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Vyšinskis turi žodi DP klausimu
„Izvestija” lapkričio 12 d. Nr. 265 įdėjo 

Vyšin*kio JTO posėdžiuose pasakytų lapkri
čio 6 d. tarptautinė* pabėgėlių organizacijos 
reikalu kalbų, kuri čia pateikiama:

„...Jie yra įsikūrę lageriuose Augsburge, 
Fiusaene, N. Ulme ir kitur, kur nemažai yra 
sovietų piliečių, vokiečių jėga išvarytų savo 
laiku darbam* i hitleriškųjų Vokietijų, o taip 
pat mobilizuotų i hitleriškųjų kariuomenę. 
Tarp jų yra nemažai karo nusikaltėlių, su
darančių kaip tik branduolĮ fašistinių orga
nizacijų lageriuose. Remdamiesi aukštesniais 
savo vienminčiais pareigūnais, tuose lage
riuose visokie fašistinių organizacijų tipai 

..veda propagandų prieš grįžimų į tėvynę. Jie

Nusiginklavimo fikcija
Nuslginklavimas yra pats tiesiausias kelias 

l taikų. Būtų didelė palaima žmonijai, jeigu 
visi tie fabrikai, kurie šiandien gamina bai
siausius atominius ginklus, pradėtų dirbti 
žmonių gerovės reikalams. Daug prisidėjusi 
prie atominės energijos išradimo, garsioji L. 
Meitner, kada begyvendama Švedijoje pajuto 
sau asmeniškų pavojų iš „taikų mylinčių” 
kaimynų pusės, nuvykusi į JAV, savo pir
majame interview prie mikrofono pareiškė: 
„yra didžiausia nelaimė, kad atominės ener
gijos išradimas sutapo su šiuo karo laiko
tarpiu”.

Gal bot L. Meitner yra gera chemikė, bet 
kad ji botų gera politikė, tai tenka paabe
joti Kažin kokiame chaose būtų šiandien 
Europa, jei atominė bomba, kaip Damoklo 
kardu, nekabotų ant galvų tų, kurie tyko jų 
„išvaduoti”.

Sunku yra šiandien beištarti buvusiųjų 
karų priežastis. Gal būt ištikrųjų jie buvo 
nereikalingi Kai kas jau tvirtina, kad ir kų 
tik pasibaigęs karas x buvo nereikalingas. 
Taip. Karai yra nereikalingi. Taip sako svei
ku žmogau supratimu. Bet nieku ir šian
dien dar negali pasakyti, kaip reikėjo išnai
kinti fašizmų, lygiai kaip dabar reikia sut
varkyti nauju grėsmes, puauliui siūlančias 
savo „rojaus” gerybes.

Kaip ir geroje šeimoje atsiranda kartais 
sūnus palaidūnas, taip lygiai ir tautų ben
druomenėje pasitaiko prie valdžios vairo 
despotų ir tironų. Ištikrųjų būtų nelaimė, jei 
nebūtu oriemonių jiems suvaldyti. Jau se
niai JAV didieji vyrai yra pareiškę, kad 
Amerika pasiliks ginkluota, kol pasaulyje 
nebus įgyvendinta tikra ir pastovi taika. Ne
žiūrint šio* didžios tautos tikslų ir pasiau
kojimo, kiekvienu taikos (gyvendinimo ban
dymu sutinka gerai organizuotų pasiprie
šinimų ir verčia viso puaulio tautas gyventi 
aliarmo būvyje.

Jau antri mėtai, besikilnodami iš miesto Į 
miestų, didžiųjų valstybių diplomatai beveik 
be pertraukos posėdžiauja ir vi* nebaigia 
narplioti ginčytinug klausimu* tų kelių tai
ko* sutarčių. Dabar, kada jau aiškėja, jog 
„nuomonių skirtumai” ne tik kad nemažėja, 
bet juo toliau, juo vis labiau darosi didesni, 
„taikų mylinčios” šalies atstovai randa rei
kalų didžiajame tautų forume pareikšti pa
sauliui, kad jie sutinka nusiginkluoti ir kvie
čia kitus taip pat prie nusiginklavimo.

Žinoma, tai yra pat* kilniausia* klausimas, 
kurio išsprendimo laukia visa žmonija. Klau
simas, kurio sureguliavimas neužtenka pa
prasto* susitarimo procedūros, bet reikia ir 
tarpusavio pasitikėjimo. Sį klausimų būtų 
galima kelti ir svarstyti po susitarimų, t y. 
pirmiau sureguliavu* ^paprastuosius „nuomo
nių skirtumus”. Pirmiau reikėtų bent paken
čiamai sutvarkyti Europos ginčytinas proble
mas ir išspręsti visų eilę tarptautinių klau
simų, ypač ūkio srityje, kurie visuomet buvo 
ir yra karų priežastim. O tada jau būtų ga
lima visus šiuog susitarimus užbaigti nusigin
klavimu. •

Bet štai tų klausimą kelia tie, kurie mažiau
sia yra linkę susitarti, arba susitarus laikytis

yra pasivadinę visokiais „ukrainietiškais ko
mitetais”, „lietuviškais komitetais”, „Pabal- 
tės Komitetais” ir t. t. Kaip pavyzdi galiu 
nurodyti šį faktą: Bayruto komitete pirminin
ku yra žymus ukrainiečių fašistas Ljpeckl 
Sis komitetą* vadinasi „ukrainietišku lageriu 
sektorius deportuotiesiems.” Dar galima nu
rodyti pavyzdžiu Salzburge „ukrainiečių ko
mitetų”, kuris garsus specialistais, dokumen
tų klastojime. Jis padaro sovietų piliečius ne 
sovietų piliečiais, pakeisdamas net pavardes,
gyvenamąsias vietas ir tt. Tolimesnis pavyz
dys, tai gudų komitetas Regensburge, užsi
imąs priešsovietine propaganda ir išduodąs 
klastuotus dokumentus fašistams. „Centrinis 
lietuvių komitetas”, kuriam vadovauja žino
mas avantiūristas prof. Kundzin (? Red.), 
veikia didesniuose Pietų Vokietijo* miestuo
se, aišku, turėdamas leidimus karinės vado
vybės apie 20 laikraščių. „Lietuvių naciona
linis komitetas” vadovaujamas ypač savo me
tu pasižymėjusiem* gen. Plechavičiui ir gen. 
Kubiliūnui. (Mūsų Žiniomis gen. Kubiliūno 
DP tarpe visai nėra. Red.). Pastarasis jų bu
vo min. pirmininkas vokiečių okupacijos me
tu Lietuvoje. „Lietuvių komitetas” ’ Seligen- 
stadte, vadovaujama* pulk. Svilo, (pulk. Svi-

Masių naikinimo ginklai uenaudotini
Londonas. JT politinėje komisijoje Moloto

vas 'atsisakė savo nusiginklavimo pasiūlymo 
Amerikos nusiginklavimo kontra pasiūlymo 
naudai, prašydamas ji papildyti įsakmiu 
uždraudimu atominių bombų ir kitų masių 
naikinimo ginklų naudojimo kare. Atominei 
energijai kontroliuoti komisijos galutinas nu
sistatymas turėtų būti plenumui patiektas ne 
vėliau gruodžio mėnesio galo. D. Britanijos 
atstovas apsidžiaugė Molotovo nuolaidumu ir
nesitikėtu sukalbumu. Jis taip pat, kaip ir po 
jo kalbėjęs Connelly sutiko su sovietų pažiūra 
į masinio naikinimo ginklus. Vienbalsiai nu
tarta sudaryti pakomisę iš 21 tautų atstovų 
nuomonių suderinimui nusiginklavimo srityje.

Londonas. JT politinės komisijos ypatinga 
pakomisė, sudaryta iš 21 tautos atstovo su
derinimui nuomonių nusiginklavimo klausimu, 
vienbalsiai priėmė pakeistą JAV pasiūlymą, 
susidedantį iš trijų dalių:

1) JT pilnatis turi pasisakyti už pilną nusi
ginklavimą;

2) JT pilnati* tari pavesti saugumo tarybai 
paruošti detalinį nusiginklavimo vykdymo 
planą;

3) visos tautos turi įsipareigoti saugumo 
tarybos paruoštą planą įvykdyti Sis įsiparei
gojimą* turi būti atliktas patiekiant savo 
kraštų parlamentam* jį ratifikuoti.

Britų atstovas Sir Alexander!* Cadoganas 
pasisakė už rusų planą uždrausti naudojimą 
masinio naikinimo ginklų kare.

Pakomisė Franko Ispanijos klausimui nu
tarė JAV pasiūlymą, atsistatyti pačiam 

savo Įsipareigojimų. Jau nekalbant apie tai, 
kad nė vienas tų susitarimų, kurie buvo pa
daryti karo metu, būtent, Maskvoje 1943 m. 
spaljo mėn., Teherane -943 m. gruodžio 
mėn. ir Jaltoje 1945 m. vasario mėn. šian
dien jų nėra pildomas, bet taip pat nėra pil
domi ir tie susitarimai, kurie buvo padaryti 
jau karui pasibaigus, būtent, Potsdame 1945 
m. rugpiūčio mėn. dėl Vokietijos traktavimo 
vienu ūkiškuoju venetu ir vėliau, t. y. Mas
kvoje 1945 m. gruodžio mėn., dėl pertvarky
mo vyriausybių ir vykdymo laisvų bei demo
kratiškų rinkimų Rumunijoje ir Bulgarijoje.

Jie nevykdo ir nevykdy* nė vieno susitari
mo, kuri* jiems yra nepalankus. Bet jie gerai 
žino, kad visus susitarimu* sąžiningai vykdo 
demokratiškieji kraštai. Jie nė nemano dary
ti pa* save ginklavimosi apsiribojimus, bet 
jie tikisi savo diplomatiniai* „gabumais” 
išgauti priešingosios pusės Įsipareigoj:mus.

Jei jau galų gale nusiginklavimo susitari

las 1941 m. sovietų is Lietuvos išvežtas. Red.) 
buv. vokiečių okupacijo* metu policijos de
partamento direktoriaus. Augsburge dar ligi 
šiol vadinamiems užsieniečiams vadovauja 
lietuvis Klimavičius (Augsburge iš viso to
kio asmens nėra. Red.), užsiregistravę* savu lai
ku J SS hitleriškos armijos batalijonus ir 
gestapą. Amerikiečių zonoje Muenchene vei
kia fašistinis „Rusų Emigrantų Komitetas” ir 
tt. Aš nurodau vardus ir lageriu* tų žmonių, 
kurie stovi pirmaujančiose, vietose. Tai tik
charakteringos politinės asmenybės. Tai iš
davikai, priešai mūsų tikslų. Tai išgamos sa
vo tautos. Tai vokiečių agentai, kuriems vie
ta ne lageriuose kažkokių tarptautinių orga
nizacijų priedangoje, siekiančių neva žmo
niškumo tikslų. Jiems ne vieta net kalėjime. 
Jų vieta kartuvėse ar giljotinoje, nes juos 
apsunkina krauja* milijonų nukankintų žmo
nių. Dabar prie neaiškių aplinkybių tie nu
sikaltėliai yra mūsų piliečių vadovai, 'vado
vai tų mūsų piliečių, kurie atvyko Vokieti
jon prieš savo valią, kurie nori grįžti, na
mo pas savo šeimas, bet negali, nes jiems 
kelią pastoja dar nepalaidoti hitleriškieji iš
gamos, tęsdami savo darbą prieš nekaltus 
žmones..

Frankui, laikyti siūlytina diskusijų baze toles
niam svarstymui politinėje komisijoje.

Londonas. Žiniomi* iš Naujorko JT politi
nėje komisijoje Molotovas sutiko, kad nusi
ginklavimo srityje veto teisė nebūtų naudo
jama, kaip tik kontrolės ir inspekcijų sistema 
saugumo, tarybos bus pradėta vykdyti. Komi
sija tebetęsia savo diskusijas dėl Franko 
Ispanijos, tačiau sutarimo dar neprieita.

Naujienos iš visų kontinentų
Londonas. Prancūzijos parlamenta* ir per 

antruosius rinkimus, kuriuose kandidatavo 
Bidault, nesugebėjo išsirinkti ministerio pir
mininko, nes ir pastarasi* MRP kandidatas 
tegavo 240 balsų, vietoje reikiamų 310 balsų.

Londonas. Prancūzų socialistai sutiko bal
suoti už vienintelį kandidatą j premjerus Pran
cūzijos, komunistų vadą Thorez. Tačiau dar 
neapsisprendė dėl savo sutikimo dalyvauti ir 
jo sudaromame ministerių kabinete, nors šiuo 
tarpu tok* apsisprendimą* dar ir nereikalin
gas, kadangi per trečiadienio rinkimus Tho
rez negavo reikalingo balsų skaičiaus. Mat, 
MRP ir liberalai balsavo prieš Thorez. •

Londonas. JAV angliakasių streiką* nuo ket
virtadienio perėjo J trečią savaitę.^ Turimos 
anglie* atsargos greitai senka, o streiko galo 
nesimato. Todėl JAV vyriausybė uždraudė 
transportą visų eksportinių prekių, išskyrus 
maistą i'r benziną. Siuntimas maisto paketukų 
į Europą taip pat sustabdytas.

Londonas. Žiniomis iš Naujorko, streikuo
jančių angliakasių prof, sąjungų pirmininką 

mas ir būtų pasirašytas, tai ar yra bent ko
kia galimybė patikrinti, ką gamina fabrikai 
anapus, arba kas dedasi į rytus už Uralo 
kalnų. Žodžiu, machinacija yra paprasta: jūs 
sunaikinkite savo atomine* bombas ir už
darykite visus ginklavimosi fabrikus, o mes 
darysime savo toliau, kaip tai darėme ir iki 
šiol. Ar ne dėl to patie* principo yra nutrin
kusios derybos dėl atominė* energijos kon
trolės? Jie nesutinka.. Įsileisti Į „rojų” nė 
vieno, kas nėra jiems ištikimas. Tai yra 
paslaptingas kraštas, kurio išdaiga* ne visi 
turi pažinti ir suprasti.

šitok* fiktyvus nusiginklavimo klausimo 
pastatyma* JT susirinkime yra ne kas kitas, 
kaip paprastas agitacini* triukas. Agitacija- 
jų tikėjimas. Jie vis dar nenustoja vilties 
ieškoti vakarų pasaulyje savo prekė* garbin
tojų. Nors ta agitacija negatyviai veikia de
mokratiškai besitvarkančiu* kraštus, jie 
vistiek perša savo „kilnius” norus. Vb.

Stfcigiamaa lietuvių emigracijoH 
biuras

Lietuvių bendruomenės vadovaujančių as-
menų tarpe yra kilę* sumanymas steigti Emi
gracijos biurų, kuris tirtų emigracijos gali
mumus, palaikydamas ryšius su kraštais, nu
matančiai* prisiimti imigrantų, ir apie esamus 
emigracijos galimumus informuotų lietuviu* 
tremtinius, gyvenančius Vakarų Europoje. Bū
siu dedama pastangų, kad tokio Emigracijos 
Biuro veikla būtų okupacinių karinių 
vyriausybių leista. Tuo atveju, tikimasi, būtų 
galima padėti emigruoti pasiruošusiems tau
tiečiams.

Argentina pirmoje eileje inilein DP
Stuttgartas. Argentinos užsienio reikalų mi

nisterija paaiškino, kad į numatomų Argenti
non įsileisti 4 mil. europiečiu skaičių pirmon 
eilėn įeina ir visi išvietintieji bei benamiai.

Anglai nešikli \ Graikijos vidaus 
reikalus

Londonas. D. Britanijos kariuomenės štabo 
viršininkas feldmaršalas Montgomery, lanky
damasis Trieste, spaudos atstovams pareiškė, 
jog britų kariuomenė Graikijoje nei nemanan
ti kištis į Graikijos tarpusave* kovas, kurių 
likvidavimui Graikija turinti savo pajėgas.

Londonas. Graikijos ministeris pirmininkas 
Caldari* iš. Paryžiaus išskrido į Naujorką, 
kur prašy* JT paskirti komfsiją kaimynų kiši- 
muisi į Graikijo* vidaus reikalu* ištirti. For
malau* skundo saugumo tarybai greičiausiai 
nepaduos.

Londonas. Graikijo* atstovą* prie JT (teike 
generaliniam sekretoriui memorandumą, ku
riame prašoma pasiųsti komisiją ištyrimui 
padėties prie Graikijos šiaurinė* sienos. Me
morandume už pasieninius susidūrimu* me
tama kaltė pirmoje eileje Jugoslavija1 bet 
taip pat Graikijai ir Albanijai. Caldari* jau 
atvyko Naujorkan.

Johann Lewis Vašingtono teismas už vyriau
sybės parėdymo neišpildymą, t. y. atsisakymą 
nuo pasiūlytų derybų nubaudė pinigine bauda 
10 000 dolerių sumoje, o profesinę streikuo
jančių angliakasių sąjungą 3,5 mil. dolerių, 
skaitant po Vu mi). dolerių už kiekvieną netei
sėtai streikuotą dieną iki teismo sprendimo 
paskelbimo. Tačiau, ta* padėtie* neišsprendė, 
ne* J. Lewis padavė apeliaciją.

Stuttgartas. Žiniomis iš Persijos Azerbeid- 
žano sostinėje, Thebris, įvykęs masinis gyven
tojų susirinkimą* reikalavo tuojau paskelbti 
visuotiną gyventojų mobilizaciją.

Londonas. Keturių užsienio reikalų ministe
rių taryba galutinai susitarė dėl Triesto. Dar 
liko išspręsti šie klausimai: Dunojau* sutarp- 
tautinimas, dėl kurio Molotovą* laukia instruk
cijų iš Maskvos; Italijo* ir Bulgarijos repa
racijų Jugoslavijai ir Graikijai, o taip pat at
lyginimo už sąjungininkų turtą.

Londonas. Keturių užsienio reikalų ministe
rių taryba tebetęsia savo pasitarimu* dėl su
tarčių su Vokietijo* vasalinėmis valstybėmis.
Juo* mano baigti dar šią savaitę ir tuoj pe
reiti prie dienotvarkės sudarymo taikos sutar
ties su Vokietija paruošimui.

Londonas. Prancūzijos politinio skyriaus 
šefas Naujorke pasisakė prieš Britanijos ir 
Anglijos susitarimą dėl jų zonų ūkiškos vieny
bės, kadangi tai tesąs tik dalinis sprendimas 
Vokietijo* problemos, kuri spręstina tik vi
sumoje.

Anglijos okupacinės valdžios Vokietijoje 
pranešimu penkio* centrinės tarpzoniniam* 
ūkiniams reikalam* spręsti Įstaigos nereiškia 
bandymo sudaryti centrinę valdžią, tai tesą tik 
ūkiško suvienijimo būtina išdava.

MOŠŲ MALONIEMS SKAITYTOJAMS IR 
PLATINTOJAMS.

Pakartotinai pranešama, kad „Minties” mė
nesinė prenumerata 10 RM., atskira* nnmeris 
80 pf. Laikraščio platintojam* duodama 10'/s.

„Mintie*” administracija.

1
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JUGOSLAVIJOS „SUDEMOKRATĖJIMO“ PAŽYMĖJIMAS
Bogdanas Raditza, žinomas Jugoslavijos 

žurnalistas, nuo 1923 metų dirbo Jugoslavi
jos karalijai kaip spaudos atstovas Atėnuose, 
tienujoje,- Vašingtone, o karo metu ir Nau- 
jOrke.

Visą tą laikų, kaip pat3 prisipažįsta, jis 
jautus, kad prieškarinėje Jugoslavijoje būta 

' per maža demokratijos. Tad galima suprasti 
jo jausmus, kai 1943 metais Naujorke ji3 pir- 

\ iną kartą išgirdo apie maršalo Tito „I-jo 
Tautinio Išlaisvinimo susirinkimo” deklaraci
ją, kuria buvo skelbiamas demokratinės Ju
goslavijos federacijos, sudarytos laisvės ir ly
gybės pagrindais, atgimimas naujam gyveni
mui.

Pcrsvarstęs karaliaus Petro Jugoslavijos 
padarytas klaidas, jis pajuto pareigą likusią 
savo gyvenimo dali skirti naujos demokrati
nės Jugoslavijos žmonių labui ir laimei. Jis 
atsisakė iš savo vietos (buvo egzilinčs vy
riausybės Naujorke šefas) ir pradėjo rašyti 
Amerikos spaudoje straipsnius, keldamas Tito 
nuopelnus.

Negalėdamas ilgiau pernešti išeivio gyveni
mo, jis nusprendė grįžti tėvynėn, kad geriau 
galėtų atlikti savo pareigą. Iš Naujorko iš
vyko 1944 metų lapkričio mėnesĮ.

Toliau duodame žodį jam pačiam.

1. Kodėl sugrįžai?

„Kai atvykau į Belgradą, visur apie save 
mačiau išlaisvinimo ženklus — išlaisvinimo, 
atlikto rusų. Rusų kareivių batai tauškėjo vi
sose gatvėse. Stalino paveikslai buvo matyti 
visuose languose. Aš nedaug kreipiau dėme- 

, šio, kai iš mano kambario viešbutyje rusų 
kareiviai pavogė mano laikrod|.„ „Atiduok 
laikrodi” r- buvo nuolatinis rusų kareivių 
Įsakymas Belgrado civiliniams gyventojams. 
Siems išlaisvintojams laikrodžiai buvo tokia 
naujovė, kuriai jie negalėjo atsispirti. Bet 
šiaip ar taip, jie buvo išlaisvintojai, — dargi 
giminingi slavai.

Viešoje aikštėje nuskarę jauni vyrai šoko 
seną tradicinį serbų „kolo”, bet žodžiai, ku
riuos jie dainavo, buvo nauji:

„Drauge Titai, kai nuvyksi į Rusiją, 
Perduok mūsų padėka raudonajai armijai 
Ir pasakyk Stalinui, kad visi serbo jaunuo

liai atsidavę jam”...
■ \

Taip pat nedaug kreipiau dėmesio, kad ma
no senųjų Belgrado pažįstamų pasisveikini
muose skambėjo gilus liūdesys. Jie manęs 
paprastai klausdavo: „Kodėl sugrįžai į šį 
pragarą?” Jie visi yra buvę nariais serbų 
valdančios klasės, kuri dominavo Jugoslavi
joje tayp abiejų pasaulinių karų. Dabar jie 
visi buvo vargingai apsirengę ir jų akyse 
matėsi baimė. Aš jų gailėjausi, bet, prisimi

nęs 14 vaidmenį praeityje, aš pradėdavaa gal
voti apie gerą ir laisvą ateitį.

Pirmos abejonės dėl „laisvės” kilo tuomet, 
kai prieš pradedam eiti užsienio spardos sky* 
iiaus šefo pareigas informacijos ministerijoje, 
buvo sudaryta mano „charakteristika’’. Šian
dien nei vienas jugoslavas negali išvengti sa
vo politinių ir asmeninių veiksmų registraci
jos. Jei šios žinios yra nepatenkinamos, jam 
yra užkirsti visi, keliai gauti darbą.

Nedelkoyičiųs mane išgazdino sakydamas, 
kad mano praeitis dėmėta, nes aš esu para
šęs knygą „Europos agonija”, kuri buvo iš
leista 1946 m. Belgrade.

Aš labai nustebau, nes knyga buvo antifa- 
šistinės krypties ir vokiečių okupacinės val
džios uždrausta. Tad kodėl ji, žiūrint komu
nistų akimis, turėtų būti mano „dėmė”.

Bet tuo; man paaiškėjo. .Nors knyga ir bu
vo antifašistinė, bet ji nebuvo prokomunisti
nė; ji buvo prodemokratinė, --Nedelkovičius 
mane įspėjo, kad mano veiksmai ateityje bus 
stebimi, ■ , r

Susirupinkim vaiku auklėjimu
Kr -:ni per stovyklą, matai pilną hežai- 

džianč ų, besportuojančių, besibastančių vai
kų. jų pilna visur, vieni jų mažesni, kiti di
desni; ilgiau stebėdamas tose vaikų grupė
se pasiebim daug Įvairumų: vaikų kūrybi
nės dvasios, kai kurių nepaprastumų, bet dar' 
daugiau neleistinumų. Ir kaž kaip kyla liūd
na mintis, į- tuos vaikus žiūrint, jie auga lyg 
ir neauklėjami, lyg ir be priežiūros, iš pat 
mažens gaudami stovyklos, priverstinos ben
druomenės ydas ir netobulumus.

Argi tie vaikai taps individualistais, įsi-, 
giję iš pat mažens savo šeimos tradicijas, pa
veldėję savo vaikystės ir didžios jaunystės 
įspūdžiuose savo tėvų nusiteikimą, savo mo
tinos dvasinį puikumą. Taip ir norėtųsi čia 
pat stovykloj naujojo Pestalozi, kuris žmoni
jos meilės vedinas rinktų tokius „benamius” 
vaikus ir juos auklėtų tikraisiais žmonėmis.

Šiais laikais pedagogikos mokslas beveik 
matematišku tikslumu įrodinėja, kad žmogaus 
charakteris, šalia natūralaus paveldėjimo, 
susiformuoja iš visų įspūdžių,. įgytų vai
kystėje, brendimo amžiuje ir jaunystėje. Tat, 
jeigu mes dažnai 'Sielojamės dėl stovyklos 
žalingumo suaugusiam žmogui, kodėl nesisie- 
lojam dėl vaikų, kurie daug už suaugusius • 
įspūdingesni, jautresni, kurių charakteris 
tebesiformuoja ir linksta ton arba kiton 
pusėn.

Stovykliniame gyvenime vaikų auklėjimu 
rūpinasi vaikų darželiai ir mokyklos, tačiau

Taip pat netrukus pastebėjau, kad „Tautos 
Pronto” vyriausybėj iš nekomumstų buvo 
laukiama paklusnumo komunistams. Pirmieji 
ėjo „iškabų” pareigas, o jiems dirigavo ko 
munis tai.

Kai aš į savo skyrių norėjau priimti įvai
rius bendradarbius nekomunistus, man buvo 
pasakyta: „Šie žmones mirs. MumE reikia nau 
jų žmonių”. - -

Į mano įstaigą pradėjo kišti naujus žmones. 
Vienas jų, pavyzdžiui, buvo pasiųstas tiesiog 
iš slaptos policijos. Nors jis nemokėjo jokios 
svetimos kalbos, bet jam buvo pavesti užsie
nio žurnalistų reikalai. Kiekvieną svetimšalį 
žurnalistą jis tuoj pat apstatė slaptos polici
joj agentais.

Aš nenorėjau būti marijonete, tad kreipiau
si Į savo šefą, informacijos minister! lavą 
Kosanovičių. Jis buvo nekomunistas, o nepri
klausomų demokratų generalinis sekretorius. 
Bet jis taip pat buvo apsuptas „naujų žmonių" 
ir nieko negalėjo man padėti. Tikrasis infor
macijos ministerijos valdytojas buvo jo „pa

veltui jų darbas, jei visais vaikų laišVafai- 
kias nesirūpina tėvai.

Tuo labiau, kad ir mokymo įstaigose pe
dagogams kartais nebėra fizinės ir dvasi

nės galimybės įdėti į savo darbą tiek jėgos, 
kiek jie būtų jos įdėję normaliai^ laikais, 
būdami sielos ir ateities ramybėje.

Tik vieni tėvai savo vaikų atžvilgiu nie
kados negal pasikeisti, jieins priValo rūfėti 
vaikai lygiai taip, kaip anksčiau. Neveltui gi 
tiek, gražaus ir didelio yra kalbėta apie mo
tinos instinktą saugoti savo vaikę nuo mate
rialinio ir moralinio skurdo.

Stovyklinis gyvenimas žmones niveliuoja, 
bet šeimos yra paliktoj drauge, jos nėra iš
blaškytos. Nors ir suriku,- bet galima neatsi
sakyti nuo šeimos • individualumo, nuo šei
mos tradicijų, galima sudaryti tinkamų vai
kui aplinkų. Jei tėvas daugiau iš namų išei
na, motina juose palieka irt motinos didesnė 
pareiga žiūrėti vaikus.

Ne viena motina skųstųsi laiko neturėjimu, 
bet gyvenime laiko niekada nėra. Viena diena 
visada būna užpildyta,-tik .klausimas,, ar Ji 
užpildyta tiksliai. '*

Negyvendama stovyklos gyvenimu, motina 
turėtų dar daugiau darbo. Juk mum3 nerei
kia, gyvenant stovykloj, kovoti tos nepapra
stai sunkios gyvenimo kovos, kurią kovoja 
suvargusioje Europoje tūkstančiai motinų. 
Mes galvojame esą baisiai nukentęję ir nu- 
s*kriausti, bet yra dar daug labiau nuskriaustų 

vaduotojas” Velcho Vorachas, komunistas.
Vėliau pamačiau, kad tokioje padėtyje buvo 

ir kiti Tito apgaulingo Tautos Fronto vyriau
sybės nariai nekomunistai, net gi Ivanas Su- 
basisas, užs. reikalų ministeris.

Subasisas buvo didžiausio Jugoslavijos de
mokratinio judėjimo — Kroatijos ūkininkų 
partijos vadas. Jis pasirašė Tito — Subasisc 
susitarimą, pagal kurį visos Jugoslavijos an
tifašistinės partijos buvo sujungtos į „demo 
kratinę” koaliciją. Siam susitarimui pasirašy 
ti jį vertė .Anglija ir Amerika. ’

Aš pamačiau dabar, kad faktinai užs. rei
kalų ministerijai vadovavo ne Subasisas, bei 
komunistas Edvardas Kardelijis.

Bet netrukus aš turėjau padaryti labiausiai 
stebinantį atidengimą, būtent, apie patį Titą. 
Jis turi ministerio pirmininko, gynybos mi- 
nisterio ir maršalo titulus; ji3 yra vienas iš 
Jugoslavijos komunistų partijos politbiure 
septynių narių. Užsienyje manoma, kad jis 
valdo Jugoslaviją, bet ištikrųjų jis nevaldo,— 
jis taip pat yra tik „iškaba”.

ir nuvargusių žmonių, kurių niekas neglobbja.
Jei dabar skundžiamės neturinčios laiko 

būti su savo vaikais, neturėsim jo ir norma
liais laikais, kada mažiau vargsim dėl kiek
vienos praktiškos smulkmenos, bet daugiau 
domėsimės pačiu gyvenimu. Laiko niekada 
nėra ir jo yra visada. Laiko gali nebūti ša
lutiniams reikalams, bet jo negali nebūti pa
grindinėms pareigoms.

Jei rūpinamės vaikų drabužiais, jų maifi? 
irimu, sveikata, privalom rūpintis, kad nuo 
pat mažens jie teisingai žiūrėtų į gyvenimą, 
kad sugebėtų vertinti moralines vertybes 
Dėdami didžiausias pastangas, mes privalo 
me sudaryti vaikui tą savo šeimos aplinką 
ir tokias nuotaikas, kurios jį teigiamai veik
tų. Jei stovykliniame gyvenime pasitaiko daug 
neigiamybių, stebėsim vaikus, jų elgesį, drau
gus, sekim jų žaidimus, jų kalbas ir galimai 
daugiau turėkim vaiką šalia savęs.

Argi nesuprantam, kad nuolatos palikdami 
vaiką be priežiūros, dabartinėse mūsų sąly
gose, darom iš jo savotišką gatvėj vaiką, 
laisvą visoms pripuolamoms Įtakoms, visiems 
negeistiniems reiškiniams.

Reikia rimtai susirūpinti savo vaikais, tai 
didžioji šeimos pareiga, abu tėvai auklėja 
vaikus: motina daugiau tiesioginiai, artimes 
niam kontakte su vaikais — tėvas daug pri
dėdamas prie bendro šeimos orumo, plačiau
sia prasme suprastos, šeimos gyvenimo nuo
taikos. N.

■HtAMffiHmMO ..
Smogams mžkasao

5. „Visi valgome iš vieno katilo”...

Nepakbsniuosiuj ir nusižengusius įstaty
mams jau nuo senų laikų valstybės baudžia 
laisvėj atėmimu. Kalėjimai ir koncentracijos 
stovyklos yra nelaisvės namai, kuriuose ne
paklusnieji atlieka jiems skirta3 bausmes. 
Kalėjimas yra senesnio tipo bausmės na
mai, gi įvairiais vardais vadinamos koncen
tracijos stovyklos yra jau žymiai sumodernė- 
jusios valstybės išradimas. Tačiau kiekvienos 
stovyklos kilmė turėjo tą patį tikslą, ką ir 
kalėjimas: — talpinti nepaklusniuosius ir 
prievartiniu darbu bei įvairiomis fizinėmis 
bausmėmis nepaklusnų pilietį išmokyti pa
klusnumo, norima linkme perorientuoti jo 
galvoseną, gi jai tai nesiseka — sunaikinti. 
Apie naikinamąsias stovyklas su dujų kame
romis ir kitokiais kankinimo įtaisaij pasku
tiniu metu daug kalbama, rašoma ir rodo
ma filmose. Tačiau tai tėra tik dalis sto- 
vyk ų, apie kurias kalbama. Apie kitas prie
vartos darbų stovyklas, kuriose žuvo ir te
bedūsta milijonai žmonių, šiandien nėra ma
dinga kalbėti. Vis dėlto mano, neapkenčia
mo DP, išmanymu artėja laikas, kada žmo
nija arba turės progos prabilti apie dar bai
sesnius KZ, negu tie, su kokiais daug kam 
buvo progos susipažinti Vakaruose, arba bus 
lemta mum3 ir mus supantiems per tų sto
vyklų skaistyklą pereiti...

Ką atneš ateitis, bus išdava taikos kūrėjų 

pastangų, sugebėjimo ir apdairumo. Apie tai 
aš, pilkasis DP, nenoriu plačiau kalbėti ir 
leistis į vienokius ar kitokius svarstymus po
litinių klausimų, kurie tikrumoje yra perma
tomi ir pakankamai aiškūs, tik jie konfcrenci- 
ninkų laiko užvilkinimo ir vieni kitų apgau
dinėjimo motyvais sąmoningai painiojami. Iš 
viso skaitau neprasmingu užsiėmimu save 
varginti klausimais, atsiduodančiais politinė
mis atorūgomis, nes esu įsitikinimo, jog tai 
prilygtų riksmui, viduryje miško, kada esi už
pultas išalkusio vilko. O gal tai yra paraiš
ka visam kam apatijos, atbukimo ir susmul
kėjimo, į kurį numeruotasis DP kiekvieną die
ną vis giliau brenda.

Gyvenu stovyklinį gyvenimą ir matau, ko
kius didelius randus mūsų charakteryje ir 
gal vosenoje įrėžė dar neįpusėję antrieji metai. 
Esame koncentracijos prasme iki šiol supras 
tų stovyklų pakaitale: — stovyklose, kurio
se visko nustojęs žmogus sunumeruota3 ir 
globojamas. Tačiau esmėje tovykla palieka 
stovykla. Ji negali atstoti namų ramybės. Ir 
ypač tėvynės namų jaukumo...

Aš nuolat žvelgiu į save ir visą spūstį čia 
pat lindinčių kadai buvusių žmonių, atžymė
tų raidėmis DP. Koks profesijų, išš;lavinimo 
ir charakterių mišinys. Buvęs referentas turi 
tokią pat pilkų antklodžių atatvarą. kain ir 
nagingasis batsiuvys, užukerčiausioje mano

paskatais imti3 prak- 
pasiruošimo. Laimin- 

tuos, kurie dabartinė- 
progos dirbti profesi-

tėvynės užukertėje kalstąs vineles į nudėvėtų 
batų kulną; gydytojas specialistas, priešo 
maitojamoje tėvynėje palikęs savo kabinetą, 
nieko neveikdamas profesiniai taip pat dūs
ta kaip ir juristas, neturįj vėlios imtis Į ran
kas vieno ar kito autoriaus teisės traktatą, 
nes iš viso sunku pramatyti, kokia teisė po 
būsimos audros bus priimtina, o svarbiau
sia, jog daBar madinga nuo profesinio to
bulinimosi: atbaidinėti 
tinę paskirtį turinčio 
gaisiaij reikia laikyti 
mis aplinkybėmis turi 
riį darbą. Tačiau tokiems kiekvienoje stovyk
loje suskaityti dažniausiai nereikia nė visų 
rankos pirštų. Oi tie, toji didžiuma, kurie 
neturi progos dirbti profesinį darbą, dvasi
niai blėsta nieko neveikdami. Tam tikra da
lis; stengdamiesi nuo savęs nuvaikyti nuo
bodulį ir dirbtinėmis priemonėmis šiaip taip 
prastumti laiką, kimbasi į vienus ar kitus 
kursus. Vieni, sulaukę žilo plauko, pradeda 
mokytis svetimų kalbų, kiti — gydytojo pin- ■ 
cetą bei mokytojo kėdę sugalvoja iškeisti į 
šoferio vairą. Tačiau, kiek palanką naujo la
vinimosi kursus, dalis pasiryžėlių nubyra. 
Jie, anot Pulgio Andriušio, suabejoja mo
kymosi prasmingumu. Pramoksi anglų kal
bos, o žiūrėk ims ir imigruos į kraštą, kur 
reikalinga ispanų kalba. Išmoksi sukinėti au
tomobilio varą, o žiūrėk, skrybėlę pakėlęs, 
pakvies tave į plantaciją pupelių kavos raš
kyti Argentinos ar ■ Brazilijoj plantacininkas.

Juokas juoku, bet reikia sutikti • su laktu, 
jog nūdienių neaiškumų spūstyje sunku ką 
nors- konkretaus imtis. Dėl to didžiuma pil
kųjų DP beprasmiai leidžia laiką, bugščiai 
žvalgydamiesi į jokio aiškumo prošvaistos 
neturintį rytojų. , -

Togose sąlygose, gyvendami buvųs’eii 
žmonės sparčiu žingsniu pilkėja, dūsta. kad minia iš tos pastangos juokiasi™

buvimas gyvenimo perspektyvos, gyvenimas 
neįprastinėse sąlygose, kur pirmaujančią vie
tą turi spūsti, visu3 globos stovyklų įnamius 
niviliuoja, rikiuoja nulinėn kryptin.

— Visi valgome iš vieno katilo...
Panašiais ir jiems tolygiais posakiaig daž

nai baigiasi stovykliniai pokalbiai, kuriais 
išreiškiama gili tiesa, nusakanti, jog toksai 
gyvenimas visus daro vieno rango pilkaisiais 
žmonėmis, kurie stumia dienas visiškoje ne
žinioje, perpildytoje netikrumo iššauktais 
būgštavimais.

Tiek dvasiniai, tiek iniciatyvos požiūriu 
čia, vadinamose globos stovyklose, bunka ir 
paskui arklą ėjęs ūkininkas, ir šviesuolis, įs
taigoje buvęs pareigų aukštumoje. Neturėji
mas gyvenimui atramos juos dusinte dusina 
ir dar sparčiau dažo pilka spalva, negu sto
vyklinio gyvenimo tvarka, nelaimės ištiktam 
žmogui, kuris didžiųjų plėšrumo pasėkoje ta
po benamis, susiaurindama ir taip jau beli
kusių teisių mažą skalę.

Tačiau nors stovyklinio gyvenimo nuosta
tai vienodai liečia kiekvieną jos gyventoją, 
nors visi maitinami vienodu kąsniu ir visi 
stovi prieš tą patį be jokios tikrumo pro- 
švarios rytojų • vis dėlto yra mūsų, pilkųjų 
DP, dvi skirtingos kategorijos Vieni 
save traktuoja išeidami iš eamos padėties, 
gi kiti bando save išskirti iš pilkos minios, į 
kurią likimas ir juos įstūmė, ramstydamiesi 
į buvusių kategorijų atramas. Tai primena 
nepilnamečių jojimą ant 'lazdos, kurią laki 
vaizduotė paverčia žirgu. -Tokie, besiramstą 
praeityje pasiekta kategorija, tuojau pat mi
nios apsvaidomi šūkiais:

r- Visi valgome iš to paties katilo™
Ir tai yra tiesos. Srėbti sriubą iš elgetos 

kaušo ir save traktuoti ministeriu yra tolygu 
savęs išjuokimui. Dėl to nereikia stebėtis,
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Vyt. Alantas Ant siūbuojančios žemės. 

Novelės. Viršelis dail. P. Osmolskio. Išleido 
knygų leidykla Sudavija. . Kirchheim/Teck. 
1946 m. 152 psl. Kaina 5 RM. Platina V. Bu
laitis, (13a) Gunzenhausen, Ansbacherstr. 32-1

Jei mes iš rašytojo mėgstame reikalauti, 
kad jis būtų aktualus, savo kūriniuose vaiz
duotų savo meto žmogų ir problemas, tai 
Alantas toks ir yrą, jam čia negalima nieko 
prikišti. Jis vaizduoja ištrėmime atsidūrus) 
lietuvi* daugiausia inteligentą ar šuninteli- 

‘‘ gentį. Tiesa, novelėse nedaug tepaliesta pro
blemų, daugiausia judinami šeimos ir meilės 
klausimai, kurje šičia iškyla, susiūbavus že
mei, bet-ir pats rinkinėlis nedidelis ir netal- 
pus (9 novelės ir 1 vaidinimas), ir reikia ti
kėtis, kad visų mūsų rašytojų sudėtinės pa
stangos duos pilnesnį mūsojo gyvenimo ir iš 
kylančių problemų vaizdą. .

Iškilęs karo pragaras sulaužo žmogų, su
žaloja ne tik fizinį, bet ir moralini 1° veidą; 
besiblaškydamas po pasviečius, žmogus, Įvy
kių paveiktas, nebetekęs po kojomis žemės, 
nebetenka ir idealų. Toks nusižmogihęs ir 
sumenkėjęj žmogus, kuris didelius dalykus 
pakeičia juokingomis smulkmenomis, darosi 
menkas ir. skaudžiai juokingas, ir tukĮ rašy
tojas jj rodo.

Argi’ne juoko vertos visos Gluosnio („Zmo 
gus bet balso”) pastangos skirtis ir vesti su
sirastą našlę! Sis gana lengvai į šeimos gy- 

■ venimą žiūrėjęs 53 metų senis, kol namie gy
veno, niekada, tur būt, nepagalvojo skirtis 
ir antrą kartą vesti, nors ir nevengė meilės 
nuotykiu, . o ištrėmime šitokios minties jis 

■v stvėrėsi lyg kokio idealo, kol dėl to besi- 
spirdamas palydi žmoną į kapus, netenka sū
naus, kuris nebenori matyti menkybe išvir- 
tusio savo tėvo. Pagaliau jam iš rankų iš
sprunka ir tas siektasis idealas, nes jis, trum
paregiškai žiūrėdamas, persistengė ir siekia
mąja! našlėj pasirodė nebepageidaųjamas.

Tokių menkybėmis jau išvirtusių ar išvir
stančių žmonelių ne tas vienas Gluosnis. 
Menka; sutvėrimėlis ir Motiejus Gaižūnas 
(„Dievo bausmė”), iš įpratimo visiems pasa
kojęs skaudų pėVsis^j/nmą su šeima, bet sa
vo gyvenimo tuffumą užpildęs — spekuliaci
ja, lyg ir teisėtai apiplėšinėdamas savo; tau
tiečius. Supuvimą j busimąją šeimą drąsiai 
pridengdama mėgina nešti Ievutė („Atsisvei
kinimas audroje”), tik dar laiku jai užkerta- 
mas kelias. Jei Lingaila yra tuščiažodžiauto- 
jas („Sužalotas veidas”), smailaliežuvis, mė
ginąs ardyti dorą šeimą, tai mes dar tikime 
Uogintienės žodžiais, jos tvirtumu, bet paga
liau ir ji atsiduria prieš biaurią realybę ir 
palūžta, kaip sausa smilga, o skaitytojas, 
mėgstąs smerkti ir ginti knygos herojus, at
siduria prieš sunkiai sprendžiamą klausimą. 
Ji palieka sužalotą vyrą, biaurėdamasi juo, ir 
mes galime kaltinti ar pateisinti ją, remda
miesi savo įsitikinimais; tai jau mūsų valia, 
bet pats vyriausias kaltininkas lieka bepras
miškasis karas, leidęs susiūbuoti žemei ir 
žmogui. Jr. jei. nespėja galutinai morališkai 
palūžti baisiojo karo nuskriaustasis, netekęs 
šeimos teisybės ieškotojas ir gynėjas Rikan- 
tas („Teisybė atostogauja...”) ar tokio pat li
kimo slegiama jo draugė Rikantienė, tai gal 
vien todėl, kad jie kiekvienas tebeturi tvir
tą savo filosofiją,, nukreipiančią jų dėmesį 
nuo tokių dalykų, kuriems visiškai nebeats- 
parus mažiau galvojąs žmogus, o pagaliau 
gal ir jie būtų palūžę, jei ne Rikanto mirtis.

Reikia pasakyti, kad ne vienas Vyt. Alan
to novelėse vaizduojamas pašlijęs žmogus 
pastogės ir gimtosios žemės neteko jau pa
sireiškęs su stipresniais blogio pradais, nors 
dalis tų žmonių ligi tol gėrių rėmė savo gy
venimą ir tik naujose sąlygose susverdėjo. 
Oaižūno pirštai jau seniai buvo smarkiai J 
save palinkę, jau Lietuvoje jis gyveno ne iš 
uždarbio. Ievutė taip pat jau namie buvo 
konjunktūrinės dorovės mergaitė. Kirkilienė 
(„Ponios Kirkilienės teisybė”) pavydą ir dvi
veidiškumą atsivežė, tik svetur gal stipriau 
jis pasireiškė ar lengviau pastebimas. Ir 
Gluosnis yra senas, užkietėjęs bobišius: Tik 
Rikantas ir Skaidrienė mokėjo ligi šiol tie
siai žiūrėti gyvenimui ir žmogui Į akis, bu
vo dori žmonės ir čia atsispyrė pagundoms. 
Jurgis Strimas (,^4tsisveikinimas audroje”) ir 
vargo sąlygose atsisakė sumenkėti ir kurti 
šeimą ant svyruojančių pamatų pasiryždamas 
griežtai ir aiškiai spręsti. Tik gyvenimas 
įveikė Uogintienę ir pribaigė Gluošnienę. To 
kiug žmones, kaip Irkėną („Iliuzijų medžio
tojai”). rei'.ia skirti prie nepalaužiamųjų,

žemes žmogus
nors autorius jį teparodo pirmosiomis ištrė
mimo dienomis.

Gražioji „Trijų karalių žvaigždė” yra kitos 
rūšies akordas. Vaidinimas „Velnio šokis” iš 
kąsdietįįnės realybės iš dalies pereina į fan
tastini pasakos pasauli, nors tame vaidinime 
meijė taip pat, sudaro visą veiksmo pagrindą

Novelės nedidelės, todėl retai kur tėra di
desnių ekskursų‘.į, šalį. Žmogus, nuotykis, 
trumpai pdgrjsti žmogaus veiksmai — tai 

-novelės uždavinys. Šitaip kuria ir Alantas, 
vaizduodamas šių dienų paslidusį ar kryžke
lėje atsidūrusį'žmogų. Jei tas žmogus dažnu 
atveju yra ištižęs, sumenkėjęs, be idealų, jei 
jis nekuria, 'bet dažniau griauna, ir jei' J ji 
negalima dėti jokių'vilčių ateičiai, tai čia, 
žinoma, kaltas ne Alantas, bet gyvenimas, 
kuriuo Alantą$ pasinaudojo savo novelėms.

Didžiausioje novelėje — „Teisybė atosto
gauja ...” — rašytojas Rikanto lūpomis, 
atrodo, turi progos pasisakyti savo filosofi
nes pažiūras į gyvenimo beprasmybę, o taip 
pat sukurti šiurpių ir sukrečiančių scenų. 
Tai, mano išmanymu, bene bus stipriausia 
novelė,, kur po sentimentų ir filosofijų rašy
tojas savo herojinis leidžia pamatyti baisių ‘ 
scenų, turinčių papildyti jau iki beprotybės 
nusifilosofavusio Rikanto išgyvenimus, tary
tum patvirtindamas jo filosofiją. Paskutinės 
slėptuvėje užgriauto žmogaus priešmirtinės 
minutės taip, ėja Alanto plunksna davė retų, 
ligi šiol iš karo baisumų, tur būt, vieninte
liu mūšų literatūroje tokių šiurpiai klaikių 
scenų.Moks buvo karas, bet Alantas sugebė
jo sunkti sukrečianti nors atskirose scenose 
vaizdą.

Si nedidelio kišeninjp, formato, dailiai iš
leista ir skoningu,, yirįšęliu papuošta knyga 
bus skaitytojui graži proga nors trumpam 
atsikvėpti nuo poezijos potvynio, o kartu 
pasvarstyti kai kuriuos ties mūsų ištrėmimo 
žmogumi pakibusius klapsimus.

Knygoje esama šiek Jiek akis badančių 
korektūros klaidų..^:,--!: »• K. Barėnas.

Red. prierašas. Redakcija šią recenziją de
dą kaip skaitytojo (spūdžius, bet ne kaip ob
jektyvų kritikos dalyką. .-Z.,""

Paaiškinimas mokytoju kursu reikalu
Prašome įdėti šį žodį' dėi ,,Minties” dien

raščio Nr. 181, 1946; IX. 31, buvusio išspau
sdinto p. V. Liulevičiaus mokytojų kursų See
dorfe puojimd. ’ '

1. Mokytojų kursai Seedorfe buvo įsteigti 
ir dirba pagal švietimo Įstatymus, instrukci
jas ir su Švietimo Vadovybės žinia, atsižvel
giant j laiką ir ą -tautos, reikalus. Nepamirš
kime, lietuviai, savo tautos gyvybinių intere
sų ir gyvenimo būtinumo, drįsdami smerkti 
mok. kursus.. u...:.o; K; ■■

2. Jų steigimas buvo paskelbtas net liepos 
mėn. pačioje pradžioje Seedorfe ir netrukus 
pasirodė mūsų skelbimai ir laikraščiuose dar 
anksčiau, negu*-p. V: Liulevičius „Mintyje" 
apie juos jau įsteigtus pasiskaitę.

3. Ne tiesa, kad Flensburgo ir Seedorfo 
mok. kursų kuršininkams nepaskelbta, kad 
tam tikru metu tam tikromis sąlygomis dar 
teks išlaikyti tuos kursus baigusiems Švie
timo Miniterijos rengiami bent dveji pedago
giniai vasaros kursai, kaip kad ir anksčiau 
Lietuvoje būdavo. Ko nežinoma, kam prikai
šiojama.

4. Mok. kursai Flensburge ne tik varė švie 
timo Įstaigų nustatytą mokymo darbą, bet tuo 
pačiu keliu jį ir baigė. Visos žinios seniai 
jau švietimo centre.

5. Savivaliavimą, tais kursais mokytojo 
vardo žeminimą ir tt. tegali nustatyti kompe- 
tentingosios švietimo įstaigos, o ne kas ki
tas, nes abeji kursai, kaip sakėme, buvo 
viešai steigti, skelbimais pranešti vietose, 
spaudoje ir protokolais bei kitais reikiamais 
priedais švietimo įstaigoms.
,6. Tikėtis, kad mok. kursus Švietimo Val

dyba tuojau (ar ne'tuojau) uždarys, — bergž
džia viltis. Rimtųjų įstaigų ne viskas tiek 
lengvai kartais pasaulyje daroma.

7. Kad naujieji mokytojai tremtyje visai 
nereikalingi, kam visose stovyklose jau senų 
mokytojų, su stažu, esą „bedarbių”, — p. 
Liulevičius apsiriko. Yra stovyklų, kur jų 
trūksta arba nėra, ir naujieji mokytojai iš 
Flensburgo visi išgraibstyti po stovyklas jų
jų pradžioj mokyklose mokytojauti, o vienas 
mdkyto'aūti pakviestas- net. į Amerikiečių zo

Paskutinioji apgaulė
» > . Rašo Henr. Žemelis

17. Pagaliau į -šią simpatingą kompaniją ir
Mėsa išimtinai arkliena, bet ir tos retai 

tegauna. Užtaf-ir nenuostabu, kad visi kali
niai atrodo, kaip šešėliai, vos paeina. Ad- 

. ministracija pačių latvių, tik stovykloj ko
mendantas ir dar keli pareigūnai vokiečiai. 
Stovyklos kbmendantas yra oberšturmbann- 
fuehrer Krause Tipingas gestapininkas, 
pasižymėjęs dideliu žiaurumu. Visuomet 
vaikšto su steku 'it' vedžiojasi didelį vilko 
veislės šun|. Kalinius muša ir spardo ir ne 
vieną yra pats nušovęs už tai, kad nepasis
veikino, ar neklausė vyresniųjų.

Kalinių prižiūrėtdjai-Vyi-esniėji paskirti iš 
jų pačių. Kaip jis Sakė, jie yra labai’ žiaurūs 
ir savo draugūj baisiai kankina. O tai ir mes 
turėjome progos■” pastebėti. ' Už kiekvieną 
menkiausią nusižengimą, pav;; pašauktas ne
greit atbėgo, ar per ilgai išvietėje buvo, tuoj 
prižiūrėtojų spardomas, • mušamas,- arba:varo- 
mas bėgte ir Wą-'iantą’"gutlf'-ir-kelk. Ir tol 
varinėjamas, kol žmogus pergriuvęs neatsike
lia. Dar už .didesnius nusižengimus uždaromi 
į' bunkeri, kur iš viso maisto negauna. Dėl 
vietos stokos,-barakai sausakimšai prikimšti. 
Kur normaliai .’ftlpa'lStf—Ž00Jtmonių, gyvena 
350—400 žmonių. Apie nors minimales higie
niškas sąlygas. čia ir kalbos negali būti. Vi
sokio plauko parazitai voromis traukia. Ne
gelbsti, nei nuolatinės dezinfekcijos, nęi pir
tis. Kiekvieną vakarą visi vyrai rikiuojami ir 
vedami pasivaikščiojimui. Taip eina vora 
paskui vorą, .traukdamos ,'grąžias latviškas 
dainas: •, k-. ? Į / j

Gaila ir liūdną žiūrėti’ į tuos XX amžiaus 
vergus. Žmonės paversti visiškai beverčiais 
daiktais. Jeigu jis nori — tą daiktą spardo 
ir muša, jeigu nori-uždaro bunkerio ir badu 
marina, o jeigu jam^ patinka — praneša ko
mendantui, kuris gali tą daiktą ne tik badu 
marinti, ar mušti, bet ir nužudyti.
, Kalinių daugumą Sudaro komunistai ir kiti 

vad. politiniai kaliniai, kurie atžymėti baltu 
trikampiu, po to,'seka dezertyrai — jie atžy
mėti raudonu trikampiu, spekuliantai — 
mėlyriu trikampiu, yra ir prostitučių, kurios 
per nugaras ir krūtines atžymėtos juodomis 
juostomis.. 1 >■ . sXwMi „IX ' ‘Jį,

■•• 'dsvsq r 

nos lietuvių gimnaziją palyginti netoli nuo 
Hanau stovyklos, kur ilsimasi tų apie 100 
senų mokytojų „bedarbių” su stažu.

8. Į mok. kursus Seedorfe buvo vienas 
žmogus atvykęs iš kitur, kur jis beėenzis mo
kytojavo pirmąkart; čia kurį laiką jis’ mok. 
kursuose mokėsi. O dabar, anai jo stovyklos 
Unrrai Seedorfinę Unrrą pareikalavus, tas 
žmogus prieš savo norą turėjo grįžti vėl se
noj savo vietoj becenzis mokytojauti, nes tin 
jo’vietoj kito mokytojo (cenzuoto ar nectn- 
zuoto) nesurasta. Tai-kur Hanau stovyklos 
mokytojų „bedarbių” šimtinės. - .

9. Ne mūsų reikalas patarti,,betgi norėtu
mėm pasakyti, .m^ifydątrti, kad' Hanau (ar gal 
ir kitų stovyklų) -mokytojų. ^.bedarbių” yra 
apsčiai ir aukštesniųjų mokyklų mokytojų: ( 
„Prašom steigti mokytojų seminariją ar to
buliausius pr. m-lds mokytojų kursus, ar net
ir patį pedagoginį irišfttut?i,~'jėgų‘ turint. Ir 
spręstina, kad,' rodos: daug didesnėje, kaip 
Seedorfo, Hanau ' stovykloje" ir kandidatų gi 
galėtų daug rastis. „Laiminga Amerikonų zo
na, laimingo; panašios štovykldš. ’ Mes čia 
Anglų zonoje, deja, tuo negalim nei pasigir
ti, nei pasididžiuoti, o darbą Tiirifrle dirbti, 
ar Tamstos mus ir toliau-per-snauda pliek
site, ar (geriausia būtų) rimtos Tr realios pa
spirties ranką Ištiesite? Kad Sutiktumėt r kad 
galėtumėm, mielai apsnmtumėm zonomis su 
Tamstomis pasikeisti. -

10. Be jokio reikalo prikišama, kad mok. 
kursais mes atėmę progą baigti-kuršininkams 
gimnaziją ar mokytojų seminariją. Prašom 
pasakyti, kurioje Vokietijos zonoje yra bent 
viena lietuvių mok. seminarija. Jokiai gimna
zijai mes. jokiausios konkurencijos nedarėme, 
nedarome ir nedarysime. v

11. Taip, 4 klasių jaunuoliams reikia steig
ti .tik 4 metų mok. seminarijų. Tą ir mudu 
tvirtinom truputį anksčiau — dar prieš 20 su 
viršum metelių. Prašom, kas turit sąlygų. To
buliausia išeitis! Ilgainiui jau Nepriklauso
moje Lietuvoje ir vėl taip bus. Ir be reikalo 
tam tikrų metų keistais sumetimais mok. se
minarijos Lietuvoje buvo be atodairos užda
rinėjamos. O po to kas buvo? O dabar kas 
yra? Gal gi susikalbėjom, mielas lietuvi?

mes pakliuvome. Kas mes tame publikos mar
gumyne laikomi — dar nežinome. Kolkas 
stqvyklos uniformoj neužveika, į darbus ne
varo, ir ypatingų ženklų ant nugarų neužka-ę, 
bįna. Vaikštom su savo senom lietuviškom 
karininkų ženklų ant nugarų neužkabina. 
Vaikštom su savo senom lietuviškom karinin
kų uniformomis, o kai kurie civiliai apsirengę. 
Atrodo, mums taikoma labai griežta izolia
cija, kurios tikslas, kad esantieji stovykloje 
kaliniai nesužinotų kas esame ir mes 
nežinotume, kas jie yra. Kai išeiname pasi
vaikščioti, aplink mūsų baraką betkoks judė
jimas sustabdomas. Neleidžiama niekam pro 
šalį' eiti ir net 1 tą pusę žiūrėti. Lygiai taip 
pat mumj uždrausta bet kokius ryšius palai
kyti su esamais čia kaliniais.

Tačiau kokia bebūtų griežta kontrolė, ka
liniai visuomet -susižino. Kalėjimuose ir net 
vienutėje sėdintieji ir tai susižino ir susi-, 
kalba, o jau čia koncentracijos stovykloje, tai 
paprastas dalykas. Kiekvienas asmuo, pakliu
vęs t kalėjimą visuomet randa būdų susirišti 
ir susižinoti. ' ■ ■

Štai mūsų Figaro pasidarė žinių agentūra 
apie stovyklos gyvenimą. Kas tik (vyksta,* 
nors ir slaptai daroma — mes viską žinome. 
Ir taip nuo pat pirmųjų dienų visi žinojo, 
kas mes buvome ir taip pat mes žinojome, 
kas darėsi stovykloje.

SUSILAUKIAM NAUJŲ SVEČIŲ
Komendantas pranešė, kad (■ mūsų barakų 

šiomis dienomis'' dar atvažiuos 30 asmenų. 
Tikra naujiena. Labai įdomu, kas tie naujieji 
nusikaltėliai? Iš kur juos surinko ir kur jie 
iki šiol buvo? Greičiausiai tai apskričių ko
mendantai ir, galbūt, likę Stabo karininkai. 
Juk tada suėmė tik tuos, kuriuos rado Stabe. 
Daug karininkų, ir net skyrių- viršininkų, ku
rie tuo laiku nebuvo, liko laisvi.

Su įdomumu laukiame naujai atvykstančių, 
nes tikimės iš jų sužinoti daug žinių apie Lie- , 
tuvą ir pati Vietinės-Rinktinės likvidavimą. Į 
mūsų baraką atnešė 28 lovas, vadinasi, at
važiuos 28 asm. (bus daugiau)

acltya it: .-

12. Gyvenime pasijus apvilti, turės išgy
venti tragediją, — sakoma. Kam taip baisiai?! 
Busimoji Lietuva juos, naujuosius mokytojus, 
priglaus kaip sau būtinai reikalingus žmones, 
kaip savo mokytojus, kaip ir visus kitus, ne
sutepusius savo ir Lietuvos vardo tremtyje 
ar anksčiau. Čia nekalbam apie žmogaus to
bulėjimą ir tobulinimąsi ar specialiųjų žinių 
gilinimą, kurie privalūs visiems. Sakoma, 

-kad ir seni specialistai, bet 2 metus pabuvę 
be praktikos, irgi atsilieka... Rodos, dėl to 
abi pusės būsim vienodos nuomonės?

13. Gal kas iš p. Liulevičiaus straipsnio 
pagalvos, kad ga! gi kurie ekonomiški išskai
čiavimai rūpėję mok kursų steigėjams. Flens 
burge nei lektoriai, nei mok. kursų ve-ujas 
nei atlyginimo, nei net lengvai dirbančiojo 
maisto priedo dėl to negavo ir neprašė. See
dorfe taip pat. Ir vienų, ir kitų mok. kursų 
klausytojai mokosi irgi be jokio stojamojo 
>r mokslo mokesčio,

14. Ne vienam p. V. Liulevičiui, jei jis, ra
šydamas aną puolamąjį straipsnį nėra turė
jęs užnugario skatintojų ir padėjėjų, moky
tojų kursai užkliuvo. Seedorfe irgi esama mo- 
terėliškų kad ir vyrų vieno kito balso: „Vyti 
kuršininkus į miško darbus kartu su tų kur
sų iniciatoriais ii vedėju.” Kodėl, tokie irgi 
gali padėti mok. kursus suėsti. Primename, 
kad asmeniškai mes lektoriai nenukentėsime, 
ir mūsų joks darbas nebaido. Kam- galop, 
las pavydas ir nepagrįstas priekaištas. Bet 
būdinga tas, kad, kol kai kurių ponų „bedar
bių” visuotinai nejudino miškų kirsti, tai 
niekam nebuvo užkliuvę ir jau pradėję dirbti 
mok. kursai, nes tokie ponai „bedarbiai” bus 
manę, kad galės ir toliau be darbo būti ir 
kombinuoti.

15. P. V. Liulevičius galėjo tiesiog Švieti
mo Vadovybei mokytojų kursus skųsti, o ne 
per spaudą koneveikti, jei jis buvo manęs, 
kad teisingai galvojęs. Tuo patim jis galėjo 
drįsti laiku nurodyti Švietimo Įgaliotiniui, kad 
klaida padaryta. Būtų buvę rimta ir tvarkin
ga.

P. Būtėnas A. Kasperavičius 
Kursų Iniciatoriai

Seedorfas, 1946. XI. 22.
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Kiekvieno lietuvio tremtinio uždavinys nenutolti nuo gyvybinių Lietuvos reikalų ir trem

tyje savo gyvenimą taip rikiuoti, kad batų pasitarnauta savo tautai.

BENDRUOMENĖS IŠVALYMAS
Spaudoje esame skaitę ir apie visos Euro

pos valymą, kuris tebėra neužbaigtas. Ben
druomenės (tautos) atsisakė net savo ministe- 
rlų, „nepamainomųjų”, nusipolitikavusių gar
senybių, kurios bendruomenes žlugdė, savo 
„maišeliams” išnaudojo pasitikėjimą ir savo 
postus ir mandatus piktnaudojo vietoj to, kad 
idealistiškai (ne vien sausai ir formaliai -ofi
cialiai) vadovautų savo bendruomenėms sieki
ant gražiųjų humanistinių idealų ir kiekvieno 
bendruomenės nario ir visų asmeninės ir visuo
tinės gerovės. Yra populiarus ir teisingas 
dėsnis, kad ir švariausioj žemėj atsiranda 
piktžolių, ir puikiausiame salione atsiranda 
voratinklių. Taip lygiai yr' tiesa, kad ir šva
riausių kvalifikacijų ir gražiausių siekimų 
bendruomenėje atsiranda nešvaraus elemento, 
kuris nesolidarizuoja su visos bendruomenės 
siekimais, tikslais, o dar ją murzina, provo- 

* kuoja, ar kitaip atsistoja ant kelio jos ide
alistiniams siekimams. Nuo to nėra laisva 
jokios tautos bendruomenė ar jos dalis. Nė
ra laisva nuo to dėsnio ir mūsų bendruome
nė, kurioj tokiose destrukcinėse sąlygose ne
jučiomis susidaro galimybė kad ir ribotam 
padugnių atsiradimui, juoba, kad tosios psi
chologinės situacijos yra labai palankios pra
siveržti pigiesiems vitaliniams principams ar 
kitokios rūšies anormalumams.

„Mintis” keliais straipsneliais bandė aiš
kinti kovos reikalingumą apskritai bei kovos 
bodus ir priemones.

Iš mūsų duotų čia pavyzdžių galima išsi
vesti ir logingą taisyklę. Oera3 ūkininkas 
išėjęs su savo palydovais naikinti ir rinkti 
piktžolių iš savo dirvos, jokiu bodu neduo- 

i da suprasti, kad jo dirva prasta ir auga pikt
žolės, o greičiau jiš savo'darbu kalba už tai, 
kad jis yra rūpestingas, gerbia savo žėmę ir 
nori ją laikyti derlingam vaisiui, o neleisti 
piktžolėms gerti syvus iš tos žemės, kurios 
vaisiai turi daug prasmingesni tikslą. Šitą 
samprotavimą gyvenimiškai logišką ir ide
ališkai pagristą galime tuoj prita k nti bend
ruomenei ir jos gyvenimui. Mūsų bendruome
nė yra, apskritai imant, aukštų idealistinės ver
tės kvalifikacijų. Savo daugumaapimdama švie
suomenę, ji vertai laikosi savo ištrėmimo, mi
sijos siekimų ir idealų viršūnėse. Apie mūsų 
visos bendruomenės gedimą, ar efektyvų kri
timą iš idealistinės aukštumos subendrintai 
kalbėti netenka, nes tai būtų netikslu. Tačiau 
padugnių ir nuosėdų nuo mūsų visų idealų 
ir siekimų, atitrūkėlių nuo mūsų visuomeni
nių vidaus idealistinių ryšių ir nuobirų nuo 
mūsų socialiijės ir tautinės disciplinos, jau 
vienur kitur pasitaiko, n- tai iš [vairių rangų, 
laipsnių, profesijų. Yra žmonių, kurie lab att 
yra panašūj į & la buvus’o „Sekmadie
nio” miesčionis, kurie jokių idealų siekimu

Karo teismai Lietuvoje
U* politinę veiklą Lietuvoje žmones te’sia 

♦>!< karo teismai. Dėl akių turima advokatų, 
bet jie nieko nereiškia, nes teisėjai renrasi 
tik tąja medžiaga, kurią N’^VD paruošia 
per tardymą. Pagal tą medž:agą ir skiria 
labai aukštas bausmes.

Prof. T. Petkevičius buvo palestas, bet 
vė'iau vėl suimtas ir nuteistas. Jablonskie
nė ir Lastienė nuteistoj po 10 metų, lab- 
lonskienės vyras buvo suimtas pirmosios bol
ševikų okupacijos metu ir žuvo, (ad)

D’rvnnuoia žemės Lietuvoje
Lietuvoje daugely vietų žemė guli dirvo

nais. Ypač tai pastebima Žemaitijoje. Iš pa
miškių žmonės ke'ias <rvvetitl arčiau mieste
lių. Dė' to pasilieka tuščių ūkių, ir žemė guli 
neįdirbta, (ad)

Lietuviški komlaunnoHal Aid'šč. Tar’-boJ
Vienoj komia'mito'ių radlio va’an',ė'ėi rūs

čiau apžvelgti Tarvb-i T !ef|ivo« 
atsiekti darbai 'r *:a '
gos. Kad tarybinė valdžia dideli dėmesį ski

nepasižymėjo niekur, o labiau sielojosi viso
mis etiškomis ir neetiškomis priemonėmis su- 
silipdyti savo egoizmo lizdeli ir iš jo dau
giau niekur nesidairyti. Procentas tos psicho
logijos piliečių yra pakliuvę ir Į mūsų tarpą. 
Per nesusipratimą Įgytais titulais ir cęnzais, 
jie mums neretai bado akis su savo išmonė
mis, vaizbūnystėmis ar kitais pramislais, nes 
iš paviršiaus jie eina inteligento markėmis 
pasidekoruodami dar demonstratyviai... To
kių yra labai maža, bet užtenka ir po vieną 
kitą kolonijoj ar lageryje, kad Jie galėtų mū
sų gandui ir lietuvių inteligentų ištrėmimo 
misijos sėkmingumui kenkti, ją ardyti, pro
fanuoti. Tos psichologijos piliečiai ypač len
da į vadovybes, o j jas sulindę jas išnaudo
ja ir savo minėtos psichologijos miesčioniš
kiems .apetitams. Prie tų priklauso Ir labai 
nedidelis procentas „visokio plauko” asmenų, 
su „visokio plauko” nesocialiais ir neben- 
druomeniškais palink:mais, kurie su pirmai
siais palaiko ryšius, nes jų tikslai ir moralė 
sutampa ir savo „kramelių” siekimuose jie 
yra draugai iki pirmo pakliuvimo.

Paskutinieji yra į mūsų tarpą patekę „spe
cialiai” su „specialiais”, apetitais. Tai ir būtų 
maždaug mūsų idealistinis balastas, iš mūsų 
inteligentijos ištrėmimo siekimų dargs sau 
bizni ir mūs kompromituojąs. Jie yra pridarę 
ir vis dar daro aibes mūsų bendruomenės 
sąskaitom Yra k'eta, bet teisinga logka, kad 
tie, kurie su mūsų bendruomenės siekimais 
nesolidarizuoja, nesilaiko socialinės discipli
nos, neneša atsakomybės už mūsų visų garbę, 
ateiti, tautos sielos vardą, negali nei savo 
apetitų dangstyti mūsų bendruomenės ir lie
tuvio inteligento ar ir apskritai lietuvio var
du. Tai yra būtinybė, ar ji tam e’ementui pa
tinka, ar ne. Dėl keletos procentų mūsų visai 
bendruomenei necharakteringų piliečių, mes

■ negalime prarasti lietuvių inteligentijos oru
mo, dėl tų keliu procentų mes negalime leisti 
profanuoti ir provokuoti mūsų šviesuomenės 
ištrėmimo misijos, mes negal'me leisti nuver
tinti mūsų tautos inteligentijos sielos ir rei
kalų viso pasaulio svečių akyse. Tai yra 
mūsų bendruomenėj idealistinio išsilaikymo 
minimalinė logika. Nuo tos logikos mes ne
galime atsisakyti sąskaiton to e'emento, kuris 
Į mūsų ištrėmimo misiją žiūri kaip į savo 
miesčioniškos extravagancijog promenadas 
svetimoj žemėj ir dar viso pasaulio svečių 
akyvaizdoje.

Šio elemento atsikratymas ir mūsų ben
druomenės nuo jo apvalymas, yra mūsų idea
listinio išlaikymo būtinybė, tai yra apsauga 
mūsų vardo, siekimų, garbės, orumo, o visa ■ 
tai sudaro jau mūsų gerovę, dabartĮ ir ateiti- 
Yra -lygiai logiškai aišku, kad tas elementas- 
nebegali dangstyti savo apetitų ir visokios 

ria Lenino jaunimui rodą* ir tas faktas, kad 
du Tarybų Lietuvos komjaunuoliai patekę į 
SSSR Aukšč. Tarybą. Tie „laimingieji” esą 
Danutė Stanelienė. 24 m amž. ir Stasys Apy- 
vala, 26 m amž. Stane'enės nuotrauka nese
niai buvo įdėta Į sov:etinj moterų žurnalą 
„Die sowietis'che Frau”, kur ji matyti pasi
puošusi keliais sovietiniais ordinais. Nors 
vardas ir pavardė visai lietiiv'ški, tačiau jo
sios veido išvaizda labiau pr'mena burlioką.

Komjaunuoliai turi net du laikraščiu. Tai 
jau ir per pirmąjį bolševikmetį ėf«s .Kom- 
jnu'n’mo tiesa”'ir naujai pas’rodęs ..Komhu- 
nimo gretos”. Mažiesiems komjaunuoliams, 
vad. pionieriams išeina dargi specialus žur
nalas.

Komjaunuoliai. sfaMa’sMunl už tarinės 
va’dž'os jiems te'kiamą nuoš’rdnmą anot ra
dijo kalbėtojo, turi ir nareigu. Svarbiausioms 
komjaunuolių nere'eom's ntirer|„mą: skatinti 
valst:eč!tis at”kti iąv” nr!evo’h>. 'm-'-ėse or- 
rrqH*7HAf« gp***A«*b*s»^«*^

-r. . tyleni vokiškiem naciona
listams fašistams”. 

rūšies nedisciplinuotumo mūsų inteligentijos 
ir mūsų bendruomenės vardu, nęs kas atsi
sako bendruomenės idealistinių siekimų, juos 
kompromituoja, tas turi būti konsekventiškas, 
atsisakyti ir nuo bendruomenės iš viso.

Bet to elemento išjungimas iš mūsų švie
suomenės vardo ir orumo piktnaudojimo yra 
sunkug ir jis gali pavykti tik tuo atveju, jeigu 
tiek centrinės, tiek periferinės vadovybės būtų 
pavyzdingoje idealistinėje aukštumoje nuola
tiniame idealistiniame budrume ir veiklume. 
Tam elemento išjungimui reikia išplėsti ir 
jau esamus nuostatus kovai su negerovėmis, 
reikia ir mūsų bendruomenės teismams pa
vesti idealistines pareigas atsikratant to ele
mento. Praktiškai pagal nustatytą idealistinę 
prasmę turinčia procedūrą mums kenkią as
menys turėtų būti šalinami iš bendruomenės, 
o pašalintuosius pranešti visoms mus globo
jančioms ir vietinėms įstaigoms, kad pašalin
tųjų nebelaikytų mūsų bendruomenės nariu ir 
jų veikimų nesietų su mūsų šviesuomenės 
vardu ir garbe. To nebus- pasiekta tose vie
tovėse, kur vadovybės yra reikalingos stiprių 
idealistinių korigacijų, kur toks elementas dėl 
to naudoja kompententingu dangstwau ar 
parama iš tų vadovybių, kuriai sudaf®ninė- 
tų apetitų publikos atstovai. w

Gailestingumą čia' tektų labai pasverti nes 
jei mus kompromituojąs elementas nesigaili 
mūsų vardo, garbės, nesigaili mūsų inteligen
tijos ištrėmimo misijos idealų, tai tasai mus 
kompromituojąs elementas nebegali naudotis 
jokiu bendruomenės gailestingumu, nes tai 
būtų tas pat, kas iš gailestingumo idealistiš
kai sunaikinti bendruomenę ir su gailestin
gumu dengti mūsų fundamentalinių bendruo
menės principų laužymą. Toks idealizmas 
„būtų klaidingas” ir privestų prie mūsų ben
druomenės demoralizacijos ir užsikrėtimo klai
dinga morale, o tas jau būtų nesveika ir 
mūsų idealistiniam išsilaikymui, kas yra vie- 
na5 iš pagrind'nių mūsų siekimų. Lietuvių 
šviesuomenės ir lietuvių bendruomenės vardu 
dangstyti mus kompromituojanti, su mūsų 
siek mais ir socialine gerove —solidarizuo
janti mažuti procentą, būtų tas pat, kas baci
las dangstyti ir slėpti puvimo lizdus, vietoj 
to, kad visur kur genda, būtų radikaliai pa
gydyta ir tuo apsaugota epidemija. Siame 
reikale ir pati visuomenė turi būti aktyvi. 
Savo reikale mes negalime lošti „neutralu
mais” ar „nesikišimais”. Kur yra mums da
roma žaizda, moralinė skriauda, ten reikia 
unisonu mestig ir gydyti, taisyti bendro
mis jėgomis. Negerovių gydymą reikia atlikti 
kiekvienam ir visiems, o ne palikti kitiems 
ar vadovybėms, ypač jei kur vadovybės nebe
turėtų jokių idealistinių kvalifikacijų. Einant 
tuo pripcipu bus galima lengviau susidoroti 
ir su kalbamu elementu, kuris yra nuo visų 
mūsų idealiųjų pastangų, siekimų, tikslų at
sisakęs ir kuriam lietuvio vardas tėra reika
lingas atsiimti cigaretėm8 ar muilui...

1 Vietinė iniciatyva, vietinėmis priemonėmis 
ir solidariomis bendruomenės ir vadovybių — 
pradedant Vliku, baigiant eiliniu komitetu, 
pastangomis bus galima ir bendruomenę ap
valyti nuo ją idealistiškai naikinančio elemen
to ir atlikti sėkmingiau mūsų šviesuomenės 
ištrėnvmo’ misiją atsiteisiant tautiniams 
kankiniams už - sodybų ir žemės sau
gojimą! Dr. Bonifacas Ramanauskas

MUZIKŲ DĖMESIUI

Le’dykla „PATRIA” artimiausioje ateityje 
yra numačiusi išleisti lietuviškų muzikos kū
rinių, pirmoj eilėj giesmių ir dainų solo bal
sui ir chorams, atskirais rinkiniais. Chorinių 
dainų ir giesmių rinkinyje bus išleista har
monizuotų liaudies dainų ir originalių kom
pozicijų mišriam ir lygių balsų chorams. 
Rink’nius paruošti leidykla yra pavedusi mu
zikui Motiejui Budriūnui.

Komnozitoriai ir visi muzikai, kurie turi 
naruoše atitinkamų vokalinių kurinių, pra
šomi sknb’ai juos pateikti iš1eid:mui. Už pa
tektas kompozicijas autoriams bus moKamas 
atitinkamas honoraras.

Rankraščius prašoma siusti M Budriūnui, 
~Tw P--' pp r-«mn ar
ba T *!dv'-’-' PATRIA” Tuebingen, Schoen- 
bergstrasse 6. » .

PASIRŪPINKIME MAŽAISIAIS
Keliose stovyklose man teko stebėti vai

kų darželių mokytojų darbą. Tėvai parūpino 
patalpas, su globėjų pagalba pavyko •Įsigyti 
mokslo priemonių, jos iškilmingai buvo ati- ' 
darytos ir dar iškilmingiau pradėtas darbas. 
Stovyklos vadovybė ir tėvai tarėsi padarę 
gerą darbą, kad jų vaikai bus gerai' auklė
jami ir turės stiprų pagrindą tolimesniam 
gyvenimui. Tuo ir buvo viskas baigta, pa
dėtas taškas.

O kaip iš tikrųjų vyksta darbas vaikų dar
želiuose? (turiu minty kelias stovyklas). Na
gi, paprastai. Ateina vaikai, ateina ir moky
toja. Vaikams paduodami žaisliukai, o mo
kytoja atsisėda prie stalo, pasiima mezginius 
ir dirba. Pabodo mėgsti — darbą baigia if 
vaikai išsiskirsto. Būna ir kita mokslo prie- 
grama. Išeina mokytoja su vaikais Į laukus 
pasivaikščioti (žiAoma, jei graži diena). Ji 
susiranda kur nors sau patogesnę vietą ir 
atsigula saulėje pasišildyti. O vaikučiai žai
džia sau. Ir taip toliau.

— O kas sudaro vaikų darželių auklėtojų 
personalą? — gal paklausite.

Mokslo stažas neaiškus, išsilavinimas ne
žinomas, apie pedagogiką jokio supratimo 
neturi. Kažkur, kadaise, kažką dirbo. Dabar 
gi auklėja mūsų mažuosius, gauna algą, pa- 
pildomą maistą, nereikia bulvių skusti, kori
dorių plauti ir visi vadina ponia ar panele 
mokytoja. l

Tai ir.viskas. Sakysite blogai.' O mes sa
kysime katastrofiškai blogai. Tai ne vaikų 
darželių auklėtojos — mokytojos, bet auk
lės ir dar plius blogos auklės.

Kad iš to blogio, iš to skandališko nenor
malumo galėtumėm surasti išeiti, turime kuo 
skubiausiai visobe apygardose surengti vaikų 
darželių mokytojų kursus, kuriuos tikrai 
sparfuoliškai galima baigti, išeiti skirtą prog
ramą. Per kelis mėnesius galima parengti 
vaikų darželių mokytojas. O mokomąjį per
sonalą nėra taip sunku sudaryti. (Pvz., Det- 
moldo vaikų darželių mokytojų kursų prog
rama ir jos lektoriai). Tuo reikalu ypatingai 
turėtų susirūpinti Švietimo Vadyba, Įgalioti
niai, inspektoriai. Mes neturime leisti, kad 
būtų žalojami mūšų vaikai. Vytautas Prutenla

V v
Policininkas įsmnse dantis 

lietuvei mergaitei
Seedorfo stovykloje darydama kratą ir ati

minėdama maisto atsargas vokiečių policija, 
dalyvaujant ir britų MP, atėmė iš gyvento
jų ir paršelius, kuriuos laikyti buvo leidusi 
vietinė Unrros vadovybė. Lietuvei ketverių me 
tu amžiaus Irenai Suvaizdytei, vaikiškai mė
ginusiai gelbėti savo paršelĮ, anglų akivaiz
doje vokietis policininkas, trenkdama^ ją t 
šalį, išmušė kelij priekinius dantis... Dėliai šio 
įvykio stovykloje kilo didelis pasipiktinimą*. 
Mergaitės motina pasiskundė vietinei UnrraL 
kuri Įvykį tiria.

V 5
Kaia!ikUkos*n« akcijos 
atstovu suvažiavimas

Seedorfo stovykloje Įvykusiame anglų sri
ties dviejų dienų katalikiškosios akcijoj su
važiavime dalyvavo gausus skaičius dvasiš
kių ir pasauliečių. Buvo atsilankęs ir pats 
Sv. Sosto Delegatas kan. Fel. Kapočius. Per 
suvažiavimą aptarti katalikiškosios akcijos 
reikalai ir nustatytos gairės ateities veiki
mui. Priimtos atitinkamos r ezoliucijos ir 
sveikinimai. Suvažiavimo dalyvius globojo 
vietos klebonas ir Bažnyčioj komitetas. Su
važiavimo darbus užbaigus, „Aušrinės” cho
ras, vedamas Mykolo Liuberskio, suruošė re
liginės muzikos valandėlę.

Sv. Sosto Delegatas kan. Fel. Kapočius 
laisvu nuo suvažiavimo darbų laiku aplankė 
kai kurias vietines įstaigas, pareikšdamas pa
sitenkinimą jų darbu.

SKELBIMAS
Stovyklos ar pavieniai jsmenys, suintere

suoti gauti pirkti dideliais kiekiais vokų, 
laiškams ir rotatorinio popieriaus, prašomi 
kreiptis žemiau nurodytu adresu:

Vitkauskas Česlovas,
(1ūh> M»mm’n?en, Memmingerberg 371/*. 

arba DP Camp (13b) Memmingen-Fliegerhorat
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