
Ak. norėčiau raudoti iš džiaugsmo 

Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, žemės laimė šviesi.

Bern. Brazdžionis
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Pasikalbėjimas su Augsburgo
UNRRA dir. Mack S. Wishik

— Kaip jums patinka „Žiburiai?”

— Negalėdamas skaityti lietu
viškai, aš neturėjau progos pada
ryti galutiną įvertinimą.

Augsburgo UNNRA Team 114 dir. M. S. Wishik. V. Račkausko nuotr.

— Koks jūsų įspūdis apie bal
tiečius DP?

galėtų egzistuoti kiekvienoje de
mokratinėje valstybėje.

Augsburgo-Hochfeldo Baltijos kolonijos dir. M. Voukovitch, Welfare Officer Mrs. Mildred Faris fr Assi
stent Welfare Officer Finn Jarūy

Naujai paskirtas Augsburgo 
UNRRA Team 114 direktorius 
Mack S. Wishik maloniai priėmė 
„Žiburių" redaktorių ir atsakė į 
jam patiektus klausimus.

— Kokie šiuo metu yra aktua
liausi klausimai, liečią DP gyve
nimą?

— Įkurdinimas.

— Ar jūs numatote kokią nors 
naują programą DP Augsburge?

— Taip.

— Kokia jūsų nuomonė apie 
baltiečius ir specialiai apie lietu
vius, dėl jų dalyvavimo Schongau 
vestifalyje?

— Baltiečiai atliko puikų darbą.

— Jie yra aukštai kultūringa 
rasė.

— Kokį įspūdį padarė Schongau 
vestifalis UNRRA-os armijos ir 
karo valdžios pareigūnams?

— Puiku. •

— Ar turite kokių nors idėjų 
apie mūsų ateities gyvenimą?

— Taip.

— Kokia jūsų nuomonė apie 
DP spaudą ir ar jūs numatote 
kokių nors patvarkymų šioje 
srityje?

— Baltiečių laikraščiuose pa
reiškiamos tokios mintys, kokios

JT rems visus Rytu Europos 

politinius pabėgėlius

New Yorkas, VI. 22. (Dana). JT 
ūkio ir socialinių reikalų taryba 
penktadienio vakare nutarė, nors 
Sovietų Sąjunga ir pasisakė prieš, 
remti visus Rytų Europos pabė
gėlius. Išskirti bus tik tie, kurie 
yra karo nusikaltėliai, bendradar
biavo su priešu arba kovojo su sa
vo krašto vyriausybe.

Kartu nutarta sudaryti komisijų, 
kuri rūpinsis parengiamaisiais tarp
tautinės pabėgėlių organizacijos 
kūrimo darbais. Prieš planą pasi
sakė Sovietai, Ukraina, Jugoslavija 
ir Čekoslovakija, o Libanonas nuo 
balsavimo susilaikė.

Kempteno UNRRA Team 76 direk
torius Cpt. C. W. le Grand 

Pr. Urbučio nuotr.

Beveik be pertraukos 13 valan
dų posėdžiavusi taryba išsiskirstė 
ligi rugpjūčio 31 d.

Išvietintieji asmens gauna 
finansinę pagalbą

New York, VI. 20 (Dana). Jung
tinių Tautų ūkio ir socialinė ta- 

Iryba savo trečiadienio posėdy nu
tarė, kaip praneša New Yorko ra
dijas, asmenims be tėvynės ir per 
karą išvežtiems suteikti finansinę

Į pagalbą.

Bernardas Brazdžionis

Pavasario žinia
Aš ieškojau pavasario žemėj, 
Aš ieškojau keliuos debesų, 
O taip buvo ten liūdna, sutemę, 
O taip buvo sunku ir tamsu.

Ir pragydo praskrisdamas paukštis 
Pro laukus, pro miškus, pro mane: 
Aš nešu tavo šaukiamą džiaugsmą, 
Aš pavasario tavo žinia.

Ir prašneko upelis prie kelio, 
Ir pabudo gėlė pakely, 
Ir pražydo žilvičio šakelė 
Kovo saulės šiltam spinduly.

Ir širdis ėmė džiaugtis kaip vaikas 
Šypsant samanai -miško žilai, — 
Ak, nejau tai pavasario laikas, 
Ar, daina, ne anksti pakilai? ...

Ir pragydo praskrisdamas paukštis 
Pro laukus, pro miškus, pro mane: 
Aš nešu tavo šaukiamą džiaugsmą, 
Aš pavasario tavo žinia.

Ir gegužyje sninga ir šąla, 
Ir gegužyje krinta ledai.
Bet nevys, radę saulėtą salą, 
Tavo šviesūs svajonių žiedai.

Jie tėvų žemės švies atminimais 
Ir lelijom ir tulpėm žydės, 
Ir širdis ves tave, nenurimus, 
Lig pirmosios tėvynės žvaigždės.
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Salvador de Madariaga*)

Kas yra Europa ?
Taip nūn mes visi esame visiškai 

prispirti reikalo milžiniškam už
daviniui — iš naujo atstatyti mū
sų vargingą, sutriuškintą Europą; 
mes visi, vyras už vyro, nulenkę 
galvą ir veiklia ranka esame gilia1 
įsiknisę į uždavinius, kuriems 
įsakmiai yra nustatyti didelės įmo
nės; vienas turi reikalu su angli
mi, kitas su kviečiais, šitas negal
voja nieko kita kaip apie žibalą, 
anas tik apie įšalusias sąskaitas; 
bet jei magiškas mokytojas staiga 
stuktelėtų į istorijos lentą ir pa
klaustų: „Ką gi jūs iš tikrųjų tu
rite prieš akis?" —ar mes žinotu
me atsakymą? Ar mes aiškiai įsi
vaizduojame, ko ieškome?

Milijonams nelaimingų europie
čių, kuriems karas buvo kūninė 
ir dvasinė kančia, niekas negali 
laikyti už pikta, kad jie koncen
truojasi perdėm į tiesioginius die
nos rūpesčius ir pavojus. Jei kas 
badauja, nori valdyti. Jei kas yra 
kentęs badą, nori nuo jo apsisau
goti. Jei kas pergyveno, kaip jo 
kraštas buvo nuniokotas, sutryptas 
užkariautojo batais, — tai galvoja 
tik apie savo kraštą ir nedaug te
sirūpina pasauliu anapus savo ri
bų. Visa tai yra tik suprantamas 
dalykas.

Bet tiems, kurie pasigailėjo 
audra, kurie ant savo pečių neša 
nacionalinės ar internacionalinės 
atsakomybės svorį kuriuos likimas 
padarė tam tikros rūšies patarėjais 
viešajai nuomonei savame krašte 
arba net daugelyje kraštų, — 
tiems negalima apsiriboti artimiau
siais dalykais laiko ar vietos atž
vilgiu. Jiems yra nuolatinis įparei
gojimas: be paliovos klausti, kur 
mes einame, ir kasdien nuo kelio 
kuriuo jie žengia priekin, veizėti 
aukštyn į vadovaujančias žvaigž
des, moralinius dėsnius.

Ko mes siekiame? Iš pirmo 
žvilgsnio klausimas atrodo papras
tas: vėl pastatyti Europą. Sutin
kame. Prieš dvidešimtperkeris me
tus vargu blogiau būtų atsakę 
mokiniai. Jie padarė pažangos — 
po pakankamų baudimų. Reikėjo 
dviejų pilietinių karų — 1914 — 
1918 metu ir tik ką pasibaigusio
jo —, kad sukurtų europiškąją są
monę. Nedarykime jiems tai prie
kaištu. Anglai, pagalvokite apie 
Rožės karą? britai, apie anglų- 
škotų karą; prancūzai apie Ar- 
magnacs ir Bouruignons; ispanei, 
atsiminkite tai, kas dėl pilietinio 
karo iki šiandien dedasi mūsų 
pačių krašte? Taigi, jei dabar eu
ropiečiai, pirmą kartą istorijoje 
išvydo būtinybę, kad reikia iš 
naujo sukurti, Europą ir tai yra, 
įsakmiai imant, apskritai pirmą
kart sukurti, tai reiškia milžinišką 
žingsni į priekį, vienybės aki
vaizdoje.

Bet kaip visuomet atsitinka, ka
da esama teisingame kelyje, — 
pažanga nešasi daugelį problemų. 
Sutikta; mes turime atstatyti Euro
pą. Bet kas yra Europa? Čia mums 
ūkio geografas ir statistikas įrodi
nės kad Europa yra ekonominė vi
suma; palyginimo cifromis jie 
mums parodys, kad europiškoji 
vienybė yra esminė, jegu mūsų 
mažas kontinentas .neturi būti su-

maltas tarp dviejų galingų ameri
kiečių ir rusų ūkio žandikaulių. 
Nenuleiskime to negirdomis, nes 
skaičiai niekad neprivalo niekinti
— nei ūkio geografijos, nei kiti; 
mums jie pravers, ka'da tik ateis 
laikas praktinei veiklai. Bet nori
me atkreipti tų technikų dėmesį, 
jog Vokietija, pav. sudarė geogra
finę ūkio visumą, kuri dar viena- 
reikšmiškesnė buvo negu Europa; 
o šiandien guli ji griuvėsiuose, ka
dangi ji buvo pakankamai silpna 
pati išsiduoti apsėdimui, kai tuo 
tarpu britų empire, kurios ūkio 
geografinė vienybė gangreit lygi 
nuliui, yra įstabiai įsisąmoninus 
savo solidarumą. Tuo būdu pri
einame prie pirmojo fakto: Jei 
mes trokštame tą mūsų Europą iš
vesti į tvarką, tai darykime visa
— žinoma, neapleisdami materia
linių dalykų —, kad pasiektume 
dvasinės vienybės.

Europiškoji dvasia turi du pa
grindinius istorinius šaltinius: So
kratas ir Kristus yra simboliai. 
Pagal savo esmę Europa yra sokra
tiška ir krikščioniška. Sokratas at
stovauja abejojimui, tyrinėjimo ir 
analizės objektyvumo dvasiai; in
telektualiniam skeptiškumui ir 
nusižeminimui prieš gamtą; inte
lekto laisvei — iš faktų žiedų

•) Ispanų diplomatas, mokslinin
kas ir rašytojas, gim. 1886 m., da
bar Oxfordo u-to profesorius Ispa
nijos klausimams. 

gyventi Europa. Jei to ji atsisa
kys, ji nebebus Europa.

Tuo būdu europiškasis prisikė
limas turi įvykti dviejų aiškių 
principų šviesoje; pagarba žmo
giškajai asmenybei dėl jos pačios 
ir minties laisvės. Pirmasis kyla iš 
krikščioniškosios, antrasis iš sokra
tiškosios dvasios. Nebėr reikalo 
tvirtinti, kad abudu — ne tik in- 
divido, bet ir žmogiškosios visuo
menės požiūriu — yra nenulygsta- 
mai esminiai. Jie vienas kitą per- 
gauna tikrovėje. Vienas pavyzdys
iš 'dabartinių įvykių. Prieš keletą 
mėnesių gen. Franco vyriausybė 
paleido keistą dokumentą tarp eg- 
zilinių ispanų užsienių sostinėse, 
jie buvo kviečiama grįžti į Ispa
niją, ir būtent — laiduojant, jog 
jie neturi nieko bijoti, kadangi 
teismo posėdžiai būsią vykdomi 
pagal nustatytą tvarką. Ko, atro
do, gen. Franco vyriausybė nebus 
supratusi, buvo tai, kad viena es
minių pagal nustatytą tvarką vyk
domųjų teismo podėdžių sąlyga 
yra spaudos laisvė; nes jeigu 
spauda ne laisva, tai*vyriausybė 
kiekvienu metu gali legaliai nužu
dyti pilietį, ir niekas nieko nė 
nenujaus apie tai. Iš čia eina eu- 
ropiškosios politikos principas: be 
laisvos spaudos nėra jokios teise- 
nos.

Savaime suprantama, spauda ga
li būti nelaisva krašte, kuris te
leidžia tik vieną politinę partiją. 
Begalinis partijų skaičius, žinoma 
gali virsti politine liga; Ispanija 
respublikos valdžioje turėjo dau
giau kaip trisdešimt partijų. Bet 
jai klojosi žymiai geriau, negu 
kad būtų turėjusi tik vienui vie
ną partiją kaip dabar. Vienos par
tijos sistema yra liga, iš kurios 
niekad neatsigaus jokia demokra
tija. Tai reiškia dogmą, o tai yra: 

Augsburgo lietuvių gimnazijos choras su dirig. M. Leškiu V. Račkausko nuotr.

ištraukti žinojimo medų; pagarbai 
prieš įstatymus. Kristus atstovau
ja tikėjimui, meilės ir vienybės 
dvasiai, subjektyvumui; paskiros 
sielos pastovumui ir pagarbai dar
gi prieš žemiausią mirtingąjį; ele
mentarinei žmonių giminės vieny
bei, jos kilmės, esmės ir likimo 
broliškumui.

Sokratiškoji ir krikščioniškoji 
dvasia iš dalies papildo vieną ki
tą, o iš dalies jos stovi prieš vie
na kitą kaip priešai. Sokratiškasis 
abejojimas ir krikščioniškasis tikė
jimas yra dvi dvasios lytys, su 
kuriomis europietis yra gerai, su
sipažinęs, kuriuose jis amžių am
žius gyveno, paeiliui ir net vienu 
laiku; ir tam susikryžiavimui yra 
dėkinga Europa už savo lobį ir 
savo dailenybes. Tame sokratiška- 
me-krikščioniškame pasaulyje turi

susiaurintas intelektualinis mato
mumas, tyrinėjimo ir analizės dva
sios galas, sokratiškosios dvasios 
paneigimas. Be to, vienybės par
tija' reiškia: minties ir spaudos 
laisvės galą, teisingos teisės galą.

Todėl mes, tuo tarpu kai ant 
savo popierių tupime ir dirbame 
prie savo statistikų, kad vėl atsta
tytume Europos kūną, — turime 
saugoti, kad nemirtų jos dvasia. 
Sukurkime Europą, kuri būtų ne 
tik sokratiška, bet ir krikščioniška, 
vienu metu pilna abejojimo ir 
tikėjimo, pilna laisvės ir tvarkos, 
pilna daugiariopumo ir vienybės, 
— Europą, kurioje valstybė ypač 
nuolatiniu viešosios nuomonės 
budrumu yra verčiama gerbti indi
vidą. Imkimės pasitikėjimo iš gau
sios laisvų europiečių šeimos: 
Leonardo da Vinci, Erazmo, Cer-

Bornholmo paslaptis
Prancūzų savaitraštis „La Tri

bune des Nations" rašo:
Šio karo metu maža danų salelė 

Bornholmas tapo labai reikšminga 
vieta tolimesnei karo eigai. Toj 
salelėj vokiečių mokslininkai įsi
kūrė su eile turtingų ir sudėtingų 
laboratorijų atominei energijai 
tirti. Si salelė buvo visiškai izo
liuota nuo pasaulio ir budriai die
ną ir naktį saugojama kariuome
nės. 1945 m. pradžioj visai vokie
čiams netikėtai tą salelę užataka- 
vo bolševikų parašiutininkai ir tą 
pačią naktį užėmė jos pietų-rytų 
dalį. Gintis buvo neįmanoma, nes 
vokiečiai buvo užklupti netikėtai, 
ten bolševikams pakliuvo visi do
kumentai, liečią tą, naująjį ginklą- 

tad po trumpo pasipriešinimo pa
sidavė. Visos laboratorijos išliko 
sveikos ir nępaliestos. Jos pakliu
vo bolševikams į rankas. Po kelių 
dienų atvyko bolševikų mokslinin
kų, būrys, patikrino laboratorijos 
įrengimus ir visa, kas joje buvo, 
kartu su visais dokumentais sek
vestravo. Laivais ir lėktuvais išga
beno į Rusiją ne tik laboratoriją 
su jų visu rastu turiniu, bet ir dir
busius ten vokiečių mokslininkus, 
kaip karo belaisvius. Spėjama, kad 

vantes, Bacon’o Valtaire! Ir pasi
rinkime sau motto Europai gra
žiąsias Lomartineo eiles: „Aš esu 
bendrapilietis kiekvieno, kuris 
mąsto. Mano tėvynė yra laisvė." 

(Iš „Neue Auslese”, Nr. 6, 
išvertė J. V i 1 d ū n a s.) 

atominę bombą. Tyrinėjimai taip 
tolį buvo pastūmėti, kad nedaug 
laiko tetrūko ligi tos baisios bom
bos galutino sudarymo. Bornholmo 
vokiečių mokslininkai yra gyvi» 
gyvena kažkur Rusijos gilumoje ir 
tęsia savo atominės bombos tyri
mus, tik ne Hitlerio, bet Stalino 
naudai. Gali tam tikrais prepara
tais iššaukti dirbtiniu būdu žiemos 
letargą, pav. įšvirkštus blužnies 
(kasos) ekstrakto. Manoma, kad 
hormonų ir „migdomųjų" preparatų 
gamybą reguliuoja ultrafioletiniai 
spinduliai, kuriuose su kitos rūšies 
spinduliais išspindi saulė. Žiemos 
metu tą ultrafioletinių spindulių 
veikimas yra silpniauąias.

Kuo gi tie žiemos miegaliai mai-
tinasi ir palaiko gyvybę letargo 
metu? Susirinktais vasaros metu 
maisto ištekliais. Tie gi ištekliai 
yra ne kas kita, kaip jų kūne su
sikrovę taukai. Lietuviai ir šį faktą 
žinojo nuo senų senovės. Jie net 
to maitinimosi būdą yra „nustatę", 
būtent: čiulpiant savo leteną. 
„Čiulpia, kaip meška savo leteną 
žiemos metu", dar ne visur pa
mirštas lietuvių priežodis. Pabaigoj 
savo žiemos miegą žinduoliai savo 
kritusią temperatūrą pakelia ligi 
normalios palyginamai greitu lai
ku. Čia jiems padeda toji pat gam
ta. Juos pagauna stiprus mėšlungis. 
Tos „gimnastikos" dėka jie įeina 
į normalią temperatūrą. G. T.

Kastytis Gliaudą

Bezdzionele
Gatvėje rūkas supuvęs, 
Prieblandos drėkis slogus; 
Prie apšviestos parduotuvės 
Su beždžionėle žmogus.
Valso garsai spiegia vėliai;
Pinigas skamba šykštus. 
Saitą mažai beždžionėlei, 
Dreba kūnelis gailus.
Akys jos pilnos, kaip alyvos. 
Ašaros žvilga ant jų.
Akys jos. taurios, gyvos, 
Sklidinos vyno kančių.
Žmonės, kaip šmėklos, pro šalį 
Didmiestis dūksta nakčia. 
Gęsta reklamos lokalyj. 
Valsas jau spiegia kančia.
Vargšė, maža beždžionėlė! 
Vargšė už grotų šaltų!
Kur tavo Afrikos gėlės, 
Palmės prie Nylo krantų?
Aš, kaip ir tu, be tėvynės, 
Aš, kaip ir tu, be namų — 
Ilgesio bangos ledinės 
Saldo man širdį ledu.
O, pasvajokim be baimės 
Apie padanges gimtas:
Tu — apie Nylą ir palmes, 
Aš — apie Liolių lankas.
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* J. G. Miliušis

Naujosios Prancūzijos kūrimasis
Birželio mėn. 2 d. buvo viena 

svarbiausių Vak. Europai po II-ojo 
pasaulinio karo. Tą dieną Italija 
atstatė savo jaunąjį karalių Um- 
bertą II ir išrinko Konstituantą, 
kuri turės nutiesti Italų Respubli
kos teisinius ir socialinius pagrin
dus. Tą dieną ir prancūzų ’tauta 
išrinko antrąjį Steigiamąjį Susirin-1

Balsai 1946. VI. 2.

5.145.325 (25,98%)
4.187.747 (21,14%)
5.589.213 (28,22%)
2.299.363 (11,6%)
2.526.872 (12,77%)

56.840 (0,29%)
. 20.322.581 (82,4%)

Komunistai...................
Socialistai (SFIO) . . . 
Resp. Liaudies Sąj. (MRP) 
Radikalų blokas . . . 
Konservatoriai, liberalai 
Kiti ... 
Viso balsavo

Atstovai pasiskirstė šitaip: 
Komunistai . . . . 144 (— 6) 
Socialistai (SFIO) . . 126 (— 17) 
Resp. Liaudies S. (MRP) 164 (+ 18) 
Radikalų blokas . . . 47 (+ 1) 
Konservatoriai, liberalai 77 (+ 4) 
Alžiriečiai . . . . 11 (-{— 11)

Kad geriau suprastume šitos 
Konstituantos partinį sąstatą, par
tijų santykius, partijų laimėjimus 
ir pralaimėjimus, palyginus juos 
šu I-ąja Konstituantą, išrinkta 
prieš 7 mėnesius (21. X. 1945), 
tenka žvilgtarėti į netolimą Pran
cūzijos praeitį.

1. II pasaulinio karo pasekmėj
Prancūzija į antrąjį pasaulinį 

karą išėjo ne visai pasiruošusi 
(pamiršusi vokiečių tradicinį karo 
planą, su apyseniais ginklais, silp
na aviacija). Atsistojusi greta dar 
menkiau pasiruošusios Anglijos, ji 
pirmąją karo fazę greit ir skau
džiai pralaimėjo. 1940 m. birželio 
18 d. kada, perėmęs valstybės vai
rą, Petainas paprašė paliaubų, 
Trečioji Respublika tapo palaido
ta. Matydami, kad Hitlerinė Vo
kietija laimės karą, daugelis pran
cūzų su Petainu ir Lavaliu prie
šaky pritarė vokiečių peršamam 
bendradarbiavimui. Tą klastą dau
gelis prancūzų aiškiai pamatė tik 
vėliau, tada, kada jie pastebėjo, 
kad po bendradarbiavimo prie
danga vyksta negirdėtas Prancū
zijos ūkinis apiplėšimas Ir naiki
nimas. Tai trumpai gerai išreiškė 
Goeringas viename slaptame ge- 
bietskomisarų suvažiavime, kuriame 
jis pasakė, kad Prancūzija tik 
tada bus tinkamai parblokšta, ka
da jos frankas bus tiek vertas, 
kiek išvietės popierius.

Prancūzų slaptas priešinimasis 
vokiečiams prasidėjo su pirmąja 
kapituliacijos diena ir augo pa
laipsniui (generolas de Gaulle I 
manifestą paleido 1940. VL 20). 
Sustiprėjo jis, kai Vokietija pra
dėjo karą su Sovietų S-ga, nes 
tada visų kraštų komunistams bu
vo duotas įsakymas mesti ironišką 
laukimą ir visaip kovoti su vokie
čiais ir jų bičiuliais. Tačiau didieji 
sabotažiniai veiksmai Prancūzijoj 
išsirutuliojo tik 1943 m., kada ame
rikiečiai įsistiprino Siaurės Afri
koj ir kada prancūzų dauguma nė 
už centą nebetikėjo vokiečių nuo
širdumu. Tada sujudo visas po
grindis, tada sužydo prancūzų re
zistencija, kuria didžiuojasi visos 
trys didžiosios Prancūzijos partijos-

Tačiau su rezistencijos augimu 
vis labiau brendo slaptas pilietinis 
karas tarp prancūzų. Tauta suskilo 
į petenistus ir golistus. Petaino ša
lininkų, visokių bendradarbiauto- 
jų, nacionalistų, milicininkų, ge
stapininkų skaičius mažėjo, o de 
Gaulle šalininkai vis gausiau ri
kiavosi į slaptus būrius, į slaptas 
grandis, kurios kovojo prieš vo
kiečius ir jų draugus prancūzus. 
Tasai slaptas pilietinis karas, 
viešai pasireiškęs išlaisvinimo ei

k imą. Jis turės sukurti gyventojų 
daugumai priimtiną konstituciją, 
kurios nepajėgė duoti pirmoji 
IV-osios Respublikos Konstituan- 
ta su marksistine didžiuma. Nau
jai išrinktosios Il-osios Konstanti- 
tuantos balsavimo rezultatai, 
paskelbti Vidaus Reikalų Ministe
rijos birželio 4 d., šitaip atrodo.

Laimėjo ar pralaimėjo, 
palyginus su 1945 X. 21.
+ 141.204 (— 0,12%)
— 303.405 (— 2,26%) 

4-1.008.993 (+ 4,32%)
4- 280.698 (4- 1%)
— 359.223 (— 2,43%)
— 68.945 (— 0,41%)

• (4- 2.7%) 
goj (1944 m.), dar ir dabar tebe
veikia prancūzų politinį gyveni
mą. Petain ir Vichy dar tebėra 
plūdimosi žodžiai politiniams 
priešams nuginkluoti ar net su
triuškinti. Dar ir dabar tebėra pil
ni kalėjimai visokios rūšies kola

Augsburgo-Hochfeldo kolonijos Baltijos komitetas
V. Račkausko nuotr.

boracionistų, kurių didesnės ar 
smulkesnės bylos dar nėra teismų 
išspręstos arba kurie atlieka jiems 
uždėtą bausmę.

Okupacijos išvarginta, ekono
miškai išsekusi, du kartus tapusi 
karo lauku, visokių bombardavi
mų ir sprogimų gerokai apgriauta 
ir apnaikinta, išlaisvinamoji Pran
cūzija dar antrą kartą stojo į- at
virą kovą karui užbaigti. Tai psi
chologiškai pakėlė prancūzų nuo
taiką, grąžino savigarbą. Ir už ši
tą talką sąjungininkai amerikiečiai 
stengėsi prancūzams įvairiai pa 
dėti ir dabar dar gausiai tebepade
da, bet tas antras stojimas į karą 
kraštui ekonomiškai daug atsiėjo 
ir pasunkino atsigavimą.

Taigi, ir franką nuvertinus, 
Prancūzijai nebegresia infliacija. 
Daug ko, net žymią dalį maisto, 
Prancūzija turi įsivežti už bran
gią kainą iš svetur; parduoti ki
tiems kraštams ji tuo tarpu mažai 
ką tegali ir tai yra nebūtinos, 
dažnai liuksusinės prekės. Nors 
Prancūzijos pramonės gamyba pa
laipsniui auga, tačiau plataus var
tojimo dalykų dar labai stinga. 
Stinga fabrikų, stinga gamybinių 
mašinų ir įrankių, stinga žaliavų, 
transportas pakrikęs, o adminis
tracijos aparatas nelankstus, la
bai subiurokratėjęs, susidemorali- 
zavęs. Kyšiai, sukčiavimai, nor
muotų prekių paleidimas į juodą
ją rinką nėra retas reiškinys, o 
smulkūs kyšiai cigaretėmis kasdie
ninis faktas, dėl kurio maža kas 
jaudinasi. Dėl administracinio apa
rato nepaslankumo. gyventojų 
aprūpinimas normuotu maistu ga
na blogas. . '

Negalėdami apsirūpinti maistu 
legaliai, žmonės priversti kreiptis 
į juodąją rinką, kurios herojams 
gresia labai kietos bausmės (kal
bėta net apie mirtį). Tačiau smul
kieji valdininkai, tarnautojai, pen
sininkai, invalidai, darbininkai juo
dąja rinka pasinaudoti negali. Jų 
skurdas verčia juos kerštauti tur
tingiesiems ir priekaištauti vy
riausybei. Tarnautojų ir darbinin
kų algų menkumas, maistu aprū
pinimo sunkumai iš -vienos pusės 
ir reikalavimas kelti kainas iš ki
tos buvo ir tebėra tos sunkios
problemos, kurias partiniai dema
gogai išnaudoja propagandai ir 
apsunkina politinių problemų spren
dimą. Be to, buvo visa eilė socia
linių ir pagrindinių — struktūrinių 
ūkio problemų, kurios buvo labai 
aktualios renkant I-ąją Konstituan
tą kurios nėra išnykusios ir 
dabar.

2. Pirmoji Konstituanta
Karo ir okupacijos iškankinti, 

laisvės ir reformų pasiilgę pran
cūzai 1945 m. spalio mėn. 21 d. 
per referendumą didžiule balsų 
dauguma pasisakė prieš Il-ąją Res
publiką, jos 1875 m. konstituci
ją ir išrinko Steigiamąjį Susirinki

mą IV-osios Respublikos pama
tams sukurti. Tačiau šitoj Konsti- 
tuantoj absoliučią daugumą atsto
vų sudarė marksistai (komunistai 
su socialistais). Prancūzijos parla
mentas nuo Didžiosios Revoliuci
jos laikų niekada nebuvo toks rau
donas ir kairus, kaip po 1945. X. 
21 rinkimų. Komunistai, kurie per 
1936 m. rinkimus tebuvo pasiekę 
70 atstovų, į I-ąją Konstituantą 
atėjo su 150. Socialistai (SFIO), ku
rie prieš II karą turėjo pusantro 
šimto atstovų parlamente, dabar 
buvo atėję su 143. Dešiniosios par
tijos, kurios III-osios Respublikos 
laikais dažnai valdė valstybės vai
rą ir yra davusios Prancūzijai to
kius vyrus, kaip Poincare, Bar- 
thoū, Tardieu, dabar išėjo visai su-
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nykusios. Lavalio ir kitų konser
vatorių bendradarbiavimas su Pe- 
tainu ir vokiečiais buvo labai pa
kirtęs tautos pasitikėjimą dešiniai
siais. Ir radikalų-socialistų partija, 
kuri III-osios Respublikos laikais 
būdavo pati didžiausia partija ir 
Prancūzijai buvo davusi tokį gar
sų vyrą, kaip Clemenceau, į'Kon
stituantą atėjo beveik mirusi, vos 
su 25 atstovais, kurie, susidėję su 
artimesnėmis grupėmis, tesudarė 
tik 46. Bet už tai buvo atsiradusi 
■visai nauja, negirdėta partija — 
Mouvement Rėpublicain Populaire
(Respublikoniškas Liaudies Sąjū
dis), kuris iš karto įžygiavo su 
142 atstovais.

Iš kur tas toks stiprus prancūzų 
visuomenės pasukimas į komuniz
mą ir radikalų susmukimas? Iš 
kur tas MRP staigus iškilimas? Štai 
klausimai, kuriuos kėlė ne vienas 
užsienietis, pirmąją Konstituantą 
išrinkus, ir kurie tebegalioja ir 
Il-osios Konstituantos partiniam 
sąstatui išryškėjus.

Daug prancūzų balsavo ir bal
suoja už komunistų partijos są
rašus ne todėl, kad jie būtų ko
munistai, bet todėl, kad prancūzai 
komunistų teorijos pagrindų ir jos 
realizavimo Sovietų Sąjungoj ne
pažįsta. Balsuoti už komunistus 
liaudies masėms ir net žymiam 
šviesuomenės nuošimčiui reiškė 
reikalauti socialinio teisingumo 
įgyvendinimo, kurio ligi paskuti
nių laikų Prancūzijoj labai stigo. 
Balsuoti už komunistus reiškė ir 
tebereiškia protestuoti prieš žiau
rų vokiečių okupacijos slogutį, 
prieš kurį paskutinėje karo fazėje 
prancūzų komunistai pasirodė kaip 
aršiausi kovotojai (okupacijos ne
teisybių ir teroro prisiminimai te
bėra labai gyvi ir dabar). Balsuoti 
už komunistus taip pat reiškė 
viešai pademonstruoti dėkingumą 
Prancūzijos sąjungininkei Sovietų 
Sąjungai už išlaisvinimą ir jos 
didžiulį kraujo įnašą, sutriuški
nant hitlerizmą (Stalingrado lai
mėjimas daugeliui prancūzų pa
triotų atrodo lyg pačių prancūzų 
laimėjimas). Rinkti į parlamentą 
komunistus prancūzus skatina ir ta 
nuo Didžiosios Revoliucijos besi
reiškianti tradicija, virtusi beveik 
kvaila mada, balsuoti į kairę. Ži
noma, čia daug sveria ir komu
nistų ideologijos brutalus papras
tumas, nes neteisybes jaučiančiam, 
bet giliau neįžvelgiančiam liaudies 
žmogui savo ir savo luomo inte
resų gynimas, atremtas į jėgą ir 
kerštą, yra suprantamiausias. Štai 
tie motyvai, kurie komunistų, gru
pę I-ojoj Konstituantoj buvo pa
darę didžiausia frakcija. Dėl to ji 
ir Il-ojoj lieka galinga.

Socialistų partija I-ajam Stei
giamajame Susirinkime išsilaikė 
pirmykščiame aukšty, o radikalų 
partija smuko žymia dalim dėl tų 
pačių priežasčių, dėl kurių komu
nistai iškilo. Didysis III-osios Res
publikos favoritas — radikalų par
tija — kairi tebuvo ir tėra tuo 

vienu antireliginiu nusistatymu, 
kurį puikiai išreiškia populiarus 
posakis: „manger le curė" (ėsti 
kleboną). Bet kadangi prieš reli
giją labiau sugeba kovoti socia
listai, ypač komunistai, tai anti- 
religiškai nusiteikusems/ prancūzų 
sluoksianjs dabar nebėra reikalo 
balsuoti už radikalus. O nusistatyti 
prieš juos buvo ir yra rimto pa
grindo. Pirmiausia, socialinių re
formų atžvilgiu radikalai yra kon
servatyvūs. Savo narius miestuose 
jie sutelkia iš įmonių ir namų sa
vininkų, o kaimuose — iš ūkinin
kų sluoksnių, taip, kaip ir mūsiš
kiai liaudininkai. Jei ligi po n 
karo Prancūzija buvo socialiniu 
atžvilgiu vienu iš atsilikusių kraš
tų, tai kaip tik dėl radikalų parti
jos kaltės. Antra vertus, per visus 
Prancūzijos pralaimėjimus, nuve
dusius į II-ojo karo katastrofą, ra
dikalai vadovavo Prancūzų vy
riausybei1.

Kada 1936 m. vokiečiai užėmė 
nuginkluotą Reino zoną, minist. 
buvo radikalas C. Chautemps. 1938 
m. Mūncheno sutartį, kuri Čeko
slovakiją atidavę Vokietijos hege- 
monijon, pasirašė radikalas Dala- 
dier, kuris tada buvo minist. pir
mininku. Kai Vokietija 1939 m. 
užpuolė Lenkiją, to paties radika
lo vadovaujama vyriausybė pas
kelbė karą. Kada šis 1940 m. pa
krypo į Prancūzijos katastrofą, 
paskutiniame parlamento posėdyje 
už Petainą balsavo ir kai kurie 
radikalai. Pagaliau karo klastose 
išvargintiems ir tiesumo pasiilgu- 
siems prancūzams Heriot partijos 
daugiaveidiškumas nebegalėjo im
ponuoti. Radikalų dėjimasis čia su 
socialistais ir komunistais, čia su 
dešiniaisiais konservatoriais ir li
beralais (1936 m. jie liaudies fron
te; 1940 m. jie- pritaria komunistų 
partijos uždarymui; 1945 m. Heriot 
prancūzų komsomolo garbės pirmi
ninkas) ėmė atrodyti kaip neskani 
viešųjų reikalų prekyba arba kaip 
senmergės koketavimas.

Šita visa neturėjo ir neturi 
Respublikoniškas Liaudies Sąjūdis 
(MRP), kuris išaugo iš prancūzų 
rezitencijos. Jame susitelkė tie vi
si slaptieji kovotojai, kuriems ne
patiko socialistų, ypač komunistų 
beatodairiniai metodai kovoj su 
okupantais, ypač su savaisiais 
prancūzais, anų sąmoningais ar ne
sąmoningais bendradarbiais. Jame 
susibūrė tie, kurie reikalavo so
cialinio teisingumo, bet kuriems 
materialistinis marksizmas atrodo 
klaidingas, nes paneigiąs žmoguje 
dvasinį pradą. MRP sąjūdžio stiprų 
branduolį sudarė ir sudaro ide
alistai šviesuoliai ir darbininkai, 
kurie buvo išaugę katalikų socia
linių savaičių ir katalikų sociali
nės doktrinos įtakoje ar studentų 
sambūriuose, ar jaunųjų krikščio
nių darbininkų sąjungose, bet ja
me telpa ir kiti idealistai pran
cūzai, net liuteronai*.

MRP reikalavo esminių sociali
nių ir ekonominių reformų. Todėl 
jie pasisakė už kasyklų, stambių
jų bankų, stambiųjų pramonės 
įmonių ir esminiu transporto šakų 
nacionalizaciją. Tuo tas sąjūdis 
stovi arti socialistų, o nuo jų ski
riasi tuo, kad buvusių savininkų 
neapiplėšia, bet sumoka atitinkamą 
atlyginimą. Be to. MRP iškelia 
žmogaus asmenybę ir reikalauja 
jai ne tik politinių laisvių, bet ir 
žmogaus išlaisvinimo iš kapitalo, 
iš bankininkų ir pramonininkų, iš 
ju trestų ir iš valstybinio kapita
lizmo vergijos. Jis skelbia meilę 
žmogui, reikalaują ištikimybės ir 
pasiaukojimo didiesiems žmonijos 
idealams ir Prancūzijos gerovei, 
politikos palenkimo dorovei. Tuo 
dvasios jaunumu MRP užimponavo 
prancūzams, iškilo taip staigiai ir 
galingai, kaip jokia partija ankš
čiau neiškildavo, o dabar, Il-ojoj 
Konstituantoi, bus pats didžiausias 
politinis sambūris.
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Pr. Naujokaitis

Trys susitikimai su mišku
Dažnai .miške lietuvis, ko 

verkia, nežino.
O tik junta dažniausiai, kad 

širdis neskaudžia.
A. Baranauskas.

Saulėtas 1944 metų gruodžio 
pradžios rytas. Siaurinėje Harco 
kalnu padėjėje pro uolotas, miš
kais apaugusias kalvas, upelių slė
niais vingiuoja lygus meksfaltuotas 
plentas. Saulutė pakilo iš už kal
nų ir neaukštai slenka į vakarus 
ties Harco masyvu. Nė mažiausio 
vėjelio. Tarpukalnėse mėlynuoja 
lengvas rūkas. Eglės ir pušys 
spindi nepaprastu žalumu saulės 
spinduliuos. Jei ne belapis bukų 
miškas ir ne baigiami nuo laukų 
valyti cukriniai burokai, nemany
tum, kad jau žiemos pradžia.

Pamažu einu plentu. Tyla ir vie
numa sukaupia jausmus ir vaiz
duotę. Jau antras mėnuo baigiasi, 
kaip aš iš Lietuvos. Mirtini pavo
jai prie fronto, tremtinio kelionės 
vargai, prieglaudos ieškojimo sve
timoje žemėje rūpesčiai buvo už
pildę šio laikotarpio turinį, ir žmo
gus lyg nė nepajutai, kaip bėga 
laikas, lyg neapsižiūrėjai, kad esi 
medis be šaknų svetimoje žemė
je .. .

Skamba mano žingsniai sveti
mam kely. Kai kada pralekia auto
mobilis. Praeinu artoją, pilką žemę 
verčiantį. Mano Tėvynėje jau, tur 
būt, nearia. Šiuo metu būd ivo 
žiema. O gal nebėra kuo ir kam 
arti? Vis labiau ir labiau pasineriu 
netolimuos atsiminimuos. Jie gū
dūs draudūs ir skausmingi, bet ir 
labai brangūs. Matau pelenais pa
virtusią tėviškę, sviedinių išraustą 
žemę ten, kur kūdikio koja take
lius pramynė. Čia paskutinis atsi
sveikinimas su Motina, su bro
liais . . . Kelis kartus fronto siaube 
buvom atsisveikinę, o ir vėl susi
tikdavom . • • Bet šis atsisveikini
mas jau buvo paskutinis, o gal ir 
iš viso paskutinis pasimatymas . .. 
Ir jie man stovi prieš akis ... be 
namų, be turto, serganti senutė 
Mama .

Vis skamba mano žingsniai sve
timam kely. Širdį lyg replėmis 
spaudžia. Slenku lyg benamė dva
sia, visur nepageidaujamas, ne
reikalingas. Štai, jau du mėnesiai 
ieškau darbo ir buto, o ir šiandien 
kažin »ar ne betikslė mano ke
lionė?

Kairėje kelio, pusėje saulės spin
dulių apibertas į kalnelį kyla gra
žus miškas. Dešinėje platus ban
guotas slėnis, toliau kylą kalneliai 
ir uolotos kalvos. Miško samanė
lės, geltoni lapai, sudžiūvusio gry
bo liekanos ir žaliuojąs kadugėlis 
manę nukelia į Šventosios pakran
tes .. . ir aš puolu kniūpščias ant 
žemės ir nė nepajuntu, kaip prasi
veržia graudžios graudžios ašaros. 
Aš jau kalbėjausi su saule, su 
mėnuliu, su žvaigždėmis, kurie ir 
Lietuvoje tie patys; graudino mane 
iš šiaurės skrendą paukščiai, bet 
tik miške išgirdau savo žemės ti
krąjį balsą. Ir kai pakilau, jau 
šviesiau buvo akyse, tiesiau pakilo 
galva: ne liūdesys ir nusiminimas 

Nemunas A-1
Ar beats’pės ten šiaurėj Nemunas senelis, 
Kur mes nuklydome toli nuo jo?
Ar žino jis, kad jo užmiršt negalim 
Nei tolimoj, kalnuotoj Alguvoj?
Jo slėniuose žaliuos mes stovyklavom 
Ir laužus degėme tyliaisiais vakarais, 
Dainų aidai ten per saulėlydį ružavą 
Aplinkui sklido pievom ir miškais.
Ir čia mes tas pačias dainas dainuosim, 
Kurios skambėdavo ant jo krantų, 
O tų dainų netilsiančių aiduose 
Banguosi, Nemunėli, tu . . .

mus išves į laimėjimą! $avo dalią 
ir svetimoj žemėj mes savo ranko
mis Jurime panešti! Ir vėl saulės 
apšviestame kelyje kaukši mano 
žingsniai. Su stipriu pasiryžimu gy
venti žengiu aš į nežinomą ateitį.

Daug nepaprastų įvykių pralėkė 
pro mus, daug baisių valandų išgy
venom. Štai, jau 1945 metų vasara. 
Likimo ranka vėl mus bloškia iš 
rytų į vakarus . . . vis toliau ir ■ šakas, išsklaido rūką, 
toliau nuo savo Tėvynes. | miško daina supa liūliuoja pail-

Puikus birželio rytas. Prieš pat susią dvasią. Aukštas šimtametis
Šv. Joną. Vėzerio pakrantėmis va-1 bukas, prie kurio prisiglaudęs aš I daugiau pradeda jų patekti į mano
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žiuoju dviračiu iš Holzmindeno 
link Hameln'o ieškoti lietuvių ko
lonijos. Kalnuoti Vėzerio krantai 
dar rytmečio rūko apsupti. Saulu
tė jau smagiai šildo. Žaliose lan
kose išsitiesusi sidabrinė Vėzerio 
juosta. Kai kur lankos jau pašie
nautos, kvepia šieno kupetos, trau
kiasi išsitiesę barai. Tolumoj pasi
girsta galandami dalgiai. Ties ke
lio užsisukimu staiga išnyra penki 
šienpioviai, lankoje išsirikiavę, į 
priekį palinkę, susikūprinę. Paskui 
juos tiesiasi penkios sodrios ra
sotos žolės pradalgės. Pievoje gi
liai įmintos pėdos garuoja. Prieš 
juo nenupiauta margaspalvė pie
va, lyg ištiestas kilimas.

Nulipu nuo dviračio ir, palipęs 
į kitoje pusėje kelio į kalną kylan
tį mišką, atsisėdu aikštelėje ir žiū
riu žemyn į upės slėnį . . . Atsidu
riu aš prie Nemuno, prie Švento
sios, savo gimtuosiuos paupiuos. 
Juk ir ten dabar šienapiūtė, pats 
gražiausias metų laikas. Aš matau 
Vaižganto Napalį, besigrožintį Sv. 
Jono pieva. Aš pats basas lakstau 
nuplautoje žolėje, krauju kvepiah-

čio šieno kupetas . . . Čia vėl sau
lėtos atostogos tėviškėje, medžių 
ūkmėje paskendusios lietuviškos 
sodybos, šiaudų stogais baltalangės 
trobos ir prie kelio parymę lietu
viški kryžiai ir simpatiškieji Rū
pintojėliai. Rodos, pamatysiu prie balti varpeliai ir kalba širdžiai, kad 
---- 1... ! jau pavasaris atėjo. Šiuo metu Lie

tuvoje dar žiema. Bet pavasario 
balsas jau visomis gyvybinėmis jė
gomis mane šaukia i Tėvynę. Rie
šuto žieduos aš matau ir jaučiu sa
vo sodelyje paties rankomis sodin
tų medelių tekančias sultis ir plaz
dančią gyvybę.

Pro garbanotas eglių šakas pa
mažu pradeda prasiveržti vis auk
štyn kylančios pavasario saulės 
gaivūs spinduliai. Kasdieną vis

gonkų baltaskarę Motutę, su uogų 
pintinėle išeinančią vaišinti svečio 
sūnaus ... Ir visa tai tik tolimas 
buvusių giedrių tėviškės dienų mi
ražas . . . Tai tik nenuorama dva
sia, nors laiko bangų stipriai su
pama,* negali nurimti po svetimu 
dangumi . . .

Kyląs ryto vėjas judina medžių 
Ošiančio

sėdžiu, lyg ir klausia mane: ko tu 
čia atklydai, svetimos žemės sū
nau, ar savo kaulus čia paguldyti? 
— Ne, ne mirti aš čia atklydau, 
bet gyventi — gyvybės instinktas 
vedė mane per pasaulio griuvėsius 
ir nevilties valandas; jis išves ma
ne, kad ir kreiviausiais keliais, į 
mano tėviškę, kurios šauksmą aš 
girdžiu kiekviename lapelio šlamė
jime, vyturėlio giesmėje, vėjelio 
dvelkime; kurią gyvą esant aš jun
tu ir tylioj mėnesienoj, ir gūdžiąją 
naktį, ir saulės spindulių apibertoj, 
platybėje.

A * *
Jau 1946 metų žiema svetimame 

krašte. Po naujos kelionės į vaka
rus radau prieglaudą pačiame Teu- 
toburgo Girios pakraštyje. Didžiu
lės į kalną lipančios eglės savo 
tamsiomis šakomis atima šviesą iš 
mano kambarėlio. Mūsų namai išti
sus mėnesius stovi kalno ir miško 
šešėlyje, ir saulės spindulys pro 
langą yra tik saldi svajonė. Kiti 
sako — niūru mūsų .namuos. O aš 
džiaugiuosi, kad čia pat už lango 
turiu visada žaliuojantį mišką. 
Ne platus, tiesa, mano horizontas
pro langą: siaurutis dangaus ruo
želis viršuje, o paskui tiesliemenės 
eglės ir kelios paklydusios puše
lės. Miško pakraštyje negausūs 
krūmokšniai ir lazdynai. Per dienų 
dienas vis į tuos pačius medžius 
žiūrėdamas, gerai juos pažįstu: jie 
tapo man lyg broliai. Ypač mėgstu 
aš savo mišką, kai jis ošia. Kai 
audringą naktį kiti gyventojai su
migę ramiai sapnuoja, aš negaliu 
sumerkti akių, o miškas man ošia, 
lyg banguojanti Palangos jūra, lyg 
žalieji Lietuvos miškai. Tai kūry
binė mano valanda, kai siela ima 

kalbėti rinktiniais žodžiais apie di
dėlius ir mažus daiktus.

Dar tik vasario mėnesio vidu
rys, o jau soduose prie miško ir 
miško pakraštyje sužydo riešutai, 
iš žemės kalasi sniego kankalėlių 

niūrų kambarėlį. Mano tamsioj bui 
ty vis darosi skaidriau ir skaidriau. 
Aš jaučiu, kad ir mano Tėvynėje 
netrukus pradės iš beržo tekėti su
la. Nakties gūdumoj ošiant miško 
dainai, aš vizijoje matau su pava
sario pumpurais išpuoštą Čiurlio
nio varpinėje skambantį amžinos 
gyvybės ir laisvės varpą.

Stelmužės ąžuolas (Zarasų aps.)
J. Gečo nuotr.

Ben. Rutkūnas

Sukaustyta Laisve
Baladė

Ją įmetė į rūsį, 
Grandinėm surakino; 
Graži, tyra ji buvo, 
Lyg lelija lendryno.

Kalėjime niauriajam 
Kapų šešėliai žaidė — 
Skaisčia šviesa spindėjo 
Jos paslaptingas veidas.

Numirę šliaužė dienos, 
Apkurtę, aklos naktys — 
Gūdžioj tyloj žvangėjo 
Sunkieji sargo raktai.

Ir ji balsu švelniuoju 
Kalbėjo sargui kartą:
— Čia nekalta aš trūnau, 
Nešu likimą kartų.

Išleisk iš juodo kapo, 
Atverk duris į šviesą — 
Plačiajame pasauly 
Daina aš pasiliesiu-------

Ak, be dainos manosios 
Keroja skurdas, kančios — 
Patamsių plėšrios šmėklos 
Kraujuotą puotą švenčia. —

Nuo senio pikto juoko 
Sugriaudė rūsio sienos, 
Ir suveržė jos kojas 
Stipriau dar pančiai plieno.

— Žiaurusis urvo sarge, 
Sukaustei tu man kojas — 
Sparnuota mano siela 
Žydrynėse lakioja.

Ji su žvaigždynais budi, 
Ji su ereliais skraido--------
O tu — šešėlių mūruos 
Tik kurčias plytų aidas.

Beprasmis tavo rūstis, 
Bevaisis tavo vargas — ' 
Esi. grandinių kalvi, 
Tu pats nelaisvės vėrgas! —

Nusvėrė galvą senis, 
Kaio dargana paniuro:
— Tu vergas, cha, cha! vergas!
Žvangena raktai, durys.

Vis girdi jis — ir dreba 
Bemiegę naktį baugią, 
Ir jaučia — ant jo rankų 
L-diniai pančiai auga — • -

Ir regi storos sienos 
Susverdi — verias angos-------
O ji — laisva pakyla 
Ir spinduliuos nužengia!
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Pasauline valstybe
Po 1914—1918 metų pasaulio ka

tastrofas žmonija tikėjo, kad visos 
tos baisybės, kurias tekro tame 
laikotarpyje pergyventi, jau tiek 
bus žmonėms įgrisiusios, kad jie 
niekada į naują karą nesileis. Bet 
buvo skaudžiai apsirikta: vos 
dviemdešimtmečiams praslinkus, 
pasaulis liko įstumtas į dar .bai
sesnę katastrofą. Atkreiptinas dė
mesys į tai, kad į šią antrąją ka
tastrofą nekaltą pasaulį įstūmė 
pirmosios katastrofos dalyviai, ir 
tai — eiliniai tos katastrofos daly
viai, kurie patys kentėjo sunkias 
tos baisios katastrofos kančias. 
Vadinasi, šituo atveju pasauliniais 
varžtais nesuveržtu žmogumi pa
sitikėti negalima. Štai kodėl ši po- 
karė yra yiąiškai kitokia, negu ana 
buvo. Jeigu aną pokarę lydėjo 
atslūgimo, džiaugsmo ir entu
ziazmo banga, tai po šio karo, at
virkščiai, viešpatauja įtempimas, 
susirūpinimas ir baimė. Baimė, kad 
po poros dešimtmečių pasaulis ne
būtų įstumtas į trečią katastrofą, 
per kurią ne tik krikščioniškoji Eu
ropos kultūra, bet ir atskiri konti
nentai gali likti sunaikinti. Šitas 
pasaulinis įtempimas, kurį dabar 
žmonijagyvena, yra ne kas kita, 
kaip tik atkaklus užsispyrimas 
rasti būdus apsaugoti pasaulį nuo 
katastrofos. Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Anglijos politikos 
vyrai daug kartų pareiškė, kad jie 
jaučia ir supranta tą atsakymybę, 
kuri šio momento jiems yra už
dėta pasaulio likimo atžvilgiu. Ir 
dar daugiau: tie vyrai yra nekar
tą pareiškę, kad jie tuos likimo 
įpareigojimus ištesės, imtinai net, 
jeigu reikės ir jėgą pavartoti.

Nuo ko pradėti, norint šituos 
kolosalinius uždavinius realizuoti? 
Atsakymas tik vienas: viso pasau
lio pavieniai žmonės, o per juos 
ir visos tautos, turi būti suveržtos 
pasaulinio įsipareigojimo ir to įsi
pareigojimo tesėjimo varžtais. Šito 
įsipareigoji mo tesėjimas turi bū
ti paremtas ne vien tik žmonių ir 
tautų gera valia, kuri palaidose 
tautose dažnai išvirstą į piktą va
lią, bet realiu būtinumu, iš pačios 
žmonijos einančia prievarta. įsi
vaizduokime valstybę, kurios pi
liečių teisinių normų laikymasis 
yra paremtas tik jų pačių gera va
lia. Tokioje valstybėje turėtų būti 
betvarkė, chaosas. Valstybėje yra 
tvarka kaip tik dėl to, kad teisi
nių normų turi laikytis ne tik tie 
piliečiai, kurie nori jų laikytis, bet 
ir tie, kurie jų laikytis nenori. 
Teisinių normų jie turi laikytis 
verčiami jėgos, einančios iš visos 
tautos. Pasaulyje gi visais amžiais 
betvarkė ir chaosas buvo kaip tik 
dėl to, kad nebuvo bendros jėgos, 
kuri turi versti visas tautas pa
klusti bendroms pasaulio teisinėms 
nomoms. Štai dėl ko visais am
žiais ' pasaulyje vyko tarptautinis 
plėšikavimas ir nekaltų žmonių 
žudynės.

Jungtinių Tautų Organizacija 
yra pirmas žingsnis, siekiant pri
vesti pasaulį paklusti pačiam sau. 
Tačiau praktikoje JTO pasirodė 
ne visai pajėgi tai padaryti. Ji pa
jėgs tai padaryti tik tada, kai iš
sivystys į pasaulinį parlamentą, 
kuris sudarys pasaulinę vyriausy
bę, kaip visos žmonijos valios vyk
dytoją. Tokiam palamentui turi 
perleisti atitinkamą dalį savo su
verenumo atskirų tautų parlamen
tai, o tai vyriausybei turi perleis
ti dalį savo suverenumo atskiros 
vyriausybės. Atstovai kiekvienos 
pasaulio tautos, nežiūrint, ar ji 
didelė ar maža, turi sėsti šalia vie
nas kito ir spręsti savo tautos, o 
drauge ir viso pasaulio reikalus. 
Sįtokį, maždaug, parlamentą įsi
vaizduoja ir Anglijos užsienių rei-

Dr. A. Jukna tinių prie federalistinių (Anglijos 
sąjunga) — kontinentinių (USA), 
nuo kurių vienas žingsnis teliko 
į pasaulinį valdymąsi. Vadinasi, 
pasaulinė valstybė istorijos pro
cese yra visiškai konsekventiškas 
dalykas. Pasaulinis, valdymasis to
limesniame istorijos procese yra 
net neišvengiama būtenybė, no
rint apsaugoti mažąsias tautas nuo 
sunaikinimo,, o tuo pačiu ir kul
tūrą nuo jos apimties susiaurini
mo.

Ar pribrendusi šiam reikalui 
žmonija psichologiniu atžvilgiu? 
Šiandieną pergyvename imperia
lizmo spalvomis nuspalvintų na
cionalizmų krizę. Tų nacionalizmų 
siekiai iš žmonijos pareikalavo 
daugybės milijonų gyvybių, su
griovė gražiausius miestus, milži
niškus kultūros turtus sunaikino. 
Tie, kurie šitų idėjų sūkuruos bu
vo įtraukti, pasijuto apgauti, o tie, 
kurie šituos sūkurius patys suko, 
begaliniai nusivylė. Karo mokslas, 
kuru vokiečiai per eilę šimtmečių 
laikė aukščiausioje vietoje, šio 
karo metu pasirodė juokingas, vi
sai „nemoksliškas", nes ,,aukštų

kalų ministeris E. Bevinas, kurį 
pasauliui, nors dar ir ne visame 
ryškume, jau keliais atvejais yra 
pabrėžęs.

Norint likviduoti visiems lai
kams tarptautinį plėšikavimą ir 
žudynes karų formomis, reikia pa
saulinės institucijos, kuri galėtų 
atskiras tautas ne tik prašyti ir 
skatinti prie taikos ir pasaulio 
turtų teisingo pasidalinimo, bet, 
reikalui esant, ir priversti jas tai 
daryti. Šito tikslo besiekiant, pa
saulyje turi išnykti lokalinės mi
litarines pajėgos, o atsirasti viena, 
pasaulinei vyriausybei subordi
nuota, militarinė jėga, kaip kon
kretus veiksnys pasaulį saugoti 
nuo tarptautinio plėšikavimo ir 
žudynių. Be šito, visos šios rūsies 
pasaulinės institucijos praktiškai 
bus bejėgės. Žmonija turi pati sa
ve priversti sudėti tuos ginklus, 
kurie nukalti tarptautiniam plėši
kavimui ir žudynmės, į tokias ran
kas, kurios tais ginklais pasaulį | karo mokslų" ištisus šimtmečius

šį karą inspiravo ir karo metu nu
sikalto, sėdi kaltinamųjų suole. 
Tai neįprastas persilaužimas žmo
gaus psichikoje. Iš kitos pusės 
žmogų veikia skaidri demokratijos 
idėja, paremta pagrindiniais krikš
čioniškosios kultūros dėsniais: 
žmogaus verte ir jo laisve. Šito
kia krikščioniškąją kultūra parem
ta demokratija liko nesusikompro
mitavusi ir toliau nerodo jokių 
tendencijų kompromituotis. Ji 
žmogų vilioja, kaip žmogiškosios 
kūrybos sąlyga ir galimumas. Šių 
dienų žmogus su pasitikėjimu žiū
ri į pasaulinę valstybę jau vien 
dėl to, kad ją remia kaip tik ši
ta demokratija.

Žiūrint iš ekonominės pusės į 
pasaulį, dalykų santykius suvokti 
pajėgiančiam eiliniam piliečiui 
šiandieną aišku, kad gamtos tur
tą, kurie skirti visai žmonijai ir 
kurių per amžius užteks visiems, 
anot Bevino, tokiame padėjime to
liau palikti negalima. Sitai jau 
1941 m. Roosveltas su Churchiliu 
pasauliui deklaravo, Atlanto Char- 
toje įrašydami, jog visais gamtos 
turtais turės naudotis visos tautos, 
visi žmonės. Sitam reikalui prezi-

Augsburgo-Hocbfeldo kolonijos lietuviai gaisrininkai

turi saugoti nuo to plėšikavimo ir 
žudynių. Pasaulis turi ryžtis pas
kutiniam žingsniui šita kryptimi: 
tauta, kuri nenorėtų paklusti ši
tiems principams, turėtų būti pri
versta jiems paklusti. Jeigu Siau
rės Amerikos kontinentas šiandie
ną yra laisvas nuo tokių tarptau
tinių plėšikavimų ir žudynių, ku
rie baisiausiu įnirtimu vyksta ki
tuose kontinentuose, tai ačiū tiems 
didiesiems Amerikos vyrams, kurie 
nuo istorinio proceso metu ryžosi 
padaryti galą atskiroms politinėms 
ir militarinėms jėgoms vienos va
lios labui. Paprastam žmogui, ku
riam, Attlee žodžiais tariant, pri
klauso pasaulio ateitis, šiandieną 
visai nesuprantama, kodėl gi vi
same pasaulyje negalėtų būti taip, 
kaip yra Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse? Paprastas žmogus, 
anot Churchilio, niekada nenorėjo 
ir nenorės karo. Į karą paprastą 
žmogų stumia tik labai mažos tau
tinės grupės, dažiausiai asmeni
niais motyvais persunktų ir „ob
jektyvuotų" interesų sumetimais.

Pasaulinei valstybei žmonija is
torinio proceso atžvilgiu yra ne 
tik priaugusi, bet tiesiog pasida
riusi pribrendęs vaisius. Žmonija 
istorijos procese visą laiką ėjo ne 
analitine, o sintetine kryptimi: nuo 
gimininių valdymus! prie sritinių, 
nuo sritinių prie tautinių, nuo tau- 

auklėta militaristų vokiečių vals
tybė tapo sunaikinta anglo-ameri- 
konų, kurie i karo mokslus nekrei
pė daug dėmesio. Tai ištisų šimt
mečių gyvenimo ironija vokiečių 
tautai. Šiandieną, atrodo, maža vo
kiečių bepanorėtų kurti „naująją 
Europą", kaip kad jie ,,kūrė" ją 
paskutiniuosius trylika metų. Tai
gi, net vokietis ir tas jau linkęs 
šiandieną paklusti pasaulinei insti
tucijai, laiduojančiai jam paga- 
lau ramybę ir gerbūvį. Thi ką jau 
bekalbėti apie kitas Europos tau
tas? Kraštutinių pasaulėžiūrų ir 
diktatūrų pavergtas, europietis tiek 
iškentėjo per paskutiniuosius du 
dešimtmečiu, kad jis šiandieną su 
dideliu ilgesiu laukia kažko, kas 
jį ateity turėtų nuo tų baisybių 
apsaugoti. Net tarptautinėje teisė
je įvyko perversmas. Pasaulis įž
velgė, kad tie, kurie nekaltą žmo
niją stumia į karą, turi būti pra
dėti teisti ir bausti. ,.Žmonijos iš
mintis reikalauja, kad įstatymai 
būtų praplėsti: neužtenka įstaty
mais bausti tik už mažus nusikal
timus, kuriuos įvykdo maži žmo
geliai, įstatymas turi pasiekti ir 
tuos vyrus, kurie didelę jėgą sa
vo rankose turi, kad tuo užbėgus 
už akių didžiausiam mūsų laikų 
grąsymui — užpuolimo karui”, — 
kaltinamoje savo kalboje yra pa
sakęs R. H. Jacksonas. Tie, kurie

dentas Trumanas paskyrė vieną iš 
savo garsiųjų dvylikos punktų, kur 
jis pabrėžtinai pakartojo Atlanto 
Chartos mintj, kad pasaulio žalia
vomis turės naudotis visos tautos 
(8 punktas). Atskiruose rajonuose 
koncentruotos ir atskirų tautų val
domos žaliavos dažniausia būna 
karo akstinai. Iš vienos pusės, ta 
tauta, kuri tas žaliavas valdo, pa
jungia jas savo karo pramonei 
(pav. Ruhro kraštas) ir jaučiasi pa

Isdykes pavasaris
Žaliais plaukais ir spindinčios saulužės veidu 
Pavasaris atbėga iš kalnų.
Kur žengs — žiedai pasipila po kojų, 
Jam upių vandenys čiurlena ir dainuoja, 
Ir lenkias galvos pumpurų gležnų.
Prie tako prisega jis baltą pienės pūką
Ir supas žydinčios obels žiede.
Pilnais gėlių glėbiais iš pievų grįžta —
Čia valkos lankoj margą peteliškę,
Ir spindi šypsena jo vaikiškam veide------
Kai semia jis delnais sidabrą vėsų upės,
Jis mato plaukiant debesis tyram dugne.

Kaip linksmas kūdikis, išdykęs, susivėlęs — 
Plaukuos obels žiedai ir mažas lauko vabalėlis — 
Pakalnėm krykšdamas jis bėga i mane-------

jėgi pulti kaimynus, norėdama lai
mėti dar daugiau žaiaivų, ar erd
vės. Iš kitos pusės, tos tautos, 
kurios tų žaliavų neturi, rengiasi 
jų „įsigyti". -Štai kodėl didieji šių 
dienų politikos vyrai, ruošdami 
planą padaryti galą karams, pra
deda nuo žaliavų paskirstymo. An
tras ekonominis veiksnys karams 
inspiruti — rinkos — taip pat turi 
būti pertvarkytos. Pasaulyje turi 
būti sukurtas darnus ekonominis 
bendradarbiavimas, kaip 
ko prezidento Trumano 
sis punktas.

kad sa- 
dešimta-

pasaulioPagaliau techniškoji 
pusė. Šių dienų žmogui vienos 
tautinės valstybės ribose yra per 
ankšta. Jeigu priešradijiniais lai
kais žinią, sakysime, iš Vašingto
no į Paryžių turėjo gabenti ištisas 
savaites, o kol tą žinią išplatinda
vo, praeidavo dar gerokai laiko, 
tai šiandieną ne tik paryžietis, bet 
ir kiekvieno pasaulio kampelio gy
ventojas tokią žinią gali klausyti 
iš tiesioginių lūpų, tiesiai iš Ame- 
rkos. Jeigu anais laikais, kai ne
buvo orinio susisiekimo, iš Euro
pos į kurį kitą kontinentą nuvyk- 
tireikėdavo ištisos eilės dienų, tai 
šiandieną atliekama tai valando
mis. Vadinasi, erdvė ir distanci
jos pasauliniam valdymuisi jau 
nekliudo. Šitą kliūtį nuveikė tech
nikos pažanga. Pažangai ir tobulė
jimui galo nėra. Taigi, ir pasauli
niam valdymuisi Šituo atžvilgiu 
perspektyvos yra lengvėti, ne sun
kėti. Be to, technikos pažanga turi 
dar ir kitą pusę, kuri kaip tik ir 
verčia žmogų rasti būdą panaikin
ti lokalinio pobūdžio militarines 
pajėgas ir jų vietoje sukurti pa
saulinę militarinę jėgą, kuriai 
žmogus turi paklusti, iš vienos pu
sės, ir jos apsaugoje būti, iš ki
tos pusės. Prieš pusę šimto metų 
žmogus dar negalėjo galvoti apie 
nasaulinę valstybę, nes jam tai 
atrodė nepasiekiama utopija. Bet 
ano žmogaus protas negalėjo 
įveikti ir to dalyko, kad toki mil
žinai miestai, kaip Berlynas, K61- 
nas, Hamburgas, Cowentry ir kiti 
pavirs į pelenus, visiškai nepri
siartinus prie jų frontui. Dar dau
giau: net mūsų dienų žmogus, 
orieš puse metų, negalėjo įsivaiz
duoti, kad tokio kalibro miestai, 
kaip Hierošima ar Nagasaky, be
veik su visa savo gyvybe, žus nuo 
vieno sprogimo, palyginti, nedide
lio kūno. Ar galime pasakyti, kad 
tai jau yra viskas? Ar negalima 
prileisti, kad ateity bus išrastos 
naikinamos priemonės, kuriomis 
vienu mostu galima bus sunaikinti 
ne tik atskiri miestai, bet ištisos 
provincijos? Štai kas verčia pa
saulinio masto politikos vyrus gal
voti apie formas, kuriomis galima 
būtų sulaikyti žmoniją nuo susi-, 
naikinimo. Formos tos yra pa
prastos: visame pasaulyje viena 
politinė ir militarinė valia, einan
ti iš visų tautų, iš visų žmonių. 
Prie šito žmonija turi prieiti, ki
taip — ji neišvengs katastrofos.

Balys Augustinavičius
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Atomine kryžkele
Atominės komisijos pirmąjam 

posėdy, įvykusiam birželio 14 d. 
New Yorke, JAV atstovas ir lai
kinės komisijos pirmininkas Ber
nard Baruch, patiekęs JAV vy
riausybės parengtąjį atominei ener
gijai tvarkyti planą savo išvedžio
jimus, baigė tokia JAV prezidento 
Linkolno citata: „Mes sakome, kad 
mes norime taikos, pasaulis neuž
mirš, kad mes tai pasakėme. Mes 
žinome, kad taika gali būti išlai
kyta. Pasaulis žino, kad mes tai 
žinome. Mes turime jėgą, tai gi ir 
atsakomybę. Paskutiniąją didžiąją 
žmonijos viltį mes turime arba gar
bingai išgelbėti arba begėdiškai 
išduoti. Mūsų kelias aiškus, tie
sus ir taikus. Jei mes šiuo keliu 
eisime, galime būti tikri viso pa
saulio pritarimu".

Šie Linkolno žodžiai dabar dau
giau negu bet kada tinka apibudin
ti pasaulinei padėčiai. Ant žmoni
jos ateities pakibusi atominė bom
ba yra šių dienų nerimo ir vilties 
priežastis. Visa žmonija žiūri į 
jos savininką, JAV, ir laukia 
sprendimo. Iš to paties Barucho 
žodžių gauname suprasti, kad 
Amerika žino apie ką eina kalba, 
būtent; ,,mes esame susirinkę, kad 
nuspręsti, gyventi ar mirti. Moks
las, kuris mums šią baisiąją jėgą 
patiekė, rodo, kad ši jėgą gali bū
ti mūsų tarnaitė. Bet pats mokslas 
negali sukliudyti šios jėgos pa
naudojimo piktam. Raktas čia yra 
pačių žmonių valioje. JAV yra 
pasiruošę pilnai prisidėti prie sėk
mingos atominės energijos kon
trolės. Bet pirmiau negu bet koks 
kraštas pasiryštusi atsisakyti šios 
rūšies ginklo, jis turi turėti tikrų 
garantijų savo saugumui, garanti
jų, kurios egzistuotų ne vien 
žodžiuose, garantijų, kurios būtų 
nukreiptos ne vien prieš neteisių 
atominės energijos panaudojimą, 
bet ir garantijų prieš kiekvieną 
moderniojo karo formą, pav. prieš 
dujų ir bakterijų karą. Vienu žo
džių, garantijų prieš karą kaipo 
tokį.*’

Amerikiečių planas numato į- 
steigti tarptautinę atominės ener
gijos įstaigą, kuri reguliuotų ato
mo energijos plėtotę ir panaudo
jimą. Jos žinioje būtų pasauliniai 
uranijaus ir tori jaus ištekliai. 
Uranijaus pasirodo esama: Belgijoj 
(Belgų Konge), Čekoslovakijoj (Va
karinėj Bohemijoj), didžiausi iš
tekliai Europoj, JAV ir Kanadoj. 
Gal būt ir Rusijoj, (Karelijoj, 
Urale ir Altajaus kalnuose). Ma
žesnių išteklių užtinkama ir kitose 
pasaulio šalyse: Anglijoj, Vokieti
joj (Saksonijoj), Australijoj,' Bul
garijoj, Norvegijoj, Brazilijoj, In
dijoj, ir Prancūzijoj.

Naujosios įstaigos žinion turėtų 
būti priskirta ir kontrolė bei ga
myba visų įrengimų, kurie gamin
tų didesnio kiekio medžiagas ato
mo skaldymui. Į tai pat turėtų va
dovauti tyrimo darbams atomo 
energijos produkcijai ir pritaiky
mui. Toliau plane numatytos sank
cijos už neteisių atominės bombos 
turėjimą ar jos panaudojimą, o 
taip pat už laužymą kontrolės nuo
statų* Pagal šį planą turėtų būti 
pakeista Jungtinių Tautų Chartą, 
panaikinant veto teisę atominę 
energiją liečiančiais klausimais. 
Gromyko pareiškė nesutinkąs su 
veto teisės panaikinimu.

Įsteigus atominei energijai plė
toti ir panaudoti įstaigą, atomi
nės bombos gamyba būtų sustab
dyta, o jau pagamintosios bombos 
sunaikintos. Po to, kai bus įvesta 
stipri kontrolinę sistema, JAV pain
formuos kontrolinę įstaigą apie ato
minės energijos produkcijos prin
cipus.

1945 m. rugpiūčio 8 d. dar prieš 
8 vai ryto ant Japonų miesto Hiro
sima iš 9.000 metrų aukščio buvo 
numesta pirmoji atominė bomba. 
Ji sprogo 800 metrų aukštyje. Tą 
dieną praktiškai pasaulis sužinojo 
apie prasidedanti atominį amžių. 
Pirmasis jo pasireiškimas kainavo 
apie 100.000 gyvybių. Antroji 
bomba krito ant Nagasaki. Ji už

J. Surgaila 11 didžiausiųjų karo laivų bus Gabrielius Žemkalnis

baigė antrąjį pasaulinį karą. Nuo 
to laiko atominė bomba pasaulyje 
egzistuoja kaip didžiausias ne
žinomasis nuo kurio priklauso pa
saulio ateities sprendimas. Tos dvi 
bombos buvo atominis anonsas. 
Generalinė repeticija prasideda da
bar. S. m. liepos 1 d. mažam Ra
miojo Vandenyno Bikini koralini
am salynėly įvyks amerikiečių 
karinio laivyno parengtasis bandy
mas. Amerikiečiai jį vadina „Bi
kini trehksmu” (The Bourn of Bi
kini) ir sako, jog jis būsiąs sti
priausias istorijoje, jis kainuosiąs 
šimtą mil. dolerių.

Atominės bombos veikimas pa
gal iki šiol turimus duomenys yra 
maž daug toks: pasirodo žaibiška 
šviesa, lydima radioaktyvių spin
dulių, taip pat karščio banga, kuri 
kaip sprendžiama esanti per 1 mil. 
laipsnių. Ir spaudimas kelių mili

sutraukta į pietinį kampą 2.000 
metrų plote. Ten bus amerikiečių 
kovos laivas „Nevada", Japonų 
„Nagato”, vokiečių kreiseris „Prinz 
Eugen“ amerikiečių lėktuvpešis 
„Saratoga" ir kiti. Laivuose bus 
apie 4.000 gyvių. Baltųjų pelių, 
oškų ir kiaulių. Artimiausi žmonės, 
stebėtojai bus už 15 km. specialiai 
šiam reikalui įrengtuose bunkeri
uose. Už 30 km. ši bandymą ste
bės aukštųjų karininkų, senatorių 
atominės komisijos narių, žurna
listų ir pan. Stebėti šį bandymą 
vad. „eksperimentų kryžkele" 

i pakviesta delegacijos iš 11 kraštų 
i tarp jų ir Rusijos.
j Viso yra užplanuoti trys bandy- 
i mai. Pirmojo bandymo metu; lie- 
I pos 1 d. atominė bomba sprogs 
Į kelių šimtų metrų aukštyje. Po 
I mėnesio ištyrus pirmosios poveikį 

ten pat bus numesta antroji, kuri 
turės sprogti vandens paviršiuje.

j Trečiasis bandymas numatytas tik 
1947 metais. Jo metu bomba turėtų

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)
Po poros dienų nuo mūsų alke- 

liavimo į Allensteiną vieną rytą 
mus išsivedė į dirbtuvę lopyti mai
šų. Mes trys iš visų lietuvių tik 
vieni teturėjom darbą, o kitiems 
davė celėse mokytis tinklą pinti, 
bet tuo viskas ir užsibaigė. Maišus 
lopyti buvo nesunku, dirbtuvėj nie
kas nesėdėjo ant sprando, ir dar
bas buvo nenormuotas. Maišuose 
dar atrasdavom grūdų, dažniausiai 
avižų, ir per visą dieną jas grauž- 
davom. Kai rasdavom rugių arba 
kviečių, tai jau būdavo didelė puo
ta. Rasdavom ir miltų, bet jie jau 
nebūdavo tinkami valgyti, nes į 
juos buvo prisivėlę daug pakulų 
nuo maišų. Kartais po pietų į dirb
tuvę atnešdavo ir užsilikusios nuo 
pietų sriubos, o tai jau būdavo la

jonų atmosferų; tai pasiutęs or- 
kanas. Viskas drauge išvysto to
talinį sunaikinimą 10 km. kv. 
plote.

Dr. Philip Morrison, atominės 
fizikos specialistas iš Los Alamos 
atominių bombų laboratorijos, 
darydamas pranešimą JAV senato 
atominės energijos komitetui apie 
atominės bombos veikimą Hiro- 
simo mieste jį taip apibudino. 
Atomei bombai sprogstant su 
sikūrė, lyg mažytė saulė, didžiulis 
ugnies pamuolys apie ’/«km. skers
mens. Jo centre buvo apie 4 mil. 
laipsnių farenheito (apie 2 mil. C.) 
Susidarė vėjai 700—1.500 km. vai. 
greičio. Drauge pasireiškęs spindu
liavimas panašiu į spindulius. 
Spinduliai yra labai skvarbus, jų 
nesulaiko nei pėdos storumo be
tono siena. Visi pastatai l*/t km. 
spindulyje sugriauti.

Iki šiol dar nėra žinoma, kaip 
atominės bombos sprogimas pa
veiktų vandenį, nes vanduo yra 
didžiausio atsparumo elementas, 
jis nesileidžia suspaudžiamas. 
Sprogimas vandenyje bus daug 
kartų smarkesnis negu ore. Šiek 
tiek neramumo kelia tai, kad 
sūriajam vandeny atrodo esama 
uranijaus. Dėl to spėjama, kad Bi
kini bombos sprogimas bus aiškiai 
jaučiamas viso pasaulio žemės ir 
jūrų drebėjimo registravimo sto
tyse.

Bomba bus nuvesta į laivų jun
ginį, vad. šmėklų laivyną, suside
danti iš 97 įvairaus dydžio laivų. 

sprogti vandenyje kelių šimtų me
trų gilyje. „Eksperimentą kryžkelę" 
organizuoja amerikiečių karo lai
vynas, kurio žinioje dirbant baigi
antis karui buvo padaryta žymių 
karinių išradimų. Jam vadovauja 
admirolas Blandy. Svarbiausias 
ateities ginklas bus lėktuvnešis 
su moderniausiais ginklais. Jų 
tarpe raketiniais lėktuvais toli
mojo šaudymo ginklais, lėktuvais 
robotais, ta pačia atomine bomba 
ir kt. Šiuo bandymu norima drauge 
nustatyti kokių apsaugos prie
monių reikėtų imtis tokiam lėktu
vui apsisaugoti nuo atominės bom
bos: Tapiau nors ir būtų apsaugos 
priemonės išrastos, bet pasaulyje 
pasiliktų agresorių, kurie turėtų 
atominę bombą niekas negalėtų 
nuo jų apsisaugoti. Savo nusikal
timą jie galėtų įvykdyti iš civilių 
lėktuvų nepaskelbę karo. Vienu 
žodžiu, jei būtų bent dvi šalys, 
kurios turėtų atominę bombą, tai 
karas tarp jų būtų vien baisusis 
sunaikinimas.

Šiaip ar taip oras ir vanduo mo
derniajam kare būtų svarbiausi 
faktoriai. O lėktuvnešis ir ato
minė bomba ateities ginklai.

Atominio amžiaus anonsas įvy
kęs ant Hirošimos daugely tapo 
mįsle. Be to, jis įvyko karo kai
troje dėl to daug kas ir dabar 
nesupranta ir nenori suprasti ką 
reiškia atominis amžius. Tokiems 
netikėliams naujų laikų pradžia 
bus pademonstruota atskirai Bi
kini salelėse. Šis „eksperimentas 
kryžkelė" turi atvesti tokius prie

savisąmonės ir duoti progą jiems 
apsispręsti ar eiti taikiu atominio 
amžiaus gerovės keliu, ar ir šią 
priemonę galinčią suteikti žmoni
jai didžiausios palaimos panaudoti 
išsinaikinimui. Žmonija stovi ato
minėj kryžkelėj. ir turi pasirinkti 
gyventi ar mirti. Trokštantieji gy
venti turės nežaboto savo su- 
veriniteto atsisakyti ir persiimti 
pasaulinio patriotizmo dvasia.

bai didelis dalykas, nes Allensteino 
maistas buvo tiesiog daugiau negu 
blogas.

Dirbtuvėj su R. pasidirbom šach
matus ir laiką praleisdavom gana 
įvairiai: lošdavom, mokydavomės 
prancūzų kalbos, rinkdavom grū
dus, snausdavom ir kartais dirb- 
davom. Čia mums labai padėjo ta 
aplinkybė, kad į dirbtuvę reikėio 
eiti dar per mažą prieškambariuką, 
tad, kai išgirsdavom rakinant pir
mąsias duris, tuoj griebdavomės 
darbo. Išgirdęs rakinant visus per
spėdavo sušukdamas: „Einund- 
zwanzigl“ Tai buvo labai patogu 
ir nesukeldavo įtarimo.

Dar vienas puikus dalykas buvo 
dirbtuvėj, lai raduas. Ne, ne pa
čioj dirbtuvėj, bet vienu aukštu že
miau. Ten buvo radijo taisymo 
dirbtuvė, kurioj dirbo irgi kaliniai, 
su kuriais pavyko susitarti, kad jie 
trečią valandą kasdien garsiai 
transliuotų žinias. Tokiu būdu mes 
sužinojom apie atentatą prieš Hit
lerį, apie Kauno užėmimą ir ben
drai susidarėm tikrą fronto vaizdą. 
Pridėję optimistinių vilčių, mes ma-

tėm savo išsilaisvinimą už 1 — 2 
mėnesių . . .

Išeinant iš dirbtuvės mus visada 
iškratydavo. Bijojo, kad neišsi- 
neštumėm kokio įrankio, su 
kuriuo galėtumėm perplauti kalė
jimo grotas ar nusižudyti, o blo
giausiu watvėju, pasikėsinti prieš 
prižiūrėtoją. Tačiau tai buvo tik 
juokas, o ne krata, nes rųes galė
jom per ją išsinešti viską, ką tik 
norėjom, bet nebuvo jokio tikslo 
tą daryti.

Be mūsų dirbtuvėj dirbo dar du 
jauni prancūzai ir keli vokiečiai. 
Vienas iš vokiečių buvo paskirtas 
dirbtuvės vyriausiuoju. Jis buvo 
pats seniausias ir jau beveik ne
galėjo dirbti. Išvežus į Lands
berg W. kalėjimą, jis ten mirė. 
Prancūzai buvo linksmi vyrukai, 
ypač vienas, mano bendradarbis, 
kuris prikrėsdavo įvairių juokų ir 
papasakodavo linksmų atsitikimų 
iš savo gyvenimo, kurie praskai
drindavo mūsų valandas. Įdomiau
sia būdavo jo pasakojimai iš tų 
laikų, kai jis buvo Afrikoj ser
žantu negrų dalinyje. Savo pasa
kojimus jis stačiai, vaidindavo ir 
tas jam išeidavo nepaprastai pui
kiai.

Kartą pas mus atkėlė vieną 
dviejų metrų aukščio italą, kuris 
nemokėjo nei vieno žodžio kitaip, 
negu itališkai. Po kelių dienų mes 
jau galėjom su juo susišnekėti pa
čiais svarbiausiais reikalais pran
cūziškai — lotynišku žargonu, ir 
pradėjom mokytis italų kalbos, 
nes iki tol mūsų visų trijų žino
muosius italų kalbos žodžius su
darė tik vienas mano iš kažkur 
atsimintas italų posakis: „dolce 
far niente“ saldu nieko neveikti. 
Per trumpą laiką mes jau kalbė
jom itališkai... Tik buvo sunku 
mokytis, nes italas paklaustas ko
kio žodžio visada pasakydavo jį 
itališkai ir tuoj pat dar visai 
kitaip, pridurdamas, kad tai jo 
„dialetto". Mes tada jam šaukda- 
vom: „No dioletto, no dialetto! 
Tutto italiano!" Molini mus su
prasdavo, tik jam buvo, neaišku, 
todėl mes nenorim mokytis jo gra
žios tarmės. Savo politinį nusis
tatymą išreikšdavo šitaip. Paim
davo popierinį maišą, ant kurio 
būdavo atspausdintas erelis su 
hahenkroicu ir kumščia mušdavo 
jį sakydamas pro sukąstus dantis: 
„Tadescol — porva miseria", pas
kui kažkam grūmodavo kumš
čia ir šnypšdavo: „Musso
lini", o po to jo veidą papuošdavo 
šypsena ir jis su pasididžiavimu 
tardavo: „Badoglio". Tokiu būdu 
jis mums išaiškino, kad kalėjiman 
pakliuvęs už partizanų veiklą prieš 
vokiečius ir italų fašistus. Mums 
buvo neaišku, kaip jo už tai iki 
šiol nepakorė, bet matyt, ir jam 
tas buvo neaišku, nes kai mes 
jam parodydavom kilpą apie 
kaklą jis juokdavosi, linguodavo 
galva ir sakydavo: „Si, si..." (taip, 
taip). Dabar aš iš italų kalbos 
atsimenu tik gal dešimtį žodžių ir 
Vokietijos kalėjimų obalsį, kurį 
taip puikiai pagavo Ivo Molini: 
.Muolto laborare, poko mandžiare" 
(daug dirbti, mažai valgyti)".

Liepos pabaigoje pas mus at
kėlė dirbti dar šešis ar septynis 
lenkus. Jų atvyko didelis trans
portas iš Ostrolinkos kalėjimo. 
Ostrolinką jau siekė sovietų pa
būklų ugnis ir visi kaliniai buvo 
evakuoti. Lenkai buvo labai išba
dėję, o tą. dieną kaip tik pasitaikė 
pietų priedas. Naujokai jautėsi lyg 
į rojų patekę. Lyg tyčia apie ket
virtą valandą mums į dirbtuvę 
atnešė dar kažkokio neaiškaus bul
jono, kuriame matyt bųyo virusi 
mėsa ant dugno buvo kelios kruo
pos. Šio buljono davė kiek tik 
norėjom. Lenkai neturėdami at
sinešę dubenėlį ėmė sriubą į van
dens ąsotį. Sriubos tą kartą prisi
valgėm tiek, kad daugiau nebe
tilpo, bet jei kas būtų davęs 
duonos, tai būtumėm be jokių kal
bų sušveitę. (Bus daugiau)
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
AUGSBURGO-HOCHFELDO BAL

TIJOS KOLONIJAI VIENERI 
METAI

Ne vieną iš pirmųjų į Hochfeldą 
iš Turinguos atvažiavusių lietuvių 
apipylė šaltas prakaitas pamačius, 
kad jie pakliuvo „į tėvynę“ išve
žamų stovyklom Stovyklon su ru
siška administracija ir su gyvento
jų atatinkamai nuteikta nuotaika.

Ne vienam iš pirmųjų gytentojų 
teko grumtis dėl kampelio rūsyie, 
kad tik būtų įskaitytas į garbingo 
DP kuriamo miesto piliečių sąrašus.

Tai buvo prieš vienerius metus. 
1945 m. liepos mėn.-2 d. atvyko pir
mieji pabaltiečių transportai į 
Hochfeldą ir buvo priimti į UNR- 
RA-os globą. Ta pati geraširdė 
UNRRA daug kartu keitusi savo 
vadovaujamą sudėtį, tebegloboja 
mus ir šiandien. Vieni metai pra
bėgo bekonsoliduojant stovyklos 
vidaus gyvenimą, begerinant los 
materialines sąlygas ir bekoncen- 
truojant jos dvasines pajėgas.

Hochfeldo kolonijai pavyko su
burti tikrai ekspansingą gyventojų 
būrį po savo pastoge, kurių darbą 
jaučia gal ne tiek patys kolonijų 
gyventojai, kiek visa lietuviškoji 
išeivija.

Hochfeldo solistų dainos bei mu
zika praskambėjo daugelyje Vo
kietijos kolonijų koncertuose, ku
rių spiritus movens yra visų lietu
vių pažįstamas ir kuklus, bet dide
lis muzikas Jer. Kačinskas.

Hochfeldo Raudonasis Kryžius 
savo šalpos darbe yra išvystęs to
kią energiją ir pasiekęs tokio 
masto, kuris toli gražu prašoka 
įprastą skyriaus veiklą^

Hochfeldo gyventojai yra buvę 
iniciatoriais ir organizatoriais ne 
vieno kultūrinio, mokslinio, ūkinio 
ar sportinio darbo srityje. Tas dar
bas, kaip minėjau, yra varomas 
plačiu mastu. Jo rezultatai girdimi 
ar jaučiami toli už kolonijų ribų.

Šia proga negalima neprisiminti 
ir savo „vyresniųjų" brolių-senes- 
niųių kaimynų Augsburgo ribose — 
tai Haunstetteno lietuvių koloni
jos, kuri prie visų kylančių suma
nymų ne tik aktyviai, bet ir vado
vaujančiai prisideda.

Po vienu stogu gyvename su 
estais ir su latviais. Jie irgi yra 
išvystę nemažesni© kultūrinio akty
vumo už mus, bet tai neveikia truk
dančiai ir skatinančiai ir tokiu bū
du susidaro pozityvia prasme lenk- 
tyniuojanii nuotaika.

Tad šių trumpų sukakčių proga 
palinkėkime dirbančiųjų būriui pli
sti ir nepailsti, kad sunkų tremtinio 
kelią būtų maloniau žygiuoti ir grei
čiau pajusti sau tvirtą žemę po 
kojomis.

A. Ceičys

UNRRA TEAM 76 GLOBOJA
KEMPTENO LIETUVIUS 1 METUS

Birželio mėn. 11 d. suėjo lygiai 
vieneri metai, kai UNRRA Team 
76 globoja lietuvius, gyvenančius 
Kemptene. Ta proga lietuvių ko
lonija Kemptene UNRRA-os direk
toriui kpt. le Grand lt visiems pa
reigūnams pagerbti surengė gražų 
koncertą. Koncerto, kurs įvyko 
miesto teatro salėje, metu, atatin
kamas kalbas pasakė kolonijos 
komiteto pirmininkas di'pl. inž. K. 
Pabedinskas ir UNRR-os Team 76 
direktorius kpt. le Grand. Kapi
tonas nušvietė UNRR-os darbą 
per praėjusius metus, pabrėžda
mas gražų išvietintųjų sugyveni
mą ir bendradarbiavimą šiose ne
įprastose gyvenimo sąlygose. Kpt. 
le Grandui be pasveikinimo dar 
buvo įteikta gražiai' išausta lietu
viška juosta su įrašais. Neilgą, bet 
skoningą koncerto programą atli
ko muz. P. Armono vedamas cho
ras ir moterų sekstetas. Jaunosios 
solistės Daugėlienė i'r Bičkienė gra
žiai sudainavo kelis solo dalykė

lius, bei duetus. Moksleivių grupė 
pašoko kelis tautinius šokius.

Po koncerto surengtame pobūvy
je kpt. lę Grand pasakė kalbą, 
kurioje lietuvius širdingai išgyrė. 
Jo žodžiais, jis per tuos metus 
laiko mus gerai pažino ir mumis 
didžiuojasi. Jis niekuomet nepa
mirš baltų ir nieko negalės apie 
juos pasakyti blogo, o vien gera. 
Lietuviai esą ištikimi tautinei dva
siai ir palaiko daug istorinių da
lykų, nežiūrint DP sąlygų. Sęią re
tą tautinę kultūrą reikia nešti vi
suomet ir visur, nežiūrint kokiose 
sąlygose būtume. K. Da.

Kemptene baigti Aukštieji- 
Hidrometrijos kursai

Aukštųjų Technikos kursų rė
muose prof. Kolupaila buvo su

ruošus Hidroinetrios kursus. Šiuo 
metu kursai, \ kuriuos lankė gau
sus klausytojų būrys, baigti. Kurs
uose buvo skaityta 100 teoretinių 
valandų ir atlikta 2 savaičių prak
tika. Teoretilnėj dalyj buvo pa
aiškinta hidrologijos pagrindai, 
debito kreivės skaičiavimas, debi
tų matavimo būdai ir priemonės, 
maksimaliniai! debitai bei tikimy
bių teorijos elementarinės žinios, 
elementarinės hidraulikos žibios.

Praktiškoji kursų dalis buvo įdo
mi ir naudinga-dėlto, kad klausy
tojai turėjo progos susipražihti su, 
berods, vienintele šiuo metu išli
kusia Vokietijoj hidrometrine fir
mos A. Ott laboratorija. Vandens 
matavimo malūnėlių taravimas bu
vo atliktas A. Ott laboratorijoj pa
čių kursantų. Prof. Kolupailos rū
pesčiu praktiškiems Ilerio upės 
debitų mataviams firmą padarė 
modernišką guminį pantoną i*r da
vė naujuosius instrumentus bei 
įrengimus.

Tiek teorijoj, tiek praktikoj nu
teiktos kursantams žinios pirmoj 
eilėj buvo taikomos Lietuvos hi- 
drometrijai reikalingų specialistų 
išmokslinimui. Be to, buvo vispu
siškai apsvarstomos ir tos darbo 
sąlygos. į kurias gali mūsiškiai 
eventualiai emigravę patekti1.

Prof. Kolupailos sugalvota ir 
’vvkdyta mintis paruošiant grunę 
retos specialvbės vyrų, yra širdin
gai sveikintina.

Dipl. inž. K. Da.

Aukštųjų Technnikos kursų 
Kemptene veikimas

Š. m. birželio 3 d. pradėtas pir
mojo semestro paskaitos. Klausy
tojų yra daugiau 30, daugiau pri
imti ^nenumatoma.

Kursuose dėstomi D. V. Univer

Kempteno hidrometrijos kursantų grupė ant specilaus pantono matuoja Ilerio upės debitą.
K. Daugėlos nuotr.

siteto Statybos Fakulteto dalykai 
beveik išimtinai tų pačių V. D. U. 
dėstytojų. Dėstomi šie dalykai: 
aukšt. matematika (adj. Valukonis 
ir vyr. asist. Zalubas), bendroji che
mija (adj. Vaitiekūnas), statika 
(lėkt. vyr. asist. Sčesnulevičius), 
techn. braižyba (adj. Daniliauskas), 
skaičiavimo technika (prof. Kolu
paila), trobesių konstrukcijos I 
(prof. Simoliūnas), architektūros 
enciklopedija (doc. Kriščiukaitis). 
jyomis dienomis pradedama dėsty
ti statybos medžiagos (doc. Da- 
mušis) ir topometrija.

Dėstoma pagal V. D. Universite
to statybos fakulteto programas. 
Vietoje kai kurių bendrojo la
vinimo dalykų dėstomi jau aukš
tesnio semestro dalykai, kad kur
sai turėtų praktiškos reikšmės ir 
šių dienų gyvenimo sąlygose. Su
planuota, kad per 4 semestrus 
(apie l*/« metų) klausytojas bus 
tęoriniai pilnai paruoštas statybos 
technniku. Tuo pačiu laiku nebus 
užkirstas kelias tęsti studijas lie
tuviškose aukštosiose technikos 
mokyklose.

Kempteno Vytauto stovyklos va
dovybė, ypač remia šiuos kursus. 
Kursų paskaitoms skiriama gera 
salė, atvažiuojantiems dėstyto- 
jams-kambarys. Numatoma parū
pinti patalpų ir raštinei. Dn.

TAIKOMOSIOS DAILĖS INSTITU
TAS ATKURIAMAS FREIBURGE

S. m. vasario 11 d. Badeno sri
ties Field Supervisor raštu pra
nešė, kad duodamas sutikimas 
steigti Freiburge prašytą Taiko
mosios Dailės Institutą. Tuojau 
po to buvo imtasi visos eilės pa
rengiamųjų, jų darbų, susijusių su 
inventoriaus, tinkamų patalpų su
radimu, pagaliau, profesūros ir 
studentų apgyvendinimu. Kiek vė
liau, būtent, balandžio 15 d. bu
vo gautos patalpos, galės pradė
ti veikti šios šešios studijos: au
dinių, grafikos, keramikos, taoy- 
bos, skulptūros ir dekoracijos. Ta
čiau turint galvoje aukštosios mo
kyklos steigimo sunkumui, pats 
darbas pradėti nevyko.

Pagaliau š. m. birželio 14 d. 
Freiburgo UNRRA direktorius raš
tu pranešė, kad keramikos studi
ja darbą pradeda 1946 m. birželio 
27 d. Visi asmenys, gavę iš mūsų 
pranešimus, tą dieną jau privalo 
būti Freiburge. Neatvykę ir apie 
tai nieko nepranešę, bus laikomi 
atsisakiusiais atvykti ir i jų vietą 
bus priimti nauji. Visi tie, kurie 
asmeninio pakvietimo nėra gavę, 
i mokyklą nepriimami ir jokios 
oaramos negaus.

Be keramikos studijos greitu 
laikų atsidarys audinių ir kitos 

studijos. Apie tai bus pranešta vė
liau.

Visi asmenys, norį studijuoti 
kurią nors šaką Taikomosios Dai
lės Insitute Freiburge, tuo reika
lu prisiunčia prašymą su trumpu 
gyvenimo aprašymu, pažymėda
mi, kokį mokslą yra baigę. Pir
menybę turi: 1) studijavę meną 
ir amatus Kauno T. D. Institute ar 
Vilniaus Dailės Akademijoj; 2) as
menys, norį studijuoti šias sritis 
ir baigę gimnaziją; 3) asmenys, 
nebaigę gimnazijos, bet mokęsi 
Lietuvoje arba baigę amatų mo
kyklos atitinkamus skyrius ir no
rį studijuoti savo specialybėje; 4) 
asmenys, neturį aukščiau išvar
dintų kvalifikacijų, bet turį gabu
mų menui ir amatams ir norį stu
dijuoti.

2. 3 ir 4 grupės asmenys turės 
laikyti paišybos egzaminus, kurie 
bus pravesti vėliau.

Į mokyklą priimami ne jaunesni 
16 m. amžiaus ir ne vyresni — 40. 
Asmenys, nebaigę gimnazijos, lai
komi laisvais klausytojais.

Prašymus siųsti šiuo adresu: V. 
K. Jonynas, Freiburg im Br., Za- 
siusstr. 122. Kiekvienam atsiuntu
siam prašymą bus pranešta asme
niškai, ar jis priimtas į mokyklą, 
kada ir kur prasidės mokslas ir 
kitos bus kitos sąlygos. Ta pro
ga aš noriu painformuoti visus 
tuos asmenis, kurie jau ankščiau 
į mane kreipėsi studijų reikalais. 
Kiekvienas pareiškęs norą studi
juoti kurioj nors Instituto studi
joje ir atitinkąs kvalifikacijas, yra 
įrašytas kandidatu į tą studiją, 
kurioje jis pareiškė noro studi
juoti. Kai tik paaiškės, kada ati
tinkama studija pradeda darbą, 
kiekvienas gaus asmeninį prane
šimą atvykti. Jei kas aukščiau yra 
padavęs prašymą studijuoti vieną 
kurią šaką, o dabar norėtų stu
dijuoti kitą, privalo paduoti nau
ją prašymą.

Jei studentas ar laisvas klausy
tojas dėl išvykimo iš dabar gyve
namos vietos- numato turėti tam 
tikrų sunkumų arba žino, kad jam 
bus reikalingi vienokie ar kito
kie dokumentai, liudyją apie tai, 
kad jis tikrai važiuoja studijų 
tikslais ir čia yra priimtas, apie 
tai kiekvienas privalo pažymėti 
prašyme, nurodydamas kokius ir 
kam adresuotus dokumentus nori 
iš mūsų gauti.

T. D. Institutas yra Freiburgo 
UNRRA globojama mokykla, todėl 
studentai ir laisvi-klausytojai, pri
imti į mokyklą, bus UNRRA aprū
pinami nemoklamu maistu ir pa
talpa.

Kelionės leidimais ir išvykimu 
:§ vietos rūpinasi patys studentai. 
Atvykdamas i Freiburgą* kiek

vienas privalo turėti: 1) išsiregis- 
travimo lapelį iš anksčiau gyven
tos vietos (UNRRA); 2) skiepijimo 
pažmėjimą; 3) kelionės pažymė
jimą ir 4) nors 4 fotografijas pasui.

Atsižvelgdamas j tai, kad kera
mikos ir audinių šakoms Lietuvo
je, o taip pat ir čia yra labai pla
čios galimybės, prašau visus as
menis, dirbusius Lietuvoje kera
mikos ir audinių, srityje, be am
žiaus ir lyties skirtumo, skubiai 
pranešti man savo tikslius adre
sus, šeimos sudėtį, ir sąlygas ku
riomis jie sutiktų persikelti į 
Freiburgo kraštą ir dirbti savo 
specialybėje. Mes jaučiame dide
lį techniškojo personalo trūkumą 
ir jį norėtume užpildyti savo tau
tiečiais.

V. K. Jonynas,
Buv. Kauno T.D. Instituto 

Direktorius.
P.S. Visa lietuvių spauda pra

šoma šį pranešimą persispausdinti.

Dailininkui Viktorui Petra
vičiui ir jo žmonai, staiga 
mirus jų dukrelei Liucijai- 
Armidai, reiškiame giliausią 
užuojautą.

R. V. Rataiskiai Ir J. B.
Cunovai

Prieteliams TAMASAUS- 
KAMS, netekusiems dukrelės 

Birutės,
kuri jiems buvo vienintelė 
paguoda svetimoj šaly, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu kenčiame.

Elena ir Henrikas 
Andruškevičiai

Reiškiame užuojautą liū
dinčiai Šatienei ir Donautui, 
dėliai staigios, brangaus vy- 
ro-tėvo Antano Šato mirties.

Vld. Būtėnas ir 
Ged. Skaistys

Padėka
Mieliems tautiečiams — Lands- 

huto lietuviams, sunkioje mūsų 
valandoje, dėl mūsų brangaus sū
naus ir brolio ALGIRDO tragiškos 
mirties, mus užjautusiems, nuo
širdžiai dėkojame.

Vieraičių šeima

Sportas
Red. V. Gerulaitis ■ 

Mūncheno lietuviai — kombinuota 
II Lyga 6:5

S. m. birželio 19 d. Mūnchene 
■ įvyko futbolo rungtynės tarp vie- 
os lietuvių ir kombinuotas II ly
gos vokiečių komandų. Nuo lie
tingo oro aikštė buvo gana slidi 
ir smarkiai sunkino žaidimą. Ži- 

' nant mūsų komandos kai kurių 
žaidėjų techniškas spragas, o taip 
pat it nepergeriausią susižaidimą, 

į leido suabejoti ir dėl pačio laimė- 
i jimo. Jau pirmoje minutėje kritęs 
' įvartis numušė žaidėjų kovojingu- 
mą ir visiškai užslopino nuo lie- 

• aus šlapių žiūrovų entuziazmą, 
i Tačiau tik pradėjus iš centro ir 
j mūsiškiams pavyksta (prausti į- 
vartį. Nuo čia ir prasidėjo įvarčių

I eilė.
Antrame kėlinyje mūsiškiai ve

ide net 4:2. Tokia aukota pasekmė 
buvo visiškai sugriovusi priešo 
gynimosi užtvaras. Tačiau tik kė
linio gale švysteli keli geri vo
kiečių deriniai ir pasekmė 5:5.

Atrodė, kad jau mūsiškiai savo 
rankose neišlaikys slystančiojo 
laimėjimo. Tik gražus Grybausko 
baigmės įvartis ir teisėjo švilpu
kas atnešė mūsiškiams laimėjimą.

Gerai sužaidė : Tėvelis, Gry - 
bauskas, Kevalaitis, Bazilius ir 
Simutis.
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Paieškojimai
2522. Sikas Pranas, 31 G. 1736312 

C.C.P.W.E. Nr. 16 7th Military La
bor Area APO 809 U.S. Army 
France, ieško žmonos Sikienės 
Martos, sūnaus Henriko ir dukters 
Renatos.

2523. Prelkschat Juris, 31 G. — 
964340 U.S. Army P.W.I.B. France 
CCPWE 16, ieško žmonos Marijos, 
gim. Kilius, ir vaikų.

2524. Lange Max, 31 G. 1819134 
C.C.P.W.E. Nr. 16 7th Military La
bor Area US Army France APO 
809, ieško šeimos. Paskt. šeimos 
adresas: Pohl i. V. Reichenbach 
Land b. Schilback Nr. 25 Kr. Plauen, 
Sachsen.

2525. Kirwa Wilhelm, 31 G. 
518443 C.C.P.W.E. Nr., 16 7th Mili
tary Labor Area A.P.O.U.S. Army 
France, ieško žmonos Kirwa He
lene, gim. Mehlau.

2526. Stanišauskas Adomas, 31 
G. 4118656 C.C.P.W.E. Nr. 16 7th 
Military Labor Area APO U.S. 
Army France, ieško žmonos Ste
fanijos.

2527. Rimkus Juozas, 31 G. 315483
— Lithuanian C.C.P.W.E. Nr. 16 
7th Military Labor Area APO 809 
U.S. Army France, ieško žmonos 
Dumčytės Eugenijos, tėvų Kazio 
ir Onos Rimkų ir brolio Prano.
. 2528. Civil. Valeckas Antanas, 
31 G. 98309 C.C.P.W.E. Nr. 23 c/o 
P.W.I.B. (Paris French), ieško savo 
šeimos, gyv. S. Amerikoje, Čika
goj.

2529. Raubertas Augustinas, 31 
G. 1736383 C.C.P.W.E. Nr. 16 7th 
Military Labor Area APO 809 U.S. 
Army France, ieško žmonos Elenos 
ir vaikų Stasio, Zenono, Liudviko, 
Petro, Valentino, Vytauto, Kazi
miero ir Reginos. Paskutiniu laiku 
gyveno Erfurte, Tiuringijoj.

2530. Baltrukonis Leonas, 31 G. 
G. 2339507 Lithuanian C.C.P.W.E. 
Nr, 16 7th Military Labor Area 
APO 809 U.S. Army France, ieško 
brolio Antano ir Račkausko Petro.

2531. Sližys Stasys, 31 G. 
2910468 C.C.P.W.E. Nr. 16 7th 
Military Labor Army Area APO 
809 U.S. Army France, ieško pa
žįstamų.

2532. Cižauskas Stasys, 31 G. 
187903 C.C.P.W.E. Nr. 16 7th Mili
tary Labor Area APO 809 U.S. 
Army France, ieško žmonos Kazės, 
prieš pusantrų metų gyvenusios 
Magdeburge.

2533. Baltrušaitis Juozas, 31 G.
— 1764807 C.C.P.W.E. Nr. 16 7th 
Military Labor Area APO 809 U.S. 
Army‘France, ieško žmonos Kazės, 
prieš pusantrų mėtų gyvenusios 
Magdeburge.

2534. Dudėnas Juozas, 31 G. — 
2723038 C.C.P.W.E. Nr. 16 7th Mili
tary Labor Area APO 809 U.S. 
Army France, ieško pažįstamų iš 
Zarasų apskr.

2535. Balundis Viktoras, 31 G.— 
3103880 C.C.P.W.E. Nr. 16 7th Mili
tary Labor Area APO 809 U.S. 
Army France, ieško Balundžio 
Viktoro, Petersono Jono, Rukuižos 
Vytauto, Tautelio Alberto, Tamo- 
liūno Broniaus, Rimkaus Juozo, 
Stanišausko Adomo, .Bandžos Pra
no, Padlecko Vaclovo, Vilkausko 
Kazio, Antanėlio Algirdo, Mark- 
valdo, Leipaus Kosto ir Cijūnėlio 
Kazio.

2536. Deimantavičius Simas, 
2339490 C.C.P.W.E. Nr. 16 7 th Mili
tary Labor Area APO 809 U.S. 
Army France, ieško žmonos Tu- 
maitės Elenos ir sūnaus Vytauto.

2537. Prūsas Vaclovas, 31 G. — 
17366372 C.C.P.W.E. Nr. 16 7th 
Military Labor Area APO 809 U.S. 
Army France, ieško Bakanausko 
Petro ir med. dr. Didžio V. ir žmo
nos, gyvenusios paskutiniu laiku 
Gothoj, Tiuringijoj.

2538. Kasiulevičienė Kotryna, 
gyv. Seligenstadt b. W. Lit. Lager, 
ieško Stasio Kasiulevičiaus gim. 
1809 m., Bronės Kasiulevičienės 
gim. 1911, m. ir duktės Aldutės 
Kasiulevičūtės gim. 1937 m.

2539. Pyzevienė Sofija, Hanau a. 
M. Lamboystr. 84., Lit. Lager, ieško 
Tado Bitvinskio su šeima, bei 
padįstamų.

2540. Kieselbach Herta, gyv. 
Lohme ū/Soest 45 Nr., ieško Gu
stavo ir Onos Kyzelbakų. Alyną 
Kyzelbakaitę ir Marija Malvičienę.

2541. Maknavicius Kazys, gyv. 
Weiden, Amerwerklager, Lit. 
Gruppe, ieško sūnaus Apolinaro 
Grabausko, Pijaus, brolio Maknaę 
vičiaus Viktoro.

2542. Gasinskienė Ona ir sūnus 
Vytas, gyv. Kempten, Lit. Lager 
„Vytautas", ieško Vlado Jasinsko 
sun. Motiejaus gim. 1900.

2543. Babinskas Petras, gyv. 
Eichstatt-Rebdorf, Lit. Lager, ieško 
Vieraitienės Marijos, giminių ir 
pažįstamų.

2544. Bernotas Justinas, gyv. 
Kempten, Rottachstr. 15, Lit. La
ger, ieško sūnų Stasio-Vytauto, 
Kęstučio ir Valentino Bernotų.

2545. Sniolis Juozas, gyv. Kemp
ten, Lit. Lager, ieško brolio Stasio 
Sniolio giminių ir pažįstamų.

2546. Viktaravičiūtė Onutė, gyv. 
Wiesbaden, DP Camp, ieško Ram- 
buto Kazio, Sakalausko Miko, 
Skladausko Zigmo ir kitų pažįs
tamų.

2547. Saltmiraitė Elena, gyv. 
Wiesbaden DP Camp, Lit. Lager, 
ieško Jevos-Birutės Grinevičiūtės 
ir kitų pažįstamų.

2548. Detmoldo, Lietuvių Raudo
nasis Kryžius, Bahnhofstr. 6, ieško 
Krivkovienės-Nagytės Aldonos d. 
Antano, gim.- 1927 m. Nuo 1935 m. 
gyveno Latvijoje, Krivko Jono, 
gim. 1917 m.

2549. Baltramonaitienė Aleksan
dras, gyv. Bayreuth, Lit. Lager, 
ieško sūnų — Jono ir Viktoro Bal- 
tramonaičių. Karvelis Vincas, 281 
S. 4 tt st. Brooklyn N. Y., ieško 
Agnietės Pankauskienės ir Algi
manto Pankausko. Siunčiami affi- 
dawitai p. Julei Skripkienei, britų 
zonoj. Siuntėjas Adelė Kurtinai
tienė. Atsiimti Konstanz, Bahnhof- 
straūe 8.

2550. Cepauskas Jurgis, gyv. Dil- 
lingen, Lit. Lager, ieško Cepausko 
Vaclovo giminių bei pažįstamų.

2551. - Patašius Antanas, gyv. 
Heide (Holstein) Hindenburg-Hotel, 
ieško brolio Prano Patašio, dr. 
Brundzos Antano ir Reginos Dori- 
naitės.

2552. Vasiliauskaitė Kotryna, 
gyv. Heide (Holstein) Hindenburg- 
Hotel, ieško Vasiliausko Petro, 
Radišauskaitės Konstancijos ar pa
žįstamų.

2553. Maknavičius Kazys, gyv. 
Kassel-Oberzwehren, Mattenberg, 
ieško brolių Maknavičiaus Vinco 
ir Juozo.

2554. Guliakas Stasys, gyv. 
Lehrte bei Hannover DP Camp 
Churchill, ieško Marijos Gulia- 
kienės — Prišmantaitės, gim. 1903 
m. ir sūnaus Arvydo gim. 1929 m.

2555. LRK Motinos ir Vaiko glo
bos skyrius, Detmold-Lippe, Bahn
hofstr. 6, ieško Dumbrytės Mari
jos, gim. 1939 m.

2556. Dunda Benas, gyv. Mūn- 
chen, Lohengrinstr. 1, stovykla, 
ieško žmonos Dundienės Marijos.

2557. Gražys Povilas, Mūnchen, 
Lohengrinstr. 1, stovykla, ieško 
žmonos Irenos ir sūnaus Juozo.

2558. Blazukas Antanas, gyv. 
Mūnchen, Lohengrinstr. 1, stovykla, 
ieško žmonos Blazukienes Elenos.

2559. Laurinavičiūtė Liucia, gyv. 
Kiel, Kronshagener Weg 56, ieško 
valst. gyv.- Broniaus Vaitulevi1- 

čiaus, žmonos Marijos Vaitulevi- 
čienės, duktės Marytės Vaitule- 
vičiūtės, Stasio Naginionis, dr. 
Stasio Marčiukaičio, Vinco Mažei
kos, Antano Diskevičiaus. .

2560. Lietuvos Raudonasis Kry
žius, Illertissen/Schw., Gasthof z. 
Hirsch, ieško Mieželio Broniaus 
gim. 1927 m.

2561. Glazė M., gyv. Scheinfeld. 
Mittelf rank., liet, stovykla’UNRRA 
Team 569, ieško giminių ir pažįs
tamų.

2562. Kripaitytė Emilija, gyv. 
DP Lager Chieming, Kreis Traun
stein, ieško Orlienės Kristinos ir 
kunigo Morkvėno Jono.

2563. Karčiauskaitė Janina, gyv. 
DP Camp Chieming, Kreis Traun
stein, ieško Smilgiaus Juozo gim.
1920 m. Milaševičiūtės Stasės, 
Grigaitytės Albino ir Žilinsko 
Stasio.

2564. Karpauskaitė Irena, gyv. 
DP Camp Chieming, Kreis Traun
stein, ieško Varžaičio Jono, Bane- 
vięienės Onos su šeima, Leona
vičiūtės Valės, Jagelavičiūtės Ge
nės jt Žalio Albino.

2565. Gyd. Vladas Suima, gyv. 
Schwab. Hall, w 56, UNRRA Team 
512, ieško Juozo Sulmos, Jono ir 
Adolfo Petraičių, Vitalio ir Emi
lijos Milevičių Antano ir Adelės 
Markūnų.

2566. Prėlkšaitis Pranas, gyv. 
Weiden, Obfr., lietuvių stovykla J 
Hammerweg, ieško motinos Prei'k- 
šaitienės Onos, Banaičių Juozo ir 
Viktorijos ir kitu giminių ir pa
žįstamų.

2567. Biliūnienė Juzefą, gyv. 
Seligenstadt bei Wurzburg, Lit. 
Lager, ieško sūnaus Benedikto 
gim. 1923 m.

2568. Ytomlenskienė Marija su 
sūnumi, Ytomlenskio Ygorio žmo
na, gyv. Augsburg-Hochfeld 10— 
28, ieško uošvio Ytomlenskio My
kolo su šeima.

2569. Leleikaitė Stasė, gyv. 
Mūnchen 23, Ungererstr. 30/TV, 
ieško Bubulio Stasio.

2570. Merfeldienė-Cechauskaitė 
Elena, Berlin-Zehlendorf, Teltower 
Damm 87/91, UNRRA-Lager, ieško 
vyro Merfeldo Zigmo, giminių :t 
pažįstamų.

2571. Danielius Edvardas, gyv. 
Kr. Bremervorde, Kuhstedt 106, 
ieško sūnaus Vilhelmo.

2572. Valantinai Aleksandras ir 
Jonas, gyv. Lūbeck, Geninerstr., 
lietuvių stovykla, ieško žmonų 
Viljelminos ir Melanijos su vai
kais.

2573. Lipčius Stasys civil 31 g. 
2424633 Reichssport Darmstadt 
PWE—12 Camp D, ieško žmonos 
Jadvygos Lipčienės-Jasinskaitės.

2574. Mikolaitytė Regina, gyv. 
UNRRA Team 264 Osterode (Harz), 
ieško brolio Vlado Mikolaičio 
gim. 1922.

2575. Juknevičienė Antanina, 
gyv. Kleinkotz ūber Gūnzburg, 
Lit. Lager, ieško vyro Juknevi
čiaus Jono, Juknevičiaus Mykolo, 
Valudkevičiaus Jono, Valudke- 
vičiūtės Michalinos ir Burkšo An
tano.

2576. Sutkaitytė Marija, gyv. 
Kleinkotz ūber Gūnzburg, Lit. La
ger, ieško sūnaus Sutkaičio Juozo, 
Barčausko Prano, Kupstaitės Onos, 
giminių ir pažįstamų.

2577. Jankauskienė Ona, gyv. 
Lehrte. Churchill Camp, ieško gi
minių: Keizerio Antano, Jankausku 
Jono, Stanislavo ir Jankauskaičių 
Onos ir Marcijonos.

2578. Kogelis Viktoras, 2nd 
Chemical Mortar Bn. A.P.O. 154 
Co. ,,A" Ktch Lehrerbildungs- 
anstalt Schwabisch Hall, ieško 
tėvo Kogelio Leono ir pažįstamų.

2579. Barsys Antanas, gyv. 
Dansk Rode Kors Lejer Nyminde- 
gab, pr. Nr. Nebel, Danmark, 
ieško Barčio Prano, Barčienės- 
Vyšniauskaitės Julijos, Barsytės 

Jusefos, Barsytės Onos, Barsytės 
Julijos, Barsytės-Gečienės Elenos, 
Barsytės-Levickienės Jadvygos.

2581. Valasinavičius Petras, 
gyv. Mūnchen, Militarstr. 42, ieško 
tėvo, brolio ir sesers bes pažįs
tamų.

2582. Jakubauskas Petras, gyv. 
Chez. Dr. S. A. Backis, Rue de 
Messine, Paris, France, ieško bro
lių Jono ir Alekso bei pažįstamų.

2583. Neverauskaltė Gėnė, gyv. 
Dansk Rode Kors Lejer Nyminde- 
gab. pr. Nr. Nebel, Danmark, 
ieško Vinco Neverausko, Marcelės 
Neverauskienės, Aldonos ir Mari
jos Neverauskaitės, Benedikto Ne
verausko, kun. A. Neverausko, 
Dumčiaus Antano, pik. A. Spe- 
rausko su šeima ir Kvirino Alek
sandravičiaus su šeima.

2584. Pecenkinas Sergejus, gyv. 
Hamburg 6, Carolinenstrasse 29, 
Haus 4, bei Koch, ieško giminių 
ir pažįstamų.

2585. Markovičius Leonas, gyv. 
DP Camp Augsburg-Hochfeld, 
ieško sūnaus Leono Markovičiaus, 
rd. Antano Mataciūno ir Bonifaco 
Mataciūno.

2586. Laurinavičiūtė Leonida, 
gyv. Wiesbaden, DP Camp, Lit. 
Lager, ieško Babusienės Apolioni- 
jos, paskt. gyv. vieta Dresden.

2587. Estų Raudonasis Kryžius, 
Heidelberg, Sophienstr. 5, ieško 
Helenos Balsewitsch, Wladimir 
Balsewitch it Galinos Klanowski.

2588. Janušaitis Juozas, gyv. 
Meerbeck bei Stadthagen, ieško 
brolio Aleksandro Janušaičio ir 
Jono Danilos.

2589. Renkauskas Donatas, gyv. 
Strasbourg/Bas Rhin 2 rue Beet
hoven, France, ieško prietelių ir 
pažįstamų.

2590. Milkauskas Eduardas, gyv. 
Hanau, lietuvių stovykla 3a BĮ., 
ieško brolio Stasio Milkausko 
tarnavusio O.K.W. Stabe.

2591. Stanevičius Ipolitas, gyv. 
Blomberg, Hagenstr. 8, Lit. Lager, 
ieško pusbrolio Mockaus Antano.

2592. Bergeris Gustavas, gyv. 
Kr. Bremervorde, Dorf Wildstedt, 
ieško žmono ir vaikų: Emma Ber
ger, Gustavo Berger ir E. Berger.

2593. Juzėnaitė - Jankauskienė 
Jadvyga, gyv. Papenburg, Split- 
ting-Kanal 54, Rechs, Obarenele, 
ieško Baliūnų Jono ir Adelės.

2594. Račkauskaitė Ona, gyv. 
Papenburg, Splitting - Kanai 54, 
Rechs, Obarenele, ieško Jucių.

2595. Ladyga Jonas, gyv. Berne, 
Monbijaustr. 87, ieško giminių ir 
pažįstamų.

2596. Urbonai ir Koninkovai, 
gyv. Šveicarijoje, ieško Jono Pa
kulio, Juozo Pakulio, Emilijos Gar- 
buzaitės ir Stepo Levicko, Smul
kesnes žinias gali suteikti Edvar
das Juzumas, gyv. Schongau am 
Lech, Hotel Alte Post.

2597. Juzumas Edvardas, gyv. 
Schongau a. Lech, Hotel Alte Post, 
ieško M. Slivinsko, dr. Valatkos, 
L. Kudžmaitės ir kitų giminių bei 
pažįstamų.

2598. Marcinėnas Leonardas, gyv. 
Ansbach, Hindenburg - Kaseme, 
ieško tėvo Stasio Marcihėmo.

2599. Džiugelis Povilas, sūn. 
Kosto, gyv. Bayreuth, Wendel- 
hofen Camp-Mack, ieško giminių 
ir pažįstamų: Bagaslausko Juozo, 
Burdinavičiaus Stasio, Praninsko 
Alfonso, Ginočio Broniaus ir Ce- 
puko Jono.

•2600. Birontas Viktoras, gyv. 
Eichstatt-Rebdorf, Lit. Lager, ieško 
Petrauskaitės Alkesandros ir Kaz
lauskaitės Ninos.

Lietuviai gyv. Austrijoje, Spittal 
(Drau) DP Camp UNRRA, Baracke 
6a, ieško:

2601. SL Bražinskas, brolio 
Juozo Svirupskio.

2602. Artimavičius Juozas, bro
lio Felikso.

2603. Anužaitis Viktoras, Emi
lijos ir Juozo Garbų.

2604. Telyčėnas Mamertas, tėvo 
Telyčėno Augusto, motinos Tely- 
čienės Marijos ir brolio Juliaus 
Telyčėno ir kitų pažįstamų.

2605. Pauliukaitis Vincas, gyv. 
Kempten, Lit. stovykla „Vytau
tas", sūnaus Viktoro Pauliukaičio.

2606. Sadauskas Vladas, Sa- 
dauskienė-Kryzėviciūtė Vladisla- 
ca, gyv. Schramberg, Wūrtt., Kim- 
bachstr. 15, ieško giminių ir pa
žįstamų.

2607. Palionis Petras, gyv. 
Schweinfurt, Frz.-Schubert-Str. 14a, 
ieško Aldęnos Varkiutės.

Baziliauskas Antanas, gyv. Ans
bach, Hindenburg - Kaseme, Lit 
Komitee, ieško sesers Liusės Ba- 
ziliauskaitės.

2608. Garbačiauskas Antanas* 
gyv. Schweinfurt, Franz-Schubert- 
Str. 14a, ieško svainio Pmsevi- 
čiaus Juozo, Pulokų Danieliaus It 
Napolio ir brolio Prano.

2609. Odinaitė Stasė, gyv. Ans
bach, Hindenburg - Kaseme, Lit. 
Komitee, ieško brolio Stepono 
Odino.

2610. Kiršinienė Valerija, gyv. 
Landshut, Lehkūhstr. 5, ieško vyro 
Kiršino Leono.

2611. Ciulkys Vilius, gyv. Seė- 
dorf-Zeven, Kr. Bremervorde, Bal- 
tisches Lager B 34, ieško sesers 
Mėtos ir Jurgio Bimšos.

2612. Valatkaitienė Kotryna, gyv. 
Spakenberg Geesthacht b. Ham
burg, lietuvių stovyklą, ieško 
dukters Reginos Vieraitienės, žen
to Simo Vilraičio ir anūkų Romo 
ir Danutės Vieraičių.

2613. Miliūnas J., Ried. 701 DP 
Lager, Austria, USA Zone, ieško 
Marijos Maleckaitės - Miliūnienės 
d. Kazio, gim. 1922 ir Janinos 
Maleckaitės.

2614. Kas žino kur randasi Do
micėlė Bacytė, gvy. 1945 m. Vo
kietijoje Krs. Viechtach, prašoma 
pranešti šiuo adresu: Weissen
burg, Nifederhoferstr. 12, UNRRA 
Team 555 p. I. Rutenfelds.

2615. Dailidžionytė Janina-Kar- 
pienė, gyv. Hanau a. M., Lit. La
ger, ieško sesers Vandos Jurgu- 
tienės, svainio daktaro Arturo 
Jurgučio ir kultūrtechniko Anta
no Pabarčiaus.

2616. Karaveckas Jonas, gyv. 
Biberach/Riss, Mittelbergstr. 25/1, 
ieško Plesčio Broniaus, Kučinsko 
Vlado, Vytauto Andriuškevičiaus 
ir kitų giminių bei pažįstamų.

2617. Pleškūnas Jonas, 31—G— 
6418316, Bad Aibling P.E.E. 26, 
ieško Pleškūnienės Jadvygos, sū
naus Jono, Algimanto< Gabrielės 
ir Janinos Liustikaičių Piontkeinės 
Bronės.

2618. Mockus Alfonsas, gyv. 
Tubingen. Schonbergstr. 6, ieško 
Elvyros Gečaitės.

2619. Rušienė Marija, gyv. Augs
burg-Hochfeld, Lit. Lager, ieško 
vyro Rūsio Juozo.

2620. Babusiai, gyv. Posa Kiss
legg, Krs. Wangen, Waltershofen 
bei Veser, Franz. Zone, ieško 
Laurinavičiūtės Lionės ir kitų gi
miniu bei pažįstamų.

2621. Cibulskienė Zofija, gyv. 
Bamberg 3-je liet, stovykloje 
(Moosgasse 121), ieško vyro Ci
bulskio Boleslovo, tarnavusio 
Luftwaffeje.

2622. Labuckai Jonas ir Sofija, 
gyv. Hanau a. M. Lit. Camp. 4a— 
69, ieško sūnaus Vytauto Labucko.

2623. Kaminskas Antanas, gyv. 
Weissenburg, Bahnhofstr. 10* DP 
Lit. Cąmo, ieško Baranausko Juo
zo, Rupkaus Stasio ir Šemetos 
Vaclovo.

2624. Orentas Augustinas, gyv. 
Seedorf, Baltic Camp, Lithuanian 
Group, ieško Orento Vytauto ir 
Sofijos.

2625. Kaunas Ksaveras, gyv. 
Oberlenningen sovykla 652, Krs. 
Nurtingen, ieško brolių Jono ir Si-
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mano Kaunu ir prof. Prano Jucai- 
čio.

2626. Kačinskienė Ona, gyv. 
Nurtingen, Katharinenstr. 26, ieško 
Kačinskaiitės Aldonos.

2627. Bervingienė Ona, gyv. 
Seedorf-Zeven, Krs. Bremervorde, 
Lit. Post, ieško vyro Jurgio.

2628. Juraitytė A., gyv. Neumūn- 
ster-Holstein, Lit. Komitee, Lin- 
denstr. 1, ieško med. seserį Kli- 
maitę Stasę.

2629. Slėnytė - Silienė - Sulcienė 
Klara, gyv. Bergen-Enkheim bei 
Frankfurt/M., Bomgasse 12, ieško 
brolių Jono ir Juozo Slėnių.

2630. Juodvalkis Petras, gyv. 
Scheinfeld, Schloss' Schwarzenberg, 
ieško brolio Antano ir pažįstamų.

2631. Buminienė Lidija, gyv. Le- 
benstedt b. Braunschweig Ab- 
schnitt VI, Storchenkamp 25, ieš
ko Kleino Augusto su šeima.

2632. Venckutė Eugenija, gyv. 
Bad Mergentheim UNRRA Team 
69, ieško Melkytės Valentinos ir 
Venckaus Kazio.

2633. Atkočaičiai Kazys ir An
taninei, gyv. Bad Mergentheim 
UNRRA Team 69, ieško Prano "ir 
Petronėlės Atkočaičių, Prano ir 
Onos Gedvilų, Juozo Kazinausko, 
Nastutės Petkevičienės, Juozo it 
Marijonis Sniečkų, Jono Ignatavi
čiaus, Alekso ir Telės Jankauskų, 
Stasės Januškevičienės.

2634. Čiukštaitė Leokadija, gyv. 
Uchte, Krs. Nienburg, Bez. Han
nover, Lit. Lager, ieško tėvo Igno 
Šiukštos, 58 metų, brolio Igno 
Šiukštos, 20 metų, Pranutės Vile- 
niškaitės.

2635. Galeckienė Antanina, gyv. 
Neuses 1 bei Ansbach, ieško sūnų 
Galecko Henriko, paskt. laiku gyv. 
Dresdene.

2636. Blauzdavičienė Monika, 
gyv. Kassel-Oberzwehren Matten- 
berg, ieško dr. Paprackų šeimos; 
Vaclovo, Petro, Konstancijos ir 
Aleksandro.

2637. Jasulevičius Juozas, gyv. 
Wiesbaden, Gersdorf Kaseme DP 
Camp, ieško Jono ir Mildos Ja- 
nulevičių.

2638. Gvildys Jeronimas, ieško 
savo žmonos Antaninos Petkūnai- 
tes-Gvildienės, dukters Nijolės, 
sūnaus Vytauto, paskt. laiku gyv. 
Parchim/Meckl., ir broli© Stasio. 
Pranešti Kun. Pikturna, Mūnchen 
27, Lamonstr. 21.

2639. Damušis Jonas, gyv. 
12382 Monica, Detroit 4, Mich., 
ieško savo mirusios sesers vyro 
Jono Dangelaičio su vaikais.

2640. Aušiura Petras, gyv. Ried 
i. I. Kirchenplatz, 12 Oberoster- 
reich USA Zone, ieško Narbuto 
Vaclovo, Karoso Klemenso, gyd. 
Jasevičiūtės Emilijos, gyd. Vengi- 
lio Vytauto, Žemaitaičio Jurgio, 
Zubros Kazio, Špokevičiaus Kazio, 
Matulevičiaus Prano, gyd. Aleksie
nės, Dagio Anatolijaus, Sližio Ele- 
gijaus, Kavaliausko Petro, inž. Biu 
ručio, Jegelevičiaus Vlado.

2641. Švedas Jonas, gyv. Lū- 
beck, Meeser-Kaseme, ieško tėvo 
Viliaus ir motinos Anastazijos Šve
dų, prieš kapitaliaciją gyv. Han- 
noverio srity ir brolių Leono, Jur
gio ir Aleksandro Švedų.

2642. Kristanavičius Mečys, gyv. 
Innsbruck, Nentelg. 15, ieško Ju- 
sio Juozo, paskt. laiku gyv. Kulm- 
bache.

2643. Stankevičius Pranas, gyv. 
Hanau a. M., lietuvių stovykla, 
ieško dukters Onos Stankevičiūtės.

2644. Titlius Andrius, gyv. See
dorf-Zeven, Krs. Bremervorde DP 
Baltisches Lager, ieško giminių ir 
pažįstamu.

2645. Cepkauskas Jurgis, gyv. 
Dillingen a. D., Lit. Lager, ieško 
Cepkausko Vaclovo, Petraitytės 
Juzės, Steponkutės Eugenijos, gi
minių ir pažįstamų.

2646. Dizokiėnė Lidija-Valtkevi- 
čiūtė, gyv. Geesthacht-Spacken- 
berg DP Camp 1225 F, ieško Re
ginos ir Broniaus Snarskių, gimi
nių ir kitų pažįstamų.

2647. Adomavičius Antanas, Dil
lingen a. D., Ludwig-Kaseme, Lit 
Lager, ieško žmonos su dukrele 
Emilijos Adomavičienės-Rokickai- 
tės.

2648. Dimša Jonas, gyv. Greven, 
Kaiserstr. 15, Krs. Mūnster, ieško 
Lietuvninkaitės Salomėjos su šei
ma, giminių ir pažįstamų.

2649. Bazaras Pranas, gyv. Nur
tingen .Baltic Camp, ieško žmonos 
Stefanijos Bazarienės ir vaikų.

2650. Linartas Juozas, gyv. Stutt
gart, Luisenstr. 2, Lit. Lager, ieško 
brolio Edvardo Linarto.

2651. -Vismantas Juozas, gyv. 
Mūnchen, Lamonstr. 21, Lit. Ver- 
band, ieško žmonos Agotos, vai
kų Juozo, Albino ir Anytos, Zu
zanos Grigalaitienės ir kitų gimi
nių bei pažįstamų.

2652. Dabrilienė Marija, gyv. 
Stuttgart, Luisenstr. 2, Lit. Lager, 
ieško Kazio sūn. Ašmonto.

2653. Sabaliauskienė Ona, gyv. 
Mūnchen, Lohengrinstr., ieško Va
latkos.

2654. Dūda Jonas, 135/B Camp 
Assembly Centre Meerbeck, Krs. 
Stadthagen (Hannover), ieško sū
naus Dūdos Jono.

2655. Kalniškienė Kėtė, gyv. 
Wunsiedel i. Bay., Henry Cochran 
Camp, Herrenschuhstr. 76, ieško 
vyro Jurgio Kalniškio.

2656. Balkus Povilas, gyv. Wies
baden, Gersdorfkaseme DP Camp, 
ieško brolio Vinco Balkaus, Jelo- 
vecko Vytauto, Vaičiūno Antano.

2657. Vasiliauskienė Ona, gyv. 
Scheinfeld, Lit. Lager, ieško Tere
sės Kalibatienės ir Elenos Matu- 
lionaitės-Savickienės.

2658. Vasiliauskas Petras, gyv. 
Kasse 1- Oberzwehren Mattenberg, 
ieško sūnų Kosto ir Vytauto, Eu
genijos -ir Aniceto Paulauskų.

2659. Šorius Antanas, Lit. Camp 
UNRRA Team 121, Ingolstadt, ieš
ko Tiškaus Zenono, Jaronio Hen
riko, Glinskio Angelo, Kutkaus 
Vytauto ir kitų.

2660. Juozapavičienė Marija, 
gyv. Flensburg, lietuvių stovykla, 
ieško sūnaus Edvino-Petro Juoza
pavičiaus, gim. 1926 m.

2661. Gedmintas Vladas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld UNRRA Team 
114, ieško Ruibio Juozo, Kiškių 
Praną ir Povilą, Jagučių Jokūbą ir 
Antaną, Sungailą Stepą, Dackų 
Stasį ir kitų pažįstamų.

2662. Romiekienė Kazimiera, 
gyv. Augsburg-Hochfeld, Lit. La
ger, ieško dukros Weigeltienes 
Eugenijos.

2663. šteinys Juozas, gyv. As
sembly Center, Kriegsschule 548 
Heršfeld-Hessen, ieško motinos 
Onos Šleinienės, seserų Olės ir 
Marytės, brdlių Mato ir Vytauto.

2664. Sideikis Juozas, 31 G 2910 
303, Regensburg, D.E.F. C. 22 Boxe 
3, ieško seserų Mylės ir Aldonos 
Šideikyčių ir Rožės Vasauskienės.

2665. Baranauskas Kazys, gyv. 
Wiesbadenn DP Camp 563, ieško 
gimines ir pažįstamus, ypatingai 
Klajūną Vladą.

2656. Agr. Jokubaitytė Marcelė, 
gyv. Wiesbaden, DP Camp, ieško 
svainio Kudžmos Juozo, agr. Ma
linauskaitės Reginos, giminių ir 
pažįstamų.

2667. Rotgengerytė Viktorija, 
gyv. Kassel-Oberzwehren, Matten
berg, ieško sesers Sofijos Blažie
nės.

2668. Andriušaitienė Ona, gyv. 
Kassel-Oberzwehren, ieško vyro 
Mato Andriušaičio.

2669. Pečiulaltis Juozas, gyv. 
Arnsberg i. Westf. Waldlager, DP 
Camp AR 136, ieško Pečiulaičio 
Broniaus, Pečiulaičio Antano, Ste
fos ir Aldonos Pečiulaityčių, gimi
nių ir kitų pažįstami).

2670. Kvederys Juozas, gyv. 
Nordlingen, Lit. Lager, ieško Da- 
mulio Stasio ir Urbio Albino.

2671. Gaidamavičienė Marija, 
gyv. Nordlingen, Lit. Lager, ieško 
Gaidamavičiaus Petro, Ramonaitie- 

nės Marijos, sesers Budreckienės 
Onos.

2672. Damulis Stanislovas, gyv. 
Ansbach, Hindenburg-Kaseme, Lit. 
Komitee, ieško brolį Damulį Joną, 
adv. Gylį Jurgį, Rimikevičių Petrą,. 
Marengulcą Zigmą, gail. sės. Mis- 
eikytę Sofiją.

2673. Žukauskas Feliksas, gyv. 
Goppingen Landesversirten, Kran- 
kenhaus Abt. IV,' ieško brolio Sta
sio, Vlado, giminių ir pažįstamų.

2674. Kuprevičius Liudas, gyv. 
Ansbach, Hindenburg-Kaseme, Lit. 
Lager, ieško Baltrušaitytę Emą.

2675. Kun. J. Pragulbickas, gyv. 
Arnsberg, Waldlager, ieško brolio 
gyd. Silvos Pragulbicko ir pažįs
tamų.

2676. Babusiai, gvy. Post Kiss
legg, Kreis Wangen, Waltershof 
bei Veser, ieško Laurinavičiūtės 
Lionės, giminių ir pažįstamu.

2677. Šeštokienė Apolionija, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, ieško sūnaus 
Šeštoko Aniceto, gim. 1927 m.

2678. Bačinskas Elenterijus, gyv. 
Tettnang, Kalchenstr. 21, ieško Ba- 
činsko Kazio, Bačinskienės Ago
tos, Bačinskaitės Eleonoros.

2679. Aukštinaitis Vincas, 4jyv. 
c/o Adamson Nygaton 27, Eskils
tuna Sweden, ieško Jonuškaitytės 
Astos.

2680. Sateikis Antanas, gyv. c/o 
Adamson Nygaton 27, Eskilstuna 
Sweden, ieško Elenos Rudokaitės- 
Sateikienės.

2681. Arasimavičius Kostas, 
gyv. c/b Adamson Nygaton 27, 
Eskilstuna Sweden, ieško brolio 
Alberto.

2682. Rakauskas Juozas, gyv. 
Wiesbaden, Gersdorfkaseme F bl., 
ieško Onos ir Elenos Rakauskai- 
čių, buv. Magdeburge.

2683. Usonienė, gyv. 707 Madi
son St. Brooklyn N.Y. USA, ieško 
vyro Petro Usonio ir sūnų Vlado 
ir Lauro. Tubingen, Karlstr. 11, 
LRK.

2684. Grybauskienė Adelė, gyv. 
Gunzenhausen, Marktstr. 32, ieško 
vyro Grybausko Kazio.

2685. Jankauskienė-Mačiulaitytė 
Anelė, gyv. Gunzenhausen, Markt
str. 32, ieško vyro Jankausko Al
bino.

Lietuvai gyveną Gross-Hesepe: 
Camp, ieško giminių-ir pažįstamų:

2686. Kugys Jonas — Marijos Se- 
nikovienės.

2687. Dabužinskas Juozas — gi
minių ir pažįstamų.

2688. Astrauskas Augustas — 
tėvų ir pažįstamų.

2689. Stud. Kokanka Domas — 
pažįstamų.

2690. Ažuballenė Genovaitė — 
brolio Stasio Markevičiaus.

2691. Saplys Juozas, 319—2339 
511, komp. Nr. 2094 PWE 24, Auer
bach, giminių ir pažįstamų.

2692. Nelsienė Antonija-Areskai- 
tė, gyv. Allmenfeld DP Camp 577 
bei Gemsheim, ieško sesers Silei- 
kienės-Areskaitės Marijonos?

2693. Narbutas Feliksas, gyv. 
Meerbeck b.' Stadthagen, ieško 
Kundrotavičiaus Balio.

2694. Gelvinauskas Kostas, gyv. 
Meerbeck b. Stadthagen, ieško bro- 
lio Vaclovo ir seserų Stefos, Bro
nės ir Birutės.

2695. Amerikos lietuvis E. Žem- 
gulis, gyv. 511 So Hoover St. Los 
Angeles 5, Calif, ieško Lesinsko 
Povilo, Lesinsko Antano, Bartušie- 
nės Paulinos, Cecilijos Adomaitie
nės, Onos Mockienės, Stasio Sim- 
kausko. Gustės Naujokienės.

2696. Amerikos liet St. Brazins- 
ki, 121 N. 17 Ave Melrose Park, 
III, ieško Leonardo Virzo, Selauno 
Prano ir pusbrolių Lukminų.

2697. Šimkus Ignas, gyv. Mem
mingen Lit. Lager, ieško žmonos 
Šimkienės Veronikos-Birutės.

2698. Jockienė Ona, gyv. DP 
Stovykloje „Muna" bei Dieburg, 
ieško vyro Jono Jockaus gžm. 1912.

2699. Macelienė-Skirgailaitė Ste
fanija, gyv. Mūnchene, Lohengrin 
stovykla, ieško gimines ir pažįs
tamas.

2700. Paulienė Sofija, gyv. Ingol
stadt, Lit. Lager, ieško Aleksandro 
Paulio. Kebleris Jonas, gyv. Gross- 
Hesepe, Kreis Meppen, ieško Onos 
Nacevičienės, Pranutės Nacevičiū- 
tės ir pažįstamų.

2701. Jonušas Adomas, ieško 
giminių ir pažįstamų, Sužinoti, Ha
nau, lietuvių stovykla, E. Kve- 
cienė.

2702. Mikalauskas Aleksas, ieš
ko brolio Valerijono ir pažįstamų, 
Sužinoti Hanau, lietuvių stovykla, 
E. Kvecienė.

2703. Geleževičius Juozas, gyv. 
Geesthacht Spakenberg DP Camp 
1225, ieško svainio Bagaslausko 
Juozo, brolio Geleževičiaus Kazio 
ir kitų giminių bei pažįstamu.

Iš Regensburg, Gefangenen-La- 
ger, Disarmed Animies Camp.

2704. Rudaitis Kazys, Regens
burg, Nr. 31g. 1878899. Boxe 4, 
Barak 14 DEFC 22., ieško žmonos 
Rudaitienės-Kaunaitės Domininin- 
kos su dukrytėmis Daliute ir Zi- 
tute, švogerkos — Juškienės-Kau- 
naitės Gabrinės švogerių: Dakta
rą Kauną Joną, Kauną Česlovą ir 
Kauną Antaną, brolio Rudaičio 
Jono.

2705. Valaitis Juozas, Nr. 31g. 
1878871, Boxe 4, Barak 14, Re
gensburg DEFC 22., ieško dėdės 
Valaičio Jono, draugų Vaičaičio 
Juozo, Kuraičio Antano, Plioplio 
Vaciaus ir Urbanavičiaus Jono.

2706. Kniuipys Juozas, Regens
burg Nr. 31a 2339514 DEFC 22, 
ieško brolių Kniuipių Joną ir Be
nediktą iš Skuodo.

2707. Kiškis Stasys, Regensburg, 
Nr. 3ig 2424614 DEFC 22, ieško 
brolio Kiškio Praną.

2708. Taučlenė Sarmavičiūtė Sta_ 
sė, gyv. Ansbach, Hindenburg-Ka- 
serne, Lit. Kommitee, ieško dipl. 
inž. Bredelio Antano šeimos, gimi
nių ir pažįst.

2709. Kairys Povilas, gyv. Meinn- 
heim Rheinau H. A. 1193 rd. Labor 
Supervision Company A. P. O. 168 
USA, ieško Atkočiūno Jono ir Vi- 
kero Vlad.

2710. Skapinskas Jonas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, Leyboldstr. 5, 
ieško Piešinos Stasio, Piešinos Jo
no, Jovaišo Jono, Petro Cyvo, Vy
tauto Krylovo, Visockio Vlado ir 
Visockio, Petro, giminių ir kitų 
pažįstamų.

2711. Jankevičienė Petrė, gyv. 
Gestaht Spakenbeg Hamburg, ieš
ko dukters Irenos gim. 1924 m. sū
naus Alfonso gim. 1916 m. ir Bro
niaus gim. 1914. Giedraitis Jonas, 
gyv. Waiterdingen Soltau, ieško 
dukters Marytės gim. 1928 m.

2712. Venclauskai Aldona ir 
Adolfas, gyv. Lūbeck, Moltkestr. la, 
ieško giminių ir pažįstamų.

2713. Sirutavičius Robertas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, liet, stovykla, 
ieško Antano Erlingio su šeima 
paskt. laiku gyv. Būtow/Pommem.

2714. Šauly tienė Bronė, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, liet, stovykla, 
ieško Martos Zikianės, paskt lai
ku gyv. Reichenbacho apskr.

2715. Simulienė Antanina, gyv. 
Kempten, liet, stovykla, ieško 
Šimulio Pauliaus ir Vamausko 
Alberto.

2716. Margaičiai Kazys ir Teresė, 
gyv. Kassel-Oberzwehren, Matten
berg, ieško giminių ir pažįstamų.

2717. Jurgelis Vincas, gyv. Oker 
(Harz Krs. Poslar Lit. DP Camp, 
ieško Jurgelytės Marijos, Kondra- 
to Emsto, Kondrataitės Elenos, 
Kondratienės Augustinos, Žuraus- 
ko Jono, Liudovičiaus Balio, Bal- 
ceraitės Marijos ir Gedmino Al
fonso.

2718. Asebergas Česlovas, gyv. 
Hallein (b. Salzburg), Spitalgasse 
153, Austria, ieško brolio Adolfo 

Asebergo, inž. Stepo Jotauto ir St 
Šablevičiaus su šeimomis.

2719. Shnanskytė-Ausevičienė 
Zuzana, gyv. Lahde Camp 3, ieško 
motinos Onos Šimanskienės ir se
serų Irenos ir Gražinos Simansky- 
čių.

2720. Butkus Juozas, gyv. Wies
baden DP Camp, Lit. Lager, ieško 
giminių ir pažįstamų.

2721. Burbienė Agota, gyv. Ha
nau? ieško sūnaus £urbos Juozo.

2722. Kauneckas Vladas, ieško 
tėvo Mykolo, motinos Marijonos, 
sesers Branislavos ir Stefos, brolį 
Vytautą Kauneckus, gimines It pa
žįstamus Kreiptis pas Agotą Bur
bienę Hanau a- M. DP Camp Lam- 
boystr. 84 Gross-Hessen.

2723. Mačiulis Andrius, gyv. Ha
nau a. M., Lamboystr. 84, Lit. La
ger, ieško brolio Jono Mačiulio.

2724. Rudzinskas Jonas, gyv. Baj 
Cannstatt, in den Ringel, Garten- 
str. 113, ieško sesers Antaninos, 
Rudzinskaitės, giminių ir Verutės 
Vaišvilaitės.

2725. Asevičius Antanas, gyv. 
Seven-Seedorf, Krs. Bremervorde 
DP Baltic Camp, ieško žmonos 
Asevičienės Albinos, sūnaus Ase- 
vičiaus Albino gim. 1937 m. ir 
motinos Asevičienės Elzbietos.

2726. Griškevičius Juozas, buv. 
Slavikų pašto v-kas, ieško St. 
Griškevičiaus buv. Alytuje teisė
ju, akvokatu. Pranešti Scheinfeldo 
lietuvių komitetan.

2727. Klevecka Vladas, gyv. Lū
beck Artilery-Kaseme, ieško bro
lio Kazimiero Klevecko ir giminių: 
Juozo, Jono ir Alekso Kleveckų ir 
Augustino Simonaičio.

2728. Raznaųskas Ksaveras, ieš
ko Antano ir Zofijos Raznauskų, 
seserų Onos ir Marytės ir brolį 
Praną. Jo adresas: T. Bernardinas 
Grauslys, Milano, Prazza S. An
gelo 2. Italija.

2729. Enzinienė Marija, gyv. Mu- 
na-Mūnster DP Lit. rLager, Krs. 
Dieburg, ieško Vytauto Norkaus, 
Okulyčių šeimos, Marijos Goštau- 
taitės.

2730. Avižienė E., gyv. 2622 Ho- 
ganst Montreal 24. p. o. Canada, 
ieško Juozo Emarto, Petro Tilma- 
no, Emilijos Deltmonienės, Marijos 
Emartienės ar jų vaikus.

2731. Žemaitis Bronius, gyv. 
Schweinfurt a. M., Teodor-Fischer- 
Platz 22, ieško Petronėlės Žemai
tienės ir Elzbietos Pultinevičiūtės.

2732. Griškevičiai Stasis ir Ju
zė, gyv. Reg.-Bez. Bremen, Krs. 
Nienburg (Weser) Uchte, Lit. La
ger „Vytis", ieško Donatos (Danu
tės) Marijos Vyšniauskaitės.

2733. Petkauskai Antanas ir Bo
lius, gyv. Gross Hesepe Camp, Krs. 
Meppen, ieško sesers Marytės Pęt- 
kauskaitės gim. 1929 m., prieš ka
pituliaciją gyv. prie Berlyno.

2734. Endzaitienė Augustina, 
gyv. DP Camp Hanau a. M.. Grors 
Hesen Lamboystr. 84, ieško sūnaus 
Prano Endzinaičio gim. 1925 m.

2735. Ceičys Pranas, gyv. Frei
burg im Br., Schillerstr. 14, ieško 
Ceičio Kosto ir Vlado Juodupės.

2736. Naumantienė Marta, gyv. 
Thomasburg ū. Dalenburg, ieško 
svainienės Balbonienės Onos.

2737. Strikaitienė Juzė, gyv. 
Deinsen, Krs. Alfeld, liet, stovy
kla, ieško giminių ir pažįstamų.

2738. Cerkauskaitė - Lukšaitienė, 
gyv. Deinsen, Krs. Alfeld, liet sto
vykla, ieško brolio Zigmo Cer- 
kausko.

2739. Kleinas Bernardas, gyv. 
Scheinfeld, UNRRA Team 569, liet, 
stovykla, ieško brolio Broniaus 
Kleino ir pažįstamų.

2740. Aužells Vladas, gyv. Ham
burg-Baltic Camp University, ieš
ko brolio Vytauto, sesers Salomė
jos ir Jono Žukauskų.

2741. Sėklaitis Mečys, gyv. 
Spackenberg b. Geesthacht DP 
Camp 1225—F, ieško giminių ir 
pažįstamų.
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Žinios is tėvynės
— Lazdijų apskrities vykdomojo 

komiteto pirmininku yra J. Pelanis
— Tauragėje atidaryta tarybi

nio aktyvo mokykla. Praeinama 
bolševikų istorija, TSRS ir LTSR 
konstituciją, penkmečio plano įs
tatymas ir kt. Pranešimus daro 
apskrities partijos ir vykdomojo 
komiteto darbuotojai. Paskaitos 
vyksta pirmadieniais.

— Dienrašty „Tiesoj“ spausdi
nama ilgesnė Jono Dovydaičio 
apysaka „Pražūties miestas", ku
rioje juodinama praeitis.

— Lietuvos miškai smarkiai ker
tami, gabenama į Rusiją ir nusta
tytos kirtimo normos kas kart di
dinamos. Kaip „Izviestija" 37 Nr. 
rašo: ,,Lietu vos miškų kirtėjai 
Donbaso šachteriams išsiuntė do
vaną — 10.000 virš norminių kubi
nių metrų" . ..

— Technikinių Kultūrų mini
steris — Aleknavičius, preky
bos ministeris — Ivaškevičius, 
Lietuvos Vartotojų Koopera
cijos S-gos pirmininkas — Janke
vičius, Kooperatyvų S-gos „Linas" 
direk. — Tričius, Paruošų Mini-

Hidromeirijos kursams Kemptene pastatytas specialus firmos A. Ofi guminis pontonas. Kursantų grupė 
laike praktikos darbų K. Daugėlos nuok.

sterijos įgaliotinis — Andriejevas, 
grūdų Paruošos — Grušas, žemdir
bystės ministeris — Vildžiūnas, 
Leidyklų ir Poligrafijos Valdybos 
direkt. — Gaška. Tai nauji pasky
rimai.

— Kaip ,,Pravda" 307 Nr. rašo, 
kad Milašaičiuose, Kuršėnuose, 
Lentvaryje ir Kaišiadoryse įsteigti 
sovchozai — valdžios dvarai. Dau
gumoj vietų steigiami tokie -dva
rai, nes gyventojų trūkumas. 

Trakų ežeras

— Lietuvos geležinkelių linijos 
perkeičiamos į rusiško pločio 
standartą. Neseniai įvykusios Kau
no ir Šiaulių miestų rinktinių fut- 
bulo rungtynės ir rezultatas 3:3. 
Iš žaidėjų minimi: Jakimavičius, 
Adomaitis, Pranulis, Mikšys ir 
vartininkas Krikščiūnas. Įvyko ir 
Vilniuje, tarp „Žalgirio' ir „Spar
tako" — 5:0 ir minimi: Rylys Tu- 
čilauskas, Abramavičius ir Babins- 
kas.

— „Tiesa" 129 Nr. rašo, kad 
Lazdijų apskritin, iš demobilizuotų
jų karių 39 aprūpinti darbu, o kiti 
grįžo į savo ūkius, kuriuos nese
niai gavo, kaip atpildą, už Tarybų 
s-gai ištikimą pasiaukojimą, ūkiai 
atimti, kaip jie sako iš buožių.

— Nerimi be paliovos, kaip Vil
niaus radijas praneša, „plaukia sa
kais kvepiąntieji medžiai". Toliau,
pranešėjo žodžiais — „Nuo sau
lės primerki akis ir matai, kaip 
LTSR miško kirtėjai... Donbaso 
kasyklas atstato." Taip, stachano- 
vietiškai vykdoma.

— Vilniuje pirmon eilėn atsta
toma buvę teismo rūmai (NKVD. 
NKVD vėliau Gestapo, vėl NKVD 
nori įsikurti ir atstatoma Vir- 
šuliškėse drausmės stovykla.

— Vilniuje daugiausia nukentė
jo senamiestis. Be to, nuo šv.’Ka
zimiero bažnyčios pradedant, Pi
lies sodo link, viskas išdeginta. 
Mažiau nukentėję namai, kuriuo
se deklaruota Lietuvos Nepriklau-

Vienam iš „Žiburių" steigėjų ir artimam redakcijos bendradarbiui

JONUI JASINSKUI
išvykstančiam į užjūrį, nuoširdžiai dėkojame už malonų ben
dradarbiavimą ir paramą. Redakcija ir Administracija

„Žiburių" redakcijos bendradarbę

<2mloh£l nžajaiukaitc
ir „Žiburių" redaktorių

JlejonauLa. SliikejuiūL
sukurusius lietuvišką šeimos židinį nuoširdžiai sveikiname.

„Žiburių" redakcija ir administracija

Kempteno UNRRA Team 76 (pirmoj eilėj iš kairės sėdi): Mr. H. L. High, Adm. Supply, Officer; Capt. 
C. W. le Grand, Director UNRRA Team 76; Mr. H. A. Washington, Welfare Officer; antroj eilėj iš 
kairės stovi) M-me E. de Sorbier, Administrative Officer. Pr. Urbučio nuotr.

apskrities I .Pabėgėliųsomybė. Pašto rūmai, 
viršininko įstaiga ir bankas, kari
ninkų ramovė, Georges viešbutis, 
ligonių kasa, žaliasis Tiltas, inž. 
P. Vileišio statytas, visai sugriau
tas.

— Laikraščio „Raudonojo gele
žinkelininko" pranešimu, prekių 
stoties rajone (Vilniuje) budrumas 

turi būti sustiprintas, nes patam
sių gaivalai bandė apiplėšti ir pa
degti raud. armijos sandėlius. Kaip 
rašoma, kad po susišaudymų 
..smetonininkai' atsitraukė į Pa- 

* nerius. 

klausimas yra viena iš 
' skubiausių pasaulio problemų“
New Yorkas, VI. 24 (AP). „Pa

saulis negali ūkiškai pasveikti, 
jei pabėgėlių klausimo tvarkyme ir 
sugriautų sričių atstatyme nebus 
padaryta esminės pažangos", pa
reiškė sekmadienį John Winant, 
amerikiečių atstovas JT Ųkio ir 
Socialinėj Taryboj. Winant pabė
gėlių klausimą apibudino kaip vie
ną skubiausių pasaulio problemų ir 
pareiškė, kad Jungtinės Valstybės 
darysiančios visą, ką jos galinčios, 
kad pradėtų veikti pabėgėlių orga- 
nizacua, nes metų pabaigoj UNRRA 
bus likviduota.

Ūkio ir Socialinės Tarybos pla- — Kemptene buvo suruošti aka- 
nai būsią patiekti Jungtinių Tautų deminiai hidrometrijos ir hidrolo- 
visumos susirinkimui patvirtinti/gijos kursai, pagal Vyt. Didžiojo 
Nežiūrint nuomonių skirtumo Ta-; Universiteto fakulteto hidrologijos 
rybos veikimas iki šiol buvęs y'pač j programą. Kursams vad. prof. inž. 
sėkmingai. i Stp. Kolupaila. ,

upės kranto: prof. Stp. Kolupaila, dipl. inž. Daniliauskas ir doc.
Kriščiukaitis. K. Daugėlos nuotr.

„Generalinis štabas“ ūkio, ir 
socialinėj srity

Oficialiame pareiškime į Jung
tines Tautas Winant apžvelgė ūkio 
ir Socialinės Tarybos darbą per 
pirmąsias keturias savaites ir tarp 
kitko pareiškė: „Nors Tarybos dar
bas akivaizdoj vargo ir skurdo pa
sauly buvo sunkus ir dažnai bau
ginąs, tačiau ši Taryba,-remdamasi 
iki šiol padarytais bandymais pir
miausia eina prie sudarymo „gene
ralinio štabo" ūkio ir socialinei sri-» 
ty, ir štabo bendradarbiavimas bei 
organizacija taikos žygiui yra ly
giai svarbus kaip ir kariniam žy
giui.“
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