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Darba Pradedant
Spauda yra žmogaus sielos penas. Jos trū

kumas — skurdina asmens dvasini lobyną. 
Individas tiktai tada gali jaustis pilnu žmogumi, 
kada jo kūno ir dvasios reikalai lygiai aprū
pinami.

Dillingeno lietuviu bendruomenė turi būti 
ypač dėkinga savajai vadovybei, pirmoje eilėje 
jos pirmininkui V. Dunčiai ir J. Bružui, kad šie, 
sėkmingai rūpindamiesi visu mūsų materialinais 
reikalais, nepamiršo ir nemažiau svarbiu dva
siniu reikalu. Po mokyklos suorganizavimo 
mūsų mažiesiems, po sėkmingai veikiančiu 
anglu kalbos kursu — štai priėjo eilė pasirodyti 
ir spausdintam žodžiui. Sis spausdintas žodis 
pradžioje, be abejo, negalės išvengti kai kuriu 
trūkumu, bet siekdamas užsibrėžtu tikslu, ku
riuos čia pat spaudinimame žodyje apibūdino 
ir pats Lietuviu Sąjungos Pirmininkas, ateityje 
jis nuolatos turės tobulėti ir tobulės.

Tiesa, šis mūsų spausdintas žodis dėl tam 
tikru priežasčių dar negali vadintis laikraščiu, 
jis kol kas vadinsis tik neperiodiniu informaci
niu leidiniu. Bet ne formoje esmė. O juk 
mums ir ne tiek svarbu turėti laikrašti pilna 
to žodžio prasme, mums svarbu turėti infor
macini organą, kuris padėtu ugdyti mūsų tar
pusavio ryšius. Ir juo gausesnę skaitytoju ir 
bendradarbiu šeimą pavyks šiam mūsų lei
diniui apie save sutelkti, tuo gilesnė ir pla
tesnė bus jo varoma kultūrinio darbo vaga, 
tuo sėkmingiau jis galės šio ir kitu užsibrėžtu 
tikslu siekti.

Kiekvieno mūsų gyvenimo kelias, iki iš 
savosios tėvynės išvykę isiliejome i šią ben
druomenę, buvo skirtingas: vieniems sekėsi 
lengviau, kitiems jis buvo dygiuotas ir skau
dus. Gi dabar, vėliau ar anksčiau būsimas 
kelias, kelionė grįžtant i savo išsiilgtąją tėvynę, 
turės būti mūsų visu bendras. Šis informacinis 
„Mūsū Kelio“ leidinys ir sieks, kad visa mūsų 
bendruomenė taptų viena, tiesiog neišskiriama 
šeima. Ta tikslą visi mūsū bendruomenės na
riai turi visada turėti prieš akis ir stengtis 
vengti visokiu smulkiu nesutarimu, kurie gali 
mus nuo kits kito tolinti. Mūsū išsilaikymas, 
mūsū geresnės svetimoje šalyje egzistencijos 
pagrindas, yra mūsū pačiu vienybė ir susi
klausymas.

„Mūsū Kelias“ nori būti visiems Įdomus. 
Jis toks bus, jei mes visi ji tokiu norėsime 
matyti ir nuoširdžiai, kas kaip Įmanydamas, 
remsime. Tad visi valdantieji plunksną kvie
čiami i naują darbą — spaudos darbą. Ne 
šventieji puodus lipdo, sako mūsū patarlė. Tad 
ir anksčiau nedalyvavusieji spaudoje dabar 
kviečiami i spaudos darbuotoju eiles. Gal 
pagaliau esama mūsū bendruomenės eilėse 
tyliųjų, pradedančiųjų rašytoju ar poetu — 
mielai kviečiame juos pasirotyti. Laiko stoka, 
berods, dabar niekas negalėtume skustis, tad 
imkimės plunksnos!

Taip pat kviečiame ir laukiame ir kitas 
tietuviškąsias bendruomenes mielai prisidėti prie 
mūsū užsibrėžtu tikslu įgyvendinimo. Gal kai 
kur atsiras senu spaudos darbuotoju, — o 
jū, be abejo, yra, — juos ypatingai prašome 
mus paremti savo beletristikos bei poezijos 
kūriniais ar publicistiniais straipsniais. Tikė
damies tokiu rėmėju susilaukti, jiems visiems 
iš anksto tariame lietuvišką ačiū.

Mūsū mažiesiems taip pat numatytas skyre
lis, todėl ir tos srities darbuotojus kviečiame 
1 talką.

Tad visi i darbą su Aukščiausiojo palaima!
Redakcija.

Svetimoji žeme priglaudė 
Juos amžinai . . .

Dr. Jonas Šliupas, žinomas aušrininkas ir 
tautos gaivintojas, mirė 1944 metu lapkričio 
6 d. Berlyne, „Aelksandros“ viešbutyje. Palai
dotas lapkričio 11 d. Berlyne, Wilmersdorf o 
krematoriume.

Jonas Vailokaitis, žinomas pramonininkas, 
visuomenės darbuotojas ir Ūkio Banko valdyto
jas, mirė 1944 m. gruodžio 16 d. Blankenburge. 
Harze.

Dr. Ladas Natkevičius, buv. Lietuvos pa
siuntinys Maskvoje, žinomas diplomatas ir pu
blicistas, mirė 1945 m. gegužes 25 d.

Juozas Rudokas, kaip laisvės kovotojas na
ciu suimtas Lietuvoje 1944 m. balandžio mė
nesi, kankintas kalėjime. Š. m. balandžio 14 d. 
išlaisvintas-iš Bayreutho kalėjimo, atvyko jis 
i Meiningeną, kur ligoninėje mirė greitąja 
džiova.

Dr. kun, Puišys, buv. Berlyno lietuviu pa
rapijos klebonas, 1945 m. birželio 14 d. mirė 
Schweinfurte, kur ir palaidotas.

Lietuviu Sąjungos PirmininKo Sveikinimai ir Linkėjimai „Mušti Keliui“
„Mūsū Kelias“ pasirodo negirdėto lietuviu tautos istorijoje fizinio bei dvasinio išblaškymo 

ir moralinio sukrėtimo metu. Tokiu metu man džiugu ir malonu sulaukti žinią apie kiekvieną 
sveiką ir gražiai besireiškiančią lietuviu iniciatyvą. Dillingiečiū užsimojimas darosi tuo ma
lonesnis, nes jie ryžtasi užpildyti kultūrinio gyvenimo spragą, kurią jautėme dėl savo spaus
dinto žodžio neturėjimo. Tad nuoširdžiai sveikindamas ji, linkiu naujai tiesiamam „Mūsū 
Keliui“ ko geriausio pasisekimo.

Aš tikiu ir laukiu, kad šis pirmasis Pietų Vokietijoje pasirodąs laikraštis padės mums 
kovoti už Nepriklausomos Lietuvos atkūrimą, pagelbės mūsū vargstantiems tautiečiams susi
rasti savuosius, kels tautiečiu vieningo darbo, susiklausymo mintis ir aiškins kilnias demo
kratinės santvarkos idėjas, idėjas, kurios lietuviu visuomenės tarpe niekuomet nebuvo už
gesusios ir kurios lietuviams, lygiai kaip ir visoms pasaulio tautoms, žada laisvę ir nepri
klausomybę.

Prof. Dr. J. Krikščiūnas,
Lietuviu Sąjungos Pirmininkas.

Amerikos lietuviai gyvena musu troškimais
įteikė memorandumą apie lietuviu pabėgėliu 
traktavimą Sąjungininku užimtuose Europos 
kraštuose, ypatingai Vokietijoje.

I Jungtiniu Tautu Tarptautinės Organiza 
ei jos konferenciją San-Franciske buvo Amerikos 
Lietuviui Taryba nusiuntusi savo delegacija, kuri 
Amerikos Lietuviu Tarybos, Latviu Komiteto 
ir Estu Organizacijų Centro Komiteto vardu 
konferencijai Įteikė memorandumą dėl nepri
klausomos Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
statymo.

Amerikos lietuviu visuomenė, be propagan
dinės kovos už Lietuvos reikalus, atjausdama 
lietuviu tremtiniu bei pabėgėliu vargus ir nu
matydama naujai prisikeliančios Lietuvos sun
kumus, sukruto organizuoti lietuviu tremtiniu, 
bei pabėgėliu šelpimą ir aukū rinkimą. Sukur
tas United Lithuanian Relief of America (Ben
drasis Amerikos Lietuviu Fondas, sutrumpintai 
— RALF), kuriam, atrodo, ateityje skirta su
vaidinti panašu vaidmenį, kuri turėjo lietuviu 
amerikiečiu materialinė parama bekuriant ne
priklausomą Lietuvą po Pirmojo Pasaulinio 
Karo.

Bendrasis Amerikos Lietuviu Fondas jau 
anksčiau pradėjo šelpti lietuvius pabėgėlius 
Švedijoje, Prancūzijoje ir Šveicarijoje, ypač 
skirdamas stipendijas studentams. RALF pašal
pos lietuvius pabėgėlius pasiekdavo tik pini
gais. Praėjusi pavasari pradėta ieškoti būdu 
ir keliu lietuviams pabėgėliams sušelpti dra
bužiais, avalyne, vaistais ir medicinos tran
kiais. Kovo mėnesi RALF vadovybės pastango
mis atliktas didelis darbas — per paskelbtą 
rinkimo vaju tikrai daug surinkta drabužiu ir 
batu, daugiausia padėvėtu. Jungtinėse Valsty
bėse mėgstami rekordai,' tad ir tenykščiai lie
tuviai sakėsi nenurimsią, kol surinktūjū dra
bužiu svoris nepasieksiąs vieno milijono svaru 
(„Tėvynė“, III. 9). Ir iš tikrūjū, kovo 31 dieną 
RALF sandėliuose jau buvo surinkta apie 
255.000 svaru drabužiu ir apie 10.000 poru batu, 
įvairiausiais šūkiais ir įvairiausiomis progomis 
drabužiai ir batai teberenkami. Sprendžiant iš 
Amerikos lietuviu laikraščiu, piniginiu pašaipu 
lietuviams tremtiniams bei pabėgėliams ir Lie
tuvos reikalams Jungtinėse Valstybėse jau 
surinktos didžiulės sumos, tačiau tikslesniu 
skaičių apie jas kol kas nežinoma.

Vienas siuntinys, sudarytas iš 78.500 svaru 
surinktūjū drabužiu, per 2.000 poru batu, 16.000 
doleriu vertės vaistu bei vitaminu ir 4.000 do
leriu vertės medicinos įrankiu, yra jau pa
siūtas tiesiog i Lietuvą per Russian War Re
lief (Rusu Karo Šalpą), kurios vadoybė yra 
užtikrinusi, kad siuntinys pasieks Lietuvą ir 
jos civilinius gyventojus. Toliau reikia laukti, 
kad panašūs siuntiniai pasieks ir Vokietijoje 
esančis lietuviškas stoyvklas.

Džiugu ir malonu darosi sužinojus, kad gau
sioji mūsū išievija taip jautri dėl senosios 
tėvynes motinos vargu ir nelaimėn papuolusiu 
jos sūnų ir dukrū, savo broliu ir seseriū. Tiki
mės, kad jū didelės pastangos nenueis veltui 
ir kad mūsū motina tėvynė, nubraukusi karčią 
ašarą, vėl priglaus Nemuno ir Neries pakran
tėse savo išblaškytus vaikus.

Iš Amerikos lietuviu laikraščiu, nors ir pa
vėluotai pasiekiančiu lietuviu stovyklas Vokie
tijoje, matyti, kad amerikiečiams lietuviams 
senosios tėvynės Lietuvos ir tautiečiu, šio karo 
audros išblokštu iš gimtosios žemės, reikalai 
labai rūpi. Jie taip pat rūpinasi ir tautiečiais, 
likusiais savojoje tėvynėje ir dabar nešančiais 
sunkią vargo naštą. Nemažos pastangos jū de
damos ir Lietuvos nepriklausomybei atgauti.

Amerikos lietuviu spaudoje vyraująs veiks
nys yra didelis susirūpinimas savo senosios 
tėvynės reikalais, susirūpinimas, pasireiškiąs 
tiek propagandinio pobūdžio kova dėl Lietuvos 
Nepriklausomybes, tiek plačia šalpos ir globos 
akcija nuo karo nukentėjusiems ir ištremtiems 
tautiečiams remti. Didelė Amerikos lietuviu 
visuomenės dalis tuos savo siekimus ir pastan
gas reiškia per Amerikos Lietuviu Tarybą 
(ALT) ir Lietuvai Vaduoti Sąjungą (LVS). Ši 
visuomenė savo veikloje nesijaučia atitrūkusi 
nuo viso pasaulio lietuviu judėjimo. Ji pri
pažįsta autoritetą Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (VLIK), i kuri, kaip dr. K. 
Pakštas „Amerikos“ gegužės 25 dienos nu
meryje rašo, „... visa tauta žiūri kaip i savo 
valdžią, jo disciplinai pasiduoda visi laikraščiai, 
jo balso klauso jaunimas ir ji remia kituose 
kraštuose išsiblaškę lietuviai“. Dr. K. Pakštas, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
vieningumą rodydamas pavyzdžiu lietuviu 
išeiviu kolonijoms ir nusakydamas jo tikslus 
— atstatyti laisvą, nepriklausomą ir demokra
tinę Lietuvą, — rašo, kad tokios pat taktikos 
ir programos laikosi ir svetur pabėgę Lietuvos 
piliečiai, daugelyje kraštu sudarę savas tarybas, 
sąjungas ar komitetus. Jū tarpe paminėjo jis 
Lietuviu Tautinę Tarybą Amerikoje, New- 
Yorke leidžiančią „Lithuanian Bulletin“, lietu
viu komitetus Stockholme, Bagotoje (Kolum
bijoje) ir kitur. Senesnieji lietuviai emigrantai 
yra sudarę savo tarybas ar komitetus, be Jung
tiniu Valstybių, dar Argentinoje, Kanadoje, 
Urugvajuje, Pietū Afrikoje ir Brazilijoje.

Veik visos Amerikos lietuviu organizacijos 
ir visi laikraščiai su -ypatingu uolumu ir pasi
rengimu šventė .Vasario 16-ją. Marylando, 
Massachusets, Michigano, Illinoiso ir Pensil
vanijos valstybių gubernatoriai tos dienos pro
ga buvo išleidę atsišaukimus, ragindami savo 
valstybių gyventojus vasario 16 dieną paminėti 
kaip Lietuvos Respublikos Dieną. Šv. Patriko 
Katedroje New-Yorke ta intencija buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos, kurioms vadovavo 
pats New-Yorke arkivyskupas J. Spillmanas. 
Visa Amerikos spauda tomis dienomis mirgėjo 
straipsniais apie Lietuvą.

Kovo 23 dieną Vašingtone Įvyko Amerikos 
Lietuviu Misijos (organizacija, veikianti greta 
ALT) suvažiavimas, kurio proga lietuviu kariu 
motinos su milijonu parašu iteike peticiją dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo. Tą 
pačią dieną šimtas lietuviu kariu buvo ponios 
Rooseveltienės pakviestos arbatėlės i Baltuo
sius Rūmus. Amerikos Lietuviu Misijos su
rengtame bankiete dalyvavo 70 Kongreso at
stovu ir 38 senatoriai.

Amerikos Lietuviu Taryba gegužės mėnesi 
atitinkamoms Jungtiniu Valstybių įstaigoms

Studentu ir abiturientu dėmesiui
Ne vienas pradėjęs Tėvynėje studijas karo 

veiksmu pasėkoje turėjo pradėtą arba net Įpu
sėtą darba nutraukti. Kiti, baigę gimnzijas, nebe
turėjo galimybių stoti universitetan, nes tie 
patys įvykiai vertė ieškoti užuovėjos kitur, 
svetimame krašte. Dabar, besiruošiant kai ku
riems vokiečiu universitetams vėlei pradėti 
mokslo darbą, atsiranda proga ir mūsiškiams 
pradėti arba tęsti nutrauktas studijas.

Taip nuo š. m. spaliu 15 d. atidaromas uni
versitetas Erlangene. Čia veiks teisės, medici
nos, filosofijos ir gamtos mokslu fakultetai. 
Nepasitūrintiesiems studetams numatyta teikti 
spidendijos nuo 120—200 RM. mėnesiui. Vi
sus suinteresuotus asmenis skatiname ta proga

pasinaudoti ir studijų reikalu skubiai kreiptis 
i mūsiškiu studentu atstovą šiuo adresu: stud. 
Algirdas Gudaitis, Erlangen, Bismarck-Str. 26.

Kitas panašiomis sąlygomis atidaromas uni
versitetas yra Heidelberge. Tenai informacijos 
gaunamos arba prašymai įteikiami per Vis
valdą Ąlasiuli, Heidelberg, Hofwiesen-Str. 5.

Ruošiamasi minėti Tautos Šventę.
Dillingenas t./D. Jau dabar visu stropumu 

čia ruošiamasi iškilmingai paminėti regsėjo 
8 d. Tautos Šventę. Iškilmių programoje numa
tyta pamaldos, atitinkamo turinio paskaita ir 
meninė dalis. Tą dieną numatomas ir čia esan
čiu lietuviu skautu Įžodis.

Bukime JLietuvio 
Vardo Verti

Trumpą laiką išgyvenus išeivijoje, nenor
maliose sąlygose, atsirado daugeliui įvairiu 
trūkumu ir reikalu. Kiekvienas stengiamės, 
kaip galėdami, tuos trūkumus šalinti, reikalus 
tvarkyti. Tai būtu ne bloga ir visiškai natūralu, 
jeigu taip elgdamiesi neišeitume iš savo ribų. 
Deja, ne visados taip esti: kartais atsitinka 
ir taip, kad žmonės užmiršta savo padėti, kitus 
tautiečius, bendrus visos lietuviu visuomenės 
reikalus ir ima visokiausiomis netinkamomis 
priemonėmis savo asmenišku tikslu siekti ar 
elgtis ir kalbėti taip, kad nukenčia geras lietu
vio vardas. Negana to, ir paskum toks žmogus 
jaučiasi ramus, manydamas ir teisindamasis, kad 
jis buvęs privertas taip pasielgti, nes nebuvę 
kitos išeities, arba pagaliau tai esąs jo grynai 
asmeniškas reikalas.

Šiandieną labiau negu kada nors kiekvienas 
lietuvis pirmiausia turi gerai suprasti, kad jis 
už savo veiksmus atsakingas ne tik kaip kiek
vienas žmogus, bet ir kaip lietuvis, ir dėl to 
jisai savo veiksmu lietuvio ir tuo pačiu lietuviu 
vardą arba aukština arba žemina. Juk jei kas 
ką blogo padaro, dabai retai sakoma, kad 
Jonas ar Petras tai padarė, bet dažniausiai pa
sakoma, kad tai padarė lietuvis. Ir štai dėl 
to yra visiškai klaidingas pasakymas, kad čia 
yra mano asmeniškas dalykas ir prašau nesi
kišti. Apskritai paėmus, žmogaus veiksmas 
niekuomet negali būti grynai privatus, nes jis 
visuomet vienokias ar kitokias pasekmes turi 
visuomenėje, tuo labiau šiandieną mūsū išeivi
joje: gyvenant kartu su kitais lietuviais ben
droje stovykloje, kiekvienas lietuvio veiksmas 
negali būti laikomas privačiu veiksmu, nes jis 
visuomet bus apibendrintas visiems lietuviams. 
Todėl šiandieną mes, jeigu norime turėti gerą 
vardą, — o kas to neturėtume norėti? — tu
rime kontroliuoti savo veiksmus ir kalbas dar 
labiau, negu anais laikais gyvendami Lietuvoje.

Visi tebeprisimename, kad buvo Lietuvoje 
tokiu žmonių, kurie ten gyvendami ir visokiu 
savo asmenišku tikslu siekdami, nė su kuo 
nesiskaitė, dėl jokiu priemonių nesivaržė. 
Jiems nebuvo nei šilta nei šalta, jeigu dėl jū 
praktikuojamu protekcijų, kombinacijų ir pa
našiu dalyku buvo jaučiamas krašte murmė
jimas ir nepasitenkinimas. Nuo tokiu žmonių, 
be abejo, nėra švari ir mūsū išeivija: kai kas 
jau pradeda ir čia panašiai reikštis arba elgtis 
taip, kaip jam patinka. Tas, žinoma, vyksta 
pas mus dar ne tokiu plačiu maštabu kaip 
seniau, bet jau to pakanka įvairiems nesusi
pratimams, nepasitenkinimams ir kalboms su
kelti. Visa tai mūsū visuomenę tik be jokio 
reikalo erzina, kiršina ir skaldo, nors visi pri
pažįstame, kad pats gyvenamasis metas iš 
mūsū reikalauja ko didžiausio vieningumo. Tu
rime tad stengtis, kad senosios bacilos nega
lėtu veistis naujoje vietoje. Pusiau tylėjome 
dėl to Lietuvoje, kur buvo visiškai kitokios 
apystovos, bet dabar tylėti ir nė kiek nerea
guoti — nebegalima, nes tai būtu jau nusikal
timas Vokietijoje esančiai lietuviu išeivijai ir 
tuo pačiu sau patiems.

Viena tokiu didesniu blogybių, kurios reiš
kiasi mūsū tarpe, yra įvairios nešvarios kom
binacijos. Kitą kartą tiesiog koktu darosi ma
tant, kaip kombinuoja žmonės, užmiršdami 
pati paprasčiausią padorumą. Yra tačiau sa
koma ir tai mes visi gerai žinome iš patyrimo, 
kad nėra tos blogybės, kuri neišplauktū vie
šumon. Tai yra tiesa, daug kartu patvirtinta. 
Nepaisant to, atsiranda vis dėl to žmonių, 
kurie stengiasi patys įsikalbėti ir pagaliau 
įsikalba, kad su juo taip niekuomet neatsitiks, 
nes jis esąs labai „gudrus“, atsargus, apsukrus 
ir tiktai keletą kartu pakombinuosiąs. O kaip 
gi iš tikrūjū atsitinka? Štai, vieną gražią dieną 
tas „gudrusis“ nė nepajunta ir — jau iššifruo
tas, o sąskaitos balansas: daug nemalonumu 
turi jis pats, nukenčia visu lietuviu geras var
das, užkirstas kelias kitiems teisėtu keliu kas 
pasiekti; naudos ir pelno — nė už centą. Ne
teko patirti, kad bent vienas kuris toks „kom- 
binatodius“ būtu bent kiek praturtėjęs.

Būtu dar suprantama, jeigu žmogus kokiu 
nors kombinacijų griebtųsi, verčiamas tikrai 
gyvybiniu nepriteklių, — pav., reikia valgyti, 
bet nėra kas, negalima gauti ir nusipirkti. Bet 
jeigu žmogus tokiu priemonių imasi vien ge
resnio, patogesnio ar net ištaigingesnio gyve
nimo siekdamas, — o taip dažniausiai ir esti, 
— tai jau blogai. Kiekvienas doras ir garbingas 
žmogus yra geras ne vien tada, kada lengva, 
bet ir tada, kada sunku būti geru žmogumi. 
Tai yra tikro ir gero žmogaus savybė. — Žinau, 
vienas garbingas mūsū Universiteto profesorius, 
pergyvendamas dideli maisto ir drabužiu nepri- 
tekli, mieliau sutiko būti nedavalgęs ir 
vaikščioti apiplyšęs, negu mestis i kombina
cijas ir tuo prasilenkti su savo sąžine ir lietu
vio savigarba. Ar čia ne dėmesio vertas pa
vyzdys visiems? (Tęsinys 3 pusi.)

1
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Lietuviu gyvenimas
Tėvynėje

Pirmoji kregždutė iš Lietuvos.
Wiirzburgas. Šiomis dienomis i Lietuviu 

Sąjungą Wurzburge atvyko lietuvis, alvitiškis, 
buvęs komjaunuolis ir liaudies milicininkas 
1940—1941 metais, vėliau išvežtas darbams i 
Vokietiją, o iš ten s. m. birželio mčn, vėlei grą
žintas i Lietuvą. Jo įspūdžius, patirtus Lietu
voje nuo š. m. birželio 10 d. iki liepos 11 d. ir 
papasakotus Wurzburge, LS Dilligeno skyrius 
išleido specialiu leidiniu, pavadintu „Pirmoji 
kregždutė iš Lietuvos“. Pasistengsime ir atei
tyje, kiek tik tatai bus prieinama, bet kokias 
žinias iš Tėvynės kaip galėdami greičiau pa
teikti savo skaitytojams.

Vokietijoje
x Religinis koncertas.

Dillingenas //D. Liepos 29 d. didžiojoje 
Dillingeno miesto parapijos bažnyčioje žino
masis smuikininkas Izidorius Vasyliūnas su
rengė religinės muzikos koncertą. Buvo iš
pildyta G. F. Handelio, J. S. Bacho, G. Tur
tinio, L. van Beethoveno, Fr. Schuberto, Ch. 
Gounodo, Z. Aleksandravičiaus ir B. Godardo 
nemirštami kūriniai. Vargonais palydėjo An
tonie RehauBer. Didžiulė parapijos bažnyčia 
buvo perpildyta klausytoju. Taip puikiai pa
vykusiu koncertu smuikininkas Iz. Vasyliūnas 
įsigijo gilios tiek čia esančiu lietuviu, tiek vie
tos gyventoju simpatijos.

Mišrus koncertas.
Dillingenas t/D. Rugpiūčio 4 d. čia, miesto 

salėje, buvo suruoštas mišrus koncertas. Jo 
programą išpildė: trio Iz. Vasyliūnas — smui
kas, M. Saulius violončele ir J. Gaubas — forte
pijonas; solistės V. Barmienė, B. Cypienė ir 
E. Rūkštelienė; dramos akt. E. Aleknavičiūtė; 
mišrus choras, vadovaujamas muz. J. Gaubo 
ir tautiniu šokiu grupė, vadovaujama I. Mace
vičiūtės. I koncertą buvo pakviesti amerikie
čiai karininkai, latviu, estu, lenku komitetu at- , 
stovai ir vadovaujantieji vietos gyventoju ad
ministracijos pareigūnai. Sklandžiai atlikta, 
nuotaikinga koncerto programa sužavėjo sve
čius. Koncerto proga buvo suruoštos kuklios 
vaišės amerikiečiams karininkams ir koncerto 
programos dalyviams. Čia pasikeista abipusiu 
simpatijų pareiškimo kalbomis ir įteikta ame
rikiečiams karininkams, besirūpinantiems lie
tuviu reikalais, dail. A. Rūkštelės tapytas pa
veikslas ir gyvu gėlių puokštės. Tenka paste
bėti,’ kad koncertas sutvirtino jau ir taip drau
giškus santykius su vadovaujančia amerikie
čiu administracija, su kuria tokie santykiai 
užsimezgė tuoj po pirmojo panašaus koncerto, 
suruošto mokyklos atidarymo proga.

Mūsų sportininkai rungtyniauja.
Dillingenas t/D. Lenku kariuomenes šven

tės proga š. m. rugpiūčio 15 d. vietinė lenku 
stovykla suruošė lengvosios atletikos rungty
nes, kuriose pakviesti dalyvavo dar ameri
kiečiu, lietuviu, latviu ir vengru sportininkai. 
Mūsų vyru tinklinio komanda išsikovojo an
trąją vietą, moterū tinklinio komandoje pasi
žymėjo A. Birgilaitė. Sportininkas Pr. Birgilas 
granatos metime užėmė pirmąją vietą. Rutulio 
stūmime išėjo B. Dapkus antrosios ir St. Stan
kus trečiosios vietos laimėtojais. Lietuviai 
sportininkai buvo apdovanoti rungtynių diplo
mais ir dovanomis. Sporto rungtynių dalyviai 

ir svečiai gėrėjosi mūsū sportininku korektiš
kumu, gražia išvaizda ir vienoda, tvarkinga 
uniforma.

Dail. Česlovo Janušo dailės paroda.
Wurzburgas. šiomis dienomis čia, Zellio 

stovykloje, buvo atidaryta dailininko Česlovo 
Janušo dailės paroda, kurioje išstatyta 50 pa
veikslu. Parodos atidarymo iškilmėse daly
vavo stovyklos komendantas, UNRRA vado
vybė, kitu tautu komitetu vadovybės ir kt. Pa
rodą aplankė aukštesnieji gubernatūros kari
ninkai. Joje išstatytieji paveikslai vaizduoja 
Lietuvos ir Vokietijos gamtą. Tai bus bene 
pirmas lietuvis dailininkas, surengęs šiais me
tais savo kūriniu parodą Vokietijoje. Paroda 
turėjo gražaus pasisekimo.

Nauji švietimo židiniai.
Mūnchenas. Nuo š. m. rugsėjo 1 d. čia pra

dės pagal 8 klasių Lietuvos gimnazijų pro
gramą veikti Lietuviu Vidurinė Mokykla; be 
to, pradžios mokykla, vaiku darželis, muzikos 
mokykla ir dailės bei baleto studija. I pirmą 
ją vidurinės mokyklos klasę priimami be egza
minu baigusieji pradžios mokyklos keturis sky
rius, i kitas klases — pagal turimus pažymėji
mus arba laikysimu egzaminu duomenis. Su
augusiems numatoma atidaryti paralelines kla
ses. Prie gimnazijos projektuojamas ne Mūn- 
chene gyvenančiu šeimų vaikams bendrabutis. 
I pradžios mokyklą priimami mokiniai pagal 
jū turimus pažymėjimus. Muzikos mokykloje 
šiais mokslo metais numatoma sudaryti: a) 
elem. muzikos teorijos, b) solfeggio, c) forte
pijono, d) dainavimo ir, pagal reikalą, stygi
niu instrumentu klases.

Kandidatai i visas vidurinės mokyklos kla
ses ir visas mokyklas bei studijas skubiai regi
struojami Lietuviu Sąjungos būstinėje, Mūn
chenas, Bogenhausenas, Lamontstr. 21, Švietimo 
skyriuje, kasdien 9,30—11,30 vai.

Lietuviškas laikraštis.
Hassendorfas, Rotenburgo/Hann. apskritis. 

Čia, Anglu administruojamoje srityje, puikiai 
tvarkosi lietuviu stovykla, kurioje susispietę 
keli šimtai lietuviu stengiasi darbu, kultūrini- 
musi ir sportu paįvairinti ir suprasminti sve
timame krašte leidžiamas dienas. Be gražiai 
veikiančiu pradžios mokyklos, gimnazijos ir 
anglu kalbos kursu, be dažnai ruošiamu kultū
riniu parengimu su menine programa (vaidini
mais, dainomis, tautiniais šokiais), be sporti
niu pasirodymu, š. m. rugpiūčio 16 d. išėjo pir
mas laikraščio „Lietuvis“ numeris. Jo leidėjas 
ir vyr. redaktorius Kazys Kemežys. Laikra
štis skiriamas Vokietijoje gyvenantiems lietu
viams, spausdinamas spaustuvėje. Platus paie
škojimu skyrius padės ne vienam surasti be
klaidžiojančius savuosius. Laikraščio išvaizda 
pakenčiama, didelis trūkumas — specifiniu lie
tuvišku rašmenų neturinti rašyba, dėl kurios 
ir pats laikraštis darosi pusiau svetimas.

Keturi nauji lietuviai kunigai.
Eichstattas. Š. m. rupiūčio 28 d. Dillingeną 

aplankė prof. kun. V. Tulaba iš Eichstatto. 
Jisai su keliais eichstatiečiais šiuo metu yra 
sudaręs didesni maršrutą aplankyti tas vie
toves, kuriose gyvena daugiau lietuviu. Ap
lankęs Dillingeno I-sios lietuviu stovyklos gy
venamąsias patalpas, pasidžiaugęs geru susi

tvarkymu ir pasikalbėjęs su vadovaujančiais 
asmenimis, gerb. profesorius išskubėjo tolimes- 
nėn savo kelionėn Kempteno linkui.

Prof. kun. V. Tulaba, paklaustas apie. Eich
statto lietuviu gyvenimą, niolonėjo suteikti 
žiupsneli žinių. Žinios geros, džiuginančios.

Šiuo metu Eichstiitte esama apie 700 lie
tuviu. Vietos lietuviu komiteto pirmininku 
buvęs išrinktas pats prof. kun. V. Tulaba, bet 
dėl gausumo kitu uždaviniu tu pareigu jis šiuo 
metu nebeeinąs. K-to pirmininko pareigas da
bar einąs Petras Balčiūnas. Komitetas sėkmin
gai vadovauja vietos lietuviu bendruomenei. 
Sugyvenimas labai geras. Bendromis jėgomis 
dirbdami eichstatiečiai jau daug ko pasiekė 
kultūriniame lietuviu gyvenime. Visas mėnuo 
laiko veikia pilno 8 klasių kurso gimnazija, 
kurioje mokosi apie 250 mokiniu. Tolimesniu 
vietų mokiniams yra bendrabutis. Veikia miš
rus ir vyru chorai, kuriems vadovauja Jonušas. 
Turi du pianistus — Rusnę Šilingaitę ir Štarką 
bei solistę Vilčiauskaitę. Šios meninės pajėgos 
dažnai ir sėkmingai pasirodo per kultūrinius 
parengimus. Yra ir tautiniu šokiu grupė, kuri 
šiuos parengimus dar labiau paįvairina.

Neužmirštas ir sportas. Veikia futbolo, 
krepšinio ir orinio komandos. Įtemptai rungty- 
niaujasi ir šachmatininkai savo šakoje.

Eichstatte yra kunigu seminarija. Čia turi 
laimės mokytis 70 lietuviu klieriku. Š. m. lie
pos 29 d. Įšventinta 4 lietuviai kunigai. Tai 
bus bene pirmieji lietuviai kunigai, kurie kil
nius šventimus igavo šioje nelemtoje išeivystėje.

Švedijoje
Neužmirštama Lietuvos.

Stockholmas. LĄICo pranešimu, balandžio 
21 ir 22 dienomis Stockholmo miesto savivaldy
bės rūmuose Įvyko lietuviu, latviu estu ir 
Estijos švedu pabėgėliu etnografinė ir liaudies 
meno paroda. Parodą atidarė Švedijos kara
liaus brolis princas Eugenijus. Lietuviu sky
rius buvo itin turtingas. Vieno kito Lietuvą 
lankiusio švedo turėta labai vertingu ir retu 
daiktu iš Lietuvos. Kai ką turėjo Švedijoje 
jau anksčiau įsikūrė lietuviai; kai ką atsivežė 
ir pabėgėliai.

Lietuviu skyrių tvarkė Juozas Lingis ir 
Ignas Šeinius. Paskutinysis balandžio 14 d. 
Jakobsbcrgc skaitė paskaitą apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, ypač nušviesdamas paskutiniu 
penkeriū metū padėti tuose kraštuose.

Rašytojas Ignas Šeinius vis kuria.
Stockholmas. LAICo pranešimu, žinomas 

lietuviu rašytojas Ignas Šeinius, daug metu 
gyvenęs ir tebegyvenąs Svėdijoje, parašė švedu 
kalba naują knygą „ANGER DĖT OSS“ („Ar 
tai mus liečia?“). Veikalas jau atspaudintas 
Švedijoje. To veikalo anglišką vertimą Jung
tinėse Valtsybėse rengiasi išleisti Amerikos 
Lietuviu Informacijos Centras.

1940 metais Ign. Šeiniaus veikalas „DEN 
RODĄ FLODEN ST1GER“ (Raudonasis pot
vynis kyla“) susilaukė trijų laidu Švedijoje; 
daniško ir suomiško vertimo išėjo po vieną 
laidą. 1942 metais Stockholme ir Helsinkyje 
buvo išleistas ir švedu kritikos labai palankiai 
įvertintas Ign. Šeiniaus romanas „I VANTAN 
PA UNDRET“ („Stebuklo belaukiant“). 1943 
metai vėl lygiagrečiai Helsinkyje ir Stockholme 
buvo išleistas Ign. Šeiniaus veikalas „DEN 
RODĄ RESSAN“ („Raudonoji kelionė“).

Gintautas.
Gyvenimas stovykloje 

įpareigoja
Dar neseniai prasidėjo mūsū gyvenimas 

stovyklose. Tenka gyventi gana ankštai, net 
po keliasdešimt žmonių vienoje patalpoje. 
Toks gyvenimas mums nebuvo įprastas, todėl 
nenuostabu, kad jis yra varginantis.

Nors, palyginti, neseniai toks mūsū gyveni
mas prasidėjo, bet jau turimas šioks toks pa
tyrimas, iš kurio galima daryti išvadų ateičiai.

UNRRA organizacijos globos dėka, visu 
mūsū egzistencija tuo tarpu yra patikrinta. 
Turime kur gyventi, turime ką valgyti ir, be 
to, minėtoji organizacija pagal išgales rūpinasi 
ir mūsū apranga.

Visu stovyklose gyvenančio lietuviu trak
tavimas iš tos organizacijos pusės yra vieno
das, t. y., visi be išimties esame lygūs to me
džiaginio aprūpinimo atžvilgiu. Jei iškyla ne
sklandumu dėl padalinimo tu daiktinjū pašaipu, 
kuriu skaičius būna mažesnis už jas gauti no
rinčiųjų skaičių, esame palys kalti. Nesklan
dumu gelėtame išvengti tada, kada pašalpos 
reikalingumas ir jos davimo eilė būtu nusta
toma objektyviai, kada būtu užkirstas keliasšalis- 
kumui bei savanaudiškumui iškilti. Čia reikia 
įsisąmoninti, kad pašalpa nėra pasipelnymo 
šaltinis arba dovana už nesamą ar išpūstą nuo
pelną, bet yra parama tikrai i vargą pate
kusiam.

Neteisingas (šališkas, savanaudiškas ar melu 
pagristas) bei slaptas pašaipu tvarkymas visada 
sukėlė ir sukels pagristu nepasitenkinimu, kurie 
labai kenkia geram mūsū sugyvenimui. Tam 
išvengti, nuo pašaipu skirstymo turėtu būti 
nušalinti tie, kurie jau pakankamai yra iš
ryškėję kaip neobjektyvūs. Tiek pašaipu skir
stymą, tiek lygiai ir jū reikalingumo nustatymą 
turėtu atlikti komisijos iš keletos asmenų. 
Ir tokiose komisijose neturėtu ilgai dirbti tie 
patys asmenys.

Nors stovykla yra vienodo likimo sujungtu 
žmonių bendruomenė, bet žmonės visada pasi
liks žmonėmis; jie niekuomet nepajėgs atsi
sakyti savo individualiu savybiū. Tokiose 
sąlygose bendruomeninis gyvenimas negalės 
pasiekti tubolumo, bet turi būti dedamos visos 
pastangos, kad jis būtu nors pakenčiamas. Tą 
gyvenimą daro nepakenčiamu įvairūs nesusi
pratimai bei nesklandumai, kylantieji iš indivi
dualiu interesu susikirtimo. Svarbiausiąją blo
gybę sudaro, manyčiau, viešūjū, visiems ben
dru interesu nebojimas, bet žiūrėjimas asme
niniu interesū.

Visū mūsū sveikata, kaip šiurpiu šio karo 
išgyvenimu bei. blogos mitybos išdava, yra 
menka. Kaip taisyklė, visū pairę nervai, nu
silpusios širdys ir t. t. Atrodo, visū bendrai 
interesas būtu šią sveikatą taisyti ar išlaikyti 
nesugadintą. Tuo tarpu bereikalingai tyląs erze
lis, ginčai bei nesklandumai, triukšmas* rūkymas 
gyvenamose patalpose ir t. t tą sveikatą ardo. 
To išvengę, bodami sveikatos bei rimties, ga
lėtume produktingai išnaudoti turimą lais
valaiki. Galėtume kultūringai gyventi ir savo 
jėgas sunaudoti kultūriniam darbui.

Erzeli kelia ižulus nedrausmingumas, gob
šumo vedini žygiai prisikimšti savo terbą, ne
paisant to, ar kitu terbose kas yra, liguisto 
garbės troškimo vedinas kitu globojimas ar 
bendrai kišimasis ne i savo reikalus.-

Gyvenimas stovykloje uždeda paskiram 
žmogui nemalonius varžtus. Tai vienur, tai 
kitur jie spaudžia ir juntami kaip nemaloni 
prievarta, asmeninės laisvės varžymas. Bet

(Tęsinys 4 pust)

Gintaras Dudutis.

Nakties balsai
4-riū paveikslu scenos vaizdelis vaikams.

Veikėjai:
Pelėda,
Apuokas,
Šikšnosparnis,
Nakties peteliškė,
Šv. Jono vabalėlis,
Žiogas,
Pelėdukai: Peštukas, Draskutė ir Plėšriukas,
Mašalas,
Uodai: 1-mas, 2-ras ir 3-čias,
Rupūžė,
Piemens: 1-mas ir 2-ras,
Širmis,
Ežys,
Aušrinė,
Diena ir 
Saulė.

Pirmasis paveikslas.
Veiksmas vyksta ąžuolyno pakraštyje esan
čioje pievoje prie Juodojo Nevėžio. Va
karas, saulei nusileidus. Girdėti grižtan- 
čiūjū iš lauku kaimiečiu dainos atgarsiai. 
Rėkia griežlė. Sugirgžda šuliniu svirtys. 
Suloja šunės. Suokia lakštingalė.

Pelėda (nuo medžio šakos):
Pagaliau praėjo diena, ateina seniai lauktoji 
naktis. Laikas ištiesti sparnus ir lėkti maisto 
ieškotis. U — ū.

Apuokas (nuo kito medžio):
Ir man dienos šviesa ir triukšmas labai pa

Apuokas: Palauk manęs! Vėk, vėk... (Nu
lekia.) 
(Pamažu plesdendami, atlekia nakties pete
liškė ir šv. Jono vabalėlis).

Peteliškė: Vabalėli, pašviesk, mielasis, savo 
lempute, kad aš nesusižeisčiau savo glež
nųjų sparneliu. Mano gyvenimas labai 
trumpas, todėl noriu kaip galima ilgiau 
išlikti sveika. Visą laiką drebu dėl savo 
sparheliū. Bijau juos užkliudyti, nes tada 
aš žūsiu.

Vabalėlis: Nesibaimink, peteliškėle! Skrisk 
paskui mane, aš tau pašviesiu! (Abu dingsta 
už medžiu.)

Žiogas (atstriksi i sceną): Visą dieną klaidžio
jau po žolę, nebuvo laiko net savo smuiku 
pagroti. Taip norisi groti, kad net delnai 
niežti! Dabar, kada atėjo naktis, norisi 
užtraukti Įprastą gaidą.
(Atskrenda Uodas 1-mas, Uodas 2-ras ir 
Uodas 3-čias, apsuka ratą ir nutupia.)

Uodas 1-mas: Pgrok, žiogeli, mes trys uodeliai 
norime savo tautini, šoki pašokti.

Žiogas: O koks gi tas jūsū — uodu tautinis 
šokis?

Uodas 2-ras: Tu nežinai?! Nagi — čiulkinys! 
Žiogas: O pagal kokią gaidą jis šokamas?
Uodas 3-čias: Va, pagal tokiąl (padainuoja 

čiulkinio melodiją).
Žiogas (pabando pakartoti ir paskum sako): 

Na, uodeliai, pasiruoškite, jau grojul 
(Groja.)

(Uodai sustoja trikampiu ir pasiima i rankas 
sparnus. Šoka.)

Uodas 1-mas (uždusęs): Gana, žiogeli, duok 
pailsėti! Pavargome! (Žiogas baigia groti, 
tuo metu atlekia apuokas.

Apuokas: Kaip malonu ir smagu!

bodo. Dieną taip būna šviesu, kad net akiu 
negali praverti.

Šikšnosparnis (švilpaudamas atskrenda ir, apsu
kęs sceną, pakimba medžio šakoje): Sveika, 
ponia Pelėda, sveikas Apuokel Jūs jau 
gyvi? ... Visą dieną kabojau žemyn galva, 
kad net galva sukasi. Be to, nuo vakar 
nakties nieko nevalgiau, norisi pamusinėti.

Pelėda: Kad tu, šikšnosparni, nežinai, ką rei
kia valgyti. Musės — joks maistas! Gau
dyk stambesnius gyvius, tada taip greit 
neišalksi! Kodėl aš, pavyzdžiui, neprasi
dedu su musėm bei mašalais? Nutūpus pa
žemėje ant eglės šakos, tykau, kol prabėga 
kiškis, šoku jam ant kupros ir tol kapoju 
savo aštriu snapu, kol pribaigiu. Tada 
puota...

Apuokas: Aš kiškio pulti nedrįstu. Bet pa
gavęs riebią pelę ir ją sudorojęs, esu sotus 
visą diena.

Šikšnosparnis: Pagal Jurgi ir kepurė! Pelėda 
pagauna kiški, erelis net ėriuką, o man 
kraujo praliejimas netinka. Man smagu pa- 
lakioti ir museles gaudyti. Užtat, man rei
kia ilgai lakioti, kol aš prisisotinu. Tuo 
tarpu jūs, tokius didelius gyvius sulesę, ga
lite ilgai tinginiauti, alkię nejaučiate. Su
diev! (Sušvilpia ir nulekia.)

Pelėda: Atsirado, mat, nekaltas avinėlis! Mu
selė užmušti tai toks pat žudymas, kaip 
kiški užkapoti.

Apuokas: Man ir nepatinka toks pagyru puo
das. Ir koks gi sutvėrimas tas šikšnospar
nis? Nors skraido, bet be plunksnų; vietoje 
gražiu plunksnų kažkokias odines plėves 
išsitempęs... Nei paukštis, nei pelė!

Pelėda: Et, skrendam medžioti! U — ū, U — ū.
1 (Nulekia.)

Žiogas: Tad, linksminkis kartu! Užtrauk savo 
giesmę, apuoke!

Apuokas: Aš vienas — menkas giedorius, bet 
sutartinėje galiu dalyvauti. Kvieskim nak
ties gyventojus draugėn! Pasilinksminkim 
visi! (Šaukia:) Vėk, vėk! Vėk, vėk! 
(Atvyksta pelėda, šikšnosparnis, mašalas ir 
pagal žiogo nurodymą sustoja ratu; prie jū 
prisideda uodai.)

Žiogas: Uodeliai, traukite savo plonais balse
liais, kiti lai pritaria!
(Visi dainuoja, žiogas pritaria savo smuiku:) 

Naktužė jau atėjo, 
Sužibo aukso žvaigždės, 
Ilga diena praėjo 
Ir teisės josios baigės.

Nakties tamsa mums miela. 
Mes mėgstame ramybė, 
Naktis gaivina sielą 
Ir stiprin mūs vienybę.

Nakties šilkinė skraistė
Visiems suteikia globą. 
Mes gaunam laisvę veikti 
Ir imt, ką laimė duoda.

Todėl gyvuok, naktuže, 
Visū mūsū globėja. 
Tavoj globoj širdužės 
Ir sielos mūs skaidrėja.

Diena mūs darbus rodo, 
Šviesos mūs akys vengia, 
Naktis — tai mūs paguoda. 
Ji mūsū darbus dengia.

Mes vengiam dienos triukšmo, 
Mūs akys bijo saules, 
Mes laukiam nakties ūksmo, 
Naktis — tai mūs pasaulisl

(Visi, kas sau, apleidžia sceną.)
(Uždanga.)

2
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Bukime Lietuvio Vardo Verti
(Atkelta iš 1 pusi.)

Ir iš tikrųjų, rimtai pagalvoję, pagaliau su
tiksime, kad mes tomis nešvariomis kombina
cijomis mažai ko gera sau atsiekiame, bet tik 
gadiname gerą, lietuviu vardą ir tuo savo blogu 
pavyzdžiu pastumiame dar kitus prie panašiu 
dalyku. Tuo tarpu geras vardas visuomet yra 
reikalingas ir gali daug padėti, juo labiau šian
dieną, kada mums itin svarbu ko daugiausia 
turėti Ritu palankumo ir simpatijos. Praradę 
gerą vardą, mes niekuomet neisigysime kituose 
šiū dalyku. Atvirkščiai, tuo keliu eidami mes 
galime susilaukti tik nepasitikėjimo, panie
kinimo, pažeminimo, kaip dažnai dėl nešvariu 
savo darbeliu yra susilaukė kai kurie kiti. Jiems 
šiandieną durys i plačiąją visuomenę yra už
darytos, nes visi jū tiesiog bijo. Tuo tarpu 
geras vardas žmogių ar tautai atveria plačiai 
duris i pasauli. Tad visuomet eikime tiesiu ir 
garbingu keliu, o tuomet sau ir kitiems daugiau 
laimėsime.

Kitas dalykas, kuris kartais yra pastebimas 
ir mums daug gėdos pridaro, tai netinkamas 
ir kartais nepadorus lietuviu elgesys. Šiuo 
atžvilgiu dauguma lietuviu yra koretiški ir 
tvarkingi. Pakanka tačiau nusikalsti čia vienam 
kitam, kad tuo pridarytu bloga tiek, jog už
tektu gėdos visiems ir pirmoje eilėje nė kiek 
nekaltiems. Jeigu jau jam nesvarbu savo geras 
vardas ir garbė, turėtu toks žmogus neprarasti 
bent tiek savigarbos, kad imtu drabstyti pur
vais savo tautą, tą tautą, kuri visais laikais ir 
visur išlaikė gerą ir garbingą lietuviu tautos 
vardą, ir dar ypatingai šiandieną, kada toji 
tauta tiek kenčia. Užuot savo gerais darbais, 
kūryba lengvinus jos skausmus, sunkią dalią, 
mes savo blogais ar net nepadoriais elgesiais 
draskome jos ir taip kruviną širdi!

Šiandieną mes ypatingai turime atkreipti 
dėmėsi i savo elgesi, nes šiandieną kiekvieną 
lietuvi, galima saktyti, stebi visas pasaulis, ir 
tie žmonės, kurie mus stebi, apie Lietuvą ir 
lietuvius tik tokią susidarys nuomonę, kokie 
mes pasirodysime. Mes turime būti mandagūs, 
korektiški ir taktiški su visais žmonėmis. Man
dagumas nieko nekainuoja, bet už ji galima 
pirkti daug ką. Mandagu, teisingą, nuoširdi! 
žmogų visi gerbia ir myli. Tokiam žmogui, kur 
tik jis mueis, visi maloniai patarnaus ir pa
sistengs padaryti visa, kas tik galima. At
virkščiai, kud muėjęs ncišsiauklėjęs, arogan
tiškas žmogus visur gaus neigiamą atsakymą, 
jeigu tik bus mažiausia galimybė neigiamai 
atsakyti.

Mūsų bendram susigyvenimui taip pat ne 
maža žalos teikia nedrausmingumas. Drausmė 
yra tas cementas, kuris palaiko kiekvienos 
visuomenės gyvenimą. Kiekviena visuomenė 
be drausmės — tai palaida masė, banda. Ten 
jokios tvarkos, darbo, gerbūvio siekimo, kūry
bos iš viso negali būti. Nedrausmingoje visuo
menėje dažnai žūva ir tos gėrybės, kuriu daigai 
kartais gaivališkai švysteli. Labai ryškus čia 
pavyzdys gali būti ne taip jau seni laikai, kai 
iš mūsų gyvenamo krašto pasitraukė buvusi 
kariuomenė ir valdžia, o jū vietoje neatvyko 
dar naujoji valdžia: kas tuomet toje bet ko
kius varžtus praradusioje, nedrausmingoje vi
suomenėje dėjosi?! Arba imkime revoliucijas: 
kai pradeda viešpatauti nedrausminga minia, 
tada žūva viskas, kas tik jai po kojomis pak
liūva. Jeigu kiekvienas mūsū pirmoje eilėje 
patys nesusidrausminsime, jei nesistengsime 
kiekvienas palaikyti drausmės ir tvarkos — 
savo ir taip jau nelengvą gyvenimą dar labiau 
apsunkinsime arba padarysime ji visiškai neį
manomą, kaip jau tai kai kuriose vietose

Bern. Braždžionis

l/a/ww#
Iš visu keliu keleiviai grižta
I šiltuosius tėviškės namus,
Tiktai man širdis iš skausmo plyšta: 
Kas priglaus ilgoj kelionėj mus?

Vakarais ten degė žiburėlis
Kaip malonė Viešpaties dangaus 
Po kokiais, po svetimais šešėliais 
Pasilsėt šią nakti kojos gaus?

Už langu lingavo baltos vyšnios 
Ir serbentu kekės sviro ten ...
Ak, kada vėl tėviškė matys mus
Ir kokiam nuklysime dar kraštan?

Lijo lietūs siautė pusnys šaltos,
O nameliuos gera — kaip danguj, 
O aplink kaip žiedas — baltas baltas 
Skendo Kaunas sniego prieblandoj.

O dabar kada sukursim šviesu 
Zidini prie Nemuno krantu 
Ir kada vėl sugrįšim pasilsėti 
Ant sutryptu karo pamatu? ...

«<<<«««<«<<«««<<«<<<-w<:-< <<««««<- 

įvyko. Nepaslaptis, kad kai kurios stovyklos 
turėjo išsiskirstyti ieškoti vietos kur nors 
kitur apsigyventi vien tik dėl to, kad tenai 
nebuvo drausmės ir tvarkos. Išvada aiški: 
norėdami gražiai gyventi ir nenorėdami kraus
tytis iš stovyklos i stovyklą, laikykimės kiek
vienas reikiamos drausmės ir nustatytos tvar
kos, raginkime ir visus kitus tik taip elgtis.

Savaime suprantama, drausmės ir tvarkos 
palaikymas yra nelengvas dalykas, nes jis 

■verčia žmogų susivaržyti, taip sakant- iš dalies 
aukotis. O kas pagaliau yra visas žmogaus 
gyvenimas, jei ne auka ir pasiaukojimas? Juk 
visa tai, ką didesnio ir kilnesnio yra pasiekusi 
žmonija, yra pasiekusi tiktai per auką ir pa
siaukojimą. Tėvai aukojasi dėl vaiku. Vėliau 
vaikai aukojasi dėl tėvu. Visi mes turime 
dirbti ir dfcti aukas ant savo tėvynės aukuro, 
kad tik mūsū tauta būlū gyva. Tautos vadai 
ir mokytojai aukojasi ir sielojasi, kad skaisčiau 
liepsnatū tautos ugnelė Pagaliau tautoje atsi
radęs deimančiukas ir tarnauja ir aukojasi 
visos žmonijos gerovei. O toks žmogus, kuris 
kitaip supranta gyvenimą, kuriam pats gyveni
mas tėra tik žaislas ar sapnas, tampa visuo
menei našta ar sunkenybe.

Gyvename sunkias benamio išeivio dienas, 
atitrūkę nuo savo gimtojo krašto, tėviškės pa
stogės, dažnas atskirtas nuo savo artimųjų, 
giminiu, senūjū draugu. Tėvynės ilgesys vis 
dažniau ir įkyriau pradeda graužti jau ir taip 
apkartusią širdį. Tokiu metu, atrodo, kiek
vienas tietuvis kitame savo tautietyje trokšta 
susirasti tai tėvo, tai motinos, tai brolio, sesers 
pakaitalą. Ne apviltas, bet išsipildęs šis troš
kimas gali kaip tik daug sušvelninti šiandieną 
sutinkamus sunkumus. Tuo keliu eidami, padė
sime kitiems ir tuo pačiu sau, o juo* mažiau 
paliegę baigsime lemtąją išeivystę, tuo su di
desne energija galėsime kada nors vėl tęsti 
dabar sutrikdytą savąjį gyvenimą, gyvenimą 
viltingą, prasmingą ir gražu.

Kun. Br. Dagilis

Mažiesiems
Su pirmuoju numeriu

Laimingas dienas gyvenome savo Lietuvoje. 
Ne taip kaip dabar, kada skaitome visa, kas 
i rankas pakliūva — tada iš begalės gražiu ir 
idomū knygeliu ir laikraštėliu, skirtu jaunimui, 
rinkomės pačias gražiąsias ir įdomiąsias. Ne
pakako laiko ir toms perskaityti. O mokyklų 
vadovėliai, kuriu dabar labai pasigendame, 
buvo ne vienam pasidarę našta. Jeigu dabar 
galėtume bent kelioms valandoms sugrįžti Tė
vynėn, manau, susirankiotume visas ligi vienos 
ten paliktas knygeles ir leikraštėlius ir daugiau 
su jais jau niekados nebesiskirtume. Tiesa?

Ši spausdintą mūsū leidinį, be abejo, skaitys 
kiekvienas, kuri tik jis pasieks, tačiau stro
piausi būsite jūs, mažieji mūsū skaitytojai. Tai 
suprasdama ir numatydama Redakcija mielai 
sutiko užleisti maža leidinio kampeli specialiai 
jums. Tiesa, ši kartą jis bus dar nedidutis, 
maža ką jums galės patiekti. Mat dar pati 
darbo pradžia, o ir vietos ne taip jau daug yra. 
Juo toliau, tuo labiau plėsime ir jūsų kampeli; 
esame numatę ilgainiui padidinti ji taip, kad 
čia galėtume spausdinti ir visa, ką jūs patys 
savam laikraštėliui būsite parašę, sukūrę. Rašy
kite užtat mums kaip galėdami daugiau eilė
raščiu pasakaičū, prisiminimu apie dienas, kurias 
praleidote Tėvynėje ar ilgoje ir vargingoje ke
lionėje, kol, iš jos išvykę, pasiekėte pagaliau 
Dillingeną ar kitą vielą, kur dabar gyvenate. 
Pačioje pradžioje gal tas rašymas ir nelabai 
seksis, — nenusiminkite: pradžia visados sunki. 
Pataisysime, palyginsime ir, jeigu tik galėsime, 
atspausdinsime. Nepamirškite tik vieno dalyko: 
sukurtą rašinėli aiškiai perrašykite ir, prieš 
įteikdami mums, pažymėkite rašinio apačioje 
savo vardą, pavardę, kuriame mokyklos sky
riuje ar klasėje esate ir kur gyvenate.

Artinasi rugsėjo 8 d. Ta diena yra didelė 
lietuviu šventė — Tautos Šventė. Seniau ją 
Lietuvoje labai iškilmingai švęsdavome. Iškil
mingai bus, be abejonės, atšvęsta ir šiemet 
tenai, kur tik gyvena daugiau lietuviu. Pa
bandykite ta proga prisiminti, kaip tą šventę 
praleidote seniau, pernai ar dar seniau. Tuos 
prisiminimus surašykite ir atsiųskite mums. 
Pasistengsime kitame numeryje atspausdinti 
tuos jūsū rašinėlius, kurie bus geriau pasisekę. I

Visiems idomu
Lenku grąžinimas.

Britu užimtoje Vokietijos zonoje yra dar 
daugiau kaip 500.000 lenku. Jie visi bus ap
klausinėti, ar yra pasiruošę dabar sugrįžti i 
Lenkiją ir dalyvauti plebiscite, kuris jau pra
sidėjo. Kiekvienas lenkas turės atsakyti, da
lyvaujant Britū karininkui, specifini klausimą: 
„Ar norite Jūs grįžti dabad i Lenkją, esant 
Jums žinomoms sąlygoms?" — Lenkams, atsi
sakiusiems dabar grįžti, bus sudaryta kita 
proga, vėliau, — pareiškė Britū karininkas.

(Iš „Stars and Stripes“)

Visi vokiečiu piniginai ženklai tebegalioja.
Buvo psklidę gandu, kad kai kurie vokie

čiu piniginiai ženklai išimami iš apyvartos. 
Amerikiečiu karinės vadovybės yra išaiškinta, 
kad kol kas visos ligšiolinės vokiečiu mokamo
sios priemonės tebegalioja. LZ.

Argi ne malonumas skaityti atspausdintą 
straipsneli, kuri parašei pats? Tad pabandy
kite!

Šiame savo skyrelio numeryje surasite ke
letą uždaviniu. Kaik juos pręsti, paaiškinimu 
rasite kiekviename uždavinyje. Pasistenkite 
gerai įsiskaityti ir tada jau spręsti. Uždaviniū 
sprendimus, perrašytus aiškiai ir švariai, kaip 
galėdami greičiau įteikite mums, taip pat nu
rodę savo vardą, pavardę ir gyv. vietą, kad 
galėtume už teisingai išspręstus uždavinius 
užskaityti taškus. Uždaviniu ratą baigę, pas
kelbsime, kas daugiausia surinko tašku ir tuo 
laimėjo varžybas. Keletai lįjmėtojū, kurie bus 
surinkę daugiusia tašku, esame numatę gražiū 
dovanu. Tad linkime visiems geriausio pasise
kimo!

Varžykimės!
Uždavinys Nr. 1.

(Už teisingą sprendimą priskaitomas 1 taškas.)
Aš — smulkutis vabzdys, ^neblogas muzi

kantas, tačiau jums nelabai malonus. Jeigu nu
brauksite pirmutinę ir paskutinę mano vardo 
raides, gausite gyvulio kailiniu pavadinimą; 
bet jeigu šiam sutrumpintam žodžiui prie 
pradžios ir pabaigos prirašysite po vieną ir tą 
pačią raidę — gausite vietą, kurioje auga ska
nūs vaisiai.

Kas aš ir kuriuos kitus žodžius iš mano 
vardo sudarėte?

Uždavinys Nr. 2.
(Už teisingą sprendimą priskaitomi 3 taškai.) 

Turite 17 Įvairiu skiemenų: a, ba, bi, da, y, 
kiai, la, ly, na, nas, šie, te, tė, tė, ty, u, vie.

Sugrupuokite šiuos skiemenis po kelis taip, 
kad išeitu 6 žodžiai, reiškiantieji:

1) aritmetikos veiksmas,
2) Lietuvos miestas,
3) naudingas vabzdys,
4) miestelis Žemaitijoje,
5) žvaigždžiū grupė ir
6) uoga.
Jeigu žodžius teisingai sudarysite ir juos- 

surašysite aukščiau nurotyta eile, skaitydami 
jū pirmąsias raides iš viršaus žemyn, gausite 
vienos Lietuvos upės vardą.

Lenkijoje sunkus gyvenimas.
UNRRAos pranešimu, Lenkijoje maitinimo, 

sanitarinė ir ekonominė būklė yra blogesnė 
negu kurioje kitoje Europos dalyje. UNRRAos 
delegacijos, buvusios Lenkijoje, pirmininkas 
H. Willsonas pranešė, kad Lenkijoje gyvuliu 
skaičius yra „desperatiškai mažas“ ir tik iki 
2 metu amžiaus vaikai gauna po truputi pieno. 
Willsono grupė per visą savo kelionę Lenki
joje temačiusi tik 3 kiaules. Daugiau negu 
98 % lauku buvo apdirbama rankomis ir vie- 
naarkliu įrankiu. Jis pranešė, kad „Breslavo 
apylinkėje tik 20 % lauku buvo apdirbta ir iš 
jū dėl minū buvimo ir Įrankiu trūkumo tik nuo 
60 % ploto buvo muimtas derlius". Derlius 
atrodo menkas, nes trūksta arkliū, traktoriū 
ir trąšu. Odū pramonės teveikia 25 %, ang
lių kasyklų — 50 %, plieno liejyklų — 30 % ir 
tekstilės — 40 %. Pranešime sakoma, kad daug 
įrengimu yra susidėvėję arba išvežti, o, be to, 
trūksta žaliavų. Svarbiausia problemą kelia 
ligos — tuberkuliozė, dezinterija ir šiltinė.

(Iš „Stars and Stripes")

A, Dillingenas
— A, Dillingene... Ten gerai, — dažnas 

tokiais žodžiais palydi gautą atsakymą i šian
dien bene kiekvienu poros bičiuliu po ilgesnio 
nesimatymo susitikus pastatytą pirmąjį klau
simą, klausimą: kur dabar gyveni?

Taip, šiandien Dillingene lietuviai savo gy
venimu, iŠ tikrųjų, negali per daug skusis: 
visa, kas pirmoje eilėje reikalinga, čia jau 
pasirūpinta arba vis pasirūpinama. Susikur
tos materialinės sąlygos, jei ne geresnės — 
bent ne blogesnės, kaip kur nors kitur. Čia 
— margas kultūrinis gyvenimas virte verda: 
mokykla, kursai, paskaitos, laikraštis, choras, 
tautiniai šokiai; vokalinės ir instrumentalinės 
muzikos reiškimasis lietuviškosiose pamaldose, 
viešuose koncertuose; žaibiškas sportininku 
skriejimas aikštės plotmėje, skendimas mintyse 
prie šachmatu lentos. — visa tai ir ištraukia 
pastabą:

— A, Dillingene... Ten gerai.
Dabar, gal būt, ir taip, bet klaidinga būtu 

manyti, kad visa tai atsirado savaime, be pa
stangų i vargo. Kiek čia idčta darbo ir triūso, 
kiek durū privarstyta, naktų nemiegota, — 
puikiai Įsivaizduoja tik pirmieji šios bendruo
menės gyventojai. Vėliau isikūrusieji dažnai 
net neturi progos, o kartais pristinga ir noro 
pirmąsias, sunkiąsias dienas prisiminti. Šia 
proga pateiksime žiupsneli pastabu apie tai, 
kaip augo ir plėtojosi ši lietuviu kolonija, kol 
subūrė draugėn apie šešetą šimtu žmoniū o 
gandas apie jū pasiektus ir siekiamus laimėji
mus nuaidi vis toliau ir plačiau.

Santarvininku laimėjimo žygis prieš Vokie
tiją užklupo mus visus, daugiausia dirbančius 

primestą sunku fizini darbą. Nors rankos 
pūslėtos, tačiau veidai švito, širdis smarkiau 
plakė, viltis vis labiau atgijo ir napaliaujamai 
kalė minti: prasidėjo naujas puslapis mūsū 
vargu ir kančių istorijoje. Tokiu metu sėdėti 
ir toliau kaimo glūdumoje, neturint su kuo 
mintimis pasidalinti, žodžiu pasikeisti, būtu 
buvęs neįvykdomas reikalavimas. Prasidėjo rin
kimasis, grupavimasis ir štai — Dillingeno 
stovyklos užuomazga: vos kelios dešimtys lie
tuviu tūksūantinėje, įvairiatautėje minioje, pri- 
siglaudusioje Kode! & Bohm fabriko patalpose, 
netoli nuo čia — Lauingcne. Mūsiškiu, kurie 
sudarėme vos apčiuopiamą šios minios dalelę, 
sąlygos buvo tikrai nepavydėtinos. Nekalbant 
jau apie visa kita, gana prisiminti, kad var
gais negalais po ketelos savaičių nučiuptas 
čiužinys buvo didžiausia paguoda visai šeimai. 
Moterys ir vaikai nerimo. Vyrai ėmė sukti 
galvas, kaip išsiskirti iš šios didžiulės įvairiu 
tautu jūros ir susikurti bent pakenčiamas gy
venimo sąlygas. Ir štai, vieną gražią gegužės 
mėnesio dieną jau įvyksta visu toje stovy
kloje ir Dillingeno apstrityje gyvenančiu lie
tuviu susirinkimas savai vadovybei sudaryti. 
Išrinktas komitetas turėjo begalės skubaus 
darbo. Kuklus ir taktiškas stovykloje gyve
nusiu lietuviu laikymasis padarė UNRRAos 
vadoybei gerą įspūdi, ir dėl to komiteto da
romi žygiai nenuėjo veltui. Pirmasis laimėjimas 
— patenkinimas lietuviū prašymo išsiskirti iš 
bendrosios stovyklos ir įsikurti atskirai. Neil
gai trukus, birželio pradžioje, perveža mus jau 
i Dillingeną ir apgyvendina dabar gyvenamose 
patalpose: vienus bravoro, kitus vienuolyne 
bendrabutyje, buvusios ligoninės patalpose, 
kur teko erdve dalintis kartu su latviais.

Jau atskirai įsikūrus, prasidėjo kolonijos 
plėtimasis. Savaitė po savaitės prie pirmūjū 
čia įsikūrusiu ėmė glaustis daugiau lietuviū tiek 

iš Dillingeno, tiek iš kitu kaimyniniu apskri
čiu. Kolonijai bedidėjant, iškovota vis daugiau 
erdvės, gaunant naujas sales tose patalpose, 
kur jau syki įžengėme. Pamažu, bet svariais 
žingsniais ėmė reikštis ir kultūrinio darbo 
pradžia. Prasidėjo ruošimasis pirmajam viešam 
pasirodymui — koncertui, kuriame buvo nu- 
maytas amerikiečiu svečiu dalyvasimas. Visi 
iki vieno suprato, kad nuo šio pasirodymo 
pareina visa tolimesnė lietuviū egzistencija 
Dillingene. Tai suprasdamas kiekvienas stovy
klos nuoširdžiausiai įsitraukė i koncerto ruo
šimo darbą ir dėjo paskutines pastangas, kad 
tik gražiau pavyktu, kad tik darniau skambėtu 
greitosiomis Napoleono Girtauto suorganizuoto 
choro daina, kad tik miklesnis pasirodytu 
Alijošiaus taip pat skubiai sudarytos grupės 
tautinis šokis... Ir iš tikrųjų, koncerto pasise
kimas buvo nepaprastas. Svečiai susižavėjo. 
Kelias tolimesniam gyvenimui prasiskynė tiek, 
kad liepos pradžioje jau galėjome stovyklą 
praplėsti ir priglausti keliasdešimt lietuviū, 
kurie buvo prisversti palikti savo laikines gy
venimo vietas Tūringijoje.

Po pirmosios pradžios, išlaikyto egzamino, 
pats kultūrinis gyvenimas cmė vis plačiau ir 
giliau reikštis stovyklos gyvenime. Štai įku
riama šešiū skyrių pradžios mokykla, vedama 
mkt. Jadvygos Kiudulaitės, kurioje mokosi 
daugiau per 50 mokiniu. Štai pradeda dviem 
grupėmis veikti anglu kalbos kursai, kuriuos 
veda Elžbieta Kutorgaitė. Prasideda paskaitų 
ciklas suaugusiesiems: teis. Juozas Steponai
tis — Žmoniškumas ar brutali jėga; inž. Vla
das Švipas — Meno reikšmė kultūros gyve
nime; pedagogė Elena Vasyliūnienė — Žmo
gaus temperamentas; pagaliau augsburgiškis 
svečias Romualdas Medelis — Jaunimas-gra- 
žiausias mūsū tautos žiedas. Motinos ir vaiko 
globos reikalais rūpinasi UNRRAos tarnautoja 

Valerija Barmienė. Syki pasirodęs, choras pra
plečiamas, pereina i įgudusias muziko ir kom
pozitoriaus Juozo Gaubo rankas ir gražiai, 
greta šio leidinio rėmuose atskirai išvardintū 
mūsū menininku — solistu ir instrumentalistu, 
rupiūčo 4 d. pasirodo antrajame koncerte. 
Negana viso to, UNRRAi per savo tarnautoją 
V. Barmienę pasiūlius, stovykloje susiorgani
zuoja skautai, pasiryžę praskaidrinti ir supras
minti čia esančio mokyklinio jaunino dienas: 
berniukams ima vadovauti skaut. Stasys Leš- 
čiukaitis ir pask. Mykolas Subatkevičius, mer
gaitėms — Izolda Macevičiūte ir Albina Bir- 
gilaitė. Tiek nuolatiniu šios stovyklos gy
ventoju, tiek dažnai pravažiuojančiū svečiū 
dėmesys nenukrypsta nud^nūsiškiū sportinikū, 
kuriems sėkmingai vadovauja Vytautas Sa- 
ladžius.

Bendruomenės gyvenimui besiplečiant, sąly
goms besikeičiant ir, svarbiausia, persiorgani
zuojant i Lietuviū Sąjungos skyriū, teko ir 
pačiai šios bendruomenės vadovybei persiorga
nizuoti. Taip birželio mėn. pabaigoje oficialiai 
gimė naujas Lietuviū Sąjungos Dillingeno sky
rius, kurio valdyba automatiškai perėmė bu
vusio vietos lietuviū komiteto pareigas. 
Tačiau su šiuo perėmimu ne daug kas ir te
pakito: buvę aktyviausi komiteto nariai ir ne- 
nuilstantieji šios bendruomenės tvarkytojai, 
didžiausiąją darbo dali išnešę ant savo pečiū,
— komiteto pirm. Vilius Dunčia ir jo pav. 
Juozas Bružas bei tuometinis stovyklos ko
mendantas Juozas Petkūnas buvo vėl perrinkti 
i naujojo skyriaus valdybą. Pilnas skyriaus 
valdybos sąstatas dabar yra šis: pirmininkas
— Vilius Dunčia, sekretorius — Kostas Lepšys, 
iždininkas — kun. Bronius Dagilis ir nariai — 
Juozas Bružas ir Juozas Petkūnas.

3



4 pusi. Nr. 1. Mūsų Kelias 1945—IX—1.

Is Ijietnviii Sąjungos veiklos
įsikūrusi Wiirzburge, Mergentheimer-Str. 62, 

išgyvenusi pirmąją persiorganizavimo būklę 
naujose, jau pakitėjusiose sąygose ir atlikusi 
visą eilę būtiniausiu reikalu, Lietuviu Sąjunga 
juo tolyn, tuo didesnės įgyja reikšmės. Pas
kutiniuoju metu sudaryta nauja, laikinė jos 
Valdyba, kurios darbai ėmė gražiai reikštis tiek 
pačioje Sąjungos veikloje, tiek visose vie
tovėse įsikūrusiu lietuviu gyvenime. Ši Val
dyba laikoma laikine, kadangi tuo tarpu dar 
nėra galimybės sušaukti visuotiniam Sąjungos 
skyrių atstovu suvažiavimui, kuris, kaip per
tvarkytuosiuose įstatuose numatyta, išrinktu 
nuolatinius vykduomuosius organus Sąjungos 
centre. Ją sudaro: kun. Pijus Dambrauskas, 
prof. dr. Jurgis Krikščiūnas, dipl. ekon. Stasys 
Lūšys, dipl. ekon. -Jonas Paplėnas, adv. Myko
las Tolišius, prof. Jonas Vilkaitis ir dipl. teis. 
Mykolas Židonis. Jie visi daugiau ar mažiau 
pažįstami kaip buvę Lietuvoje visuomenės 
veikėjai.

Pirmasis naujosios Valdybos žingsnis buvo 
Lietuviu Sąjungos darbo gairių nustatymas. 
To pasėkoje pats Sąjungos Valdybos veikimas 
pasiskirstė šiomis šešiomis darbo šakomis: 
1) Finansai ir ūkis, 2) organizacija, 3) menas 
ir kultūra, 4) švietimas, 5) spauda ir informa
cija ir 6) darbo reikalai. Pagal šią schemą 
veikdama Sąjungos Valdyba, be abejo, sėk
mingiau galės vykdyti jai pavestus uždavinius, 
kuriu svarbiausias yra visokeriopos čia esan
tiems lietuviams globos suorganizavimas.

Nepakanka žinoti, kad čia esama mūsų tau
tiečiu. Bet kokiam globos ir šalpos organi
zavimui pagrindas yra tikslus surinkimas duo
menų, kiek čia mūsiškiu iš tikrųjų yra, kaip jie 
pasiskirstę pagal savo išsimokslinimą, turimas 
specialybes, gyvenamąsias vietoves, pagaliau 
kokią jū materialinė būklė ir p. Šie visi duo
mens suplauks i centrą, kai tik visi skyriai 
atliks jiems uždėtą pareigą pateikti pirmąsias 
statistines žinias. Tiktai po to Sąjungos Val
dyba galės sudaryti reikalingiausias sąmatas, 
planingai organizuoti savus, lietuviškus mokslo 
židinius — visti laipsniu mokyklas, rūpinti 
joms būtiniausias mokslo priemones, paruošti 
vadovėlius, pagaliau po to jau bus įmanoma 
sudaryti centre tiksli čia esančiu lietuviu kar
toteka, kurios dabar pasigenda ypatingai tie, 
kuriems karo audros sūkuriuose buvo lemka 
aititrūkti nuo saviškiu.

Paskutiniuoju metu apsilankius Sąjungos 
Valdyboje teko patirti, kad kartoteka, buvusi 
pirmosiomis dienomis lyg užmesta, dabar visu 
stropumu tvarkoma, vis papildoma žiniomis 
apie naujus asmenis, kurie ligi šiolei buvo neži
nomi. Ne mažai pasipildė ji subyrėjus vokiečiu 
galybei ir mūsū vyrams, kurie buvo priversti 
nešioti ginklą, isiliejus i civiliu pabėgėliu eiles, 
bet dar daugiau nauju adresu dieną iš dienos 
atsiunčia Sąjungos skyriai ir savųjų ieškodami 
paskiri ^asmens. Šių pastarųjų reikalams pas
kutiniuoju metu pradėta leisti savaitiniai, spau
stuvėje spausdinami paieškojimu lapai. Paieš
kojimu skelbimai priimami Lietuviti Sąjungos

Gyvenimas stovykloje įpareigoja 
(Atkelta iš 2 pusi.)

kai tokiu varžtu išvengti negalima, išmintingas 
žmogus turi prie jti prisitaikyti.

Kaip sąmoningi lietuviai, turime turėti gal
voje, kad stovyklinė bendruomenė yra mūsų 
visuomenės dalelė. Mes visi turime jai pareigu, 
kuriu vengimas rodo tautini bei visuomenini 
nesubrendimą. Vieni kitiems padėdami, vieni 
kitus gerai pažinę ir supratę, bodami bendrųjų, 
visus liečiančiu interesu, šioje savo mikrovisuo- 
menėje galėtume pasiekti sklandaus sugyve
nimo. Labiau sąmoningi ar išmokslinti savo 
turimomis žiniomis bei gyvenimiškuoju paty
rimu turėtu noriai dalintis su dar nesubrendusią 
jaunuomene ar mažiau sąmoninga bendruome
nės dalimi. Tokiu būdu jie nusipelnytu sau 
pagarbą.

Čia dar pasvarstytinas visus liečiąs reikalas, 
viešųjų parengimu ruošimas visos stovyklinės 
bendruomenės vardu. Tokie parengimai turėtu 
būti naudingi mums ne tik už stovyklos ribų, 
bet jie neprivalėtu būti kenksmingi ir stovy
klos viduje. Kenksmingi jie darosi tada, kada 
sukelia pavydą, intrigas ir pagristą nepasiten
kinimą dėl ne vienodo traktavimo. Jei kas 
moka geriau ar blogiau dainuoti, groti ar šokti, 
tai toks sugebėjimas neturėtu duoti pagrindo 
keltis i puikybę. Iki šiol nebuvo įprasta pa
čiam kelti savo nuopelnus. Tikrai esantieji 
nuopelnai visiems yra akivaizdūs ir nereika
linga kokio nors ju iškėlimo. Tokie tikrai susi
laukia nupelnyto įvertinimo, nes mes visi ža
vimės lietuviškuoju menu: jis sudaro mums 
paguodą nevilties pilnoje padėtyję, gaivina 
mūsų sielas, primena mūsū tėvyne.

Didžiausiąją žalą lietuvio vardui daro įvai
rūs prasilenkimai su tvarka tiek viduje, tiek ir 
išorėje. Jie yra be galo žalingi mums visiems. 
Kadangi jie piauna šaką, ant kurios mes visi 
sėdime, neturėtu būti per griežtu priemoniti 
su tvarkas laužytojais kovoti. Taip pat visi 
turime nusigrįžti nuo spekuliantu, atvykstan- 
Čiti pas mus pasipelnyti iš kitur.

Stovykloje kiekvienas taik turi gyventi ir 
elgtis, kaip jis norėtu, kad su juo elgttisi.

Išlaikydami rimti, drausmę, susiklausymą, 
bodami pirmiausia visus liečiančiu interesu, 
mes galėsime pasiekti tokią sugyvenimo formą, 
kuri įgalins mus pakelti ilgesni gyvennimą 
stovykloje ir leis sulaukti laiką, kada galėsime

kartotekos skyriuje. Užkiekvieną paieškomą as
menį imamas mokestis — auka nemažiau kaip 1,5 
markės; neišsigalintieji gali būtin uo šio mokes
čio atleisti. Netenka abejoti, kad šie paieš
kojimu lapai pasieks kiekvieną kampeli, kur 
tik yra lietuviu ir tuo bus didelis ramstis no
rintiesiems savuosius susirasti.

Jau daugiau kaip mėnuo leidžiamas infor
macinis leidinys „Lietuviu žinynas“. Jame kas 
savaitė pateikiamos aktualiausios žinios apie 
mūsų būklę, jame apstu straipsniu einamaisiais 
mūsų reikalais, įvairus korespondencijų iš pas
kirti bendruomenių gyvenimo skyrius, plati ir 
idomi užsienio spaudos apžvalga. Visa tai 
džiuginančios pastangos kuriant nuolatinę savo 
lietuvišką informaciją.

Nekalbant jau apie visą eilę kliūčių, kurias 
visi gerai žinome ir jaučiame ir dėl kuriu 
Sąjungos darbo vaga negali būti kiek reikiant 
gili ir plati; nemažas stabdis organizaciniam 
darbui yra visiškai netinkama Sąjungos Valdy
bos būstinės vietovė-beveik iki pat pagrindu 
sugriautas Wiirzburgas. Čia pasigendama pačiu 
pagrindiniu priemonių, be kuriu organizacinis 
darbas neįmanomas, o jti pasirūpinimas yra 
sunkus ir neproduktingai gaišina laiką. Atsi
žvelgiant i tai, būtu visai tikslu Sąjungos Valdy
bos būstinę perkelti i bet kurią vietovę, kur 
visos darbo sąlygos būtu patogesnės ir palan
kesnės. Jau kelintas mėnuo kaip Valdyba to 
stropiai ir siekia, tačiau jos tuo tikslu deda
mos pastangos dar vis nedavė reikiamu re
zultatu.

Šiandien sulaukiame visokiu žinių apie mū
siškius įvairiose Vokietijos vietos. Iš vienur 
jos džiuginančios, malonios, iš kitur tamses
nės, liūdnesnės ir kartais keliančios susijau
dinimą. Būtu netikslu reikalauti ir laukti, kad 
Sąjungos Valdyba iš Wiirzburgo sutvarkytu 
visa ir pasiektu tai, kas galima pačioje vietoje 
pasiekti. Kur skyriaus ar bendruomenės vado
vybei pakanka apdairumo ir iniciatyvos, kur 
visi kaip vienas kuo galė'dami tai vadovybei 
nuoširdžiai padeda ir dirba, tenai netenka 
skustis sąlygų nepakenčiamumu. Skundžiasi 
daugiausiai tie, kurie rankas sudėję laukia „ma
lonės iš dangaus“, šiuo atveju pagalbos iš 
Wiirzburgo, net paprasčiausioms kasdienėms 
smulkmenoms parūpinti. Jeigu tad nestokotu 
veiklumo paskiri skyriai ir jū nariai, netektfi 
be reikalo priekaištauti Sąjungos Valdybai, 
kuri daro visa, kas jai esamu sąlygų leidžiama, 
kad palengvėtu sunki mūsiškiu dalia.

Lietuviu Sąjungos Bavarijos apygardos 
suvažiavimas.

S. m. rugsėjo 2 d. 13 vai. Mūnchene Įvyksta 
Lietuviu Sąjungos Bavarijos apygardos sky
rių ir komitetu atstovu suvažiavimas. Jame nu
matyta apygardos valdybos ir vietų atstovu pra
nešimai, apygardos valdomųjų organu (valdy
bos, revizijos komisijos ir garbės teismo) rinki
mai ir einamieji reikalai.

grižti i savo išlaisvintą tėvynę. Važiuojant yra 
įprasta vežtis dovanu. Mūsū dovana tėvynei 
bus likimo negandu užgrūdintos asmenybės, 
padidėjusios mūsų jėgos bei geresnis pasiruoši
mas sunkiam jos atstatymo darbui.

Lietuviu Sąjungos Dillingeno Skyriaus 
narius

Stasį STANKŲ 
ir Valeriją SPRINDYTE, 

sukūrusius šeimynini židinį, sveiki
name ir linkime laimingo saulėto 

gyvenimo.
L. S. Dillingeno Skyriaus Valdyba

Ar žinai?
šio karo išlaidos.

Ši karą bevesdamos paskiros valstybės iš
leido:
Amerika ..................
Rusija ......................
Britu imperija..........
Prancūzija ..............
Belgija......................
Čekoslovakija ..........
Olandija .......... ..
Jugoslavija ..............
Graikija ..................
Norvegija ..............
Meksika ..................
Ašies valstybės
Vokietija ..............
Japonija ..................
Italija ......................
Suomija ..................
Rumunija ..............
Okupacinės išlaidos 
Prancūzija ..............
Olandija ..................
Norvegija ..............
Kitos Europos šalys 
Nežinomos išlaidos
Iš viso karo išlaidu 1.033.281 milijonas doleriti

(Iš „Stars and Stripes“)

287.181 milijoną doleriti
135.856
130.355

16.980
3.400
1.500

889
220
165
93

286

280.000
49.754
14.500
2.000
1.750

17.100
2.975
1.317

16.000
40.000

Mes ieško
Šiame nuolatiniame mūsų leidinio skyriuje 

skelbsime tuos asmenis, su kuriais mūsų skai
tytojai nori susižinoti. Šie paieškojimu skelbi
mai kartu su mokesčiu, po 2 markes už kiek
vieną paieškomą asmenį, tuo tarpu įteikiami 
leidinio redakcijai per LS Dillingeno skyriaus 
valdybą. Nepasiturintieji gali būti nuo šio 
mokesčio atleidžiami.

Kartu prašome visus mūsū leidinio skai
tytojus, kurie turės bet kokiu žii iti apie skel
biamus paieškomus mūsiškius, at siliepti laišku 
redakcijai arba pasiskelbusiam ieškančiajam. 
Už tai iš anksto dėkojame.

Redakcija.
Dillingene t/D. Lietuviu stovykloje, esan

tieji lietuviai ieško:
1. Melnikas Albertas iš Griškabūdžio valse.

a) brolio Juozo, pask. metu buv. Tomo 
miesto ligoninėje,

b) Tamošaičio Alfonso, kilusio iš Žalio
sios v.,

c) Puodžiukaičio Gedimino iš GriŠkabūd- 
■ žio;

2. Bytautas Vincas — Bytautienės Domicėlės,
gyv. Tauragės apskr., Eržvilke;

3. Vera Brandtnerienė su sūnumi —
a) Juozo Brandtnerio iš Kybartti,
b) Leono Naujoko iš Kybartu, Bajorti km.;

4. Juodikis Petras iš Panevėžio —
a) dr. Venckūno Jurgio, pask. metu gyv. 

Leipcige,
b) Valiušaičio Algio, pask. metu gyv. Tel

šiuose,
c) savo broliu ir seserti;

5. Maksvytytė Birutė iš Krėtingos apskr., Sa-
lantū mst. —

a) Maksvyčiu Antano ir Stefanijos, pask. 
metu gyv. Breslave,

b) Maksvyčio Mykolo, pask. metu gyv. 
Breslave,

c) Maksvyčio Jurgio;
6. Bastys Juozas, gyv. Šakiu apskr., Daugė

liškiu km. —
a) Virokaičio Pijaus,
b) Gylio Antano,
c) Krulikausko Antano;

7. Rakšnys Stasys, pask. metu gyv. Palangoje
a) Jabubauskio Kazio iš Palangos,
b) Stankaus Kazio iš Krėtingos;

8. Jocius Antanas iš Veliuonos —
a) Povilaitienės Domos,
b) Jociaus Jono,
c) Povilaičio Jono;

9. Šturienė-Vaisiūnaitė Ona —
Vaisiūno Jono, buv. Biržų vaisė, vir

šaičio;
10. Cinikas Stasys, gyv. Vienoje —

Činiko Vytauto, pask. metu gyv Šiau
liuose;

11. Bružas Juozas, kilęs ši Mažeikiu apskr.,
Viekšnių mst. —

a) Bružo Felikso,
b) Bružo Adomo,
c) Lalienės Petronėlės,
d) Ancerevičiaus Miko,
e) Skleriaus Bronio;

12. Lazdauskas Juozas iš Garliavos —
Lazdauskienės Marcelės ir trijų vaiku;

13. Vilbikaitis Kazys iš Kauno —
a) motinos Vilbikaitienės Magdalenos,
b) sesers Dubickienės Magdalenos;

14. Kurauskienė Sofija iš Kauno —
a) brolio Venckūno Antano, pask. metu 

gyv. Elbinge,
b) brolio Venckūno Algirdo, buv. kariškio 

prie Jugoslavijos sienos;
15. Nagys Pranas iš Utenos —

a) brolio Nagio Juozo,
b) Obcarsko Stasio iš Utenos,
c) Petkevičiaus Prano iš Salako,
d) Valiukevičiaus Česlovo iš Vilkaviškio,
e) Grižo Prano iš Utenos;

Aiškėja kalintu lietuviu 
intelektualu likimas

Apie Stutthofo koncentracijos stovykloje 
buvusius lietuvius kalinius, kuriuos naciai iš
vežė iš Lietuvos 1943 metu kovo mėnesi, gauta 
šiek tiek žiniti.

Buvę stovyklos sargybiniai pasakoja, kad 
bolševikams artėjant, kaliniai iš Stutthofo stovy
klos buvo varomi dviem grupėmis. Pirmoji 
grupė kovo 6 ar 7 dieną pasiekė Lauenburga; 
kur jie iš ten buvo išgabenti, pasakojusieji 
nežino. Kelionė buvusi labai sunki; visa eilė 
varomųjų pakeliui žuvė. Antroji grupė, ne
pasiekusi Lauenburgo, buvo bolševiku atkirsta 
ir grižo I Gdynę; tenai sargybiniai išsilakstė, 
ir kaliniai pateko i sovietti rankas. Kas ten 
buvo iš lietuviti, pasakotojai negalėjo nurodyti.

Tikslesniti žiniti apie dali kaliniti gauta iš 
Lūbecko. Tenykščiai lietuviai iš Danijos Rau
donojo Kryžiaus birželio 11 d. sužinojo, kad 
jo žinioje (Kopenhagoje, Endrupvej 101) yra 
šie lietuviai, anksčiau kalinti Stutthofe: pulk. 
Juozas Narakas, pulk Oskaras Urbonas, prof, 
dr. Antanas Starkus, pulk. Itn. Vincas Blažys, 
dipl. ekon. Vytautas Meilus, Kazys Kuprėnas, 
maj. Julius Šurna, Jonas Šernas, Pranas Dūda, 
Klemensas Gumauskas ir Jonas Pajaujis.

Nepatinkrintomis žiniomis, prof. Balys 
Sruoga, kun. Alfonsas Lipniūnas ir kun. Stasys 
Yla esą atsidūrę Lietuvoje. Apie k:tus tuo 
tarpu nieko nežinoma. L2.

me s a vii j ii
16. Šaulienė Otilija iš Rokiškio —

a) Baleišienės-šlepavičiūtės Liucijos, pask. 
metu buv. prie Hamburgo,

b) Dauskurdienės - Šlepavičiūtės Vandos, 
pask. metu gyv. prie Hamburgo;

17. Sakaitė Marija iš Papilės —
a) broliu Sakti Antano, Alekso ir Jono,
b) švogeriu Knašo Artudo iš Papilės ir An

driuškevičiaus Vytauto iš Vaiguvos,
c) Bačkauskaitės Julijos iš Šiaulių,
d) kun. Liuko Rapolo iš Kauno;

18. Vasyliūnienė-Jonušaitė Elena iš Kauno —
a) Vasiliausko Kazio,
b) Čiurlionytės-Karūzienės Valerijos,
c) Šleževičiūtes - Mackevičienės Marijos, 

pask. metu gyv. Schleswig-Holsteine,
d) Simokaitienės-Juodeikaitės, Stefanijos, 

gyv. laikinai Bamberge;
19. Mickuckiai Henrikas ir Liuvika iš Raseinių

a) Končiti Jono ir Stellos, gyv. Austrijoje, 
Graze, Goethe-Str. 47/III,

b) Trumpiti Kazio ir Elenos, gyv. Fiirsten- 
felde,

c) Mikuckiu Vlado ir Janinos iš Telšiti,
d) Mikuckiu Vaclovo ir Onos iš Telšiti,
e) maj. Asminaičio Petro ir žmonos Juzės, 

gyv. Berlyne, Neu-Kolne, Siegfriedstr. 32,
f) Galiniu Broniaus ir Irenos, gyv. Brau- 

naue/t. Innu;
20. Nakrevičius Vincas iš Kretingos apskr.,

Veiviržėnų mst. —
a) . Kausteklio Prano,
b) Jociaus Aleksandro,
c) Ūselio Alfonso, — visi iš Veiviržėnti,
d) Žvinklio Bronislovo iš Mosėdžio,
e) Griciaus Valerijono iš Darbėnti,
f) Šarkausko Placido iš Andriejavo v.,
g) Zubernio Juozo iš Krėtingos v.,
h) Simanausko Liudo ši Plungės v.;

21. Matuzienė Eugenija iš Vilniaus —
a) Matuizo Vaclovo, gyv. Vilniuje,
b) Matuizo Jono, gyv. Valkininkti apskr.;

22. Šneideris Stasys iš Vilniaus —
a) Gerulaičio Vytauto, pask. metu -gyv.

. Vienoje, Margareten-Str.,
b) Šneiderio Vaclovo,
c) Šližio Justino, gyv. Vilniuje,
d) Bendoraičio Juozo, gyv. Kosline (Pome

ranijoje),
e) Krupšo Liudo su žmona ir
f) Burneckienės Genės iš Šiaulių, gyv. 

Zwickau (Ryt. Sudetuose),
g) Lukšio Antano iš Vilkaviškio apskr.,
h) Lukšio Vinco iš Vilkaviškio apskr.,
i) Polikausku Vlado ir Sofijos iš Kauno, 

gyv. apie Hamburgą,
j) Snarskio Zigmo iš Pilviškių;

.23. Herbstaitė Liucija —
a) Andrijausku Vlado ir Vaclovo iš Rad

viliškio,
b) Usecko Jono iš Radviliškio,
c) Čeponkos Alekso iŠ Radviliškio,
d) Cibulskaitės Birutės iš Pavenčiti,
e) Gafmonaitės Vandos iš Šiauliti,
f) Vinckevičiaus Vyto ir žmonos Felės iš 

Šiauliti,
g) Elinsko Vyto,
h) Vaškevičiaus Antano,
i) Tamkaus Juozo,
j) Pauliaus Alberto,
k) Ružansko Prano iš Šiauliti;

24. Vaičiūnienė Marija iš Naumiesčio —
a) Vaičiūno Juozo,
b) Vaitiekaičio Justino,
c) Vaitiekaitytės Onos,
e) Vaitiekaičio Juozo,
f) Vaitiekaitytės Juzės,
g) Bartaškaus Prano,
h) Bartaškienės Marijos, gyv. Insterburge,

25. Arlauskas Romanas iš Kauno —
a) Tautvaišo Povilo, pask. metu gyv. apie 

Nūrnbergą,
b) Škėmos Kazio, gyv. netoli Liepzigo,
c) Daniūnaitės Ados, gyv. Cottbuse,

. d) inž. Meiliūno Vinco, gyv. Riede, Salz- 
burge,

e) inž. Vladičkos Leono, gyv. Pfundse, Ti
rolyje,

f) inž. Dačinsko Juozo, gyv. Schwepnitze, 
Saksonijoje,

g) inž. Martinkaus Napoleono, gyv. Wūrz- 
burge,

h) Kunevičiūtes Birutės gyv. Berlyne;
26. Pocius Jonas iš Tauragės apskr. —

a) sūnaus Vytauto ir
b) Blinstrubo Teodoro iš Kupiškio,
c) Blinstrubo Broniaus iš Gardu;

27. Saulius Mykolas —
a) Sauliaus Vilio, pask. metu gyv. Dir- 

schaue,
b) Nomeikos Zenono, gyv. Berlyne;

28. Buzevičius Pranas —
a) Šnapščiti Viktoro ir Janinos, gyv. Rad

viliškyje,
b) Krikščūno Povilo, gyv. Šiauliti apskr.;

29. Mackevičius Vytautas —
a) broliu Mackeviciū Antano ir Liongino, 

gyv. Zarasti apskr.,
b) sūnaus Mackevičiaus Vaclovo iš Kauno;

30. Launikonis Jonas —
Launikonienės - Rupekaitės Marijos, gyv. 

Alytaus apskr., Simne;
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