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LIETUVI

LIETUVA NAIKINAM TOLIAU...
Šią vasarą su dideliais nuotykiais iš Lietuvos pabėgo 

ir į vakarinių sąjungininkų užimtas Vokietijos sritis atvyko keli jau* 
ni lietuviai iš Siaurės Lietuvos. Iš tų apylinkių - Linkuvos, Vašia)., 

' Joniškėlio... valsčių - jie papas-kojo nemaža dalykų, kurie leidžia 
susidaryti vaizdą apie antrąją bolševikinę okupaciją ne tik tose apy
linkėse, bet visoje Lietuvoje. Tie jauni vyrąi, gerai pažįstami už
rašiusiam šiuos jų pasakojimus, papasakojo^apie vietas ir žmones, ku
riuos gerai pažįsta ir šiuos pasakojimus užrašiusis. Todėl čia pa
teikiamos žinios yra visiškai tikros ir nieku neperdėtos. Deja, tos 
žinios siekia tik vasario 16 dienos, kada minėtieji lietuviai iš Lie
tuvos pabėgo.

"Jie atvyko..." - Bolševikai į Vaškus atvyko su keliais tankais 
nuo Joniškėlio pro Gružių bažnytkaimį. Atvykę į tą ištuštėjusį mies
telį, bolševikai- tuoj susirišo su vietiniais komunistais bei skundi
kais ir ėmė ieškoti: - Peiįo Gurliausko, ūkininko, 30 metų amžiaus, 
iš Slėniagroščių kaimo; jį surado ir suėmė; - Antano Ramanausko, 35 
metų amžiaus, Vaškų- kooperatyvo vedėjo; jo nerado; - Vinco Stapulio- 
nio, 33 metų amžiaus, darbininko iš Vaškų; jo taip pat nerado. - To 
to kokį mėnesį niek^nebeieškojo. ir tik organizavosi.

Pirmiausia buvo sudarytas Vaškų valsčiaus vykdomasis komitetas.
Jo priešakyje atsistojo iš Sovietų Sąjungos grįžęs miestelio kurpius 
Bielinis. Jis jau 1940-1941 metais buvo buvęs vykdomojo komiteto pisv 
mininkas ir jau tada pasižymėjęs savo žiaurumu žmonėms. Toks jis pa- 

1 sirodė ir dabar, t_ik dabar nemėgo rodytis žmonėms, kaip ir dabarti
nis sekretorius Jonas Murauskas, kokių 22 metų amžiaus, grįžęs iš vo
kiečių suėmimo. Per pirmąją bolševikų okupaciją jis buvo Vaškų kom
partijos pirmininkas ir energingai padėjo bolševikų enkavedistams 
gaudyti žmonės išvežti į Rusijos gilumą. Dabar iš pat pirmų dienų 
Murauskas ėmėsi darbo - įskundinėti doruosius lietuvius bolševikams.- 
Vienas iš vykdomojo komiteto narių yra Aleksandras Danušaitis, apie 
40 metų amžiaus siuvėjas. Nepriklausomybės laikais jis buvo žinomas 
kaip girtuoklis, mušeika ir žmogžudys, turįs ant savo sąžinės ir teis
mo protokoluose keletą žmonių gyvybių. Dabar jis aktyviai dalyvauja 

> ' kratose ir suėmimuose.
Milicininkai, visi naujai paskirti, yra neuniformuoti, bet gerai 

ginkluoti . Jų tarpe minėtinas darbininkas iš Vašku miestelio Jonas 
Žvirblis, 34 metiĮ amžiaus, tik dabar pasidaręs bolševiku ir pats su
ėmęs savo švogerį Joną Beltę. Kitas milicininkas, Bakšys iš Kybųrių 
valsčiaus, kurpiaus sūnūs, 28 metų amžiaus, neturėjo jokio verslo nei 
darbo ir buvo žinomas kaip girtuoklis ir mušeika. Dar nepriklausomy- 
bės laikais jis nužudė Petrą Noreiką.

Visi milicininkai atdoro kaip tipiški žulikai.
Pirmieji "žygiai11.- Enkavedistai į Vaškus atvyko 1944 metų rug- 

sėjo~T5~ dieną’.’ Jų Būriai stov.i Vaškuose ir Barysų, Vainoronių, Norių, 
Jovidonių, Nakvosų ir Noriunų sodžiuose. Per trumpą laiką j.944 metų 
pabaigoje enkavedistai Vaškų valsčiuje_suėmė daugiau kaip šimtą žmo
nių, kurie buvo žinomi kaip rimti, ramus, padorūs gyventojai. Suimti, 
tarp kitų, buvo: - Vaškų miestelio gyventojas Aleksandravičius, 1940- 

• 1941 me_tais buvęs Vaškų komjaunimo pirmininkas, paskui nuo bolševikų 
atgimetęs; - Antana—s Činga, 26 metų amžiaus Titkonių kaimo ūkininkas, 
suimtas už nestojimą į raudonąją armiją ir nušautas; palaidoti jį 
leista be bažnytinių apeigų, ir tai tik griovyje šalia Vaškų kapų;
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kartu su juo griovyje buvo palaidotas ir jo kaimynas titkonietis Mas
koliūnas, 26 meti; amžiaus, nušautas už tai, kad nenorėjo stoti i rau--. 
donąją armiją; - Steponas Naričionis, 38 metų amžiaus, kuliamosios 
mašinos savininkas, buvo suimtas ir pasodintas Biržų kalėjime; is ten 
jis-lietuviu partizanų buvo išvaduotas ir slapstėsi; už tai enkave
distai suėmė jo brolį Juozą-ir, žiauriai pakankinę, nužudė; - Petras 
lloi eika, 40 metų amžiaus ūkininkas iš Gineikių, enkavedistų buvo ^pa
gautas per pakuniges pas kaimynus; jis^bandė pabėgti, buvo peršau
tas ir šautuvų buožėmis pribaigtas; bolševikai neleido jo^palaidoti 
ir patys slaptai pakasė galulaukėje; - 22 metų amžiaus vaškietis Nor
vaiša, mokęsis Joniškėlio Žemės Uvio Mokykloje, 1944>-1941 metais bu
vęs komunistas; dabar atsisakęs stoti į partija; dėl to buvo suim
tas ir pasodintas Biržų kalėjime; - Juozas Valušaitis, 36 metų amžiaus 
stalius iš Vaškų, buvo partizanų išvaduotas iš Biržų kalėjimo, bet 
per palyginti trumpą kalinimo laiką buvo tiek iškankintas, kad dabar 
serga; - Bronius Žukas, 35 metų amžiaus r-kininkas_iš Paliepių kaimo, 
buvo suimtas už tai, kad jo senas tėvas buvo seniūnas; - Vegys iš 
liemenų buvo be ceremonijų vietoje nušautas; jis 1941 metų birželio 
mėnesį buvo apylinkės partizanų sukilėlių vadas. - Be to, dar buvo , 
suimti: Petras Astrauskas iš Vaškų, Vladas Bytautas, buv. Vaškų seniū
nas, Kazys Burkus iš Norių km., Petras Dulevičius iš Kriaušiškių km,, 
Petras Garliauskas iš Slėniagroščių km., Povilas Garliauskas, studen
tas, iš Bajėnų; Grigonis, buv. Vaškų nuovados viršininkas, Jonas Je- 
rašiūnas iš Veoėkių, Bon. Jasėnas is Leveikonių, Vincas Juozapavičius 
iš Gineikių, Petras Kruopis iš Leveikonių, Juozas Lėpa iš Bėgėsiu, 
stud. Algirdas Lukštas iš Norių, Maskoliūnas iš Gftkoniu km. /peršau
tas ir mirė/, Zenonas Meiliūnas, buv. Vaškų valsčiaus viršaitis /par
tizanų išvaduotas iš.Biržų kalėjimo/, Balys Miliūnas iš Titkonių,

'Zigma_s Nakvosas iš Nakvosų, Antanas Nakvosas iš Barysų, Juozas Nari
čionis iš Manikunų /nušautas/, Vladas Pažemeckas iš Gineikių, Ignas 
Petrokonis iš BarisUi/iš Biržų kalėjimo partizanų išlaisvintas/, Povi
las Sabijonas iš Vaškų, Jonas Skaringa iš Pamančių, Baltrus Škirpa iš 
Slėniagrščių, Antanas Uogintas iš Gutgalių, Bronius Valeika iš Paysly- 
kio, Stasys Valeika iš Payslykio ir kt. ~ 7

Tai tik kelios, atsitiktinai paimtospavardės iš ilgo suimtųjų 
bei nužudytųjų sarašo, kurį pasakotojai iš atminties nusakė. Tie žmo
nės buvo suimti bei nužudytį per pirmuosius septynis antrosios bolše
vikų okupacijos mėnesius. Šis sarašas apima tik vieną nedidelį Vaškų 
valsčių, esantį toli nuo didesnių Lietuvos centrų. Peikia manyti, kad 
enkavedistų terotas nėra aplenkęs nė vieno Lietuvos valsčiaus ir kaimo. 
Baisu darėsi palyginamai paskaičiavus, kad tas te/roras Lietuvos kai
muose ir miesteliuose galėjo paliesti bent 30.000 lietuvių-, jau nekal
bant apie tuos, kurie buvo suimti ar nužudyti didesniuose Lietuvos 
tiestuose.

‘ Su rašymą ir- Vic_nas iš pirmųjų enkavedistų žygių buvo parengti są
rašus." Jie buvo keliolikos kategorijų: 1/ mobilizuojamųjų vyrų, 2/ 
partizanų, 3/ suimtinų lietuvių patriotų, 4/ bevaikių moterų iki 50 me
tų amžiaus, kurios turėjo būti išgabentos darbams į Sovietų Sąjungą, 
.5/ šeimų tij žmonių, kurie pabėgo į Skoflinaviją ar Vokietiją ir kurie 
slapstėsi nuo mobilizacijos į raudonąja armiją / tas sarašas turėjo 
būti parengtas iki praėjusių metų spalio 5 dienos /, 6/ karininkų,
mokytojų bei valdininkų, 7/ kuliamųjų mašinų savininkų ir mašininkų 
/ jie ne-tru’cus buvo suimti arba mobilizuoti /, 8/ mokytojų, 9/ gele
žinkeliui tarnautojų / jie mėnesį buvo palikti vietoje, bet po to pra
dėti suiminėti /, 10/ kunigų ir bažnyčios tarnautojų; be to, buvo su
rašomi visi gyvuliai, javai, daržovės ir ūkio padargai.

Visi tie surašinėjimai ir po jų prasidėję suirai nėjim/ai taip įvarė 
į siaubą žmones, kad daugelis nebenakvojo namuose, o kai kur naktimis 
būdavo išstatomos sa—rgybos, kad jos praneštų apie atvykstančius enka
vedistus.

Mobilizacija.- I-irmoji mobilizacija Pasvalyje, Vaškuose ir Joniškė
ly je'Tuvo' praėjusių metų spalio 5 dieną, o Saločiuose - savaite vėliau,

2



i

. - 5 -

nes Saločius bolševikai vėliau užėmė. Mobilizacijai buvo gausu viso
kių skelbimų, Pirmųjų skelbimų žmonės beveik visai neklausė; tada *—
buvo pakartotinai paskelbta. Mobilizacijos komisijas sudarė vieni ru
sai. Šaukiami buvo gimusieji 1908-1926 metais imamai. Į komisijas 
atėjusiųjų rusai namo nebepaleido. Visus atvykusius apstojo raudonar
miečiai ir išgabeno. Iš Pasvalio ir Joniškėlio išgabeno į Šiaulius, 
į 16-ją diviziją, iš Vaškų - į Panevėžį, o iš ten po dviejų valandų į 
Vilnių. Joniškėlyje, Linkuvoje ir Pasvalyje maža kas tęstojo. Tada 
visiems pasilakusiems buvo įsakyta susirinkti į Vaškus; ligi 1944- metų 
spalio 5 dienos tuose trijuose valsčiuose stojo 460 vyrų. Paklausti, 
kodėl jauni lietuviai vyrai, vis dėlto, stojo, musų pasakotojai paaiš
kino, jog bijota, kad nestojusiųjų šeimos'bus persekiojamos, o ūkiai - 
deginami. Stojusieji buvo nusistatę vėliau iš kariuomenės bėgti arba 
fronte pasiduoti. Po pirmosios mobilizacijos daugiau jau beveik niekas 
nestojo, nes teroras - šeimų suimin*jimas, jaunimo gaudymas ir t.t. - 
jau buvo plačiai prasidėjęs ir vyrai ėmė gelbėtis slapstydamiesi miš
kuose. . . •

Partizanai.- Jauno žmogaus Lietuvos miesteliuose, kąimuose, vieš
keliuose ne„.pamatysi. Tiesiog klaiku miesteliuose bei vieškeliuose, 
kad: juose pasisukęs žmogaus beveik nesutinki. Daugumas Lietuvos .vyrų 
pasibraukė į miškus; tenai yra ir beveik visi tėvynėje likę karinių- 
kai. Partizanai susispietę Rozalimo, Biržų, Žaliosios /prie.Panevėžio/ 
giriose ir Latvijos miškuose. Praėjusių metų pabaigoje partizanai te
nai turtėjo pakankamai ginklų ir šaudmenų. Buvo net sunkvežimių. 
Daug par_tizanų žuvo' ar buvo sugaudyti enkavedistų dalinių per miškų 
valymus Pasvalio apylinkėse.

Praėjusių metų lapkričio 20 dieną lietuviai partizanai, gerai 
ginkluoti, su sunkvežimiais atvažiavo į Biržus, nugalėjo mieste esan
čią raudonarmiečių ir enkavedistų igulą, ušęmė kalėjimą ir išvadavo 
ten kalintus suimtuosius lietuviusLietuviai partizanai tada kreipė
si į kalinius šūkius "Broliai lietuviai1. Esat laisvit Kjs norit - 
prisidėkit prie mūsų, kas ne - eikit,namo ir slapstykitės." Deja, c 
per tą trumpą žygį negalėjo būti išvaduotį visi lietuviai kaliniai. 
Mat, Biržų kalėjimas buvo tiek perpildytas, kad daug kalinių buvo su
kimšti į sugriautų miesto namų rūsius, kur išlaisvintojai partizanai 
jų nespėjo surasti prieš atvykstant sustiprintoms raudonosios armijos ;f 
pajėgoms. Ten pasilikę nelaimingieji lietuviai po to buvo išgauti iš
gabenti į Rusiją. Dabar NKVD Lietuvos kalėjimuose kalinių’ilgai nebe
laiko.: kalėjimą pripildžius, jis ištuštinamas naujoms aukoms - kalia 
niai išgabenami į sovietų žemę.

Ūkis.- Tik ką atėję, bolševikai paskelbė, jog visiems bežemiams 
ir mažažemiams būsią duodama žemės po 10 hektarų. Nesubrendę jaunuo
liai buvo viliojami į žemės paskirstymo komisijas, o "biedniokai" ragi
nami duoti prašymus žemei gauti. Vaškų valsčiuje nebuvo paduotas nė 
vienas prašymas. Po mėnesio skelbimais bu—vo pažadėta po 20 ha, bet ir 
tada niekas nesusigundė. Neatsiradus norinčiųjų gauti žemės iš dvarų 
ir didesnių ūkių, jie buvo paversti valdiniais ūkiais. Zemęsdirbti 
ir derliaus suimti žmonės varomi iš seniūnijų.

Prasišalinusiųjų - pabėgusių į užsienius, besislapstančių ir pana
šiai - ūkius bei_kitokia nuosavybę bolševikai nusavino. Besislapstan
čio Kaupų kaimo ūkininko Leono Narkevičiaus ūkį nusavino, o jo motina 
ir seserį išvarė lauk. Jos, pasilikusios be jokios prieglaudos, ken
čia bo_vilųiškų skurdą. Taip pat išvarė iš namų Žižmių kaimo ūkinin
ko Gurliau--;-:o žmoną su vaikais. Retkarčiais pasitaiko, kad buvusieji 
nusavintojo ūkio savininkai paliekami bernais bei tarnais. Buvusieji 
partizanai bei lietuviai veikėjai, jeigu nepasislėpė ar nepabėgo, visi 
suimami ir išvežami. Jų šeimoms paliekama kartais po 5 ha žemės, kar
vę ir arklį. Apskritai, visus geruosius gyvulius sovietai parsiųs pasi
ėmė ir išgabeno į Sovietų Sąjungą. Payslykio 80 ha viensėdžiui iš bu
vusių septynių arklių tepaliko vieną; avis visas paėmė. Burniškių 138 
hektarų Zenono Meiliūno ūkiui tepaliko vieną arklį iš buvusių dešimt.
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Mpiliūnierė su savo vvro seserimi laikinai paliktos tarnaitėmis. Bu
vusi Meiliūnų tarnaitė paskirta šeimininke. Ūkio komisam paskirtas 
neraštingas Rančius. . . _ _ , . , . ., .

Darbo jėgos beveik visiškai nėra. Rayslykio dvare yra tik vienas 
vyras. Į kaimyninę Latviją / į Bauskės apskriti , vare žmonės dirbui 
iŠ Lietuvos - ten. buvusiųjų pasakojimais, Braunavos valsčiuje nesuti
kę nė-vieno latvio. _ . ..... . . ,

1944. metų ruduo buvo gražus. Derlių žmones nuėmė, tik rugiai laukuo
se išbyrėjo., Bolševikai taip pradėję krauti prievoles ant prievolių, 
kad žmones nebespėjo ju pristatyti, o del jų dažnumo net laukų darbų 
nespėjo nudirbti. Nespėjęs išsikalti žmogus turėjo skolintis iš kaimyno, 
o negavęs pasiskolinti buvo reikalaujamas pyliavą atiduoti iš sėklos. 
0 tos sėklos paskui jau iš niekur nebegavo, nors bolševikai buvo žadėję 
duoti "iš sandėlių". Tie "sandėliai" tuoj išgaravo į Rusiją arba kariuoą 
menei į frontą.

Javams "kulti nebuvo degalų. . Žmonės, pyliavų, spaudžiami, manydavosi 
darydami "samogoną" ar alų ir jį mainydami su bolševikų kareiviais į 
įl e galu, s« Erie l^nliaioosios masinos sėdėdavo ’'Vu-sa rastinė 11* koinjati— 
nuoliai surašinėdąvo kiekvieną iškultų rugių maiša. ...

Įvair_iems reikalams praėjus?., rudenį iš valsčiaus išvarydavo^iki 
šimto pastočių. Namuose nebelikdavo nei arklių, nei pajėgesnio žmo
gaus; dėl to rudens sėja buvo menka — laoai_nedaug tepasėta žiemkenčių 
rugių ir kviečių. Tose pastotėse žmonės išbūdavo net po mėnesį. ' Kai 
kurie iš viso nebegrįžo, ne vienas grįžo be arklio ir vežimo.
. įdomios žemės ūki'- gaminių kainos ir darbininkų uždarbiai: sviesto 
kilogramas/ kaštuoja 300 rublių, lašinių kg - 350-400 rublių, . rugių ir 
Išviečių centneris - SCO rublių.. Kolchozuose moterys į dieną gauna po 
du rublius; vyrų nėra iš viso, Moterims, kurių vyrai mobilizuoti, buvo 
žadėtos pensijos - po tris rublius į mėnesį, bet ligi vasario vidurio 
ir to pažado bolševikai dar nebuvo ištesėję. .

Raudonarmiečiu ir enkavedistų sauvalės.- Bolševikų karių sauvalės 
prasidėjo iiub 'pat' pir.jaibs atėjimo dienos ."Vaškuose pirmą sekmadienį bol
ševikai išžagino penkias moteris; gretimuose kaimuose darėsi tas rot. 
Salaikonių kaime enka_vedistai, Vyskupaičiui įrėmę revolverį į krūtinę, 
reikalvo atiduoti jiems,, dukterį;- jos neradę, Vyskupaitį primušė. Ligi 
apalpimo buvo sumuštas Zvirblinių kaime Jtfegys, kurio dukterys buvo apė
jusios pasislėpti, Vaškų pienininkas ėjo su žmona pas gimines ir suti
ko du raitus raudonarmiečius. Jų vienas nutvėrė jo žmoną, antras ėmė 
bizunu mušti jį patą, ir vijosi daužydamas apie kilometrą- Kitą dieną 
vyras savo žmoną rado išniekintą Šalaikonyse»

Raudonarmiečiai atiminėja laikrodžius, radijo aparatus, ^bužius 
ir kitokius vertingesnius ar didesnes verves ne t anųciUM daiktus., ^ąks 
plėšimas ilgainiui pasidarė visuotinis ir, kaip atrodo, NKVD specialiai 
organizuotas.

Lietuviai raudonojoje a?,ri? jo je , — Musų žinių Peikė jai buvo mobili— 
zuoti raudosią ją armiją xr paskirti į ,251-jį pulką. . Jokio karinio ,
apmokymo jie neturėjo.., Maistas buvo blogus; tik retkarčiais pasimai
šydavo užsienietiškų /amerikietiškų/ konservų, - tada pavalgydavo so
čiau. Tame "lietuviškame" pulke-nebuvo nė vieno lietuvio karininko; 
komandos kalba buvo rusų kalba. Pulko vadas buvo žydas Pulkovninkas, 
kuopos vadas - žydas- Tripolskis., politrukas - vyr. leitenantas Vorobj-evas 
jovas, Lietuvos rusaą^ 1941 metais kurį laiką buvęs Vaškų vykdomojo ko
miteto pirmininkam. Be te, tame pulko buvo leitenantas Marijampolskis, 
Lietuvos nepriklausomybės laikais buvus stambus didmenų prekybininkas 
Pasvalyje. Jo sūnūs rebuvo spėtas iškelti seržantu, - Atvykusius į 
pulką lietuvius Karijampolskis ąpklausinėdavo - ar netarnavęs policijo
je, ir ar nebuvęs generolo Plechavičiaus kariuomenėje. Tie, kurie 
prisipažindavo, buuayo kažkur išvežami. Vienas pasisakė tarnavęs
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generolo Plechavičiaus Vietinėje Rinktinėje, kurią 1944 metų gegužės 
mėnesį na_ciai brutaliai likvidavo. Tas vyras tada dalyvavo susirėmi
me su nacių Gestapo; keli jo draugai per susišaudymą žuvo, jam Pase
kė pasprukti. Dabar jis manė, kad toji aplinkybe jam. padės. NKVD 
jį išgabeno kartu su kitais prisipažinusiais. Po kelių savaičių jo 
ir kelių jo likimo draugų lavonai buvo atrasti nepalaidoti.

Sunaikinimai.— Diržų senamiestis, pilis ir centras sunaikinti.
Iš kctuL.rių' baznyčių tik viena katalikų bažnyčia išlikusi, bot smar
kiai apgriauta. Gimnazija, pradžiosmokykla ir naujasis miesto rajonas 
išliko: apylinkė sveika. Saločiai sudegę, bažnyčios nebėr. Joniškė
lio ge„ležankelio stotį, malūną, tiltą per Mažupę ir sandėlius išsprog
dino parsitraukdami vokiečiai. Linkuvoje sudeginti sandėliai. Vaškų 
miestelis ir-valsčius išliko ne_paliesti. Tiltas ties Saločiais per 
Mūšą susprogdintas. Bauskės link besitraukdami vokiečiai dėgino ūkius. 
Gružių bažnytkaimis išliko. Sveikas išliko ir Švobiškio geležinkelio 
tiltas per Musą. Pasvalys nenukentėjo, tik keli ūkiai į Vaškų pusę 
sudeginti. Panevėžyje stoties gatvėj sudegusi. Pasitraukdami vokie- . 
čiai sudegino Petrošiūnų, Pakruojo, Šukionių geležinkelio stotis.

Smulkios žinios.- Bažnyčiose pamaldos vyksta, bet tesusirenka ma
ža žmonių - vien seniai, moterys ii- vaikai. Bažnyčios taip pat apkrau
tos duoklėmis. ’ .

Iš išvežtųjų į Rusiją niekas negrįžo. Keli parašė nieko nesakan
čius laiškus. Negrįžtą ir išvežtieji bei išbėgusieji žydai.

Vienas senas lietuvis komunistas, darbininkas iš Gedučių, 1941 me
tais išbėgęs į SovietiĮ Sąjungą, dabar sugrįžęs puskarininkiu, papasa
kojo apie Sovietų Sąjungą: "Tai pragaras, tautų ir žmonių kalėjimas, 
visuotinis skurdas ir visiškas suirimas tvarkos, kurią tik nacaikos 
šiaip taip palaiko..."

Vienas raudonarmietis leitenantas, užaugės Rusijoje ir pamatęs, 
kaip Lietuvoje žmonės gyvena, pasakė: "Čia žmonės pavalgę, apsirengę, 
gi Rusijoje žmonės - vergai. Į tokią tėvynę aš nebenoriu grįžti..." 

/ELTA/

TARPTAUTINIAI HORIZONTAI
nusibaigė spalio 2 dieną. Paskutinę savaitę tary— 

bininkai proleido be s iginčydami dėl konferencijos protokolų redakcijos 
ir dėl baigiamojo komunikato. Po ilgų kalbų komunikatas išėjo trumpas, 
konferencija nutarusi išsiskirstyti. Po to Vašingtonas ir Maskva pa- 
sJrpibe s?vus komunikatus, ič kuriiį mn.tyti, knd stfĮmDitiusin. forncillnc 
konferencijos krizės priežastis buvo sovietų pasiūlymas Kiniją ir Pran
cūziją išskirti iš pasitarimų dėl Balkanų.. Maskva atkakliai laikėsi 
savo, anglosaksai su tuo ke±ž atsisakė sutikti,ir konferencija iširo.

Konferencijai iširus, kakibo ore ir pačios institucijos - užsienių 
reikalų ninisterių tarybos - tolimesnė egzistencija. Naujos konferen
cijos data nenustatyta; visus pakibusius klausimus penki didieji są-. 
jungininkai bandys doroti diplomatiiii keliu, kol vėl atrodys, kad visi 
penki gali kuria nors forma susėsti prie vie_no stalo. Pro pesimisti
nius vakarinių sąjungininkų spau—dos tonus prasiskverbia ir raninimosi 
motyvų - kad penki sąjungininkai išsiskyrė galutinai nesusipykę, nors 
ir nesusitarę.

Didžiosios britų spaudos komentarus apie susidariusią- naują padėtį 
galima trumpai šitaip nusakyti:

Sovietų Sąjunga, išnaudodama kare įgytą savo svorį ir prestižą, 
atkakliai varo ekspansijos politiką, Ar už tos ekspansijos slepiasi ko
kie nors agresijos planai, tuo tarpu dar sunku pasakyti. Kaip ten be
būtų, sovietų bandymai skverbtis į britams gyvybiškai reikšmingas sri
tis - jąer Balkanus į Viduržemio jutą ir per Turkiją bei Persiją į Indi
jos vandenyną - susidurs su energingu ir kategorišku Didžiosios Britani
jos pasipriešinimu. Tuo tarpu, kol durys nėra galutinai užtrenktos, 
siūloma neiti su sovietais į konfliktą, bet stengtis pasiekti darnų ir
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vieningą politinį b- nčr-i-■••r bin vimą visbą ji-,.r op of plotmėje , Antra ver
tus, .rekomenduojama sojdotų per s ■ ag nęgios-.įyti, o kalbėtis su jais 
korektiškai energingu tcnu«
Ryt ų bloka s Jąkar ų_ bl gH ts . - Londono konferencijai užsimojus surasti 
vieningą europinių'klaus.'Įrn sprendimą, praktikoje Europa pasirodė b'e- 
skylanti į du Vio_nae .kitam priešingus blokus«

Apie dar tik plnnvojfvrą Vakarų bloką, idealistiniais pradais pa
grįstą / jį Lėpn Blumas pavadino !-yak■rialų tautų šeima"/, jo kūrėjai 
ir šiurpa tikai prikalbėjo- dar g platoninių sentimentų, o kritikai ir 
oponentai pilei jį sakė1 ė tikrą aštrios kritikos ir pikto įtarinėjimo 
audrą. Rytinis blokas uar neturi nė vardo, bet jis jau ginęs ir spar
čiai bu_.joja. Tyliai, be frazių ir sentimentų, sovietai laikas nuo 
laike paveikia' savo vnkrri ui ar u na jungininkam? po staigmenėlę, kurios, 
krūvon sudėtos, died;. štai kokį va i adą:

Šalia bolševikų visiškai apvplūyios R „tų Etiropos ka_skart vis la
biau .konsoliduojasi, sovietinis Balkanų blokas. Ririonetinės vengrų, 
rumunų ir bulgarų vyriausybė s klusniai įsijungia į politinį bei ūkinį 
sovietų planavimą. Politiškai būdams Maskvos prieglobstyje, tašai 
bevardis blokas aklinu) atsitvėrę nuo taknrietižkai suprastas demokra
tijos idėjų įtakų; ūkinį tų šalių gyvenimą taip pat galutinai apvaldo 
Maskva^ sau palankiomis " sutartimis'’, visiškai išstumdasr. vakarines/ 
valstybes/ iš jų kadaise turėtų Šaitanuose pozicijų! Dar daugiau: ši
tos teritorijos metodiškai paverčiamos atramos sritimis tolimesnei at
sietų ekspansijai ir eventualiai agresijai.

Tam s--vo rūpestingai puošėlėjanam .padarui kukliai nepripažindama 
net "bloko" vardo, Sovietų bąjunga i.sais diplomatiniais ir propagan
diniais jeddeixis pabūklais ėmė bombarduoti dar tik publicistiniuose 
straipsniuose togimsiantį_ gležnutį. V.a karų bloką. Maskva nori įtikin
ti paša—uli ir. pačius to bloko kūrėjus, kad toji Vakarų kombinacija 
turinti būti ir esanti nukreipia prieš Sovietų Sąjungą.

Toksai irenuramdomis sovietų cšinurv.mas tikrai gali privesti prie 
to, kad po kurie laiko Rytai .ir Vakavai atsistos kaip viena kitai prie
šingos stovyklos. Veik niekas neabejoja, kad tokiu atveju naujas gi
gantiškas pasaulinių galybių susiduri as/ būtų neišvengiamast /ELTA/

- 3 Gvvwea ^vVyy
■ ŠVIETIMO- DaRBQ,'CEBŽS«-.LI.ŽA.CIJA ę

Gyvename išsiolaškę didesnėmis ir mažesnėmis bendruo
menėmis stovyklose ir- oTckirųosc kaimuose, miesteliuose, miestuose. 
Gaivališkai steigiamu savo mokyklas, vaikų darželius, gimnazijas ir 
įvairius kursus® hnr a'sivaco vaikų., mokytojų, judresnių visuomeni
ninkų, ten buvo įkurtos ir mūsų įvairios Švietimo įstaigos. Viskas 
atsitiktinai, nes joks planu s lit-fom •• manomas • '

Mokytojai pradėjo darbu, Daubas tain negalėjo būti labai pla
ningas, nes mokytojai neturėjo programų/nuturėjo vadovėlių. Mokiniai 
buvo surinkti'iš įvairių mokyklų, įvairių gimnazijų, ištisus 1944—1945 
mokslo metus praleidę bu darbo, dr.ug ką primiršę. Toko daug ko kartoti, 
vienodinti, lygiavę. Tnijųir iki . šiol .mokytojai dirba- Tačiau, visai 
suprantama, atėjo -j-nir is ; moų visą švietimo darbą. įstatyti į planingas 
vėžes, darbą no ką'I To s c vienodinti pugąj. visiems priv.lonas tas pačias 

■programas, pamoku lenčeTus j r taiflvkieu:. T" re? kai aula mokinių reikalų 
p saugo j in as. _ Dažnai kilnr j-ętiy If, vienos vietos 1 kitą, mokiniams 

tenka keisti ii m.o<yūluc rokjųivi ,?vn.rc--- be kliūčių įstoti į kitą mo
kyklą, o mokyklai svarini, kuo. nunj-į. rakintai būtų ta pučia programą ėję, 
kad neatsiliktų ir <'iciųvis nūkūiuivtųi

Iškils mūsų moiyk...ų p:ųęyy j j ,T(-, tr ąį.ę £-į.-> įų pripa ginimo klausimas^ 
Tą reikalą galėsi). įroo.’/t'■ r imt o s iiokonojų dalykų prgraiio’iis ir viso 
mokyklų darbo rimtu oua v.urkyru. " .

Lietu^vių jSąjurga, visų-liutu.-jii.; trcfdiniu reikalų rūpintoja, tįsėsi 
iniciatyvos visą siiu.imo ,t.envi ir skatinti. Skyriui ir apygardos
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•/steigė mokyklas, g_imnazijas, moksleiviams bendrabučius. Tai numatyta .
/ ir Lietu-vių Sąjungos įstatuose. Buvo susirūpinta ir visų kitų formalių 

švietimo darbo reikalų sutvarkymu: programomis, pamokų lentelėmis, mo
kyklų* teisėmis, mokytojų reikalais, pedagogine darbo priežiūra.

Mokslui tęsti ir teisėms paremti svarbu tvirtas pagrindas, todėl 
nustatytas principas:' tvarkyti visą mūsų švietimo darbą pagal senus 
mūsų įstatymus, buvusias mūsų programas ir ^taisykles. Lietuvių Sąjun
gos Valdybai teks, žinoma, leisti it naujų taisyklių, atsižvelgiant į 
'naujas gyvenimo sąlygas.

Lietuvių Sąjungos Valdyba švietimo darbo tvarkymą jau pradėjo. Iš
leisti švietimo darbo nuostatai ir taisyklės. Nuostatais tvarkomi bend
ri mokyklų steigimo, išlaikymo ir kiti reikalai. Lietuviu Sąjungos sky- : 
riai įpareigojami steigti ir išlaikyti mokyklas ir kitas švietimo įs
taigas. Lietuvių Sąjungos ypygardų valdybos tą reikalą normuoja, sky
riams pa_deda. Mokyklos turi būti Lietuvių Sąjungos Valdybos patvirtin
tos, taip ir jų mokytojai. -Patvirtintų mokyklų mokiniai ir mokytojai .. 
turi tas pačias teises, kurias turėjo valstybinių mokyklų mokiniai 
ir mokytojai-j Lietuvoje.

Pedagoginę darbo priežiūrą vykdo Lietuvių Sąjungos Valdyba. Tam 
vę-ikalni/ skiriami švietimo įgaliotiniai. Turės būti sutvarkytas moky
tojų atlyginimo klausimas. Mokytojų pedagoginis darbas turi gyvybinę 
reikšmę mūsų tautai. Jų darbas yra viešoji mūsų tautos tarnyba. Todėl 
centras, tvirtindamas mokykliį darbininkus, drauge ves jų sąrašus ir 
tarnybos lapus, kurie turės sudaryti pagrindą eventualiam mokytojų dar- 

, bo įskaitymui į tarnybos stąžą ir pensijų iŠsitarnavimo laiką.
Kai tik pasidarys bent Įtiek pakenčiamos sąlygos švietimo klausi- 

\ mams svarstyti, numatoma sukviesti pedagogų suvažiavimą, kuriame bus 
\progos švietimo reikalus plačiau aptarti ii tobulinti, į

/ PRQGRAMOS IR VADOVĖLIAI '
Centre Jau sudarytos visiems dalykams, einamiems mokyk

lose, programos; jos'perspausdinamos ir siuntinėjamos gimnazijoms. 
Gautas le_idimas spausdinti vadovėlių. Jei popieriaus trūkumas nesutruk
dys, t&i neužilgo vadovėlių turėsime - pirmoje eilėje pradžios mokyklai.

KRONIKA

Nuembergas /ELTA/ Nuembergo stovykloje gyveno, apie 600 lietuvių. 
Veikia vaikų darželis, pradžios mokykla ir progimnazija. Dauguma lie
tuvių iki šiol gyve_no apgriuvusiame garaže, o dabar jau persikėlė į 
gyvenamuosius namus, kurie dar -be langų. Stovyklą maistu aprūpina 
I-ji amerikiečių armija. Maistas neblogas.

Oyelgoenas /ELTA/ Ovelgoeno lietuvių meninės jėgos Cellės lietuvių 
stovykloje surengė rugsėjo 8-sios paminėjimą. Programoje buvo dainos, 
deklamacijos, tautiniai šokiai ir kt. Itin didelio pasisekimo turėjo kuri tautinių šokių šokėjų trupė. Koncertą praturtino Valės Neveraus- 
kienės sukurta plastika "Liiskit į tėvynę", Paminėtini ir anksčiau 
buvę Ovelgoeno lietuvių meninių jėgų koncertai anglų kariams, susilaukę 
nuoširdaus įvertinimo.

Gyvai veikia sportininkai. Iš visų sporto šakų stipriausiai pasi
reiškia krepšininkai. Rungtyniauta su latviais ir su italais. Visos 
rungtynės baigusi lietuvių pergale. Prieš latvius laimėta 40:1 ir 32:7, 
o prieš italus laimėta 28:7. Organizuojašį^utbolininkai.
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