsiskirta 
Swinemunder).

2399.. Milerienė-Pajaujytė Magdė, 
(13a) Ansbach, Hindenburg-Ka
seme, Lit. Komitee, ieško giminių 
ir pažįstamų.

2400. Žutautas kranas, Straubing, 
Theresienplatz 7, ieško brolio Žu
tauto Jono ir svainio Krasausko 
Silvestro.

2401. Stankevičius Viktoras, 
Ansbach, Hindenburg - Kaseme, 
Block A, ieško Peckienės-Stanke- 
vičiūtės Antaninos, Peckaus'Igno.

2402. Kaminskas Petras, gimn. 
mokyt., gyv. Danijoj, Nymindegab 
Lejren, Dansk Rode Kors, prašo 
atsiliepti pažįstamus vilkaviškie
čius ir panevėžiečius.

2403. Vaičiūnas Florijonas, Ans
bach, Reuterstr. 9, ieško sūnų Vy
tauto ir Zigmo.

2404. Žaronienė Viktorija, Olden
burg, Unterm Berg, liet, stovykla, 
ieško sūnaus Algio, 16 m., ir duk
terų Ritos, 20 m., ir Danutės, 18 
m. amž.

2405. Paškevičius Viktoras, Mem
mingen, Fliegerhorst, liet, stovykla, 
ieško giminių ir pažįstamų.

2406. Vaitkūnas Petras, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, ieško 
Savicko Adolfo su žmona Josefa 
ir vaikais Vytautu ir Sigįta.

2407. Mockienė Ona, (13a) 
Scheinfeld, UNRRA Team 569, Lit- 
Komitee, ieško Kestienės Mortos ir 
Kesčio Rapolo.

2408. Pumputytė Elena, Mem
mingen, Fliegerhorst, Lit. Lager, 
ieško Pumpučio Algirdo, gim. 
1925 m.

2409. Matulevičius Pijus, Gre- 
ven. liet, stovykla, Kreis Munster 
(Westf.), ieško žmonos Matulevi
čienės Liudvikos ir sūnų Zenono 
ir Gintauto.

2410. Mertins Ella b/ Hink, (24) 
Freiburg/Elbe, uber Stade in Laak 
Nr. 60, ieško vyro Mertins Gus
tavo.

2411. Bielskis Petras, Hamburg- 
Geesthacht-Spakenberg, DP Camp 
1225 F, ieško brolio Bielskio Vla
do, Gužausko Antano, giminių ir 
pažįstamų.

2412. Vilutienė Klaudija, Augs
burg - Hochfeld, Kollmannstr. 1, 
ieško Vilučio Prano ir dantų gyd. 
Vilutytės-Valiulienės Bronės.

2413. Paleckis Aleksandras, Ha
nau, liet' stovykla, ieško giminių 
ir pažįstamų.

2414. Muzikas Olšauskas Pranas, 
Landshut (Bay.), Lehbūhlstr. 5, 
ieško sūnaus Tado, gim. 1928 m.

2415. Vanagienė - Mingailytė El
vyra, Arnsberg (Westf.), Waldlager 
„Lithuania", ieško giminių ir pažįs
tamų.

2416. Valatka Rapolas ieško Va- 
latkevičiaus Vaciaus ir Mala- 
kauskaitės Irenos. Kreiptis: L.R. 
Kr , Tubingen, Karlstr. 11.

2417. Garsickas Zigmas, ieško 
Garsickienės - Šiurkaitės Julijos ir 
Garsickaitės Irenos. Kreiptis: L.R. 
Kr., Tubingen, Karlstr. 11.

2418. Antanėlis Algimantas, ieš
ko Laukio Antano ir Šutinio Petro. 
Kreiptis: L.R.Kr., Tubingen, Karl- 
strasse 11.

2419. Balundis Viktoras ieško Ba- 
lundytės Paulinos ir Briedžio Sta
sio. Kreiptis: L.R.Kr., Tubingen, 
Karlstr. 11.

2420. Skeberys Leonas ieško E. 
Tausendfreund’o, kilusio iš "Sakių 
apskr. Kreiptis: L.R.Kr., Tubingen, 
Karlstr. 11.

2421. Lietuviai Prancūzijoje ieško 
savo tėvų: 1) Vikšraitienės Marce
lės iš Griškabūdžio, 2) Gražienės 
Irenos iš Šilavoto, 3) Rimkaus Ka
zio, gyv. Mecklenburgo apyl. 
Kreiptis: Tubingen, Karlstr. lt, 
L.R.Kr.

. 2422. Račytė Regina su tėvais, 
Geesthacht b. Hamburg, DP Camp 
1225 F, Spakenberg I, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

2423. Karalius-Rožaitytė Marija, 
Kr. Weissenburg i. B., Graben 21, 
ieško vyro klaipėdiškio Karaliaus 
Fritz-Jurgioh paskutiniu metu bu
vusio koncentracijos stovykloje 
Holšteine.

2424. Rutkauskienė Berta, Dein- 
sen, Kr. Alfeld, lietuvių stovykla, 
ieško sūnų Valterio ir Aleksandro 
Rutkauskų. Aleksandras paskutiniu 
metu buvo Karaliaučiaus ligoninėj.

2425. Ceras Gustavas, Deinsen, 
Kr. Alfeld, lietuvių stovykla, ieško 
brolių Karolio ir Evaldo Cerų, 
svainio Koliaus Gustavo ir pažįs- 
tąmų bei giminių.

2426. Buškauskas Antanas, Bad 
Worishofen, Kneippstr. 8, ieško 
Guževičiūf?s Stanislavos, Guževi- 
čiaus Vinco ir Kubiliūtės Justinos 
bei pažįstamų.

2427. Klimaitienė Marijona (Mrs. 
Mary Klimaitis), 1580 Fillmore St. 
Gary, -Indiana, USA, ieško brolio 
Baltrušio Juozo, gim. Kaune-Šan- 
čiuose, paskutiniuoju metu gyv. 
Tauragėje. 1944 m. išvežto į Vo
kietiją.

2428. Andžejauskaitė V., Via S. 
Tommaso 2. Pisa, Italia, ieško bro 
lio Andžejausko Vyt. Yra žinių, 
kad V. Andžejauskas buvęs lai
komas Buchenwaldo koncentraci
jos stovykloje. Jo adresas buvęs 
toks: Buchenwald-Weimar, Campo 
Dora Nr. 38912/17.

2429. Bražinskas VI., K. B. Halle, 
Kobenhavn, Danmark, ieško žmo
nos Bražinskienės-Lampsatytės Gre
tos, gim. 1920 m. balandžio 20 d. 
Mozūriškių kaime, Klaipėdos 
valsčiuje ir apskrityje, ir sūnaus 
Bražinsko Vytauto, gim. 1942 m. 
birželio 7 d. Paskutinėmis žinio
mis, jie gyveno 1945 m. sausio mėn. 
Flatow-Pommem, Tiergartenstr.. 2.

2430. Ieškomi: 1) Stuosienė Emi
lija (ieško brolis), 2) Stuosys 
Petras, 3) Sasnauskas Jurgis. Ra
šyti: Stasiui Palauskui, UNRRA 
Team 501, (1) Berlin-Zehlendorf, 
Teltower Damm (Perd.St.B.).

2431. Pleskūnas Jonas, 31 - G- 
6418316, (13b) Bad Aibling, PWE 
26, ieško žmonos Pleskūnienės 
(Liūs tikai tės) Jadvygos, sūnaus 
Pleskūno Jono Algimanto, žmonos 
seserų Liustikaičių Janinos ir Ga
brielės ir Piontkienės Bronės.

2432. Gineikis Jonas, 31-a, 6030 
—762, Provisional Co. 2104, PWE 
26, Bad Aibling, Munich 13 b, Li- 
tauer, ieško brolio Antano ir kitų 
pažįstamų.

2433. Buinevičius Mečys, 31-a, 
6030—749, Provisional Co. 2104, 
PWE 26, Bad Aibling, Munich 13 b, 
Litauer, ieško pusbrolio Lučinsko 
Henriko ir kitų pažįstamų.

2434. Petkevičius Henrikas, 31- 
G-6030750, Litauer, Provisional Co. 
2106, PWE Cage 26, Bad Aibling 
b. Mūnchen 13b, ieško žmonos Pet
kevičienės Marijos, sesers Juške
vičienės Eugenijos, svainio Juške
vičiaus Boleslovo ir kitų giminių 
bei pažįstamų.

2435. Lekas Leonas, 31 - G - 
6036551, Litauer, Provisional Co. 
2106, PWE Cage 26, Bad Aibling 
b. Mūnchen 13 b, ieško brolio Le
ko Antano ir pažįstamų iš Telšių.

2436. Stirbinskas Vladas, Yver
don (Vaud), Flūchtlingsheim ,,La 
Prairie", Suisse, ieško Stirbinsko 
Vlado, Stirbinsko Stasio, Stirbins- 
kaičių Vandos ir Stefos, Striauko 
Dzidoriaus ir Slepavičiaus Juozo.

2437. Walaitis Ed., 913 Writh- 
twood ave, Chicago 14, Ill., ieško 
dr. Didrikio Stepono su šeima, 
kilusio iš Alvito, Vilkaviškio 
apskr., baigusio studijas Vienoje, 
paskutiniom žiniom, buvusio ne
toli Berlyno.

2438. Norusza V., 204 S. Fergu
son Str., Shenandoah, Pa., ir No- 
ruszis A., 31 Norwood ave, 
Brooklyn, N. Y., prašo savo adre
sus nurodyti Teresei Naruševičiū
tei, Hanau.

2439. Diržis George, 115—37, 
118th st. Richmond Hill, N.Y., 
ieško Kavaliauskų iš Vastapų k., 
Aluntos v., Girdvilių iš Juozapa- 
vos k., Aluntos v., Juočepio Sta
sio, vedusio Atkočiūtę Eleonorą, 
iš Brazgių dv. Žemaitkiemo v., Uk
mergės apskr.

2440. Strimaitis J., 5702 13th 
ave. Rosemont 36, Montreal, Ca
nada, ieško Strimaičio Petro su 
šeima, gyv. Vilkaviškio apskr., 
Pilviškių m.

2441. Kižas Anna, P.O. Box 477, 
Donora Pa., U.S.A., ieško Nagi- 
nonio Baltraus, dirbusio Spindulio 
spaust. Kaune, Naginonio Kazio, 
Išlaužo par., Kaunas. Naginonio 
Prano, geležinkelių dirbtuvės, Kau
nas, Simono Kižo ir Naujos Mar- 
viankos kaimo, prie Kauno.

2442. Žiugžda Andrius, 91 Ann 
St. Newark, N.W., ieško Žiugždos 
Adelės, gim. Brooklyn, N.Y.; gavo 
iš jos atviruką, išsiųstą 1945 m. 
spalio 17 d., be nurodymo, kur ji 
yra.

2443. Bagučanskas Kazys (sūnus 
Vaičiulytės Antaninos), gali susi
rašinėti su giminėmis tokiu adre
su: Mr. K. Vaičiulis, 1015 S. 24th 
Str., Milwaukee 4, Wise.

2444. Grigaliūnas Bernardas, ki
lęs iš Dovainių km., Rumšiškių 
vlsč., gali susirašinėti šiuo adre
su: Mr. Mykolas Grigaliūnas, 1541 
Hamilton Av., N.W., Grand Ra
pids 4, Mich.

2445. Lapurka Vaclovas, sūnus 
Juozo, kilęs iš Varėnos, Alytaus 
apskr., gali susirašinėti: Mrs. Yad
viga Kaliūnienė, 68 Perry Ave., 
Worcester 4, Mass.

2446. Orzekajiskis Pranas gali 
susirašinėti: Mr. Antanas Urbonas, 
6909 Baylis Ave., Cleveland 3, 
Ohio.

2447. Sideras Kazys gali susi
rašinėti: Mrs. Anna Dėdinas, 31 
Reed St., Coxsackie, N.Y.

2448. Žukauskas Vytautas, Kas-
sel-Oberzwehren, Mattenberg, La
ger, ieško, Žukauskaitės Elenos, 
Šidlausko Brunono, Dobravolsky- 
tės Olgos. /

2449. Žukauskienė Zina, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, Lager, 
ieško Stefanavičiūtės Zinaidos, 
Makaravičienės Olgos, Plikaitytės 
Irenos.

2450. Butkeraitytė Irena, Almens- 
feld bei Gerinzheim, Lit. Lager, 
ieško Žuko Jokūbo, Šitikaitės 
Zinaidos, Brantnerienės Veros.

2451. Kreselevičienė-Motekaitytė 
Izabelė, Scheinfeld ūber Nūmberg, 
DP Camp 569, Lit. Lager, ieško 
sūnaus Kuprevičiaus Edmundo, 
gyvenusio Gemeinschafts - Lager 
Gross-Riets b. Beeskow.

2452. Alvikas Antanas, Wurzburg- 
Zell, Nordkaseme, Lit. Lager, ieško 
brolio Alviko Juozo, giminių ir 
pažįstamų.

2453. Emertienė - Bronatckienė, 
(20) Dragahn, Camp Oxford, Kreis 
Dannenberg/Elbe, ieško Emerto Al
fredo, Emertaitės Sofijos Almos, 
Emerto Aleksandro Vernoldo, 
Emerto Augusto Fridricho, Krau- 
zienės Elviros Onos, su sūnumis 
Juozu ir Antanu, Kariiauskienės 
Elviros, gim. Gudinaitės, ir Brusta- 
to Franco.

2454. Kmieliauskas Bronius, 
Arnsberg i. Westf., Waldlager, DP 
AR 136, ieško Rakausko Juozo ir 
kitų pažįstamų.

2455. Pocius Stasys, Arnsberg i. 
Westf., Waldlager, DP Camp AR 
136, ieško tėvų Pociaus Kazimiero 
ir Pocienės Marijos, brolio Pociaus 
Broniaus, seserų Pociūčių Kazės, 
Marcės ir Zosės ir kitų giminių 
bei pažįstamų.

2456. Genutis Jonas, Arnsberg i. 
Westf., Waldlager, DP Camp AR 
136, ieško Mažeikos Petro ir kitų 
giminių bei pažįstamų.

2457. Luksis Ir., Mūnchen, 
Unertlstr. 36, A.B.C. House, ieško 
Pociaus Jono.

2458. Onaitis Anicetas, Wies
baden, liet, stovykla, ieško Onai
čių Juozo ir Antano, brolienės 
Onaitienės (Meilutytės) Birutės.

2459. Vaitkevičienė-Prušinskaitė 
Adelė, Nurtingen, DP Camp, ieško 
vyro Vaitkevičiaus Petro, s. Vik
toro, gim. 1906 m.

2460. Klimavičius Bronius, Lands
hut, Lehbūhlstr. 5, ieško giminių ir 
pažįstamų.

2461. Orakauskienė Albina, Mūn
chen, Lohengrin, liet, stovykla, 
ieško vyro Grakausko Stasio.

2462. Slepetytė Salamon-Eugeni- 
ja, Gauting b. Mūnchen, UNRRA 
Sanatorium, Team 905, ieško bro
lio Šlepečio Broniaus bei pažįs
tamų.

2463. Gruzdienė A., Gauting bei 
Mūnchen, UNRRA Sanatorium, 
Team 905, ieško Valdūnienės Ge
novaitės.

2464. Kinder Ida Maria, Frank
furt a. M. —■’ Hochst, Ludwigs- 
hafenerstr. 38, b. Frau Hofmann, 
ieško Balčiūnaitės Petronėlės ir 
Dobilienės Kunigundos, paskt. 
metu gyv. Schwerin-Mecklenburg.

2465. Ramanauskas Augustinas, 
gim. 1925 m., ir Vaismanas Albi
nas, gim. 1923 m., prašo atsiliepti 
tėvus ir gimines. Pranešti Ivanaus
kui Gediminui,. Kriegsschule, Hers- 
feld-Hessen.

2466. Haltnerytė Alisa, (16) 
Burg-Ludwigstein b. Wendershau- 
sen, Kreis Witzenhausen a. d. 
Werra, ieško Mikolaičio Aleksan
dro su žmona ir vaikais; paskt. 
gyv. vięta — Konigsberg.

2467. Trukšnys Jurgis, Wiesba
den, lietuvių stovykla, ieško brolio 
Trukšnio Antano, Vabolio Antano, 
Žėko J. ir Br. Guzikauskaitės vyro 
Naviko.

2468. Kazlauskaitės Aldona ir 
Vena prašo atsiliepti pažįstamus 
adresu: Louvain 34, rue Bėrio t — 
Belgique.

2469. Čepulis Jonas, Wurzburg,

Lit. Lager, ieško Levinskienės Ele
nos, Levinsko Karolio ir Dubikai- 
čio Stepo.

2470. Naujokaitis Jonas, (13a) 
Scheinfeld, DP Camp, Team 569, 
Post 2, ieško giminių ir pažįstamų.

2471. Švelnys Justinas, Schein
feld, DP Camp, Team 569, Post 2, 
ieško giminių ir pažįstamų.

2472. Laurinaitytė Ona, Wies
baden, DP Camp 563, ieško tėvų 
Jurgio ir Marijonos Laurinaičių, 
sesers Marcelės ir brolio Vytauto 
Laurinaičių.

2473. Komitetas, Kassel-Ober- 
zwehren, Mattenberg, Litauisches 
Lager, ieško ūkininko Petrušio- 
Petruškevičiaus iš Kybartų valsč., 
Lukoševičiaus Antano iš Vilkaviš
kio, ūkininko Navicko iš Vilkav. 
Komitetas prašo visus komitetus 
paieškoti savo kartotekose ir ra
dus pranešti šiam komitetui. Taip 
pat ir pavieniai asmenys prašomi 
pranešti.

2474. Vačgauskienė Lidija, Han- 
nover-Stocken Accn, DP Baltic 
Camp, ieško vyro Vačgausko Jo
no, giminių ir pažįstamų.

2475. Kučinskas Karolis, Mūn
chen, Lohangrinstr., DP Center, I 
stovykla, ieško Jonaičio Edvardo, 
Jonaitienės Onos ir pažįstamų.

2476. Jasiūnienė Simferoza, Et- 
'tenheimmūnster. Kr. Lahr, Balti- 
sches Lager, ieško sūnaus Jasiūno 
Stasio.

2477. Poluckaitė-iŠčepkauskienė, 
Ettenheimmūnster, Kr. Lahr, Bal- 
tisches Lager, ieško vyro Ščep- 
kausko Vacio arba Povilionio Ba
lio ir Foko Jono.

2478. Tekorius Jurgis, Kassel, 
Mattenberg, lietuvių stovykla, ieš
ko Būblio Broniaus, Tekoriaus 
Jono, giminių ir pažįstamų.

2479. Gocentas Juozas, Kassel t 
Mattenberg, lietuvių stovykla, ieš
ko Preikschat Onos, paskt. metu 
gyv. Schkopo-Korbeto, Medriuke- 
vičiaus Prano, prieš kapituliačiją 
sėdėjusio Hamburgo kalėjime, 
Kavaliauskų Motiejaus ir Stasės, 
gyv. Bergene.

2480. Kogelis Leonas, Mūhl- 
dorf II, Eiksfeld, ieško sūnų'Vik
toro ir Edvardo Kogelių.

2481. Žilinskaitė Ona, (23) Pa- 
penburg-Ems, Kirschstr. 58, ieško 
giminių ir pažįstamų.

Lietuviai, gyvenantieji šiuo adre
su: Convento Del Frati Minori 
Santuario S. Maria Delle Grazie 
MONZA, Italija, prašo atsiliepti 
gimines bei pažįstamus.

2482. Adomaitis Adolfas, s. Jo
no; Ališauskas Kazys, s. Jono; Ba
landis Algirdas, s. Danieliaus; Bal- 
trimaitis Antanas, s. Marcijono; 
Bučnys Idelfonsas, s. Miko; Cepe- 
levičius Eugenijus, s. Juliaus; Čer
niauskas Petras, s. Petro; Dapkus 
Stasys, s. Jono; Degutis Zigmas, 
s. Andriaus; Dijokas Vytautas, s. 
Jono; Grybauskas Antanas, s. Sta
sio; Janukevičius Teofilijus, s. 
Teofilijaus; Janukevičienė-Katiliū- 
tė Albina; Jaraška Pranas, s. Jo
no; Kaminskas Kęstutis, s. Petro; 
Katinas Bronius, s. Jono; Kleinaus- 
kas Juozas, s. Juozo; Krasauskas 
Zenonas, s. Jono; Kubiliūnas Po
vilas, s. Jono; Kazakevičius Bronius, 
s. Jono; Maslaveckas Juozas, s. 
Jono; Martinkus Norbertas, s. An
tano; Motekaitis Vladas, s. Vla
do; Mingylas Alfonsas, s. Vinco; 
Puknienė Elena, Savickaitėj Račiū
nas Valentinas, s. Vinco; Rama
nauskas Česlovas, s. Jurgio; Riklius 
Vaclovas, s. Stasio; Senkus Petras, 
s., Prano; Šimkevičius Feliksas, s. 
Viktoro; Sitcevičius Kazys, s. Pra
no; Šaulys Leonas, s. Aleksandro; 
Simonaitis Jonas, s. Prano; Urbe-

. lis Julius, s. Albino,- Veliuona Vy
tautas, s. Jono; Vilčinskas Juozas, 
s. Samuelio; Baranauskas Jonas; 
Poškus Julius, s. Rapolo; Rapola- 
vičius Antanas, s. Stasio; Almi- 
nauskas Albinas; Valantinas Juo
zas, s. Alekso; Užusienis Bronius, 
s. Danieliaus; Lengvenytė Elzė, d. ■ 
Adolfo.
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Gabr. Jaučius

RAGANOS AKIS
1940 m. rudenį, kai vokiečių 

oro puolimai Anglijoje pasiekė 
savo kulminacinį punktą, anglų 
spaudoje pasirodė vieno jų žino
mo lakūno straipsnis, kuriame jis 
aprašinėjo vieną savo naktinę ko
vą ore su vokiečių bombonešiais. 
„Naktis buvo tamsi, — rašė jis, 
— nors į akį durk. Skridau nie
ko nematydamas. Staiga , .paga
vau" priešo lėktuvo garsą. Ne
permatomoje tamsoje nukreipiau 
savo lėktuvą priešo pusėn ir, nors 
taikinio nemačiau, jį labai taik
liai pataikiau ir numušiau. Iš 
žemės jokių nurodymų nebuvau 
gavęs. Niekas lėktuvo krypties 
man nebuvo nurodęs. O tačiau 
priešą susekiau, puoliau ir, nieko 
nematydamas, numušiau. Man pa
dėjo visa tai padaryti „raganos 
akis". Kas buvo ta „raganos akis", 
straipsnis neaiškino.

Jūrų kautynėse prie Salamono 
salų Amerikos karo laivas apšau
dė japonų tokį pat laivą, neturė
damas jokios galimybės jo maty
ti net per stipriausią žiūroną. į 
laivą pataikė ir jį nuskandino. 

Televizijos priim
tuvas, Amerikoje 

atsieinąs 
150 dolerių

Kaip sprendžiamas DP likimas
Prieš du mėnesius JTO ūkinė I 

ir socialinė taryba buvo pavedusi 
tarpvyriausybiniam komitetui pa
ruošti pranešimą apie tremtinius 
(DP). Birželio 1 d. tasai komitetas 
įteikė tarybai 200 psl. pranešimą 
su įvairiais pasiūlymais tremtinių 
problemai spręsti. Ne dėl visų 
pasiūlymų visi komiteto nariai 
buvo vienos nuomonės, skirtingos 
pažiūros prie pranešimo yra pri
dėtos skyrium. Šį pranešimą ūkinė 
ir socialinė taryba apsvarstys ir 
ligi liepos pabaigos išdalins vi
siems JTO nariams susipažinti, 
kad rugsėjo mėn. susirinksianti 
Pilnatis galėtų DP klausimą galu
tinai išspręsti.

Pranešime siūloma steigti 
Tarptautinę Pabėgėlių Organiza
ciją, kuri būtų nepriklausoma nuo 
JTO (britų delegacija tam prieši
nosi, bet liko mažumoje). Tos 
organizacijos biudžetą tvirtins 
ją sudarančių šalių vyriausybės 
visiškai nepriklausomai nuo JTO, 
kuri tuo būdu neturės nieko 
bendro su pabėgėlių reikalų fi
nansavimu.

Sovietų atstovas, likęs mažumo

je, pridėjo prie pranešimo savo 
nuomonę, kad tarptautinė pagalba 
neprivalo būti teikiama politiniams 
emigrantams bei disidentams ir 
asmenims, veikiantiems prieš savo 
kilmės kraštų režimą. Sutarta, 
kad tokios pagalbos negaus tik 
„sąjūdžių vadai", veikią prieš sa 
vo kraštų vyriausybes.

Atskiras pranešimo skyrius kal
ba apie DP įkurdinimą. JAV, Au
stralija, N. Zelandija, Brazilija, 
Kolumbija, Peru ir Domininkonų 
respublika pasižada atidaryti 
tremtiniams savo duris. Tarp
vyriausybinis komitetas nutarė 
pradėti tuoj perkraustyti tremti
nius į jų naująsias gyvenvietes, 
nors tuo tarpu dar ir labai siauru 
mastu. Britų atstovas McNeil, to 
komiteto pirmininkas, pareiškė 
spaudai, kas „mes negalim leisti, 
kad tremtiniai dar vieną žiemą 
praleistų tegaudami tik pašalpą".

Vokietijoj yra 758.381 UNRRA 
globojamas tremtinys; iš jų 469,070 
yra lenkai, 13.683 jugoslavai, 
162.242 Baltijos kraštų gyventojai. 
Negrįžtančių namo, kuriuos rei
kės kur nors įkurdinti, bus apie 
500.000.

Japonai negalėjo suprasti, iš kur 
ir kas juos apšaudė ir dar taip 
taikliai. Čia taip pat pasinaudota 
,(raganos akim". Jos pagalba 
priešo laivas buvo užkluptas. Ji 
ir artilerijos šaudymui vadovavo. 
Tokiu pat būdu, tos pačios „ra
ganos akies" padedami, anglai 
nuskandino vokiečių laivą „Bis
marką". Aštuonis kartus anglų 
bombonešiai mušė vokiečių uosto 
Wilhelmshafen dokus ir nepatai
kė. Ir tik 1943 m. lapkričio mėn., 
kai anglų lėktuvai buvo aprūpin
ti ,.raganos akimis", net tiršti de
besys nebekliudė taikliai mušti 
numatytų uosto taikinių. Nuo to 
momento nebedrįso vokiečių po
vandeninis laivas išnerti į pa
viršių net naktimis. Jam išnėrus, 
„raganos akis" ji užčiuopdavė 
greičiau ir geriau, negu geriausio
ji žmogaus akis dienos metu.

Anglosakai tą „raganos akį" 
pavadino radar, arba radiolokaci
ja. Tuo vardu pavadinta visa tech
nikos išradimų eilė. Atominė bom
ba yra, be abejo, baisiausias sa
vo pasekmėmis šiuo karo metu 

išrastas ginklas. Bet radar — ,,ra
ganos akis" šiame kare, anglų 
lėktuvų gamybos ministerio Sir 
Staffordo Crippso tvirtinimu, su
vaidino žymiai didesnį vaidmenį, 
negu atominė bomba. Jo many
mu, radaras daugiausiai padėjo 
sąjungininkams nugalėti ašies 
priešus ir paskubino karo galą. 
Visi karo dalyviai tuo išradimu 
naudojosi, ir vieni nuo kitų slėpė 
kaip didžiausią paslaptį. Anglai 
skleidė pasaką apie savo lakūnų 
specialų mokymą nakties kovoms, 
norėdami tuomi paslėpti nuo 
priešo radarą.

Radaras paremtas radijo bangų 
siuntimo principu, Jos eina nepa
prastu šviesos greičiu, t. y. 300.000 
km per sekundę ir, atsimušusios į 
bet kokį daiktą, kaip aidas, grįž
ta atgal. Prie radaro, kaip jo su
dėtinė dalis, yra kontrolinis apa
ratas, aprūpintas fluorescenciniu 
ekranėliu. Atsimušusių radijo 
bangų dalelės grižta atgal, sugau
namos imtuvo stoties ir išryškina
mos kalbamam kontrolinio apa
rato ekranėly. Iš jo galima nusta
tyti ta kliūtis — daiktas, į kurį 
bangos atsimušė, kur ir kokiam 
atstume jis randasi ir kuria kryp
timi juda. Grįždamos atsimušusios 
radijo bangų dalys ekranėly at
muša ir tą daiktą, į kurį jos at
simušė. Tas daiktas jame pasiro
do šviesesnės judančios dėmelės 
pavidale. Jo judėjimo greitį, 
kryptį ir buvimo vietą nustato 
visu tikslumu čia pat prie apa
rato pritaisyti specialūs žemėla- 
pai ir apskaičiavimo lentelės.

Radaras kliūčių neturi. Jo lei
džiamos radijo bangos pramuša 
dūmus, miglas ir debesis. Sulaiko 
jas tik žemė, vanduo ir, kaip mi
nėjau, kieti daiktai. Visa tai ekra
nėly pasirodo įvairiomis specia
listų žinomis spalvomis. Iš 
ekranėlio nustatomas visas žemė- 
vaizdis su visomis jo detalėmis.

Klausimas — ar yra galimybės 
atskirti savo laivą ar lėktuvą nuo 
priešo? Jei nebūtų surasta ši ga
limybė, radaras būtų buvęs daug 
reikšmės nustojęs. Radaras, kaip 
esu minėjęs, nėra vienas, -bet vi
sa eilė, kompleksas aparatų ir in
strumentų. Kalbamam tikslui pa
siekti, t. y. atskirti savąjį ob
jektą nuo priešo, yra vadinamasis 
Radar IFF. Radar IFF, sugavęs 
radaro radijo bangas, tuoj nusta
tytais ženklais informuoja reikia
mą priešlėktuvinę apsaugą, lėk
tuvus ir laivus. Tie ženklai ir 
nustato, ar susidurta su priešu, ar 
su saviškiu.

Kiek iš radaro istorijos. Jau
1886 m. žinomas mokslininkas
Heinrich Hertz nustatė, kad išsiųs
tu į erdvę radijo bangų dalis, at
simušusi į pastovių kūnų paviršių 
ar energiją, grįžta atgal. Moks-
lininkai įsitikino, kad grįžtamąsias I ginkluoti". Ta priemonė — elektro-

D. Britanijos užs. reik. min. Bevinas išeina iš salės po posėdžio 
Paryžiaus konferencijoj

JAV užs. reik. min. Byrnes po konferencijos Paryžiuje prieš 
išskrendant Į Ameriką

bangas galima surinkti imtuvo 
aparatu. Vadinasi, jau tuomet bu
vo išrastas radaro principas. Bet 
tuo tik ir pasitenkinta.

Antrą kartą radaro principas 
buvo nustatytas visai atsitiktinai. 
1922 m. J. Amerikos valstybių 
mokslininkai darė radijo bangų 
eksperimentus prie upės Potomac 
krantų. Jie tuo metu nustatė, kad 
plaukęs radijo bangų plote ma
žas upės garlaivis sudarė kliuvi
nį. Bet ir šiuo atveju tuo reiški
niu rimtai nesusidomėta ir vėl... 
pamiršta. Tas reiškinys prisimin
ta ir rimčiau susidomėta tik prieš 
patį paskutinįjį karą. Tuo klau
simu domėjosi ne tik amerikiečiai 
ir anglai, bet ir prancūzai, japo
nai, vokiečiai. Žinomas prancūzų 
laivas „Normandie", pvz., jau 
naudojosi radaro prototipu, kurio 
pagalba susekdavo vandenyne 
plaukiojančius ledų kalnus. Ir tik 
karas paskubino galutinį radaro iš
radimą ir jo ištobulinimą.

„Radar rescued England — ra
daras išgelbėjo Angliją" — tvir
tina anglai. Sąjungininkams įsi
viešpatauti padangių erdvėse ir 
išstumti iš jų vokiečius ,,raganos 
akis" daug pasitarnavo. Anglų 
amerikiečių kombonešiai be kliū
čių galėjo triuškinti nurodytus 
vokiškuosius taikinius ne tik die
ną, bet ir naktį, ne tik geram, bet 
ir blogam orui esant.

Turėjo radarą ir japonai, ir vo
kiečiai. Amerikiečiai tačiau sura
do priemonę priešo radarui „nu- 

nai. Invazijos į Siaurės Prancūziją 
dieną iš Anglijos per Lamanšą 
plaukė milijonai „elektroninių 
sviedinių". Jie visiškai nuginkla
vo vokiškųjų radarų baterijas.

Radaras yra nepaprastai preci
zinis aparatas. Nuo jo „raganiškos 
akies“ niekas nepasprunka. Ji 
pagauna ne tik laivus, lėktuvus, 
submarinus ir vokiškąjį V-1-Pa
gautoji priešo ,,dovana" nustoja 
didelio savo pavojingumo nuo
šimčio. Bet ir radaras ne be prie
kaištų. Jis taip pat turi savo silp
nybę: žemės apva’umo sudaromos 
kliūties jis neįstengia nugalėti. Už 
horizonto ir jo, kad ir raganiško
ji- akis nebeįžiūri. Bet tas neto
bulumas turi savo reikšmės tik 
karo metu. Taikos metu tai yra 
bereikšmis dalykas, nes, ir tą 
silpnybę turėdamas, radaras gali 
„vadovauti" laivams, lėktuvams, 
traukiniams ir 1.1. Radaras karo 
metu — mirtį sėjąs ginklas, tai
kos gi metu — žmogaus gyvybės 
laidas. Jo naudojimo galimybės 
yra plačios ir siekia toli už mūsų 
žemės ribų. Kiek’ patobulinus, juo 
galima bus siekti ir planetinio 
pasaulio sritis. Kai kurie moksli
ninkai jau dabar daro mėginimus 
jo pagalba ,,susisiekti" su mėnu
liu. Yra pagrindo’ tikėtis, kad ra
daras padės ne vieną dangaus 
kūnų paslaptį atskleisti. Tai atei
ties ir padangių uždaviniai. O tuo 
tarpu radaras pradedamas taikyti 
kad ir smulkiai žemės praktikai. 
Spauda praneša, kad jau esąs su
konstruotas mažytis radaras aklų
jų naudai. Aklasis, apsirūpinęs 
tokiu radaru, galėsiąs vaikščioti 
be vadovo. Radaras pavaduos 
žmogų ar šunį, kurio pagalba ak
lieji dažnai naudojasi.

Nauja rezoliucija JAV 
Kongrese Lietuvos reikalu

Be praėjusį rudenį JAV Kongrese 

ir Senate nesiūlytų Kelly ir Willis 

rezoliucijų Lietuvos reikalu, šį pa

vasarį Kongreso atstotas Fred. E. 

Hartley pateikė dar vieną rezoliu

ciją Lietuvos nepriklausomybės 

klausimu. Ši rezoliucija atsirado 

New Jersey Lietuvių Tarybos pa

stangomis.
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