
zxr^

„n« ttevtkr Utkmtaa Nrnyv 
fu I Uc<u<4 *r ICO, OBU* oi 

NUHuy Govonaot ter Batuta / 
Uitu **4 psNUha: J. Vaaaitta I 
ritate* ky Pradurta- sa* Vertaje- 
f«Ma«aa<haft • G. ta- b. H Mata- 
•tara. Sdtrauaaplata *■ Zdfl#

Kato vaidilai leista / Redaktorių 
lalddlu J. Vaaaltla / Lalkraatla laetaa 
plnnadlenlaU, ueciadlenlaU Iroenk* 
tadlanlala. I Plenum, mta 10.— RM 
aukim Nr. M pfa. < Bta. aaa- 
kalta: Volksbank Mementa jei e. G 
ta. b. H. Nr. *141. i Adriana: „Mta 
tta", 13b Memmlnfen. Poatfadi 110

Nr. 23X LAIKRAŠTIS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI Memmingen, 1946. XII. 16.

Nusiginklavimas demokratijos akimis
Sovietai nusiginklavimo problemą pastatė 

daugiau abstraktinėje ir propagandinėje 
plotmėje. Jie pabrėžia, kad amerikiečių turi
mas atominis ginklas yra didysis visuotinio 
nesaugumo ir nepasitikėjimo šaltinis. Jie 
žada sumažinti savo didžiules sausumos pa
jėgas, jeigu anglosaksai sutiks nusiginkluoti 
aviacijos, jūrų Ir atominio ginklo srityje. 
Pasaulio opinijai šitoks sovietų mostas gali 
užimponuoti, tačiau anglosaksai i Jį atsako, 
kad demobilizuoto* sovietų sausumos pajė
gos gali būti per trumpą laiką vėl pašauktos 
prie ginklo, tuo tarpu kai anglosaksai, nusi
ginklavę ore, jūroje ir atominėje srityje, 
reikalui esant, tik per keletą metų tegalėtų 
vėl pasiekti tolygų technikinio apsiginkla
vimo lygį.

Iš čia britų nusistatymas nusiginklavimą 
svarstyti tik visuotinio pasitikėjimo ir saugu
mo sistemos rėmuose. Pagal juos — pirma

Mažieji ir didieji 
nusikaltėliai

Pasaulinio masto prancūzų rašytojas V. 
Hugo „Vargdieniuose” ryškiai pavaizdavo, 
kaip gimsta nusikaltimai dėl sunkių sociali
nių sąlygų. Jeans* Valjeanas nebūtų Įsilaužęs 
i parduotuvę ir nebūtų vogęs duonos, jei bū
tų su savo šeima nebadavęs. Moraliniu po
žiūriu nei skurdas, nei badas negali pateisin
ti žmogau* nusikaltimų. Anglosaksiškoji mo
ralė, kuri yra pagrista' žmogaus garbe, nelei
džia žmogui vogti, nors ji* ir badu mirtų. 
Tačiau anglosaksiškuose kraštuose ir socia
liniai klausimai taip sutvarkyti, kad ten žmo
nės, Mn jie būtų ir neturtingi, nebadauja. 
Ne morališkai, į" psichologiškai žiūrint, so
cialinių klausimų sutvarkymas žymiai atsilie
pia | nusikaltimų dydį.

Išvežtieji yra daug kieno puolami, kad jie 
yra kriminalistai. Tačiau tie, kurie puola, 
nepažiūri, kiek tų kriminalistų yra neišvie- 
tintųjų tarpe. Tas pats L. Ooldschmidtas, ku
rie, kaltina ižvietintuosiu* dėl kriminalinių 
nusikaltimų, kalbėdamas apie juodąją preky
bą, pažymi, kad juodoji prekyba Vokietijoje 
nesumažėtų, net jeigu nė vieno išyietintojo 
nebeliktų joje, nes iš keliolikos vokiečių spau 

i don paskelbtų pavardžių, kurie yra nubausti 
už juodąją prekybą, visos yra vokiško*...

Toli gražu mes neginame nusikaltimų. -Prie 
šingai, trokštame, kad nė vienas lietuvis ne
suterštų savo vardo ir garbės nė mažiausiu 
nusikaltimu.

Nenoriu pateisinti nusikaltimų nei sunkio
mis materialinėmis, socialinėmis sąlygomis, 
mes branginant tik anglosaksišką moralę^ gar
bingas žmogus nevykdo jokių nusikaltimų dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų.

Tačiau tie, kurie šneka apie išvietintųjų 
nusikaltimus, nenori pažiūrėti Į tikrąją me
dalio pusę. Jie pamato, kaip tie mažieji nusi
kaltėliai spekuliuoja cigaretėmis, kaip jie už
muša švabišką jauti, bet jie nemato, kaip di
dieji nusikaltėliai, dėl kurių kaltės atsirado 
ir šie „mažieji”, spekuliuoja žmonių gyvybė
mis, užmuša milijonų žmonių laisvę, išn.i r 
ja milijonus vargšų. Tie didieji nusikaltą..ai 
ramiai sau vaikščioja po konferencijų sales, 
reikalauja „mažųjų” aukų.

Mūsų moralė nepripažĮsta nei mažųjų nei 
didžiųjų nusikaltėlių. Mažieji yra tuo kalti, 
kad jie nenormaliose gyvenimo sąlygose da
ro tokius nusikaltimus, kurie žemina žmogaus 
vardą. Didieji nusikaltėliai, palyginti su ma
žaisiais, yra milijoneriopal kalti, kad jie išti
sas tautas, senas ir amžiais išsilaikiusias vai* 
tybes naikina, žudo, jų didžiausią turtą — 
laisvę išplėšia. Kai nebus pasaulyje didžiųjų 
nusikaltėlių, kada įsiviešpataus laisvė, žmo
niškumas ir demokratija, kada bus sutvarky
ti socialiniai klausimai, išauklėta* žmogus 
morališkai, tada nebus ir mažųjų nusikaltė
lių. Mes savo lietuvių, tarpe kuo greičiau
siai siekiame, kad nei vieno lietuvio neatsi
rastų, kuris žmogiškąją garbę pakeistų 1 nu
sikaltimą. Jei savo gera valia ir protu mū
siškiai šio dėsnio neprieis. Ui kovokime su 
kriminaliniai* nusikaltimai* pačiomis griež
čiausiomis priemonėmis. M. Sargenis 

sukurti tarptautini pasitikėjimą Ir tik tada 
nusiginkluoti; veiksminga, jokių veto neri
bojama tarptautinė kontrolė turinti būti to
kio; visuotinio pasitikėjimo kertinis akmuo. 
Šią pažiūrą Molotovas atmetė net ir tada, 
kai •jis pagaliau sutiko kad nusiginklavimo 
kontrolėj veto teisės neprivalo būti, šis 
sovietų nusileidimas kol kas tėra vien for
malinis; iš esmės sovietų ir anglosaksų pa
žiūrų jis nesuartina, nes kai britai tokią 
kontrolę ir inspekciją telaiko pirmuoju 
žingsniu Į atskirų valstybių suverenumo pa
jungimą Tarptautinei Organizacijai ir — 
vėliau — pasaulinei vyriausybei, sovietai 
savo suverenumą apdraudžia, minėtosios 
kontrolės organų sudarymą darydami prik
lausomą nuo savo veto Saugumo Trayboje. 
„Manchester Guardian” ir sako, kad dėl šio so
vietų rezervo kolektyvinis saugumas nėra 
nei kolektyvinis, nei IŠ viso saugumas: jis 
tebus tikras, „kai pasibaigs veto ir kai pra
dės veikti pasaulinė vyriausybė“. O JTO 
politinės komisijos bandymas išspręsti veto 
klausimą atrodo beviltiškai Įstrigęs.

Sovietų ofenzyvos riba
Kokia ji bebūtų, bet ši. sovietų nuolaida 

visus sudomino, juo labiau, kad sovietai ne
lauktai parodė ir daugiau nuolaidumo 
ženklų New Yorke ir Europoje. Molotovo 
nuolaidumas Įgalino XII. 5 baigti talkos su
tartis su buv. Vokietijos satelitais. Sovle- 
‘finėj Vokietijos zonoj provincijų admini
stracijoms sutelktas vyriausybių statusas; 
„The Observer" tatai laiko ženklu, kad so
vietai ryžtasi sutikti su federallne Vokieti
jos santvarka, prieš kurią jie' iki šiol at
kakliai kovojo. Sausio men. Budapešte su
sirenka Austrijos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Jugoslavijos ir Bul
garijos socialistų konferencija, kuri ne tik 
sukursianti „Dunojaus kraštų socialistinių 
partijų vieningą frontą“, bet Ir nustatyslanti 
pagrindus vieningam tos srities ūkio pla
nui“. Iki Šol sovietai buvo aiškiai palankūs- 
tos srities valstybių tampresniam ūkiniam
tarpusavio bendravimui.

Aiškindamas Molotovo nuolaidas New 
Yorke, „N. Y. H. T.” pastebi, jog sovietai 
greičiausia, pamatė būsią pasiekę pačią 
kraštutinę ribą kokią jie begalėjo pasiekti 
grynai diplomatinės ofenzyvos prie
monėmis; „sovietai, kaip ir visi kiti, yra 
reikalingi ir nori taikos ir tvarkos, rašo 
laikraštis, Kremlius, prispirtas, sutinka 
daryti nuolaidas sandotos ir tvarkos labui“. 
— Europinių koncesijų motyvai aiškūs: 
vokiečių tautai atsisakius paklusti sovietams 
(Berlyno rlnkimall), Maskva nebemato in
tereso kurti centralizuotą ir stiprią Vokie
tiją; o federalinę jos santvarką visada at
kakliausiai gynė prancūzai, kur komunistai 
turi daugiau sėkmės ...
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Naujienos iš visu4 kontinentą
Londonas. Ligšiolinis Unrros vyr. direkto

rius La Guardia atsistatydino. Jo vietą užė
mė vienas amerikiečių generolas. Atsistaty
dinęs direktorius perdavė JT socialinei tary
bai 50.000 dolerių tarptautinei vaikų globos 
akcijai.

Londonas. Italija, nors ir nebūdama JT na
riu, bet solidarizuodama su JT, nutarė at
šaukti savo diplomatinį, pasiuntinį iš Ispani
jos. Olandija savo pasiuntinį jau atšaukė.

Londonas, Dr. Britanijos Žemųjų Rūmų at
stovai norėjo patirti, ar tikrai JAV ir Bri
tanijos vyriausybė pasirašė karo sutartį. 
Tačiau karo ministeris vengė tiesioginio at
sakymo, pastebėdamas, jog bendra Vokietijos 
okupacija, verčianti štabus šiek tiek bendra
darbiauti, ir galimas dalykas, kad patogumo 
sumetimais būsią ir kai kurie ginklai suvieno
dinti.

Londonas. Persijos generalinio štabo pra
nešimu vyriausybės kariuomenė įėjo į Kurdi
staną. To krašto prezidentas, separatistinių 
polinkių vedamas, buvo sudaręs draugiškumo 
sutartį su prosovietiška Azerbeidžano provin
cijos valdžia.

Nusigink'avimo komisijos pranešimas vien
balsiai priimtas. Coneliy dėl to pasisek;mo iš
reiškė padėką Molotovui. Tai, esą, didžiųjų

„Le Monde” iš New Yorko praneša, jog 
britai ir amerikiLČ'.ai sovietų nuolaidas su
tikę „su tam tikru nepasitikėjimu”. Ir 
„N. Y. H. T.“ spėja, ar šie sovietų manevrai 
tik nebus skiriami ne tiek realiai snręsti 
praktiškąsias problemas, kiek parodyti pa
sauliui, kokie sovietai taurūs ir kokie britai 
ir amerikiečiai atšiaurūs. Kapitalistinės val
stybės bus apkaltintes, jeigu po tokių so
vietų „nuolaidų“ vistiek nebus susitarta. 
Tokia ir „The Economist“ pažiūra. Tiek bri
tų, tiek amerikiečių visuomenės trokšta ko 
greičiausiai grĮžti Į normalų taikos gyveni
mą ir laukia, kad jų politikai pagaliau su
sitartų. Byrnes Ir Bevlnas žino, kad jų ne
sėkmė New Yorke jiems bus žalinga poli
tiškai. Molotovas tos baimės nepažįsta.

Komlnterno vaidmuo
Kai kurie šalutiniai reiškiniai perša dar 

vieną sovietinių manevrų aiškinimą. Žinia, 
kad kominteminls Kremliaus sektorius 
diplomatinei sovieti; akcijai talkina, ją pa
pildo Ir, kur reikia, pavaduoja, šiuo metu 
ši' neregimoji talka viešaiai sovietų diplo- 
rpatljal itin paranki. J. S. Alsop („N.Y.H.T.") 
rašo, jog skurdas, šaltis Ir alkis Vakarų 
Europos mases skatina mesti sveikus ir 
nuosaikius princinus ir t-lktis apie kraštu
tinius polius. „Jeigu šis klaikus, procesas eis 
ir toliau, tai galų galo susidarys tok'a Pa
dėtis, kad nebebus kito pasirinkimo, kaip 
komunizmas arba fašizmas", rašo Alsop. 
„Naujo, pokarinio totallzmo antplūdis gre
sia palikti JAV ir D. Britaniją Izoliuotas 
Įniršusio pasaulio jūroje". JAV angliakasių 
Ir jūrininlcų streikas ne tik didina Europos 
skurdą, palikdamas ją be anglies Ir maisto, 
bet ir gresia paraližuoti visą JAV pramonę 
ir tuo būdu pakirsti jos pajėgumą. Ran
dolph Churchill „Daily Mali" Iš New Yorko 
rašo, jog „jeigu tasai milžinas (JAV) tepasl- 
rodys esąs bestuburis kolosas, tai Stalinas 
Ir jo komunlst”! bus laimėję karą be šū
vio". R. Churchillis. kaip Ir Andrė Philip, 
yra Įsitikinę, Ine ..artlm'n"»,''ll mėnesiaf 
pastatys laisvąjį pasauli prieš lemiamus 
klausimus“.

Graikijos sukilimas - planas Dardanelams užvaldyti
Nepaisant graikų vyriausybė* kariuomenė* 

operacijų, gaujų veiksmai šiaurės Graikijoje 
apima vis platesnes sritis. „Daily Telegraph” 
korespondentas liūdiją, jog sukilėliai yra už
simoję paskelbti nepriklausomą Makedonijos 
respubliką, kai tik užims pakankamai terito
rijos. Nėra abejonės, kad toji „respubŪka” 
tuoj gautų Jugoslavijos ir kitų sovietinio blo
ko valstybių pripažinimą. — Jeigu Įvykiai 
gaus pas;»,',i tą fazę, Graikijos likimas būtų 
nulemtas. ” -kia perspektyva kelia nerimą ir 
Turkijoje, kur, anot, „Epoųue”, skaitomasi su 
tuo, kad neramumai gali išsiplėsti ir europi
nėj Turkijos daly, o kai kurie Ankaros tluok* 

valstybių vienybės pademonstravimas,, kuri 
sudaranti pastovios taikos pagrindą. Anglijos 
atstovas palaikė Connelly mintis, išreikšda
mas viltį, jog laike metų būsią išdirbti nusi
ginklavimo vykdymo planai. Molotovas pa
reiškė, jog iki pilno nusiginklavimo esą dar 
tolimas kelias, bet pirmieji žingsniai padary
ti ir tai, be abejo, nėra be reikšmės.

Taip pat didele balsų dauguma priimtas 
nutarimas Įgalioti saugumo tarybą nustatyti, 
kokio* žinios apie ginkluotas pajėgas reikės \ 
patiekti ir sutikta, kiek galima greičiau, at
šaukti savo kariuomenes iš visų kraštų iš
skyrus Vokietiją ir Japoniją. (O kaip su Bal
tijos valstybėmis? Red.).

įsteigta Pabėgėliams Globoti 
Organizacija

• Londonas. UN plenumo posėdyje 30 balsų 
už ir Sovietinio bloko 5 balsais prieš priimtas 
Tarptautinės Pabėgėliams Globoti Organiza
cijos statutas. Organizacijos būstinė numatyta 
arba Paryžius arba Ženeva. Buidžetas šiai 
organizacijai yra numatytas 40 milijonų 
svarų sterlingų.

Az.erbeidzane išžudė komunistun
Londonas. Žiniomis iš Teherano vyriausy

bės kariuomenė užėmė šiaurės Azerbeidžano 
sostinę. Dėl daugelio tiltų susprogdinimo, 
nežiūrint menko pasipriešinimo, žygi* užtru
ko ilgiau numatyto laiko. Sukilę gyventojai, 
demokratinės partijos vardu prisidengusius 
vietinius ir uniformuotus komunistus beveik 
pagrindiniai išžudė. Kraujas liejosi upeliais. 
Dėl to paskelbtas apgulos stovis. • Maskvos 
pasiuntinys Teherane kreipėsi Į Persijos vy
riausybę, prašydamas amnestuoti Sovietų 
s-gon pabėgusį Azerbeidžano „demokratinės“ 
partijos vadą.

Dėl emigracijos i( Argentiną
Mnenehena*. Norintieji vykti Argentinon, 

kol kas turi, asmeniškai patiekiant reikalin
gu* dokumentus, kreiptis Į Argentinos kon
sulą Šveicarijoje. Dokumentus siųsti paštu 
nepatartina. Apie Argentinos konsulo atvyki
mą Vokietijon ir jo apsistojimo vietą būsią 
laiku oficialių Įstaigų pranešta. Amerikiečių 
karinė valdžia prašo nurodyti visų asmenų 
pavardes ir organizacijos pavadinimus, ku
rios šiuo metu užsiimtų verbavimu Argenti
non, nes tokio pavedimo Argentina niekam 
nėra pavedusi.

Maskvon vob’«,clal neb*nsia 
kvi ’aml

, Londonas. Amerikiečių karinės valdžios še
fo pavaduotojas generolas Clay, tik ką grį
žęs iš Naujorko, kur dalyvavo pasitarimuose 
dėl abiejų zonų ūkinio susivienijimo, UP ko
respondentui išreiškė džiaugsmą dėl pasise
kimo, pridurdamas, jog JAV siekimas ir to
liau lieka tas pats, būtent, visų zonų ūkiš
kas ir politiškas suvienijimas. Kol kas bū
sią naudo* ir iš dalinio pasisekimo. Ateinan
čių metų pradžioje būsią skirta 88 mil. do
lerių abiejų zonų eksportinės pramonės fi
nansavimui. Bet gi tikro, nedirbtino pagerė
jimo tebūsią galima laukti tik Maskvos pasi
tarimams pavykus, į kuriuos patys vokie
čiai greičiausia dar nebūsią kviečiami.

niai tiesiog tvirtina, kad Graikija* Įvykiai tė
ra pirmas etapas jau vykdomo plano Darda
nelams užvaldyti. Pats turkų premjera* apie 
tai užsiminė po savo apsilankymo Trakijoje. 
Graikijos ministeris pirmininkas Saugumo 
Taryboje pareiškė, jog Graikija esanti karo 
stovyje su kaimynais, nore karas ir nesąs 
paskelbtas. Jugoslavija norinti atplėšti dalį 
Makedonijos, pirmieji iš 114.000 gyventojų, 
beveik niekas slaviškai nekalba. Jugoslavijos 
atstovas užginčijo šituos priekaištus, teikda
mas, kad neramumai Graikijoje esanti pasek
mė vidaus nepasitenkinimo, bet ne užsienio 
įtakos. Reikią atstatyti demokratiją ir visi 
neramumai pasibaigsią.

Generolas Smuts atvyko 3 dienų vizitui į 
Atėnus. Ministerio pirmininko pavaduotoja*
Stepanopolius dėl įvykių šiaurės Graikijoje 
kalbėjose su britų ir amerikiečių pasiunti
niais. Pasikalbėjimas su< rusų ir prancūzų 
pasiuntiniais taip pat numatyta*.

PRANEŠIMAS EMIGRACIJOS REIKALU 
Tarpžinybinis Komitetas pabėgėlių reikalam* 

Muenchen, Marla-Theresla-Str. II 
Emigracija iš amerikiečių zone* 

Vokietijoje
Pietų Amerikos kraštai ir Kanada

1) Išvietlntieji asmenys, turintieji Pietų 
Amerikoje ar Kanadoje giminių bei pasirašę

, darbo sutartis, gali gauti paramą, rūpinantis 
vizomis pervažiuoti Į šiuos kraštus. Pareiš
kimai Įteikiami asmeniškai, arba paštu šiuo 
adresu: Intergovernmental Committee Ou 
Refugees, Muenchen, Maria-Theresla-Str. 11.

Asmenys, jan turintieji via**
2) Išvietlntieji asmenys, kuriems Komitetų 

yra oficialiai pranešta, kad jie ilgesniam 
laikui gali išvažiuoti Į kurią nors valstybę, 
prašomi asmeniškai atvykti Į L C. 0.R- 
drauge pateikdami asmens dokumentus ir 
3 fotografijas.

3) žydų tautybių asmenys, priklausą anks
čiau nurodytom kategorijom, tari kreipti* 
ne | I.C.O-L, bet Į artimiausią A. L D. C. 
skyrių.
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JUGOSLAVIJOS „SUDEMOKRATEJIMO“ PAŽYMĖJIMAS
2. Tito „demokratija”

Aš buvau nustebintas radęs Titą gyvenant 
Baltuosiuose Rūmuose, kurie anksčiau pri
klausė princui Povilui. Komunistai buvo pa
žadėję karališkuosius rūmus pavesti darbinin
kų ir valstiečių vaikams. Betgi dabar Titas 
buvo užėmęs pačius puikiausius iš visų. Man 
buvo skaudu matyti jį rodant puikius senus 
paveikslus, lyg kad jie būtų surinkti pagal 
jo, menišką skon(. Jis šypsodamasis aiškino 
apie kiekvieną vienetą iš savo grobio.

Titas moka šypsotis, jis moka taip pat vai
dinti. Jis rengiasi kaip Goeringas, gestiku
liuoja kaip Musolinis, stengiasi kalbėti kaip 
Stalinas ir turi jo šypseną, pilną pasitikėjimo 
ir jėgos.

Komunizmas, kaip ir fašizmas turi turėti 
gyvą simboli. Titas gali šypsotis penkias va
landas stovėdamas ant tribūnos, tuo tarpu kai 
tūkstančiai darbininkų, tarnautojų ir mokinių 
defiliuodami pro j| šaukia „Titas yra mūsų; 
mes esame Tito. TitasI Titas! Titas!

Galima būti; pamanyti, kad Tito išsireiški
mai yra inspiruoti. Taip ištikrųjų ir yra. 
Kekvienas žodis pasakytas jo viešose kalbose 
yra parašytas kitų dviejų komunistų partijos 
politbiūro narių — Zuyevich — Tsemio, fi
nansų ministerio ir montenegriečio Milovano 
Dyilo, Stalino draugą

Komunizmas yra biurokratinė valdžia, gi 
Edwardas Kardeljis yra šio biurokratizmo, o 

> kartu ir visos Jugoslavijos dvasia. Jis yra slo
vėnas, — trumpas, pilno sudėjimo vyras, sn 
mokslininko akiniais. Anksčiau yra buvęs mo
kytojas, geras tarmių žinovas. Studijavęs ko
munizmą Maskvoje. Dabar jis yra ministeris 
vicepirmininkas, kartu visų vyriausybės (stai
gų asmeninių skyrių šefas. Kiekvieną savai
tę su 28 šiais viršininkais jis aptaria valdžios 
tarnautojų asmeninę ir politinę laikyseną, žiū
rint iš komunistų partijos teorijos ir politi
kos taškų. Kardeljis atstovavo Jugoslaviją JT 
visuotiniame susirinkime ir taikos konferenci
joje Paryžiuje. Jo pastangomis kiekvieno bal
savimo metu Belgradas stovėjo Maskvos pu
sėje.

( Jugoslavijos slaptoji politinė policija vadi
nasi OZNA ir reiškia „Tautos Apsaugos De
partamentas”. Ją suorganizavo žvalgybos ir 
likvidavimo specialistai rusai Jos viršininkas 
gen. Itn. Aleksandras Rankovičius turi teisę 
suimti be įspėjitpo ir bausti be teismo kiek
vieną pilieti, kuris būtų įtartas „tautos prie
šu”.

OZNA turi skyrius civilių kontrolei, ka
riuomenės kontrolei, jugoslavų užsienyje kon
trolei, užsieniečiams Jugoslavijoje kontrolei ir 
pagaliau specialų skyrių vyriausybės kontro
lei, kuris stebi visus valdžios tarnautojus,
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L Ketvirtą kartą esn mokomas vaikščioti...

Jei ir toliau panašia linkme klostysis ma
no gyvenimas, ypač kaip kad paskutiniais 
metais, tai aš arba būsiu labai mokytas, ar
ba niekuomet nebus lemta išeiti iš mokinio 
suolą..

Kai atsigręžiu atgal ir pažvelgiu | buvusį 
savo gyvenimą — visur save matau mokinio 
vaidmenyje. Daugiausia rūpesčio su manimi, 
kaip ir su kiekvienu nepilnamečiu, turėjo 
mano tėvai. Jiems teko mane pramokyti 
vaikščioti ir Į galvą (kalti bent tiek išminties, 
kad sugebėčiau pats sau pelnyti duoną. Po 
to sekė mokykla — smegenų maitojimas nie
ko bendra su paruoštimi gyvenimui neturin
čiomis formulėmis (taip tada maniau). Kai 
perėjęs per mokyklinę šerengą pagaliau aš 
atsidūriau gyvenime, manyje telkėsi tokie ne
išsemiamos energijos ištekliai, jog maniau vi
są pašau!) reformuosiąs mažiausiai man no
rima linkme. Ak, tos gražių svajonių dienos 
palikusios dideliuose nuotoliuose nuo nūdie
nos, o gyvenimas ne tik nė žingsnio nežen
gė mah norima linkme, bet padarė mano no
rams visai priešingą šuol|, ypač paskutiniai
siais metais, mane jau kelintą 
damas | mokinio suolą...

Kai atvietino naujon globos 
vo atokiniškumą pilna žodžio

kartą grąžin-

stovyklon, sa- 
prasme pat/*

įskaitant ir komunistus. Taip komunistų par* 
tijoje vyksta nuolatinis tarpusavis šnipinėji
mas. Trumpai — viskas susideda iš sluoksnių 
panašių kaip svogūne — galima lupti sluoks
nį po sluoksnio, ko! bus prieita prie bran
duolio. Sis gi branduolys yra šnipų tinklas.

14.000.000 tautai kontroliuoti OZNA laiko 
100.000 šnipų; ji taip pat vadovauja eilinei 
gvardijai KOJ, kuri yra panaši Į specialų 
Hitlerio SS dalinĮ. Si gvardija susideda iš 
150.000 uniformuotų narių, yra geriausiai mai 
tinama, ger'^miai aprengta ir geriausiai gink 
luotą karinė jėga visame krašte.

Jugoslavijos rinkimai’pereitais metais'ne
buvo laisvi rinkimai,-norg Jaltos konferenci
joje Churchillis, Stalinas ir Rooseveltas ga
rantavo „laisvus rinkimus” visiems nuo vo
kiečių išlaisvintiems Europos kraštams.

Sudaryti prieš rinkimus nauji neribotomis 
teisėmis „teismo” tribunolai šaukdavo „Tau
tos Teismus” ir masiniais sprendimais atim
davo teisę balsuoti tūkstančiams' Įrodytų „tau
tos priešų” kurių vienintelė kaltė buvo nepri
klausymas komunistams. Oi tikrai demokra-. 
tinių partijų vadų skaičius būdavo mažina
mas suėmimais arba pranykimu, kas dar la- 
baiu (baugindavo 'kaip suėmimai.

August Košuticas, kroatų valstiečių parti
jos viceprezidentas buvo areštuotas ir dingo 
be žinios. Užsienių reikalų ministras Subaši- 
cas, kroatų valstiečių vyriausias atstovas Tau
tos Fronte, stengėsi pamatyti Košuticą, bet jo

Sovietu užmačios EiiZiamiose
Seymour Freilin, „N. Y. Herald Tribune” 

laidoje, ryškiai apibudino sovietinių planų 
Įgyvendinimus Balkanuose. Visa tai primena 
Pabaltijy nūdien Įgyvendinamus polėkius.

. Anuomet tapęs Juodosios Jūros uostas — 
Konstanca, pagrindinis Rumunijos išėjimas į 
jūrą, dabar tampa rusišku miestu, kuriame 
rusų šeimų apgyvendinta ir jiems įkurdintos 
krautuvės, mokyklos, salės. Sunku rasti kitą 
miestą bet kurioje okupacinėje srityje, kur 
būtų tiek sutelkta moterų, vaikų ir .ii kariuo
menės atleistų karių, būtinų maištų' ir kitų 
pragyvenimo reikmenų, nors tame krašte ir 
taip jų trūksta.

Sovietinės šeimos apgyvendintos ne vien 
mieste, bet tolimais Juodosios jūros pakraš
čiais I šiaurę ir pietus. Kai kurie jų turi ap
mokamas vietas sovietinės kariuomenės įmo
nėse, kiti yra pačioje kariuomenėje, kurios 
knibžda. Kiek ten yra kariuomenės, sunku nu
manyti. Civilių gyventojų ten yra nemažian 
30000.

riau. Ir tai mane skatina savimi susirūpinti: 
— bene būsiu blogas mokinys, tinkąs paso
dinti defektyvių mokyklon, kad vis iš naujo 
esu mokomas? Galvoju ir šiaip ir taip ir iš 
tiesų kartais pradedu nebesuvesti galo su ga
lu. O gal per didelio žinojimo, įgyto tiekoj 
daug mokyklų ,ypač Į kurias prieš savo no
rą buvau paskutiniaisiais metais pasodintas, 
pasėka? Juk išminčiai sako, jog juo daugiau 
žmogus patiria, tuo mažiau atrodo turįs ži
nių. Gal ir tiesa. Juk gyvenime tiek daug, 
pasirodo, yra tiesų, kad sunku jas visas per 
trumpą šių dienų žmogaus amžių l galvą be
sutalpinti.

Štai jau esu ketvirtoje mokykloje ir, grei
čiausiai, atrodau didelis neišmanėlis, jei po- 

mokytojai su manimi tebesielgia kaip su 
bepradedančiu mokytis. Ypač sunktai, 

būt, man sekasi visuomenės mokslai, nes 
sektoriaus pamokomis užpildytas kuone

. nai 
vos 
tur 
šio
visas, tvarkaraštis. Ir vis, matyt, mokytojai 
susidaro |spūd(, )°g Žinių man I galvą įbruk
tas dar nepakankamas kiekis, jei po vaka
rykštės pamokos atsakymo klasės vedėjo kak 
toje iššoko bent kelios raukšlės. Tiesa, jis 
manęs nebarė, ,tik paprašė sėstis ir suraukė 
kaktą. Bet tai yra pakankama priežastis man 
susimąstyti. Dėl to nusprendžiau atsidėjęs 
pakartoti visuomenės mokslus, kad ateityje 
nesudaryčiau atsilikėlio ar neišmanėlio (spūdi-

Tačiau ir kartojimas, pasirodo,' bėra toks

prašymas buvo atmestas. Dr. Barisa Smolija- 
nas, vienas iš žymesnių šios partijos nartų, 
dalyvavo viename susirinkime, kur buvo da
romi Subasicui priekaištai dėl nesugebėjimo 
išlaisvinti Košuticą. Pasibaigus susirinkimui, 
Dr. Smolijanas buvo pats suareštuotas. Taip Uike vimos mylią kelionės per 
pat buvo pasielgta ir su kitais kroatų valstie
čių partijos delegatais.

Macekas, savarankiškiausio demokratinio 
judėjimo Kroatijoje prezidentas, pabėgo I 
Paryžių. Tuoj pat iš įvairių kaimų pradėjo 
dingti šimtai valstiečių, kurie tik teiravosi 
apie jo likimą. -

Prie pasodintų ( kalėjimą arba dingusių 
nekomunistų reikia priskaifyti ir tuos, kurie 
buvo išžudyti.

Monsinjoras Aloyzas Stepinecas, Zagrebo 
arkivyskupas ir vyriausias katalikų dignito
rius Jugoslavijoje, pranešė, kad iš jo kunigų 
169 pasodinti Į kalėjimą, 89 dingę be žinios 
ir 243 buvo nužudyti Tito partizanų,

Zagrebe ir jo kaimynystėje Tito’ partizanai 
suėmė apie 70.000 asmenų, nors didelė jų da
lis aktyviai talkininkavo partizanams. Tito 
daliniai rekrutavo vienos Serbijos provincijos 
visus jaunuolius ir metė juos neąpginktuotus 
prieš vokiečių kariuomenę. 60 tūkstančių šių 
jaunuolių buvo sunaikinti vokiečių, tankų, 
„šie žmonės mirs—” Dabar aš pradėjau su
prasti šių žodžių reikšmę.

Kai kuriose vakarinėse Jugoslav'ios , pro
vincijose Michailovičiaus pasekėjai yra gavę

Šeimos iš Odesos. Gyventojų perke!d!nimvs 
pradėtas šj pavasari. Atkeldintieji apgyven
dinti mieste ir pakrančiais. Dabar papildomai 
reikalaujami butai naujai atkeldinamiems, 
kurie atvyksta iš Odesos ar per Besarabiją-'

Konstancoje prieš karą buvo 70000 gyven
tojų. Karo metu jų skaičius sumažėjo ligi 
50000, o dabar jų yra nemažiau 100000, taigi 
rusų' prigaYmėjO 50 000. Rytais ir popiečiais 
gatvėse skamba rusų kalba. Galimas dalykas, 
kad šis skaičius yra laikinas, nes atvykėlius 
lanko giminės ir pažįstami, kurie taip pat 
didina gyventojų skaičių. Kariuomenę demo
bilizuojant, atleistieji ten apgyvendinami.

Neturtingumas ar politika. Tuo tarpu ten 
esantiems rusams įkurdintos dvi mokyklos. 
Rusai naujakuriai .maistą, aprangą ir kitus 
reikmenis gausiau ir lengviau gauna ten, kaip 
kitose srityse. Visa tai skirstomi iš karinių 
sandėlių, kuriuos sovietinė kariuomenė per
ėmė i savo rankas. Iš Odesos . atplaukiančių 
laivų (gula pasakoja apie nepaprastą, skurdą, 
kuris vyrauja sovietuose, nes ten negalima 

lengvas daiktas. Daug kas painiojasi ir daug avantiūras ir jokius ekšpėrimentt^,'Kam, pa
kas tiek panašu, jog imu Ir fais pačiais žo- ga'iau įtikinėjama: — daryk;'kiijt.nori.' ‘ 
džiais nusakau. Gal dėl to ir mokytojų vei- ' Aš asmeniškai, nieko nenoHti įtikiliėti savo, 
duose, atsakinėdamas'pamokas, nematau pa
sitenkinimo. Greičiausiai būsiu,' besimokyda
mas iki žilo plauko, įvairių mokyklų ir mo
kytojų apgadintas — bekartodamas visuome
nės mokslus neturiu jėgų nuvyti Įkyrios’min
ties ir ne|stengiu paskutinėse trijose progra
mose surasti (rašytos savo tėvynės: Tik pir
moji mokykla, Į kurią, pramokusi mane vaikš
čioti, ' nuvedė motina, spindi suprantamais 
ženklais. Joje buvau mokomas, kad šio to pra 
mokčiau, ir tiek. Išėjęs iš jos, niėkeno nera
gintas, kibaus: | darbą, nes žinojau, jog ne
dirbančiam niekas - duonos neduos. Darbas 
buvo tokia paprasta sąvoka, jog Būtų atro
dę anais laikais, mano jaunystės 'metais, juo
kinga, jei kas būtų šia tema ėmęsis pamoks- 
lininkauti. Gyvenimas sroveno (prastinę va
ga. ' ’

Kiek vėliau, prasidėjus karui dėl žmohijos 
išlaisvinimo, man viskas susijaukė. Prasidėjo 

.raginimų ir draudimų dienos. Reikia tą ir tą 
daryti; gana gerti liaudies kraują; visi jun- 
kimės socialistinėn statybom Dar kiek luk
terėjus tiesiog kiekviename žingsnyje perse
kiojo paskatai prisidėti prie Naujosios -Eu
ropos kūrybos. O dabar nuolat esu įtikinėja
mas, jog tik tada šį tą reikštu, jei pasidary
siu kailium, stalium ar kitokiu skūralupiu. 
Pamokų lentelėje užrašyta, jog tai yra visuo
meniški mokslai. Taip aš ir pradedu nebesu- 

' sigaudyti, kodėl su tokiu užsidegimu esu mo
komas, kaip tasai būsimasiš pilietis, darąs 
pirmuosius neatsargius žingsnius. Gal dėl to, 
jog iš manęs norima padaryti naują pilieti- 
O aš tam kaip tik priešinuosi. Esu jau gero
kai . pagyvenęs ir senai atsisakęs minties pa
sauli pakreipti sau norima linkme, kaip kad 
jaunystėje maniau Nenoriu leistis į jokias

iš italų ginklų, kuriuos jie naudojo kovai su 
Tito partizanais. Pačioje gi Serbijoje Michai- 
lovičius stiprino serbų' tautinę sąmonę. Tat 
dėl šių priežasčių Titas stengėsi diskredi
tuoti Michailovičių Belgrado byloje. ' ' 

tą vietoje gyvų žmonių aš sutikdavau, tiktai 
purvinus šešėlius. Splite, mano gimtajame 
mieste, viena sena moteris manęs pakfaūsė! 
„Kodėl jus sugrįžote Į šį kraštą, kur tik mi
rusieji yra laimingi?"

Visuose kaimuose klestėjo skurdas ir var
gas. Vienas kaimietis man pasakė: „Komu
nistai mus išlaisvino. Jie paėmė 60 mSsų 
jaunuolių, kurių mes daugiau nematėme. Mes 

-mėgdavome šokti, bet dabar niekas nešoka. 
Mes visi nešiojame gedulą. Męs tik dirbame 
ir sėdime savo namuose. Toks yra mūsų V 
laisvinimas.” '

Patys komunistai teigia, kad. ^išlaisvini
mas” — areštais, pagrobimu ir žudymais bu
vo atsikratyta 500.000 jugoslavų. Aišku/, kad 
jų tikslas yra visiškai „likviduoti”. Jugoslavi
jos nekomunistų viduriniąją klasę. ,

Taigi šio teroro metu buvo įvykdyti Jugo- 
’ sląvijoje rinkimai. Buvo tik vienas kandidatų 

sąrašas, kurtame figūravo tik komunistų par
tijos parinkti Tautos Fronto nariai. Kad bal- 
suotl nrinš vieną iš kandiditų, reikėjo .įmesti 
lapeli -Ne” prieš visą sąrašą. Bet po mįne- 

■<iiv • >o. lapeliai „Taip” laimėjo ^didt- 
lę daugumą.

gauti net maisto ir pačių būtiniausių gėrybių.
Kita patikima prielaida, kad sovietai siekia 

sukurti savo reikalams koridorių ’ Juodosios 
jūros pakraščiais per Rumuniją, Bulgariją' j 
Konstantinopoli, nes: nuo * Konstancos' ligi 
Bosforo, jūros keliu, -nedidesnis nuotolis: — 
260 jūrų' mylių. Šio plano įgyvendinimas.gali 
ilgai, užtrukti;: Gausus rusų. skaičius': Kon
stancoje : tik patvirtina šio polėkio -. tikrumą. 
Patys rusai neslepia, kad jie siekia-tą uostą 

'įterpti 4ovięfinėa Moldavijos'respublikom >

Rumunijos prievarfayjmaė. Šeimos aprūpi
namos maistu pagal’TOSS'nf' sutartį, ’kur'pjė 
huatat-'tomis kainomis galiniaistą pirktis (ie^ 
šiog :±! ūkininkų; nors faktiškai jos pakilusios 
|fk) kartu. Rumunai bandė tą sutarti eavaip 
aiškinti’, kad skirtumu būtų ‘ dengiamos repa
racijos. Rusams- skirtos- krautuvės, -kuriose 
kasdieną-parduodamos reikmenys yri perkimi 
Stos. .Rusų vaikai, kurie lanko’ mokyklą; 
išrengti mėlyna’uniforma ar idėvi, kailinę kę* 
purę su raudona'žvaigžde. 'Mokytojai atsiųsti 
iš Sovietų. . .'i : ,< ', • -U i*d -t

daryk', kaip , nori. ..
.... j |

lietikėjiniu Į geresnę ateiti ir labai ^būčiau 
patenkintas, kad niekas mane negundytų f>a-' 
žadins.'kurie — esu tokio Įsitikinimo’ iŠ pa
tyrimo — gera, valia niekada nebus ištęsėti.'

Viena norėčiau — • kaulus .parneš.i; į. savo 
tėvynę, kurios vardas, šiandien yra., sąmonin-, 
go tylėjimo Įtakoj. .Tada gal šį tą savože- 
mei,reikštu., • • ...
. Pagaliau nprių būti laisvas r savo apsispren 

' dimuose. Iki gyvo kaulo .Įgriso visokiausi pa-: 
; raginimai ir moralai, kurių pasidarė tiek gau
su’nuo tos dienos, kada mąno tėvynę, lištįkp. 
nelaimės. Su manim elgiasi* lygsu nąujagi-. 
hiiu, priteršusiu vystyklus.. Bet man atro.do, 
kad šį kartą ne naujagimio ’ darbas, nes Visai 
kitokia smarvė! Kas. gi,-pagaliau, kaltas dėl. 
mano ir mano tėvynės likimo. . ; į •' ., 

fr kartok pamokas tokiose sąlygose; • kada 
■pp kiekviena- raide tiek daug paslėptų min
čių. Pradedi Įsigilinti Į keturias Laisves 
buvusio karo vedimo parolę — o čia-į.tavo: 
kertę (lenda bloko vyresnysis ir kiša paslra*. 
šyli po dir vienu nauju raštu: — OP iš Sto
vyklos rajono be leidžiamo negali. išeiti; <o* 

•Jei-tamsta kur važiuoji' — turi gauti-leidimą1 
ir privalai nurodyti vietovę, kurion nOri vyk
ti;- "-•»

•Su panašiais rašteliais mano tėvynėje'pati-* 
kimieji ka)ima; buvo išleidžiami'| miestą...r-

Mano tėvynę niekam karo neskelbė, bet su 
mąnim elgiamasi kaip su karo belaisviu, nes 
esu mažas,, lygus naujagimiui, kuriam Įprasta 
suaugusiųjų kvapus primesti...
- Jaučiu, kaip šioje netikroje atmosferoje 
gendu ne dienomis, .bet valandomis, ir tik dėl 
to, kad ant manęs, kaip ant triušio, daromi 
faeužtarnauti eksperimentai • - ' •...... *'
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Lietuvio legionieriaus dienoraštis
3.

Sekmadienis, lapkričio mėn. 3 d. 
Ir vėl tas pats: nemiga, tardymas ir darbas. 

O maistas nesikeičia nei kiekybe, nei kokybe. 
, Nors,dėl to nebėra ko.skųstis: viskas skanu, 

net ir tariamoji sriuba. Mes taip pat kytresni 
pasidarėme:, po pietų, nelaukdami kol kadri
niai pačiups mus darbams, išsiskįrstome kur 
kam pakliūna, — futbolo rungtynių žiūrėti, 
(šiandien- šventa ir jokių užsiėmimų rajone 
nėra) kai kurie pro spygliuotas vielas išlenda 

*„| išorinj pasauli’*'' pašižvalgyti, kiti susi
randa naujų pažįstamų. Slankiodami po (vai
rių tautybių būsimų legionierių minią, išgir
stame lietuviškai šnekant Susipažįstame: du 
vyrukai iš Lindau atsigrūdo | čia laimės 

.ieškoti. Vienas geras bėgikas. Taip pats pa
sisako. „Tu, broleli, savo greitas kojas galėsi 
panaudoti iš čia sprukdamas, „juokiamės mes. 

■ „Kaip? Kodėl?” Jie dar tikri „grinoriai”, to
dėl nieko nežino. O mums jau daug kas pa

tą- aiškėjo: po visokių daiktinių ir asmeninių 
nubausti.” kratų, tardymų, sveikatos tikrinimų, plius su-

Tomas virpėjo nuo šalčio, šokinėjo ir darė 
porą stiprių judėsiu. Tada jis priėjo prie ma 
nęs ir atsisėdo sunkiai šniurpšdamas.

Prieš aštlionias atėjo karininkas su dviem 
falangistais. Jis laikė popieriaus gabalą ran
koj.'

— — Kaip jūsų pavardės? — paklausė jis.
„Steinbockas, Ibbiefa ir Mirbalis”.
Karininkas užsidėjo akinius ir pažvelgė, i 

savo sąrašą.
„Steinbockas... Steinbockas- taip, jis yta.

Jūs esate nuteisti mirti. Jūs rytoj būsit 
sušaudyti. . ■

Jis pažvelgė | mus.
— >Tai negali būti — sušuko Jonas.

Aš ne.
— Ir kiti du. - >
Karininkas sustingo iš nustebimo. •

Kaip Jūš vadinatės — paklausė jis.'
■— Jonas Mirbalis.
/—■Taip, jūsų pavardė čia pažymėta, 

sė karininkas. „Jūs esate rnirtįrni ------------  —............ ,----------
— Bet aS nič nieko nepadariau — priešta-’ tartis penkens metus tarnauti legione. Taip, 

ravo Jonas.
' . Karininkas patraukė pečius ir atsigręžė Į 

Tomą ir mane.
— Ar jūs baskai?

■ N< ,
Jis truktelėjo rūstų veidą.
— Man sakė, kad čia yra trys baskai. Man 

nėra jokio malonumo gaišti ir jų ieškoti Na, 
jums tur būt, kunigo nereikia, ar ne?

Mes nieko neatsakėm. Jis painformavo: 
„Belgas, daktaras greit ateis. Jis turi leidimą' 
su Jumis naktį praleisti.

Jis atsisveikino ir išėjo.
— Ar netiesą aš tau sakiau? — pagalvojo 

Tomas. — Mes esame baigti.
— Taip — pritariau ir aš. — Bet jaunuo

liams' yra tai pragariškas reikalas.
' .Tai pasakiau mandagiai, bet iš Tikrųjų ?ne- 
mėgau aš jo. Jo veidas buvo ištyžęs, o baimė 
ir kančios buvo j| visai iškreipusios. Prieš 
tris dienas jis dar gerai atrodė, nors buvo 
truputi pabūgęs, bet dabar jis atrodė kaip 
sena boba. Jis visai, nebekalbėjo, bet buvo 
visai,.mėlynas, pasidaręs; jo .rankos, ir ,jo ,vei- . 
das buvo pamėlynavę Jis sukniubo ir akis 
nudelbė | žemą/'fdi^š. buvo geros dvasios, 
jis norėjo ji rankomis paimti ir paguosti, bet 
jaunikaitis padarė piktą veido išraišką ir jį 
atstūmė. v, . •

— Palik ji ramybėje — pasakiau aš. Ar 
nematai, kad jis tuoj ims žliumbti.

Tomas * nenorom paklausė. Jis būtų mielai 
jaunuoli paguodęs, juo labiau, kad jis pats 
norėjo nuo savo sunkių minčių pabėgti.

— Ar tu ką nors nupyškinai? — paklausė
jis tada. Aš nieko neatsakiau. Aš galvojau, 
kiek galima būtų iškentėti. Aš galvojau apie 
sušaudymą. Aš bandžiau įsivaizduoti, kaip 
mano kūną degamai kulkos persijos. Po va
landikės užgirdau Tomą kalbanti, ir aš pa
žvelgiau | ji pusiau žvilgsniu. Pamačiau, 
kad ir jis yra pamėlynavęs, kad ir jis bai
siai atrodo, ir aš pasakiau: — Tai dabar jau 
pradžia. . ......

Buvo jau visai tamsu. Silpna šviesa mirgė
jo per skylę ir anglių krūva stovėjo kaip 
juoda dėmė priešais dangų. Per skylę matė
si' šviečianti žvaigždė.

— Tai šalta, šviesi naktis — pagalvojau.
'Durys atsidarė, — ir du sargybiniai Įėjo, 

lydimi gražaus vyriškio, belgų uniformoje. 
Jiš pasisveikino ir pasakė:

— Esu gydytojas. Man leista šioje sunkioje 
valandoje su jumis pabūti. Jo balsas buvo 
malonus ir gera velijantis.

■— Aš esu jūsų patarnavimui. ■ Noriu pa
daryti viską, kad jūsų paskutinės valandas 
palengvinčiau. “

— Kodėl jūs atėjote tiesiai pas mus? Yra 
ir daugiau tokių, kaip mes. Ligoninės pilnos 
nelaimingųjų.

— Aš esu čia pasiųstas — ištarė jis ne
tvirtai. — O jūs, be abejo norite rūkyti. Aš 
turiu porą cigarečių ir cigarų. Jis pasiūlė 
man porą angliškų cigarečių ir cigarų, bet 
mes nepriėmėm. Aš žiūrėjau jam tiesiai Į 
akis ir jis atrodė, kad jaučiasi nesmagiai.

— Jūs atėjote čia ne užuojautos jausmo ve
damas •— pasakiau aš. — Aš jus pažįstu, aš 
jus mačiau su fašistais barakų kieme tą die
ną, kai buvau areštuotas.

Norėjau toliau kalbėti, bet ūmai nutilau. 
Šito daktaro buvimas daugiau manęs neinte
resavo. Paprastai, jei aš su kuo nors susi
imu, tai nepaleidžiu, bet dabar patraukiau tik 
pečiais ir nusisukau. Vėliau pakėliau galvą 
aukštyn. Jo akys ramiai žvelgė 1 mane. Sar
gybiniai sėdėjo ant šiaudų maišų. Ilgas ir

be jokių sąlygų penkeriems metams sutartis! 
į j.Tas ši tą reiškia: jokių atostogų, jokio ap

mokymo Europoje; anksčiau niekur nepasi
trauksi, nes kitokių dokumentų, be legionie
riaus pažymėjimo, pas save neturi. O už men
kiausią nusikaltimą drausmei — Į drausmės 

i ar darbo batalioną. Mums tos sąlygos buvo 
, paskelbtos,’ o tikrieji legionieriai, kurių kas

dien sužeistų ir sužalotų iš Indonezijos at- 
: vyksta, visa tai užantspaudavo, — savo išgy- 

' venimus pasakodami patvirtino. Po vakarie
nės kimbame prie pirmojo, iniciatoriaus. Jis 
visomis keturiomis kratosi jam siunčiamų kai- 

, tinimų. Girdi, jis niekada anksčiau to lietu-' 
vio, kuris jam papasakojo apie dieviškas le- 

, gioniėrių gyvenimo sąlygas, nė nepažinojęs.
Pirmą kartą pripuolamai susitikęs ir išsikal- 

. bėjęs’ Greičiausia" taTsbukęskoks nors agen
tas. Pb Velnių, graži istorijėlė.

Pirmadienis, 1946 m. lapkričio 4 d.
Šiandien visą dieną dirbome ir keikėmės, o 

kadriniai varinėjo mus, stumdė ir vieną kitą 
antausiai^ apdovanojo. Puiki pradžia, nėra ką

laibas Pedro sukinėjo nykštį, Kiti laikas nuo 
laiko purtė galvas, kad neužmigtų.

— Ar norite ugnies? — staiga paklausė 
Pedro daktarą.

Daktaras palingavo galva, kad taip. Jo vei
das buvo bejausmis, kaip gabalas medžio, 
bet, gal būt, jis buvo visai geraširdiškas. Ped 
ro pakilo ir nuėjo .su žibaline lempa atgal, 
kurią jis ant galo suolo pastatė. Ji labai silp
nai švietė, bet tai buvo geriau, negu niekas. 
Naktį prieš tai jie mus visai patamsy išlai
kė. Aš buvau apšviestas silpnos šviesos dė
mės, kurią lempa Į mane spindėjo. Aš buvau 

.sustingęs, kaip išguitasis. Paskui ūmai pa
budau. Šviesa užgeso ir aš Pasijutau kaip 
kaž kokios naštos prislėgtas. Be minties apie 
mirtj, mane persekiojo baimė, tai buvo ne
atvaizduojama. Mano veidas degė, o galva 
plyšo iš skausmo. .1

Pasistūmiau į šal( ir pažvelgiau l mano li
kimo draugus.. Tomas savo veidą buvo i ran
kas paslėpęs ir aš tegalėjau matyti jo tuklų 
baltą sprandą. Jaunasis Jonas buvo mažiau 
susitraukęs: jo veidas buvo atviras ir jo no
sies šnervės drebėjo. Daktaras priėjo prie jo 
ir guosdamas uždėjo ranką ant jo pečių, bet 
jo akys buvo šaltos. Tada stebėjau ir mačiau, 
kaip belgo ranka Įsmuko | Jono ranką iki 
riešo. Jonas stovėjo tylus ir be atydos. Bel
gas paėmė jo riešą tarp dviejų pirštų ir 
žvilgtelėjo atgal, kad Joną nuo manęs paslėp
tų. Bet aš pasilenkiau J prieki *r pamačiau, 
kaip jis ištraukė laikrodį ir t jį žiūrėjo, ne
paleisdamas Jono riešo. Po trumpos akimir
kos jis paleido jo ranką, nuėjo j šalj ir nu
sisuko į’ sieną, tada, tarytum jam kas būtų 
svarbaus atsitikę, išsiėmė iš kišenės užrašų 
knygutę ir porą eilučių užsirašė. ’

— Biaurus šuva — pagalvojau pasipikti
nęs. Jei jis prie manęs prieis, duosiu jam j 
snukĮ.

Jis nepriėjo, bet jaučiau, kad jis nukreipė 
| mane dėmesĮ. Aš pakėliau galvą ir pasi
priešinau jo žvilgsniui. Jis prašneko neasme- 
nine forma:

—. Ar nejaučiat, kad čia baisiai šalta?
Jis atrodė sušalęs, beveik mėlynas.
— Man nešalta — atsakiau.
Jis vėl j mane Įbedė akis. Omai nukrypo 

šviesa Į mane ir aš paliečiau pirštais veidą, 
jis buvo paskendęs prakaite. Su pirštais per
vilkau plaukus: jie skendo šlapume. Greitai 
pastebėjau, kad ir mano- marškiniai buvo šla
pi ir prilipę-prie kūlio. (bus daugiau)

Kiek laiko šitą velniavą ištversime, jei mūsų 
vakar sutartas planas nesirealizuos? (galio
jome.Mažiukų, mokanlj vokiečių ir šiek tiek 
anglų kalbos, parašyti visų vardu iš legiono 
atsistatydinimo raštų. Jame pareiškiame at
sisaką pasirašyti penkeriems metams sutarti. 
Už tokj raštą Mažiuką viršila apskaldė, pri
mesdamas jam, būk jis mus suagitavęs nepa
silikti legione. Kvailas diedas, tas viršila: kas 
gali mus suagituoti, jei patys savu noru čia 
atvykome ir savo akimis viskuo įsitikinome. . 
Rytoj arba mus turės paleisti, arba meg patys 
išduosime sau leidimus, išeiti-iš už spygliuotų

sakyti! O kur dar galas? Uniformų nega
vome, dirbti tenka savais drabužiais. Tas dar 
nieko, bet valgio porcijos tikrai liesos.. Nepa- , 
lyginsi jšū ( mažiukėmis Unrros porcijomis. 
Ten vis šiaip taip manytis galimai ° legionie
rių davinio pavalgius tik mėlyni ratai akyse 
vaikšto ir pakinkliai linguoja. Pietų pertrau
kos metu tenka išsikalbėti su lietuviu, grįžu
siu iš Marselio udsto. Iš ten legionieriai lai
vais ir lėktuvais gabenami per Viduržemio vielų. Jau apžiūrėjome visus tvorų plyšius, 
jūrą i Afriką if, daugiausia, -( Indo-Kiniją. 
Marselyje pabaltiėčiamš dar reikia praeiti pro 
specialius „Skryningus”, kurių pasėkoje ne 
vienas patenka ( Sibirą ar Užkaukazę Paša- ___ ________ _______ ____
kotojag visai atsitiktinai nepatekęs ( tokĮ Pagaliau iš vado būstinės išnyra suprakaita-
,.skryningą”, — jo sveikata buvusi silpna ir VĘS Mažiukas, o jo veidas daug skaisčiau
ji grąžino 1 mūsų stovyklą virtuvės darbų spindi kaip tą vakarą, kai išvykome | svetim-
dirbti, ir mokyti senuosius legionierius žaisti jalių legioną. Vadihas, pasisekei Po pietų vi

siems išsirikiavus rajone, viršila iššaukia tuos 
„ukrainiečius”, kurie nori namo važiuotu

4 Mums aišku apie kokius „ukrainiečius” kal
bama ir pasileidžiame iš rikiuotės bėgle, o 
paskui mus ir dauguma savu noru atvykusių 
naujokų, bet juos viršila vėl visus nugainioja 
! rikiuotę. Iš „apsaugos” sandėlio išduoda 

. mūsų daiktus, tik jų tarpe nėra foto aparato, 
1 šiltų antklodžių, atsarginių kostiumų, kai ku

riems dalies pinigų ir dar šio to. Teima juos 
1 velniai, by tik patys *sveiki ištrukome! Muma 
į svetimšalių legiono romantikos gana. Neberei- 
i ;kia nė bananų, nė kokosinių palmių riešutų, 

stovi ginkluotas jigionierius ir žodžiu bei nė saldaus vyno, nė panašios į Marleną
veiksmu ragina Spartuoliškai dirbti. Dirbame, Dietrich arabiukės. Dėkui, visko gana!
kaip buliai, o akyse mėlyni ratylai vis labiau »■' Buv. legionierių*
ir labiau plečiasi, ir kojos atsisako klausyti. Mečislovas Kairys

krepšini. Taigi, nors vienas mūsiškis karjerą 
padarė. Bandėme ir męs iškviesti senus legio
no vilkus prie’ krepšių pasigrūmti, bet jie, pa
matę kaip mes treniruojamės, nukratė/rankas 
ir „kapituliavo”. Aha, tegu negalvoja tie Af
rikos plotų mindžiotojai, kad lietuviai iš kel
mo išspirti!

Atnradienis, 1946 m. lapkričio 5 d.
Vis tas pats maistas ir (prastas kasdienis 

darbas: šiukšles vežioti, malkas kirsti, akme
nis vartyti ir jais rajoną grįsti, iš miestelio 
tuščių namų rąstus traukyti ir nešti juos į 
stovyklą. Prie kiekvienos dirbančiųjų grupės

3.

Trečiadienis, 1946 m. lapkričio 6 d.
Vėl darbuojamės ir nekantriai laukiame 

pietų pertraukos. Mažiukų iškvietė pas vatą. 
Taigi, viršila mūsų pareiškimų perdavė toliau.

Svečiuos pas sukakluvlmnkus
.Jeronimas Cicėnas

Prieš pusamžį miręs kun. S. Gimžauskas, 
rodos; prisikelia ir eina tęsti savo neužbaigto 
darbo. Tada buvo naktis be ryto, šiandie, ak, 
vėl tąsią pat, lyg klaiki repeticija. Jei ne kun. 
S. Gimžauskas, tai jo dvasia vėl eina po 
nualintojo Vilniaus krašto lūšnas ir šaukia 
’bildėti. Kun."S."' Gimžauskas''Kovoje' ūž'pfi- 
gimtą tfežiivf nemigo naktimis, ėjo ir rašė 
šūkius ^rtėraščiais ant šulinių, trobų, bažny
čios d tirų? Amerikos lenkų žiniomis, Vilniaus 
Įmonėse ir įstaigose atgaivinta panaktinių 
postai, kurie turi budėti, kad antitarybinis 
elementas neprimėtytų atsišaukimų ir nepri- 
rašinėtų šūkių. Pvz., šĮmet vasario 14 d. 
naktį ant Rotušės sienos priešais sv. Kazi
miero bažnyčią buvo užrašyta:,, Lietuvi, nei 
žodžio rusiškai! Su okupantu vartok tarp
tautinę kalbą — šūvį”. „Tarybinio paštinin
ko” žiniomis, iš Švenčionių pašto „piktadariai 
ir jų bernai” pagrobė visos apskrities moky
kloms skirtus rusų kalbos vadovėlius. Tai juk 
Nežinomieji Silvestrai ... .

LLA radijo žiniomis, Zarasų ir Rokiškio. 
mokyklų mokytojams Įsakyta patikrinti moki
nių bibliotekėles. Toms pat žiniomis, per 
Vilniaus apygardos chorų vedėjų susirinkimą 
LKP/b/ atstovas pasipiktino, kad, jo infor
macija, kai kur naudojama senieji dainynai 
ir giesmynai; teisinamasi, girdi, iš ten ima
ma liaudies dainos, bet pamirštama — kalbė
jo kominterno agentas — kad ten pat šali
mais liaudies dainų yra ... „šaulių himnai ir 
maršai”. Vėl prisimena sukaktuvininko žod
žiai: • . \ e......... ,
Kad aukso man kalnus kas nors davinėtų, 
Ir už ką tik kalbą atiduot reikėtų, 
Spiaučiau ant to aukso, 
Man

- prasmek jisai suvis, 
už jį brangesnis — prigimtas liežuvis.

O tėviškė, koks mielas krašte.
Pietario „Algimante” kanklininkas Se- 
šitaip nusako poeto kilmę: „Kaip iš

V. 
reika 
kviečių šiaudelių pratusios rankos pynę nu- 
pina, kaip mokyta merga iš siūlų rašytus 
rinktinius suvadžioja, taip iš balsų, skamban
čių ore, dainius sudeda dainas ir sukrauna 
širdyje. Laukstu tačiau dainoms širdyje, kaip 
taukštu saulės spinduliams už debesėlio. Jos 
veržiasi pro dainiaus lūpas į karštus saulės 
spindulius,! sidabrinę mėnulio-šviesą. Ir drą- 
ba jos mielai, drauge su laidos spinduliais, ir 
sklinda tamsios nakties slaptybėse. Dainas 
gaudo laukuose javai, lankose žolės ir aukš
ti upių krantai; giriose medžiai, kalnuose 
kalnai aukšti. Bet daugiausia lieka giesmių ir 
dainų senų kapų medžiuose. Tiktai dainos ! 
raudas pavirsta. Pasiklausyki, kaip liūdnai 
ošia senų kapų medžiai.”

„Nori, vaikeli, būti dainius, tai klausyki 
prigimties dainų ir. krauki jas širdyje. Klau
syki senų senovės aidų, prosenių jausmus pa-

jauski ir krauki viską širdyje, jeigu ten yra 
vietos tam lobiui. Girių glūdumose, upių 
skardžiuos, ant senų mūsų prosenių kapų 
liūdi užkeikti dainų balsai. Nuo tenai juosius 
imki, ir būsi dainius”. -1-- .

Pačiu didžiuoju Poaušrio poetu mūsų lite
ratūroje yra prieš 70 metų gimęs (mirė 1001 
m.) Pranas Vaičaitis. Dienos tada buvo rūs
čios. A. Baranausko žodžiais, juodą žemę 
suvilgė ne rasa, ir ne lietus, žmonės nelai
mėm aptemę, valgė verksmų pietus. Kančios 
kelias vedė | Rytus. Sakytum, 1364—1904 
metų epochos DP būklė. Pr. Vaičaitis rašė:

Vai, lėkite, dainos, iš vargo nupintos,
Iš kaimo į kaimą pas jaunas senus, 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus.

Poetas šit kaip gieda apie kalini ir lak
štingalą. Kalinys prašo nečiulbėti, o lėkti | 
jo gimtąjį nameli:

Tenai kuklioji liepužėlė
Dejuoja vėjo pučiama. 
Ten motinėlė sengalvėlė 
Vaitoja manęs laukdama

Pas Vaičaiti nėra pesimizmo, yra tvirtas 
tikėjimas:

Sakyk: sulauksi tuoj sūnelio,
Laiminga būsi ir linksma. , -.■••>

„Knygnešio ištrėmime” sakoma, kad nerei
kia kovotojų apraudot, Į šiaurę einama už 
dideli reikalą — už mielas knygas, už pastan
gas okupanto žabangoms suardyti, už kvie
timą l susiklausymą ir meilę. Tremtinys, 
grandinėm sukaustytas ir sargybos lydimas, 
šaukia: ■ ' ,
„Sulauksime laisves — ne amžiais vergautil”

O šit poeto Prano posmai, lygu būtų rašyti 
Anno Domini 1946: . .. ......

Paliovė griaut ir baubt kanuolės,
Laukuos jau vėl nėra pulkų,
Tik viens pašautas ir parpuolęs. 
Bet — gyvas tarpe užmuštų ...

Ir mąstė sau: „Ką čia aš blogo, 
Ką pikto artimui dariau?
Kam atitraukė nuo to stogo, 
Kuriam laimingai gyvenau ....

„Už ką čia gausiai liejos kraujas? Ar už 
tėvynę, ar teisybę?” — šit klaikus klausimas, 
kuri stato šimtai tūkstančių laisvę mylinčių 
žmonių, prievarta atsidūrusių Sibire, Kazach
stane ar ... Vakaruose. Nenuostabu, sukaktu
vininko Vaičaičio kūrybos nerandame oR 
š-ietimo komisarijate tinkamais pripažintųjų 
raštų sąraše.

Pirmyn už laisvę ir .tėvynę

Sukaktuvininkė Julija Beniuševičiūtė — 
Žymantienė (Žemaitė), kaip ir visuomet, suvt- 
-ūpinusi. Mirė prieš 25 metus, o, rodos, te
berašo laišką JAV lietuviams: ■ •

(bus daugiau) , >'
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(MINTIS) Žmogaus garbė yra brangesnė už turtą. Kas teršia lietuvio garbę, tas nevertas grįžti |

Nepriklausomą Lietuvą.

Lietuviai Brazilijoje parduoda mokyklas
1946 m. rugpiūčio mėti, pradžioje Brazili karo metu daug paskatino savarankiai kurtis. ja* juridiškai valdė Brazilijos Lietuvių Su

joję lankėsi Patrik Marphi Malin, Vice-Di
rector Intergovernmental Committee on Re
fugees — 19 Hill St Berkeley Sa, London w 
1, Oresvens 4636. Pagal jo informacijas, no
rintiems atvykti l Braziliją, pakanka nusiųsti 
pakvietimu* anglų kalba, jiem* bosianti ke
lionė apmokėta. Pasitaiko 'tad Brazilijos Pa
siuntinybė duoda įvažiavimo vizas, vykstan
tiems tavo lėšomis. Čia atvykt'*, reikia, pati- 
rūpinti darbu ir leidimais apsigyventi- — lai
kinai, ar nuolatos gyventi. Turint darbą, leng 
va gauti leidimus. Laisva profesija verstis 
svetimšalis negali. Amatininkams ir prekyba- 
versti* — dirva plati. Inteligentų labai pasi
gendame. Reikalai verčia mošų tautiečius su
siorganizuoti. Brazilijoje yra apie 30.000 lie- 
tjivių. Daugiausiai gyvena miestuose. Nauja
kuriai, daug vargo kentę, brangina visa kas 
lietuviška. Kuriasi vilomis. Uoliai lankosi į 
parengimus — pramogas. Priaugančioji kar
ta kalba braziliškai, nes «u tėvais mažai lai
to praleidžia. Jau 12—14 metų išsiunčiami 
dirbti. Aukštąjį mokslą pasiekti gana sunku. 
Pramokę amato, jeigu nepasiseka pakilti dar
bą, verčiasi iš jo. Keletas gerai pakilo. Ypač

Sao Pauly yra trejetas lietuvių mezgimo fab
rikėlių. Visi trys- lietuviai išmoko pas žydus 
ir per karą įsitaisė savo dirbtuvėles. Keletas 
mechaniškų oficinų — dirbtuvėlių, batų fab
rikėlių, rūbų krautuvių, o daugiausiai resto
ranų ir maisto krautuvių lietuvių apgyvento
se vietovėse. Šitokia mūsų tautiečių ir portu
galų pirmoji prekyba. Yra nemaža siuvėjų. Iš 
siuvimo amato nepras'tnuša, nes žydų kredi
tavimas' ir- standarto pagerinimas juos nuga
li. Lauko darbuose lietuvių -maža teliko. Kai 
lietuviai atvyko 1925—1928 metais, dauguma 
įvairių beridfoVių'pinigais, tai buvo suvežti į 
fazendas — ūkius dirbti nustatytą laiką. Žy
mi dauguma neiškentė. Darbas nesavas, ad
ministracija — prasta. Negalėjo užsidirbti nė 
pragyvenimui. Slaptai išbėgiojo ir susimetė Į 
miestus. Dirbo fabrikuose ir tėvai ir vaikai. 
Iš sutaupų nusipirko pigiausią žemės Sklypelį 
namams pasistatyti. Pasistatė vieną kambarį 
gyventi. Kol žemę išs'mokėjo — prisistatė 
dar porą kambarėlių. Šitaip Sao Paulo prie
miesčiuose išaugo lietuviškos vilos. Draugijos 
Užsienio Lietuviams remti laikais tose vilo
se buvo pastatytos 5 pradžios mok j klos, ku-

Misljos Memtn’ngene rie muzikai tik koncertuoja mus repreren-
Nuo gruodžio 1 d. iki 13 d. Memm'ngene 

'buvo lietuvių stovyklose Misijos, kuria* vedė 
tėve* Bružika* S. J.

—Šių metų rudenį vietos inžinierių pas
tangomis Memmingene suorganizuoti: mati
ninkų, braižytojų, statybininkų — deš'mtl- 
ninku kursai. Veikia anglų ir prancūzų kai
ta* kūnai. Vieni ir kiti kursai mažai lan
kytojų teturi.

— Švietimo vadovybės pastangomis prieš 
kuri \ laiką pradėjo veikti skaitykla. Veikia 
kasdien nuo 6 iki 9 vai. vakaro Lietuvių ko
miteto patalpose. Skaitykloj apsčiai yra ne
tik tremtinių spaudos, bet ir Amerikos lie- 
tuviškosio* spaudos. Be to, yra ir iš dabar
tinės spaudos. Yra Ir kitomis svetimomis kai 
tomis laikraščių bei žurnalų.

— Neperseniai čia atidaryta* spaudo* klos 
kas, kuris aprūpina stovyklą ne tik lietuviš
kąja, bet ir kitomis kalbomis spauda.

Žiogas.

Tremtiniai padeda kasyklose žuvusiųjų 
šeimoms >

Šią vasarą vienoje druskos kasykloje (bri
tų 30 Reg. korpo srityje), kur tremtiniai dlr- 
to prie kasyklose sukrautos sprogstamosios 
medžiagos tai amunicijos pašalinimo, špro
to apie 1000 to sprogstamosios medžiagos. 
Visa tuo laiku dirbusi 20 vyrų tremtinių pa- 
maine žuvo. Žuvusiųjų šeimos liko be glo
bos 30 korpo vadovybės buvo pasiūlyta toms 
šeimoms paremti tremtinių tarpe parinkti 
aukų. Unrros 130 skyrius Oeesthachte (prie 
Hamburgo) iš savo DP stovyklų pristatė, vyr. 
būstinei 1887,50 RM aukų.

šiomis dienomis, kiek pavėluotai, buvo 
pravesta* aukų rinkimo vaju* ir Eutino pa- 
baltiečių stovykloje. Surinkta ir Gerovė* ke

rnodami, tačiau šis pavy-.dys rodo, kad kai 
kurie jų dar šalia to visu rimtumu ruoč:a 
muzikos ištroškusią jaunuomenę svarbiam 
ateities darbui.

Britų zonoje pakeisto* maisto normos
Britų zonoje žym'aj pakeistoj ir m.- sto 

normoj bei jų išdavimo gru; ės. įdirban
tieji DP gaus'tik apie 1500 kalorijų. Stovy
klų administracijos tarnautojai, mokytojai ir 
pan. paskirti prie lengvai darbanč'ųjų ir j'e 
gauj apie 1750 kalorijų. Aukštesne* normas 
gaus medicinos personalas, policija ir fizi
niai dirbantieji.^ Maisto išdavimui nustatyta 

. žymiai daugiau grupių, negu lig šiol buvo 
Tačiau maisto kiekybė, .palyginus su buvu
sia, sumažinama.

Buvę, 'rem*’nia* Amerikos 
IJe'uv’ti, la pe

Kurį laiką „Minties” redakcijoje dirbęs M. 
Laurinavičius, nuvykęs į JAV irgi dirba 
Spaudos darbą. S. m. lapkričio men. 22 d. 
„Dirva” Nr, 47 įdėjo nuotrauką, kurioje ji* 
atvaizduotas kartu su „Dirvos” redaktorium 
K. S. Karpiu. Ta proga „Dirva” rašo: „Dir- • 
vos redakcija susilaukė naujo jauno nario — 
M. Laurinavičiaus. Čia jis, norėdamas pla
čiau Amerikos lietuviu* supažindinti su Lie
tuvos pabėgėlių nelaiminga padėtimi, stojo 
dirbti „Dirvos” redakcijoje. Jis rašo „Dir
voje” įvairius straipsniu* ir lankosi Ameri
kos lietuvių kolonijose”.

Be to, tame pačiame „Dirvos” numeryje 
yra įdėtas Laurinavičiaus stra'psnis, iš ku
rio aiškėja, kad jis CIevelande gyvenančius 
buvusius lietuvius tremtinius jau yra subūręs 
j krūVą. S. m. lapkričio 16 d. yra įvykęs buv. 
tremtinių susirinkimas. Nutarta kreiptis į 
Amerikos lietuvių visuomenę, prašant aukų.

junga. Si Sąjunga buvo taip prastai suorgani
zuota ir partijos akimi* kontroliuojama, kad 
DURL-ui neatsiliepus, mokyklos išnyko. Mo
kytojai, gavę stambias kompensacijas, išsi
sklaidė: B. ir J. išvyko į Mato Orosso Estą- 
da ieškoti deimantų, G. — dailidė, P. — ke
pėjas, Gd. — vargonininkas. Dr. Basanavi
čiaus vardo mokykla, buvusi miesto centre— 
parduota, Parųue dos Nacaes mokykla buvo 
atiduota la" Inai atvykusiam kun. Grigaliūnui, 
neva lietuviškos parapijos steigimui. Jam iš
vykus į Montevideo, mokykla liko brazilams, 
Vytauto Didžiojo — Vila Belą — mokykla 
perduota parapijai. Vila Anastazia mokyklo
je buvęs tos mokyklos sargas laiko savo siu
vyklą, o salę išnuomavo braziliškoms pramo
goms, Mooca — Dr. Vinco Kudirkos vardo 
mokykla taip pat išnuomota brazilams. Už 
nesumokėj'.mą nejudomojo turto mokesčių ir 
šių mokyklų likimas tamsus. Sąjunga turėjo 
geriausią lietuvišką knygyną, bet jį vadai iš- 
sigraibstė. Iš lietuviško veikimo teliko cho
ras vadovaujamas Juozo Stankūno — parapi
jos vargonininko. Jis per mėriesį1 kartą suren
gia koncertą parapijinėje mokykloje — Vila 
Ze’.inoje. P. Oirdausko vadovaujamojo bažny
tinio choro dalyviai kartą per metus surengia 
va'd’nlmus. Seserys Pranciškietės dvejose pa
rapijos mokyklose dirba. Taip pat veikia vie
na politinę -- rausva organizacija, kuri akty
viai kruta. lietuvių vardu, bet sovietinėje dva
sioje. ' *' ■ - •

r Yra gyvas reika’as sulaukti daugiau inteli
gentų ir ne vieną, bet visą grupę iš Jūsų tar
po gelbėti, suorganizuoti mūsų žmones ne 
politiniais pagrindais, bet praktiniais — eko
nomines ir kultūriniais. Mūsų tautiečiai 
turi daug geros val’os ir ryžtumo, bet taip 
pat b jo apvylimo ir išnaudojimo. Žydų ir 
Sirų veikla labai mums pritaikoma, visais at
vejais.' Tarpusav'am bendradarbiavimui esu 
sup’anavęs ste'gti l’etuvių klubą — skaityk
lą miesto centre. Tuo tarpu susiduriame su 
materlalln'ais sunkumais, (vairiais lietuviams 
tremtiniams svarbiais reikalais galima rašyti 
adresu: St. Remenčius, Praca Carlos Gomes, 
180, Sao Paulo, BrasiL St R.

Užveskime juodąją knygą '
Gyvendami tremtyje, būdami lietuvių tau

tos ambasadoriais, mes stengiamės ir siekia
me būti pavyzdingiausiai* iš pavyzdingųjų ir 
kiek tik Įmanydami, visomis priemonėmis, 
kovojame su visomis blogybėmis.

Kad ši kova yra sėkminga, kalbame ne tik 
mes patys ,bet ir svetimieji, kurie labai daž
nai ir Įvairiomis progomis apie lietuviu* at- 
siliep.a labai gražiai. Tas mus skatina dar 
labiau kovoti su Įvairiomis blogybėmis, kad 
mes visai švarutėliai pasidarytumėm. Jei jau 
kartą nutarėme pagrindinai atremontuoti na
mą, tai išmeskime iš jo visas supuvusia*, 
sugedusias liekanas, kad jos vėl nepradėtų 
veisti Įvairius grybelius ir nepakenktų nau
jai atremontuojamam namui.

Kiekvienoje stovykloje gyventojų judėjimas, 
jų keitimasis vyko, vyksta ir vyks. Viso* jo* 
nori atsikratyti savo blogaisiais nariai* ir 
kad jie tikrai būtų priimami kitose stovyk
lose, nepasigailima net gražių rekomendaci
nių žodžių,

Jei mes savarankiai tvarkytumėme, galėtu
mėm Įsteigti atskirą stovyklą, kurioje būtų 
apgyvendinami visi tie, kurie kenki* lietuvio 
vardui. Ci* jie atliktų ne bausmę, bet įvai
riomis reikiamomis priemonėmis būtų auk
lėjami ir, reikia manyti, kad po gerų pastan
gų, jie vėl pasidarytų garbingais tautiečiais.

Dabar mums belieka vienintelė priemonė, 
būtent, ir toliau vesti atkaklią kovą su viso- 
mis negerovėmis ir su tais tautiečiais, kurie 
jas papildo.

Tam reikalui mums labai pasitarnautų, jei 
savo sąmonėje užvestame juodąją knygą, į 
kurią būtų Įtraukiami visi piktos valios žmo
nės, Įskundėjai ir jiems panašūs. Kiekviena* 
komitetas privalėtų apie blogų norų bei pa
linkimų žmogų, kuri* keliasi į kitą stovyklą, 
painformuoti tos stovyklos vadovybę, kad ji 
žinotų ir būtų gerai Informuota apie nau
jai atvykus) asmenį ir galėti) pastoti kelią jo 
blogiems polinkiams.

O apie kitus stovyklų destruktyviu* gyven
tojus kiekvienas komitetas turėtų painfonnuo 
ti centrinį organą, kad tas, reikalui esant, 
galėtų tomis informacijomis vadovautis.

Sig. Algimantu

Hninkui Rychter buvo įteikta 1000 RM, ku
ria* eutiniečiai paskyrė kasyklose žuvusiųjų 
tremtinių šeimoms paremti. J. Oerkėnas

Lietuvi* laimėjo konkursą
8. m. spalio mėn. gale buvo paskelbti 

Muencheno Aukštojoje Muzikos Mokykloje 
konkursiniai egzaminai į violenčelė* klasę. 
Iš 32 kandidatų tik 12 studentų buvo priim
ta, į kurių tarpą pateko ir lietuvi* L. Kos- 
Čialkauskas. T* proga tenka pažymėti, kad 
minėta* jaunuolis, dar Lietuvoje pradėję* mu 
eito* studijas, po ilgos pertrauko, tęsė jas 
pas tą patį mums gerai žinomą koncertantą 
ir muz. pedagogą violenčelistą M. Saulių, 
Kadangi Aukštoji Muz. Mokyki* paprastai 
štato didesniu* reikalavimus negu paprastoji, 
tai malonu pažymėti, kad tai M. Sauliau* su ‘ 
pasišventimu privačiai be at'yginimo dirba- - 
m*s muz. pedagogini* dirba* Dilingene ir 
fn to konkurso laimėjimo rezu'tatas.

Taigi, gal kartai* muito atrodojcad kai ku

ls tų aukų bus perkami „Care” paketai ir 
Siunčiami lietuviams tremtiniams į Europą. 
Tuo reikalu yra paskelbtas atsišaukimas į 
Amerikos lietuvius. Pirmieji aukojusieji nu
rodyti šie asmenys: L. ir H. Žiuriai — 50 
dol., V. Kongelis — 20 dol,, Dr.. S. T. Tarno- 
šaitls'10 dol., A. Banys-rr- 10 do!., K. Leimo- 

i na* 10 dol, ir Lt. ■. ;....
Ta proga Laurinavičiui mes linkime "»ros 

klotie*. ' -Vb.

MŪSŲ MALONIEMS SKA’TVTOJAMS IR 
PLATINTOJAMS

Pakartotinai pranešame, kad „Minties” mėn. 
prenumerata 10 RM. Atskiras Nr. — 80 p! 
Platintojam* primename, kad nuo gruodžio 
1 d. teduodama nuolaidas 10’/*. Laikrašti* 
kreditan, neslunttyėjamsį,-.

Patogesniam piniginiam *♦-'’-r’fymnl vr* 
atidaryt* „Minties”’ p’aš'o Ze'S r—’-rita 
red - l«Mąio J. Vasaičfo vardu. Syką''o* nr 
14210. Muenchenas.

^liūties” administracija.

Nepaklusnumas kompartijoj..,

Vilniaus radijo žiniomis, vieno kompartijos 
posėdžio metu CK I sekretorius Sniečkus, 
be kitų kaltininkų puolė Kauno kompartiją 
ir jo* veikimą. Jo žodžiais kauniškiai idėjos 
draugai ne tik nekovojo su buržuaziniu ele
mentu, bet net jį rėmė. Vienas Kauno Kom
partijos komiteto narys net dokumentai* ap
rūpindavo nacionalinius banditu* (partiza
nus). Taip pat ir kitas veikimo gaires šie 
gaivalai gaudavo iš šio Komiteto. Smarkios 
pylos davo ir Kauno Vykdomasis Komitetas. 
Čia, Sniečkaus žodžiais, susispietę įvairūs 
nacionaliniai gaivalai, prisidengę lojalumo 
kauke, ne tik sabotuoja socialistinę statybą 
ir įsipareigojimus Sovietų Sąjungai, bet vei
kia kartu su banditais ir siekia Lietuvoje at
statyti buržuazinę santvarką. Savo Įprasti^/ 
niais kovojimais pailiustruotos kalbos gale 
Sniečkus pranešė, kad iš Kauno Kompartijos 
Komiteto pašalintas I-sis sekretorius Griga
lavičius, Švietimo ir Kultūros reikalams seltr. 
Bieliauskas ir kiti šeši lietuviai sekretoriai. 
Atleistas taip pat ir Kauno Vykdomojo Ko
miteto pirm ninkas Kraštinis ir eilė kitų ad
ministracijos pareigūnų. Visi atleistieji tuoj 
pat buvo su’mti. Paaiškėjo taip pat, kad at
leisti dar kelių apskričių sekretoriai. Minis- 
teris pirm. G dvila savo garsioj kalboj rei
kalavo išvalyti nuo reakcinio elemento admi
nistracijos aparatą ir partiją, ypatingą dė
mesį kreipiant į vadovaujantį personalą. Po 
vienumo tuoj pat prasidėjo m’tingų eilė, ku
rie, s'""'’''.r,niodami taryb’nei spaudai, re- 
-n’a CK Plenumo mri-r’mus.

C’’ „ ’fkos rf'W-iw

niams švietimo ir kultūros darbuotojams. Ra 
šytojai vengia rašyti bolševikinius veikalus, 
profesoriai studentams skiepija nacionalinę 
dvasią, švietimo kadrai užteršti reakcionie
riais.

Po tokių pareiškimų iš Kauno university 
to buvo atleista 20 asmenų (iš mokomojo 
personalo). Jų tarpe proL Janulaiti* ir proL 
Jonynas, kuriuos apkaltino sąmoningu isto
rinių faktų klastojimu paskaitų metu. Atim
ta teisė skaityti paskaitas proL Jurgvčiui, 
nežiūrint, kad jis ilgą laiką praleido koncen
tracijos stovykloje Vokietijoje.

Sudarytas projektas Kauno universitetą pa
versti įvairių sričių institutais: medicinos, 
technikos ir istorijos—filosofjo*. Tokiu būda 
sovietai mano palaužti mūsų Alma Mater 
universitetini charakterį ir paversti klusniai* 
ir separatiniais institutais.

Visasąjunginės Kompartijos pirmininką* 
Lietuvai Ščerbakovas pareikalavo taip pat 
„sutvarkyti” ir Vilniaus universitetą. Suma
nymo Įvykdymas atidėtas iki kitų metų, (pa- 
reiguojant išdirbti visas galutino reakcijos 
sulaužymo plano detales.

Gen. maj. Karvelio kalba mokiniam*

Sovietiškos artilerijos šventės proga per
Vilniaus radijo mokinių pusvalandĮ žodį tarė 
gen. maj. Karvelis.

Preikšas nepasigailėjo savo apmaudo tarybi- Sinti pyragaičiai*...

Vilniuj tą dieną buvo didesnių minėjimų. 
Su „pompa" atminėta karininkų namuose buv. 
Napoleono rūmuose, kur meninę dali atliko 
rusų dramos aktoriai ir mūsų filharmonija, 
šokus’ .ir damavusi. Karininkų vaikučiai vai-
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