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REIKIA' PAGALVOTI
I siu dienu tremtinio sirdi nenormalus gyveni

mas inesė nemaža disharmonijos. Vargšas, išguitas 
is savo gimtojo kampelio, praėjo griuvėsiuose tū
nančia Europa, atydziai žvelgdamas i paluzusius 
šventovių bokštus, nušluotus pilnus romantiškos di
dybės miestuš, pelenais virtusius meno kurinius, 
ir giliai atsiduso. . . Nejučiom sį klaiki aplinkuma 
taip impresyviai veikia klajūno vidaus pasauli, jog 
sunku įtikinti ji bei pastufnti idealion pusėn.
- Dėl to nenuostabu, kad mušti stovyklose sutin

kame tam tikra nuošimti žmonių be tvirtu pasaulę- 
ziuros principu, save dažniausiai pavadinusiu indi
ferentais nenorinčiu nieko bendro turėti nei su 
religiniu gyvenimu, nei su stovyklos kultūrine veikla. 
Gal pia reiktu izvelgti ir tas giliąsias priežastis, is 
kuriu plaukia musu kasdieninio gyvenimo minusai.

Argi kada nors girdėta taip gausi seimos šven
tumo profanacija? Kiekvienoj stovykloj rasime pro
porcingai didoka skaičių vyru ir moterų, kuriu sie
lose išblėso šventa paliktu nežinioj vaikučiu ir 
artimiausiu žmonių meilė.

Argi maža sutinkame indiferentu, kurie dažni
ausiai be jokio darbo kasdien slankioja gatvėmis, gi 
sekmadienio rytmečiais, kai daugelis lietuviu šven
tovėse jungiasi malda su vargstančiais broliais, kur' 
nors pavėsy drybso. I kulturini gyvenimą bei sto
vyklose organizuojama veikla jie taip pat nekreipia 
dėmesio.
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PASKUTINIAI POLITIKOS ĮVYKIAI
Paryžiaus taikos konferencija, prasidėjusi liepos 

29 d., is.karto įstrigo i sunkiai isklampojama bala. 
Trumpai sakant, konferencija ligi šiol negalėjo pra
dėti savo darbu, nes dienotvarkės (reguliamino) ko
misija apie 10 dienu ginčijosi, kaip turės būti balsuo- 
jama-ar nutarimai bus priimami paprasta, ar dvie
ju trečdaliu balsu dauguma.

Rusija visa laika spyrėsi, kad nutarimai butu da
romi dvieju trečdaliu dauguma.. Mat, ji turi savo 
žinioje 6 tikrus balsus (Rusija, Ukraina, Gudija, 
Lenkija, Čekoslovakija bei Jugoslavija) ir gali tikėtis 
atskirais klausimais patraukti savo pusėn dar viena 
kita baisa, tuo budu surinkdama daugiau kaip viena 
trečdali balsu. Taigi, priešingos Rusijai nuomonės 
negalėtu gauti reikiamos dvieju trečdaliu daugumos.

Ilgokai uzsitesėsieji audringi ginčai, pasak „Ti
mes“, stebėtojams sudarė ne per labiausiai džiugi
nanti ispudi. Ilga laika nesimatė, kaip reguliamino 
kompromisinis ]pritu pasiūlymas, kad tiek paprasta 
komisija galės is viso prieitilbet koki sprendimą. Vis 
dėlto (galu gale buvo priimtas (15 balsu pries 6) 
tarimai perduodami didžiųjų valstybių užsieniu rei- 
dauguma, tiek dviem trečdaliais balsu padaryti nu
kalu ministeriu tarybai.

Ketvirtadieni (rugp. 8d.) reguliamino komisijos 
nutarimai turėjo būti apsvarstyti koriferenciijos ple
nume. Šeštadieni (rugp. 10d.) plenumas turės iš
klausyti ir pralaįmėjusiuju valstybių (Italijos, Ru
munijos, Vengrijos, Bvjgarijos ir Suomijos) nuomo
nės apie busimas taikos sutartis.

Tikrasis gi konferencijos dąrbas prasidėsiąs tik 
'pirmadieni (rugp. 11 d.) per dvi savaites, nuo 
konferencijos pradžios!

' ♦
Ženevoje posėdžiauja UNRRA-os taryba. Mus, 

jos globotinius, UNRRA-os likvidacija ypatingai do
mina.* Vyriausiasis direktorius La Guardią dar karta 
patvirtino, kad UNRRAJdtais metais nebeveiksianti. 
Kitais metais maisto gavėjai turės uz ji sumokėti.

UNRRA-os pareigas is dalies parimsianti UNO 
maitinimo ir žemės ūkio organizacija, kuri reguliuo
sianti pasaulinės žemės rikio produktu kainas ir

jo pasėkomis jau pakankamai buvome susidūrė tė
vynėje. .

Indiferentizmas veda tautas išsigimimo ir doros 
smukimo keliu, mesdamas i visumos organizma gy
vybei kenksmingu pradu.

Šiandien didžioji Vakaru demokratija, atsidūru
si pasauliniu problemų sankryžoje* kreipia gilu 
žvilgsni krikscioniskos doktrinos pusėn, ir jos vadai 
nesvyruodami tvirtina, jog tikslus Evengelijo's su
pratimas ir jos pritaikymas tiek viešam, tiek priva
čiam gyvenimui yra tikras žmonijos 'ir tautu at
gimimo laidas.

Krikščionybė savo pagrinduose turi antgamtinės 
ugnies, kurios šilumoj ir šviesoj bunda tautu herojiz- 
mas, klesti socijalinė meilė, išnyksta negeistini ipro- 

< etai.
Šiandien jau metas pagalvoti apie musu stovyklų 

religini sąjūdi, numesti indiferentizmo skraiste, nes 
tiktai vieningos minties tautos tvirtos krikščionybės 
principuose gali tikėtis savo (išsigelbėjimo. Tik 
aukšta moralė gali padėti šitoje ištremtyje ištverti 
nepaluzus. O visa, kas ugdo ir palaiko, mušu ištver
mingumą, reikia išlaikyti, taigi ir rehginis atgimi
mas, kaip stipriausias ramstis, Mes pasmerksime 
save pries musu protėvius ir tautos kankinius, jeigu 
sęnasias tradicijas ir senuosius idealus paniekin
sime, jeigu grisime doriškai sunykę bei suardyto
mis šeimomis. Tad pagalvoti reikia, kad tėvynė mus 
nepasmerktu. i .r p.

atsargas. La Guardia šiltais žodžiais prisiminė 
JuNRRA-ps globojamus tremtinius, pavadindamas 
juos „nelaimingais, palaužtais žmonėmis“, kviesda
mas pasauli ir toliau rūpintis ju globa.

Graikijos, Jugoslavijos, Lenkijos, Čekoslovakijos 
ir kitu kraštu atstovai prase UNRRA tęsti savo 
darba ir kitais metais.

♦

Pries kuri laika dėl streiku, trukdžiusiu naftos 
gamyba pietinėje Persijoje (anglu koncesijose), bri
tai isakė, perkelti britu kariuomenės dalinius is 
Indijos i Persijos Irako pasieni (indu, britu ir ara
bu interesam ginti).

. Po to Persijos vyriausybė kreipėsi i darbininkus, 
kviesdama laikytis ramiai, ir i Britu vyriausybe, pra
sydama savo dalinius vėl gražinti Indijon.

Paskutinėmis dienomis vis labiau komplikuojasi 
Palestinos klausimas. Britu amerikiečiu sutartas pla
nas padalinti Palestina i arabiška ir žydiška dali ne
susilaukė nei žydu nei arabu pritarimo. Arabai is 
viso atsisakė dėl to plano. važiuoti derėtis i Lon
doną. Ta proga arabu atstovas pareiškė, kad arabai 
mielai sutiktu Rusijos parama arabu bylai — „prieš 
kapitalistini sionistu judėjimą“.

Kol kas dar nepaaiškėjo, ar Palestino su padalini
mui pritars prezid. Trumanas.

♦

—.Žiniomis is Švedijos, liepos 4 d. SSSR atsto
vas įteikė nota Švedijos vyriausybei. Notoje pareiškė, 
kad Švedijoje prisiglaudė lietuviai, latviai ir estai 
yra TSRS piliečiai ir be TSRS leidimo negali nie
kur išvykti. Čia turėta galvoje baltai, kuriu grupelė 
neseniai pro Danija išvyko i JAV. Švedai, atsaky
dami i TSRS nota, įstebėjo, k;ad nėra jokio' įsta
tymo, kuriuo butu draudžiama Svetimšaliams išvykti 
is .Švedijos.
, „DP i DZ“ spėliojimais, sis straipsni turis rysi 
Tarybų Sąjungos presijos, atšaukė Churchilio ke
lione i Norvegija.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIU KONGRESAS

Apie istorini D. Britanijos lietuvių kongresą „Išei
viu draugas“ 29 nr. (liepos 19 d.) rašo:

„■’Diziosios Britanijos Lietuviu draugijų ir kolonijų 
atstovai is tolimos Škotijos, is Siaurines AngHjos ir Lon
dono susirinko liepos 13 ir 14 d. Londone pasitarti labai 
svarbiais Tautos reikalais. Mandatu komisija paskelbė, 
jog Kongrese dalyvavo 37 pilnateisiai atstevai. Sweciu 
gi Londonieciu lietuviu ir kihi turėjome per pora šimtu. 
Kongresą sveikino telegrama Amerikos Lietuviu Taryba, 
Italijos lietuviai studentai, lietuviai karo belaisviai, esan
tieji D. Britanijoje.

Kongresui vadovauti buvo išrinktas trijų prezidiju- 
mas: kun. K. A. Matulaitis, Joana Sarafinaite ir Jo
nas Muraska. Garbės Prezidijuma sudarė: Jo Ekscelen
cija p. B. Balutis, Lietuvoj Ig. Ministeris, kun. J. Gu
tauskas ir p. Vincentas Balickas, Atstovybės Tarėjas. 
Kongreso, darbams sekretoriavo: M. Bajorynas ir Roza
lija Bulaityte. *

Is keliamųjų klausimu, kalbu ir atstovu pasiulyihti re
zoliucijas gamino: P. Varkala, -kun Gutauskas, Sim. 
Misiukevicius. Sveikinimu Komisijoje dirbo: M. Kalinaus
kaitė, Br. paumantas, ku|n. J. Sakevidus, A. Rudzevi- 
dus, o Spaudos Komisijoje, buvo: V. Astrauskas, V. 
Liudziutė iy J. Degėsis.

Kongresas prasidėjo paskelbtu laiku. Ji atidarė Didz. 
Britanijos Lietuviu Tarybos pirmininkas /P. Bulaitis“. 
Choras sugiedojo „Marija, Marija“, buvo sukaebėta malda 
Čir sugiedotas Tautos Himnas. Kongreso Rengimo Komi
sijos vardu gražu žodi tarė nasveik-’-Įdamas ”.tc;tov»is ir 
:..v Lis, a. JS. L.;-Aija p^siiL . pumCėT TC*’"' 
sitarusi su Kolonijų atstovais, Kongresui komisijas ir 
Cvadovybe. Po/trumpos pertraukos prasidėjo svarbiausio-/ 
ji Kongreso dalis. D. Britanijos E. Tarybos pirmininkas 
P. Bulaitis ir Tarybos kasininkė 0. Liudziuvienė davė 
savo veiklos apyskaita. Kongresas priėmė tas apyskai
tas su didele padėka. Gražiai ir jautriai kalbėjo p. Mi
nisteris, primindamas dainos žodi: „Ka as bečiulbėsiu die
na, vakarėli, piemens isdraskė mano lizdeli“. Daug trum
piau kalbėjo kun. Gutauskas, in V. Balickas, sveikindami 
Kongresą.

Petro Varkalos paskaita — „Kaip išlaisvinti Lietuva“ 
— buvo gerai apgalvota, suglaustai ir suprantamai pa
tiekta. Per 20 minuciu sugebėjo duoti esamos padėties ir 
(numatomos ateities vaizda ir kas daryti, kad ūslaisvinus 
Lietuva. Jo mintys buvo pertiektos Rezoliucijų Komi
sijai.

Mokytoja St. Prapuolenytė gyvai kalbėjo apie „Tau
tinės sąmonės ramsčius“. Visi dėjosi širdin jos praktiš
kus patarimus: kaip lietuviška seimą yra taurinės, są
mones augintoja, kaip elgtis -su per ilgomis lietuviško
mis, suslavintomis pavardėmis, kaip reikia remti kolo
nijų draugijos, chorai, sportas knygynai ir t. t.

Kun J. Gutauskas pasiūlė savo apgalvotus veiklos 
„receptus“ kolonijoms, kad visas lietuviškas veikimas pa- 
tobulėtū. Londonui patarė įsigyti savo sale, Siaurės Ang
lijai davė du metu, kad pasistengtu gauti lietuvi kunigą, ' 
o Škotijai — kad padėtu „Juozapieciams“ pagerinti savo 
spaustuve, kurioje per 30 metu buvo spaudžiamas „Išei
viu draugas“.

Prie pastarosios paskaitos ilgokai kalbėjo J. Muraska, 
atpadakosames Siaurinės Anglijos “lietuviu vargus su .pas 
juos veikusiais Dvasios vadais: jie’apsistodavo ten vien 
trumpam laikui, o dabar ir visai neturi lietuvio kunigo. 
Jisai pareiškė vilties, kad Manchesterio lietuviai gaus ku
nigą greičiau negu i įdu metu.

Ilgokos pertraukos metu dainavo gražiai ir- darniai, 
sutartinai londonieciu choras. Treciojo posėdžio pradžio
je pranešė Mandatu Komisija atstovu sudėki. Rezoliucijų 
komisija patiekė gražiai parašytas ir giliai apgalvotas, re
zoliucijas,kurios tilps, manau, atskirai „Išeiviu Drauge“'. 
Priimti trys sveikinimai: S v. Tėvui, Kardinolui Gpffin 
ir Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui.

I nauja Didžiosios Britanijos Lietuviu Taryba būva 
išrinkti sekantieji atstovai: Tarybos pirmininku Petras’ 
Bulaitis. Du vice-pirmininkai: Jonas Muraska ir Joana 
Serafinaitė. Kasininkė Ona Liudziuvienė. Du Taryklos se
kretoriai: M. Bajor, nas ir Sims Mfeiukevicius ir Tary
bos nariai: Jurgilas, Glusauskas ir Puodziunaite.

Naujai D. Britanijos Lietuviu Tarybei linkime didži
ausio pasisekimo ateities darbuose.“ •
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/s kacetiniu memuarų
Bronius Kulys

/Pirmoji

1. Iškvietimas
Nejučiomis gestapas nutiesė agentu tinklą Lietuvoje 

ir, kaip voras, is slėptuvės seke, kuriame kampelyje ir 
pro koki plysi i laisve veržiasi tauta.

Nei pogrindžio veikėjas, nei apsukrus valdininkas, 
nei ramus nuošalus lietuvis nebuvo tikras del kiekvienos 
rytdienos.

Okupuotoje Lietuvoje buvo sunku ir tvanku, .kaip 
kalėjime. . ,

Ir nebeaišku, kur yra laisvo gyvenimo ir kalėjimo 
riba.

Tarp ląisves ir kalėjimo žygiuoti yra rizikinga, štai 
nuo čia ir prasideda si istorija.

Niio 1944 metu vasario pabaigos Traku mokytoju 
seminarijoje vyravo pakilusi nuotaika. Auklėtiniai ka 
tik grizo is Kauno, is Alytaus ir Vilniaus baigti mokslo 
metu savoje seminarijoje, is kurios pernai naciu ko
misarai buvo negailestingai išvaikė.

Griztanciojo seminaristo' romantika tebegaube kuri 
laika seminarija ir visuomene. Vėl mokslo šventove gy
vuoja garsiuose Trakuose!

Auklėtiniu džiaugsmais tenkinosi tėvai ir mokyto
jai.

Jauku buvo kiekvienam lietuviui sutikti grizusi se
minaristai

Po dvieju savaičių, pačiame seminarijos įkarštyje, 
administracines direkcijos viršininkas telefonu is Švie
timo Vadybos man prandse:

— Be kitko, ar jau žinai, kad pirmadieni Tamsta 
kviečiamas i Švietimo Vadyba. . . ■

— I Vadyba? O kas per reikalai?
— Kviečiamas ir Marijampolės mokytoju seminarijos 

direktorius p. A.
— Gal but, ryšium su lėidimu tęsti mokslą?
— Nežinau. Gal but. Smulkiau gali informuoti de

partamento direktorius.
Dar sumetėm po žodi apie einamuosius reikalus, 

ir administracines direkcijos virsininkaš ramiu ir isvar- 
gusm • tonu atsisveikino. <į t .

Pirmadieni? O, dar visa savaite!
Netrukus is vyr. patarėjo /K J atsitiktinai sužinojau, 

kad abu kviečiamieji busią pristatyti dr. Riffenstahl’iui, 
abu direktoriai dalyvausią kažkokiame pasitarime.

O kokiame pasitarime? Kas per audijencija?
Tuo laiku, kada buvau kviečiamas, jau tiek buvo 

Stabilizuojamas Lietuvos mokyklų veikimas Įvairiais na
ciu nuostatais, tiek varžomas kultūrinis aktyvumas ir 
inteligentijos iniciatyva, kad kiekviename .paprastame 
žingsnyje, kiekviename reikšmingame pasitarime ■ glū
dėjo arba pikta okupantu prievata arba viliojančiuose 
siurprizuose užmaskuota klasta.

Man' neįmanoma ispeti, ar, bus pareikštas ' naujas 
Suvaržymas, ar laikinai išgalvotas koks nors nusileidi
mas. . . Nuolaida?' Traku, mokytoju seminarijai vel?t . .

Naciu okupacijos begyje jau nebetruko pavyzdžiu, 
kaip komisarai, čia suvaržydami, čia nusileisdami, lavi
ruoja ir bando lietuviu tautos charakteri,
, Reformos, potvarkiai ir pakeitimai lietuviu nenau
dai. Bene daugiausia kliūdavo švietimui. Dažnas potvar
kis paliesdavo arba švietimą apskritai arba moksleivija, 
stduentija arba tam tikras mokyklas, mokytojo darba, o 
kartais net atskirus švietimo darbuotojus.

Jau pirmaisiais naciu okupacijos metais Lietuvoje 
musu Švietimo Ministerija buvo pavadinta Švietimo -Va
dyba; vyriausias jos valdytojas buvo nebe ministcris, bet 
vadinamasis generalinis tarėjas. Is pradžių sios parei
gos buvo pavestos dr. Pranui ' Germantui, kuris, bū
damas garbingas lietuvis, stengėsi, kaip jo priešai sako, 
tnerėsi is kailio, kad tik Lietuvos kultūra ir mokslo jauni
mas turėtu nors kiek pakenčiamas 'sąlygas.

Kai nepavyko Lietuvos vyru sušaukti priverstinais 
savanoriais registruotis i vokiečiu wehrmachta nei sufor 
muoti SS legijonUj komisarai uždare Vilniaus ir Kauno 
universitetus, uždare Švenčionių, Siaubu, Traku ir Ma
rijampolės mokytoju seminarijas, išdaužė langus, iškabas, 
istrupino kabinetus; gestapo vokiečiai areštavo inteligen
tus, mokyklų direktorius, profesorius ir Švietimo Gene
ralini Tarėja dr. Pr. Germantą. Tai vyko 1943 metu 
kovo menesy is 16 i 17 nakti.

Dr. P. Germantas ir visi areštuotieji ištremti i Vo
kietija, Stutfhof’o koncentracine stovykla, kur buvo kan
kinama 500 Lietuvos inteligentu, o i Lietuvos švietimo 
svarbiausiąjį -postą buvo paskirtas prof. dr. Sdhreinert, 
ir jo etatas pavadintas taip: Igatiotinis Lietuvos Švietimo 
Reikalams. Paskirtasis partinis vokietis negalėjo tinka
mai atstovauti kitos tautos reikalu, dargi po tokiu žiauriu 
ivykiu, sukrėtusiu visa Lietuva,

Patrijotiska lietuviu tauta nepabūgo .tokiu žiauriu 
naciu- priemonių. Vis tiek vyrai nėjo vokiečiu wehrmach- 
' - i'

dalis į .

tan, o tebetikusi tarnyboje lietuviu poticija padėjo broliams 
slapstytis namie ir miškuose, is anksto' pranešdama ges
tapo nutarimus ir pavojus. „Nesurasdavo.“, „Nesugau- 
davo“, ■

Tada okupantai bandė pradetikalbėtis su lietuviais 
nebe piktuoju, bet „geruoju“. Ypač, kad frontas Rytuose 
pamažu planingai“ traukėsi atgal, visu tautu radijai pra- 
nesinnejo apie - vokiečiu nepasisekimus.

Pamažu naciai, kaip spekuliantai, eme daryti nuo
laidas švietimo srityje . . pamažu. •

Visu pirma, pakeitė Igatiotini Lietuvos Švietimo Rei
kalams. Tam pačiam, iki šiol stabilizavusiam švietimą, 
nepatogu staiga- nusileisti. Ponas Sdhreinert’as išvyko 
atostogų,' pagaliau nebegrįžo. Prisistatė- i tas pačias pa
reigas kitas įgaliotinis. Tai dr. Riffenstahl.

Pastarasis tuojau pasakė keletą nuoširdžiu kalbu ir 
suge.stijonayo, tarsi butu lietuviu bičiulis, suprantąs musu 
tautos reikalus ir nelaimes.

Žinoma, jie abu — abu įgaliotinio pareigoje nebuvo 
savarankiški, nurodymus gaudavo is generalinio komįi- 
sarijato; bet antrajam, buvo patogesniu momentu pasiro
dyti nuoširdžiu, pozuoti geradari.

Dr. RiffenStahTisy peremes švietimo valdžia, „leido“ 
vėl atidaryti dvi seminar!ji. Švietimo Vadybos aukštieji 
pareigūnai pirmon eilen pasiūlė- dvi vietovi:' Siaubus- ir 
Marijampole, nes abiejose - buvo daugiausia seminaristu, 
abiejose ekonomines sąlygos tinkamenes; ir tikėta, kad 
abiejose, be ypatingai sunkiu kludu, butu patogiausia siu 
mokslo metu viduryje sutelkti auklėtinius leistam moky
klos darbui tęsti; kitos uždarytosios seminarijos per daug 
priblokštos ir staiga nebeprikeliamos.

Leidimą' gavo Siaubai, o Marijampole uzkbuvo: ne
sutiko gestapą atidaryti vėl, ir gana, neziuzjnt, kad 
generalinio komisarijato viršininkai pritarė leisti.

Neteistosios vieton vėl buvo pasiūlyta. Nagi — Tra
kai. Generabniam komiSarijatui Trakai — pazistami, kaip 
kurortine vietove, o seminarija žinoma savo erdviomis pa
talpomis; čia komisarą jatas kas vasara rengdavo vokie
čiu kalbos kursus Lietuvos mokytojams. O Vilniaus na
ciniai komisarai Trakuose buvo pasiskirstė vilas vasaroti 
ir atostogauti.

Pasiūlymas praėjo pro visits komisarus ir gestapa- 
Trakai laimėjo, tik ta laime „nusisypsojo“ vienu menesiu 
vėliau negu Siaubams, kur jau buvo mokslas pradėtas 
ir ryžtingai varomas, nebe pati riant nauju gestapiniu truk
dymu vėl uždaryti.

O Marijarnpoles mokytoju seminarijos likimas taip 
ir liko neissprestas, betgi neatmestas, nes gene;ralkomisari- 
jatas palaike; žodžiu, svarstytinas ir judintinas, kaip ir 
daugumas kitu švietimo reikalu, i kuriuos neatsakoma tie
siog beviltiškai — žadama kada nors atsizvegti, iškelti, 
nagrinėti . . . tenkinti.

Todėl Marijampolės mokytoju seminarijos .direkto
riaus iškvietimas tiesiog kalbėtis su Įgaliotiniu, vyriau
siuoju vokiečiu pareigunu Švietimo Vadyboje, gal but, 
reikalingas.

- Bet ko man tenai? Traku mokytoju seminarija vėl 
dirba. Leidimas rankose. Darbai kasdien auga. Smagu 
išgyventi seminarijos darbymeti. Kiekvienam minute bran
gi, kaip grizusiojo seminaristo džiaugsmas. Kuriems ga-, 
lams vykti i vadiba, jei Traku, seminarijos tolimesnis 
tvarkymasis yra grynai mokyklos vidaus reikalas?

Nebent padėkoti. Bet šitokiam aktui ponas, kuriam 
padėka priklauso pats nekviečia. Trakai kaip nors susi
pras patyš. . .

E, pagaliau gyvename, labai neaiškius ir įtemptus 
laikus, kamgi dar norėti, kad karo chaose ir tautu vergi
joj butu .viskas ryšku, nuoseklu ar bent issiaiskintinia.

Gal but, ponas dr. Riffenstahl užsimanė pasigirti, 
kad Trakams siurprizą padaręs, pasiteisinti, kad Marijam
polės nepasisekimas ne- nuo jo vieno priklauso ir . : . o 
ka gi daugiau? Juk tai pakanka, kad ivyktu tuščia 
maniera audiencija, kokias naciai’ labai praktikuodavo.

Priims, aukštu tonu pakalbės, bus j nuostabiai man
dagus, o po audijencijos vėl režimas tas pats: aplinkras- 
ęiai kliudys/ir Trakus. Mėgo naciai veidmainiauti. Lie
tuviai pažino ju visokias . audiencijas, priėmimus, pom
pastiškas iškilmes ir paradus.

Nors įs igabotinio dr. Riffenstahl’io, kaip švietimo, 
mokslo žmogaus, lauktina ko nors originaliau, prakilniau, 
tačiau. ■ . . ' '

Ik šiol Lietuvoje visi naciu taniai kaip vienas — 
su tomis pačiomis užgaidomis, nedorybėmis: ir Vokieti
jos bernai ir Vokietijos moksslo daktarai, profesoriai; 
jei tik priklausantis partijai, tai . . .

Taigi, nesurasdamas tikrųjų kvietimo motyvu ir 
žinodamas, kad musu švietimą prižiūri klastingas kita
tautis, audiencijoje nenumačiau nieko gera.

Netgi pabukstavau: pasakys, kad vėl seminarija už
daryta.

Nei tarnybine įgaliotinio didybe neimponavo, nei jo 
iniciatyva — reikšminga Lietuviu interesams; tačiau mane

Aloyzas Baronas

VASARA TEN
Matau kasdien pro ruka pilka — ' . «
Per kalnus ir girias regiu.
Ten pievoj skraido pienių silkas,
Ten pats žydėjimas rugiu.

Ten saulė liepos lapuos žaidžia, 
Juos dažo tūkstančiai varsų. 
Čia kurtus žingsniai mano aidi — 
As gilu ilgėsi nesu.

Žinau, nesusitiksiu niekad
Jos čia beslinkdamas gatve.
Nežaidžia čia ir saulė liepoj; . ■
Ir liūdi vasara kleve. ,

Rodos, ir paukščiai čia negieda, 
Vien tik, širdy zaizda gaji.
Ak, man užtektu vieno žiedo, • 
Kuri nuskynus butu ji.

Ilgiuos kūkalio ir vosilkos
Ir aido žingsniu jos ilgiuos . . . .
Ten skraido pievoj pienių silkas, 
Ten pats žydėjimas rugiuos. . .

kviete lietuviai viršininkai, pazistami ir neįtariami ben
dradarbiai.

•Pagaliau audiencijos išvakarėse mane užvaldė- dės
lumas, didelis nenoras vykti is seminarijos aplinkumos, 
kur su auklėtiniais ir mokytojais čia palt Tumuose, kaip 
pilyje, gyvenau.. • \

Laimingos mintys įkyriai kurstė įgalioti kuri nors 
mokytoja, 6 pačiam verčiau nuveikti koki naudinga darba 
namie, seminarijoje, mokytoju ir auklėtiniu draugystėje. 
Nieko nėra maloniau, kaip dirbti su' mokiniais, turėti 
visados prie saves jaunimą ir jausti ju idealistinius troš
kimus, nes mokytojui administracija yra be sielos; oku
pacines valdžios rastuose ir ofidaliuosie aktuose, ma
nierose stinga pagarbos žmogui, per daug rutinos „gu
drybių“, ' veidmainysčių: ziurek, kalbi net su savu tau
tiečiu ir. jau tu'jo nebepažįsti, čia jis tau tokius niekus 
kaip gryna tiesa tauškia, nežinai, ar jis ir tavimi nebeti
kras, ar is viso toks jau okupacijoj susitupėjo.

Mokytoja, okupacinio sunkmečio suvargintu, svei- - 
kiaušiai gaivina tiesioginis bendradarbiavimas su auklėti
niais — ateini i klase, pamokoje pailsi, --prasigiedrinį. 
Sunku atsižadėti tu gražiu klases valandėlių, to patri- 
jotiško, karsto jaunimo,' kuris kiekvienu momemtu pa
siryžęs del Lietuvos sutirpti frontu ugnyse, del Lietuvos!

Išvakarių nakti pranašingas sapnas: is miglu gi
lumos prisistato vienas mano pažįstamas mokytojas. Jis 
išauga toks dodelis pries mane.su kirviu ir visomis jėgo
mis kerta man i galva. Konvulsingai krūptelėdamas, 
nubudau.

Savo šeimoje issiaiskinau, kad sapnas bene reiškia 
koki nors netikėta puolimą, įvyki, nemalonumą, kuris 
gali pasitaikyti audijencijoje. Ir numoiau 'lengva ranka;

Taip nieko nepaisydamas, nustatytu laiku punktualiai 
buvau vadyboje. O audijencija per Savaite visai išbluko. .

Vienam mokytojui, vyriausiam amžiumi ir stažu, ' 
palikau igaliojima; „Prašau pavaduoti mane direktoriaus 
pareigose, kol grisiu”. •

Tai buvo mano 'nesąmoningas atsisveikinimas su 
Savo pasaukimo pareigomis Trakuose.

« 2- Audiencija
Kabinete departamento direktoriaus dar nebuvo. 

Administracines direkcijos viršininkas paprašė mane 
lukterėti, ’ prisėsti:

— Tiesiog sunku. Tokiu nemalonumu buna. Kiek • 
painiavos. .*.

— Sunkius laikus ir gyvenam, — palaikau kalba, — 
įtempta atmosfera. Dustame, spaudžiami vergijoje.

— Pavyzdžiui. Vienas direktorius praneša apie pri- . 
vaciai išlaikomas klams. Pranešimas neatitinka tuo rei
kalu paškelbto Įgaliotinio aplinkraščio. Rastus skaitome 
ne mes vieni. Nežinau, kodėl tas direktorius nesiorieSi- 
tuoja.’Gerai, jei rastas pas vokieti neuzkluva — priešin
gu a'tveju . • • Juk mes nusiunciam aplimkrascius, bet 
nežinome, kiek ten, kažkur, tu privačiu klasių. Direktorius 
savo gimnazijoje gali tvarkytis, kaip jam tinka, o pra
nešti, kaip reikalaujama. (

Nepažinau direktoriaus, kuris, rodos, paklydo kombi
nacijose. Ir nenuostabu. Tokiais laikais direktorius yra 
vienintelis mokyklos besisukąs ir nepavargstas ratas: čia 
administraciniai rūpesčiai, pradedant kreida, šluota, su
griautu pečium ir baigiant spindinčiomis klasėmis bei 
salėmis — taigi jis yra uoliausias ūkvedys; čia mokyt oju 
ligos, negalavimai, slubciojimai darbe — taigi yra tvir
čiausias sulas atlaikyti lygsvara; čia 'nemokšos žanda
rai ir SS ■ kareiviai kisasi i mokyklos autonomija, de
gina baldus, vagia mokslo priemones ir išpardavinėja 
gatvių chuliganams, b nesugadintas jaunimas apmokamu 
paršidaveliu skundžiamas ir gaudomas issilaksto i miskus 
— taigi jis yra geraširdis tėvas, jaunimo angelas sargas. 
Nebe ame laikai.. . Jei direktorius nori pakenčiamai 
tvarkytis ir nenusikalsti nei istorijai, nei reikiamam lo
jalumui, oi, reikia įsitempti. Nclaimingaį butu o'kupa-
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IS AMERIKIEČIU LIETUVIŲ SPAUDOS
Kova dėl Lietuvos laisvės Amerikos lietuviu veda

ma atkakliai. Spaudoje. jie aprašo nezmohjskas lietu
viu gyvenimo sąlygas Lietuvoje, demaskuoja komunistu 
sufabrikuota melą ir ragina visus aktyviai prisidėti prie 
išblaškytųjų lietuviu rėmimo.

VI. M I. Kalinino melas
„Draugo“ 145 nr. rašo: „Pavadintas „Lietuviu Tau

ta naujuoju keliu“, tilpes Pravdoje, vėliau perspausdin
tas visuose Lietuvos laikraščiuose. Straipsnis rašytas 1945 

, metu rudenyje. Anpt autoriaus, nėra kitos tokios tautos, 
' kuri butu taip plačiai po pasauli išbarstyta, kaip lietuviu 

tauta. Toliau Kalininas įrodinėja, kad lietuviu tauta 
.nekad neturėjusi nepriklausomybės,, kad prieškariniais lai
kais Lietuva buvo vien Vokietijos tramplynas pulti So
vietu Sąjungai, kad ji buvo visiškoj vakaru kapitalistu 
priklausomybėje. Tuo tarpu, kaib dabar, lietuviu tauta 
pati pasirinko sau kelia, pati teisingiausia, pati geriausi ir 
t. t.“

Baisus komunistu darbai Lietuvoje
Sekančiame to paties dienraščio numeryje aprasorpas 

baisusis' komunistu teroras Lietuvoje: „Apytikriai žino
ma, kad nuo rusu atėjimo (1944 m.) iki 1946 metu sausio 
vidurio (taigi, per 18 menesiu) okupantas suėmė ir isveze 
per 50.000 "lietuviu“. ’

Komunistu teroristiniai darbai pasižymi vis naujais 
nežmoniškais metodais: „Salia skaitlingu kankinimo me
todu, sovietu tardytojai dabar praktikuoja viena nauja 
metodą: tai kankinimas dėžėje. Tardomasai uždaromas 

, i specialiai padaryta deze. Dėžės dydis toks, kad užda
rytas negali nei atsisėsti, nei i sonus pajudėti. (taip ir 
turi stovėti lengvai sulenktomis kojomis. Taip išlaiko pu
santros ir dvi paras“.

Lietuvoje laimingu seimu beveik nėra. „Apie išbė
gusius i vakarus žinoma tik 'tiek, kad kurie išliko gyvi, 
gerai aprūpinti maistu ir nenuplyse. Griztantieji is va
karu i Lietuva nukreipiami i Gardino „filtracijos punktą“. 
Ten jie turi atlikti „išpažinti“ nuo pat gimimo dienos. 
Tikrovėje tie žmonės dažniausiai keliauja ne i Lietuva, o 
i placiaja Sovietu Sąjungą darbams“.

Tėvynės išdaviku likimas
„Draugo“ 147 nr., ryšium su bolševiku paskelbta 

naujiena,.kad sovietu mokslininkas profesorius Aleksander 
Bogomoliec isrades skystimą, kuri isvirkscitjs, žmogus 
galėsiąs' gyventi 150 metu, rašoma: „Jokie jovietiski 
humbukai, nei'' ju Bogomblecki skystimai neapsaugos nei 
Paleckio, nei Gedvilos, nei Sniečkaus, nei Giros, nei kitu 
jiems panašiu tautos judosiu nuo ‘mirties. Jie nueis ten,

dniu laiku mokykla, jei direktorius tik sedetii kabinete, 
rašinėtu tikslius rąstelius, tik viršininkautu mokytojams 
ir mokiniams/buna okupacijoje tokiu/, reprezentuotu mo
kykla pries vokiečius ir, žodžiu, ' viskas formaliai butu 
gerai. Be pedagoginiu, adnjinistracipiu gabumu, mokslin
gumo, stažo tokiais laikais reikalaujama kitjko ir is 

administracines- direktijos viršininko, ir is direktorių, ir 
is mokytoju.

— Kaip -Švietimo Vadybai in corpbre, taip ir 
mokykloms sunkėja darbas, komplikuojasi, ' ėda nervus. 
Netgi palūžta silpnesnieji.

— 0 yra vienas kitas paluzelis, — pritaria man 
direkcijos viršininkas ir staiga cituoja man du „.veiklaus“ 
mokytojelio skundu: vienas skundas baigiamas, „Tegy
vuoja Stalinas“, antras — Heil Hitler“; abiejuose pasta
rasis hamelconas iškoneveikta ir skundžia savo padorius 
kolegas, kaip neveiklius. .

Abu karčiai juokiamės kaip broliai. O širdin griūva 
gailestis ir neapykanta išdavikui, kuriu pasirodo gali su
tikti bet ktir. Bet mes abu laisvai reiškiam nuomones ir 

' vienas kitu pasitikim. Bent nors ir atsigauni savaji broli, 
tautieti, tebekenčianti ir nepareidavusi radęs.

— Tiesa, — sugrizo prie reikalu administracįnes di
rekcijos viršininkas, — mes neseniai, issiuntinejom aplin- 
Ikrasti . . del patalpų . . kariuomėns naudojamu . . sunai
kinto turto. . . Nevenkite atsakyti labai smulkiai . . 
nors istorijai bus medžiaga, ■ . •

— Istorijai, — atsidusau, — o daba.-' . . kas dabar9 
Tylėti? ‘ G

Tuo tarpu atvyko departamento direktorius. As .pere- 
v1. jau i kita kabinėta.

— Dirbame, pradėjome, — referavau direktoriui, 
. skubėdamas pabrėžti tai, kad, jei kas leidimą atimtu, butu 

labai nepatogu išvaikyti seminaristus.
— Kiek kursu turi? — Domėjosi direktorius.

• — Keturi pagrindinai . • Seminaristai ir mokytojai 
geroje nuotaikoje ... — toliau nebespejau isdestyti, kad 
maista ir lesąs gausiu is lietuvišku ištaigu, visuomene pa
rems; jau susitarta su reikiamais asmenimis, turiu rimtu 
garantijų; ekonominiu atžvilgiu, kiek buvo abejota, da- 
bar Švietimo Vadybai nebebus sunkumu.

Direktorius paskubino:
■— Gerai .... įgaliotinis žada vizituoti. Nuvyksime 

po savaites. . .
Atvyks? Pamanyk, tu man! Kazin kas jam dau

giau rupi: atgijusi mokykla, ar išgarsėjusi Traku pilis, 
vilos, ežerai, ar viskas kartu?

Čia kaip tik iejo kabinetan pora pedagogu: antras

■kur nuėjo Hitleris, Mussolinis, Dzierzinskis ir visa gau
ja bestijų. Jie tai tikrai nesulauks 150 metu amžiaus. .“.

Ka žydai pasakoja apie Lietuva
• „Draugo“ 150 nr. rašoma apie naujus lietuviu imi
grantus, kurie birželio 24 d. atplaukė i Naujorka. Ju tarpe 
buvo ir Lietuvos’ žydu. Vienas ju, inžinierius, kurio pa
vardė, jam pačiam prašant, neskelbiama, pasakoja: 
„Tamsta žinote, kaip baisiai vokiečiai kankino ir naikino 
žydus ir. jei po to jie bėga dar nuo bolševiku, tai galite 
suprasti, koks dabar gyvenimas Lietuvoje. Siigrize i 
Lietuva, bolševikai tarp Įritu areštavo nemaža ir, žydu,

, kuriems slaptoji policija stato klausima: jei tu buvai ge
ras žydas, tai kaip jave vokiečiai nenugalabijo, kuo tai 
gali paaiškinti, nes juk visus gerus žydus jie išžudė. Ap
klausinėjamieji aiškinasi, kad jie slapstėsi pas ūkininkus. 
Tada ir vėl klausimas, kodėl nedalyvavo su bolševikais 
partizanais. Taip apklausinėje ir ištardė valdininku pa
leidžia, ' prigrasindami, kad jei kalbės, tai gaus kulka i 
kakta. Po kurio laiko vėl kokia nakti nei is šio, nei is 
to suima, ta pati klausinėja ir dažnai-vėl paleidžia. To
kio kelis kartus areštuoto pradeda bijoti draugai bei 
pazistami ir kiek galėdami vengia susidurti, nes jau toks

♦ zmėniu įtarimas, kad jei jau ka valdininkai paleido, tai 
užverbavo jiems, tarnauti: Toks bolševiku elgesys blogai 
veikia net ir tvirčiausius nervus turinčius, o žydu nervai 
tiek daug pergyvenus po naciais nėra užtektinai tvirti, 
todėl jie visais galimais budais ir bėga nuo „išvaduotoju“ 
bolševiku“.

Jauna zydelkaitė ,pasižymėjusi Kauno sportininkė 
kuri 1945 m. buvo nuvykusi i Maskva su „sovietinės 
Lietuvos“ komanda atstovauti Lietuvos! sportą, pasakė: 
„Buvau mačiusi, kaip bolševikai elgiasi Lietuvoj, o kai 
nuvažiavau i Maskva, tai • man galutinai paaiškėjo, kad 

■ po bolševikais gyvenimo nebus, todėl sugrįžusi tuojau 
užsirašiau lenke ir taip laimingai atsidūriau amerikiečiu 
zonoje Vokietijoje. As. nenoriu dar tikėti, kad jau esu 
Amerikoje ir man vis atrodo, kad tai tik sapnas, is kurip 
bijau pabusti, kad vėl nepamatyčiau gestapininko ar 
enkavedisto“.

Laiškas is Lietuvos
Tame pačiame „Draugo“ nr. paskelbtas vieno lie

tuvio laiškas is Lietuvos. Jame rašoma: „Šiais metais 
pradėjom žeme knisti; norėjau sakyti savo, nes .viso 
amžiaus procc. igyta; ne, dabar žeme valstybiie. "Sunki 
pradžia: nei gyvuliu, nei sėklos, viską is naujo pradėk. 
Dirbam išsijuosę nuo 5 vai. ryto iki 11 valandos va

kviestasis direktorius ir Marijampolės mergaičių gimnazi
jos direktore. . Pavyzdines pr. mokyklos vedėjas is Ma
rijampolės neatvykęs del rimtu priežasčių. Vadinas, buvo 
kviesti keturi. x ’

Marijampoliskiai ■skaičiavo savas Uždarytųjų mo
kyklų bedas, as stebėjau, kaip skamba čia vienas, čia 
kitas departamento direktoriaus telefonai: vienas is va-' 
dybos skyrių, kabinetu, antras is užmiesčio, is mokyklų. 
Abu telefonai perduoda kitas Lietuvos švietimo bedas ir 
pranesimiis arba iskombinuotas varžomo švietimo išeitis. 
Direktorius čia kalba su mumis, čia i telefonus, atsi
rėmęs kedeje, tartum ministeris. Ir, štai, šia valanda mes, 
trys kviestieji, esame gyvu Rūdininkai, kad visi lietuviai 
dirba, kovoja, rizikuoja, kad musu švietimas nemerdetu- •

O, kol musu žmones, kol savieji, sėdės tokiuose po
stuose, mes 'gyvuosime! " .

Direktorius atkreipė visu dėmėsi:
— įgaliotinis siūle keisti seminarijos programas. Ši

tos neatitinkančios „Naujosios Europos“ laiko dvasios 
reikalavimu. Gerai, sakau, duokit man pavyzdžius. Pa
keisime.. O is kur jie ištrauks .tokius pavyzdžius?

Pagaliau sužinojom is departamento direktoriaus, kad 
įgaliotinis serga; progai pasitaikius per daug nusivaisino-

Telefonu departamento direktorius pranese įgalio
tiniui viesbutin, kur jis rezidavo, kas kviečiami atvyko ir 
ko trūksta, na, ir visi trys, vadovaujami departamento di
rektoriaus, pesti/automobilio nebuvo/iskeliavom pas be- 
pagiriojanti Įgaliotini.

Katedra. Gedimino gatve. i 1
Departamento direktorius draugiškai ir preciziškai 

įrodinėjo, kad mes kasmet isleidziam po devynis, šimtus 
abiturijentu, b tai karo nfetais didelis laimėjimas; įsi
vaizduokite, koks tai indelis valstybes aparatui . . inteli
gentija! f

Paskui marijampoliskiai, nujausdami, kad tuojau bu
sime pristatyti igaŪotjiniui, pakartotinai prisinhine savo 
bedas: ka ir kaip kalbėti, ko prasyti.

Pravartu man susitelkti. Bet ka. .. .
Hm .. „igaliotinis vizituos“ . . „Naujosios Euro

pos“ seminarijų programos)“ . . smagios vtiipus- . . ligd- 
,tos pagirios. .“.

Gal but, dr. Riffenstahl’is tikrai neblogas žmogus. O 
kas, kad partinis? Manykim sau, kad jis labai kultūringas, 
ne fanatikas, gal but, sušidomejes pedagoginėmis proble
momis arba, duok Dieve, lietuviams simpatizuoja? Kn- 
delgi nors vienas toks protaujantis egzempliorius negalėtu" 
kaip tik da, šitame poste, budėti ir gerinti paslijusio fron
to užnugari?

karo, Bet tai nieko, neikia padirbėti sau ir valstybei. 
Valstybei ka prievole pristatom, apmokama tvirta kai
na, pav., uz rugiu centneri 4 rub. 50 kap.; kiaušiniu ki- 
logr. (17—18 stuku) 5 rub. ir 1.1. Statom ka tik turim 
ir ka galim. . ,. Ypatingai gerai gyvena darbininkai, nes 
uždirba po 5 rubEus .dienai. . . Dabar dukrelė mokina- ■ 
si. . . Per atostogas padeda tėvui laukuose: aria, akėja, 
gano arkliuką, nes tėvo sveikata nepergeriausia. Žiema 
buvo i talka valstybei, persisaldė, gavo angina, tai ir da
bar da sirguliuoja. , .. Vienu zodįu galim pasakyti — 

‘gyvenam laimingi, kvėpuojam puikuji, gaivinanti Lietu
vos lauku orą“. _ ■

Pavojai is rytu krašto
„Draugo“ 152 nr. cituojami žinomo rašytojo — ko- 

lumnisto. George E. Sokolsky, kuriam garsusis Notne 
Dame universitetas suteikė garbės daktaro laipsni, žo
džiai: „Rytu padangėj pasirodo despotizmas, autokrati
ja. Tiesa, „satrapas dėvi europėjiskus drabužius, bet jis 
pasilieka orientalas ta prasme, kad žmogus po jo valdžia 
yra paverčiamas nieku. Tai yra individualinės valios ni
hilizmas. Tamsybės galybės puola visa savo jėga musu 
stiprumo esencija — religija ir teise“

Toliau tame pačiame pranešime rašoma: „Vokieti
joj tos galybės buvo vadinamos nacizmu; Rusijoj — 
komunizmu; Italioj — fašizmu“. Nepaisant kokiu vardu 
tos tamsybės galybės butu vadinamos, ju bendras ka-- 
rakteris yra vienodas. Todėl p. Sokolsky ir pabrėžia, 
kad komunizmas, nacizmas ir fašizmas atima is žmo
gaus asmenybe, sutriuškina jo dvasia, paverčia ji pa- ■. 
prastu daiktu ir ant jo pastato valstybe vergo valdovu, 
kuriam žmogus turi issizadėti visu savo teisiu, laisvių ir 
garbės. Individualas pasidaro nereikšmingas,, aptamsin
tas daiktas. Jis yra dingės“.

. Z. S-ius
*

'— PAT praneša, kad G. Atcheson, JAV atsto
vas i tarpalijantine komisija Japonijos reikalams, 
liepos 10 d. per diškusijas su TSRS atstovu pa
reiškė, kad nei komunizmas, nei flsizmas negali 
reikšti teisiu i vadovavima darbininku. sąjūdžiui. Jis 
Tarybų Sąjungos atstovui pastatė-šitokius klausimus: . 
,,Ar Tarybų Sąjungoje yra teisė i streikus? Ar prof
sąjungos Tarybų Sąjungoje naudojasi veikimo’ 
laisve? Ar Tarybų Sąjungoje yra įstatymas,' drau- 
dzias bausti streikuojančius darbininkus“. TSRS 
atstovas nieko neatsakė.

— O is kurio galo man pradėti ir ka akcentuoti? —’ 
Kreipiausi i savo keleivius susitarti, kad žinočiau, kokios 
deklamacijos vyks igaliotinio akivaizdoje. x' "■

— Padėkoti, — nusisypsojo marijampoliske direk
tore, ir mums visiems vieningai ir trumpai suprantama, 
kad is pradžios man tik t į e k, o antraeiliai reikaliukai 
iskils tuo momentu.

Dėkoti? Kokia keista ir sunki pareiga. Juk įgalio
tinis mokyklos neisteige, neikure. Naciai, nesiskaitydami su 
demokratines tautos laisve, panorėjo uždaryti — uždare, 
pakripo politika kitaip — atidarė. Uz ka gi dėkoti? 
Dėkoti, kai dar šiandien verkia tie vietiniai mokiniai, ku
rie neisgalejo mokytis kitur ir sugaišo istisus metus, at
siliko nuo draugu. , .

Jei, pavyzdžiui, igaliotinis — protaujanti‘figūra/na, 
ir suvokia objektyvine padėti it numato partijos politiku 
klaidas, tai savo širdyje gali mane laikyti mažyčiu vergu, 
kai pulsiu su padėka. Neduok, Viespate, kam tos audijen- 
cijos reikėjo! Kas ja ir išgalvojo!

Nebent trumpai referuoti: pradėtas darbas eina; ido- 
mu, kad igaliotinis neužmiršta Traku; laukiame vizita
cijos. . . O paskui, kaip sutarta direktoriaus kabinete 
pabūti vertėju kolegoms marijampoliskiams.

Na, štai viešbutis ’„Bristol“. 'Departamento direk
toriaus vedami, įeiname vienas paskui kita. Palengva slen
kame pirmyn ktJridorium.

Tylu. Mes susikaupė. Švedu lentoje atžymėta: Nr. 
21, 22 dr. Riffenstahl.

. — Kuri,s, esate čia ponas K. . . /ištaria mano pavar
de/, — atsiradę saka musu du uniformuoti gestapo vo
kiečiai.

m. Tamsta? Labai prašau! Užeisime i musu ištaigą 
pusvalandžiui pasikalbėti, -paskui vėl grisite.

Tas pusvalandis vėliau užsitęsė keletą menesiu.\< .
— As privalau būti kartu su kitais pas dr. Riffen- 

stahl’i,- — atsakiau, ~
Kol vienas vokietis čia pat pasakė telefonu ■ kazka 

įgaliotiniui, departamento direktorius nusigando, manes 
nebetekdamas: , ■ • ,

— Kas d-a . . . kas da . . . Nejauti ko bloga?
— Nežinau, is kur ateina, nelaime.
Man buvo išakyta dti pirmyn. ,
Ve! Gedemino gatve. Nauji palydovai. Mano kole

gos liko išgąstyje. Ir nebemačiau ju iki siol/1945.VII. 17.
Mano palydovai kaip velniukai „nuoširdžiai“ man

dagus. Mane Iddzia vis pirmuoju. Krutinėję kaupiasi pa
siryžimas: bėgti ir isimaisyti i gatves minia. . .

(Bus daugiau)
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LIETUVIU TREMTINIU MALDA

Čia duodame populiariausios lietuviu tremtiniu mal
dos, sukurtos Rymo kataliku kun- V. Raiciuno, taip pat 
tremtinio Vakaru Europoje tekstą, kuris buvo atspausdin
tas Lietuvos ig. ministerio JAV p. Zadeikio biuletenyje:

„O Viešpatie Dieve, kuris išgelbėjai išrinktąją Tauta 
is Egipto jungo ir nuvedei ja i Zadėtaja žeme, meldžiame 
Tave, sugražink mums musu Lietuvos sali laisva ir ne
priklausoma- '

O Dangiškasis Sunau, Jėzau Kristau, kuris atpirkai si 
nuodėminga pasauli savo šventa kančia ir kursai po savo 
garbingo prisikėlimo viešpatauji danguje, sugražink musu 
numylėta Lietuva laisvu tautu seimon.

O Šventoji Marija, musu tautai visuomet buvusi to
kia maloninga, ateik pagalbon musu kenčiančiai Lietu
vai.

Musu Vilniaus Ponia, Lietuvos Karaliene, melski uz 
savo nelaimingus vaikus.

Sv. Kazimierai, Lietuvos Globėjau, melskis uz savo 
kenčiančia tauta.

Visi musu salies šventieji ir kankiniai, uztarkit savo 
•nuliudusius lietuviškuosius brolius.

Ūz musu broliu ir seserų kentėjimus ir mirti po 
Caro valdžia išgelbėk musu tėvyne, o Viešpatie^

Uz Kražiuose - nužudytu kankiniu nuopelnus išgelbėk 
musu gimtąjį krasta, o Viešpatie.

Uz musu patrijotu herojiškus darbus ir prakilnias 
aukas išgelbėk musu tėvyne, O Viešpatie.

Uz musu lietuviu tautos drąsą ir ištverme pries šio 
karo' baisybes, uz musu ištremtųjų tautiečiu, bolševizmo 
ir nacizmo auku herojizma ir tvirtuma išgelbėk musu 
tėvyne, O Viešpatie.

Suteik taika ir laisve musu tėvynei, O Viešpatie, 
maldaujame Tave.

Suteik musu lietuviškam Vyčiui ir musu tautinei vė
liavai galimybe vėl suplevėsuoti virs, musu tėvynės, 0 
Viešpatie, maldaujame Tave.

Suteik viriams Lietuvos sunums malone visuomet 
ginti laisves idealus, O Viešpatie, maldaujame Tave.

Padaryk, kad mirties atveju musu kūnai galėtu ilsėtis 
musu gimtojo krašto žemėje, O Viešpatie, maldaujame 
Tave.

Suteik malone, kad musu brangi tėvynė Lietuva ga
lėtu vėl atgauti savo nepriklausomybe, maldaujame Tave, 
O Viešpatie.

Melskimės ' .
O Visagali ir visur esantis Dieve, pereituose šimtme

čiuose kantriai kentėję priespauda ir dabar ištremti i sve
timus kraštus, neteke savo prabočių namu, — mes lietu
viu tautos vaikai karstai meldžiame Tave, pasigailėk 
musu, išgelbėk musu sali, atnešk visur teisybės ir taikos 
pergale.

munistai isiviespatautu visoje Kinijoje. Tad komu
nistai veda griežta propaganda pries Amerika, tarp 
kita ko, prikisdami, kad šiuo metu parama Cang- 
kaisekui yra 3 kartus didesnė uz ta, kuria gaudavo 
karo pries Japonija metais. Kinijoje nematyti jokiu 
perspektyvu taikai. ' \

— Žiniomis is Kanados, greitu laiku ivyksias 
Amerikos, D. Britanijos ir Kanados žvalgybos ir 
kontržvalgybos viršininku pasitarimas. Bus kalbama, 
kaip apsisaugoti nuo TSRS šnipu.

— „People“ žiniomis, Ispanijos agentai Švedi
joje ir Argentinoje uz 25 milijonus svaru sterlingu 
užpirko ivairiu ginklu.

— Žiniomis is Belgrado, Italijoje prie Foggios 
amerikiečiai bfaigia irengti aerodroma B-29 ir B-32 
lėktuvams.

— IP žiniomis, reprezentantu rūmai 259 balsais 
pries 110 priėmė piftnaji Amerikos istorijoj ista-. 
tyma dėl priverstinojo naujoku ėmimo taikos rpetu. 
Demokratas Jhonson pareiškė: „įstatymo atmetimas 
butų tolygus mirtinam smūgiui pries visa musu užsie
nio politika“. Kitas atstovas pabrėžė: „Komunizmas 
visbje Europoje ir didesnėje Azijos dalyje yra pe- 
(rėjes i ofenzyva. TSRS šiuo metu jau turi po ginklu 
6 milijonus kariu ir dar šiemet pasauks 1.500.000 
vyru“.

—- „Easier Nachrichten“ pranešimu, Berlyno 
apylinkėse Sovietai sutelkė nepaprastai stiprias jė
gas. Kovos vienetai užėmė pozicijas prie Elbės ir 
Oderio žemupyje.
' „K. T.“

IS LIETUVIU GYVENIMO NAUJI LEIDINIAI

. Is Greveno lietuviu studentu gyvenimo
Vasaros semestro studijoms Grevene susibūrė ne

maža. lietuviu studentu. Būrelio skaičius išaugo iki 34. 
Miinsterio universitete klausomu dalyku atžvilgiu studen
tai susiskirsteė taip: 12 mediku (3 odontologai); litera
tai, filosofai, žurnalistai — 5, chemikai — 5, ekonomikai 
— 4, teologai — 2, muzikė viena ir vienas matematikas- 
fizikas. Kitu tautybių studentu skaičiui taip pat 
padidėjus, UNRRA davė patalpas antram bendra
bučiui, kuriame apsigyveno 8 lietuviai. Centriniuose 
studentu namuose isikurė 10. Kiti gyvena stovy
kloje. «

Lietuviu studentu buriui žymiai išaugus, buvo 
pertvarkyta ir Studentu atstovybė, kurion išrinkta: 
Antanas Laurinaitis-pirmininkų, Leonas Gerulaitis- 

' " vice pirmininku, Pranas Barauskas-sekretoriumi, Jo
nas Vailokaitis-izdininku ir Aldona Sostakaitė-valdy- 
bos nariu. Studentu Atstovybė palaiko glaudžius ry
šius su centro (Tūbingenas), zonine (Hamburgas) 
ir kitu universitetu lietuviu studentu atstovybėmis.

Dar birželio mėnesi UNRRA nutraukė dirban
čiųjų maisto davini dėl visoje Europoje pasunkė
jusios maitinimo būklės, ir studijuojančiu mokymosi 
sąlygos smarkiai pablogėjo. Vis dėlto dauguma stu
dentu labai daug dirba, aukodamiesi mokslui. Visi 
jie nori pasiruošti profesiniam darbui ir tuo akty
viai dalyvauti Tėvynės Nepriklausoymbė? atstaty
me.

Pr. B.
♦

Dailės studija , Gross-Hesepes lietuviu stovykloje
Lietuviu D P stovykloje Gross-Hesepeje nuo liepos 

mėn. 15 • d. veikia Dailės Studija. Oficialus atidarymas 
bus rugpiucio mėn. 15 d. Studijos direktorium Švietimo 
Valdybos paskirta dail. p. Stancikaitė-Abraitienėi Stu

TRUMPOS ŽINIOS
— Maskvos „Pravda“ isidėj'o griežta ir pikta 

straipsni pries lietuviu ir ukrainu tremtiniu organiza
cijas bei spauda britu ir amerikiečiu zonose.

„DP i DZ“ spėliojimais, sis straipsni kuris rysi 
su rugpiucio pirmomis dienomis Zenevbje ivykstan- 
ciame UNRRA-os tarybos susirinkime Sovietu ir 
ju satelitu atstovu ruošiamu generaliniu DP puolimu.

— „Sunday Empire News“ žiniomis, komunistu 
pasiruošimai perversmui .Egipte susekti paeit/ laiku. 
Saugumas suėrhė per 160 asmenų, tarp ju' keletą 
Tarybų Sąjungos ambasadai artimu asmenų. Jei 
revoliucija butu pavykus, karalius Faruk butu pri
verstas vykti istremtin ir Egiptas atsidurtu Tarybų 
Sąjungos žinioj. Kremlius tuo norėjo išlyginti Mo
lotovo nesekme dėl Trijrolitanijos pavertimo sovie
tine kolonija.

— „Volks-Zeitung“ rašo, kad danu sąjūdis pie
tiniame Schleswige darosi panašus i potvyni, kurio 
bangos siekia net Holsteina. Daniškos propagandos 
skelbėju esanti Slezvigieciu sąjungą, kuri balandžio 
1d. jau turėjo 28 tukstancius nariu, is ju vien Flens
burge 12.000. Dar žymesnis danėjimas pastebimas

dijoje tuo tarpu veikia tik vienas skyrius, būtent, Taiko
mojo Dekoratyvinio Meno skyrius, kuriame dėstomi šie 
dalykai: piešimas, dekoratyvinis menas, grafika, ornamen
tika, akvarelė, skulptūra, braižyba, perspektyva, meno 
istorija ir anatomija. ,

I Dailės Studija priimami asmenys, baigė nemažiau, 
kaip 4 gimn. klases. Pasižymėjusieji ypatingais gabumais 
priimami ir be šito cenzo tuo tarpu kaip laisvi klausytojai-

L. T. B. Gross-Hesepes Apylinkės 
Švietimo Skyriaus pirmininkas

*
Flensburgo naujienos

Kursai lietuviu pradžios mokyklos mokytojo cenzui 
igyti Flensburge buvo įsteigti p. m. spaliu 15 d. ir po 
8 menesįu išleido 14 mokytoju, kuriu daugumas jau 
mokytojauja. Kursus vede ju organizatorius P. Butėnas. 
Dėstė 24 lektoriai. Buvo 23 specialiojo ir bendrojo (gim
nazijos) lavinimo mokslo dalykai su 753 pamokomis.

*
, F lensfbnrgo UNRRAi likvidavus seniausia lietu

viu lageri Timm Kroger, mokykloje, kur buvo ir pačiu 
lietuviu issiremontuota didele gera sale, ir lietuvius išmė
čius uz miesto per du lagerius, sunyko ir kultūrines veik
los sąlygos. Dalis inteligentu tuo budu is Flensburgo vi
sai išsikėlė. Išvyksta ir metraščio „Dienos be Tėvynes"’ 
leidėjas A. Vaitkus kitur spaudos darbo dirbti. Pakvie
stas 1 kitur išvyko ir P. Butėnas, čia suorganizavęs mo
kytoju kursus, informacini laikraštėli nuop.m. spaliu 12d. 
„Lietuviu Informacija“, ėjusi ka's.antra diena po 4 "psl., 
ir isleideš kultūros žurnalo „Žingsniai“ 3 numerius, bu-, 
ves pradėjęs organizuoti progimnazija ir jai palikes su
daręs bibliotekėlė, flensburgieciams spaudos darbininkams 
palikės įgytus universalaus šrifto rasomaja, mašinėle, ro
tatorių, uz zumala isverstasias lesąs ir visokį kitokį turtą/ 
„Žingsniai“, atrodo, eis. ir toliau is kitur.

mokyklose.. Prie naciu visoje provincijoje tebuvo 
'like 3 danu mokyklos su 433 mokiniais. Po karo 
greit buvo 9 mokyklos; siu mokslo metu pradžioje 
dirbo 34 danu mokyklos su 4.000 mokiniu. Greitu 
laiku laukiama atidarant dar 100 nauju mokyklų su 
100.000 mokiniu, kurie bus mokbmi daniškai.

— „Times“ žiniomis, Gdynėje turėjo būti rodoma 
anglu filmą „Laivynas, kuriame tarnaujame“. Len
ku karo laivyno vadas savo pavaldiniams uždraudė 
eiti i kiną. Kvietimą pirmajam seansui D. Britani
jos ambasadorius pasiuntė- 70 asmenų. Visi jie kvie
timus gražino. Prie kino buvo išstatytos ginkluotos 
sargybos, ■ kurios jėga trukdė ieiti i kiną.

PAT priduria: Sovietai nenorėjo parodyti lem 
kains jurininkams, kaip atrodo „supuvusiu Vakaru“ 
laivynas, ir padarė presija i lenku karo laivyno va
dovybe. Be to, filmoj parodoma Ribbentropo-Molt>- 
tovo sutartis ir Chamberlaino kalba, kuria jis skel
bia kara agresoriui Vokietijai. -

, — „Daily Herald“ rašo: Žiūrint i karini žemė
lapi, matyti, kad Amerikos rolė Kinijoje darosi vis 
labiau delikati. Jei JAV atšauktu savo 'Įgulas, ko-

VAGOS, mėnesinis kultūros zumajas. Uchte, liepos 
m., nr. 3, 72 psl. Leidžia ir redaguoja: .Redakcinė Kole
gija. Iliustravo ir i matricas pervedė: Radvilas K., Gi- 
Landis K. ir Zebrauskaitė E.

,,Vagu“ Red. Kolegija savo pažadus tesi ir siomis 
^ienomis išleido 3—ji žurnalo nr. Jis spausdinamas rota
torium — rūpestingai, svariai.

Žurnalo turini sudaro: Putino, Z. Kaulienės, A. Rad- 
ziaus ir M. Mažeikos eilėraščiai (kuriu pirmieji trys per
spausdinti is kitu leidiniu), V. Ramono ir A. Daukanto 
beletristika, dr. A. Ruksos literatūrinis str. „Vergilijaus 
Enejide“, J. P. ir ,K. Gilandzio str. apie Dariu ir Gi
rėną, 'Pr. Čepėno, S.' Alsiecio, V. Vilniečio originalus 
rasiniai ir H. Harper, R. Jokson ir J. F. C. Fuller ver-' 
rimai. 'Be to, yra verstiniai straipsniai apie tremtinius ir 
BAT bombas. . " Z

Savo originalumu pasižymi V. Ramono „Kryžių“ ro
mano ištrauka — „Ir vėl ta Magdutė“ Tuoj galima jau
sti, kad tai talentingo beletristo kūrinys, kurio stilius 
lengvas, mintis — žaismingai pinama. Vykęs ir A. Dau
kanto „Paskutinio laimikio“ vaizdelis.

S- Alsietis „Racionalizacijos” str. užkliudo Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpi ir duoda visa eile priekai
štu. Tadau neatrodo, kad šitokius samprotavimus butu 
naudinga kultūros žurnale spausdinti. Tai geriau tiktu pa
sikalbėjimams kultūrinėmis temomis ' ir ' atvirai diskui 
sijai, juoba, kad tais klausimais yra ir kitaip manančiu. -

Is viso zumal'e, gal but, per daug kariniu ir bombi- 
niu rasiniu, o per maža atkreipiamas dėmesys į tikrąją 
kultūra ir jos laimėjimus.

AUSROS BELAUKIANT, literatūros ir kultūrinių 
inforrnaciju leidinys. Seedorf, 1946 m., liepos 17 d., nft 9, 
16 psl. Leidžia: Spaudos darbuotoju kolektyvas. Re
daguoja: A. Pocius. Nr. kaina 2 RM.

Beveik pusė šio leidinio — įvairiu informariju rin
kinys (Žinios is Tėvynės, Gyvenimas Lenkijoj, Žvilgsnis 
i Vokietija, Kelionė po Meklenburgą. Churchilli<^ sunaus v 
įspūdžiai ir k.). Pradžioje atspausdinta „Lituanikos te
stamentas“, Liepos 17—toji“ ir du beletristiniai daly
kėliai (Alkis ir V. Valtucio (Nedėkinga visuomenė). 
Pagaliau randame du eilėrascius, „Musu, mažiesiems“ 
skyreli ir priedą skautams „Budėk“!

Leidinys, atrodo, be ypatingo plano tvarkomas ir 
dėl to dar nesusidarė savito stiliaus. Be to, Stinga sti
presniu bendradarbiu (o ju Seedorfe esama). Gera butu, 
kad ir kalbos klaidu butu vengiama.

Jonas ir Adolfas Mekai, TRYS BROLIAI ir kitos 
pasakos. Iliustravo V. Adamkevicius. Wiesbaden, „Gie
dros“ leidykla, 1946 m., 40 psl. Kaina 4,50 RM.

Šita 'atsitiktinai i rankas papuolusi pasakų knygelė 
daro gero Įspūdžio: popierius geras, šriftas aiskus, su 
akcentais, spalvotos iliustracijos.

Knygelės turini sudaro trijų paveikslu su prologu sc. 
vaizdelis „Trys broliai“ ir 11 trumpu pasakėlių. Vaikams 
tai, be abejo, yra didelė dovana, nes- su ju lektūra labai 
sunku. Tiktai gaila, kad ne visos stovyklos susilauks sios 
knygos.

J J- G.

Redakt.: V. Kalakauskas. Leid. Lietuviu Komitetas 
Graven (Westf.)

Druck: Verlagsanstalt Heinr. & J. Lechie, 
Emsdetfen (Westf.)
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