
BRITAI TREMTINIUS JUNGS Į DARBĄ 
VOKIETIJOJEGriežtai apribotas laikas kalbėtojams

Londonas. Paryžiaus taikos kongreso 
generalinis sekretorius, vykdydamas ple
numo nutarimą darbui paskubinti, apri
bojo konferencijos dalyviams kalbėjimo 
laiką. Ateityje siūlymo davėjams tebūsią 
leista kalbėti 10 minučių, o savo siūlymą 
ginti tik 5 minutes, svetimo siūlymo 
oponentams — 3 minutes. Niekam nebū
sią leista tuo pat klausimu kalbėti dau
giau kaip du kartus.

Italijos politinėje komisijoje 15 balsų 
prieš 5 atmestas Australijos siūlymas įra
šyti j sutartį su Italija piliečių teisių ap
saugai tarptautinio teismo sudarymo klau 
zulę. Australija šitą savo siūlymą ketina 
kelti JT plenume iš naujo.

Rumunijos ūkio komisijoje 9 balsais
prieš 4 priimtas sąjungininkų turtui at
lyginimo siūlymas 25% vertės. Amerika 
nuo balsavimo susilaikė. Anglijos pilna
verčio atlyginimo siūlymas atmestas.

DE GAULLE KRITIKUOJA KONSTI
TUCIJOS PROJEKTĄ

Paryžius. France-Presse žinių agentūrai 
duotu pasikalbėjimu gen. De Gaullė iš 
naujo įsimaišė į debatus dėl nuajosios 
Prancūzijos konstitucijos, kritikuodamas 
tautos susirinkimo darbą. Pasak jo dabar
tinis projektas yra toks pat, kaip rinkėjų 
gegužės 5 d. atmestasis. Visagalis parla
mentas, parlamentinė vyriausybė, valsty
bės galva be kompetencijos nesanti tin
kama organizacija Prancūzijos unijai. 
Generolo' nuomene, toks režimas Prancū
zijoje galįs privesti prie anarchijos arba 
diktatūros. O nei viena nei kita nebūtų 
kraštui naudinga.

Islandijos komunistu protestas
Reykjavikas. Islandijos komunistai ir 

profesinės sąjungos pareiškė vyriausybei 
protestą prieš jos sudarytą su JAV su
tartį, pagal kurią Keflaviko uostas palie
kamas JAV karinės vadovybės žinioje tol, 
kol Vokietijoje bus amerikiečių kariuome
nė.

APSUPTI SUKILĖLIAI
Teheranas. Radijo pranešimu, pietų 

Persijos provincijoje sukilusios tautelės, 
kurios buvo užėmusios provincijos sostinę 
Faisą, šiomis dienomis^ buvo vyriausybės 
kariuomenės apsuptos. Šioje operacijoje 
buvo panaudoti aviacijos ir tankų dali
niai.

PALEIDO FERARO SALIJ 
PARLAMENTĄ

Kopenhaga. Danijos karalius Kristijo
nas šiomis dienomis paleido Ferarų salų 
parlamentą, kuris, remdamasis tautos bal 
savimo daviniais, nutarė atsiskirti nuo 
Danijos.

Paklaustas generolas, ar busimoji balsa
vimo kompanija dalyvaus už konstituci
jos projektų atmetimą, atsakė, kad dabar
tinėje Prancūzijos situacijoje nėra kito 
svarbesnio klausimo, kaip respublikinės 
santvarkos atstatymas. Nuo šio klausimo 
priklausą visi kiti. Jis nemanąs, kad par
lamento dauguma pasukusi tikruoju ke
liu. „Mano visas susidomėjimas priklauso 
tiems, kurie balsavimuose ketina pasukti 
kitu keliu“.

CHURCHILLIS VYKSTA I BELGIJĄ
Bernas. Grįždamas į Angliją Winstonas 

Churchillis su savo dukterim Mary keti
na apsistoti kelias dienas Briuselyje.

Pramonė organizuojama priešingai susitarimams
Londonas. „Times“ specialus korespon

dentas iš Berlyno pranešė apie sovietų 
atliktą vokiečių pramonės reorganizavimą 
sovietų okupuotoje Vokietijos rytų dalyje. 
Po nuodugnaus tyrimo paaiškėjo, jog 70 
% visos vokiečių pramonės sovietų zono
je dirba reparacijų reikalams. Gi likusis 
30% tarnauja sovietų okupacinės kariuo
menės reikalams. Gyventojams beveik 
nieko iš dabartinės gamybos netenka. 
Kariuomenei gaminančios įmonės kon
troliuojamos karinės kontrolės komisijos 
Karlsruhėje. Reparacijų reikalams dirban
čios įmonės, kurios dar nėra sovietų nu
savintos, kontroliuojamos tiesiog iš 
Maskvos.

Jau nusavintos tebedirbančios ar iš
montuojamos įmonės kontroliuojamos ne
seniai įsteigtos sovietų pramonės kontro

Kaip žinoma, danų vyriausybė ryšium 
su tuo labai puola anglų elgseną šio bal
savimo metu. Ji laiko nedviprasmišku ki
šimusi į Danijos reikalus tą faktą, kad 
vykstant balsavimui Anglija pasiūlė iš
pirkti didesnį kiekį žuvų ir geresnėmis 
sąlygomis, negu tai darė Danija.

—

VATIKANO POLITIKOS AKTYVUMAS
Roma. Vid. Vokietijos (sov. zona) radijo 

pranešimu, pastaruoju metu konstatuoja
mas didelis Vatikano politikos pagyvėji
mas. Ypačiai veikliai ėmusi reikštis Ka
talikų Akcijos organizacija. Tikslas esąs 
sutelkti krūvon reakcines jėgas (kaip sa
komą sovietine terminologija).

PASITIKĖJIMAS ITALIJOS 
VYRIAUSYBEI

Roma. Italijos seimas ruvsė-o 25 d. Ita
lijos vyriatTsvb"'’. išreiškė pasjtikė,ūaa 333 
balsais prieš 4tk ,

Londonas. D, Britanijos kontrolės komi 
sijos pirmininkas Austrijai ir Vokietijai 
valstybės minlsterls Hynd po savo inter
view žurnalistams Berlyne Išvyko į Vie- ' 
ną, iš kur aplankys Kaernten — Steier- 
marką ir apie pirmadienį grįš Londonan, 
Savrf pasikalbėjime su žurnalistais tarp 
ko kito yra užsiminąs ir tremtiniu klau
simu. 270.000 britų zonoje esančių trem
tinių, daugiausia lenkų, turės būti įjungti 
į darbą, nes jų sotus dykaduonlavimas 
keliąs pagrįsta pasipiktinimą visuomenės 
tarpe ir sudarąs moraline skriaudą vokie
čių vargstantiems ir blogai maitinamiems 
bėgliams.

lės komisijos. Kaip toli yra pažengęs iš- 
montavimas, neturima tikslių žinių, ta
čiau spėjama, jog ne mažiau, kaip pusė 
visos sovietų zonos vokiečių pramonės 
jau esą išmontuota. Dėl trigubos kontro
lės kartais įvyksta savitarpio nesusiprati
mų, ir neretas atsitikimas, kad į tą pačią 
įmonę reiškia pretenzijų dvi arba visos 
trys komisijos. Sovietų reikalams dirban
čiai pramonei Iš Rusijos teteikiama tik 
vilna ir medvilnė. Anglis, plienas ir ge
ležis atsivežama iš britų zonos.

Britų ofocialioslos žinių agentūros po
litinio korespondento pranešimu repara
cijų ėmimas iš bėgamosios gamybos esąs 
priešingas Potsdamo susitarimui, nes pa
gal tą susitarimą bėgamosios gamybos 
produktai, patenkinus vidaus rinką (da
bar net ir vidaus rinka netenkinama), tu
ri eiti eksportui, kad pasidarytų išteklių
apmokėti už būtiną importą. Taip pat is. 
daugelio įmonių išmontavimas priešta
raująs Potsdamo susitarimui, nes ten bu
vę nutarta’ reparacijoms teimtl tik taikos 
meto gamybai netinkančias — karo pra
monės įmones.. Ta proga primenama D< 
Britanijos rugplūčlo mėn. tuo reikalu pa
siųsta Tarybų s-gai nota su nuorašais 
JAV ir Prancūzijai.

KOMISIJA BAIGĖ DARBĄ
Londonas. Palestinos konferencijoje 

Londone speciali anglų arabų kotnisijė 
baigė darbą.

f.
VALIUTOS KONFERENCIJĄ 1 *

Paryžius. Pasak France-Presse, PranfiS- 
zijos finansų ministeris Schuhmannas iš
vyko į Jungtines Amerikos Valstybes da
lyvauti valiutos konferencijoje.

VIENODI PAŠTO ŽENKLAI
Berlynas. Koordinavimo komisija pri

ėmė vieningi; pašto ženklų britų, ameri- 
kiečiu ir sovietų zonoms projektą. Su juo 

į sutinka ir prancūzų zonos atstovai
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Kominternas tebeveikia1(1 te

Kaip jau šio dienraščio skiltyse skelbta, 
Paryžiaus spaudos pranešimu Prancūzijos 
komunistų partija įsakė savo nariams su
rinkti duomenis iiį sudaryti sąrašus „kon- 
trevoliucionierijų, kurių tarpe yra tarp 
kitų taip pat rusų, lenkų, jugoslavų ir 
lietuvių emigrantai. .

Aišku, kad šį įsakymą davė prancūzu 
komunistų partija ne savo iniciatyva, bet 
Sov. S-gos patvarkymu, kuri ypatingai 
domisi tokiais, klausimais.

Tuo šiandien niekas mūsų neabejoja, 
nes visiems suprantama, kad lietuviai ir 
kiti emigrantai nesudaro prancūzų komu
nistams jokio pavojaus, del kurjo šie 
ypatingą dėmesį turėtų atkreipti į juos. 
O kad Sov. S-ja vadovauja komunisti- 
n.am judėjimui visame pasaulyje ir nau- 
d'jasi juo savo tikslų siekdama, tai taip 
p. ne paslaptis.

Tiesa, kominternas ar trečiasis interna
cionalas likviduotas dar 1943 m. gegužės 
mėn., bet tik formaliai. Iš tikrųjų jis fak
tiškai tebeveikia, kaip veikęs. Tatai įrodo 
g venimo praktika, konkretūs faktai ir 
atskirose valstybėse veikiančių komunistų 

. p. tijų santykis su Sov. Sąjunga.

Kad nuo 1943 m., t. y. nuo formalaus 
kc.ninterno likvidavimo atskirų kraštų 
komunistai būtų tapę nepriklausomi nuo 

: Kremliaus, nėra jokių duomenų ir įro- 
. dymų. Priešingai, visi ženklai rodo, kad
- įvairiose valstybėse veikiančios komuni

stų partijos nėra savarankiškos, o sudaro 
tik skyrius vienos, gerai disciplinuotos 
partijos, kurios centras yra Maskvoje. Iš 
ten ateinantieji patvarkymai yra lygūs

* įsakymams, kurie aklai vykdomi be jokių 
diskusijų.

Ligi šiol dar nebuvo atsitikimų, kad
- bent vieno krašto komunistai būtų kritiš

kai įvertinę nors vieną Sov. S-gos žingsnį
’ ar kitos komunistų partijos taktiką. Kaip 

anksčiau, taip ir dabar jie tik giria tai, 
kas ten daroma. Jei nebūtų priklausomi, 

’ tai toks nuomonių, „vieningumas“ nieku 
būdu nebūtų įmanomas.

Kritika yra kiekvienam žmogui įgimta. 
Neabejotinai ji reikštųsi taip pat komu
nistų partijose, veikiančiose įvairiuose 
kraštuose labai įvairiomis sąlygomis, jei 
tų partijų nariai nebūtų, sukaustyti ben
dros geležinės disciplinos varžtais. O toji 
disciplina .komunistų partijoje yra griež
tesnė, negu atskirų religijų dvasininkų 
organizacijoje. Jei atskirų religijų dvasi
ninkų organizacijų diciplina paremta tik 
moralinėmis sankcijomis, tai komunistų 
partijos disciplinos pagrindą sudaro 
smurtas, teroras, jėga ir fizinis kerštas 
kiekvienam, kuris drįstų išsilaužti Iš jos. 
Todėl iš komunistų partijos kelio atgal 
nėra. Jei jau kas kartą ryžosi susirišti su 
komunistais,' tai nuo jų pasitraukti ne
gali, nes vistiek bus nušluotas.

Visų kraštų komunistai ne tik nekriti
kuoja Sov. S-gos, bet dargi nepraleidžia 
jokios progos išgirti to, kas Sov. S-goje- 
daroma. Kiekvienas naujas sovietų pat
varkymas tuo pačiu metu visų komunistų 
Ir visur "vienodai įvertinamas, kaip aukš
čiausios išminties pasireiškimas.

Kas tuo netiki ar abejoja, tepanagrinėja 
bent paskutinius įvykius.

Kinijos komunistų partija dideliam visų 
nustebimui savu metu patvirtino Rusijos- 
Japonijos 1941 m. balandžio mėn. 14 d. 
sutartį, kuria Rusija pripažino Mandžiūri- 
jos priklausomybę nuo Japonijos ir pasi
žadėjo laikytis neutraliai Japonijos-Kini- 
jos karo atžvilgiu. Jei 1943 m. iš tikrųjų 
kominternas būtų buvęs likviduotas ir 
atskiruose kraštuose veikiančios komuni
stų partijos būtų tapusios faktiškai nepri
klausomomis, tai Kinijos komunistų nusi
statymas minėtos sutarties reikalu tikrai 
būtų pasikeitęs. Tačiau trečiojo interna
cionalo „likvidavimas“ praktiškai nesu
darė atsiskyrimo ar atsipalaidavimo nuo 
Maskvos. Todėl tai neturėjo jpkios reikš
mės Kinijos komunistų partijos nusista
tymui, kuris toliau paliko toks pats, kaip 
prieš 1943 m., kada oficialiai veikė ko
minternas.

Normaliai imant, Italijos komunistai 
turėjo būti priešingi maršalui Badoglio, 
kuris buvo Mussolinis generalinio štabo 
viršininku. Tačiau vos Sov. S-ga pripa
žino Badoglio vyriausybę, italų komuni
stai ėmė jį remtį Panašiai yra su Triesto 
klausimu. Kaip visi italai, taip ir italų 
komunistai turėtų būti priešingi Triesto 
išskyrimui Iš Italijos teritorijos ir atidavi
mui jo Jugoslavijai. Bet praktikoje yra 
kitaip. Kadangi Tito turi per Triestą su
stiprinti sovietų įtaką Adrijos jūros kryp

Gražus pavyzdys
Ravensburgo kolonijos lietuviai rugsėjo 

27 d. kukliai, bet nuoširdžiai paminėjo sa
vo kolonijos narės Marijos Kuraitytės-Var- 
nienės 60 metų amžiaus ir 40 metų peda
goginio darbo jubiliejų. Be triukšmo, be 
didelių iškilmių, be režisūros pagerbtas 
asmuo, - kuris eina per gyvenimą tyliai, 
stengdamasis jam daugiau duoti, negu iš jo 
reikalauti ir imti. Tai minėjimas, kuris sa
vo forma labai panašus į pedagogo darbą, 
būdingą savo tylumu, bet reikalaujančiu 
didelio nuoširdumo, pasišventimo ir ištver
mės.

Ankštose ir tamsokose, bet gražiai su
tvarkytose ir švariose vietos vaikų darže- 
lio-patalpose prie mažų staliukų, prie ku
rių kiekvieną dieną renkasi vaikai, vaka
rop į vaikų kėdutes susėdo ne vaikai, bet 
jų tėvai su visuomenės atstovais. Jie susi
rinko pagerbtu to darželio iniciatorę ir or
ganizatorę, sukakusią 60 metų, kurių 40 ji 
skyrė intensyviam pedagogo darbui, dabar 
tęsiamam toliau ištremtyje, auklėjant ir ug
dant lietuvių tremtinių jauniausiąją kartą. 
Tėvai pedagogai ir visuomenės vadovai gra
žaus jubiliejaus proga susiėjo auklėjimo įs
taigoje pareikšti padėką vienam pedagogų 
ir užakcentuoti savo darbo bendrumą ir 
vientisumą. Čia labiau, negu kur kitur iš
ryškėja sunkios pedagogo darbo sąlygos 
bendrai, b Jubiliatės atskirai, ypač dabar
tinėje mūsų padėtyje.

Patalpų pritaikymas ir jų paruošimas 
auklėjimo darbui, priemonių parūpinimas 
ir’jų nuolatinis papildymas, tai tie pagrin

timi, tai italų komunistai atsidūrė Tito 
gretose prieš savo valstybę.

Pagaliau dar Vokietijos pavyzdys. Visa 
vokiečiu tauta skaudžiai pergyvena Vo
kietijos rytinių sričių prijungimą pria 
Sov. S-gos ir Lenkijos. Vokiečių komuni
stai sudaro šiuo atžvilgiu ryškią išimtį. 
Jie ne tik sutinka su šiuo faktu, bei dargi 
jį giria. Bet iš kitos pusės jie jokiu būdu 
nesutinka, kad nuo Vokietjos būtų atskir
ta Ruhr‘o ar kita kuri vakarinė sritis. 
Kokie momentai čia yra sprendžiam 'S 
reikšmės, visiems aišku be komenta 
Tai pavyzdžiai iš tų kraštų, kurie nepri
klauso Sov. S-gai. Dar ryškesni jie būtų 
iš tų sričių, kurios laikomos nepriklauso
momis bet faktiškai yra sovietų žinioje. 
Kaip yra su komunistų partijos veikimu 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje ir Jugoslavijoje, 
daug pavyzdžių ir iliustracijų teikia gy
venamasis momentas.

Sovietų vedamos politikos sutapimas li
gi smulkmenų su atskirų kraštų komunis 
tų partijų veikla, pažiūromis ir politine 
linija yra neginčijamas įrodymas, kad vi
sos komunistų partijos yra vienoje griež
toje vadovybėje,, kuri neabejotinai veikia 
iš. Maskvos. Komintemo „likvidavimu“ 
yra tik formalus aktas, padarytas taktikis 
sumetimais, siekiant atpalaiduoti komunis 
tų partijas nuo priekaišto, kad jos suda
ro svetimas^ ekspozitūras. Faktiškai ko
minternas veikia toliau. Maskvos kiekvie
nas žodis yra evangelija visų kraštų ko
munistams. J. Petrulis 

diniai uždaviniai, kurie sudaro būtiną są
lygą, kad auklėjimo įstaiga galėtų tinkamai 
veikti ir duoti gerus rezultatus. Net nor
maliais laikais šie reikalai keldavo rimtam 
pedagogui daug rūpesčių. O dabartiniu me
tu jau vien iš jų galima spręsti apie peda
gogo sugebėjimus, jo pasiaukojimą ir mei
lę savo darbui. Šiuo atžvilgiu gerai, kad 
jubiliejaus minėjimas įvyko darželio darbo 
patalpose, nes kiekvienas gavo progos įsi
tikinti, ką galima padaryti net sunkiausio
mis sąlygomis. ‘

Jubiliatė ir jos auklėtinės, dabartinės 
bendradarbės bei pagelbininkės D. Petrui- 
tytės iniciatyva, rūpesčiu, sumanumu ir pa
siaukojimu visiškai netinkamos patalpos pa
verstos daugiau, negu pakenčiamomis vai
kų darželiui. Čia visur jaučiama rūpestinga 
ranka. O įvairios darbo ir auklėjimo prie
monės, kurių dabar niekur negalima gau
ti, tai jų ilgų nemigo naktų ir ištvermir.’O 
darbo rezultatai. Kas bent kiek yra g r- 
dėjęs apie Montessori sistemą, pagal kurią 
šis vaikų darželis vedamas, tas puikiai su
pras ir įvertins Jubiliatės įdedamą į tą dar
želį darbą, kurio neįmanoma trumpai nu
pasakoti.

Sistema reikalauja parūpinti kiekvieno 
vaiko įvairiems darbams reikalingas priemo
nes, bet jų dabar negalima niekur nei pirk
ti, nei užsakyti. Norint sistemos neatsisaky
ti, t. y. sudaryti sąlygas, kad kiekvienas 
vaikas galėtų mokytis skaityti, rašyti, skai
čiuoti, spalvas skirti, įvairias figūras su-

(nukelta į "4 p.)
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Henrikas Žemelis ‘ (7)

Paskutinioji apgaulė
Generolas tuojau davė Vilniaus krašto 

Batalijonams kontrįsakymus atsipalaiduoti 
nuo kautynių ir grįžti į tas vietas, kur buvo 
paskirtos V. R. štabo įsakymu ir įs.akė 
klausyti tik jo parėdymų. (Reikia neuž
miršti, kad su Vilniaus kraštu ryšio pa
laikymas buvo be galo sunkus.) Iškvietė 
Karo Mokyklos viršininką ir davė slaptą 
įsakymą kuo skubiausiai, dirbant dieną ir 
naktį, paleisti kariūnus namo.

7'ats generolas su V. R. štabo viršininku 
pulk. Urbonu nuvyko pas Hintze ir labai 
griežtoje formoje pareiškė, kad jo įsaky
mas, kaip prieštaraujantis generolo ir 
Vokietjos valdžios atstovo susitarimui, ne
bus vykdomas ir kad, nei generolas, nei 
V. Rinktinės kariai policininkais, o tuo 
labiau SS, niekuomet nebus? Generolo 
griežta laikysena labai paveikė Hintze ir 
jis paprašė palikti viską po senovei, iki 
atvyks Jeckeln.

"944 m. gegužės 12 d., Hintze vėl pak
vietė generolą pas jį atvykti, tačiau ge
nerolas nevyko ir per savo štabo virši
ninką pulk. Urboną pranešė, kad V. Rink
tinės vadas neranda reikalo daugiau su 
juo kalbėtis, kol nebus išaiškinta padėtis, 
paskelbta jo rašte iš 1944. V. 8 d.

Ir pagaliau atėjo 1944 m. gegužės 15 d. 
Gen. Plechavičius su V. R. štabo virši
ninku pulk. Urbonu buvo pakviesti 
Jeckeln pasitarimams. 15, 10 vai., genero
las su pulk. Urbonu įžengė į buv. Pažan
gos rūmus, Laisvės ai., kur buvo įsikū
rusi SS ir Policijos vado įstaiga. Didžiau
sias būrys gestapininkų, ginkluotų auto
matiniais pistoletais, pasitiko juos, žiau
riausiu būdu nuginklavo, o Jeckeln šlykš
čiausiais žodžiais iškoliojo generolą, mes
damas jam šiuos apkaltinimus:

'. generolas sauvališkai pasisavino V. 
R iktinės vado titulą,

I. vilkino V. Rinktinės formavimą ir 
pc viršyjo jos sudėtį,

3. sabotavo mobilizacijos pravedimą,
4. ruošė dirvą anglų-saksų invazijai,
5. davė įsakymus V. Rinktinės daliniams 

deginti ūkius ir žudyti nekaltus civilius 
gyventojus,

6. kėsinosi suorganizuoti Lietuvos ka
riuomenę ir ruošti sukilimą ir

7. tiekė banditams ginklus.
Be to, dar pridūrė, kad visi V. Rinktinės 

karininkai bus sušaudyti, kaip pasiutę 
šunys.

3e perspėjimo yra įsakyta šaudyti, jei
gu generolas bandys kalbėtis su pulk. 
Urbonu, mėgins ką nors rašyti, skambinti 
tehfonu, ar žiūrės per langą.

itaip atrodo tikrieji faktai, kurie pil
no, ■ nuogybėj parodo nacių „darbelius“ ir 
iškelia tą šlykščią ir veidmainingą jų 
didybės ir siekiamos pergalės „politiką“. 
Teroras, teroro teisė, sauvaliavimas, aukš
čiausio laipsnio maltretavimas ir pasity
čiojimas, — buvo jų garsios „politikos“ 
nuolatiniai palydovai.

. Atrodo, nereikia daug aiškinti ir nar
plioti visas priežastis, idant galima būtų 
suprasti, kokį vaidmenį suvaidino trum
poje Vietinės Rinktinės istorijoje, genero
las Plechavičius. Tik griežta ir atkakli jo 
asmenybė bei gilus patrijotlškumas atsi-

spyrė prieš visas nacių užmačias ir niekur 
jiems nepavyko pravesti savo klastingus 
planus. Vieni išėjo į miškus, kiti atsidūrė 
koncentracijos stovyklose, o dar kiti ap
laistė savo numylėtą žemą kraujų, tačiau 
lietuvis pasiliko ištikimas savo laisvei ir 
niekas neįstengė palaužti jo kovos ryžto. 
Tos kovos, kuri buvo tęsiama pirmųjų 
savanorių pėdomis ir kuri tęsiasi iki 
dabar.

N LE K S I N G A S SUĖMIMAS IR 
NUGINKLAVIMAS

Vietinės Rinktinės vyrai, nors ir per 
trumpą laiką, sugebėjo gražiai užsireko
menduoti lietuviškoje visuomenėje.

Kur daliniai buvo galutinai suformuoti, 
ten jie pradėjo savo tiesiogines pareigas— 
kovą su banditais. Dažnai pasitaiką plėši
mai, ūkių deginimai, žudymai pradėjo ma-

Vladas Šlaitas

Nepakeliama "bausmė
Jeigu jūs norit nubausti žmogų 
sunkiau, nei gali žmogiška širdis pakelti,— 
jūs jo nejaudykit, --
jūs jo nekarkit, 
jūs jo nebauskit iki gyvos galvos kalėjimu.

Jūs jį ištremkit svetiman kraštan; jo tėviškę 
paverskit krūva pelenų ir rašalu 
raudonu lygumas žalias užliekit — —

Jeigu jūs norite nubausti žmogų, 
jūs jį ištremkit svetiman kraštan, ir tūks

tančiai — 
aštrių kaip peilis — svetimų akių jį šaudys, 
kasdieną medžiai svetimi jį kars, 
ir svetimi keliai ir svetimas gyvenimas 
bus jo kalėjimu iki gyvos širdies!

lietuviai karininkai senomis uniformomis, 
vėl pasirodė darnios karių gretos, nors ir 
svetimomis akiai uniformomis, tačiau se
nos lietuviškos kariuomenės ženklais. Vėl 
pasigirdo sena karių daina ir vakarais ka
reivinėse skambėjo karių malda „Marija, 
Marija...” irzLieįuvos himnas.

Tūkstančiai smalsuolių lydėdavo V. Rink
tinės karius į užsiėmimus, ar į žygį. Tauta 
lyg atgimė, lyg pabudo iš nevilties mie<’o, 
nes pajuto, kad už jos pečių vėl ats's'o 
narsus Lietuvos karys, pasiryžęs gyvybę 
aukoti už Lietuvos laisvę ir Nepriklauso
mybę.

V. Rinktinės vadovybė ir kariai jautėsi 
ramiai ir ryžtingai, nes jie visi ir kiekvie
nas skyrium, kaip ir Vadas, taip ir eilinis 
karys pasitikėjo vieni kitais ir žinojo, kad 
visur teisingai ir teisėtai vykdo savo užda
vinius. Jie visi žinojo, kad iš savo pusės iš
pildė visus, pagal susitarimą, reikalavimus 
ir dar daugiau — matė, kad vokiečiai iki 
pat paskutinės dienos delsė ir tiesiog są
moningai kliudė V. Rinktinės veiklą. Jie 
buvo viskam pasiruošę.

1944 m. gegužės 15. d. gen. Plechavičius 
buvo suimtas. Toliau rašo istoriją Gesta
pas, tas visagalis partijos įrankis, kuris 
vykdo visus partijos nutarimus, visas poli
tines žudynes, nekaltų žmonių kankinimus 
ir suėmimus. Jis garantuoja Fiureriui tau
tos paklusnumą ir pergalę. Jo žinioje visi 

1 koncentracijos lageriai, kalėjimai ir kitos 
'mirtingųjų kameros. Jis viešpats, jis trium
fuoja nekaltų aukų krauju, nes iš to jaučia 
pasitenkinimą, jis iš to semia savo didybę 
ir galią.

To pačio Gestapo plėšriuosna naguosna 
pakliuvome ir mes suimtieji V. Rinktinė* 
Štabo karininkai.

Jeigu jūs norite nubausti jmogų, 
jūs jį ištremkit svetiman kraštan ir leiskit 
kasdien jam slankiot svetimų namų šešėly, 
kol jo širdis išdžius, 
kol paskutinis kraujas gyslose išdžius, 
kol iš žmogaus paliks tik buvusio žmogaus 

šešėlis. ..
Jeigu jūs norit nukankinti žmogų, 
jūs jį ištremkit svetiman kraštan.

žėti, nes it bolševikiniai banditai pajuto, 
kad atsirado krašte nauja ginkluota pajė
ga, kuri su visa energija pasiryžusi apgin
ti savo tautiečių turtą ir gyvybę.

Be to, tuo pačiu laiku, V. Rinktinei ak
tyviai padedant, buvo susekta plati komu
nistų organizacija, kurios tinklas buvo iš
siplėtęs po visą Lietuvą ir kuri veikė aiš
kiai Maskvos direktyvomis. Vien tik Kaune 
buvo suimta per 200 asmenų. Rasta daug 
ginklų, spaustuvė, radijo siųstuvų ir kt. 
Iš rastų dokumentų buvo aiškiai nustatyta, 
kad visi teroristiniai veiksmai, žudymai, 
ūkių deginimai ir t.t. buvo atliekami šios 
slaptos komunistų organizacijos.

Visuomenė rodė tiesiog negirdėtą para
mą ir entuziazmą V. Rinktinės vyrams. 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose pasirodė

SEILES TRYŠKO IS BURNOS, KAIP IS 
PASIUTUSIO ŽVĖRIES...

Teko dirbti K. apskrities Komendantūro
je žinių karininku. Skubūs tarnybiniai rei
kalai dažnai vertė lankytis Kaune. Mano 
Komendantas taip pat reguliariai šeštadie
niais važinėdavo į Kauną, nes ten gyveno 
jo šeima. x

Paskutinėmis prieš suėmimą • dienomis, 
pradėjo plaukti pau mus j provinciją įvai
rios neramios žinios dėl V. Rinktinės liki
mo. Taip pat sužinojau, kad keletą mano 
gerų pažįstamų, ryšium su pogrindžio veik
la, Gestapas suėmė. Ir taip, 1944 m. gegu
žės mėn. 13 d., šeštadienį, kartu su Komen
dantu ir geru pažįstamu gyd. J. išvykau į 
Kauną, visiškai nenujausdamas, kad tai bu
vo mano paskutinė kelionė į Kauną. Prieš 
išvažiuodamas, sutvarkiau pas save namuo
se ir komendantūroje visus slaptus doku
mentus, išslėpiaiP visus suaukotus V. Rink
tinei ginklus bei pinigus ir taip pat sutvar
kiau savo ašmeninę raštinę ir pašalinau vi
sus įtariamus raštus.

Kaune, pas savo draugą Itn. Pt., kuris 
dirbo Kauno Komendantūroje, sužinojau 
daug naujienų. Šiomis dienomis įvyko 
daug suėmimų iš slaptojo judėjimo narių.

<bus daugiau)
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Grąžas pavyzdys
(atkelta iš 2 p.) 

daryti ir eilę kitų darbų darbeliu atlikti, 
reikia tas priemones pagaminti savo ranko
mis. Atskiriems tėvams neįmanoma dabar
tinėmis sąlygomis tokias -.priemones pa
rūpinti savo vienam ar dviems vaikams, o 
Jubiliatei su savo mažu personalu nesunku 

>įas pagaminti 20 vaikų! Visiems aišku, kad 
auklėtojams pilnai pakanka tokioje auklėji
mo įstaigoje darbo su paruoštomis jau 
darbo priemonėmis. O jei reikia tas prie
mones savomis jėgomis pasigaminti, tai 
darbo keleriopai padaugėja.

Teisingai vienas kalbėtojų pažymėjo, kad 
Jubiliatė priklauso prie tų mūsų idealistų, 
kuriuos visuomenė nevisuomet tinkamai su
pranta. Tai vad. pramuštgalviai, kuriems 
nėra nieko nepasiekiamo jų užsibrėžtuose 
tiksluose. Užsimiršę save, jie gyvena kitais, 
įdėdami visas savo jėgas į pasirinktąjį 

__darbąT~ Nepaisydama savo vyresniojo am
žiaus, Jubiliatė ėmėsi iniciatyvos ir darbo 
toje srityje; kuri mūsų tremtinių gyvenime 
yra ypatingai svarbi, o į kurią kiti jaunes
ni ir pajėgesni kreipia mažai dėmesio. Prieš 
mokyklinio amžiaus vaikų įstatymas į tin
kamas vėžes, nukreipimas jų dėmesio ir pa
linkimų į darbą, sužadinimas juose pajau
timo tvarkos, harmonijos ir organizuoto 

_ veikimo, tai padėjimas pagrindų, kuriais 
Vėliau pradžios mokykla, gimnazija, univer
sitetas ir specialios mokyklos remia jauno
sios kartos auklėjimą,-ugdymą ir tinkamą 
ruošimą gyvenimui.

Jubiliatės asmens ir pedagoginio darbo 
tinkamam ir vispusiškam išnagrinėjimui 
reikėtų skirti ištisą studiją. Negalint to pa
daryti, vis dėlto reikia pažymėti, kad Ju
biliatės darbas niekuomet nebuvo rožėmis 
kaišytas, bet visuomet davė gerus rezulta
tus. Dar studijų metu kumečių vaikų moky
mas, lietuviškosios dvasios skiepijimas ir 
suaugusių švietimas, tai pradžia to ilgo pe
dagoginio darbo. Vėliau Voronežas ir ki
tos lietuvių kolonijos Rusijoje sudaro to 
darbo tąsą, kuri pereina į Nepriklausomą 
Lietuvą, o dabar vėl stipriai reiškiasi trem
tinių gyvenime. Priešmokyklinio amžiaus 
vaikų auklėjimas, tai specialus Jubiliatės 
susidomėjimas. Šiuo tikslu ji studijavo Mon
tessori sistemą, kurios vienintelė atstovė 
vėliau buvo Lietuvoje, organizuodama pa
gal tą sistemą vaikų darželį ir siekdama 
padėti pagrindus naujo tipo pradžios mo
kyklai. Savo užsimojimuose Jubiliatei teko 
daug kovoti su įvairiais veiksniais, kurie 
siekė jos darbą griauti ar trukdyti.

Dabartinis Jubiliatės darbas reikšmingas 
ne tik tiesioginiais savo rezultatais, bet 
taip pat tuo,, kad jis Nudaro gražų pa
vyzdį kitiems. Nesitenkindama savo išva
ryta vaga, ji triūsia toliau, auklėdama 
tremtyje Lietuvai naują lietuvį. Ne žodžiais 
bet konkrečiu savo darbu ji įrodo, kad tin
kamai supranta mūsų išeivijos esmę ir pa
skirtį ir tikslą. Nors jau balta, kaip žy
dinti obelis, nors jos pečius slegia ilgų 
metų virtinė, tačiau ji vis energinga, jud-

Stovyklinės
Ne kiekvienas tremtinys šiandien toks 

turtingas, kad galėtų nusipirkti visus 
naujai išleidžiamus žurnalus ar knygas. 
Kas nori daugiau tų leidinių įsigyti, pri
valo gerai pakratyti savo kišenę. O pas
kaityti norėtų beveik kiekvienas, todėl 
reikėtų ieškoti būdų, kad knyga ar žur
nalas būtų prieinami kiekvienam norin
čiam jų.

Būdas gal būtų ne toks painus, gorė
dama kiekviena stovykla pasinaudotų juo. 
Juk kiekvienoje stovykloje turime spau
dos platintojus, šiaip kultūrinį darbą dir
bančius ir tais dalykais gyvenančius žmo
nes. Iš jų tarpo susirastų vienas kitas, 
kuris galėtų apsiimti parūpinti kuo daugi
ausia ligi šiol išėjusių ir nuolat naujai 
išleidžiamų leidinių po keletą egzemplio
rių ir iš jų sudaryti gražią bibliotekėlę. 
Ar tų leidinių būtų renkama tik po vieną 
egzempliorių, ar po kelis, tai priklausytų 
nuo stovyklos didumo ir pajėgumo, bet

Pirmadienis 1946 m. rugsėjo 30 d.

KOKIOS NEGEROVES VYRAUJA 
KOLCHOZUOSE

Maskva. Tarybų s-gos minlsterių kabi
netas ir VKP (b) centro komiteto išleista
jam įsakyme kolchozams smarkiais žo
džiais prikišama, kad jie sabotuoja ga
mybą ir pažeidžia TSRS įstatymus. Įsa
kyme nurodoma, kad dabartinė situacija 
esanti pavojinga kalchozų sistemai ir 
visai TSRS socialinei santvarkai aplamai. 
Įsakyta: „Visus kolchozų tvarkymo įsta
tymų nevykdančiuosius atiduoti teismui. 
Patikrinti visą buhalteriją ir dviejų mė
nesiu būvyje perduoti partijos atstovams. 
Žemės plotus, kurie karo metu būvą pe
rėję j atskirų asmenų, civilinių arba ka
rinių organizacijų nuosavybę, dar prieš 
lapkričio 15 d. įjungti į kolchozus atgal.

Vėl turi būti atstatytos demokratinės 
organizacijos. Vadinasi, visi kolchozinin- 
kai turi dalyvauti debatuose, priimant 
sprendimus, ifurie turi įtakos kiekvieno 
kolchozo veiklai. Tos pačios tvarkos lai
kytis renkant kolchozų pirmininkus ir 
kitus kolchozų vadovus“.

Įsakymas dėl žemės grąžinimo kolcho
zams liečia sklypus, kuriuos karo metu 
ūkininkai buvo gavę dirbti, kad užsiau
gintų papildomai savo reikalams daržo
vių. Be to, per daug asmenų, neturėjusių 
teisės, už savo darbą gavo atpildą natūra, 
pavyzdžiui, kolchozų administracijos per
sonalas ir valsčių administracijos šeimų 
nariai. Kolchozininkų darbo našumas lai
komas nepatenkinamu. Už ligšiolinį atpil
dą jie turi pakelti darbo našumą.

bibliotekėlės
jau iš tų knygų ir žurnalu, kurie iki šiol 
pasirodė, susidarytų gana graži bibliote
kėlė. Kai kurių leidinių šiandien jau ne
bebūtų galima gauti, bet pradžiai užtektų 
tiek, kiek galima surinkti; nuolat išlei
džiama vis naujų leidinių, ir bibliotekėlė 
savaitėmis augtų. Rūpestingo biblioteki
ninko tvarkoma ir gerai prižiūrima, aug
dama tokia bibliotekėlė gražiai pasitar
nautų visiems bepinigiams skaitytojams. ■

Tuo visiškai, rodos, nebūtų pakenkiama 
leidėjams, nes manome, kad mūsų žmonės 
užtektinai įprato į knygą ir, kas turi tru
putį pinigų, mėgsta nusipirkti ir turėti 
nuosavą.

Tos stovyklinės bibliotekėlės patarnautų 
ir kitiems reikalams. Mūsų stovyklos jau 
baigia įprasti ruošti parodėles. Prie tokio 
papročio skatinte skatina ir patys mūsų 
globėjai. -Mezginiai, siuvinėjimai, atsivežti 
audiniai, drožinėjimai, žaislai, o šalia to 
ir mūsiškė spauda. Jei pirmuosius ekspo
natus gaminti skatina ir dažnai jiems me
džiagos parūpina patys globėjai, pagei
daudami šiuos dalykus matyti parodėlėse, 
tai spaudos skyrelį šalia įsiruošti jau būtų 
mūsų pačių šventa tautinė pareiga. O kai 
reikia ruošti, tai arba niekas pilnesnio 
rinkinio neturi, arba ir turėdamas nenori 
paleisti į kitas, gal ne visada rūpestingas 
rankas, nes tokiais atvejais ir komplektai 
paira, prižiūrimi nebe paties savininko, ir 
dar kitokios nelaimės atsitinka. O stovyk
los turimieji rinkiniai galėtų būti išstato
mi parodėlėse niekam nei dėkui, nei 
išlupk nesakant. Patogumas būtų didelis.

Dar vienas, gal pagrindinis reikalas 
šitokioms bibliotekėlėms sudaryti — tai 
lėšos, bet jas bendruomenei lengviau 
suorganizuoti, negu atskiram asmeniui 
Reikia pasakyti, kad dažna stovykla yra 
apsidėjusi smulkiais mokesčiais. Surink
tosios sumos naudojamos įvairiems būti
niems stovyklos bendriesiems reikalams, 
o bibliotekėlė taip pat visos stovyklos 
bendras reikalas, taigi drąsiai gali būti 
sudarinėjama iš šių lėšų. K. Barėnas.

SPAUDOS KIOSKAS:
Memmingenas. Šiomis dienomis Mem- 

mingeno Aerodromo stovykloje atidaro
mas spaudos kioskas, kuris aprūpins sto
vyklos gyventojus lietuviškomis knygo
mis, žurnalais, laikraščiais ir kita šios 
srities literatūra.

Kiosko organizatoriai prašo visas kny
gų leidyklas ir . laikraščių administracijas 
siuntinėti savo leidinius komisan šiuo ad
resu: A. Butkus, (13b) Memmingen, 
Airport.

ri ir nuolat skubanti ne tik privačiame gy
venime, bet taip pat visuomeniniame darbe.

Jubiliatei suruoštas kuklus minėjimas su
daro jos darbų įvertinimo įrodymą ir kon
kretų pavyzdį, kaip reikėtų atkreipti dėmesį 
į kitus mūsų pramuštgalvius, kurie gyvena 
ne sau, bet visuomenei, kuriais toji visuo
menė mažai domisi, nekalbanj jau apie tin
kamą jų darbo įvertinimą.

Šia proga Jubiliatei ilgiausių metų, sėk
mingiausio darbo ir greito, sugrįžimo su 
savo auklėtiniais į išsvajotą tė-iške!

P. Vėl u t it
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