
Atsisveikinimo su ievyne metines
Dar niekada praeityje, kiek istorija 

mene, nebuvo bėgusios svetur tokios mi
nios lietuviu, kaip 1944- metu viduvasari 
bei rudeni. Nelaisvės ir karu metais ne
maža lietuviu issiblaske svetur, apie 1/3 
tautos per ilgesni laika atitruko nuo gim
tojo krašto. Nebuvo tai masinis bėgimas, 
kaip perimai, bet. tolydinis gyvųjų tautos 
jegu sekimas. Ir ne vienam anuomet ro
dėsi Nemuno salyje kyląs padangėn kry
žius kaip ženklas nežinomos mirusios tau
tos. Daugumos nustebimui ji suklestėjo 
dailia Nepriklausoma Lietuva (1918—1940), 
kaip stebuklingai isdygusia tulpe Karo 
Muziejaus sodelyje. Naujas karas-ir vėl 
esame parblokšti ant žemes. Seniau, minė
tomis dienomis, buvo daj- imanu apsiginti 
arba praliūdėti mišku tankynėj ir netrukus 
vėl pargrizti su visa savo manta. Kartais 
sodybos būdavo sunykusios, bet kirvis ka
bojo prie lietuvio juosmens, o žalias silas 
čia pat kvepėjo sakingomis pušimis. Na
gingas lietuvis greitai atkurdavo gyvenimą 
is naujo, ir labai retas bėgdavo svetur. 
Ne tiek karas, kaip didis vargas, kaip ir 
kitas tautas, keldino toli, toli uz mariu. 
Jokiu kariu lietuvis nesibaugino ir ma
siškai nuo ju nebego. Taip jis kilniai pa
sitikėdamas paliko savo zemeje ir raudo
najai pašvaistei nušvietus visa krasta 
(1940). Bet praeita vasara bei rudeni, po 
skaudaus patyrimo, jau neliko lietuviui 
namie saugios vietos. Jokios slėpynės 
nebegalejo jo visai uždengti. Tad pirma 
karta musu istorijoje tiek daug lietuviu 
vienu metu paliko visa, su kuo nuo mažens 
ju sirdis buvo suaugusi ir taip nepagy
domai susižeidė, paslinko toliau i vakarus, 
paskui dar toliau ir dar toliau.

Štai, jau metai, karingu aisčiu ainy, 
kaip tu esi čia suniokotoj saly, toli nuo 
savo krašto. Čia išgyvenai sprogmenų 
knisa, sugrubo tavo rankos nuo ilgo kieto 
darbo, išalkai ir apdriskai, pailsai kunu 
ir dvasia, besivarciodamas po visokius pa- 
'salius, kaip nereikalingas daiktas, kuriu 
tiek daug mėtosi po kojomis. Tu atsidūrei 
vienišas ant didžio tautu vieškelio. Ant 
kiekvieno viešo kelio nieko nėra nuosavo. 
Nesugraibytum saujos smilčių, i kurias kas 
kitas nepareikštu lygiu teisiu, nes tu pa
likai visa, issivezdamas tiktai gyvybe. Tave 
kamuoja dabar tėvynės pasiilgimas, kurio 
tu nežinojai pries metus, ir smaugia ne- 
faliaujas gąsdinimas vijimosi is paskos.

o tiekos išgyventu kančių ir viso netekes 
tu turi dar kazka savyje, kas tykoma tau 
atimti. As manau, tu meni musu sentėviu 
nemaria tėvynės meile, saruniska paniekos 
žvilgsni skriaudėjams, savanoriu-kureju 
pasiaukojima bei karzygiskuma, tevai- 
nystee teises i savo žeme ir gryna lietu
viška sirdi.

Ar išlaikysi?
Dienos ritasi, kaip mielos Palangos pa

mario bangos* čia drumzlinai rūsčios, čia 
gintariniai skaidrios. Jos plukdo tave atgal 
1 tėvynė, ar stumte'stumia toliau nuo jos, 
kas žino? Viena aišku, kad ta klajūno 
buitis verčia mus kietai kovoti uz duona ir 
pastoge, nejaučiant aštrina savisaugos in
stinkto viltis ir daro atšiaurius net saviems 
broliams. Kaip smarkios liūtys kalnu uolas 
trupina i blaškomas smiltis, taip kietas
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Žemes sirdi žydinčia ir gyva, 
Plakančia ir trapia kaip žmogaus 
As jaučiu žydėjime alyvų, 
As girdžiu maldoj rasos dangaus.

Žemes sirdi pilka kaip arimai 
As regiu is vasaros vagų, 
Jos pasiklausyt ant arklo rymau, 
Jos ugnim ir jos krauju degu.

' Žemes sirdi žiema raita gilia 
Po ledu randu ir po pusnim 
Ir, kai tartum mirė dirvos tyli, 
Ji kaip paukštis gieda su manim.

Ji gyva ir gruodžio gruode plaka, 
Nenutyla ritmo jos giesme, 
Ir kaip amžinoji upe teka 
Jos gyvybes žydinti versme.

nežinios gyvenimas mus skaido, mala Ir 
daro aštriais akmenėliais. Liksime uola ar 
kruvinai susizeisdami sutrupesime. Pa
reina nuo to, kas teka pro musu siela: gai
vinanti tėvynės ir savo broliu meile, ar 
pasalines sroves, dažnai tokios drumzlinos 
ir siaurai egoistines.

Pro didžias kovas, kaip matėm, musu 
sentėviai prasiverždavo pirmyn. Negali 
aplenkti kova ir musu, jei norėsime vėl

susispiesti, kur Nemunas teka. Bet kokio 
mes ryžtamės tenai pareiti? Ar kaip 
Vienuolio Janulis, visas jėgas svetur 
isliejes, ar kaip Margis, ismokes pas 
kryžiuočius tėvynė mylėti ir uz ja eavo 
galva paguldęs? Nauji nežinios metai pries 
akis, ir nauji, rasit, mus vargai laukia, bet 
nuo kelio, vedančio i laisva lietuviška 
tėvynė niekas negali ir neturi musu 
nustumti. S. Suiiedelis.

JLiehioa, biamjl mano tejupie . . .
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Kelias i ievyne kietas ir sunkus
„Liet. Žinyne” Nr. .8 idetame vedama

jame, pavadintame „Belaukiant”, ilgiau 
sustojama ties tais visais nesklandumais, 
kurie pasitaiko musu tremtinio-emigranto 
gyvenime, belaukiant grįžimo i Ievyne. 
Visu pirmiausia čia iškeliamas didžiausias 
mūsojo gyvenimo blogumas - dykaduonia- 
vimas, pateisinamas tuo nežinomu musu 
rytojumi.

„Dykaduoniavimas — nurodoma str. — 
uaikina energija, pastangas kovoti del 

pažangos.
Prasideda žmogaus regresas, žmogus virsta 
paliegėliu. Toks nebus naudingas, jei ji 
butu galima ir greit pasiekti. Juo labiau 
toks bus žuvęs, jei emigracija truks ilges
nius laikus. O ruoštis visada geriau šiam 
blogesniam atvejui.”

Toliau sustojama ties musu tarpusavio 
nesutarimais, kurie yra kilę grynai del 
musu gyvenimo tremtinio sąlygomis. Del 
įvairiu sunkumu kaltinami komitetai, ats
kiri asmenys ir t. t. Čia prasideda pikti 
gandai, skundimai, tariamosios valdžios 
troškimas ir kt. „Tremtinys”, — rašoma 
toliau — atitrukęs nuo žemes, dar toliau 
rieda, atitrūksta ir nuo kitu žmonių. Tai 
labai nepadoru, kenkia viešajai tremtiniu 
gerovei, bet taip buvo ne vieniems lietu
viams karo metu ir jam praėjus. Is to 
knaisiojimosi po kitu sąžine su didele žala 

bendram lietuviu reikalui, is svaidymosi 
neatsakingais žodžiais kitu adresu pagrin
dine dabar išeitis — kiekvienas, pats turi 
mažiau kitus itarineti, mažiau apie kitus 
kalbėti, apskritai liežuvi prikasti. Antra, 
visokiausiais gandais mažiau tikėti, žinant, 
kad jie stiprinami emigracijos suardytu 
nervu. Atsiminti taip pat reikia, kad 
tokius gandus, kuriais butu savo tarpe kir
šinami, svetimųjų akyse diskredituojami, 
leidžia tam tikri suinteresuoti asmenys ne 
is lietuviškosios bendruomenes.

Str. baigiamas priminimu, kad kelias i 
tėvynė eeas kietas ir sunkus ir tik gerai 
pasiruosus jis galo būti sutrumpintas.
Amerikiečiai rengiasi padėti

Lietuvos Konsulas Čikagoje Petras 
Daudzvardis praneša:

„Nelaimingųjų lietuviu yra visoje va
karinėje Europoje. Su kai kuriais is ju, 
esame uzmezge kontaktą, bet su didele ju 
dalimi kol kas ryšio neturime. Tačiau, 
rodosi, jis ryškėja ir greitu laiku užsimegs. 
Nelaimingųjų lietuviu reikalu rūpinasi 
didžiosios Amerikos lietuviiNorganizacijos, 
o ypatingai Bendras Amerikos Lietuviu 
Fondas. Jis siunčia pašalpa ten, kur gali
ma ja siusti ir ruošiasi ja siusti vakarinen 
Vokietijon, kai tiktai atsidarys tenai 
keliai.”

Nepalūžome 
ir nepalusirne

Daugiau tragiškumu pasižyminti musu 
tautos istorija laikas nuo laiko vis papil
doma Įvairiomis datomis, kurios ir amžių 
begyje neišnyks is istorijos puslapiu. Pas-, 
kutiniu keliu metu laikotarpy taip pat lai
kas. pabrėžė kelias datas, kurios busimo
sioms kartoms primins musu tautos Gol
gotos kelius, XX amžiuje.

Sis, spalio menuo, tu r but, yra vienas 
liudniausiu is visos dvylikos menesiu vir
tines. Pries metus, pereitojo spalio pra
džioje, tūkstančiai musu tautos žmonių, 
neįsivaizduojamos širdgėlos kankinami ir 
klaikiausios ateities gąsdinami, dar klai
kesnes is užpakalio atslenkančios audros 
vejami, isguzejo is gimtųjų namu, perzenge 
Lietuvos valstybes siena, atsisveikino su 
gimtąją žeme, su kuria savo dvasia ir kunu 
niekas taip nėra susijęs, kaip lietuvis. Tik 
mes, kurie pergyvenome 1940—41 m., 
kurie paskutiniuju metu laikotarpyje paty
rėme toki žmogaus pazeminima, kuris kul
tūringajame pasaulyje netaikomas net gy
vuliu atžvilgiu, kurie tik gimtosios žemes 
smiltis purendami ir jos išauginti duona 
maitindamiesi jaučiamės gali pateisinti 
savo buvimą šioje zemeje, mes vieni tesu- 
prantame, su kokiu jausmu sieloje pasku
tini syki kreipeme savo žvilgsni i Lietuvos 
pakeles kryžių, berželi svyruonėli, šiaudine 
sodyba....

Tiesa, jau pereitųjų meUi Ąm 
gelis is musu fiziniai aflcrtrftmnd mro Lretr*- 
vos, atsidureme svetimane krašte, tačiau 
kartu su kitais tūkstančiais musu tautiečiu 
dar tikėjome stebuklą ateisiant, musu 
likimą isgelbeslant, mus i gimtuosius na
mus gražinsiant, tik, žinoma, np is ruduju 
okupantu malones. Deja... Kaip likimas 
mėgsta pasijuokti is pavieniu žmonių, taip 
lygiai šiuo kartu ir musu atžvilgiu buvo 
per daug negailestingas. Musu tauta nebe- 
sulauke stebuklo pereita vasara, jo nekant
riai laukia jau istisus metus ir vienas tik 
Auksciausias žino, kada jis ivyks.

Šiandien mums taip dažnai statomas 
klausimas is kitataučiu puses, kodėl mes 
nevykstame namo, kada mes vyksime? Ak, 
kaip mes trokštame vykti i savo tėvynė ir 
koks gilus yra musu širdžių skausmas, 
netekus gimtųjų namu, kokios niūrios ir 
salios yra dienos be tėvynės! Tas skausmas 
ir ilgesys tik mums suprantamas, tik musu 
sirdziu išmatuojamas. O prie dabartiniu 
sąlygų i savo tėvynė todėl mes negrįžta mes 
kad mes dar esame pasiryžę palaikyti 
savo tautos egzistencija, kad mes dar ti
kime i Žmogų, i Geri. To tikėjimo stipri
nami, mes kenčiame ir sunkias tremtinio 
dienas, pro ausis perleidziame ir musu 
atžvilgiu paleistas kartais skaudokas rep
likas, to paties tikėjimo vedami mes ne
nustojame vilčių Teisingumo laimėjimu 
visame pasaulyje. Tik teisingumas, toks 
teisingumas, kaip jis suprantamas nuo 
giliu amžių uz ji kovojusiu tautu ir žmonių, 
mums padės susigrąžinti išpiešta tėvynė, 
laisve, gyvenimo prasme.

Pradedami antruosius metus be levy
nes, mes dar glaudžiau širdyje jungiamės 
su visais musu kraujo broliais Lietuvoje, 
Istremime ir įvairiausioje emigracijoje ir 
dar karta savo sirdyse įrašome jokios jėgos 
nesuvaldoma Ir neišdildoma siekima-musu 
kelias i laisva ir nepriklausoma Lietuva. 
Lietuva mums dar nemire ir nemirs, nes 
mes gyvename jos kančiomis, jos vargais, 
jos ateiti^ viltimis. Mes Lietuvai taip pat 
nemirsime, nes musu kraujas, pataikas 
musu tautos gyvybe šimtmečius ir amžius, 
yra persunkęs kiekviena musu organizmo 
narveli, musu dvasia ir siekimai nepalau
žiami laiko padariniu, nepakreipiami taip 
nepastoviu Ir laikinu pasaulio galybių, laiko 
mados. Šimtmečiais mes esame grūdinti 
priespaudos, baudžiavos, bet tai nepajege 
is musu sirdziu išdildyti palaimingos lais
ves Rėkimu, o prieeingai-mes esame, kaip 
plienas ar geležis žaizdre, uzgrudinti, tad 
pernešime dienas be tėvynės, nugalėsime 
musu kelyje i laisve stovinčias visas kliūtis 
ir amžiams surisime savo likimą su musu 
numyletoeios Tėvynės likimu.

A. V.

1



2 psi. Nr. 4 lietuvis 1945 m. spalio 15 d.

Londono konferencija pasibaigė
Pasiektieji rezultatai nepateisina i ja dėtųjų vilčių

Nuo spalio 11 d. vykusi D. Britanijos, 
JAV, TSRS, Prancūzijos ir Kinijos užsieniu 
reikalu ministeriu konferencija Londone 
spalio 2 d. pasibaigė. Mlnisterlams nepa
vyko isspresti numatytus Potsdamo konfe
rencijoje klausimus, jei neskaityti pasiek
tus susitarimus del Vokietijos reparacijų, 
Austrijos aprūpinimo ir is dalies su Suo
mija taikos sutarties sudarymą. Ir Molo
tovo reikalavimas paskubinti gražinti is 
Vokietijos TSRS piliečius bei is šio rei
kalavimo kilęs klausimas del ’ Pabaltijo 
tautu gyventoju pilietybes liko galutinai 
nejssprestas. Nežiūrint i tai, konferencija 
tese savo darba, kol kilo nuomonių skir
tumas del esminio klausimo: kas turi kon
ferencijoje sprendžiamąjį baisa,

Potsdamo konferencijos nuostatu vie
name punkte pasakyta, kad svarstant tai
kos sutarties sudarymą su viena Vokie
tijos puseje kariavusia valstybe, sprendžia 
tos didžiosios valstybes, kurios pasirase 
su ta valstybe kapituliacija. Pvz., sudarant 
taikos sutarti su Suomija JAV nedalyvauja. 
Kitame Potsdamo konferencijos nuostatu 
punkte gi pasakyta, kad sprendžiant vienos 
valstybes reikalus gali dalyvauti visos 
suinteresuotos didžiosios valstybes. Einant 
tais nuostatais, susirinkę Londone minis
terial vienbalsiai nutarė, kad visuose 
klausimuose dalyvausiančios vaisos 5 didžio^ 
sios valstybes. Tačiau rugsėjo 22 d. Molo
tovas pareiškė, kad toks formulavimas 
Maskvoje laikomas klaida ir pareikalavo,, 
kad tik D. Britanija, JAV ir TSRS spręstu 
visus konferencijos klausinius. Jei butu 
pavesta spręsti vien tik 3 didžiosioms 
valstybėms, tai dar atmetus Europos rei
kalais nesuinteresuota Kinija, lieka tik 
Prancūzija, pries kuria, matyt, sis žygis 
buvo nukreiptas. Kita vertus, trims valsty
bėms likus, bet kuris pasiūlymas trims 
balsams balsuojant gali lengviau issisprestL 
Bito, matyt, taip pat buvo siekiama.

Attlee net laišku kreipėsi i Stalina, 
prašydamas pakeisti Molotovo reikala- 
vima. Stalinas atsake, kad jis pilnai pa
taikas Molotovo nuomone.

Reikia dar atsiminti, kad konferencijos 
metu D. Britanija ir JAV davė TSRS su
prasti, kad nepripažįstančios Rumunijos ir 
Bulgarijos laik. vyriausybes kaipo nedemo
kratiškas. Kadangi sios vyriausybes yra 
ftrtimos Maskvai, tai TSRS galėjo Įžiūrėti 
nedraugiška joa atžvilgiu mostą. Šitokiam 
nuomonių skirtumui susidarius, ministerial 
nutarė konferencija baigti.

Viso pasaulio spauda kreipia daug dė
mesio 1 pasibaigusia konferencija. Anglu 
ir amerikiečiu spauda reiškia vilti ilgai
niui susitarti su savo rytiniu sąjungininku. 
Prancūzijos uzs. reik. min. Bideaut pa
reiškė, kad Prancūzija ir ateityje stengsis 
dalyvauti visose konferencijose. Sovietu 
spauda Ir radijas kaltina vvakaru sąjungi
ninku „neprityrusius" diplomatus, kurie 
esą neparodė noro susitarti. Net prime
nama, kad dabar esą 1945, bet. ne 1938 
tnetai.

Manome, kad dabar prasidės nuomonių

^aloAlZtfL SMllltyCL
Aldona jautėsi ypatingai laiminga. Net 

kai, šokiui pasibaigus, priėjo vyriškis ir 
pakvietė Joną i kiemą, jai ne per sirdi 
nedilgterejo. Ji tvirtai juto, kad tam vyrui 
ji yra reikalinga, ir, kai jis tolo su draugu 
per sale, ji didžiavosi jo aukštu ugiu, garba
notais plaukais, juodu švarku, lengva 
eisena ir švarutėlėmis, baltomis vilno
nėmis kelnėmis.

Juodu nuėjo, o Aldona atsisėdo pasienyje 
ir ramiai seke šokančiųjų poras. Is judesiu 
ir žvilgsniu ji spėjo šokančiųjų mintis, ir 
Smagus sypsulys tarpais nubėgdavo jos 

■veidu. Kitam šokiui isvede ir ja. Ji me
chaniškai seke vyriškio judesius, bet ne
rodė jokio susidomėjimo nei šokiu, nei 
vyriškiu, tik akys kartkartėmis nuslysdavo 
šokančiu minia ir pasieniais. Kita šoki 
prasėdėjo viena. Jonas nesirodė. Aldonai 
pasidarė neramu. Ji pakilo ir išėjo i kiemą.

Naktis buvo tamsi. Drėgnas vejas trauke 
nuo upes ir gūdžiai ose pušynas. Netofi 
jjusyno patvory smestelejo balta deme. 
Smestelejo, pranyko, vėl pasirodė ir 
austojo. Aldonai pasirodė, kad «jos ausis 
pasiekė neaiškus žodžiai. Ji valandėlė 
svyravo, paskum apsigraibydama nusileido 
r>ra laipteliu žemyn i takeli ir pasuko 

ta puse, kur baltavo dome.
Nerimas sirdi kas žingsnis vis labiau 

epaude. Ji išgirdo keletą garsu ir nebeabo- 
jojo, kad tenai jos pasididžiavimas ir mo
teris. Ji net nebando ispeti, kuri stovyklos 
moterų galėjo kėsintis nunešti jos laime.

Dabar pro pusu svokstima aiškiai buvo 
girdėti smulkus moters kikenimas ir žemas 
sultingas Jono balsas. Aldona visiškai sulė
tino žingsnius, paskum nebeteko drąsos ir 
Bustojo prie alyvų krūmo.. Ji nebegalejo 
toliau no žingsnio žengti ir nežinojo, ka 
reiketu daryti susitikus akis 1 aki. Iki 
•lol ji temokėjo mylėti ir būti ištikima. 

aiškinimas tarp didžiųjų valstybių sostiniu. 
Dar neaišku, ar ministerial vėl susirinks, 
ar Trys Didieji nutars asmeniškai susi
tikti.

PROFESINIU SAJUNGU KONGRESAS
Vykstąs Paryžiuje pasaulinis profesiniu 

sajungu kongresas nutarė Įsteigti nuo
latiniu profesiniu sajungu internadonala 
Ir jam išdirbti statutu. Siam nutarimui visi 
dalyviai karėtai pritarė. TSRS profesiniu 
sajungu atstovas pranešu, kad TSRS, nors 
ir pritarianti statuto charakteriui, tačiau 
neprisidesianti prie jo sudarymo, nes lai
kanti busimąjį internacionalą nekompe- 
teiingu tvarkyti Įvairiu valstybių viduje 
darbo problemas. Is to tvirtinąs! pagristas 
spėliojimas galint kilti ir prof, sajungu 
judėjime Įvairiu sroviu.

ŽYDU KLAUSIMAS
JAV prezidentas Truman kreipėsi laišku 

1 Attlee, siūlydamas Europos, o ypač Vo
kietijos ir Austrijos benamius žydus per
kelti i Palestina. Britai su prezidento siū
lymu sutinka ir ieško keliu šiai emigra
cijai sklandžiai pravesti, nes žydu "hpgyven 
dinimas Palestinoje gali virsti nauju arabu 
— žydu ginčo objektu. Jau dabar Moslem- 
Lyga arabu valstybių vardu griežtai proles-, 
tuoja ir perspėja, kad galis kilti šventas 
karas pries žydus.

PIETRYČIU EUROPOJE
Lenkijos.laik. vyriausybe pareiškė nu

traukusi konkordatu su Vatikanu uz tai, 
kad jis vokiečiu okupacijos metu neva pas
kyręs vokiečiu vyskupus i grynai lenkiš
kas sritis. Vatikano organas „Observatore 
Romano" paaiškino, kad Vatikanas savo

Siuo metu Ltineburge vyksta teismas, kuriame teisiami buvę koncentracijos stovyklų 
Belsene ir Auschwitze pareigūnai. Tose stovyklose buvo nuzudytą^tukstanciai ka
liniu. Atvaizde — buv. stovyklos komendantas Krameris su savo gynėju.

Seseliai pajudėjo. Aldonh susigūžė uz 
krūmo, ir kai juodu praėjo susiglaudė ir 
snibzdedamiesi, ji butu galėjusi ranka pa
liesti ju drabužius.

Saleje dzazas grojo siūbuojanti tango, 
bet juodu pasuko i kaire ir pranyko pu
šyno tamsume.

Aldona, nebegalejo suprasti pati saves. 
Ji nepyko nei ant Jono, nei ant tos moters; 
ji net nepajudėjo Is vietos ir nejuto ge
liančio vėjo, kuris kiaurai skverbėsi per 
plonuti drabuži.

Ak, ji ir buvo ištikima. Kai ana naktį 
atėjo gestapas 1 Vilniaus gatve ir pasiėmė 
jos vyra, visas jos gyvenimas tebuvo tik 
mintis apie ji. Nesulauke ji ne vieno 
laiško, ne vienos žinios, bet niekada ne
pametė vilties, kada nors susitikti.. Ir kai 
vėl ėjo bolševikai, ji pirmiausia susikrovė 
jo drabužius: dvi eilutes, batus, baltinius.

Kai truko duonos, ji maine savo suk
neles ir Įik paskiausia atidavė jo tamsia 
eilute, bet juoda svarka ir baltas vilnones 
kelnes paliko ligi galo. Sake, ateis pava
saris, gal vasara — vistiek ji surasiu, o 
paskum ateis taika, ir mes grįsime namo. 
Tada vėl viskas bus gerai.

Bet praėjo pavasaris ir atėjo vasara, 
praejo metai ieškojimo ir blaskimoai po 
visus Vokietijos kampus, praejo ir karas, 
o jo niekur ne pedos_ Nebeliko vilčių 
rasti, blėso — grizli namo. Priešaky pa
liko tik sunkus vienišo gyvenimas, ir ji 
šia vašara nebeteko vilties.

Paelby jaunimas maudėsi ir krykštė. 
Ji viena sėdėjo ant stataus kriaušio, ziuręjo 
i pilka, gilu, plačiais sukurtais vilnijanti 
vandeni ir juto, kaip traukia gelme. Ji ir 
neverke, bet asaros, retos ir dideles, kaip 
bedalio skausmas, krito is akiu. Dabar, ar 
kada nors — tai vistiek turės Įvykti. 

laiku stengeeis priešintis vokiečiu vyskupu 
paskyrimui, bet naciai to nepaisė. Vati
kanas is savo puses taip pat nutraukia kon
kordatą su Lenkijos laik. vyriausybe, kal
tindamas ja sulaužius konkordato 11 str., 
būtent, nutraukus kataliku dvasiški jai sub
sidijas ir persekiojant kunigus. Lenkijos 
laik. vyriausybes nusistatymas ir siekiai 
dar labiau aiškėja is to, kad dabar iškelta 
byla pries Dancigo vyskupą uz jo neva 
naciška laikysena 1939 m. vokiečiu okupa
cijos metu.

JAV sutiko uzmegsti diplomatinius san
tykius su Vengrija (panašiai mananti elgtis 
ir D. Britanija) su sąlygą, kad Vengrijoje 
butu pravesti laisvi rinkimai, garantuota 
spaudos ir žodžio laisve ir sudaryta vakaru 
supratimu demokratiška vyriausybe. Veng
rijos laik. vyriausybe su tuo sutikusi.

Jei Rumunijoje ir Bulgarijoje pastaruoju 
metu mažiau beivyksta viešu demonstra
cijų, kuriose reiškiamos simpatijos Rytama, 
tai Jugoslavija vis daugiau komunisteja. 
Jugoslavijos vyriausybe palalkas „tėvynės 
frontas" nuolat stiprėja, neseniai pasisakė 
prie jo prisidėti savo suvažiavime Belgrade 
ir serbai. Jugoslavijos visuomenines ir 
karines organizacijos palaiko glaudžius 
santykius su TSRS, ju atstovai lanko 
Maskva, Leningradą ir kt. Mars. Tito apdo
vanotas auksciausiu sovietu „pergales or
dinu".

JAV STREIKAI MAŽĖJA
Automobiliu pramones, tekstiles, miško 

apdirbimo darbininku ir net New-Yrko 
liftu aptarnautoju streikas, apemes vienu 
metu net arti puses milijono žmonių, pasta
ruoju laiku žymiai mažėja. Su dar negri-

— Liūdna, — pasakė rimtas, gilus bal
sas, ir ji kruptelejo, paskum staiga pasuko 
galva?

Balsas buvo, kaip jos vyro, bet salia 
stovėjo Jonas, toks pat lieknas ir tvirtas, 
bet ne tas.

Ir jis atsisėdo ant kriaušio.
— As žinau, ka tu galvoji, — po valan

dėlės tyliai kalbėjo. — Jeigu nėra savo 
gyvenimo, svetimas manes irgi nebevilioja. 
Verčiau tada plaukti ir nebelsplaukti...

Nuo tada juodu pasidarė draugai. Jis 
nieko neturėjo, o jos lagamine dar buvo 
baltiniu ir vyro eilute.

Muzika nutilo. Nebebuvo girdėti ne 
žmonių balsu. Ir visuose bendrabučiuose 
jau buvo tamsu. Jono lange taip pat nebe
buvo svieeos. Kai ji grizo, kambario drau
ges snarpste, ir lik viename kampe dar 
buvo girdėt snabzdesys. '

Aldona krėtė šiurpas, bet i lova gulti 
neturėjo jokio noro. Susisupo i apklota ir 
atsisėdo lovos kamputyje. Langas jau pil
kėjo. Toli, pro pusu viršūnes nežymiai 
brėško rytas.

Aldona pabudino staigus sukrėtimas: 
viena is mergaičių smarkiai papurtė uz 
peties, susuko:

— Alde, pusryti pramigai I — ir išbėgo.
Is pradžių ji visiškai nesusivokė, nei 

kur esanti, nei kodėl skersai lovos susi
rietusi guli, bet pašoko, paėmė maisto kor
tele, pavarte ir vėl padėjo ant stalo galo. 
Ne, valgyti ji visiškai nenori. Ne pagal
voti. Pirma karta nuo to laiko, kai is Lietu
vos išbėgo.

Ant stalelio stovi vaza su gražia rusvu 
smilgų puokšte. Juodu vakar buvo pu
šyne, ir ta visa puokšte surinko Jonas. 
Su didele kantrybe jis vaikščiojo tarp 
kelmu ir skynė pačias gražiąsias, o ji 
žiurėjo jam I akis ir narnate ne seselio 
negerumo. Argi siais laikais žmones ir 
akimis išmoko meluoti?

Viena smilga per puse pagniuzusi ir 
palinkusi is puostes. Ji tokia viena ir 

rūsiais prie darbo darbininkais per ju 
atstovybes Darbo Ministerija veda derybas. 
Streiko likvidavimas, be savo grynai me
džiagines Įtakos i JAV tautini ūki, turi 
nemažai ir politines reikšmes uz JAV 
sienų.

TOLIMIEJI RYTAI
Japonijos imperatorius Hirohito aplanke 

gen. Mao Arthur jo stabe Tokio mieste. 
Tai buvo pirmasis istorijoje Japonijos val
dovo vizitas pas svetimtauti Japonijos teri
torijoje. Susitikime buvo pasitarta del 
esamos padėties ir užtikrinta amerikiečiu 
pagalba Japonijos atstatyme. Gen. Mac 
Arthur parenske savo nepasitenkinime del 
Japonijos vidaus reikalu mlnisterio žygiu, 
liečiančiu japonu policija. Todėl Japonijos 
ministerlu kabinetas atsistatydino ir su
darytas naujas.

VOKIETIJA
Mars. Montgomery Londone pasakytoje 

kalboje apie britu politika nugalėtosios 
Vokietijos atžvilgiu primena, kad ateinan
čia žiema del maisto ir kuro trukumo 
Vokietijoje galt kilti epidemijos. Maisto 
davinį siekiama padidinti iki 1.500 kalo
rijų. Naciu šalinimas ia viešojo gyvenimo 
vykstąs ir toliau. Vokiečiams duota gali
mybe pasireikšti politiniai, pradedant nuo 
valsčių rinkimu. Britai neleisią Įsiviešpa
tauti Vokietijoje kuriai nors vienai poli
tinei partijai, bet duosią galimybe pasi
sakyti visai vokiečiu tautai. Visuotini rin
kiniai Įvyksią ne anksčiau pavasario.

Londone Įsteigta tam tikra Įstaiga, kuri 
tvarkys britu okupuotosios Vokietijos zo
nos reikalus.

Sovietu zonoje pradėtas žemes ūkio re
formos vykdymas. Parceliuojami, neatly
ginant savininkams, ūkiai per 400 margu. 
Žeme dalinama bežemiams ir maža
žemiams. Sovietai šia žemes reforma nori 
padaryti gala Prūsijos „junkeriu" luomui

Kam karas kilo?
Londone Isetnaa lenku „Dziennik polskl 

1 Dziennik zolnierza" straipsnyje, pava
dintame ' „Sestos skaudžios sukakties 
proga", perzvelgee politine situacija, išsau
kusia si kara, kurio pirmoji ugnis Įsilieps
nojo Lenkijoje, ir nurodęs milijonines 
lenku tautos aukas uz Lenkijos laisve ir 
nepriklausomybe, sulaukus karo pabaigos, 
stato klausima: Kas si kara laimėjo. Laik
raščio nuomone, lengviau butu atsakyti, 
kas kara pralaimėjo. Taigi: kara pralai
mėjo visos vidurines ir rytines Europos 
tautos. Visu pirmiausia kara pralaimėjo 
Lenkija, kuri po eeeeriu metu nenuilstamos 
kovos sausumoje, ore ir juroje, neteko 
10 milijonu tautiečiu, tapo išdalinta ir 
atstumta. Sios sestos skaudžios sukakties 
— sereriu metu nuo karo pradžios sukak
ties proga — lenku tauta stovinti pries 
tragiška klausima: Kodėl sis karas kilo? 
Kokiais tikslais vyko? Kam tiek daug 
auku? Esą, šiandien i siuos klausimus joks 
padorus žmogus negalis duoti atsakymo, 
nes pasaulis -visu šimtmečiu atsigręžę® 
atgal, griuvėsiuose paslėpdamas visas 
viltis.

atsiskyrusi, kaip ir Aldona. Ji paglosto 
palūžusios smilgos viršūne, paskum pakelia 
aukštyn ir atsargiai paleidžia. Smilga vėl 
nusvyra ir dar žemiau nuleidžia skarota 
viršūne.

— Nauju lietuviu atvežei — susuko Įbė
gusi mergaite. — Sako yra buvusiu kacete. 
Gal ir tavasis...

Bet Aldona tik kilsteli be gyvybes akis 
ir vėl nuleidžia jas i smilga. JI galvoja 
apie pušyną, apie ana skardžiu ir mato 
po kojų pilkus sukučius. O žmonių čia 
gali Vežti ir vežti. Ji žino, kad nieko jos 
širdžiai brangaus nebeatves.

— Ar čia ji? — pasigirsta balsas uz 
duru, ir Aldonai nueina karstas šiurpulys 
per sirdi.

Ji pašoka ir vėl atsisėda. Tarp duru 
stovi jis, Algimantas, nepaprastai didelis, 
lyg butu per ta laika užaugės, dideliais 
lopais uziopytom kelnem, ir isbales, iš
balęs, net žalsvas, kaip dumblas upes pa
krašty.

Jis valandėlė stovi tarpdury, paskum 
žengia kelis žingsnius per kambarį.

Aldona pasikelia pasitikti, bet staiga 
pravirksta ir užsikniaubia ant stalo. Ji 
verkia garsiai ir pasikukčiodama.

— Aldona, — pasako vyras ir nevikriai 
padeda ranka ant papurusiu plauku. —- 
Aldona, kas? ...

Bet ji verkia ir nieko neatsako.
Tarpdury susikimse kelios smalsiai! 

veidais Ir juoku springstančiom akim mo
terys.

Algimantas mechaniškai ištraukia is 
ptiostes palinkusia smilga ir atsisuka i 
duris.

— Kas čia atsitiko? — paklausia.
Bet moterys irgi nieko neatsako. Jos 

tik' prasiskiria i abi puses ir tarpdury 
nebelieka nieko, tik Algimantas stovi vi
dury kambario su rūpesčiu veide ir suka 
rankoje gražia, bet palaužta, smilga.

Jurgis Jankus.
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Jlnkamai MtflMzMtuoJzune. <mutu tautini /neita
Vos spėjome susieiti i didesnius būre

lius, kai pradėtas organizuoti musu kultū
rinis gyvenimas. Stovyklose lietuviu komi
tetu ar energingesniuju asmenų iniciatyva, 
lygiagrečiai su švietimo ištaigomis, 
kaip pr. mokyklomis ar gimnazijomis, 
susitvėrė chorai, tautiniu šokiu grupes, 
valdybos ir literatūros būreliai. I si darba 
įsitraukė visos musu menines pajėgos. 
Menininkai profesionalai daugelyje vietų 
atskirai sudarė savo grupes arba kaip ju 
vadovai dirba su mėgėjais.

Daugelyje atveju šie meniniai ar meno 
mėgėju vienetai turėjo progu pasirodyti 
savo stovyklos ar apylinkių lietuviams. 
Lietuviška daina ir musu tautinis sokis 
daug kur isskyre mus is gausiu kitataučiu 
tarpo, alkreipdami i mus stovyklų adminis
tracijų ar kt. vadovaujančiu asmenų dė
mėsi. Beveik kiekvienas lietuviu me
ninis vienetas yra koncertavęs britu, ame
rikiečiu ar prancūzu kariams. Nekalbant 
jau apie musu profesionalu menininku 
pasirodymus, visur sulaukiamas didelis 
pritarimas ir pelnomos dideles musu 
tautai simpatijos. Kaip pavyzdi musu tauta 
svetimtaučiu tarpe isgarsinusio ansamblio 
galime paimti Alf. Mikulskio ansambli, dir
banti prancūzu srityje. Alf. Mikulskis, 
Lietuvoje sukures stipru menini vienetą, 
jo nepaleido ne išeivijoje, gyvenant sun
kiomis sąlygomis. Isvykes ,is Tėvynės, an
samblis koncertuoja Vienoje, Berlyne, o 
dabar musu tautini mena garsina visam 
pasauliui, koncertuodamas vakaru sąjun
gininku kariams ir per radiją. Apie si an
sambli yra plačiai rašiusi prancūzu, ameri
kiečiu ir šveicaru spauda. Amerikiečiu 
laikr. „Herald Tribune" pranešimu, jis 
koncertavęs JAV generolo garbei, kitu gi 
atveju ansamblio koncerto klausėsi 70 
prancūzu generolu ir 1.400 karininku. 
Laikmečiuose ta proga pabrėžiamas glau
dus lietuviu bendradarbiavimas su vakaru 
saj. organais.

Ir maži, net ne profesionalai, o sava
noriai mėgėjai menininkai savo suruošta 
programa yra atsiekė dideliu laimėjimu 
musu santykiuose su saj. valdžios atstovais, 
taip gražiai atstovaudami musu tauta. 
Todėl ir is musu centru yra raginama visur 
organizuoti ir plėsti tu meniniu vienetu 
veikla, o didesniuose lietuviu gyvenamuose 
centruose rūpinamasi suburti reprezenta
cines musu menininku pajėgas.

Gyvename ir dirbame, plačiai issisklaide 
po visas saj. valdomas Vokietijos sritis. 
Musu meniniu vienetu bei ju vadovu veik'os 
negali priziur.eti atitinkama ju menine 
aukštuma suinteresuoti asmens bei or
ganai. Todėl, negaudami is niekur jokiu 
konkrečiu direktyvų, meno vadovai dirba, 
savo nuožiūra. Esti atsitikimu, kur per 
neapsiziurejima arba per reikalo nesupra
timą iškraipomas musu tautines kultūros 
charakteris. Viena musu jaunimo auklė
toja ir jo didele bičiule, pakviesta vado
vauti Ir priziureti tautiniu šokiu grupes 
veikimą, atsakiusi:

r Gerai. Sutinku, tik prašau man prista
tyti asmenis, kurie tikrai galėtu musu tauta 
reprezentuoti.

Ir ji toliau aiškina, kad i tautiniu šokiu 
grupe ar chorą reikalinga parinkti tokius 
asmenis, kurie ne tik sugebėtu šokti ar 
dainuoti, bet ir butu tinkamos išvaizdos.

Be
Pamažėl,1 o kartu taip greitai slenka 

dienos. Rodos, tik pries savaite, pries me
nesi paskutini karta pažvelgėme i mėlyna 
teviskes dangų, pasiėmėme sauja gimtosios 
žemes, o tačiau jau metai ir daugiau pra
bėgo nuo to laiko, kai paskutine pėda 
ispaudeme gimtojoj žeme j. Vizijoj, rodos, 
dar regime paskutines ratu vezes per gim
tuosius laukus, o tačiau rudens purvas, 
žiemos pūgos tas pėdas jau uznese, užly
gino. Jau metus ir daugiau klaidžiojame 
po svetima sali, gėrimės svetimu dan
gumi, liūdime neteke brangiausio turto — 
savo teviskes. Ak, tik dabar mes pilnai 
suprantame, kas tai yra tėvynė! Ir mo
tina, ir maitintoja, ir vargu lengvintoją, 
Ir šviesesniu vilčių puoselėtoja! Viskas, 
viskas, viskas! Ir visa tai liko uz tūks
tančiu kilometru. Ir dar varge, neapsa
komoje ir tik mums vieniems suprantamoje 
nelaimėje.

Nors tūkstančiai, dešimtys tukstaiiciu 
musu tautiečiu laikinai prisiglaudė po sve
timos valstybes sparnu, tačiau mes čia din
gome, kaip lasas juroje. Mes klaidžiojame 
čia svetimu žmonių minioje. Joje mes sumi
šome, Issiblaskeme. Rodos, kad musu taip 
maža beliko. O teviskeje mes skaičiavome 
savu žmonių milijonus. Važiavome per 
miestus, per kaimus ir viensėdžius — Ii 
visur girdėjome ta pati lietuviška žodi, 
visur sutikdavome raukšlėtų, gyvenimo 
rūpesčiu išraižytu veidu lietuve motina, 
lino žiedo spalvos akimis, o jo pluošto 
plaukais pasidabinusia sese lietuvaite. Cla, 
svetimoje salyje, mes apkeliavome tūks
tančius kilometru, mateme simtus miestu 
ir miesteliu, pro mus pravilnijo milijonai 

Juk nuo to labai priklauso Ir ansamblio 
pasisekimas. Čia labai teisinga pastaba, 
o su tuo daugelyje vietų prasilenkiama. 
Meninio sąstato parinkimai lygiai pat yra 
svarbus, kaip ir repertuaro sudarymas; 
o ir šioje srityje, kaip pasirodo, esti nusly
dimu.

Štai, vienoje stovykloje choro vadovas 
kažkokiu atkaklumu gina viena daina, 
kurios choras niekaip nepaima ir, ja išaky
damas^, dainuoti, gadina visa koncerto 
ispudi; kitur gi i vyko taip, kad britu ka
riuomenes atstovams pageidaujant ekspre- 
singu šokiu, nesitenkinant musu tautiniais 
šokiais, vad. ansamblio vadovas susisaukes 
istisa menine komisija, tariasi, kaip tuos 
tautinius sokius perdirbti, kad jie patiktu. 
Tik paskui, vyresniųjų patarimu, susi
prasta, kad jokiu tautiniu šokiu iškraipymu 
negali būti. Vėliau sužinota, kad šiuo ab 
veju labiau pageidaujami kabaretiniai šo
kiai. Nusideda ir nusides tie nesupratlyvi 
meniniai vadovai, kurie net .dristą galvoti 
apie musu tautiniu šokiu charakterio kei
timą. Juk aišku, kaip diena, kad musų tau
tiniams su kabaretiniais šokiais niekuo
met nebuvo ir nebus pakeliui. Todėl savo 
meniniais patarnavimais reiktu rodytis tik 
tenai, kur jie tinka, o kur reikalingi kito
kie numeriai, ir mes ju neturime, tai 
geriau visai nesikisti.

Musu širdys, musu sielos kartu su sesėmis pavergtoje tevyneje

PoJtc(a£u£iiia
Stovyklose, lageriuose dabar gyvena ne

maža lietuviu. Daugelyje vietų lietuviu 
padėtis stovyklose patogi tuo, kad jie gy
vena vieni, be kitu tautybių, lyg ir ma
žomis pusiau savarankiškomis lietuviš
komis respublikomis. Nežinia, kiek ilgai 
teks taip gyventi, bet daugiur atliekami 
paruošiamieji darbaį rodytu, kad bus 
ziemojama vietoje. Kad gyvenimas visiškai 
neapsnustu taip besėdint, reikia judinti 
kulturini darba, ir tai nemažos naudos 
turėtu visiems lietuviams. 0 stovyklos 
bendruomeneje toks kultūrinis darbas vi- 

žmonių, ir toje beribeje žmonių juroje 
mes taip retai besutinkame savo krašto 
žmogų, bendro likimo tautieti. Tartum 
mažytes saleles didžiuliame okeane issl- 
barste musu kraujo žmones.

Atrodo, pesimistiskas musu gyvenimas. 
Ir viltys, rodos, visos palaidotos. Bet ne! 
Musu veidai giliu rūpesčiu išvagoti, skau
džiu pergyvenimu iškraipyti, tačiau ne be
viltiški. Šiandien mes dar labiau esame 
isitikine šviesia savo tėvynės ateitimi, negu 
bet kada. Šioje svetimoje salyje mes esame 
tik laikini svečiai. Didžiules audros už
klupti mes esame išmesti is savo mažyčio 
laivelio, ir audringo gyvenimo bangos, 
pragaištinga rytu stichija mus nubloškė i 
svetima kraštą. Nors tėvynės žemes po 
savo kojų nebejaučiam, tacidū mes esame 
gyvi, kūrybingi jos nariai. Likimas mus 
nepajege ir neįstengs palaužti. Užtvaros, 
kurios mus skiria nuo gimtosios žemes, 
yra laiko padarinys. Jos bus palaužtos ir 
kelias i tėviškė, laisva nuo visokios tironi
jos tėviškė, vėl bus laisvas. Musu sirdys, 
musu sielos yra likusios tevyneje ir kartu 
su milijonais musu tautiečiu kenčia skaudu 
likimo bandymo. Mes šiandien svetimoje 
salyje dar jaučiamės laimingesni uz savo 
brolius, likusius anoje puseje. Ten pasili- 
kusiuju ne vieno paskutines viltys bus pa
laužtos žiauraus ištrėmimo, ne vieno širdie 
nustos Lietuvai plakusi perverta is niekšo 
rankos paleistu švinu. Tai mes jaučiame 
ir tas blogas nujautimas dar daugiau ukanu 
ineea 1 musu pilka kasdienybe.

Ak, sunkiu bandymu metais ir giedrio
mis pavasario dienomis po mm laukus 
amžinai skardėjo skambios lietuviškos dai

Kalbant apie musu menine saviveikla, 
būtina iškelti dar viena budinga neigiama 
fakta. Kai kuriose vietoveee nepilnai me
niniai subrendusiu vadovu vedami vad. tau
tiniai ansambliai, sventimtauciu akyse, 
norėdami gauti kokiu nors lengvatų, ar kL 
sumetimais, pasiskelbia „žinomais", „gar
siais", net „reprezentaciniais" ansambliais, 
nors faktinai yra tik prade
dantieji ir būva tokiais, kolei jie susitinka 
su stipresniais konkurentais ir tampa 
anųjų „nunesti".‘Tasyk tiems patiems lietu
viams esti labai nepatogu prieš svetim
taučius ir tenka aiškinti susidariusius ne- 

i aiškumus. Šito neturi būti. Kolei musu 
gyvenimas ieis i normalias vezes, kolei 
musu centrai dar nespėjo susitvarkyti, kad 
is aukščiau tinkama linija galėtu kreipti 
musu kultūrine veikla, laikykimės tvirto 
nusistatymo visur ir visuomet tik rimtai 
apgalvojus, daryti viesus pasirodymus ir 
sprendimus.

Musu visu pareiga yra daboti, kad ta, 
sunkiose gyvenimo sąlygose gimusi ir pa
sišventusiu žmonių realizuota, lietuviškos 
kultūrines veiklos idėja butu panaudota 
musu pačiu meniškiems reikalams tenkinti 
ir tinkamai musu reprezentacijai pries 
svetimtaučius, nenusidedant jos pagrin
diniams principams.

S. Narkeliunaite.

&iltaAututfea&
siskai galimas ir reikalingas. Mokyklos, 
vaiku darželiai, populiarios paskaitėlės, 
kursai suaugusiems, chorai, vaidinimai 
(deja, trūksta scenos veikalėliu) — visa 
tai reikalinga, bet ne visur yra. Laiko be
veik visiems užtenka, ir kulturinis darbas 
tik atitrauktu žmones nuo tuštybių. Ana, 
moterys, net ir vyrai beveik papročiu 
baigia paversti rytinius sapnu pasakojimus 
ir aiškinimus. Jeigu nemaža sapnuojama, 
tai, vadinas, dar perdaug miegama. ZO jau
nimas visa laisvalaiki galėtu paversti 
besportuodamas, jei sporto reikalas butu

nos. Jose sudėta visa lietuvio siela. Jose 
slypi sielvartas ir džiaugsmas, pavieniu 
žmonių dvasios skundas ir visos musu tau
tos vingiuoti Golgotos keliai. Šiandien, 
kada mes likome be tėvynės, kada mes 
visko netekome, daina tačiau kartu su 
mumis išskrido i plačias Vakaru Europos 
lygumas. Kaip dažnai čia laukuose nus
kamba:

„Graži tu, mano brangi tėvynė,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai: 
Graži tu savo dangaus mėlynė! 
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei..
Plačiai, plačiai laukais ir lygumomis 

nuskamba lietuviškos dainos posmai. Jos 
aidas toli atsiliepia miškeliuos ir gojuos. 
Pabėgėlis lietuvis joje Išlieja savo siel
vartą. Gal daina mus arčiausiai ir riša su 
kenčiančia tėvynė. Jos posmuose nub
lanksta ir pal>egelisko gyvenimo pilkos 
dienos. Mes matome, rodos, banguoja 
musu gilusis Nemunas, dailioji Dubysa, 
tamsusis Nevezis, tylioji Šešupe. Joje mes 
išvystame savo sesių rutu darželius, joje 
mes vėl matome Vilniaus bokštus, su ja 
iškyla Gedimino pilis, jos posmu lydimi, 
rodos, keliaujame tamsia nakti teviskes 
keleliais, ieškodami nakvynėlės uošvio 
kletelej, pas savo mergele ... Apgaule tai 
yra, gili apgaule. Tačiau tokia ji maloni. 
Taip artima visa tai musu širdims. Ir 
realybei artima. "Įik kai Priea akia ,8‘ 
vystame raudonus murus, kai išgirstame 
mums nesuprantama kalba praeiviu taria
mus žodžius, — tada, tik tada mes pri
simename, kad musu daina nuskambėjo 
svetimos žemes padangėje, kad musu kojos 
stovi ne ant gimtojo Kiemo žemes. Tada 
vėl musu širdie suspaudžia skausmas ir 
mintis užlieja nauji baugus klausimai: „Ar 
musu motute dar gyva ten, ar musu sesių 
liūdnos dainos dar skamba gimtinėj, ar

□l latviai tuhl lalkhaM
Vienintelis didesnis latviu laikraštis 

anglu zonoje yra „Trimida" (Trėmimas). 
Jis Išeina du kartu ,per savaite Geesthachte 
prie Eibes, Hamburgo apylinkėse, latviu 
stovykloje „Saule". Laikrastie telkia ganą 
plačiu informacijų apie latviu gyvenimą 
Vokietijoje, Švedijoje ir klek galima ir 
Sovietu Latvijoje.

Vice-redaktoriumi yra rašytojas ir žur
nalistas Emilis Skujeneks, geras lietuviu 
kalbos ir literatūros žinovas. Jis yra jau 
teverta daug geru lietuviu literatūros vei
kalu i latviu kalba ir taip pat is latviu 
kalbos i lietuviu kalba. Net Amerikos 
lietuviu spaudoje yra pasirodė jo vertimu 
Ir dailiosios latviu literatūros. E. Skuje
neks yra labai palankus lietuviu sieki
mams ir troškimams, todėl „Trimdoje" daž
nai pasirodo lietuviams draugingu straips
niu. K. Stalsans.

tvarkingai vedamas, galėtu dainuoti cho
ruose, vaidinti. Jei butu kas įjungia i toki 
kulturini darba, tikrai nebe galvoje butu 
ir sapnai su ju reikšmėmis. Naudos turėtu 
lr senimas: jis pasiziuretu vaidinimo, pasi
klausytu dainų ir galėtu pagyventi tais 
sviestais vaizdais, kuriuos sukurtu i kul
turini darba Įsijungė ju vaiką!. Tu sviesiu 
vaizdu parsivežtu pagaliau ir namo, ir 
tai butu gražus atsiminimas h siu be tė
vynės svetur praleistu metu. Senimui taip 
pat kai kur praverstu ir pasimokyti kur
suose.

Kai kur vieni ar kiti siu darbu jau vyk
domi. Ten yra kas organizuoja ir tvarko, 
užtenka tam reikalui vadovaujančiu žmo
nių, bet kai kuriose vietovėse tieeiog 
trūksta padoriu kulturininku. Ziurek, jei 
viena sritis jau pajudėjo, tai kita stovi 
nejudinama ir užleista. Nėra kas dirba, 
nėra kulturininku! Kai kur, galėjusios 
jau anksčiau pradėti dirbti, tik dabar pir
muosius žingsnius pradeda pradžios mo
kyklos ir vaiku darželiai. Vietoje nėra 
mokytojo, o is- kitur sunku prisiprašyti, 
nors ju ten ir daug perdaug butu. Jeigu 
kur gera norinti ranka pakyla choro diri
guoti ar vaidinimo režisuoti, tai vis dėlto 
darbas toli gražu ligi tokio, koks butu tuo 
atveju, jei chorui imtu vadovauti patyręs 
chorvedys ar vaidinimui ruošti jau nors ir 
su mėgėjiška scena reikalu turejes žmogus.

Kai kur dar visiškai nėra anglu kalbos 
kursu, nors reikalas tikrai aktualus ir 
žmones labai noretu pramokti. O kitur sėdi 
keli anglu kalba mokantieji lietuviai,'bet 
jie taip apsisedeje vietoje, kad nei gra
žiausiai maldaujami nesiryžta pajudėti is 
vietos ir pasitarnauti savo tautiečiams. 
Tokiu nesiryžtančiu, ateisakinejanoiu ir 
issisukinejancdu lietuviu, kurie gali dirbti 
kultūros dirvonuose, tikrai nemaža yra, ir 
jei jie pajudėtu, tada gal niekur nebeliktu 
ir dirvonu.

Niekas negali tu kulturininku prievarta 
varyti dirbti. Ju pačiu reikalas yra apsis
pręsti dirbti ar be darbo sėdėti, bet mes 
čia kreipiamės i ju lietuviška sąžine. Jei 
vienur nėra mokytojo, chorvedžio, anglu 
kalbos lektoriaus ar dar kitokio specialisto, 
o kitur ju sėdi po kelis be jokio darbo, 
kelkitės, meskite tuščio sėdėjimo amato, 
pakeisdami tai kurio naudingu kultūrinio 
darbo menu. Jusu nuoširdų darba kurioje 
nors užkampio lietuviu stovykloje lietu
viai pasistengs nuoširdžiai Įvertinti.

K. Plauoiunas.

musu kiemo nemindo svetimos kojos?...” 
Taip, tikrai i musu žeme svetimi įsibrovė, 
su savim nešdami baugia mirti, visa tauta 
pastatydami pries tamsia nežinia. Ir vėl 
tada musu sirdys užsidega kerštu tėvynės 
pavergėjams, bet tuo pačiu sielose mes 
pajuntame dar gilesne tėvynės meile be- 
liepsnojancia, o ta liepsnele nustelbia ir 
musu skaudžia nedalia, iziebdama vilti, 
kad netoli toji diena, kuomet musu akys 
vėl isvys teviskes dangų, kojos prisilytės 
jos žeme.

Taip mes leidžiame dienas be tėvynės. 
Dienas, pilnas ilgesio, nerimascio. O nak
tys?! Jos tai tikrai mums priklauso. Nak
timis mes dažniausia esame tevyneje, pas 
savuosius. Ir po didžiausio dienos nuo
vargio mes neturime ramaus poilsio. Bė
game per teviskes laukus, klaidžiojame po 
musu miestus bei miestelius, gėrimės Lietu
vos pavasariais, vasaromis ir baltomis žie
momis. Ir pažįstamų ar artimųjų veidai 
pas mus tada atsilanko* Dalinamės įspū
džiais, bandome numatyti ateities kelius. 
Tik nubudę, prasiblaivė prisimename, kad 
mes ilsimės svetimoje pastogėje, toli nuo 
teviskes, dažnai net tarp svetimu žmonių. 
Ir vėl merkiame akis miegui, ir vėl nauji 
vaizdai ir pergyvenimai is tėvynės. Tokio 
sapnai mus vargina kiekviena nakti, išti
sas savaites, istisus menesius.

O tačiau išauš ir mums dar giedras 
pavasario rytas, kuomet isgiraime vyturio 
giesme teviskes zemej, kuomet ne vizijoj, 
o realybėj braidžiosime padubysiais, klai
džiosime po teviskes berzynelius, gere- 
simes gimtuoju dangumi. Ir netoli toji 
diena. Tik kantrybes! Kantrybes mums, 
pabėgėlio dalia besiguodziantiems, ir musu 
broliams, likusiems varge ir nežinioje 
kenčiančioje tevyneje.

Kusandra.
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Skaitytoju baliai
Vienos stovyklos gyventoja, 

žodis
Vienos lietuviu stovyklos gyventojas, 

»A1. Sieila, pasidžiaugęs musu laikraščio 
puslapiuose pavaizduotu gyvenimu lietu
viu bendrabučiuose bei tautinėse stovyk
lose, kartokais žodžiais prisimena savo 
ir bendra likimą kenčiančiu draugu gyve
nimą, kuriems likimo yra lemta šiuo tarpu 
gyventi kitokiose apystovose. Tarp kitko, 
jis rašo: .

„Taip! Džiugu, bet ir liūdna darosi 
mums, gyvenantiems Rispelerhėlmt, Kreis 
Wittmund, stovykloje, kur 200 žaliuku vyru 
gyvename nežinioje ir lūkestyje ...

Pries menesi laiko buvo apsilankęs 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovas su 
kitais svečiais. Pradaugino mus, bet dau
giau nieko — padėtis liko ta pati. Dar 
šiandiena esame be lietuvišku pamaldų, 
meniniu pramogų, neturime nuolatinio 
nuoširdaus ryšio su artimesnėmis lietuviu 
tautinėmis stovyklomis bei bendrabučiais. 
Savo lankymosi metu Raudonojo Kryžiaus 
atstovas konkrečiai paminėjo net viena as
menį is artimos stovyklos, su kuriuo mes 
turėtume palaikyti rysi. Butu malonu, kad 
su juo mes tikrai galėtume uzmegsti rysi. 
Taip! Jei ne tarnybine, tai bent tautine 
pareiga butu nepalikti mus izoliuotus, dva
siniame skurde! Juk mee nesame kokie 
oors raupsuotieji,,bet buvę prievarta su
varyti pagalbinei) kariuomenes tarnybon, 
daugumoje gen. Plechavičiaus Rinktines 
vyrai, kurie esame jėga naciu išpiešti is 
Lietuvos ir Įstumti i ta skurdą, kuri ir 
šiandiena kenčiame.

Šiomis dienomis musu seimą padidėjo. 
Is RimeusteJle latviu stovyklos atvyko 28 
lietuviai. Ju išblyškę veidai Rūdija dide
lius pergyvenimus. Sako, kad teke net 
žalias bulviu lupenas valgyti. I ta stovykla 
buvę Įjungti per klaida ir ten išbuvę iki 
f>at šiol. Vyrai sako, kad draugiakosios 
atviu tautos sūnūs nedraugiškai elgesi.

Gaila, bet faktas!”
Toliau Al. Sieila pamini keliu musu 

vyru, buvusiu pagelbineje kariuomenes 
tarnyboje, likimą:

„Rugsėjo men. 7 d. musu stovykloje 
mirė-Balys Jakriiunas, 26 m. amžiaus.

Wittmundo ktfro ligoninėje gydosi sun
kiai sužeistas kėdainietis Kazys Sluikys, 
šakietis Viktoras Jokūbaitis ir kėdainietis 
Jonas Rimkus. Sergantieji, kiek leidžia 
musu kuklios normos, šelpiami maistu. Ar 
negalėtu artima lietuviu stovykla ta pa
rama padidinti?

Is naujai atvykusiu vyru patirta, kad 
karo ligoninėje Bad Rothenleide, Teiffez, 
Kurhause, gydosi sužeistieji šie lietuviai: 
Juozas Burokas g. 1921 m. Jam nutrauktos 
abi kojos. Taip pat minėtoje ligoninėje 
yra Vincas Ambrulaitis, 27 m. amžiaus. 
Vytautas Kvedaravicius, 20 m. amžiaus, 
yra žuvęs karo veiksmuose prie Biele- 
felde.”

Rispelerhelmt, 1945. 9. 10.
Al. Sieila.

Regtsfruojami kaliniai 
ir belaisviai .

Lietuvos Raudonasis Kryžius registruoja 
kalinius ir belaisvius,—veda kartoteka, 
renka žinias apie žuvusius, nukankintus, 
karius, patekusius i sovietu nelaisve, glo
boja bei šelpia kalinius ir belaisvius, lanko 
lagerius ip teikia reikiama pagalba.

Tuo reikalu prašome skubiai pranešti 
Raudonajam Kryžiui:

1) kur dar yra lietuviu belaisviu lage
riuose arba ligoninėse, nurodant ju skaičių 
(r patirta juos lankant būkle, pateikiant 
sarasa ir juo daugiau žinių,

2) ar nera žinoma apie lietuvius, kurie 
šiuo metu yra suimti ir dar nepaleisti,

8) kur yra apsigyvenę buvusieji lietuviai 
kaliniai, vokiečiu kalinti Lietuvoje, Vokie
tijoje, Latvijoje ir kitur, laikyti koncentra
cijos stovyklose ir kalėjimuose,

4) kas turi tikru ainiu apie musu poli
tiniu kaliniu likimą Stutthof koncentracijos 
lageryje,

5) žinias Raudonajam Kryžiui teikti 
kas dvi savaiti.

Be to, kiekvienas buvęs kalinys ar be
laisvis prašomas asmeniniai pranešti apie 
savo būkle ir gyv. vieta, sueiti i artima 
kontaktą su musu ištaiga, kad galėtu pa
teikti žinių apie kalintus draugus, apie 
nukankintus ir apie kaliniu seimu padėti.

Apskritai, prašomi visi lietuviai at
kreipti dėmėsi i kalinamu ir kalintu tau
tiečiu būkle, kad mes galėtumėme juos 
materialiai ir moraliai paremti.

Nukankinti du Latvijos 
Prezidento sūnūs

Kaip latviu laikraštis ’’Istremime” 
Kr. 8 praneša, koncentraciniame Slutthofo 
lageryje vokiečiai nukankinę du pirmojo 
Latvijos Prezidento Cakstes sūnūs: Kon- 
•tatina ir Mintauta uz latviu tautine veikla.

tyaiakteia.
Del audru ir perkūnu ar kitos 

kurios bėdos, 
netekes savo mielosios gūžtos, 

sūnėnas is toli pas dede atvažiavo.
Žemai, lig pat papėdei, 

nusilenke jis dedei 
ir savo vafgelius sakyt pagavo.

Garbingas dede čia, pakreipęs ausi, 
sūnėno mandagiai isklause 

ir patapnojo draugiškai per peti, 
paskui, paemes sveti, 

pradėjo visakur vedžioti — 
svetys vos spėjo pasekioti.

„Štai se”, kalbėjo dede, „af matai? 
Tai mano čia namai.

Per dešimt kambariu 
svariu,

maudykle, virtuve sviesi, rusys, 
kur niekas tau nedreks ir nepelys. 
O se lauke darželis, kupinas geliu, 

ir sodas, pilnas obuoliu.
O kiek dar slyvų, vyšnių, kriaušiu 

ir uogu maloniausiu!...
Ir dar”, byloja dede, keldamas vartus, 

' „pažvelk i derliaus kupinus laukus”, 
Ir dede ji is vieno kampo

4- i kita tampė,
kol visa ka aprodė ir apsakė, 

galu gale, pakreipęs aki, 
taip baigė: „Štai, vaike, tas turtas tavo bus, 

kai manas nebebus.
Jei tokius tik turtus valdyt turėsi valios, 

gyvent galėsi, kaip karalius.”
Ir dede apie šviesia ateiti kalbėt pradėjo, 

net akys jam spindėjo.
Šunenas neiskentes sako jam: „Dėduk, palauk: 

tu man nekrauk 
po metu aukso kluonus — 

pirmiau atriek riekute duonos.
Kai alkana 

burna, 
tai neismato ir akis, 

kokiu spalvų ta dėdės ateitis.”
1944. 12. 8..

Kultūrines
„GALVOJIMAI APIE LIETUVIU TAUTA”

Tokiu pavadinimu Vilniaus Universi
teto rektorius prof. Mykolas Biržiška rašo 
savo prisiminimus. Jau du trečdaliai nu
matytos knygos yra parašyta.

Be to, prof. M. Biržiška yra parases at
siminimus apie neseniai mirusi prof. M. 
Roemeri. Čia autorius duoda daug nauju, 
bemaž niekam nežinomu žinių apie 1905/19 
ir kt. metus. Be kita ko, yra ten apie Lie
tuvos masonija. Šiuos prisiminimus pro
fesorius yra pasiuntęs Amerikos lietuviu 
spaudai.

LIETUVIŠKAS KALENDORIUS 1M6 m.
Prancūzu valdomoje Vokietijos srityje 

gyvenas ir kurias poetas Bernardas Braz
džionis yra numatęs paruosti ateinantiems 
metams kalendorių, kuriame talkininkauti 
savo kūryba pakvietė: K. Braduna, J. Jan
kų, F. Kirsa, N. Mazalaite, J. Cicėną, F. 
Neveraviciu, J. Pronsku ir daug kitu rašy
toju ir poetu. Kalendorių iliustruoti pak
viestas dali. P. Osmolskis.

PASISKAITYMU KNYGELE VAIKAMS
Wiesbaden lietuviu stovykloje rotato

riumi išleista 120 egz. tiražu vaikams kny
gele „Lietuvos balsai”.

„Neturime čia nei lietuviškos knygos, 
nei lietuvišku laikraščiu. O skaityti labai 
norime. Juk taip malonu skaityti. Tat ir 
išleidžiame jums si leddineli, pavadinta 
„Lietuvos balsai” - sakoma įžangoje „Mie
lieji musu mažyčiai”.

Leidinio turinyje: Maironio, Dr. V. Ku
dirkos, Vytės Nemunėlio, A. Miškinio ir 
kt. eilerasciai, vaikams pritaikyti rašinėliai 
is musu istorijos ir ivairios misles bei pa
tarles.

DU LITERATŪROS LEIDINIAI
Haffkrugo stovykloje susispietė rašy

to jai-zumaustai rodo dideli veiklumą. Ne
mažu tiražu išleisti rotatoriumi spausdinti 
du leidiniai. Pirmasis leidinys pavadintas 
„Baltija”. Gražiai dali. A. M. Šimkūno 
iliustruotame almanache randame: Fausto 
Kirsos, Neles Mazalaitee, Bernardo Braz
džionio, Fabijono Neveraviciaus, Aleksio 
Rannlt, Antano Ruko, Antano Rimydzlo, 
Jeromino Cicėno, Pauliaus Gaubio (eis raši
nėlis buvo spausdintas,, Lietuviuose” Nr.7),

A. Giedrius

aktualijos
Juozo Krumino ir kt. kūrybos. Kaip pažy
mėta, visi šiame almanache autorių kuri
niai ligi šiol niekur nebuvo skelbti. Tik 
neatsiradus galimybių susisiekti su Bėro. 
Brazdžioniu, jo eilerasciai buvo perspaus
dinti is knygos „Per pasauli keliauja žmo
gus”.

Antrasis Haffkrug stovyklos literatu 
leidinys pavadintas „Gintaru". Sis taip 
pat gražiai to paties dailininko papuoštas. 
Šiuokart' be stovykloje gyvenančiu ir ku
riančiu: Neles Mazalaites, Juozo Krumino, 
Fabijono Neveraviciaus, Jeronimo Cicėno 
kūrybos, yra labai idomus ir aktualus Po
vilo Stuopio rašinys „Trecioji Lietuva”, 
K. Braduno, P. Babicko, B. Brazdžionio, A. 
Ruko, F. Kirsos eilerasciu. Taip pat ir 
vertimu.

Abu siuos leidinius redagavo rašytojas 
Juozas Kruminas. Nors ir nedideliu tiražu 
išleisti musu rašytoju naujosios-pabege- 
liskosios daugumoje - kūrybos pavyzdžiai 
paplis plačiai po lietuviu gyvenamąsias 
vielas Vokietijoje ir taps brangi pasiskai
tymu knyga.

VEIKALAS APIE PRIEŠISTORINE 
LIETUVA

Marija Alseikaite-Gimbutiene 1942—1944 
m. yra paruosusi mokslini veikalą apie 
Lietuvos priešistorine kultūrą. Tai jos 
dizertacija Vilniaus Universiteto Humani- 
tariiliu Mokslu Fakultete, parašyta naudo
jant atliktu naujausiu archeologiniu ty
rinėjimu Lietuvoje ir kaimynuose duo
menis. Sis darbas spausdimamas Tilbin- 
gene vokiečiu kalba, norint, kad knyga 
butu prieinama Skandinavu, Pabaltijo ir 
kitu kaimyniniu tautu mokslininkams. 
Pridedama santrauka lietuviu kalba. Vei
kalas pavadintas „Laidosena Lietuvoje 
priešistoriniais laikais”. Knyga turės apie 
200 psl. teksto ir 112 paveikslu bei 4 
priešistorines Lietuvos zėmelapius.

2500 lietuviu nori studijuoti
Lietuviu Studentu Atstovybes žiniomis 

anglu- amerikiečiu -prancūzu okupotuose 
Vokietijos srityse yra apie 2.500 lietuviu 
studentu, norinčiu tęsti aukštąjį mokslą. 
Lietuviu Studentu Atstovybe renka žinias 
apie lietuvius studentus klausimu lapais, 
kuriuos galima gauti kiekviename studentu

Nauji leidiniai
„LIETUSIU ŽINIOS"

Hanau lietuviu kolonijoje rugsėjo 22 d. 
pasirodė „Lietuviu Žinios” (rotatoriaus j 
Sagalba spausdinamos, Nr. 1 — 18 psl., [ 

r. 2 — 20 psl. dydžio), leidžiamos ten 
gyvenančiu lietuviu spaudos darbuotoju. 
Pirmojo numerio Įžanginiame „Musu tiks- a 
las”, tarp kitko, pasisakoma, kad sis nau- ' 
jasis leidinys „stengsis skaitytojus infor- | 
muoti apie svarbesniuosius politinius ivy- 1 
kius, apie musu stovyklų kultūrine veikla, 
duos musu rašytoju nauju kuriniu, retkar
čiais, pagal galimumą, tieks Jungtiniu 
Amerikos Valstybių lietuviu spaudos ap
žvalgas.”

Ypačiai daug vietos žadama „Lietuviu 
Žiniose” skirti musu kultūriniams rei
kalams ir mokslui.

Pirmajame numeryie A. Dangerutis 
straipsnyje „Rudoji bestija” primena buv. 
nacionalsocialistines Vokietijos nusikaltimą 
žmoniškumui; įrengtuosiuose konclage- 
riuose žvėriškai sadistisku budu buvo pasa
linami is gyvųjų tarpo tie žmones, kurie S 
nepritare beprotiškiems naciu tikslams. I 
Klaipėdietis žurnalistas Jonas Grigolaltis J 
str. „Naciu pragare” aprašo savo 4 metu 
baisius pergyvenimus Vokietijos k mcentr. ; 
stovyklose. Šie pergyvenimai tesis per 
eile leidinio numeriu.

Pirmuosiuose dviejuose leidinio nume
riuose talpinama Jurgio Baltrušaičio, J. 
Aiscio-Aleksandriskio, B. Rutkuno eileras
ciai, Petro Babicko „Gintaro žemes pasa
kos” (3 v. ir prologo vaidinimas) eiliuotas 
prologas ir kt.

Leidinyje ypačiai apstu žinių is lietu
viu gyvenimo ir visiems musu tautiečiams 
aktualiu informacijų. Pirmuosiuose nume- | 
riuose supažindinama daugiausia su lietu
viu kolonijų gyvenimu pietuose: Regens- 
burge, Voraribergo srityje (šiame skyre
lyje užsimenama apie nedraugiška Sveica- i 
rijos laikysena Pabaltijo tautu žmonių 
atžvilgio), Salzburge Ir kt. Truputis žinių 
suteikiama ir is lietuviu gyvenimo Švedi
joje. Be to, yra smulkesniu kronikos žinu
čių ir politiniu IVykiu apžvalgos.

Pirmieji „Lietuviu Žinių” nmeriai gana 
idomus ir kiekvienas lietuvis su malonumu 
juos skaitys. Tik, atrodo, ar nedideles yra - 
panašiu leidiniu kainos? „Lietuviu Žinios” - 
Nr. 2 DOrverdene kainavo RM 5,—.

„MUSU KELIAS”
Neperiodinis informacinis leidinys, lei

džiamas Lietuviu Sąjungos Dillingeno Sky
riaus Valdybos; vyr. redaktorius D.. Pe- 
nikas, redaktoriai Al. Laikunas ir Ant. 
Musteikis. Redakcijos adresas: Dillingenas 
a/D., lietuviu stovykla.

Šio laikraščio mus pasiekė du pirmieji 
numeriai, datuoti rugsėjo 1 ir 15 d. d. da
tomis. ’ Pirmojo numerio įžanginiame 
„Darba pradedant” džiaugiamasi pasiektu 
laimėjimu, sulaukus Dillingeno lietuviu 
stovykloje spausdinto žodžio ir kviečiami 
kultūrininkai bei plunksnos mėgėjai lei
dinį paremti savo rastais, o visi kiti — tuo, 
kuo kas gali. Pirmuosiuose dviejuose nu
meriuose talpinama B. Brazdžionio, Fausto 
Kirsos ir J. Krumino poezijos. Kun. Br. | 
Dagilis duoda dėmesio verta straipsni „Bu
kime lietuvio vardo verti”, Tugaudas pla
čiai rašo apie Rugsėjo 8, patalpintas vys
kupu: J. E. Juozapo Skvirecko, J. E. Vin
cento Brizgio ir J. E. Vincento Padolskio 
laiškas lietuviams. Pirmajame numeryje 
Įdėtas Lietuviu Sąjungos Pirmininko prof. 
J. Krikščiūno sveikinimas ir linkėjimas 
„Musu Keliui”.

„AIDAI”
Miunchene pradėtas leisti lietuviu 

informacinis leidinys „Aidai”. „Aidai” is 
tėvynės atvyko kaip pogrindinis biuletenis 
ir čia kuri laika ėjo, kolei turėjo sustoti 
del gestapo tardymu. Dabar „Aidai” 
skamba viešai ir laisvai. Sudarytojo spau
dos darbuotoju kolektyvo jie bus ir toliau 
tęsiami. Be informacijos žinių lietuviams, 
jie duoda ir dailiosios literatūros. „Aidai” 
išleisti spaustuvėje. Vyr. red. Dr. V. Bie
liauskas. Viršelis dail. E. Krasausko. 
„Aidu” adresas: Mtinchen27, Lamonstr. 21. ■ 

susibūrime. Lietuviu Studentu Atstovybe 
tarjuninkauja gauti studijų leidimus i už
sieni ir siūlo Lietuvos Raudonajam Kry
žiui kandidatus stipendijoms gauti. Lietu
viu Studentu Atstovybe steigs lietuviu 
studentu bendrabučius prie universtetu 
Vokietijoje ir stengsis studentams sudaryti S 
normalias gyvenimo sąlygas, r.inks aukas 
studentams is Vokietijoje ir kitur gyve- j 
nanciu lietuviu, vadovaus tautiškam, kul- - 
turiskam studentu gyvenimui. Lietuviu 
Studentu Atstovybe ragina lietuvius stu- * 
dentus nedelsiant paduoti prašymus Vokie- J 
tijos universitetams, nes, atrodo, kad stu- | 
diju sąlygos Vokietijos universitetuose bus . 
geriausios. Užsieniuose studijuoti ar labai 
brangu ar sunku Įvažiuoti.

(„Lietuviu Žinios” Nr. 2) , e
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lietuviu nuo gimtojo kranto, apsčiai ju iš
mėto Holsteinan, o kartu ir Segebergo apy
linkėm Šiuo metu Segebergo apskrityje 
yra arti 400 lietuviu, kurie gyvena plačiai 
feeimete po visa apskriti. Stovyklų šiame 
krašte nėra. Nors ir plačiai pasklidę Sege- 
bergiskiai retkarčiais susitinka savo komi
tete (Bad Segeberfc, Kurhausstr. 8) arba 
dar didesniuose susiburimuose — koncer
tuose. Tautos šventes koncertan susirinko 
ypač gausus lietuviu ir svečiu būrys, kuriu 
tarpe buvo anglu kariškiu, UNRRA, lat
viu, estu, viet. vokiečiu administracijos 
atstovu.' Viso per 800 asmenų.

Koncertą atidarė Segebergo lietuviu 
komiteto pirmininkas inz. Aleksandras 
Stauskas. Savo žodyje jis pabrėžė, kad 
rugsėjo 8-ji — Vytauto Didžiojo vainika
vimo diena-tapo musu tautinio taurumo, 
aktyvumo ir savigarbos simboliu. Šio sim
bolio ženkle 1918 metais atgimė laisva 
Lietuva. Ir dabar musu visu noras vėl 
tapti, Didžiosios Britanijos ir Jungtiniu 
Amerikos Valstybių pavyzdžiu, pilnatei
siais Nepriklausomos Lietuvos piliečiais, 
turinčiais minties, žodžio ir religijos lais
ves. Baigdamas, pirmininkas visu lietuviu 
vardu pareiškė anglu karinei valdžiai ir 
UNRRA’ ai padėka uz teikiama parama ir 
vilti musu laisves troškimams netolimoje 
ateityje išsipildyti.

Koncerto programa buvo dvieju daliu. 
Pirmoje dalyje buvo veik vien lietuviškos 
dainos, svajingai nuteikusios lietuvius ir 
sukelusios tolimos gimtines ilgėsi. Antroje 
dalyje buvo svetimųjų kompozitorių dai
nos, kuriu viena kita solistai dainavo ir 
vokiškai. Dainas išpildė Lietuvos Operos 
solistai. Ale Kalvaityte padainavo — Ka- 
oanausko „Kur prapuolė tas kelelis", St. 
Šimkaus „Pamylėjau vakar’’, Bohm „Tyla 
nakties”, Billi „Serenade” ir kartu su Iza
bele Motekaitiene — E. Chausson „Naktis”. 
Izabele Motekaitiene atliko — J. Gruodžio 
„Atgimstant”, J. Massenet arija is operos 
„Herodiade”, W. Taubert „Sėdi paukštelis 
▼idevidevi”, R. Straušs „Sopančios Širdys” 
ir kartu su Petru Kovelių nuotaikinga Tai? 
lat Kelpšos „Vai, berneli, vientury”. Petras 
Kovelis padainavo — St. Gailevicįaus 
„Saulele raudona”. Karoso „Pasvarstyk an
tele”, Kuprevičiaus „Ateik, ateik” ir E. 
Ktlneke „Geros nakties". Gražina Matulai
tyte linksmai nuteikė — R. Jieczynski 
„Sena Vienos daina” ir R. Stolz „Pava
saris”.

Baleto solistai T. Babuskinaite ir Simas 
Velbasis pašoko Cardasa ir ukrainiečiu 
šoki, kuri publikai karstai pageidaujant 
kartojo. S. Velbasis solo pašoko šoki su 
kaspinu. Solistams akomponavo kompozi
torius prof. V. Jakubenas, kuris taip pat 
paskambino savo kurini „Is pasakų krašto” 
Ir bisui ištrauka is baleto.

Kiekviena daina, sokis ar fortepijonu 
skambinamas kūrinys buvo palydėtas 
griausminga katuciu audra. Visi programos 
ispildytojai buvo gausiai apdovanoti gėlė
mis. Solistes dainavo pasipuošė tautiniais 
rūbais, kurie dar labiau paryškino gimtųjų 
dainų groži.

Be vokaliniu jegu, minėjime pasirodė ir 
dailininkas Vytautas Kasiulis. Jo du di
džiuliai prasmingi paveikslai puošė scena 
ir kartu primine daugumos susi rinkusiųjų 
sunkia dalia. Pirmajame paveiksle, kuris 
skirtas 1918—1940 metu laikotarpiui, sim
boliškai atvaizduotos ramiai ir kūrybingai 
gyvenančios lietuviu, latviu ir estu tautos. 
Virs antrojo — Pabaltijo kraštu tautines 
spalvos perkirstos juoda gedulo juosta ir 
Įrašyta 19-10 —?. Lietuva ir jos kaimynes 
nevilties apimtos laukia gūdžioje aplinkoje 
nežinomos ateities. Dali. Vyt. Kasiulis 
taip pat buvo apdovanotas gėlėmis.

Koncertas baigtas anglu ir musu tautos 
himnais.

Ger. Juskenas.

SCHLESWIG
Mieste ir apylinkėse gyvena 324 lietu

viai (nemaža yra seimu, ypač is pasienio' 
vietovių). Apskr. Komiteto pirm. dipl. 
inz. A. Petravičius, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus skyriaus pirm. gyd. L. Kacanaus- 
kiene. Dalis lietuviu gyvena pas ūkinin
kus, 152 lietuviai-Tolk lageriuose. Lage
riuose sąlygos gyventi geros. Lietuviškame 
lageryje, buv. RAD rajone, gėlynus puošia 
lietuviu rankomis is akmenėliu sudėlioti 
Vytis ir Gedimino stulpai. Lageryje pra
deda plėstis ir kultūrine veikla. Jau pra
dėjo, darba vaiku darželis (veda E. Vaitke
vičiene). Rugpiucio 27 d. pradėtas mokslas 
pradžios mokykloje fvedeja mok. Slavins
kiene). Mažoka inteligentu.

Šiomis dienomis lankėsi gen. Plecha
vičius, kiekvienam lietuviui pareiškęs gra
žiu ateities vilčių. Jis taip pat pažymėjo, 
kad šioje Vokietijos vietoje užtinkąs pirma 
tokia vieta, kur lietuviai taip patogiai Įsi
kūrė lageriuose. 

Rugpiucio 25 d. Tolk stovykloje pra
dėtas leisti rasomaja mašinėlė spausdi
namas savaitinis laikraštėlis „Nemuno Ai
das", kurio išėjo jau 3 numeriai (paskuti
nysis nr. skirtas rugsėjo 8 d. paminėti). 
Laikraštėli redaguoja K. Barauskas.

K. Vaitkevičiaus iniciatyva gražiai pa- 
siruosta ir paminėta rugsėjo 8 d. Ryta 
rajone Iškilmingai su apeigomis pakelta 
tautine vėliava, kuri nesenu patvarkymu 
gali būti iškeliama lik tautiniu svenoiu 
proga. Atvykęs kun. Dieninis atlaike pa
maldas ir pasakė ypač gražu pamokslą 
apie inusu tautos kančias.

Po pietų buvo pats iskilmingasis minė
jimas. I prezidiumą po šventes organi
zatoriaus K. Vaitkevičiaus kalbos pakviesti 
vilniete J. Zimnickiene, klaipėdietis J. 
Kopūstas, didžiosios Lietuvos atstovas V. 
Riauba, Liet. Sąjungos skyriaus valdybos 
atstovas Slavirfskas, mok. Macionis ir pir
mininkauti — vyčio kryžiaus kavalierius 
ir savanoris St. Butkus. Kalbas pasakė 
Slavinskas ir Macionis.- Paskui St. Biltkus, 
remdamasis daugiausia savo atsiminimais, 
skaitė paskaita „Kelias i Lietuvos nepri
klausomybe". I minėjimą stovyklos globėjas 
anglu kpt Thompson atsiuntė pora puokš
čių gražiu geliu.

Vakare iškilmingai nuleista vėliava. 
Pradedama menine programa, i kuria atsi
lankė ir kpt. Thompson su Britu Raud. 
Kryz. atstovu. Programoje vietines stovyk
los jėgos dainuoja (duetai, — vyru: Gar
nys ir Šlaitas, motoru: Misiuliene ir Liegu- 
saite, kvartetas: Garniene, Misiuliene, Lie- 
gusaite, Slavinskaite), deklamuoja (Sdurb- 
lyle, Slavinskaite, Snipaite), akordeonu 
griežia (Martišius). Grazin dalyku parodo, 
pradžios mokykla. Dainuoja mokiniu cho
ras, šoka „Kuprine" ir „Sėjau rūta”. Mažyte 
Aid. Gurgzdyte ypač gražiai pašoko „OI, 
varge, varge”. Deklamavo ne tik pradžios-

Hassendorf stovykloje (prie Rotenbur- 
go) gražiai 'susiorganizavusia lietuviu sei
mą norėjosi ir tyliau išlaikyti, nors vietoje 
nebuvo jokiu sąlygų nei vilties pasilikti 
žiemai. Lietuviu Sąjungos skyriaus Valdy
bai rūpinantis ir gen. P. Plechavičiui pa
dėjus, pasisekė visai stovyklai persikelti 1 
kitas-ziemines patalpas. Per viena diena 
beveik visi stovyklos gyveritotai su turtu 
perkelti i žiemoti tinkamas patalpas. Tai 
10 km. nuotolis nuo Verden miesto 1 pie
tus, bemaž pačiame Dbrvėrden miestelyje. 
Čia barakai mūriniai, butu sistemos. Vie
name tokiame bute yra miegamasis, val
gomasis, prausyklos ir, pagal kompeten
tingu asmenų patikinimus, žiemai tokiuo
se butuose bus a py vendinio tik iki 15 as
menų, nors šiuo metu del vietos trukumo 
teko talpintis po 18. Imant gi dėmesin tai, 
kad bendrai stovyklose kiekvienam asme
niui skiriama 35* kv. pėdos ploto, apskai
čiavus išeitu, k’tfd tokiame bute gali susi
talpinti tik 12 žmonių. Nežiūrint šio susi- 
kimsimo, vistiek čia turime daug geresnes 
gyvenimo sąlygas, negu kad turėjome 
Hassendorfe. Maisto atžvilgiu čia turime 
žymiai blogiau, nei turejome anksčiau. 
Ypač jaučiamas pieno trukumas, nes ji 
tegauna tik maži vaikai ligi 6 m. amžiaus.

Tuojau pat, kai spėta persikelti, prasi
dėjo organizacinis darbas. Stovykloje at
siradome kaip didžiausioji tautiniu mažu
mu dalis. Šiuo metu lietuviai sudaro M 
viso stovyklos gyventoju skaičiaus. Musu 
kaimynais yra latviai ir estai. Yra taip 
pat nedidelis skaičius be pilietybes žmo
nių. Dirbant mums patiems stovykloje vei
kiai susitvarkė gyvenimas. Stovyklos di
rektoriumi išrinktas pr. moklyklu inspek
torius F. Prekeris. Visai stovyklai tvarkyti 
yra paskiros komisijos. Ir taip: yra švieti
mo, meno, sveikatos, darbu, mitybos, 
tvarkos, patalpų ir gerbūvio komisijos. 
Is sesių asmenų bendro skaičiaus komisijų 
sąstate lietuviai užima tris vietas, is ju 
penkioms lietuviai pirmininkauja. Komi
sijos jau fmsistaciusios sau darbo plana ir 
Įsitraukusio© i dauba. Ypač kultūrinis musu 
veikimas, o taip ir visos stovyklos turės 
progos gražiai pasireikšti, nes stovykloje 
yra gerai įrengta ir didele sale, talpinanti 
apie 2000 žmonių. Blogiausia yra tiktai su 
patalpomis mokyklai ir gimnazijai, kuri 
jau išsiplėtė iki 8 klastų. Taip pat yra rei
kalingos patalpos apgyvendinti nuošaliau 
pedagogus ir asmenis, vadovaujančius me
niniam gyvenimui bei dirbančius menini 
darba. Redakcija, deja ir dar negavusi kur 
prisiglausti. Darbas, kuris reikalingas di
delio susikaupimo, tokioje bendruomeneje 
gyvenant, visiškai neįmanomas atlikti. Mes 
tikimės, jog netolimoje ateityje kas nors 
tuo reikalu bus konkrečiai padaryta, kad

mokykla, bet ir vaiku darželis. Tiek dai
nos, tiek deklamuoti pasirinktieji eileras- 
ciai (daugiausia Brazdžionio) visa per
sunkta tėvynės ilgesiu, visur primenamos 
lietuviu nelaimes, vargai ir pasiryžimas 
gyventi. —

Pabaigai suvaidinta K. Vaitkevičiaus 
režisuotas Žemaites 1 veiksmo vaidinimas 
„Valsčiaus sūdąs". Vaidino taip pat savi 
artistai: Šlaitas, Slurblyte, Navackas, Vai
kutis, Zinkevičius, Strlaupis, Rozenas, Stan
cikas ir Vaitkevičius.

Programos pertraukos metu mažyte 
mergaite Įteikia kpt. Thompson stovyklos 
dovanele — gražu lietuviško rasto rank- 
sluoeti su atitinkamu Įrašu.

Britu Raud. Kryžius stovyklos vaikams, 
kuriu yra 63 (20 ju lanko pradžios mokykla 
ir 21 vaiku darželi), ruošia pobūvius su 
vaišėmis. Stovykloje suorganizuota maža 
biblioteka, kuriat knygas suskolino patys 
stovyklos gyventojai.

Trejetą kartu jau buvo atvykęs kun. 
Dieninis ir atlaike pamaldas, bet dabar 
jau ir tais šventadieniais, kai nėra kunigo, 
tikintieji susirenka 1 sale prie islruoeto 
altoriaus ir pagieda lietuvišku giesmių.

K. Ar.

LINGEN / Ems
Tautos diena buvo paminėta iškilmėmis, 

kuriose visur dalyvavo anglu, UNRRA, 
lenku valdžios atstovai jr, be to, daug lenku 
kariu ir civiliu, latviu, estu, ukrainiečiu. 
9 vaL ryto prie tako i lietuviu koplytėlė 
ir mokykla, išpuošto meniskai lietuviškais 
ženklais, buvo iškelta vėliava. Vakare pir
mininkas ta proga pasakė kalba, kuri buvo 
išversta 1 prancūzu bei lenku kalbas. Po 
to buvo deklamacijos, tautiniai ir kitokį 
šokiai, muzika ir choro bei solo padai
nuotos lietuviškos dainos.

Sj.atmxleHe atidalyta ptina g.itnna'zija
CįhMdal tuahkMnad. vidauA qyuenimaA

tas musu gražiai vykęs kulturlnie darbas 
nenutruktu.

Stovykloje gražiai sugevyname su savo 
kaimynais. Tiek musu broliai latviai, tiek 
estai rodo noro bendradarbiauti. O tai 
yra labai gražu. Visu musu tautines vėlia
vos puošia vartus-ivaziavima i musu sto
vykla, kuri vadinasi Montgomery vardu. 
Stovyklos rajone kiekviena tauta gavo 
aikštele vėliavai. Lietuviai pirmieji 
Įsirengė aikštele ir rugsėjo 8 d. šventes 
proga iškėlė vėliava.

Nuo spalio 1 d. stovyklos tvarkymą 
pereme UNRRA. Stovyklos komendantas 
p. Thomson ir jo stabas gyventojams pa
rode daug nuoširdumo; lietuviams nau
jasis* stovyklos komendantas pažadėjo pa
rama visuose kulturiniuoso reikaluose, kur 
mes šiuo metu esame jos labiausiai reika
lingi.

Spalio 1 d. iškilmingai atidaryta pilna 
astuoniu klasių gimnazija. Ligi šiolei veike 
tik penkių klasių gini na z ja. Gimnazijos 
atidarymo iškilmėse dalyvavo pr. mo
kyklos ir gimnazijos mokiniai, mokytojai, 
tėvai ir stovyklos gyventojai lietuviai bei 
kitu tautu atstovai. Atitinkamas kalbas pa
sakė- gimnazijos organizatorius ir jos direk
torius ir stovyklos švietimo komisijos pir
mininkas J. Vedegys, stovyklos Lietuviu 
Komiteto pirmininkas pik. P. Kutka, 
UNRRA atstove p. Hop, stovyklos direk
torius F. Prekeris, tėvu atstovas Rakutis. 
Iskllmeee dalyvavę latviu ir be pilietybes 
gyventoju atstovai nuosirdziai sveikino ir 
linkėjo sėkmės darbe. Buvo pasirasytas 
gimnazijos atidarymo aktas. Iškilmes baig
tos Tautos Himnu.

UNRRA stovyklos vadovybei padedant, 
gimnazijai statomos patalpos.

'jMeląta jpaAtO- eufentMa
Hanau lietuviu stovykloje gyvenantieji 

pašto tarnautojai istelge stovykloje pašto 
agentūra. Agentūros tikslas - patarnauti 
stovyklos gyventojams. Šiuo metu prii
mama laikraščiu prenumerata, paiduo- 
dami pašto ženklai, atvirlaiškiai, teikia
mos informacijos apie pašto veikimą, tar
pininkaujama laišku persiuntime. Arti
miausiu laiku numatoma organizuoti esta
fetini pašto rysi tarp kitu lietuviu sto
vyklų ir t t

Hanau pašto grupes valdyba pagei
dauja, kad artimiausiu laiku visose lietu
viu stovyklose gyvena pastininkai susi
organizuotu, įsteigtu pašto punktus ir tuo
jau uzmegstu rysi su Hanau pašto grupes 
valdyba. Manoma, kad tie pašto punktai 
daug pasitarnaus musu tautiečiams šiuo 
sunkiu gyvenimo momentu.

9a JRfiMMAuelĄitt. MLUįffi 
lietuviai MMMqantiuuM.
Prauzus karui, lietuviu stovyklos Braun- 

sveige gyvenimas užvirė. Kaip visiems 
svetimšaliams, taip ir lietuviams sutelktas 
2.000 kalorijų maisto davinys. Suorgani
zuotoje Pabaltijo tautu stovykloje lietuviu 
reikalus pradėjo atstovauti ekonomistas 
Laniauskas, kuriam talkininkavo sudarytas 
lietuviu komitetas. Stovykloje, salia latviu ir 
estu tautiniu vėliavų, suplevėsavo ir musu 
trispalve. Buvo rūpintasi gauti stovyklai 
geresnes patalpas ir kt. Stovykloje lietuviu 
skaičius padidėjo. Tuo laiiku lietuviu skai
čius sieke iki 300 asmenų.

Nuo rugpiucio pradžios Braunsveige ir 
Brauneveigo krašto lietuviu reikalus fitsto- 
vnuja naujas komitetas: pirm. J. Mikuckis, 
pirm. pav. pik. J. Švedas ir nariai: gyd. 
Ant. Miliauskas, A. Didzpetris ir R. And- 
rekis. Sis komitetas kartu su latviais ir 
estais gavo daug geresnes patalpas stovyk
lai anksčiau buvusiose kareivinėse. I sias 
patalpas jau pradėta kaltis. Ola bus bendra 
lietuviu, latviu, estu ir ukrainiečiu sto
vykla. Stovykloje sudaryta bendra adminis
tracija ir maitinimas vyks is bendros vir
tuves. Lietuviškos stovyklos vadovas yra 
P. Vekselis.

Viso Braunsveigo krašto ir miesto gy
venimo centras yra miesto rotušes 79 kam. 
baryje, kur lietuviai turi savo Komitetą. 
Komitetas veikia kaip L. S. skyrius. Prie 
komiteto numatoma istelgti LRK skyrių ir 
stovykloje pr. mokykla.

Braunsveigo apylinkėse gyvena daug 
lietuviu. Daugiausia ju yra Watenstedte 
(per 1.000). Ten lietuviams ir visiems ki
tiem Pabaltijo tautu žmonėms vadovauja 
K. Markevičius. Repner stovykloje gyvena 
per 200 lietuviu. Čia lietuviams vadovauja 
gyd. Palejetis. Gosliario stovykloje gyvena 
apie 150 lietuviu, kuriems vadovahja gyd. 
Skeivys. Kiek mažiau lietuviu gyvena 
Lebenstedte ir kt. miesteliuose.

V. Jakovickaa.

StaveM&ufuĮO- lietuviai 
jįųueno. jphiuaeial

Netoli Šveicarijos sienos yra apie 300 
lietuviu kolonija. Komiteto pirim-dail. 
Adomas Varnas. Kiti kom. nariai: daiL 
Staneika, kun. Juška, Antanas Gustaitis. 
Prie komiteto veikia švietimo (ved. P. 
Babickas), spaudos (ved. Brazdžionis), sek
cijos ir dramos studija (ved. Vilniaus dra
mos aktore Gustaitiene). Chorui vadovauja 
muzikas Awaonas. Be to, veikia anglu it 
prancūzu k. kursai.

Lietuviai gyvena privačiai. Studijai, 
kursams ir kitam kultūriniam veikimui 
turi keletą patalpų. Maistą gauna is prano. 
ok. valdžios nemokamai. Yra atskira Pa
baltijo tautu valgykla. Vien lietuviai turi 
užsieniečiams skiriama restorana.

Po taikos paskelbimo suruošta 4 kon
certai,! lietuviškas vakaras su scenos vaiz
deliu is Lietuvos gyvenimo ir Dariaus- 
Girėno minėjimas. ,

Šiomis dienomis Ravensburge organi
zuojama gimnazija ir moksleiviams bend
rabutis. Pradžios mokykla jau veikia. Pe
dagogu ir rašytoju grupe rengia skaitymo 
knyga pirmosioms gimn. klasėms.

Netoli Ravensburgo yra didele Wan- 
geno lietuviu kolonija, kurioje yra nemaža 
mokslo ir meno žmonių. Del patalpų tru
kumo Wangene bet koks veikimas neįma
nomas. Wangeno apylinkėse gyvena prof. 
Vacį, ir Vikt Biržiškos, prof. C. Pakuckaa, 
dr. A. Paplauskas, inz. Mikaila, zurn. K. 
Obolenas, dramos akt. Petrauskiene, 
daiL J. Bagdonas, Zmuidziniene, Dob- 
keviciute-Paukstiene, Pencyla, akt. P. Pil
ka, J. Zmuidzinas. Kai kurie tu žmonių 
palaiko rysi arba visai persikėle i Raveus- 
burga.

Siadeeuuetidetuį. Utelqta. 
lietuviu atavųkla.

1945 m. liepos 14 d. pr le*Wešerio, Boden
werder io mieste (Kr. Holzminden), isie- 
teige lietuviu stovykla. Gyvenama vieš
bučio patalpose. Yra per 80 lietuviu, kelt 
latviai ir estai. Stovyklai vadovauja Vla
das Staskevičius, Vladas Bublys ir Pranas 
Polteraitis. Beveik visi stovyklos gyven
tojai yra inteligentai: teisininkai, agro
nomai, profesoriai, gimnazijos mokytojai ir 
kt. Nors stovykla yra nedidele, bet pra
dėtas ir kultūrinis veikimas.’ Veikia anglu 
ir vokiečiu k. kursai, vaiku darželis, skai
tomos paskaitos. Kasdiena lentoje iškabi
namos mašinėlė rasytos „Naujienos”.

Rugpiucio 19., d. Įvyko stovyklos ati
darymas. Gražiai padainuota, padekla
muota, paskaityta savos kUrybos, pasirodo 
linksmieji broliai ir Lt.

Pr. Naujokaitis.
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Musu vidaus priešas
Musu viltys grizli 1 nepriklausoma tė

vynė diena is dienos pagristai auga. Grizli 
i nepriklausoma tėvynė mes visi vieningą! 
trokštame.

Musu valstybinis nepriklausomumas 
priklausys nuo tarptautiniu jproblemu rai
dos, bet ir musu pačiu inasas cflhtures di
deles reikšmes. Sis inasas-lai musu kultū
rinis inasąs: musu politiškai tautinis vie
ningumas ir tinkamai tautiškai valstybinis 
reprezentavimasis. Pastarasis dabar ypač 
svarbus, nes gyvename svetimame krašte 
ir turime daug ir aštriu savo tautines re
prezentacijos stebėtojų.

, Vienas didžiausiu neigiamu veiksniu, 
kuris šiuo metu labiausiai kenkia musu 
geram vardui ir dažniausiai sudąro apie 
mus neigiama nuomone-tai nesaikingas 
alkoholio vartojimas. Kiek musu kultūrinis 
veikimas mus iškelia is visu svetimtaučiu 
tarpo ir atkreipia i mus ju dėmėsi, tiek 
šita aplinkybe mus žemina tu pačiu svetim
taučiu akyse, ypač, kad daugumoje susi
duriame su tais stebėtojais, kuriu krašte 
nesaikingas alkoholio vartojimas beveik 
nepastebimas ir netoleruojamas.

Is paskiru asmenų poelgiu daroma iš
vada apie visos tautos ar valstybes kul
tu rini lygi ar valstybini sdbrendima. Taip 
mastome mes patys, taip galvoja ir mus 
stebintieji. Taigi, šitai turime giliai įsi
samoninti ir niekados savo pasielgimais 
neduoti ne mažiausio pagrindo susidaryti 
apie mus netinkamu išvadų. »

Uz tuos nusižengimus, kurie anuo metu 
buvo verti tik pabarimo, dabar galime būti 
nubausti amžino tremtinio bausme. Mums 
gi rupi, kad mes tinkamu savo elgesiu sve
timųjų akyse pelnytumem kultūringos tau
tos varda, tautos, kuri sugeba galvoti, 
dirbti ir valstybiškai apsispręsti. Mums 
svarbu, kad svetimųjų tarpe isigytumem 
simpatijų ir bičiuliu, kurie sprendžiamuoju 
momentu gales mums daug padėti musu 
kelyje i nepriklausomybe.

Šie žodžiai isidemetini ypač tiems musu 
tautiečiams, kurie atkakliai verčiasi na
mines gaminimu ir platinimu. Kiek žalos 
musu tautai yra padaręs namines ir šiaip 
alkoholio vartojimas dar nepriklausomybes 
laikais, mes tai patys puikiai prisi
mename. Tačiau toji ano mėto žala tai 
yra tik senelis tos, kuria alkoholis mums 
dabar kėsinasi padaryti. Anuo metu jis 
nuodijo tik atskirus musu tautos narius, 
o dabar jis kėsinasi i visos mušu tautos 
valstybini sava rank iškurna. Nepriklauso
mybes metais nusikaltėliams sudrausti 
turėjome priemonių, turėjome savo ištaigu, 
kurios budėjo musu tautiniu ir valstybiniu 
principu sargyboje. Šiandien mes neturime 
ju. tačiau yra musu lietuviškoji' bendruo
mene, kuri visuomet buvo ir yra jautri 
įvairiems bendruomeniniams nusižengi
mams. Tas, kuris del savo vidaus palin
kimu ar uždarbio tikslais kėsinasi i trijų 
milijonu tautiečiu laisve, kurT^savp veiks
mais nori juos padaryti benamiais elge
tomis, nėra vertas lietuvio vardo ir lietu
viškosios bendruomenes globos. Jis yra 
musu vidaus priešas.

Toki sprendimą padaryti ir Įvykdyti 
turi pati lietuviškoji bendruomene.

Margi trupinėliai

'XtiiiL zjhmju.
. — Prieš atvažiuodamas i Vokietija, as 
visus metus esu sedejes kalėjime ir valgęs 
runkelius, tad daugiausiai teises turiu kal
bėti! — saukia lietuvis.

— As išgyvenau sunkiausius bombarda
vimus ir dabar noriu gauti šilta kambarį!

— As buvau pakliuvęs i katiia, turėjau 
daug baimes. Išrūpinkite man leidimą 
automobiliui!

Tie visi, kurie prašo ir reikalauja, 
tikrai turi daug nuopelnu, bet anie tylin- 
bieji? Ar jie jokiu nuopelnu neturi ir 
jokio užmokesčio nereikalauja?

Jne taip pat valgė runkelius, griežčius, 
virtus ridikus, nukemtejo nuo bombarda
vimu, buvo katiluose ir uz katilu, bet jie 
galvoja, kad tokie nuopelnai yra tik atsi
minimu reikalas. Jie tuos nuopelnus papa
sakos kada nors ilgais žiemos- vakarais 
savo vaikams, o dabar jie neturi laiko, 
eina, dirbo, pluša.

Tikrai, keisti žmones.
p. krm.

Gfaienūuji bejjtxiziaL
I viena lietuviu stovykla atvykdavo 

apsidairyti jaunas vyrukas, taip pat lietu
vis, gyvenęs kitoje stovykloje už keliu de
šimčių kilometru. Atvykdavo, pernakvo
davo ir vėl išnykdavo. Karta ta jaunuoli 
sugavo sios stovyklos, kurioje jis retkar
čiais vieeedavo, lietuviai netoliese is vo
kiečiu dvirati pavogus. Ištardė, išaiškino, 
kad jis sugebėjo jau vienuolikta dvirati 
nudžiauti, palaike ta giminaiti savo dabok
lėje ir'atidavė nubausti.
• O, kokie is tikro begėdžiai tie lietuviai, 

kokie jie nevieningi: nepasigailėjo savo 
tautiečio ir nepaslepe jo!

k. ar-as.

Itzehoe organizuojama Baltica
Steinburgo apskrity, Holsteino provin

cijoj, gyvena apie 500 lietuviu. Dalie yra 
apgyvendinta privačiai, o dauguma lage
riuose, kuriu apsprity yra du: Itzehoe, 
Kaiserstr. 18 (buvusios kareivines) ir 
GIiickstadte apgyvendinti 2 — jose moky
klose. Maitinime prisilaikoma 2000 kalorijų 
davinio, bet ir čia sutinkamos didžiausios 
kliūtys is vokiečiu administracijos puses ir 
tik UNRRA pagelba pasiseka išsikovoti 
sau priklausančias teises. Vaikai, sergan
tieji, nusilpę ir K. Z. kaliniai pagal gydy
tojo pažymėjimus gauna per UNRRA tarpt 
Raud. Kryžiaus siuntinėlius. Is siuntinėliu 
cigaretes išimamos UNNRA parėdymu ir 
dalinamos vyrams ir tvarkos ir darbo prie
žiūros personalui. Apranga, aktualiausias 
reikalas ir pažadėta pirmiausia 20% ap
rūpinti. Žiemojimo klausimas svarstomas. 
Gautas principinis sutikimas lietuviams 
turinčius mokyklinius vaikus is kaimu at
kelti i Itzehoe ir GHlckstadto miestus ir 
ten įsteigti po viena pradžios mokykla. 
Mokyklinio amžiaus vaiku yra 56. Kuro 
klausimas sprendžiamas savanoriškai ker
tant mišką.

Lietuviu reikalus Steinburgo apskrityje 
atstovauja apskrities komitetas, kuris yra 
išrinktas sios sudėties: pirmininkas: dipl.

Kielio stovykla turi savo radiofonu
Kielio priemiestyje — Friedrichsort’e, 

Baltijos valstybių lageryje, šiuo metu gy
vena 340 lietuviu. Mieste ir apylinkėse 
dar yra privačiai gyvenančiu, kurie negali 
apsigyventijageryje, nes del vietos stokos 
jis yra uždarytas. Pats lageris yra vienas 
geriausiu visoje apylinkėje; tai yra buvusi 
RAD pavyzdine stovykla. Kadangi lageryje 
susispietė beveik visi lietuviai, tai ir Lietu
viu Komitetas savo būstine pasirinko lage
ryje.

Turime savo kunigą — kapeliona, 
kurio buvimu visi lagerio lietuviai ypač 
patenkinti. Veikia pradžios mokykla. Bai
giami paruošiamieji darbai įsteigti pro
gimnazija. Komiteto yra leidžiamas savai
tinis laikraštis „Lietuvos Jura”, kuris turi 
dideli skaitytoju palankuma. Be to, yra 
leidžiami atskiru baraku ir net atskiru 
kambariu įvairus jumoro ir šiaip lagerio 
aktualijų pilni laikraštėliai. Dideli pasise
kimą turi lietuviu choras. Veikia vyru,

Gotingenieciai puikiai pasirodė 
su tautiniais šokiais

Lietuviu Komiteto ir menui atsidavusiu 
asmenų iniciatyva, rugsėjo 23. d. suruoštas 
koncertas. Koncerto programoje buvo: 
misrus choras, ved. inz. Nasvycio, tautiniu 
šokiu gnipe, paruosta agr. Brazdienes, 
Naumanaites solo pianinu ir Balciauskienes 
deklamacija. GŠttingeniecius si karta 
aplanke miela viesnia-Vilniaus operos so
liste Juze Augaityte.

Choras, nors ir negausus, praskambėjo 
gerai. Tautiniai šokiai buvo gausus ir 
puikiai paruosti. Parodyta net astuoni 
charakteringiausi musu tautiniai šokiai. 
Ir vis dėlto atrodė, kad "galėjo rodytig dar 
tiek pat, nes paruosimas ir išpildymas 
buvo puikus. P. Naumanaite buvo šiltai 
sutikta. P. Balciauskienes deklamacija

Pineberge gyvena 50 lietuviu
Pinnebergo miestelyje gyvena apie 50 

lietuviu. Visi gyvena privačiai. Yra išrink
tas komitetas, kuris veikia kaip Liet. Są
jungos skyriaus valdyba.

Vadovaujant apskr. Liet. Komitetui, 
visi lietuviai suregistruoti UNRRA organi
zacijoje, kuri pažadėjo lietuvius remti ma
terialiai. Buvo iškilę sumanymai suorgani
zuoti sportiniu ir meniniu vienetu, tačiau 
del per menku jegu atsisakyta. Dabartini 
skyriaus komitetą sudaro: A. Vaitukaitis, 
A. Brazdziunas ir St. Ignotas.

Pinnebergietis.

Hannoverio veterinarijos 
akarfemijon gali stoti ir 

lietuviai
Veterinarijos Akademijos Kaune lek

torius Dr. K. Alminas praneša, kad jis 
kreipėsi i Veterinarijos Aukštosios Mo
kyklos Rektorių Hannoveryje lietuviu stu
dentu priėmimo reikalu, prašydamas lietu
viams 40—60 vietų. Tiek daug vietų nepa
žadėta, bet vilčių duota, kad dalis lietuviu 
šioje aukštojoje mokykloje gales studi
juoti. Si mokykla buvo viena is pirmau
jančiu Veterinarijos mokyklų visoje Vo
kietijoje, dabar yra remontuojama ir, Rek
toriaus manymu, nuo pirmos lapkričio joje 
prasidės normalus mokslas.

Nori šioje mokykloje toliau tęsti stu
dijas ar naujai įstoti kreipiasi tiesioginiai 
su prašymu i Veterinarijas Aukštosios Mo
kyklos Hannoveryje Rektorių ir prie pra
šymo prideda išeito mokslo dokumentus. 
Hannoveryje yra lietuviu komitetas ir 
lietuviai studentai galėtu apsigyventi. 

inz. Balsys Leopoldas, vicepirm.*. Kostas 
Sadauskas, reikalu vedėjas: mokyt Vai
nauskas Alfonsas, švietimo: mokyt. Šu
linskas Mečys, ir social: Dionyzas Golcas.

Komitetas patvirtintas ir atstovavimas 
lietuvišku reikalu anglu ištaigose yra gerai 
suprastas. Lietuviu reikalus lageriuose 
tvarko atskiri rinkti komitetai. Smulkes
nes lietuviu grupes kaimuose atstovauja 
rinkti patikėtiniai. Komiteto patikėtiniu 
veiklai tikrinti ir spręsti kilusius ginčus 
yra išrinktas Garbes Teismas ir Revizijos 
Komisija. Pabaltijo tautu žmonių globo
jime paskutiniu laiku pradėjo reikšti sim
patijos UNRRA, ypatingai 18. D. P. A. C. S. 
skyriaus kapitanos Thien, kurio rūpesčiu 
organizuojama Baltica. Sios Įstaigos tikslas 
atstovauti Baltijos kraštu tautas. Pradžia 
jau padaryta. Itzehoe atidarytas biuras, kuri 
tvarko Baltijos tautu Steinburgo apskri
ties komitetu pirmininkai. Jaučiamas visu 
tautu pagyvėjęs gyvenimas, noras dirbti 
bendram tikslui, tik gaila, kad kai kurie 
broliai latviai ir čia nepareiškia geros va
lios supratimo ir noro bendradarbiauti siu 
trijų tautu interesui. Lietuviu sugyveni
mas tarpusavy ir atskiru tautu tarpe- 
puikus.

moterų, misrus ir vyru balsu kvartetas. 
Neblogai pasireiškia ir atskiri solo ispil- 
dytojai. Radijo programa transliuojama is 
čia pat įsteigto lietuviško radiofono. Kas 
antra diena teikiamos naujausios žinios, 
skaitomi asmenų paieškojimai, supažin
dinama su lietuviu gyvenimu Vokietijoje 
ir visame pasaulyje, transliuojama muzika. 
Neblogai pasirodo ir musu sportininkai, 
ypač futbolistai ir krepšininkai.

Kielio uoste stovintiems lietuviškiems 
garlaiviams stengiamasi pampinti darbs 
čia, Vokietijos upese. Tas, atrodo, pavyks 
padaryti.

Bendrai imant, lietuviu tarpusavis sugy
venimas geras. Visi supranta dabartini 
momenta ir jo statomus reikalavimus. Visi 
nekantriai laukia tos dienos, kada prasidės 
musu visu kelias atgal — atgal Gimtojon 
Zemen 1

Al. Astasaitis.

buvo giliai pergyventa ir patraukianti. 
Viską apvainikavo Vilniaus operos solistes 
Juzės Auga Rytės pasirodymas. Didžioji 
menininke, kaip pirmoje-lietuviskoje, taip 
ir antroje-pasauliniu ariju ir romansu da
lyje buvo visu sutikta Istisu ovacijų audra 
ir apdovanota glebiais geliu. Malonu paste
bėti, kad ja džiaugėmės ne tik mes vieni, 
bet ir musu sveciai-musu kaimynai latviai 
ir estai ir britai menininkei parode daug 
dėmesio ir * įvertinimo. Solistei puikiai 
akompandvo Valys Dvarionas.

Po koncerto, jaukiame pobūvyje pro
gramos dalyviai ir svečiai gavo progos 
pasidalinti įspūdžiais ir arčiau susipažinti.

R. K.

Sportininkai veikia
Dorverden. Rugsėjo 23 d. musu leng- 

vaatletai ir krepšininkai buvo pakviesti 
draugiškoms varžyboms i Kasselio lietu
viu stovykla. Varžybos praėjo draugia 
koje nuotaikoje ir baigėsi tokiu rezultatu: 
100 metru ir 1.500 metru begime ir šokime 

’i toli pirmąsias vietas laimėjo Kasselio 
sportininkai. Granatos ir disko metimo, 
šuolio i aukšti, krepšinio (34:6), tinklinio 
(2:0) laimėjimai atiteko musu sportinin
kams.

Rugsėjo 26 d. musu stovykla aplanke 
Wiesbadeno lietuviu stovyklos sporti
ninkai. Ta pat diena buvo pravestos krep
šinio ir tinklinio draugiškos varžybos. 
Varžybas laimėjo svečiai, krepšini (31:1Q) 
ir tinklini (2:0).

Spalio 7. d. musu stovykloje ivyko 
sporto švente ryšium su vasaros sporto se
zono uždarymu. Joje dalyvavo musu stovyk
los lietuviai, latviai ir estai ir sporti
ninkai svečiai lietuviai is Kasselio ir 01- 
denburgo ir latviai is Kielio. Varžomasi 
buvo krepsinyje, tinklinyje, futbole ir 
lengv. atletikoje. Švente pradėta vėliavos 
fiakelimu, truko visa diena ir baigta stovyk- 
os saleje iškilmingu dovanu Įteikimu. 

Dovanas parūpino ir viskuo sporto švente 
reme UNRRA. Švente praėjo draugiška 
nuotaika tarp visu Pabaltijo tautu sporti
ninku.

GIMNAZIJOMS VADOVĖLIU REIKALU
p. Mačernis, gyv. Oldenburg i. O., Camp 

„Unterm Berg”, prašo atsiliepti Vokietijoje 
veikiančiu lietuviu gimnazijų mokytojus 
del rengiamu, verčiamu, ar jau turimu ma
tematikos vadovėliu ir tuo reikalu dedamu 
pastangų.

Klaipėdos krašto lietuviu 
padėtis

Šio karo audra skaudžiai paliete musu 
tautiecius-Klaipedos krašto lietuvius. Ne
gana to, kad naciu valdymo laikais jie tu
rėjo daugko pergyventi, dabar gi, pana
šiai,' kaip ir mes, D. Lietuvos lietuviai, yra 
issiblaske po įvairius Vokietijos kampus, 
gyvena pabėgėliu vargais.

Būdami Vokietijos piliečiais, jie turėjo 
kartu su visais vokiečius vienodas pareigas 
ir prievoles. Daug kas tarnavo vokiečiu 
kariuomeneje ir jos pagalbinėse tarnybose 
bėi organizacijose. Kalo begyje nemažas 
ju skaičius pateko i nelaisve. Vokietijai 
kapituliavus, dar didesnis skaičius buvo 
internuotas.

Tai vis musu tautiečiai. Bendra nelaime 
ir vargus pergyvename. Bendri ir rūpes
čiai turėtu būti. Susirūpinkime klaipėdie
čiu lietuviu pabėgėlių ir belaisviu dabar
tine padėtimi.

Latviu koncertai musu 
stovyklose

Musu stovyklos lietuviams tebegyvenant 
Hassendorfe, kartu su mumis gyvenamju 
Latviu Komiteto rūpesčiu buvo suruoštas 
latviu koncertas, i kuri buvome pakviesti 
ir lietuviai. Koncerto programa atliko 
Rygos operos soliste P. Brivkalne, pianistas 
V. Kviesis, smuikininkas Rygos valst. kon
servatorijos profesorius R. Mikelsons ir 
Liepojos operos solistas B. Piekalnitis.

Vos atsikėlus i nauja stovykla visiems 
musu buv. Hassendorf stovyklos gyvento
jams, ivyko antrasis latviu koncertas. Kon
certą išpildo operos solistas T. Brilts ir 
vienos latviu stovyklos misrus. choras 
„Saule”, vedamas E. Ramats. Ir šiame 
koncerte buvo atsilankiusi musu tautiečiu 
dauguma.

Tiek pirmoji, tiek ir šio koncerto pro
grama susilaukė pelnyto pasisekimo. 
Mums, lietuviams, malonu, kad musu bro
liai latviai savo kultūriniais laimėjimais 
džiaugiasi kartu su mumis-. Ypač tai ma
lonu konstatuoti, kai esame svetimame 
krašte. Juk ju laimėjimai yra ir musu 
laimėjimai, nes visa tai eina Pabaltijo 
tautu saskaiton.

Pakeitimai musu laikraštyje
Didinant musu laikrašti, nuo šio nu

merio laikraščio kaina pakeliama iki 
50 pfenigiu uz numeri. Laikraščio platin
tojai ir atstovai nuo sios kainos gauna 
atitinkama nuolaida, todėl laikraštis gali 
būti pardavinėjamas pavieniui tik jame 
nurodyta kaina. Skaitytojai prašomi mums 
padėti išvengti spekuliacijos spausdintu 
žodžiu.

Be to, nuo šio numerio eiliniuose musu 
laikraščio numeriuose paieškojimai nebe
bus dedami, bet kiekvieno menesio 20 d. 
bus išleidžiamos specialios laikraščio 
paieškojimu laidos, i kurias paieš
kojimai artimiausiam numeriui reikia 
įteikti redakcijai iki to menesio 10 dienos.

,Lietuvio' atstovybe Hanovery
Laikraščio „Lietuvis” atstovu-platlntoju 

Hanoverio mieste ir apylinkėje yra L.Kall- 
nauskas, gyv. Baltic Delegation, Lithuanian 
Section, Hannover, Sophienstr. 6—11 (20).

Miškininku pasitarimas
Hanau lietuviu stovyklos miškininku 

iniciatorių grupe s/m spalio 24 ir 25 d. d. >■ 
savo stovykloje, Ha’nau mieste, Lamboy- 
slrasse, saukia miškininku suvaziavima, 
i kuri kviečia atvykti visus Vokietijoje 
gyvenančius miškininkus ar bent ju atsto
vus pasitarti miškininkams rupimais klau
simais.

Atvykus, kreiptis i sekcijos pirmininką 
dipl. miškininką P. Sila, gyv. 3a bloke, 
62 kamb.

MERBECKE IŠRINKTAS NAUJAS 
LIETUVIU KOMITETAS

Merbeclco stovykloje kultūrinis gyveni
mas reiškiasi visose srityse, ypač pagyvėjo 
prisijungus Mindeno liet, stovyklai (apie 
200 asm.). Choras su tautiniu šokiu grupe 
ir vaidybos sekcija ruošiasi pasirodymui. 
Sportininkai dirba, susiskirstė krepšinio, 
tinklinio ir kt. sekcijomis.

- Veikia pr. mokykla ir vaiku darželis. 
Atgaivinta skautu draugove. Skautu yra 
30. Bažnytinius reikalus tvarko kun. Pet
raitis.

Neseniai perrinktas stovyklos liet, ko
mitetas. Is naujojo komiteto laukiama 
daugiau konkrėciu darbo vaisiu. Pr. E.,

ŽINANTIEJI ATSILIEPKITE
Jonas Chmieliauskas, gyv. Hanau lietu

viu stovykloje, ieeko sūnaus Algirdo 
Cbmieliausko, gim. 1924 m. Baigės Vytauto 
gimnazija Vilniuje buvo Reicho darbo 
tarnyboje, paskui Dresdeno policijos moky
kloje, o is ten Krakovo - Katovicu fronte. 
Paskutinios žinios gautos s.'m. sausio men.

-Albinas Liegus, g. 1921 ieško giminiu | 
ir paz, Heidę (Schl.-Holst.) Riisdorferstr.

Laikraščio leidėjas ir vyr. redaktorius 
Kazys K e m e z y s.

Snaudžia Karl Sasse, Rotenburg 1. Hann. į

I

6


	C1B0003375791-1945-Spal.15-DPSPAUD-LIETUVIS-DOERVERDEN-page-0001
	C1B0003375791-1945-Spal.15-DPSPAUD-LIETUVIS-DOERVERDEN-page-0002
	C1B0003375791-1945-Spal.15-DPSPAUD-LIETUVIS-DOERVERDEN-page-0003
	C1B0003375791-1945-Spal.15-DPSPAUD-LIETUVIS-DOERVERDEN-page-0004
	C1B0003375791-1945-Spal.15-DPSPAUD-LIETUVIS-DOERVERDEN-page-0005
	C1B0003375791-1945-Spal.15-DPSPAUD-LIETUVIS-DOERVERDEN-page-0006

