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ir mes
Ši kartą mums tenka minėti savo Tautos 

Dieną ypatingose apystovose. Karo viesulas, 
'praūžęs per visą Senąjį Pasauli, ypačiai nu- 
teriojo Europą. Nebuvo aplenkta ir Lietuva.

Nebe vieną kartą mūsū tautai teko išgy
venti šiurpius laikus. Bet tai, kas buvo praei
tyje, neturi jokio palyginimo su dabartimi.

Niekuomet jos nebuvo ištikusi tokia didelė 
nelaimė, kaip dabar. Niekuomet anksčiau bu
vusios nelaimės nebuvo palietusios tokios ma
sės lietuviu tautos nariu ir pareikalavusios tiek 
žmonių gyvybiū bei padariusios jai tokiū mil 
iiniškū materialiniu nuostolio.

Šimtai tūkstančiū žmoniū, kurie 'tautos gy
venime vaidino ryškesni vaidmenį, turėjo ap» 
leisti savo kraštą. Dešimtys tūkstančiū tokiū 
žmoniū prievarta buvo išvežta iš savo krašto 
I tolimosios Azijos dykumas. Ne vienas tūk
stantis tokiū žmoniū turėjo merdėti kalėji
muose. Ne vienas tūkstantis tauraus jaunimo 
dėl mūsū tautos laisvės padėjo savo galvas.

Praeitin pažvelgus
Dar žiloje senovėje lietuvio gentys, stipres

nio kaimynu stumiamos, atsikėlė gyventi i da
bartinę Lietuvą ir pasiekė gintarini Baltijos 
krantą. Ne lengva joms buvo įsikurti šioje 
erdvėje, bet dar sunkiau buvo joms atsispirti 
anksčiau už jas valstybes sukūrusiu kaimynū 
spaudimui.

Mūsū prabočiū — lietuvio genčių, pamažu 
susiformavusiū i lietuviu tautą, proistorė, pir
mykštė istorija ir istorijos laikotarpis iki pat 
mūsū senosios valstybės žlugimo XVIII amžiaus 
gale pasižymėjo pastangomis išsaugoti savo 
gyvenamosios erdvės neliečiamumą.

Tais laikais, kada Lietuvos valstybė rytuose 
valdė plotus, siekusius Maskvos erdvę ir Juo
dąją jūrą, ji sudarė stipru barjerą, supanti ne 
tik Lietuvą, bet ir visą Europą nuo rytu stepių 
tautū antplūdžio. Taip pat nelengva buvo se
nosios Lietuvos kova ir su savo vakarū kai
mynu — germanais, kuriu kryžiuočio ordinas 
iš vakarū, o kalavijuočiu ordinas iš šiaurės 
siekė krikšto bei pagonybės naikinimo pre
tekstų užvaldyti Lietuvą ir sujungti savo 
Rytprūsiuose ir Kurše valdomus plotus. Ši 
kova truko ištisus du šimtmečius, kol vokiečiu 
ordinu galybė buvo palaužta ir vokiškoji 
ekspansija' i rytus buvo galutinai sulaikyta. 
Tai buvo mūsū didžiojo kunigaikščio, genialaus 
karo vado, politiko ir valdovo Vytauto Didžio
jo ir jo pusbrolio Jogailos, Lenkijos karaliaus, 
laikais.

Užsieniniu intrygū nuolat palaikomi, tarpu
savio vaidai mūsū senajai valstybei nedavė 
tiek sustiprėti, kad ji būtū galėjusi išlaikyti 
savo pozicijas. Ją veikusios išorinės jėgos buvo 
žymiai galingesnės. Jos veikė iš žymiai skait- 
lingesniū kaimyniniu kraštū, valdžiusiū milži
niškus plotus.

Netikra padėtis privedė Lietuvą prie pra
gaištingos unijos su Lenkija, kuri neatnešė 
mūsū kraštui laimės. Priešingai, Lenkijos ponu, 
paėmusiu ten valdžią I savo rankas, sukelti vai 
dai, persimetė i Lietuvą ir ją susilpnino. Tiek 
Lenkijoje, tiek vėliau ir Lietuvoje faktiną 
valdžią savo rankose turėjo neskaitlingas 
viršutinis gyventoju sluoksnis — bajorija, tuo 
tarpu liaudis buvo pavergta ir laikoma sąly
gose, kuriose nebuvo įmanoma jokia jos gyve
nimo pažanga. Jai buvo užkirstas kelias i 
gerbūvi ir i kultūros laimėjimus. Tokia būklė 
padėjo įsigalėti svetimoms įtakoms tiek poli
tinėje, tiek kultūrinėje ir ekonominėje srityje. 
Tai sukėlė didžiūnu vaidus kovoje dėl pirma
vimo ir įnešė nesantaiką, o tas trukdė konsoli
duoti savo krašto jėgas valstybės kūrimo bei 
stiprinimo darbui.

Susidėjusiū nepalankiu tarptautiniu apysto- 
vū ir vidaus nusilpimo pasėkoje, Lietuva 
neįstengė atsilaikyti rusu ir vokiečio spaudimui

Nuo Niirnbergo ibi Bambergo ...
Bambergas. Rugpjūčio pradžioje dešimt lie

tuvio iš Niirnbergo buvo vežami I Lietuvą. 
Bamberge transporto šefas kreipėsi i amerikie
čius, prašydamas leidimno savanoriškai grįžtan
čius tėvynėn lietuvius išgabenti iš amerikie
čio zonos. Amerikiečiu majoras, pats su ver
tėju nuvykęs i vietą. įsitikino, kad lietuviai 
buvo sugaudyti ir vežami prievarta, ir juos 
Išlaisvino. Jis netgi davė sunkvežimi jiems nu
vežti atgal I Nūrnbergą. (LŽ) 

ir turėjo žlugti kartu su savo sąjungininke 
Lenkija.

, Nuo 1795 metu, t. y., paskutinio Lenkijos 
ir Lietuvos padalinimo, lietuvio tauta išbuvo 
rusū valdžioje. Rusams nerūpėjo kultūrinis 
Lietuvos kilimas, priešingai, jiems rūpėjo jos 
nutautinimas. Nors dėl mūsū liaudies darbštu
mo ir sumanumo gyvenimas Lietuvoje buvo 
žymiai geresnis, negu Rusijoje, bet jis savo 
rėžtu žymiai "atsiliko nuo vakarū Europos 
kraštū.

Rusijos gyvenimo vidaus politikos apysto- 
vps palaipsniui privertė ją sušvelninti ir Lie
tuvą varžiusius pančius. Kad lietuvio tautai 
buvo lemta išlikti nesurusintai, turime būti 
dėkingi šioms apystovoms: 1) kad Lietuva 
buvo katalikiška, 2) kad rusai maža mokyklų 
Lietuvoje buvo pristeigę, 3) kad rusinimo po
litika buvo paremta brutalia jėga, o ne gu
drumu ir 4) kad prasidėjęs lietuviu tautos atgi
mimas sužadino jos tautinę sąmonę.

Tautinis atgimimas
Baudžiavos ir spaudos draudimo panaiki

nimas buvo svarbiausi veiksniai, davę galimy
bės lietuvio tautai pabusti iš letargo, slėgusio 
ją per šimtą su viršum metu. Tautinės sąmo
nės kilimas buvo pagrindinė sąlyga, kuri įgalino 
lietuvio tautą siekti geresnės ateities.

Pirmaisiais tautinės sąmonės žadintojais 
buvo Rusijoje ir užsienyje mokslus ėjusioji lie
tuvio jaunuomenė. Tautinės sąmonės žadini
mas ėjo per nelegalią spaudą, mūsū knygnešio 
slapta gabenamą iš prūsū, ir per slaptus visuo
meninio pobūdžio parengimus. '

Šiame tautos kėlimo darbe pionieriais 
buvo pasišventėliai tikrąja to žodžio prasme, 
kokiū šiais laikais sunku berasti. Savo ne
nuilstamą, pavojingą ir neapmokamą darbą, 
savo sveikatą ir neretai savo lėšas šie entu
ziastai — tikrieji patriotai mielai aukojo tau
tinei sąmonei gaivinti. Iškilo visa eilė tauriū 
tautos atgimimo vadu asmenybiū, kuriū veikla 
nulėmė tautos prisikėlimą. „Aušros“ ir „Varpo“ 

(Tęsinys 4 pusi.)

Žiaurusis karas, trukęs šešeris metus, pasi
baigė. Prezidentas Trumanas paskelbė, kad 
antrasis pasaulinis karas yra oficialiai užbaig
tas 1945 m. rugsėjo 2 d. Prieš šešeris metus, 
t, y., 1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietija buvo už
puolusi Lenkiją. Ta diena laikoma karo pradžia 
Europoje. Tolimuosiuose Rytuose karas buvo 
žymiai anksčiau prasidėjęs. Tenai Japonai už
puolė Mandžuriją 1931 m. Vėliau, 1937 m. Ja
ponija pradėjo karą su Kinija. Prieš Ameriką 
Japonija įstojo I karą 1941 m. gruodžio 7 d., 
kada be karo paskelbimo buvo užpulta Pearl 
Harbor ir amerikiečiū laivynui bei kariuomenei 
padaryta labai dideliu nuostoliū.

Kiek šis karas pridarė nuostoliū, dar nėra 
galutiniu duomenų, tačiau tai, kas jau žinoma, 
daro Šiurpu vaizdą.

Karas baigtas, ginklai nebežvanga, bet tikro
sios taikos nėra. Dabar prasideda diplomatinis 
„karas“ dėl pastovios taikos sukūrimo. Štai, 
š. m. rugsėjo 11 d. susirenka I Londoną užsie
niu ministerial 5 kiū didžiųjų galybių: Ameri
kos, Anglijos, Sovietu Sąjungos, Prancūzijos ir 
Kinijos. Ši konferencija truks, kaip iš Lon
dono pranešta, nuo 10 iki 14 dienu. Joje bus 
svarstomi šie svarbiausi klausimai: Italijos, Ru
munijos, Vengrijos, Bulgarijos ir Suomijos 

'įtraukimas I Jungtiniu Tautū šeimą, kad jos 
galėtu dalyvauti pasaulinėje taikos konferenci
joje. Be to, joje bus sprendžiamas Rūro krašto 
ir Reino srities svarkymas ir vokiečiū evakua- 
vimas iš Čekoslovakijos bei Lenkijai priskirtu 
Vokietijos sričiū.

Sovietū Sąjunga pradėjo akciją už nesi
kišimą i Rumunijos vidaus reikalus. Neseniai 
Sovietu oficiozas „Izvestija“ pradėjo pulti Są
jungininkus už tai, kad šie palaiko karaliaus 
prašymą naujai vyriausybei sudaryti. Sovietu 
Sąjunga laikosi principo nesikišti i kito krašto 
vidaus reikalus, nes tuo pažeidžiamas jo nepri
klausomumas.

Kiek mes prisimename, ne per seniai So
vietu Sąjunga reikalavo, kad Ispanijoje būtū 
pakeistas gen. Franco rėžimas. /

Rumunijos ministeris pirmininkas dr. Peter 
Groza lankėsi Maskvoje. Ta proga Kremliuje 
buvo surengti pietūs, kuriuose dalyvavo pats 
Stalinas.

Bulgarija buvo pasiruošusi parlamento rin
kimams, kurie turėjo būti pravesti pagal išsta
tytą vieną vienintėli kandidatū sąrašą. Sąraše, 
reikia manyti, buvo surašyti geriausjeji iš g«-

Margajame pasaulyje

Tautos Diena 
Dillingene

Dillingenas t,'D. Ligi šiolei buvusi I dvi 
stovyklas perskirta, lietuviu kolonija pirmo
siomis rugsėjo dienomis gavo bendras patalpas 
buv. kareivinėse. Pirmoji rugsėjo savaitė praėjo 
tvarkymosi ir ruošimos! ženkle: tvarkytas! 
naujose patalpose švariau ir jaukiau įsikuriant, 
ruoštasi ateinanti tautinė šventė iškilmingiau 
atšvęsti.

Iškilmės pradėtos sekmadienio rytą stovy
klos rajone, pirmąjį kartą šioje vietoje, mū
siškės trispalvės pakėlimu. Po to šventei pri
taikintas pamaldas lietuviams pavestoje bažny
čioje atlaikė kun. Br. Dagilis. Pamaldų metu 
buvo paskelbtas ganytojiškasis lietuviū vy
skupu laiškas šventes proga. Lietuviškos choro 
ir solo giesmės skambėjo ši kartą didingiau ir 
iškilmingiau kaip paprastą sekmadieni.

Antroji iškilmiū dalis prasidėjo pavakariais. 
Čia, Vytimi, tautinėmis spalvomis ir lietuviš
kais motyvais dail. Rūštelės kruopščiai išpuo
štoje stovyklos salėje, įvyko kolonijos lietu
viū posėdis ir meninė dalis. Nuoširdžiais, jau
triais žodžiais keldamas mintis i anuos laimin
guosius laikus, posėdi pradėjo LS skyriaus ir 
stovyklos valdybos pirmininkas V. Dunčia. 
Susikaupimas palydėjo kun. Br. Dagilio žodžius 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės pagerbti: mir- 
tinėje tyloje nuaidėjo raudą Jz. Vasylūno 
smuiko ir Myk. Sauliais viliončelės akordai 
„Marija Marija..Šventės proga susirinku
sius pasveikino estu komiteto pirmininkas.

Po to sekė turininga inž. VI. Švipo paskaita.
Meninėje dalyje su solo dainomis pasirodė 

stovyklos solistės: Cypienė, Barmienė ir Rūk- 
štelienė. Meninę dali baigdamas, mišrusis sto
vyklos choras, vedamas muz. Gaubo, padai
navo keletą grakščiū daineliū.

Minėjime dalyvavo ir vietinės UNRRAos 
vadovaujantieji pareigūnai.

riausiūū. Nepaisydamos to, Amerika ir Ang
lija pasiuntė notas dėl rinkimu nedemokratiš
kumo. Gavus šias notas, parlamento rinkimai 
atidėti, leista kurti vieną nauja politinę partiją 
ir leisti tos partijos laikrašti.

Apskritai paėmus, šiuo metu pastebimas 
Balkanuose didelis politinis judėjimas, kuri iš 
vienos pusės remia Sovietai, iš kitos — Vakarū 
Demokratijos. Šiū noras pravesti demokrati
nius rinkimus, gi Sovietū tikslas užsitikrinti 
komunistu vadovavimas.

Amerika užmezgė diplomatinius santykius 
su Suomija, nes tenai esą jau pravesti demo
kratiniai parlamento rinkimai. Suomijos mini
steris pirmininkas pareiškė atsistatydinsiąs, 
jeigu nebūsią nubausti karo kaltininkai.

Ispanijoje vyksta judėjimas už naujos 
vyriausybės sudarymą. Princas Don-Juan rei
kalaująs perduoti jam valdžios vairą. Meksi
koje sudaryta exilinė Ispanijos respublikos 
vyriausybė. Meksikos vyriausybė ją pripažino. 
Šios vyriausybės pirmininkas yra Jose Girai; 
I ją neįeina nei komunistai nei buvęs socialistu 
frakcijos premjeras Juan Negrins. Naujoji 
vyriausybė turės būti patvirtinta parlamento, 
kuris susirinks spaliu 1 d. Vyriausybė planuo
ja persikelti i Paryžių, kad greičiau, gen. 
Franco rėžimui žlugus, galėtu persikelti i 
Ispaniją.

Tolimuosiuose Rytuose vyksta Japonijos 
okupavimas. Kinijos ir Sovietū Sąjungos 30- 
čiai metu sudarytoji sutartis rodo, kad Sovietai 
rytuose oficialiai atsisako remti Kinijos komu
nistus, kurie iki šiolei buvo vis nesukalbami. 
Dabar gi šie patys paprašė Kinijos vyriausybę, 
kad komunistū vadas Mao būtū priimtas i dery
bas dėl .koalicinės valdžios sudarymo. Atrodo, 
kad Tolimuosiuose Rytuose vyksta lyg ir sta
bilizacija.

Amerikos delegacija su Stetiniumi prieša
kyje nuvyko i Londoną ruoštis būsimajai tai
kos konferencijai. Jie žada išbūti Londone 
3—5 mėnesius.

Pabaltijo valstybiū reikalas oficialiai dar 
neminimas. Pirmoje eilėje reikia mums laukti 
rezultatū Balkanuose, kur, kaip matėme, vyksta 
didelė diplomatinė kova.

Padėka
P. Emilijai Garbuzaitci, gyv. Mūnchene, už 

50,->- RM auką mūsū leidinio reikalams nuo
širdžiai dėkojame. Redakcija.

Vyskupų laiškas 
lietuviams

Lietuvos Vyskupfl, gyvenančio Vokietijoje, 
ganytojinis laiškas išstrėmine gyvenantiems 

lietuviams.
MYLIMIAUSIEJI KRISTUJE.

Praėjo jau keturi mėnesiai kaip Europoje 
suskambėjo čia karo pabaigą skelbią varpai. 
Daugeliui, ypač Vakaru Europos gyventojams, 
jie buvo ir pasibaigusios vergijos bei ištrėmimo 
pabaigos ženklai. Su džiaugsmu jie skubėjo grįžti 
I savo gimtąją pastogę, prie šeimos židiniu, 
iš kuriū jie buvo jėga išplėšti. Juos ištikusią 
nellimę mes gerai suprantame, nes ir mes 
esame ištikti panašaus likimo. Svenč. Panelės 
Marijos i dangų paėmimo šventė atnešė^ taiką 
ir Tuolimuose Rytuose. Mes ne vienas tikė
jomės Svenč. Panelės Marijos gimimo dieną, 
8 d. rugsėjo, mūsū tautos šventę svęsti jau 
savo laisvoje tėvynėje. Deja, mes liekame 
ištremime dar ir tolia gyventi ir drauge su 
psalmininku kartojame pilnus liūdesio ir 
skundo žodžius: „Deja, kad mūsū gyvenimas 
čia taip ilgai nusitęsė" (Ps. 119, 5).

Tačiau mes nenustojame vilčiū, kad ir 
mums išauš toji laimės diena, kad ir mes ga
lėsime grįžti i savo gimtąjį kraštą, pas savus, 
nevienas gal tik I savo sodybū griuvėsius. Bet 
kad tik tai Ivyktū grečiau trokštame visi. 
Mūsū visai negąsdina ten laukią mus darbai 
ir pirmūjū mėnesiu nepritekliai, nes tai bus 
tėviškės padangė, kur ir skurdas yra meilesnis, 
kur nieks neieškos mumis nusikratyti. Tik 
svarbu, kad esant ištremime mūsū dvasia 
nepalūžtu, bet, priešingai, tvirtėtū ir stiprėtfl 
dideliems tėvynės atstatymo darbams. Svarbu, 
kad mes grįžtume nauji žmonės, apsivalę nuo 
visko, kas gali nuodyti naujosios Lietuvon 
gyvenimą.

Visa, kas pasaulyje vyksta, net karas ir 
kitokios nelaimės, vyksta ne be Dievo valios 
ir leidimo. Visagalio Dievo planuose ir karai 
turi savo prasmę ir reikšmę. Šventajame 
Rašte jie beveik duolat vaizduojami kaipo 
Dievo bausmė tam pasauliui, kuris užmiršta 
Dievą ir jo įstatymus. Senojo įstatymo Teisėjfl 
knygoje tai nuolat pabrėžiama mintis; kiek
vieną kartą, kai Izraelitai pamiršdavo Dievą, 
Dievas juos atiduodavo i priešo rankas, bet kai 
tik tie Izraelitai vėl grįždavo I Dievą ir šauk
davosi jo pagalbos, Jis siųsdavo jiems vadą, 
kuris juos išgelbėdavo ir grąžindavo laisvės 
dienas. Panašiai Dievas elgėsi ir su stabmel* 
džiais. Kai kurias jfl tautas, kad jos prieš savo 
sąžinės ir sveiko proto balsą paniekino žmo
gaus prigimtyje glūdinčius Dievo įstatymus, 
Dievas visai išnaikino.

Babilonijos nelaisvė buvo viena iš didžiau- 
siū Dievo bausmiū išrinktajai tautai, užmiršu
siai Dievą ir dorą. Grįžti i Dievą, daryti at
gailą nepajėgė įkalbėti Izraelio tautai nei Dievo 
siūstieji pranašai. Skelbdami už tai Dievo 
bausmes jie buvo neapkenčiami ir net perse
kiojami. Pranašas Jeremijas už savo grąsinl- 
mus neištikimam Jeruzalės miestui buvo net 
t kalėjimą įmestas ir iš jo buvo išlaisvintas tik 
t Jeruzalė įsiveržusio priešo. (Jer. 39, 14).

žydai netikėjo Jeremijaus žodžiams,' Ispė- 
jantiems juos Dievo vardu. Jie manė pakan
kamai esą apsaugoti Jeruzalėje esančios šven
tyklos, kurioje Dievas gyvenąs, ir taip jie savo 
gyvenimo netaisė. Netikėjo nei tada, kai pra
našas įspėjo, kad tarnaujant stabams neiš
gelbės nei šventykla, o kad ji pati bus sugriauta.

Išrinktosios tautos akys atsivėrė tik išstrė- 
mime. 70 metu trukusi Babilonijos nelaisvė 
žydus galop grąžino i Dievą ir dorą. Nuo 
dabar jie buvo linkę savo uolumą įstatymo 
laikyme net perdėti, žiūrint daugiau įstatymo 
raidės, negu jo dvasios. Bet Dievas jū pa- 
stangū dorai gyventi nepaniekino ir nusikal
tusią, bet jau nubaustą ir besitaisančią tautą 
vėl grąžino I savo igmtąji kraštą, savo tėvynę. 

Mes savo ištrėmimą galime visai teisingai 
sugretinti su anuo žydū tautos ištrėmimu 1 
Babiloniją. Ir mūsū tauta nusikalto Dievui, 
JI užmiršdama ir ne visai gyvendama pagal 
Jo valią. Palyginus mūsū tautos dorini gyve
nimą caro režimo laikais ir nepriklausomybės 
metais, turime apgailestaudami prisipažinti, 
kad tauta nuolat žengė atgal doroje ir išti
kimybėje Dievui, užuot panaudoti nepriklau
somo gyvenimo laikus didesniam dorinimuisi 
ir. uolesniam tarnavimui Dievui. Neturime tat 
stebėtis, kad Dievas leido laikinai netekti 
laisvės.

Ne mus vienus ištiko ši nelaimė. Karas 
nusiaubė, net visą pasauli. Ir negalima sakyti, 
kad Dievas būtū neteisingas, leisdamas pasau
liui tokią nelaimę. Visi jam nusikalto. Vieni 
ji pati ir dorą užmiršdami, kiti nesistengdami 
taisyti klystančius, nesipriešindami piktam ir 
visi yra reikalingi bausmės, kad bent tuo būdu 
susiprastu ir pradėtu gyvenimą iš naujo. Ir 

(Tęsinys 5 pusk)
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Lietuvių gyvenimas
Leidžiami laikraščiai lietuvio kalba

Kaip informuoja Elta, propagandos tikslu 
Ukmergėje leidžiamas lietuvio kalba laikraštis 
„Kelias i socializmą“. Kitas laikraštis, savai
traštis „Raudonoji Lietuva“, išeina Šiauliuose. 
Mokytojams leidžiamas žujnalas „TarybO mo
kykla“. Lietuvos viešajame gyvenime ir spau
doje kaskart gausiau matomos svetimos pa
vardės.

Mirė Kazys Puida.
Amerikos lietuviu spaudos žiniomis, šiū 

metu sausio mėnesi Kaune mirė rašytojas ir 
vertėjas Kazys Puida. Jis yra parašęs ar išver
tęs 60 knygų. Mirė eidamas apie 62 metus 
imžiaus.

Jalbžykovskis Vilniaus arkivyskupas.
Amerikos lietuviu spauda rašo, kad Lietuva 

padalinta i dvi metropolijas — Vilniaus sritį 
tvarkąs arkivyskupas Jalbžykovsk’’. o Katino 
— prelatas Jakubauskas.

Žuvo vyskupas Karosas. »
Amerikos lietuvio spaudos žiniomis, Lietu

voje Žuvc Vilkaviškio vyskupas A. Karosas. 
Smulkesnės žuvimo priežastys nežinomis, bet 
manoma, kad jis žuvęs per karo veiksmus.

Neseniai Lietuvoje miręs arkivyskupas 
Pranciškus Karevičius. Manoma, kad kanki
nys vyskupas Matulionis buvęs nužudytas. 
Apie vyskupą M. Reini ir vyskupą K. Palta
roką jokiū Žinių neturima.

Privalomas rusO kalbos mokymas.
Gautomis žiniomis, rusu kalbos mokymas 

-Lietuvoje yra privalomas. Tam tikslu Lietu
voje išleista 60.000 rusO kalbos vadovėlio.

A. Miškinis gyvena Lietuvoje.
Emigrantu tarpe buvo pasklidę gandO, kad 

Lietuvoje palikęs poetas Antanas Miškinis yra 
luvęs. Tai neatitinka tikrenybės. Amerikos 
lietuviai praneša, kad A. Miškinis gyvena Lie
tuvoje, yra sveikas, gyvas ir savo poezijd ben- 
drabarbiauja tarybinėje spaudoje.
A. Venclova redaguoja „Tarybini Archyvą“.

Buvęs švietimo komisaras Antanas Venc- 
*ova atleistas iš švietimo komisaro parcigO ir 
paskirtas dabar Lietuvoje leidžiamo „Tarybi
nio Archyvo“ redaktoriumi. Archyve daug ra
šoma apie Pravieniškių, TelšiO ir kitu vietO 
žudynes, kur dabar vykdomi atkasinėjimai. 
Daug vietos skiriama Katyno žudynėms pavaiz
duoti.

Švietimo komisaru paskirtas Žiugžda.
įsteigta sporto komisarijatas.

Lietuvoje įsteigto sporto komisarijato ko
misaru paskirtas Aleksandras Šimanas, o jo 
pavaduotoju — Alfonsas Vietrinas. Žinomas 
sportininkas ir sporto veikėjas Stasys Šačkus 
ir sportininkas Leščinskas yra suimti ir la’Fomi ’ 
Kauno kalėjime.

yokieiiįaįe’
Ruošiamas sonatų koncertas.

Dillingenas t/D. Š. m. rugsėjo 23 d. čia, 
miesto salėje, vietinis LS-gos skyrius ruošia 
smuikininko solisto Iz. Vasyliūno sonatū kon
certą. Program-ie Mozarto. Brahmso ir Griego 
sonatos.

Diliingeno stovyklos gyvenimui vadovauja 
LS-go* skyriaus valdyba.

Persikėlus i naujas patalpas, rugsėjo 5 d. 
Įvyko visuotinis LS-gos Diliingeno skyriaus 
nariū ir lietuvio stovyklos gyventojo susirinki
mas. Jame buvo aiškiai nubrėžti stovyklos 
vadovavimo pagrindai, nors praktikoje jO buvo 
laikytasi beveik visą stovyklos gyvavimo laiką. 
Kadangi didžioji apskrities lietuvio dauguma 
gyvena stovykloje, nustatyta, jog visus Dil
iingeno apskrities lietuvio, tiek gyvenančio 
stovykloje, tiek už jos ribO reikalus tvarko 
LS-gos skyriaus valdyba, kuri tarpininkauja 
visais reikalais kreipiantis i amerikiečio įstai
gas — komendantūrą ir UNRRAą. Viduji
niams stovyklos reikalams LS-gos skyriaus val
dyba skiria vieną savo narį stovyklos admini
stratoriumi. Be to, valdybos skiriami ir at
leidžiami administratoriaus pavaduotojas, ūkio 
viršininkas ir kiti stovyklos pareigūnai. Nors 
daiktinėms pašalpoms skirstyti komisiją renka 
visuotinis susirinkimas ir ji savo pareigas at
lieka savarankiškai, tačiau jos darbu nepaten
kinti asmens savo pagristus skundus gali 
kreipti i valdybą, kuri jiems duoda eigą, lygiai 
kaip reikalui esant ji gali visuotiniam susirin
kimui pasiūlyti šią komisiją perrinkti. Visą 
skyriaus ir stovyklos atskaitornybė tikrina su
sirinkimo rinkta revizijos komisija.

Po tokio išsiaiškinimo buvo išrinkti valdo
mieji organai: valdyba, daiktiniu pašaipu skir
stymo ir revizijos komisijos. Stovyklos teis
mas. reikalui esant, bus sudarytas vėliau.

Naujoji LS-gos Diliingeno skyriaus ir lie
tuvio stovyklos valdyba, i kurią perrinkta bu
vusios valdybos dauguma, pareigomis pa
siskirstė taip: 1) pirmininkas V. Dunčia, 2) jo 
pavaduotojas J. Bružas, 3) iždininkas ir Švie
timo vadovas Kun. Br. Dagilis, 4) sekretorius 
J. Steponaitis ir 5) stovyklos administratorius 
St Vaškelis. Valdyba savo pareigas eina vie
nerius metus.

Daiktiniu pašalpū skirstymo komisija parei
gomis pasiskirstė šiaip: 1) pirmininkas Pau
lauskas, 2) jo pavaduotojas Bulota, 3) f sekre
torius Martinkus, 4) *11 sekretorius Gerutis ir 
5) turto sandėlio vedėjas Andrijūnas.

Naujojon revizijos komisijon išrinkti: 1) 
Bortkevičius, 2) Ignatavičius ir 3) Petkūnas.

Papildydama rinktąją vadovybę, valdyba 
paskyrė stovyklos administratoriaus pavaduo
toju Vyt. Saladžiū, ūkio viršininku agr. J. 
Pupininką, sargybos ir ugniagesiū kadro vir
šininku Ant. Martinkū ir kitus stovyklos parei
gūnus.

Kaimyniniu kolonija menininkai talkininkauja.
Eonauworthas. Š. m. rugiūčio 25 d. Do- 

nauwdrtho lietuvio kolonija suruošė mišrūji 
koncertą, kuriame pakviesti dalyvavo ameri
kiečiu vadovybės, latviu, estu ir lenkū atstovai.

Vietinės lietuviu kolonijos pirmininko Krei
vėno pastangomis ir energija, Donauwortho 
lietuviai turi puiku mišrūji chorą, vedamą 
paties Kreivėno, ir tautiniū šokiu ansambli. 
Solistu trūksta. Tai spragai užpildyti, teko 
kviestis i talką menininkus iš kitur. Taip iš 
Augsburgo atvyko dainininkai — šeštakaus- 
kienė ir Bakūnas, pianistas Šimkus ir dramos 
akt. Vasiliauskas. I kvietimą atsiliepdami, tal
kininkavo ir Dillingene gyveną menininkai: 
buv. Vilniaus Filharmonijos koncertmeisteris 
Myk. Saulius, Kauno operos koncertmeisteris

Iz. Vasyliūnas, Vilniaus" muzikos mokyklos 
insp. Gaubas ir dramos akt Aleknavičiūtė.

Koncertas praėjo gyva, pakilia nuotaika, 
primindamas kitados Lietuvoje ruoštus pana
šius koncertus.

Religinis koncertas.
Donauwdrthas. Š. m. rugsėjo 2 d. įvyko 

čia, Šventojo Kryžiaus bažnyčioje, religinės 
muzikos koncertas, kuri išpildė smuikininkas 
solistas Iz. Vasyliūnas. Vargonais pritarė An- 
tonię RehiiuBer. Koncertas susilaukė gausios 
publikos ir nuoširdaus pritarimo: jame buvo 
atsilankęs Donauwortho amerikiečio komen
dantas.

Gražūs jaunos stovyklos užsimojimai
Giinzburgas. Čia esančią lietuvio stovykla, 

įsikūrusią apie 6 km. i pietus nuo Gūnzburgo— 
Klein-Kotzo km. barakuose, galime laikyti 
viena jauniausiu, lietuviu stovyklO. Jos bran
duolį sudarė 162 lietuviai, rugpiūčio pabaigoje 
atvykę iš artimųjų vietovių: N. Ulmo, Bibe- 
racho ir kt. Be lietuviu, stovykloje gyvena apie 
500 latvio, kurie tvarko ir stovyklos ūkio rei
kalus. Lietuvio tarpusavio sugyvenimas geras, 
santykiai su latviais — kaip visur kitur. Mai
tinimas ir aprūpinimas neblogas.

Lietuvio gyvenimui vadovauja jau pirmo
siomis stovyklos įkūrimo dienomis sudaryta 
LS skyriaus valdyba: pirm. Simas Grina, jo 
pav. Henrikas Miliūnas, sekret. Benediktas 
Kačinskas, ižd. inž. Antanas Mačiulis ir narys 
Adolfas Kvedaras. Jau veikia stovyklos cho
ras, vadovaujamas P. Vacbergo. Sporto va
dovai — Bobinas ir Miliūnas — organizuoja 
sporto sekciją. Kai tik bus išspręstas patalpų 
klausimas, tuojau pradės darbą pradžios moky
kla. Steigiamam vaikū darželiui auklėtojomis 
kviečiamos lietuvės vienuolės. Gyvas susi
domėjimas jaučiamas šoferiu kursais, kurie 
baigiami organizuoti.

Dar vienas naujas lietuviškas laikraštis
Mūnchenas. S. m. rugsėjo 1 d, išėjo dar 

vienas naujas lietuviškas laikraštis — tai 
„Aidai“, kuriuos leidžia Spaudos Darbuotojo 
Kolektyvas, susibūręs apie Lietuvio Sąjungos 
Bavarijos apygardos vadovybę Mūnchene. Vyr. 
Redaktorius — dr. V. Bieliauskas. Laikraštis, 
nors dar tuo tarpu nesiskelbia periodiniu lei
diniu, ketina, kiek tai būsią galima, atsiriboti 
nuo politikos ir teikti savo skaitytojams infor
macinio pobūdžio, lietuvio reikalus liečiančiO 
aktualijų ir grožinės literatūros dalyko. Pir
masis „Aidu“ numeris, tiesa, kuklus, bet malo
nus, kultūringas.

Literatei dirba
Haffkrugas. Toje stovykloje, esam i >je 

anglu zonoje, gyvena 700 lietuviu. Veikia 
pradžios mokykla, vaikū darželis, choras ir 
sportininko ratelis. Pirmaujanti ir pagirtiną 
veiklumą rodo ten susispietę literatai — Juo
zas Kruminas, Nelė Mazalaitė, Jeronimas Ci
cėnas, A. Rimydis, J.Stonys ir kt. Neseniai 
rašytojas Jouzas Kruminas išleido rotatoriumi 
atspausdintą 60 pusi. literatūros almanachą 
„Baltija“, kuriame yra Fausto Kiršos, Bernardo 
Braždžionio, Nelės Mazalaitės, Antano Rūko, 
Antano Rimydžio, Juozo Krumino ir Alekso 
Ranito eilėraščiai; Fabijono Neveravičiaus, 
Pauliaus Gaubid, Jeronimo Cicėno bclektri- 
stika ir straipsniai. J. Kruminas yra išvertęs 

J. Londono ir Margaret Mitchell apsysaka: 
Almanachas iliustruotas ir daro kultūring-'. 
įspūdi. Iliustracijas atliko dailininkas A. M. 
Šimkūnas.

Ši mėnesi J. Kruminas išleidžia naują lite
ratūros ąlmanachą, kuriame bus naujausia B. 
Braždžionio poezija, ištrauka iš naujosios Ign. 
Šeiniaus knygos ir kt.

Rugpiūčio mėnesio antroje pusėje ivyko di
desnis meno sekcijos pasirodymas, kurio di
desnę grogramos dali sudarė J. Krumino vaiz
delis „Pabaigtuvės“ su V. Banaičio vedamu 
stovyklos choru ir J. Kviccinskaitės vedamail 
tautiniais šokiais; toliau buvo solo, kupletai 
improvizuoti šokiai ir kt.

Stovyklos lietuvio vaikams Švedijos Raudo
nasis Kryžius jau du kartus atsiuntė dovanėlio.

(LŽ)

Gyva lietuvio veikla Augsburge.
Augsburgas. Viename Augsburgo priemie

styje yra susitelkę apie 500 lietuviu. Veikia 
Lietuviu Sąjungos skyrius. Leidžiamas sieninis 
laikraštis. Organizuotas geras choras, kuris 
surengė kelis pavykusius koncertus. Koncerto 
surengiama ir bažnyčioje per pamaldas. Veikia 
simfoninis orkestras, kuriam vadovauja F. Va
leika. Sukurta pilna gimnazija ir veikia dvi 
gradžios mokyklos, o taip pat anglu, prancūzO 
ir vokiečiu kalbos kursai. įsteigti buhalterijos 
ir šoferiO kursai. Gyvai reiškiasi ir sportininkai.

Augsburge yra dar dvi lietuvjū kolonijos 
(apie 700 ir 200 žmoniū). LŽ.

Viskas trumpai
Amerika Europoje neteko 38.185 orinlO 

pajėgu žmoniū ir 18.418 lėktuvO. Majoras Ar- 
thuras Gordonas pareiškė, kad Vokietijoje oro 
karas laimėtas dėl robotiniū ir raketinio bombų 
imoniū naikinimo.

Maskvos pranešimu. Sovietu armija per 20 
dienū ofensyvos Tolimuosiuose Rytuose paėmė 
nelaisvėn daugiau kaip 513.000 Japonu kari
ninko ir kariu, iškaitant 81 generolą.

Rytiniame Britu salos papraštyje buvo 
išdėliota daugiau kaip 260.000 minū, kad būtfl 
apsaugotas įplaukimas i Šiaurės jūrą. Dabar 
prasidėjo minū žvejyba.

Fordo auto bendrovė planuoja dar šiais me
tais pagaminti 80.000 keleiviniū automobiliū, 
kaip pareiškė Henry Fordas II, vykdomojo ko
miteto vice-pirmininkas.

Churchilis su svetima pavarde vyksta t Ita
liją 10 dienū poilsiui. Jis bus ten Sir Haroldo 
L. Alexandcrio svečias. Savo buvimo metu 
Churchilis vengs politinio kalbū ir laiką praleis 
golfą žaisdamas, piešdamas ar rūkydamas.

Pirmoji Europos valstybė, galinti pradėti 
maisto produkto eksportą, yra Danija. Netru
kus ji pradėsianti eksportuoti mėsą ir sviestą.

Paskutiniai vokiečio kariai iš Norvegijos 
bus išsiųsti spaliu mėnesi. Sąjungininku ka
riuomenė, įskaitant čia ir Amerikos bei Angli
jos karines igulas, tikimasi, iš Norvegijos pasi
trauks dar šiū metfl pabaigoje.

Pelėda: Vaikai, palikite rupūžę ramybėje ir 
eikite Žaisti nuošaliau.

(Pelėdukai nustreksi toliau, jais paseka 
pelėda. Atskrenda mašalas ir, apsukęs 
ratą, nutūpia rupūžei ant nosies.) 

Mašalas: Zi-zi-zi! Noriu kraujo atsigerti. 
Rupūžė: Mašalėli, tu ilgasnapi, mano kraujas 

tau nepatiks. Be to, kol mano kraują tu 
per storą odą pasieksi, tikrai savo snapeli 
nusilauši. (Sučepsi, mašalas išsigąsta ir 
zizdamas nulekia.) Tavo laimė, kitaip būčiau 
tave suvalgiusi.
(Atlekia apuokas ir nutūpia ant medžio 
šakos, netoli rupūžės, kuri pamažu ropoja 
aplink medi.)

Apuokas: Vargas tau, kūmute! Visą gyvenimą 
turi po žemę ropoti.

Rupūžė: Ne visi galim būti vienodi. Vieni 
lekioja oru, kiti vaikšto žeme. Man nėra 
ko būti nepatenkintai savo dalia. Manau, 
kad žemėje mažiau pavojū, negu ore.

Apuokas: Tai jau netiesa! Man nė jokiū pavojū 
nėra. Tuo tarpu žemėje tave bet kas gali 
perminti.

Rupūžė: Galvok, sveiks, kaip tinkamas. Man 
ramiausia būti žemėje. Iš viso, i viršų net 
pažvelgti tingiu.
(Palenda po kelmu ir ima knarkti.)

i Apuokas: Tai tau sutvėrimėlis! Ropoja po 
purvą ir tingi net akis i dangū pakelti. Ne 
pakeliui mums, sparnuočiams, su tokiais 
šliužais! Vėk, vėk!...
(Sušunka ir nulekia.)

fUž dan g a.)
’asis paveikslas

Girdėti naktigoniu daina. Matyti netoliese 
degančio laužo šviesa. Apynasriu nešinas, 
ateina l-mas piemuo.

Gintaras Dudutis.

Nakties balsai
4-riū paveikslu scenos vaizdelis vaikams.

Antrasis paveikslas
Užteka didelis, raudonas mėnulis. Jo šviesa, 
krisdama pro medžiu šakas, marguliuoja 
ant žemės.
(Pelėda atsiveda savo tris vaikus mokyti 
skraidymo. Pelėdukai: Peštukas, Braškutė 
ir Plėšriukas ginčyjasi.)

Peštukas: Mamyte, aš noriu pirmas skristi.
Draskutė: Ne, Peštuke, pirmiausia aš!
Plėšriukas: Nei vienas, nei kitas. Plėšriukas 

skraidys pirmas!
Pelėda: Nesipeškite, vaikni! Skraidymo pa

moka bus visiems kartu. Prašau stoti i eilę 
ir pasiruošti.
(Pelėdukai dar murma.)

Pel Ida (rodo, kaip reikia skraidyti): Viens — 
ištiest sparnus ir vėl suglaust! Viens — 
ištiest, du — suglaust! Dar kartą, dar kartą! 
Gerai! Du — ištiesti sparnus ir pašokti, 
nutūpus — suglausti! Viens, du, viens, du ...

(IŠ krūmu išlenda didelė rupūžė ir šny
pščia.)

Pelėdukai (nusigąsta ir ima klykti): U-ū, U-ū, 
U-ū. (Rėkia.) Mamyte, bijau!

Pelėda: Ša. vaikai! Tai tik rupūžė. Nebijokite, 
ji nieko nedarys, nes kitaip aš jai galvą 
perskelčiau.

(Pelėdukai apžiūrinėja rupūžę.)
Peštukas: Tokio gyvio dar nemačiau!
Draskutė: Nematei todėl, kad užaugai medžio ; 

drevėje ir dabar tik pirmą kartą nulipai i 
žemėn.

Plėšriukas: Mamyte, kodėl ji tokia biauri? 
Salta, drėgna ir be plunksnų! Spuoguota...!

1-mas piemuo: Bet kurgi galėjo dingti tas mano 
širinis?! Visus krūmus išlandžiojau ir jo 
neradau. Tartum i žemę prasmego. A-ū, 
A-ū! (Sušunka, prisidėjęs delnus prie bur
nos. Iš toli atsiliepia aidas: A-ū, A-ū!) 
Reikia eiti prie laužo ir prašyti pagalbos 
arkliui surasti. (Nueina.)

Širmis: Baisiai įkyrūs tie naktigoniai! Ne gana 
to, kad per dieną artojas sekioja iš paskos, 
nėra ramybėsnė naktį. Bet aš ne kvailys: 
kol naktis, jie manęs nesuras. (Edą žolę ir 
prunkščia.) Dar daug sodrios šolelės aš 
prisiėsiu, kol ims brėkšti, ir jie pastebės 
mano pėdas rasotoje žolėje. Ir vėl ateina! 
(Širmis skubiai lenda i krūmus.) 
(Ateina piemens: 1-mas ir 2-ras.)

1- mas piemuo: Atsipūskim valandėlę. (Sėda
ant kelmo ir atsidūsta.)

2- ras piemuo: Ir aš pavargau. (Sėdasi.) Visą
dieną ganiau bandą. Vietoje to, kad pail
sėčiau lovoje, trankykis po krūmus! Sunki, 
oi, sunki mūsų piemenų dalia!

1-mas piemuo: Nenukabink nosies! Ir mes tu
rime kuo pasiguosti. Padūduokime! (Abu 
išsiima skudučius ir dūduoja:)

Tu, tu, tu-tu-tu,
Ta, ta, ta-ta-ta...

1- mas piemuo: Jau brėkšta, reikia, grįžti prie
laužo.

2- ras piemuo: Eime! Man jau linksmiau.
(Nueina švilpaudami.)

(Uždanga.)

Ketvirtasis paveikslas
Brėkšta. I sceną atlekia nakties peteliškė 
ir šv. Jono vabalėlis.

Vabelėlis: Pavargau. Visą naktį lakiojau, vis 
tau kelią šviesdamas.

Peteliškė: Dėkui tau, vabalėli, už gerą širdelę. 
Kol mačiau tavo šviesą, kuri man kelia rodė, 
linksmiau buvo mano sieloje. Žinai, nebeil
gai man liko gyventi. Tik iki aušros! Pasi
lik su manimdar nors akimirką.

Vabalėlis: Mielai, pcteliŠkėle! (Suka ratu api< 
tupinčią peteliškę.)

Peteliškė (plesdena sparneliais): Baigiasi mano 
gyvenimas! Sudiev, pasauli, sudiev!

Vabalėlis: Sudiev, mieloji peteliškėle. Aš nors 
dar nemirsiu, bet jau brėkšta, laikas už
gesinti savo fosforinę lemputę. Laikas ir 
man miegučio. Labanaktis!
(Peteliškė nustoja plesdenti, virsta ant šono 
ir miršta.)

šikšnosparnis (atlėkęs ir pakibės medyje): Ne 
labanaktis, nes ti?, vabalėli, miegi ne naktį, 
bet dieną. Turėtumei sakyti: ramios dienos 
arba labadienis!
(Vabalėlis jau nebeątsiliepia. Pro sodrią 
žolę atpūkšnoja ežys.)

Ežys: Kad tave kiškis! Tai sunki buvo kelionė! 
Pataikiau listi pro pačią tankmę: sušilau, 
sušlapau ir net keletą spygliu palydėjau. 
O tas nelabasis, kuris ant manęs užlipo, 
turbūt, gerokai susibadė. Taip jam ir reikia. 
Kodėl aš niekam ant galvos nelipu?!

Šikšnokparnis: Tavo teisybė, eželi! Aš taip 
pat nieko neužkabinu ir nieko neužpuolu, 
jei neskaityti tu museliū, kurios skirtos 
mano maistui. O ką gi valgai tu, eželi?

Ežys: Aš valdau visa, kas skanu: peles, slie
kus, kartais kokią užsižiopsojusią gyvatėlę 
suraitau...

Šikšnosparnis: Gyvatę?! Ir tu nebijai numirti? 
Juk ji nuodinga!

Ežys: Man jos nuodai vieni niekai! Suraitau, 
kaip tie žmonės minagą su garstyčiomis, ir 
einu miegoti. Jau labai noriu miegp, sudiev! 
(įlenda I krūmą ir užknarkia.)
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Koks didis buvo Rooseveltas?
Gerald W. Johnson

[o vieta istorijoje, laimėta jo vado
vavimu depresijos ir karo metu, 

augs kartu su Jungtinėmis Tautomis
Koks didis buvo Franklinas Delano Roose

veltas? Jo didybė pilnumoje neaprėpiama ir 
pareina nuo daugelio faktu, kurie dabar dar 
negali būti nė apitikriai įvertinti.

Vienas jū yra, pavyzdžiui, Jungtinės 
Tautos. Niekas dabar dar neįsivaizduoja, 
kuo jos taps i§ tikrųjų. Jū sukūrimas bet gi 
buvo Roosevelto idėja, ir jeigu ji pavyktū 
įgyvendinti, — ji būtu traktuojama, kaip did
žiausias laimėjimas civilizacijos istorijoje.

Ką. mes tikrai žimone apie Rooseveltą, yra 
tai, kad jis išvedė savo tautą laimingai, nesu
griaudamas jos vieningumo bei valdymosi for
mos, iš dvieju dideliu ir baisiu krizių ir tuo 
davė visam kitam pasauliui standartą, pagal 
kuri galima matuoti jo vyriausybes.'

Pirmoji krizė, su kuria jam teko grumtis, 
buvo depresija, kuri kaip tiktai buvo pačiame 
žydėjime, kai jis 1933 metu kovo 4 dieną pe
rėmė valdžią. Ji prasidėjo ar, tiesą sakant, 
ėmė jaustis su prekių rinkose vykstančia pa
nika 1929 metais spaliu men. jr, juo tolyn, tuo 
labiau didėjo.

Rooseveltas iš karto nepašalino jos. Faktinė 
padėtis po valdžios perėmimo per keletą mėne
sio dar daugiau pablogėjo ir savo kulminacini 
tašką pasiekė 1933 metu pavasari. . Jis tačiau 
mus pažadino iš mūsū gyvenimo letargo, in
spiruodamas mus tvirtai atsistoti ant kojų ir 
kovoti su ja. Tada mes pasijautėme geriau — 
kilo mumyse pasitikėjimas savimi.

Depresija palietė ne tik Ameriką, bet ir 
visą pasauli. Iki tam tikro laipsnio ji palietė 
visas valstybes, jos pasėkoje krito net kai ku
rios vyriusybės. Vokietija desperacijos meta 
griebėsi diktatūros. Tą pat padarė Ispanija, 
panašiai pasielgė Graikija, Jugoslavija ir Ru
munija. Italijoje jau seniau buvo įvesta dikta
tūra, o Japonijoje militarizmas viską kietai 
perėmė savo kontrolėm

Net Jungtinės Amerikos Valstybės krizės 
metu buvo irgi netoli desperacijos. Baimės 
dėl galimo kai kuriuose JAV kraštuose bado 
akivaizdoje, jo vadovaujama vyriausybė padarė 
tokius sprendimus ir žygius, kokiu dar niekad 
nėra buvę, išleido tokias pinigu sumas, kurios 
niekad taikos metais nebuvo išleistos.

Rooseveltas buvo kelrodis
Pakartotinai buvo jis išrinktas prezidentu 

tiktai dėl to, kad jis buvo laikomas kelrodžiu. 
Daugelis jo veiksmu nesuprato. Yra tikra, kad 
jis administratoriumi neužsirekomendavo. Jis 
neryžtingai skirdavo autoritetus, o dar ne- 
ryŽtingiau šalindavo nekompetetingus asmenis, 
jeigu jie jam asmeniškai patikdavo. Nemėg
iamas ginču bei nesusipratimu, jis kai kada 
leisdavo žmonėms galvoti, jog jis sutinka su jū 
nuomone bei pasiulijimais, iš tikrūjū būdamas 
priešingos nuomonės. Dėl to buvo kaltinamas 
veidmainyste. Tuo pačiu jis įsigijo priešu. Blo
giausia tačiau, kad niekada nebuvo jo repre
zentuojamojo vyriausybėje paliestas laisvu 
rinkimu ar kalbos laisvės klausimas.

Vienas dalykas, kuris visada buvo užskai
tomas jo kreditan, buvo tas, kad jis buvo di
delis humanistas. Taip pat jis buvo laikomas 
valstybės vyru — visuomenininku: jo šalta galva 
buvo vertinama daugiau, kaip jo karšta širdis.

Pirmosios krizės efektai — depresija —- 
tebevyravo mumyse, kai užgriuvo antroji —• 
karas. Roosevelto pasitarnavimai krizės metu 
nesuskaitomi, o jū pora ypatingai pabrėžiama.

Pirmasis — jis ne tik numatė gręsianti pa
voju, bet ir įspėjo dėl jo.

Antrasis — jis žinojo, kuriuos ir kaip pasi
rinkt! kariškius pradžioje, leisdamas jiems pas
kum veikti jū pačiū iniciatyva.

Woodrow Wilsonas numatė karą prieš 1917 
metus, bet jis nežinojo, kaip įspėti mus. Kas 
tik jo apie tai buvo sakoma, buvo priimta 
juokais ar nepripažintą. Rooseveltas sugebėjo 
įtikinti taip efektingai, kad net milijonas vyrū 
buvo pastatyta po ginklu, apie tuzinas karo 
laivu ir atitinkamas kiekis smulkesniū pasta
tyta ar buvo statoma dar metai prieš karui 
prasidedant. Šis pasiruošimas sutrumpino karą 
daugeliu mėnesiū, o gal net metu.

Per revoliucini s karą Jurgis Washingtonas 
keitė generolą po generolo, kol atrado geriau
siąjį. Madisonas 1812 metū karo metu išsiaiš

Kaip pateKtl I Jungtines Amerikos Valstybes
Nemaža Vokietijoje esančiu lietuviū domisi 

galimumais persikelti gyventi i Jungtines Val
stybes, jei grįžti i Lietuvą būtū neįmanoma. 
Apie imigracijos (įvažiavimo ilgesiam laikui) 
i Jungtines Valstybes galimumus iš Lietuvos 
Generalinio Konsulato New-Yorke patirta:

Lietuviū įstaigos (pasiuntinybės, konsulatai) 
Tai grynai Jungtiniū Valstybū dalykas, ir jokios 
kitu krastū atstovu protekcijos ar intervencijos 
šiame klausime tuo tarpu neturi jokios įtakos, 
nepaisomos. Tad asmenys, norintieji imigruoti 
I Jungtines Valstybes, pirminausia turi kreiptis 
i Jungtiniū Valstybiū konsulatą, kur galės gauti 
papildomū, čia nepaminėtu, nurodymu. Da
bartiniu laiku įvažiavimas i Jungtines Valsty
bes beveik iš viso neįmanomas. įvažiuoti ga
lėtu tikėtis tik tas, kuriam Jungtiniū Valsty
bių pilietis išrūpintu atitinkamus dokumentus 
ir, būdamas pasitūris, savo turtu garantuotū 
jo išlaikymą. Be tokios garantijos įvažiuoti 
neįmanoma, čia jokiū išimčiū nedaroma. Be 
to, I Jungtines Valdstybes norintieji vykti turi 
žinoti, kad ten, greičiausiai, gal visą laiką teks 
dirbti fabrike ar žemės ūkyje; anglū kalbos 
pramokimas taip pat čia nedaug ką žada.

I Jungtines Valstybes patekti norinčiojo gimi
nės ar draugai, gyvenantieje Jungtinės Valsybėse 
ir norintieji savo Europoje esančiam giminei 
ar draugui padėti imigruoti I Jungtines VaP 
stybes, turi Jungtinėse Valstybėse užpildyti 
ilgas anketas ir užsieniū reikalu ministerijai 
(State Department) suteikti smulkiu žinifl apie 
imigracijos ar kitokios vizos prašanti savo gi
minę ar draugą. Tad I Jungtines Valstybes 
norintieji vykti asmens, siekdami paskubinti 
išvykimo reikalą, savo giminėms ar draugams 
Jungtinėse Valstybėse turi nusiūsti pilnus ir 
išsamius atsakymus f Šiuos punktus:

1) įvažiavimo vizos prašančiojo vardas, pa
vardė, . taip pat vardas ir pavardė tū šeimos 
narifl, kurie vyktū kartu su vizos prašančiuoju; 
2) gimimo vieta ir laikas; 3) tautybė; 4) tiks
lus dabartinis adresas ir kuriame JAV kon
sulate vykti norintysis yra įteikęs grašymą dėl 

kino, kad geriausiu jo generolu Jacksonas tapo 
tiktai tada, kai karas buvo baigtas. Polkas per 
Meksikos karą laikė Scottą styrinėti už rašti
nės stalo Washingtone daugiau kaip metus 
laiko, prieš leisdamas jan\ perimti vadova
vimą ir laimėti karą. Lincolno vargai surasti 
generolą, tinkamą vadovauti, žinomi kiekvie
nam mokiniui. Rooseveltas, priešingai, buvo 
iš pat pradžių tikras savo pasirinkime. Pasi
rinkus Marshall! ir Kingą, jam nebeprisiėjo 
keisti vyriausiojo vadovavimo.

Du didieji jo pasiūlijimai
' Toliau, pripažįstama jo aukštoji strategija. 

Prezidentas laikomas atsakingu už du savo pa- 
siulijimus, kaip jū autorius.

Vienas — baigti pirma karas su Vokietija, 
vėliau su Japonija.

Kitas — invazija I Europą pro Šiaurinę 
Afriką.

Abiejū pasiulijimū išdavos išsisprendė ste
buklingai teigiamai.

vizos; 5) kuriose vietose vykti norintysis 
gyveno ir po kiek laiko apytikriai kiekvienoje 
vietoje; jei svetimšalis buvo kuriame krašte 
internuotas, duoti paaiškinimą apie tai ir nu
rodyti, kiek ilgai tatai truko; 6) koks įvažia
vimo I Jungtines Valstybes tikslas (nuolatinis 
apsigyvenimas, laikinis prekybos vizitas, tran
zitas, studijavimas IAV mokyklose ir t. t.); 
7) šeimos padėtis; jei vedę ar persiskyręs, duoti 
smulkesniū paaiškinimu apie kitus šeimos na
rius; 8) jei vedęs (ištekėjusi), tai ar kartu 
keliauja žmona (vyras) ir vaikai, jaunesni kaip 
18 metū amžiaus; jei jie kartu nekeliauja, tai 
paaiškinti priežastį; 9) vardai, pavardės ir 
adresai artimu ginimiū Jungtinėse Valstybėse; 
suteikti žinias apie giminystės ryši ir nurodyti, 
kiek ilgai jie Jungtinėse Valstybėse gyvena; 
10) vardai, pavardės ir giminystės ryšiai dabar 
Europoje, Azijoje ir Afrikoje gyvenančio ar- 
tlmū giminifl (broliai, seserys, tėvai); 11) su
teikti smulkias žinias, kur, kada ir kokias mo
kyklas bei universitetus atvykti norintysis 
baigė ir kokius laipsnius bei specialybės įsigijo; 
12) ką veikė vizos prašantysis nuo 1930 metu; 
smulkiai iSdėstyti darbo vietas ir eitas parei 
gas; 13) kokioms organizacijoms ar draugijoms 
priklausė vizos prašantysis; duoti smulkias 
žinias apie kiekvieną organizaciją, suteikiant 
visai smulkius paaiškinimus apie tū organiza- 
oijū tikslus; 14) ar įvažiuoti norintysis buvo 
kada baustas už politinę veiklą; jei taip, tai 
už kokią ir kokia bausmės rūšim; 15) ar sve
timšalis kada buvo šiū organizacijų nariu: 
a) komunistu, b) anarchistu ir c) bet kokios 
grupės, siekusios jėga nuversti valdžią; 16) ar 
svetimšalis yra kada gyvenęs Jungtinėse Val
stybėse; jei taip, nurodyti datas; 17) kur 
mano svetimšalis apsigyventi, jei būtū įsileistas 
I Jungtines Valstybes; 18) kuo tuo atveju jis 
mano verstis (ką veikti).

Tik tikslius atsakymus I aukščiau sumenėtus 
klausimus turėdamas, giminė ar draugas Jung
tinėse Valstybėse gali pradėti daryti žygiu 
gauti imigracijos dokumentus savo Europoje 
esančiam giminei ar draugui. LŽ.

Rooseveltas buvo tarptautinis autoritetas, 
daugiau kaip bet kuris kitas Amerikos Prezi
dentas. Mes nežinome ir gal nesužinosime, 
kiek jo padaryta bei pasitarnauta tarptautiniū 
intrigų scenų užkulisiuose, bet mes žinome 
tikrai, kad jo svarbiausia funkcija buvo —
laikyti reikalus vienose rankose. Rooseveltas 
buvo tarpininkas, kompozitorius, gražbylysčiū 
autorius, k. a.: ofišuodamas Staliną, paglosty-! 
damas pasišiaušiusias Churchilio plunksnas, per
kalbėdamas Chiang Kai-sheką, kad Kinijos iš-1 
laisvinimas neignoruojamas, išlaisvindamas* 
Prancūziją, kuri grąžinama I fronto liniją, nors 
būdama pusprotiškai karo žaizdū įgelta.

Jis buvo geresnis, negu geras
Reikia pripažinti, kad visoje žmonijos isto

rijoje nežinomas faktas, jog nė pusė Sąjungi- 
ninkū mąsto jungtiniū pajėgu nėra išsilaikiu
sios ir dar toki ilgą laiką bei prieš toki dideli 
spaudimą. Kaip jungtis, Rooseveltas buvo ge
ras, net daugiau, kaip geras. Jis buvo didis.

Yrą iš vokiečiu karininkė, paimtu i nelais
vę, patirta, kad Hitlerio negąsdino Jungtinės 
Tautos. Jis galvojo, kad 46 tautos, paprastai, 
negalės darniai sugyventi tiek1 ilgai, kiek reiki* 
laiko Vokietijai nugalėti. Eisenhoweris jau 
sėdėjo ant Elbės kranto, o rusai apšaudė Ber
lyno fortus, kai Hitleris prisivertė įtikėti ste
buklą, Roosevelto parašyta. Taip Rooseveltas 
yra geriausias iš žinomųjų.

Priežastis, kuri sėkmingoje vienybėje laikė 
Jungtines Tautas, yra jo duotas vyriausybės 
standartas, vyriausybės forma, kuri kaip’ tik 
ir sudaro Jungtiniū Tautu reikalingumą.

Keturios laisvės, ypatingai dvi paskutinio
sios, yra tas minėtasis standartas. Bet kuri 
vyriausybė gali garantuoti rinkimu bei kalbos 
laisvę. Rooseveltas gi yra pasakęs, kad pa
sisekusia vyriausybe laikąs tokią, kuri galėtfl 
duoti žmonėms noro (egoizmo) laisvę ir bai
mės (atsieit, karo) laisvę. Jū nė viena vyriau
sybė, neatlikus: tam tikru susitarimu su savo 
kaimynais, nepajėgs duoti savo žmonėms. Jeigu 
net Jungtinės Amerikos Valstybės, visū val
stybiū turtingiausia šalis, galėtū išlaisvinti 
savo piliečius nuo noro, jie vistiek vaikščiotū 
baimėje dėl galimo'kito karo, panašaus i da
bartini. Jos turtingumas kaip tik padidintū 
baimę, nes jis abejingus plėšikus paskatintū 
prie noro. .

Jeigu baimės laisvės davimas yra vyriausy
bės pareiga, jos pačios uždavinys yra ir tarp
tautinio saugumo organizavimas. .Paklupdžiu- 
sios Vokietiją ir jos dalininkus, dėl to ir kovoja 
Jungtinės Tautos. Pagaliau tai ir yra prie
žastis, dėl kurios Sąjungininkai nepairo.

Septynerius metus išlaikė Rooseveltas Jung
tines Amerikos Valstybes ekonominės krizės 
neperblokštas, apsaugodamas jas nuo subirimo 
prieš stiprias jėgas. Ketverius karo metus jis 
išlaikė laisvės pasaulyje tautas vienybėje prieš 
galingas jėgas, kurios kaip tik siekė išskaidyti 
jas paskiromis dalimis.

Vien tai iškelia Rooseveltą aukščiau už visą 
eilę Amerikos Prezidentu. Jo planas yra tikra 
tarptautinė organizacija, Jungtines Tautos, kuri 
galėtū žmonijai duoti karo baimės laisvę.

Tai lieka mums padaryti. Gal būt, tai ne
bus galima įvykdyti, bet jeigu gi pasisekto, — 
didžioji nuopelnū dalis tektų Franklinui D. 
Rooseveltui.

Išvertė J. Bružas.

Šikšnosparnis: Laikas ir man poilsio. Kur čia 
suradus tamsu ir ramu kampeli? Žinau, 
įlįsiu i jaują. Ten žmonės bijo eiti, many
dami, kad vaidenasi. (Sušvilpia ir nulekia.) 
(Pamažu švinta. Artėja Aušrinė, apsisiau
tus pilko šilko skraiste, mažu žibintu ne
šina)

Aušrinė: Pasitraukite, nakties šešėliai! Artėja 
Diena! Saulė taip pat jau ne už, kalnū. Aš 
esu jū žvalgė, paruošiu joms kelią.
(Ateina Diena, apsivilkusi sidabro rūbu.)

Diena; Visi nakties gyviai, eikite miegoti! 
Dienos gyviai, kelkitės! Greit jau užtekės 
Saulė, (šaukia.) Aušrine! Eime maloningo
sios karalienės Saulės pasitikti!
(Ateina Saulė — aukso skritulys su puikiais 
spinduliais ir auksine karūna ant galvos. 
Stipri šviesa!)

Saulė (malonia šypsena, ištiesdama abi ran
kąs): Sveikos', mano padėjėjos!

Plena ir Aušrinė (žemai nusilęnkdamos, kartu): 
Būk pąsvęikinta, maloningoji, šviesos ir ši
limos karaliene! (Atsistojusios iš ahiejū 
šonu, užtraukia joa garbei gieąmę nemato
mam chorui pritariant):

Sviesk. sKaidčiojį Saule, 
šildyk musu žemę, 
Visas lai pasaulis 
Naujas jėgas semia!

Savo akim žvelki
Kalnus, klonis, pievas, 
Ūkanas nustelbki. 
Svieski visas dienas!

• Kopk aukštyn i dangų, . 
žydriąją mėlynę, 
Rodyk veidą brangū 
Mūsū didžiai miniai!

Saulės, reikia gėlei, 
Druoiui. mtjsei. žiogui.

Ežiui, širmonėliui, 
Lapei, vilkui, žmogui!

Jei ne saulė — šaltu
Visa, kas tik gyva, 
Veidas mūs pabaltu — 
Lylia, lylia, lylia...

(U ž d a n g a.)

Juozas K r u m i n a s

'Bebadė Apie.
Vakaras ateina. Tu rankas nuleidi.
Sode tyliai, tyliai verkia tyluma.
Ir šešėliai gula tau ant balto veido,
Ir lyg pati skausmą — mėtai,žodžius man:
Per upes ir kalnus ilgesys ateina.
Tu sakai — ateina — ir tada sunku. 
Ir per vėją, rodos, girdi savą dainą, 
Ir matai per tamsą tėviškės laukus.
Ir atsiminimai tolimi linguoja,
Ir aklink susėda — skaudūs ir pikti.
Ir lėtai ateina akmeninėm kojom
Ir i širdį sėda juoda neviltis.
— Ne, — sakau ąš tyliai, — juk naktis praeina,
— Vėl žydės mums kartą tėviškės laukai,
— Vėl skambės tėvynėj mums tėvynės dainos,
— Patikėk, — sakau tau. — Patikiu, — sakai.
Ir tada kalbu tau: — štai, žveigždė vakarė, 
Mintimis tą žvaigždę tu pasiekti gali. * 
Už devynių upiū, už kalnu, už mariu 
Buvo, kartą buvo nuostabi šalis.
Ten rymojo medžiai, lyg statulos žalios. 
Švelnios nendrės linko upiū vandęnuos.
Ir visi vadino šitą, gražią šalį:
Lino žiedo kraštas, mėtos dyvinos.

Ten plušėjo žmonės po dirvas ir smėli, 
Sėjo žiemkentėli klonyje lygiam.
O dainū dainelių buvo gražumėlis —------
Pasakos gyveno žingsny kiekvienam.
Nuo geliu ten rasą barstė švelnus vėjas, 
Paryčiais kvepėjo diemedžiai žali. 
Griuvo piktas karas. Žiaurūs priešai ėjo. 
Ir verksmu pakvipo nuostabi šalis.
Žiaurūs priešai ėjo, žalias pievas mynė. 
Negailėjo vaiko, motinos senos.
Bėgo žmonės, slėpės giriū tankumynuos, 
Ir nutilo aidas žodžio ir dainos.
Ir paliko upės, krauju nusidažę, 
Ir neišvartyti liko pradalgiai.
Griuvo senos pilys, krito miestai gražūs, 
Lenkės ligi žemės sodai ir rugiai.

Žiaurūs priešai ėjo —• krašte džiaugsmas mirė. 
Nečiulbėjo paukščiai ežeru krante.
Ir bijojo žmonės ten išeit iš giriu. 
Žvalgėsi I slėni ir bijojo ten.
Tylėjo vargonai tuščioje bažnyčioj, 
Varpinė tik kilo sodu pilkumoj.
Nekukavo gegė paupiu žilvičiuos, 
Ir negrižo žmonės iš mišku namo.
Vakaras nutilęs kartą suko sparną, 
Ir nepalytėjo klonyje žmonių.
Varpinėn aukštojon atplasnojo varnas, 
Sunkiai skridęs kelią upiū devyniū.
Ilgai skraidė varnas klonyje ir krankė, 
Kranksmas jo skambėjo nuojauta sunkia. 
Neieškojo varnas tenai baltos rankos — 
Jisai suko liždą varpinės stoge.
Išsisklaidė priešai ten po slėni visą, 
Vyto vasarojai, žemė ir daina.
Vakaro šešėliams vieną kartą tystant 
Atlėkė, pas varną jo tamsi žmona.

Ėjo dienos, bėgo. Upiū vandens plaukė. 
Samana šakojos girioj ant akmens.
Žmonės tankumynuos laisvės ženklo laukė, 
Kad pakils tuoj kraštas ir laisvai gyvens.
Slėny lėkė vėjas, dulkiu stulpą suko, 
Ir nebegalėjo ten gyvybės rast.
Susilaukė varnas klykiančio varniuko, 
Tik jo džiugus šauksmas lėkė per girias.
Dienos ėjo pilkos. Saulė nesirodė.
Ir naktis užstojo — ir audra šiurpi: 
Debesys dundėjo sunkūs ir pajuodę, 
Sudejavo akmefts graudžiai paupy. 
Išsigandęs varnas šalia lizdo krankė. 
Vėjas šiurpiai švilpė pilkam suotėmy. 
Varpinė pasviro, tarsi skausme rankos. 
Ir varniukas krito vėjuje žemyn.
Kai išaušo rytas — vėjas nesisuko. 
Debesys nuėjo dangumi tolyn. 
Ir pamatė varnas kritusi varniuką 
Varpinės papėdės purvinam smėly. 
Suklykė tik varnas, sielvarte pakirdęs, 
Varpinėn įskridęs pro sausus medžius. 
Snapu apkabino storą varpo virvę 
Ir ją įsiūbavo sielvartu didžiu.
Tąjį rytą girioj atsibudo žmonės. .
— Girdit! Skamba varpas! šaukė jie tada. 
Ir iš giriū plaukė nemunais i kloni. \ 
Vėl gyvent išėjo ten visa tauta.

Lietuva tėvyne, gimtas mano krašte, 
Tu žiedu žydėjai skaisčiai ir gražiai. 
Ar ilgai tau lemta girios dalią nešti, 
Tankumynuos slėptis ir nebeišeit?
Vėl siaubingi priešai tau galanda kirvi, 
Tu viena suklupus nevilties krante.
Kas, tėvyne mano, patrauks sunkią virvę. 
Kad skambėt pradėtu laisvės varpas tenn
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Rugsėjo S-Ji ir mes
plačiosiose masėse. Meno srity sukurta gražifl, 
kiekvieno lietuvio sielą džiuginančiu ir gy
venimą skaidrinančiū kūriniu, rodančiti tautos 
savitumą, skirtingumą nuo visti mūsų kaimynti.

Pažengė priekin ir mūsiškė dailioji litera
tūra. Buvo sukurta visa eilė žymiu veikalu, 
praturtinusiu krašte plačiai paskleistą biblio
tekų ir skaityklų tinklą. Ne tik originalūs lie
tuviu literatūros veikalai išvydo dienos šviesą, 
mūsti skaitlinga skaitančioji visuomenė susi
laukė taip pat didelio skaičiaus vertingu veikalo, 
vertimti, parašytu žinomfl svetimu rašytojo.

Jau labai buvo išaugusi ir mūsų spauda: 
žurnalo bei laikraščiu leidimas. Kai kurie 
jū, pavyždžiui, skirtieji ūkininkijai, buvo lei
džiami didelio tiražo ir pasiekdavo beveik 
kiekvino ūkininko sodybą.

Čia taip pat tenka paminėti ir lietuviškojo 
teatro darbuotojus. Pirmieji jfl brendo taip 
pat svetur. Atgavils mūsų kraštui laisvė, jie 
grižo tėvynėn ir savo jėgas pašventė lietu
viškojo teatro kūrimui.

Iš karto drama, vėliau opera bei operetė 
didžiuosiuose miestuose sudarė teatralinio gy
venimo židinius, iš kuriu tas menas sklido i 
periferiją. Ir didesniuosiuose provincijos mie
stuose buvo įkurti teatrai. Mūsti teatrai statė 
ne tik žymitiju svetimųjų dramaturgu veika
lus, bet jie davė galimybės sėkmingai pasirei
kšti ir visai eilei lietuviu dramaturgfl. Tu
rėjome jau nemažą skaičiti neblogu savo vai
kaiti, kuriuose atsispindėjo visas mūsų gyve
nimas. Turėjome jau pajėgią operą, kurios 
pastatymai niekuo neatsiliko nuo kitfl kraštti 
jaunėju operti.

Mūsti menininkai per savo parodas bei kon
certus užsieny, kurie turėdavo gerą pasisekimą, 
yra pakankąmai parodę savo subrendimą ir 
yra išpopuliarinę lietuviškąjį meną toli už 
savo krašto ribfl.

•Lietuviškosios kultūros vertybiti kūrimo 
darbas per tą trumpą laisvo gyvenimo laiko
tarpi davė gražiti vaisiti, praturtinusifl tautos 
gyvenimą. Jei būtti buvę lamta, kaip to siekė 
josios valsybės vyrai, išlaikyti Lietuvos neu
tralumą jr išlikti šio karo nepaliestais, tai 
sėkmingai pradėtas ekonominio gerbūvio ir 
kultūros kėlimo darbas Lietuvoje būtti vykęs 
toliau visos tautos labui.

Vėl kryžiaus keliai
Deja, buvo lemta kitaip.
Kilo iki šiol didžiausias ir žiauriausias ka

ras, kurio naikinamasis šėlimas neaplenkė Ir 
mūsti krašto. Nieko nepadėjo nei sutartys, nei 
paktai, nei bet kokie patikinimai. Tuo metu, 
kai vokiečiu tautos rankos buvo surištos vaka
ruose, pajudėjo iki tol miegojęs Rytti milžinas 
ir užplūdo mažuosius Pabaltijo kraštus, jfl 
tarpe pirmutinę — Lietuvą. Nei to antplūdžio 
sulaikyti, nei savo kraštą palikti — lietuviti 
tauta negalėjo. Niekuo dėta būdama, ji turėjo 
išgyventi šiurpią pirmąją sovietti okupaciją.

Mes visi prisimename, kaip vyko griovimas, 
ardymas to, kas per visą nepriklausomą lai
kotarpi buvo sukurta, kaip vyko niekinimas to, 
kas kiekvienam geram lietuviui buvo šventa.

Perdėm sveikos struktūros kraštas, dirbąs 
ramti savo gyvenimo darbą, buvo sujauktas. 
Visuomeninė rimtis buvo suardyta, masė su
kelta prieš šmeižtti pagalba diskredituotą švie
suomenę. Elementas, kurio nebuvo galima pa
lenkti gera valia, būtent: sąmoningieji lietu
viai, dešimtimis tūstančiti išvežta I Sibiro tai
gas. Aktyvesnieji jfl buvo kalinami ir net 
žudomi. 1941 metu birželio 14—17 dienti Ivykifl 
Lietuva neužmirš tol, kol nors vienas lietuvis 
bus gyvas.

Trumpam buvo lemta Lietuvai vėl atgauti 
laisvę, bet panašiais metodais valdąs mūsti kai
mynas iš Vakaru, rusus išvijęs, tą lietuviti par- 
tizanti kraujo auka išpirktą laisvę vėl panai
kino. Netrukus vokiečiai, karo veiksmu sėkmei 
nuo jfl nusigrižus, dar intensyviau ėmė čiulpti 
visus karui vesti reikalingus syvus iš jfl užimtu 
kraštti. Trejus metus truko krašto plėšimas, 
vykdomas drakoniškais metodais.

Lietuviti tautos laikysena vokiečiti okupa
cijos metu palaipsniui iš pasyvaus pasiprieši- 
niipo perėjo i aktyvųjį pasipriešinimą. Jau
nuomenė nėjo i prievartos darbus, nestojo i 
kariuomenę, ūkininkija vengė atiduoti pylia
vas, tarnautojai, kiek tai nuo jfl parėjo, dėjo 
pastangas ūkio gėrybėms nuslėpti arba joms 
i savo krašto gyventojus nukreipti. Visa tai 
prisidėjo prie vokiečiti karo potencialo suma
žinimo, tuo pačiu tai padėjo santarvininkams 
laimėti.

Išgyvenusi abieju kaimynu okupacijas, lie
tuviti tauta tikrai suprato laisvės vertę, su
prato, ko nustojo ir tas elementas, kuris kar
tais pamurmėdavo nepriklausomais laikais. 
Okupacijti nietu spontaniškai kilo pasipriešini
mas okupantu priemonėms. Jis, pogrindžio vei
kėju vairuojamas, plačiai pasklido krašte ir 
darėsi kas kart kietesnis.

Sunkiausioji lietuviu tautai valanda, betgi, 
išmušo tada, kai 1944 metu vasarą priartėjo 
rytu frontas. Liętuva virto karo lauku ir tapo 
siaubingojo Marso auka.

Geležinė karo mašina traiškė ir naikino 
visa, kas lietuviti tautos amžių bėgyje buvo 
sukurta, išugdyta, pagaminta. Karo -veiksmu

(Atkelta iš 1 pusi.) 
darbuotojai dirbo savo tautos atgimimui, nesi
gailėdami jėgų. D-ras J. Basanavičius, d-ras 
V. Kudirka, Petras ir Jonas Vileišiai, d-ras 
J. Šliūpas, Vaižgantas, Smetona ir kiti, kuriu 
visti čia neįmanoma suminėti, yra tokie vardai, 
kuriuos per amžius minės lietuvifl lūpos.

Kilęs ir išsiplėtęs atgimimo sąjūdis tiek 
sužadino lietuviti tautos sąmonę, kad pirmojo 
pasaulinio karo išvakarėse, pasiremdama tautu 
apsisprendimo teise, ji ryžosi paimti krašto li
kimą i savo rankas. Tai privedė prie Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 1918 metti vasa
rio 16 dieną. Nepriklausomybės paskelbimas 
buvo savo suvereninės valstybės įkūrimo 
pradžia. Daug praėjo laiko, daug padėta pa
staugti ir aukti, kol Lietuva valstybiškai susi
tvarkė ir sustiprėjo. Kariuomenės organizavi
mas, viešojo gyvenimo darbuotoji! paruošimas, 
administracijos, mokslo bei kultūros istaigti 
įsteigimas užtruko ilgiau ir sutiko ivairiti kliū- 
čiti bei sunkumti tiek politinėje, tiek ekono
minėje srityje.

Iš vienos pusės rusams, iš antrosios-lenkams, 
vėl gi — bermontininkams kėsinantis paglemžti 
jaunąją Lietuvos laisvę, teko jai ginti stvertis 
ginklo. Nepriklausomybės gymino kovos parei
kalavo tūkstančiti jaunuoliti gyvybiti, kuriu 
kraujo auka laisvė buvo išgelbėta.

Sėkmingai pasibaigus’ kovoms dėl Lietuvos 
. laisvės, prasidėjo produktingas valstybės kū
rimo laikotarpis, užtrukęs iki antrojo pasau
linio karo sudaryti! palankiti apystovu sovietti 
okupacijai 1940 metti birželio 15 d.

Nepriklausomybės metas
Nepriklausomais buvome, laisvės palaima 

naudojomės tik 22 metus ir 4 mėnesius. Per 
tą trumpą laiką, bet gi, lietuviti tauta sugebėjo 
Įrodyti pasauliui, *kad ji yra pakankamai 
subrendusi nepriklausomam gyvenimui, gali 
pati viena tvarkytis ir todėl gali būti laikoma 
laisvųjų tautu šeimos nariu.

Per tą laiką visi lietuviai išmoko vertinti ir 
pamilo laisvę, kuri yra pirmoji sąlyga kiek
vienos tautos klestėjimui. Darbininkas ar ūki
ninkas, karys ar tarnautojas bei laisvos pro
fesijos žmogus suprato, kad tik pati tauta turi 
savo gyvenimą tvarkyti ir kad tik taip tvarko
mas tas gyvenimas gali plėtotis visai tautai 
naudinga kryptimi. Todėl nenuostabu, kad ir 
vieni ir antri okupantai, ką jie betūtfl žadėję, 
savo pažadais nesugebėjo suvilioti žymesnio 
skaičiaus lietuviu. Priešingai, jie tie tik nesu
gebėjo palaužti tautos valios siekti vėl atgauti 
savo netektos laisvės, bet tą valią dar užgrū
dino iki nepalaužiamo kietumo.

Per savo laisvo gyvenimo 22 metus Lietuva 
padarė žymu šuoli priekin. Ir ekonomonėje ir 
Kultūrinėje srityje per lą laiką buvo atsiekti 
dideli laimėjimai. Kaimti skirstymas t vienkie
mius, melioracija, keliti tiesimas ir gerinimas; 
žemės ūkio produktti perdirbimo ir kitokios 
pramonės sukūrimas, stiprifl ekonominiti orgar 
nizacaju sudarymas padėjo sveikus pagrindus 
krašto ekonominei plėtrai.

Iš rusu Lietuva buvo paveldėjusi tik menką 
pramonę ir primityvu žemės ūki. Nepriklau
somybės laikais mušti pramonė padarė žymią 
pažangą, kuri tuojau atsiliepė i viso krašto 
ekonominio gyvenimo gerėjimą. Per trumpą 
laiką išugdytas žymus žemės ūkio produktu 
eksportas sudarė pagrindą kilti ūkiniam gerbū
viui. Iš eksporto įplaukusi užsienio valiuta tiek 
sustiprino krašto finansus, kad buvo įmanoma 
išlaikyti pastovią lito vertę. Pasitikėjimas savo 
pinigu skatino taupymą, ko pasėkoje buvo 
įmanoma finansuoti didelius sumanymus krašto 
ūkio srityje. Vien i pastatti statybą per nepri
klausomą laikotarpi buvo investuota arti mi
lijardo litti. Iš nereikšmingu Rusijos provinci
jos miestu bei miestelifi nepriklausomais lai
kais Kaunas išaugo i didmiesti su moderni-^ 
škais, miestiniam gyvenimui tarpti reikalingais 
įrengimais, o kiti provincijos miestai išaugo i 
reikšmingus savo sričių ekonominio ir kultūri
nio gyvenimo centrus. Ilgainiui mūriniu pa
statu statyba miestuose tiek išsiplėtė, kad buvo 
išnaudojamas visas mūsų nedegamujfl statybos 
medžiagfl pramonės pajėgumas. Pamažu mū
rinė statyba plito ir kaimuose. Buvo rimtai 
susirūpinta žymiai padidinti nedegamu medžiagų 
gamybą ir sudaryti palankias sąlygas mūrinei 
statybai plisti. Tam tikslui buvo sudarytas 
„Mūrinės statybos ugdymo planas“.

Taip pat buvo pagrindo džiūgauti ir dėl 
laimėjimu kultūros srityje. Buvo įsteigta daug 
aukštuju, aukštešniūjū, pradžios ir ivairiti spe
cialiu mokyklti jaunimui ruošti kūrybiniam 
gyvenimui. Galima sakyti, nebuvo tokios mo
kslo strities, kuri nebūtu buvusi Lietuvoje puo 
selėjama. Ypačiai buvo puoselėjamos mokslo 
šakos, liečiančios lietuviti tautą. Lietuviu jau
nuomenės veržimasis i mokslą buvo toks di
delis, kad trūko mokytoju ir tinkamu pa
tilpti tfiokykloms. Tai liečia ypačiai liaudies 
švietimą.

Nepriklausęmybės laikais taip pat sukle
stėjo lietuviškasis menas, atsirėmęs i nuo seno 
savo’ savitumu garsti lietuvifl liaudies meną. 
Be didelio skaičiaus lietuviu menininku, grižu- 
siu iš svetur i savo tėvynę ir ėmusiu joje 
dirbti, per laisvo gyvenimo laikotarpi Lietuvos 
mokyklos paruošė nemažą buri jaunujfl me
nininko, kurifl kūryba praturtino visą meno 
gyvennimą. Susidomėjimas menu žymiai pa
didėjo ne tik krašto šviesuomenėje, bet ir

naikinimą sekė vertingo turto plėšimas ir 
žmoniti, kaip mėsos patrankoms ar darbo 
jėgos, grobimas.

Dėl staigifl fronto judesiti kraštas greit 
buvo suskaldytas ir po trumpo vokiečiu prie
šinimosi pereiti! metti rudeni jis buvo vėl so
vietu užimtas.

Nežinomo likimo valioje
Visi, kas tik kiek buvo pasireiškęs vieša

jame Lietuvos gyvenime, jei tik susidėjusios 
karo apystovos leido, viską paliko ir apleido 
savo kraštą. Tokio masinio bėgimo, atsida
vimo nežinomo likimo valiai, mūsti tautos isto
rijoje nėra buvę.

Mums, pabėgėliams, gal bus prikišama, kad 
mes, palikę savo tautą pačią sunkiausiąją jos 
valandą, pasielgėme egoistiškai, gelbėdami tik 
savo kaili. Toks tvirtinimas, bet gi, nebūtu 
teisingas dėl sekančiti sumetimu.

..... .... ...
Faustas Kirša

Kai mes važiavom pro šilojus, 
Paliko vaisiai ir žiedai.
Paliko peteliškių rojus 
Ir mūsti ašarų aidai.

Dar šaukė liepos, kad sugrįžtum 
Paukšteliai purtė sparnelius, 
O mes sugrįžti nesiryžtam, — 
Tėvynė rodo mums kelius!

Ne tam mes ėjom, kad raudotum, 
Kai beržo glostėme kasas, — 
Čia naujos minios, miestai, plotai 
Ir byra ašara, tai kas?

Mes išvežėm tėvynės dali;
Kur liko kraujas, gėlės augs;
Ten broliai pastatys kryželi 
Ir mūsų grtžtančitijti lauks.

Mes daug ką matėm, daug kentėjom, 
Mes daug ką dirbom, o dievai!
Neklausk mans, pagautas vėjo. — 
Tai ko, jei skundies važiavai?

Mes tam išklydom, kad tėvynė 
Vėl šimteridpai būt stipri, 
Kad meilės įdiegtos krūtinėn 
Nelaužtti vėjai keturi.

mmmm..
Pasilikę Lietuvoje pabėgėliai, kuriu eilėse 

randasi didžioji dalis lietuviškosios inteligen
tijos, anksčiau ar vėliau būtti išvežti ar sunai
kinti. Ar tai būtti buvę Lietuvai naudinga? 
žiūrėdami I reikalą objektyviai, turime pasa
kyti — ne. Išvežus -keliasdešimt tūkstančiti 
lietuviti I Sibirą pirmosios sovietti okupacijos 
metu, kas laimėjo? Lietuviti tauta tikrai nieko 
nelaimėjo. Tie nelaimingieji mūsti broliai pa
teko I begalines kančias, I pražūti be jokios 
ryškesnės naudos savam kraštui. Nebent 
nauda laikyti tai, kad iš jfl likimo pasimo
kėme mes, pabėgėliai Vokietijoje.

Mes palikome savo kraštą ne tam, kad 
išgelbėtume savo nuogas gyvybes, nes atsivežti 
mūsti turto likučiai nėra verti paminėjimo. 
Mes palikome savo kraštą protesto ženklan 
prieš mūsti laisvės grobikti metodus, mums 
gerai pažįstamus iš pirmosios okupacijos laiku. 
Mes palikome savo kraštą su tikslu — savo 
laikysena, savo kančiomis prisidėti prie jo 
laisvės atgavimo. Gal! būti, jog mums bus 
lemta pasakyti pasauliui, kad mūsti tėvynė 
vėl nori tapti nepriklausoma, nes pati Lietuva 
dabar balso neturi. Jos dabartinė dalia kentėti 
ir tylėti.

Naujosios problemos
Šis karas, vykęs tarp didžiuliu kraštu, pa

lietė ir išjudino šimtus milijonu žmoniti. Jo 
pabaiga iškėlė visą eilę problemų, liečiančiti 
vėl gi milijonines žmonių mases. Kai didžio
sios pasaulio tvarkymo problemos bus išspręs
tos, kai tie sprendimai patikrins didžiosioms 
žmonių masėms artimiausio laiko egzistenciją, 
mes tikime, ateis eilė spręsti ir tolimesnio 
laiko problemas, jfl tarpe ir mažfljfl, laisvės nu- 
stojusifl tautfl likimą.

Mūsfl giliu įsitikinimu, tokia Europos būklė, 
kurioje ji atsidūrė nustojus ginklams žvangėti, 
yra laikinė, nes neleidžia įvesti rimties ir to
kios tvarkos, kuri patikrintfl Europos .tautoms 
laisvę ir taiką. Dar visos eilės didelifl valsty- 
bifi likimas, jfl tarpe net ir tokifl, kurios ka
riavo santarvininku pusėje, nėra išspręstas, to
dėl mažesnėms tautoms tenka apsiginkluoti 
kantrybe ir laukti.

Paskutiniai įvykiai taikos išvakarėse duoda 
gražiu vilčių.ir mūsų ateičiai. Atominės bom
bos išradimas tikrųjų demokratijų svori žy
miai padidino. Tuo ginklu pasiremdamos, jos 
tikrai bus pajėgios patikrinti visti tautfl laisvę 
ir taiką. Vėl gi, didžifljfl demokratijfl pasisa
kymai, jog jos nepakęsiančios, kad vienas to
talitarinis rėžimas biįtti pakeičiamas kitu, 
duoda vilties ir mums.

Demokratijų pusėje yra neriboti ekonomi
niai resursai, neriboti žaliavfl šaltiniai, milži
niška pramonė, aukšta technika, aukštas kari
nis potencialas, todėl nesinori tikėti, kad jos 
bepaliks veislei paskutini totalitarini rėžimą.

Tikrosios laisvės šalis — Jungtinės Šiaurės 
Amerikos Valstybės — jau senais laikais vi
liojo rusti Jungo prislėgtą lietuviti tautą. 
Veržlieji, aktingieji jos vaikai, kurie negalėjo 
savo gabumu bei energijos pritaikyti Lietu
voje, taip pat kaimo jaunimo prieauglis, ne
matęs' savame krašte geresnio gyvenimo per- 
spektyvti, pagaliau politiniai emigrantai, — jau 
tada gausiais būriais traukė t Ameriką. Jie 
emigravo labai sunkiose sąlygose, be lėšų bei 
pasiruošimo, todėl tiko tik sunkiajam, juo
dajam darbui. Jiems teko ilgai vargti, kol jie 
patikrino savo egzistenciją. Ilgainiui mūsų išei
viu tiek privažiavo I Ameriką, kad dabar jfl 
tenai yra didžiulė bendruomenė. Šiaurės Ame
rikoje jū ^ra apie 800.000, o Pietų Amerikoje 
— apie 200.000, vadinasi, viso 1-nas milijonas, 
arba ketvirtis visos, mūsti tautos.

Mūsų išeivija yra gerai organizuota, gerai 
vadovaujama ir gerai apsirūpinusi lėšomis. Ji 
niekuomet nebuvo pamiršusi savo senosios 
tėvynės. Ji visada ją rėmė materialiai ir mo
raliai, ypačiai sunkiose jos valandose. Kiek 
girdėti, mūsų broliai Amerikoje' žino mūsų da
bartinę būklę ir deda visas pastangas suorga
nizuoti mums ir Lietuvai tinkamą pagalbą.

Tikėkime, kad netrukus susisieksime su 
Amerikos lietuviais ir patirsime, kad iš jū yra 
lauktina pati didžiausioji parama — galimybė 
grįžti t išlaisvintąją Lietuvą.

Mes. galėjome didžiuotis, ne vienam akys 
pasruvo ašaromis, kai iš vokiškosios depresijos 
tapome išvaduoti kaip tik JAV armijų, kuriu 
eilėse sutikome daug Amerikos lietuviu. Dar 
labiau nustebome, kad tie laisvės krašto — savo 
antrosios tėvynės — ženklus nešioją šaunūs 
vyrai kalba savo tėvu ar seneliu, išeiviu iš Lie
tuvos, kalba. Ten, toje turtingoje, civilizuo
toje, gerbūviu pertekusioje šalyje, vargingos 
Lietuvos vaikai, per ilgus dešimtmečius neuž
miršo savo tėvynės, savo kalbos, savo pa
pročiu.

Kas yra tėvynės išsiilgimas svetimos kalbos 
nemokančiam, žaliąjį Lietuvos kaimą, pali
kusiam išeiviui, pilnai gali suprasti tik tas, 
kas pats tai išgyveno. Šios sielos kančios buvo 
kasdieninė mūsti išeiviu duona. Ne viena ilge
sio iškankinta išeivio širdis ten ^palūžo, ne 
viena gyvybė užgęso, matydama, kad viso gy
venimo svajonė — grįžti I tėvynę — nebeišsi- 
pildys. Ne vienas išeiviti tokią progą sulaukė 
tik žiloje senatvėje ar parvežė savo senus kau
lus I lietuviškti kaimo kapeliū ūksmę.
. Tėvynės meilė, jos ilgesys buvo ta jėga, 

kuri įgalino mūsų išeivius pakelti išeivijos ne
gandus ir neleido jiems paskęsti kitti tautti ten 
sukurtame gal geresniame bei gražesniame gy
venime, negu Lietuvoje. Dėl josios jie išliko 
ir gerais lietuviais.

Grįžimo belaukiant
Gerais lietuviais turime išlikti ir mes, dėl 

nepalankiti karo apystovti laikinai palikusieji 
savo kraštą. Geru lietuviu būti ne gana kal
bėti lietuviškai bei laikytis lietuviškfl papročiti. 
Ne, toli gražu ne!

Geru lietuviu būti reiškia būti susietam su 
lietuviti tautos .kančiomis bei džiaugsmais, su 
jos likimu; reiškia nešioti savo širdyje tos tau
tos idealus, ne tik nešioti bei saugoti juos nuo 
suteršimo ar nublankinimo, bet svarbiausia — 
dirbti ir kovoti dėl jū įgyvendinimo.

Geru lietuviu būti reiškia saugoti gerą lie
tuvio ir visos lietuvifl tautos vardą, saugoti 
ir ginti lietuviškąją garbę.

Sąmoningu lietuviu būti reiškia jausti prieš 
savo tautą atsakomybę už savo, kaip tautos 
nario, veiksmus.

Geras lietuvis gyvena ne vien sau, jis gy
vena visai tautai: dengiasi jos džiaugsmu, 
liūdi jqs liūdesiu.

Mes visi, čia gyvenantieji, bendro likimo 
esame sujungti I bendruomenę, sudarančią vos 
mažą lietuviu tautos dalelę. Be to, mus jungia 
kraujo ryšiai, tėvynės meilė, jos išsiilgimas. 
Mus jungia noras, kad Lietuva būtu vėlei 
laisva. Mus jungia tikėjimas, kad tai įvyks ir 
mes grįšime ten, iš kur su ašaromis ir širdgėla 
pernai išvykome.

Ne gana to, mus Jungia rūpestis ir baimė 
dėl Lietuvos likimo, dėl likimo mūsfl joje pa- 
silikusifl artimfljfl. Mus jungia šiurpas, pagal
vojus apie jfl padėti, nes jie gyvena tokiose 
sąlygose, kuriose jfl gyvybė laikosi lyg ant 
plauko, nekalbant jau apie pavojti būti 
išvežtiem arba nustoti turto.

Visi mes trokštame savosios kultūros, visi 
ilgimės savojo meno, nes tos vertybės ypačiai 
dabar sudaro peną išvargintai mūsų dvasiai, 
nes jos gaivina iškankintą mūsfl sielą.

Šitie mus jungiantieji saitai, šitie mūsti 
bendri idealai, norai, troškimai, bendri nepri
tekliai, bendra baimė, beriįra meilė, bendras 

■tikėjimas, bendra viltis, — visa tai turi su
daryti pagrindą mūsų bendravimui, turi su
daryti bazę darniam, harmoningam mūsti ben
druomenės gyvenimui.

Išorinis pasaulis turėtfl matyti tik gerąsias 
mūsų gyvenimo puses. Dar geriau būtu, jei 
visu mūsų gerti noru ir tinkamu pastangti pa
sėkoje, mūsti gyvenime nebūtu jokiu neigiami! 
reiškiniu. *

Visos mūsfl pastangos turi būti nukreiptos 
I sukūrimą ir išlaikymą vienybės, t sukūrimą 
gražios lietuviškos šeimos, kurioje ramybė, 

(Tęsinys 5 pusi.)
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geriausias tėvasgriebiasi rykštės savo vaiką 
i protą atvesti, kai kitos priemonės nebegelbsti.

Tur būt nematydamas pakankamo žmonių 
suprątinjo. Dievas per Svę. Mariją dar 1917 
metais, apsireiškusią Fatimoje, Portugalijoje, 
pranašavo si baisu karą, jeigu žmonės nesi- 
taisys. Marija nurodė net to naujo karo laiką- 
jls prasidėsiąs prie sekančio Popiežiaus, t. y. 
Piaūs XII. Mes visi esame iiūdininkai, kad 
Marija kalbėjo tiesą.

Karo metu ne visi žmonės, deja, pasitaiso. 
Bet daugeliui karas yra tikri pasitaisymo metai. 
Ne vienas pasitaisiusiu stengiasi permaldauti 
Dievą ne tik už savo, bet ir už kitu kaltes. 
Ir tokie tikrai išmeldžia Dievo gailestingumą 
pasauliui, nes sugriaudintos ir nužemintos šir
dies Dievas nepąniekina, sako psalnyninkas 
(Ps. 50, 19).

Dievas visada yra pasiruošęs žmonijai 
ištiesti pagalbos ranką, jeigu tik jie parodo 
bent kiek geros valios ir i gerą pasiryžimo, jei 
tą savo pasiryžimą ypač jie parodo atgaila. 
Argi Ninivos gyventojus ne atgaila ir gyve
nimo taisymas išgelbėjo nuo sunaikinimo? 
•Pel jū nuodėmingo gyvenimo miestą ir žmones 
Dievas buvo nutaręs sunaikinti ir siuntė pas 
juos pranašą Joną dėl to juos Įspėti. Dievo 
siustas Jonas atėjęs i Nihivą jiems skelbė: 
„Dar keturiasdešimt dienu ir Niniva bus iš
griauta“ (3, 4). Žmonės paklausė Dievo įspė
jimo ir pradėjo daryti atgailą. Ir, dižiam pra
našo Jono nustebimui, Dievas pasigailėjo 
miesto.

Dievo grąsinimo bausmės žmonijai yra vi
sados sąlyginės, būtent, jei žmonės nesitaisys. 
Tik nesulaukęs pasitaisymo, jis baudžia kaltuo
sius, nes Dievas yra ne tik teisingas, bet ir' 
gailestingas. Jo gailestingumui nėra ribų. Die
vas būtu atleidęs Sodomai bei Gomorai, jei 
ten būtu radęs bent 10 teisiu žmonių (Pradž. 
18, 32). Dėja, net tokio skaičiaus jis ten ne
rado ir miestas buvo sunaikintas, išvedus ta
čiau iš ten teisūji Lotą su šeima, viso keturis 
žmonės (Pradž. 19, 16).

Ką Dievas turėjo žmonijai padaryti ir nėra 
padaręs? Ar mažai jis yra kalbėjęs per prana
šus ir paskui per savo mylimiausią ji Sūnų Je- 
zū Kristū (Žyd. 1, 1—2). Ar mažai kalba jis 
šiandien per Kristaus Bažnyčia? Ar mažai 
kalba jis šiandien per pasžfulio nelaimes? Ta
čiau nei vienas tos Dievo kalbos nesupranta, 
nesupranta tėvynės netekimo prasmės ir nepa
daro atatinkamu išvadų. Su skausmu širdyje 
mes Stebime daugelf mūsū tautiečio, kaip jie 
abejingi buvo religiniam ir doriniam gyveni
mui Lietuvoje, tokiais pasiliko ir čia, šiame 
krašte begyvendami. Jie ir nelaimėje Dievo 
nesuranda. Laikydami save lietuviais, savo el
gesiu daro negarbę savo tautai. Tokie niekuo- 
neprisideda prie tautos pastangū pelnyti Dievo 
palankumą ir išmelsti jo pasigailėjimą, atlei
dimą ir malonę pagreitmti valandą mus grąžinti 
I tėvynę. Priešingai, tokie tik dar labiau rūs
tina Dievą savo apakimu ir užkietėjimu, ver
čia Dievą visą tautą dar kiek ilgiau palaikyti 
ištrėmime, kol ji visa galutinai apsivalys nuo 
savo dėmiu. Jei metalai ugnyje ne tuoj apsi
valo nuo .nereikalingu jiems priemaišų, jie il
giau palaikomi valančioje ugnyje. Ir visos mus 
ištikusios nelaimės yra. mus valanti ugnis. Yra 
mūsų galioje mūsū išlaisvinimo valandą priar
tinti. „Tai darykime, suprasdami laiką, kad 
jau mums metas keltis iš miego; nes dabar 
mūsū išganymas arčiau, kaip kuomet Įtikėjome. 
Kaip dieną, elkimės padoriai nepasiduodami 
blogybėms ir apsivilkime Viešpačiu Jėzumi 
Kristumi ir nesirūpinkime kūno geidulius pa
tenkinti“ (Rom. 13, 11—14).

Žmogaus grįžimas i Dievą vėl daro ji Dievo 
vaiku, o Dievą jo tėvu. Ar neglaudė tėvas prie 
savo širdies sugrįžusį paklydusi sūnų, ar ne
grąžino jam jo pirmykščius drabužius? (Luk. 
15). Taip ir mes širdimi grįžę i Dievą vėl ga
lėsime rasti atilsio savo gerojo tėvo glėbyje.

Mūsū išsilaisvinimas ne už kalnu. Todėl 
jau dabar turime ruoštis tam naujam gyveni
mui laisvoje tėvynėje. Pirmas ir pagrindinis 

Itugsejo 8-ji ir mes
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tvarka, švara, drausmė ir susiklausymas įga
lintu mus dirbti naudingą darbą ne tik sau, 
bet ir visai stovyklai; įgalintu mus išplėsti kul
tūrinę veiklą ir pasiekti joje tokio lygio, kokiu 
galėtume rodytis esą pakankamai pribrendę 
bendram gyvenimui ir savarankiškam tvarky-
muist

Tikėkime, kad šitai atsiekę, mes ne tik 
prisidėsime prie gero lietuvio vardo sudarymo, 
kuris išgarsins pačios Lietuvos vardą, bet tu
rėsime naudos ateityje ne tik individualiame, 
bet ir visuomeniniame gyvenime.

Su noru imdamiesi, su užsidegimu atlikdami 
pačifi pasirinktą ar bendruomenės Įpareigotą 
darbą visū bendram labui, išsklaidysime ne
vilti ir, matydami gerus nezultatus, ne tik pa
tirsime pasitenkinimą dabartyje, bet kartu 
išugdysime ir kietą pasiryžimą ateities planams 
įgyvendinti.

Turėdavai prieš akis savo tautos idealus, 
žinodami visos lietuviu tautos pasiryžimą vėl 
atgauti laisvę, jauskimės jos atstovais užsie
nyje, tinkamai reprezentuokime ją ir dirb
kime šitiems siekimams įgyvendinti.

Tugaudas 

mūsū uždavinys, tai besaliginis mūsū ištiki
mumas Dievui, kuris yra visko pradžia ir tiks
las, ašis apie kurią viskas sukasi, centras i 
kuri krypsta, kas nenori būti sunaikintas. To
dėl pirma mūsū mintis ir pirmas atodūsis turi 
būti Dievui skirti. Ne tik pavienio asmens, 
bet ir visos tautos gyvenimas turi remtis 
Dievu; kiekvienas tos tautos žygis turi gauti 
pirma Dievo palaiminima. „Jei Viešpats nesta
tys namo, veltui dirba tie, kurie ji stato. Jei 
Viešpats nesaugos miesto, tuščiai būdi jo sar
gas“, sako. Dievo įkvėptas psalmininkas (Ps. 
126. 1). Dievas, religija ir dora nėra tai as
meniški mažaverčiai dalykai, kuriu galima 
paisyti ar nepaisyti, o yra žmogaus ir gyve
nimo kertinis akmuo. Nė dabartinė ar busi
moji Lietuvos politika negali to nepaisyti. Ji 
negali būti abejinga Dievo ir prigimties reika
lavimams. Kuris kitaip manytu, tas niekad 
netiktu stoti prie mūsū tautos ir valstybės 
vairo.

, Jau dabar savo ryšius su Dievu pasisten
kim labiau kaip galima išryškinti, susiprinti ir 
įsisąmoninti savo pareigose Dievybei. Mūsū 
pasitaisymas, maldingumas tenebūnie tik pra
einamo pobūdžio, tik tam laikui, kol mus 
plaka rykštė. Panašia nuotaika mūsū tauta 
gyveno pirmosios bolševiku okupacijos laiku. 
Bažnyčios tada buvo grūstė prigrūstos. Žmo
nės tikrai karštai tuomet meldėsi i Dievą ir 
prašė jo pasigailėjimo ir pagalbos. Bet kai 
tik tauta to jungo nusikratė, bažnyčios pradėjo 
vėl greitai tuštėti. Nejaugi, tik kol iškelta 
mus baudžianti Dievo rykštė, mes jam tarnau- 
sim? Dievas mato žmogaus širdies paslaptis 
ir todėl, kas puola prieš Dievą ant keliu tik 
tol, kol mato rankoje rykštę, tas Dievo neper
maldaus.

Kad Dievas pagreitintu mūsū išsilaisvinimo 
valandą, melskime mūsū dangiškosios Dievo 
Motinos Marijos užtarimo. Lietuviui Marija 
nėra svetima, nei lietuvis svetimas Marijai. 
I Ją visuomet jis kreipiasi savo reikaluose, 
suspaudimuose ir ' varguose. Jos šventovės ir 
šventės visuomet traukė mūsū tautiečiu minias
pas save. Ir nebereikalo, Marijoje, jos mo
tiniškoje širdyje, mes visuomet radome pa
guodos, sustiprinimo ir parąmos savo gyvenimo 
reikaluose. Kas grižo iš Austos Vartų, Žemai
čio Kalvarijos, iš Šiluvos ir kitu Marijos šven-
toviū nieko nepatyręs? Ar ne laime tvino jo 
širdis?

Kaip šiandien meS būtume laimingi, jei 
galėtume Aušros Vartuose Marijai savo siel
vartus išsakyti! Tas veržimasis prie Marijos 
mūsū šiandien yra ypač jaučiamas, kadangi 
jos gimino šventė yra visos mūsū tautos šventė 
ir kaip mes norėtume šiandieną garbinti Ma
riją mūsū krašto šventovėse, kur Marija vi
suomet taip meiliai žvelgė i mus, savo vaikus, 
kaip meiliai ji .visuomet žvelgė i mūsū tėvus 
ir tėvfl tėvus bei senuolius. Deja, šiandien 
mes esame toli nuo jos altorifl Lietuvoje ir 
belieka tuo tarpu tik ilgesiu gyventi. Bet jau 
dabar mes kvieskime Mariją vadu mūsū grįži
mui iš ištrėmimo i tėviškės gimtąsias pastoges. 
Kaip kadaise Zorobabelis vedė žydu minias 
iš Babilonijs nelaisvės i šventąją Palestinos 
žemę, taip dabar Marija tevadovaus mūsū 
grįžimui i Marijos žemę-Lietuvą. kur ji vėl 
mus suburs savo šventovėse apie savo altorius.

Marija yra galinga danguje ir jos užtarimo 
žodis neišgirstas nelieka. Ji pati tai žino labai 
gerai ir žada maldingiesiems savo vaikams vi
sokeriopą paramą ir globą. Apsireikšdama Fa- 
timos vaikams, Ji pranešė, kad, nežiūrint visu 
pasaulio negerovių, galu gale jos Nesuteptoji 
širdis triumfuos. Taigi Marija, Dievo ka
ralystės, nežiūrint dabar taip sklindančios be
dievybės, galutinai ir tai gal netrukus laimės. 
Ne melas, bet tiesa galutinai užvaldys pasauli, 
nes melas pats save sunaikina. To mes, šviesos 
vaikai, tik ir betrokštam. Fatimoje Marija be 
to dar pareiškė, kad jei pasaulis bus paaukotas 
nekalčiausiai jos širdžiai ir kad jei pirmais 
mėnesio šeštadieniais bus priimama komunija 
permaldavimui už nuodėmes, Rusija griž prie 
Dievo ir ivyks taika. Ar nesame šiū įvykiu 
išvakarėse? Dabartinis Popiežius Pius XII 
visą pasauli paaukojo nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai 1942 metais. Belieka tik tikintiesiems 
pasistengti, kad įvykintu antrąjį Marijos rei
kalavimą. Mes stovime dideliu įvykiu aky- 
vaizdoje. Visa, kas vyksta mūšų akyse, aiš
kiai rodo, kad Dievo niekas nenugalės, kad 
vistik jis valdo pasauli, kad triuškinama visa, 
kas skelbia jam kova ir kad galutina Dievo
pergalė ivyks juo greičiau, juo uoliau mes
patys Įsijungsime i dieviškąjį gyvennimą ir 
juo geresni tapsime Įrankiai jo rankose tą per
galę laimėti. Su piktu Dievas nori kovoti per 
mus. Mes esame jo kovojančios Bažnyčios 
nariai. Kovokime todėl su piktu, pasireiškian
čiu mūsū tarpe. Šia kova mes suderinsime mūsū 
tautos gyvennimą, tuo pačiu bent dalinai pri
sidėsime ir prie mūsū tautos išlaisvinimo ir 
prie visos žmonijos protu ir širdžių grąžinimo 
prie Dievo, i tiesos kelią.

Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Švento
sios Dvasios palaiminimas tenužengia ant jūsų 
ir tepasilieka visuomet. Amen.
Parašė: Juozapas Skvireckas

Kauno Arkivyskupas ir Metropolitas 
Vincentas Brizgys

Kauno Vyskupas Pagelbininkas 
Vincentas Padolskis

Vilkaviškio Vyskupas Pagelbininkas

M a i i e
Rugsėjo 8-ji

Trispalviu jūroje paskendęs Kaunas;
Virš bokštu ~ giedri žydruma.
Iš gatviū muzika ir triukšmas braunas...
Štai, būgnu dūžiai ir daina,
Lyg Baltijos niūri banga,
Atplaukia vis arčiau, arčiau...,

Ir štai narsiu kariu kuopa
Ritmingu žingsniu atžygidoja:
Veiduose žydi džiaugsmo gėlės,
Veiduose ryžtas ir narsa,
O lūpose — skambi daina...

Alėjos, gatvės rankomis jiems moja, 
Ritmingi žingsniai skęsta minios šnabždesy, 
Nuskęsta pamažu kariu daina...

Alėja teka džiaugsmo upė, — 
Džiaugsmo potvyny paskendus Lietuva!

Danguj giedra, giedra ant žemės, 
Giedra visur, — kiekvienoj krūtinėj 
Tėvynės meilė suliepsnoja.

O, didžio džiaugsmo šventę Lietuvoje 
Kadaise šventė mūsų Lietuva...

Vaclovas Liūgą,
V kl. mokinys.

Varžykimės!
Uždavinys Nr. 3.

(Už teisingą sprendimą priskaitomas 1 taškas.) 
Vieną kartą ėjo pasivaikščioti brolis su se

seria ir vyras su žmona. Jie rado tris obuolius 
ir juos pasidalijo lygiomis. Kiekvienam teko 
po vieną sveiką obuoli. Kaip tai atsitiko?

■Slssauaiyste — an]
Dėl sunkiu karo aplinkybei ir gyvenimo 

sąlygų, mūsū jaunimas atsidūrė kryžkelėje. Gal 
dar niekad nebuvo toks opus mūsū jaunimo 
auklėjimo .klausimas, kaip 'šiandien, kai atsi
dūrėme toli nuo tėvynės svetimame krašte, kai 
netekome savu namu židiniu, kai likome bena
miais ... O ateitis neaiški ir be didesniu 
prošvaiščiū.

Mūsū jaunūjū valahdoms praskaidrinti, kaip 
tik atėjo i pagalbą UNRRA, ragindama burti 
jaunimą, i skautu organzacijos eiles.

Daugeliui mūsū yra skautu organizacija ži
noma ir pažįstama iš Lietuvos nepriklausomy
bės laiku. Tai buvo Lietuvos jaunimo popu
liari organizacija mokyklose ir už jū sienų. Ta 
organizacija isxeigta 19 šimt? gale ir vadovau
jama anglu generolo Robert Baden-Powellio 
paplito po visą pasauli ne tik dėl to, kad jos 
metodai žavi jaunimą, bet dar ir dėl to, kad 
skautystės. programoje savo tautos meilės ir 
darbo savo tėvynei idėja darniausiai derinasi 
su tarptautinio bendradarbiavimo idėja.

Skautystės auklėjimo sistema, siekianti 
ugdyti pilno žmogaus asmenybę, stengiasi har- 
monigai išlavinti jaunuoliu protą, valią ir 
kūną, ugdyti tvirtą būdą ir duoti praktiniu bei ■ 
gyvenimui reikalingu žinių. Skautystė yra ge
riausia socialinio auklėjimo mokykla, nes čia 
visi yra lygūs. Čia nėra skirtumo tarp turtingo 
ir vargšo, tarp aukštešnio ar žemesnio luomo . 
jaunuoliu — jie visi be išimties dirba laisva. 
valia, solidariai, nuoširdžiai ir su džiaugsmu 

■ bei pasiryžimu, vienas su kitu fenktyiįjaudami 
savo darbe. Tuo būdu skautai sudaro savotišką ' 
šeima kurioje visi glaužiai vienas su kitu su
rišti, kur visi yra broliai ir sesės. Čia padeda 
stipresnis silpnesniam, čia jie pastebi kam rei
kalinga ęarama ir pagalba, čia jie išmoksta 
suprasti gero sugyvenimo reikšmę ir varžyti 
savo asmeniškus norus visumos labui.

Atominės bombos veikimo galia
Tokijo radijo pranešimu, dvi atominės 

bombos Hirošimo ir Nagasaki miestuose apy
tikriu skaičiavimu užmušė ar sužeidė 280.000 
žmonių; daug kitu yra mirštančiu nuo jū „ypa
tingo vSikimo“.

Nagasaki mieste buvo apie 120.000 aukū iš 
253.000 gyventoju. Hirošimo mieste buvo 
160.000 aukū ir 200.000 žmonių liko be pa
stoges. (Prieš karą HiroŠimoje buvo 318.000 
gyventoju, o karo metu jū turėjo būti žymiai 
daugiau).

Žuvusiu žmonių skaičius didėja, nes nuo 
atominės bombos gautos žaizįos neišgydomos. 
Gauti maži nudegimai iš pradžių atrodo leng
vai pagydomi, bet vėliau nuo tū nudegimu 
žmonės silpnėja ir dažniausiai miršta.

s i e m s
Uždavinys Nr. 4.

(Už teisingą sprendimą priskaitomi 2 taškai.)' 
Kartą buvo surengtos įdomios arkliu lenkty

nės. Jose dovanos buvo numatytos teikti už 
tuos arklius, kurie atbėgs i lenktynių baigmę 
paskutinieji. Prasidėjo pačios lenktynės, tačiau 
nė vienas jojėjas savo arklio neragino, nes 
kiekvienas norėjo atjoti f baigmę paskutinis 
ir tuo laimėti pačią brangiąją dovaną. Nera
ginami arkliai trypė ir — nė iš vietos. Ne
žinia, kada ir kaip būtu pasibaigusios tos lenk
tynės, jei vienas žiūrovas nebūtū davęs lenkty- 
niautojams patarimo, kuri įvykdę lektyniau- 
tojai bematant sujojo visi i lenktynių baigmę- 
Tuo pačiu paaiškėjo, kam teko dovanos.

Ką galėjo patarti lenktyniautojams anas 
žiūrovas?

Uždavinys Nr. 5.
(Už teisingą sprendimą užskaitomi 3 taškai.) 

Vietoje paduotu skaitmenų pagalvoję įsta
tykite atitinkamas raides taip, kad to paties 
skaitmens vietoye atsirastu ta pati raidė:

1.8.7.2 = maisto produktas,
2.6.9.3.7 = vandens paukštis,
3.10.9.3.7 = vieno danties pavadinimas, ..
4.5.1.2 = Europos valstybės sostinė,
5.6.2 — žmogaus vardas,
6.3.10.2.7 = Afrikos upė,
3,4 = jungtukas,
7.9.2.10.2.7 = baldas.

Teisingai pakeitę skaitmenis raidėmis,' gau
site, kaip matote, 7 žodžius. Jū pirmosios rai
dės, skaitant jas iš viršaus žemyn, pasakys 
žinomo lietuviu dainiaus vardą.

Mttsū uždaviniu sprendėjams
Norėdami, kad ir ne Dillingene gyvenan

tieji gelėtu varžybose dalyvauti, praėjusiame 
numeryje paskelbtu uždaviniu atsakymu šian
dien dar neduodame. Juos rasite kitame nu
meryje. Šiandien pateiktu uždaviniu atsakymai 
bus dar kitame numeryje. ir t. t. Toliau gy
venantieji pasistenkite uždaviniu sprendimus 
paruošti taip, kad, naują leidinio numeri gau
dami, galėtumėte per jo platintojus mums at
siusti praėjusio numerio uždaviniu sprendimus.

klef imbo sisferaaa
Skautiškasis darbas eina trijū pagrindiniū 

idėjų linkme — tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui.

Pirmoji idėja gaivina jaunose širdyse meilę, 
tiesą ir gėri, kuriais ugdoma Dievybės ilgėsys.

Antroji idėja apima tautini ir valstybini 
susipratimą. Šiandien yra visiems bendras, ne
ginčijamas, didis tikslas vėl atgauti mūsū tau
tos ir valstybės laisvę. Reikia kūrybiniu darbu 
stiprinti mumyse tą troškimą, tą kilnu laisvės 
ir nepriklausomybės jausmą. Skautystė čia pa
deda jauniesiems, einantiems kurti na-’^. švie
sią, garbingą ir gražią mūsū tautos e' iti. Ji 
moko ne tik jausti pagarbą ir meilė mus.. *- .t- 
tos didžiųjų žmonių ‘atmir. mui, bet taip .t 
ragina kurti savitu vertybių ir jas Įjungti I 
mūsū tautos kultūrini lobyną.

Žymus Lietuvos pedagogas prof. Šalkaus
kas yra pasakęs: „Skautystė savo esmėje yra 
visuomeninio solidarumo mokykla, o skautas 
— visuomininkas“. Ir ne be reikšmės jaunuo
liai — ės, tik Įstoję i skautu orginzaciją, jau 
pradeda skautavimą nuo mažu, geru darbeliu. 
Tū mažu, geru darbeliu pagalba yra pratinama 
išsižadėti bent kiek savęs, savo egoizmo ir pa
gelbėti kitiems. Tuo būdu skautai-ės pratinami 
prisidėti prie visuomeninio darbo, ugdyti savyje 
altruizmo jausmą, Įnešti skautiškos nuotaikos ir 
užsimojimu visame kame. Visi skautavimo me
todai siekia lavinti jaunuolius būti naudingais 
ir padėti artimui. Skautai Įrašė ne tik savo 
vėliavose, bet ir širdyse — Dievo, Tėvynės ir 
Artimųjų meiles šūki. Tai sudaro viso skau
tiško gyvenimo turini. Todėl skautai, pasiti
kėdami ir su skautiška šypsena, paduoda vieni 
kitiems rankas, kad bendromis pastangomis 
galėtu kurti naują pasauli, paremtą visu žmo
ni" ir tautu artėjimo ir solidarumo dėsniu.

V. Barmienė.

Japonijos apsigynimo būstinės specialistas 
pareiškė, kad atomines bombos eksplozija yra 
susijusi su nuolatiniu, didėjančiu spaudimu. 
Karštis tęsiasi apie 2 sekundas. Po eksplozijos,, 
po 5—10 minučių pasirodęs juodas lietus, tai 
būsią dažniausiai iš bombos skysčiai. Bomba 
buvo numesta iš 8000 metru. Tarp numetimo- 
ir sprogimo truko 1,5 minutės.

Atomu energija tyrinėjama 
ir Sovietu Sąjungoje

Iš Maskvos pranešama, kad Rostove buvę* 
Sovietu arminjos karininku ir mokslininku su
sirinkimas atomines energijos tyrinėjimu rei
kalams aptarti. Nebuvo paskelbta, kas šioje 
.srityje yra atsiekta Rusijoje, bet žinoma, kad. 
kai kurie vadovaujantieji Rusijos mokslininkai 
šioje strityje daro pažangą.
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Laumės veidrodis
E. Vasyiiunienė

Ji mane šaukia
Paulius Gaubya

Pasaka byloja, esą kartą laumės nešusios 
piktojo veidrodi ir netyčia numetusios ji ant 
ijjmės. Veidrodis sudužęs ir subyrėjęs i tūkstan
čiu tūkstančius skeveldrėlių ir dulkiu. Tos ma
žytės skeveldrėlės, nematomos dulkės, kritu
sios i daugelio žmonių akis. Akys likusios 
sveikos, tik žmogus kitaip ėmęs matyti pasauli 
ir visa, kas jame dėjosi. Visa atrodė subiau- 
rinta, nešvaru, žmonės iškraipytais veidais, 
šviesa miglota, spalvos neryškios. Ir ėję tie 
nelaimingieji per biaurūji pasauli, subiaurintą 
užterštomis jū pačiu akimis...

... Karo pabaisa liovėsi. Nebekaukia sire
nos, nebegirdėti šūviu. Bet išgyventa praeitis 
milijonais vaizdu vaizdeliu, išgyventu įvykiu 
atgarsiu, įsibrovė i mūsų vaizduotę, i mūsų šir
dis. Mes dar tebesame karo dvasios apnikti, 
nelyginant piktojo veidrodžio dulkėmis api
barstyti. apkrėsti.

Ir žiūrime mes i pasauli ligota savo siela, 
žiūrime i savo artimą, ji karikatūriškai iš
kraipydami. Visi turime netobulumu, kiekvie
nam pasitaiko nekorektiškas, netaktiškas žodis 
ar veiksmaS^-bet savyje mes jū nematome, 
įsižiūrėję i kitą, i artimą, mes ieškome jame 
krislo, neišrovę iš savęs rąsto. Krislą padidiname 
iki pasakiško dydžio, o rąstą nuslepiame. Ir 
imeižiame.

Jei kas šiandieną užrašytu vienos dienos kalbė
tas kalbas, didesnė jū dalis — apkalbinėjimas ir 
šmeižtas. Apkalbinėjame artimuosius ir toli
muosius, gimines ir kaimynus, pažįstamuosius 
Ir net nepažįstamuosius. Tai mūsū kasdieniniai 
poteriai, kuriu nepamirštame atkalbėti po kelis 
kartus per parą. Tas ar anas pasielgė taip ar 
kitaip, — jam atleisti negalima! Šitas ar kitas 
pasisavino ši bei tą, — ji bausti! Bet ką aš 
kalbėjau, ką dariau — viskas buvo gera. Mano 
menkas ir didžiai ligotas Aš!...

Kas šiandieną, ranką padėjęs ant širdies, 
ramia sąžine galėtu pasakyti: neapkalbinėjau, 
nekaltinau. Kas? Jis pats būtū melagis.

Mes esame šiandieną vienodai modernūs 
elgetos, moderniosios prieglaudos išlaikomi. Jei 
vienas turi kiek daugiau, o kitas kiek mažiau 
— skirtumas nėra esminis. Mes esame vienodi 
beteisiai valstybės ir įstatymo atžvilgiu, tie 
patys keliai muš veda gal i brangiąją Lietuvą, 
gal i nežinią ir vargą. Kodėl kits kitam sun
kiname ir taip sunkią benamio dalią? Kodėl 
vienas kitą skriaudžiame dar labiau, atimdami 
tai, kas mums visiems liko brangiausia — gerą 
vardą? Šiandieną mes ji tiktaįXetur’me- J*40 
galime didžiuotis, dėl jo galime rausti. Kodėl 
tą paskutini dvasini turtą vienas kitam žiauriai 
plėšiame iš ranku? Kodėl, slankiojame, kaip 
tamsūs šešėliai pakampiais ir sėjame šmeižtus, 
apkalbas ir net melą?

Pasaka nepasakoja, kaip gerosios laumės 
išgydė nelaiminguosius, krislais apkrėstus žmo
nes. Bet mes galime pasakyti, kuo galime savo 
liguistą sielą pagydyti: — darbu! Konkrečiu, 
kūrybiniu, naudingu darbu.

Tada, kai senu įpročiu susėdę, stovyklos 
kieme ar kambaryje, pradėsime iš naujo šimtą 
kartu kartotą pasakojimą apie to ar kito žmo
gaus elgesį, atsiminkime, kad kalba mūsū juo
dasis, piktasis, ligotasis Aš, kuris ne mažiau 
nusikalto, kaip anas, kuri mes linksniuojame. 
Atsiminkime savo artimą, kuri likimas žiauriai

Konfiskuojami dvarai Vokietijoje
Pirmieji žingsniai žemės porceliacijai prade

dami Saksonijoje, kurioje jau nusavinami vadi
namieji junkeriu (bajoru — stambiųjų žem
valdžiu) dvarai. Komunistu ir kitu kairiųjų 
partijų reikalavimu, paskutinėmis savaitėmis 
provincijos valdžia išleido potvarki dvarams, 
turintiems daugiau negu 100 ha, konfiskuoti be 
atlyginimo ir jiems išsklypuoti po 12 akru (maž
daug po 5 ha). Šie sklypai atiduodami žemės 
ūkio darbininkams ir pabėgėliams, atvykusiems 
iš Lenkijos teritorijos.

Iš žemės ūkio darbininku yra visoje Sak
sonijoje sudaryti vietos komitetai. Komite
tams pavesta paruošti konfiskacijai tinkamu 
dvaru sąrašai. Sklypavimo darbas reikalaujama 
baigti iki spaliu mėn., kad žieminius javus jau 
būtū galima pasėti naujuose sklypuose.

Šis judėjimas, tur būt, greit persimes i 
Meklenburgą, Brandenburgą ir Tūringiją.

Atominiu bombų pavoju numato 
ir Amerika

Amerikietis Louis Brachin, tyrinėjimu in
žinierius ir kariniu dalyku autoritetas,-pareiškė, 
kad Amerika turinti skubiai pradėti planuoti 
svarbiausioms pramonės įmonėms vietas po 
žeme, kur jos būtū saugios nuo atominiu 
bombų. Prileisdamas, kad Amerika ir Anglija 
negalėsiačios visą laiką atominės bombos paslap
ties išsaugoti, Brachin nurodo požeminiu miestu 
statybą, kaip apsigynimo priemone nuo ato
miniu bombų. Tokiems požeminiams miestams 
tiktū kalnai. Milijonai tonu karo sprogstamo
sios medžiagos, kuri dabar jau nebenaudojama,

bando, lygiai kaip ir mus, beteisius teisėjus, 
kurie drįstame teisti, patys tam jokiu teisiu 
neturėdami.

Nenuodėmingasis nepakels rankos ir nemes 
akmens. Jo širdis perdaug skaisti ir drovi. Pur
vais drabstosi tik tie, kuriū sieloje tamsybės 
viešpatauja, o aptemęs protas neleidžia matyti 
išvarginto tautiečio širdyje brolio-žmogaus, 
kuriam liko visu brangenybiū brangiausia — 
geras vardas.

Daugiau saulės!
. Kartais norisi išplėšti 

širdi baisiai geliamą, 
su tūkstančiais žaizdų ir randu 
parodyti gyvą sielvartą ir nerimą...

Karo viesulas nusiautė Europos veidą. Sun
kūs debesys užklojo saulę. Sielvartas ir gilus 
pesimizmas liko viešpačiu.

Toli nuo savo Tėvynės, nuo gimtųjų namu, 
esame likimo nublokšti. Alksta siela svečioj 
šaly. Gilus nerimas ir ateities perspektyvos, 
tylūs atodūsiai savo krašto, artimūjū, lydi 
kiekvieną mūsū žingsni, vainikuoja mūsū niū
rias dienas. Juodos pesimizmo mintys giliai 
smenga i mūsū širdi, paralyžuodamos mūsū 
valią ir pasiryžimą. Nykūs šešėliai iš juodojo 
pragaro gelmių tiesia 1 mus rankas, gesindami 
paskutinius saulės spindulius, atimdami trupi
nius mūsū tikro gyvenimo. Daugelis liko gyvi 
lavonai, kurie amžinai, it tie juodvarniai, 
kranksi pačius juodžiausius pranašavimus. Ne
liko valios ir noro gyventi. Mestas! t pletka- 
vimą, kortas ir girtavimą.

Nei Daugiau saulės! Mūsū skaudžiai nu
kentėjusi tauta šaukia mus pakilti iš šio purvo, 
išlisti iš tamsiosios demono karalijos. Visada 
rasi pragiedruliu, visur rasi gyvą idėją, tik jos 
ieškokim su gera nuotaika, su entuziazmu ir 
viltimi. Neleiskim gražiajai lietuviškai sielai 
subanalėti, nuskursti. Vardar mūsū pasiilgtos 
Tėvynės gyvenkim džiaugsmingu laukimu. Ne
likime sielos ligoniais, nes iš mūsū bus pareika
lauta kūrybingo darbo, valios ir ištvermės. 
Nepalūžkime pusiaukelyje.

Darbas ir daina, svetimūjū kalbfl mokyma
sis ir kolonijos kultūrinis gyvenimas turi mus 
visus jungti, o dižioji, mus rišanti idėja pri
duos mūsū gyvemui prasmės ir skonio.

Giedri nuotaika, viltis ir entuziazmas turi 
būti mūsū palydovais. Bedvasius paniurėlius, 
užkietėjusius materialistus ir nepagydomus pe
simistus išraukime iš savo tarpo, kad jie ne- 
nuodytū pavasariu kvėpuojančios ir kūryba 
žydinčios aplinkos. Viena mintis, vienas noras, 
bendras darbas mus riša ir veda. Šiandien šau
kiami dvasios milžinai, nepalūžtą entuziastai 
ir kūrybiškai degą individai, kurie mus vestū 
i saulę. Ji turi mus atgaivinti, nuteikti ir paso
tinti mūsū sielą. Mes ne gyvenimo ir likimo 
vergai, o skausmai užgrūdins mus ateities 
dienū darbui. Mažiau blaškymosi ir sielvarta
vimo, o vieningos ir skaidrios nuotaikos, kuri 
mus turi nuvesti 1 laukiamą mūsū Tautos pri
sikėlimo šventę. O likęs gyvas lietuviškasis 
genijus ves Ją laimėjimo ir didžios kūrybos 
keliu.

R. Medelis.

Visiems įd
ir milijonai atleistūjū kariū būsią panaudota 
požeminiu miestu statybai. Brachin nuomone, 
nors planuojama tautu taika, vis dėlto milijonai 
vyrū būsią laikomi po ginklu, o moksliniai 
tyrimai ieškosią mirtinu metodū naikinimui.

Pabaltijio klausimas bus svarstomas 
Londone

Nors amerikiečiu žurnalas „Newsweek“ rug- 
piūčio 27 d. paskelbė, jog ir Baltijos kraštu — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — klausimai būsią 
pavesti dabar Londdne posėdžiaujančiai už
sieniu reikalu ministeriū tarybai svarstyti, ta
čiau tai nereiškia, kad mūsū byla būtū įtraukta 
jau 1 šios pirmosios sesijos dienotvarkę.

Susižinojimas laiškais Bavarijoje
Amerikiečiu karinė valdžia leido muo š. m. 

rugsėjo 3 d. susižinojimą privačiais laiškais. 
Šis leidimas galioja visoje Bavarijos srityje, 
esančioje 1 rytus nuo Reino, išskyrus prancūzu 
valdomą Lindau miesto ir apskrities dali. Jis 
taip pat taikomas ir valdiniams bei prekybi
niams laiškams. Vietiniai ir užmiestiniai at
virukai ir laiškai gali sverti iki 1000 gramu. 
Ši korespondencija gali būti registruota ir sku
botai pristatoma. Potvarkyje numatyta, kad 
visus laiškus galima siusti uždarus.

Skaitytojams
Ši leidinio numeri, skirtą Tautos Šventei 

paminėti, išleidome padidintą, 6 pusi. Kitas nu
meris bus vėl 4 pust ir pasirodys apie š. m. 
s'paliū 1 d. ‘ Redakcija.

Šaukia ji mane... Pro miesto begalini 
triukšmą, pro jūros šniokštimą gaudimą, pro 
eiseną bėgančiu dienū girdžiu jos balsą.

Nežinau, kas ir iš kur tatai. Kur beatsistotū 
pavargusi mano koja, kur po sunkaus dienos 
darbo sustingusius sąnarius poilsiui ištiesčiau, 
girdžiu aš ją ir jos liūdnas akis matau.

— Kas tu esi? — klausiu pats save. — Ar 
tik ne pamario mergaitė tu, ar tik ne žvejo 
dukružėlė?...

— Kur akis tas, mėlynas kaip linas, matęs 
aš esu? Ar tyliame Vilniaus krašte? Užgui
tam sodžiuj tujen vakarais dainas dainuodavai 
iš skausmo, kai tavo mielą broli Lukiškiuos 
kankino...

Kai vežė tavo sūnus ir dukras užkaituos 
vagonuos, ir vaikelius durtuvais kai badė, ar 
ne tu liūdna juos palydėjai žvilgsniu nemariu 
ir kėlei rankas 1 dangū keršto?

— O gal dvasia tu iš šalto Sibiro pusnynū, 
Altajaus kalnu ir lygumu plačiū? Ar iš miške
lio Rainiū, Pravieniškių, ir kiek, o kiek be 
vardo jū?...

Ar ne tu palaiminai aštuonioliktūjū sava-'

Jles ieško
Dillingene t/D., Lietuviu stovykloje, esan

tieji lietuviai ieško:
31. Kirtiklis Jonas —

a) Bernadišiaus Vytauto,
b) Mačėno Juozo iš Troškūnū, pask. metu 

gyv. Ingolstadte,
c) prov. Sprindžio Jono, gyv. Berlyne,
d) Ąžuolo Kazio ir
e) Juozevičiaus Juozo iš Vilniaus.

32. Šidlauskas Antanas iš Vilkaviškio apskr. —
a) Šidlausko Kosto iš Bartininkfl,
b) Račiaus Pijaus,
c) Alekso Juozo,
d) Menčinsko Albino,
e) Grajausko Gedimino ir kitū pažistamūjū;

33. Navikienė Marija iš Kybartu —
a) sūnaus Stanislovo,
b) dukterū: Natalijos, Marijonos, Magdu- 

tes ir Konstancijos;
34. Vosylienė Michalina iš Kybarto — 

savo vyro Vosyliaus Vinco;
35. Kalasauskienė Monika iš Vilkaviškio apskr.

a) vyro Juozo Kalasausko,
b) sūnų: Juozo ir Stanislovo Kalasauskū,
c) dukters Petrutės Kalasąuskaitės, — pask.

metu gyv. Insterburge;
36. Lokys Andrius su žmona iš Bubleliū km. —

a) savo tėvo Lokio Antano,
b) brolio Lokio Jono,

o) Pečkaičio Kosto su Šeima, gyv. Berlyne,
d) Pečkaičio Jono ir
e) Šipailos Zigmo su žmona;

37. Brandtnerienė Vera su sūnumi iš Kybartū —
a) Brandtnerio Juozo, gyv. Konigszelte,
b) Puzniko Kosto su šeima, gyv. Bestrige

(Sauerlande),
c) Naujoko Leono, gyv. Pomeranijoje,
d) Kresninkevičiaus Kazio su šeima, gyv. 

Regensburge;
38. Kulbienė Cecilija iš Pakruojo —

a) vyro Kulbio Jono, pask. metu gyv. La
biau mst., 'i

b) sunaus Kulbio Jono, tarn. Vievyje;
c) Kulbio Petro, buv. Wehrmachte, Rygoje,
d) Kulbio Eduardo iš Šiauliū,
e) Sakalausko Prano,
f) Ivanausko Prano,
g) Vasiliausko Vytauto,
h) Klevinio Adolfo ir
i) Jankūno Eduardo;

39. Bacevičius Viktoras iš Šakiu —
a) vyr. Įeit. Kazlausko Stasio,
b) Smulkevičiū šeimos iš Šakiū mst.,
c) Didžbaliū iš Šakiū apskr.,
d) kap. Pustelniko ir kt. giminiū

40. Morkūnas Liudas —
Morkūno Broniaus iš Žiežmariū;

41. Lekutis Stasys iš Šimkaičių —
a) Rimkaus Antano iš Raseinių ir
b) Teišersko Marijono iš Jurbarko;

42. Herbstienė Elena su šeima iš Šiauliū —
a) Herbsto Valerijono zu šeima iš Kauno,
b) Vališkos Juozo su šeima, pask. metu 

gyv. Pomeranijoje,
c) Vališkos Adolfo, gyv. Vienoje,
d) Kateščinko Jono, gyv. Silesijoje,
e) Milhertienės Marijos, gyv. Zichelberge,
f) Zalevskienės Veronikos iš Tauragės,
g) Petkaus Kazimiero iš Rietavo;

43. Pikturna Juozas iš Telšių —
a) Pikturnos Kazimiero,
b) Pliuškiu Alfonso, Antano ir Jono,
c) Kensmino Vaclovo, gyv. Berchtesgadene, 

— visi iš Telšiū;
44. Štrimaitienė Magdalena iš Vilkaviškio —

a) Štrimaičio Leono,
b) Šrimaičio Vyto, gyv. prie Leipzigo,
c) Šrimaičio Broniaus,
d) Mikulio Vinco,' — visi iš Vilkaviškio 

apskr.;
45. Gūra Zigmas iš Kauno —

a) Gūraitės Anelės, gyv. Arnsdorfo stovy
kloje, nukeltoje i Meiningeną, vėliau 1 
VValdorfą, 

nori, birželio partizaną? Ir knygnešius vedei 
tiesiais keliais iš Prūsu?

Ir esi tu man pažįstama, tarytum būtumei 
mane mažą vedžiojusi už ranku.

— Esi tu mano žemė, esi tu mano Lietuva. 
Pažįstu aš tave dar labiau, negu bet kada pir
miau — nes netekau tavęs.

Tavo gerąsias akis mačiau aš kryžkeliubs, 
laukuos, dievdirbiū madonose, Tave girdėjau 
piemens dūdelėje, artojo dainoje... Ir kai 
didžioj nelaimėj palikti aš tave turėjau, gerom 
akim i mane žiūrėdama tu likai... Liūdna, bet 
gera, gera...

Kelionės krepšis spaudžia mano pečius, ir 
nežinomas likimo kelias raitosi prieš akis, 
tačiau jaučiau tave visur, tarytum vedi keliu 
tu mane mažą mažą, už rankos.

Amžinai gera tu, amžinai atlaidi tu, mūsū 
žeme tu, mūsū Lietuva. Gyva įtu pasakoj, 
dainoj, gyva artojo prakaite, karžygio mirtim 
gyva.

Išklydom mes, tavo vaikai, po platūji pa
sauli ... Kas besušauks mus i tave, jei negir- 
dėsim tavo balso, kas besuves mus, jei ne- 
matysim prieš save visad tavo geru liūdnč akiu?

me s a v
b) Armano, buv. Marijampolės „Maisto“ 

direktoriaus,
c) Kalniaus Juozo, buv. Kauno „Maisto“ 

buhalterio,
d) Kalniaus Antano, kilusio iš Rudaminos 

ir tarnavusio Vilniaus Univ.-te;
46. Rimkutė-Cirtautienė Sofija iš žem. Nau

miesčio, Vanagiū km. —
savo dėdės Kairio Vlado, pask. metu kasu- 

sio apkasus prie Labiau;
47. Chockevičienė Marija iš Žem. Naumiesčio,

Vanagiū km. —
savo sūnaus Chockevičiaus Juozo;

48. Rimkienė Sofija iš Žem. Naumiesčio — 
Raštučio Petro su šeima iš Šyliū km.;

49. Kaibutas Simas iš Bubiū —
a) pulk. Jurgaičio Petro, pask. metu gyv. 

Meklenburge ir
b) Liutiko Česlovo, pask. metu gyv. prie 

Linco;
50. Stankus Stasys iš* Kauno —

a) Sprindžio Broniaus iš Ukmergės ir'
b) brolio Stankevičiaus Antano;

51. Gleveckas Bronius su šeima —
a) LukoševiČifi: Mykolo, Stasio ir JonoK 

Vinco sūn., iš Šeduvos,
b) Dikinio Antano su šeima iš Šeduvos,
c) Armonienės Barboros iš Biržū,
d) Kun. Glevecko Alfonso;

52. Žiupka Stasys iš Graužėčiū km. —
a) brolio Žiupkos Jono,
b) Grigaliūno Jono iš Girgždžiū km.,
c) Keburifl Boliaus ir Broniaus iš Dauge- 

liškiū km.,
d) Gimio Kazio iš Maigiu vnkm., visi Pa

baisko valė. i
53. Vaičiūnas Algis —

Dantos Kazimiero iš Žagarės,

54. Rūkas Antanas, gyvenąs Mūnchene, ieško 
savo žmonos Elenos ir dukterū.

55. Sadauskas Juozas (Gūnzburgas, Lietuviū 
stovykla Klein-Kotz km.) ieško:
a) Leščinskū: Antano ir Vaclovo,
b) Žemaičio Antano ir

,c) Versecko Stasio.
56. Bartnikienė Eugenija (Augsburgas, II-ji 

Lietu v: j stovykla Hochfelde) ieško savo 
dukters Bartnikaitės Irenos-Mildos, gim. 
1927. 12. 19.

57. - Gruzdys Antanas (Ingolstadtas, Lietuviū
stovykla) prašo suteikti žinių apie
a) broli Gruzdi Broniu,
b) Bieliūną Zigmą ir
c) gimines ir pažįstamuosius.

58. Bražinskas Bronius (Wiirzburgas, Lietuviū
stovykla Nordkasernen) laukia per Lie

tuviū S-gą ar minėtos stovyklos komitetą 
Wiirzburge suteikiant žinių apie
a) žmoną Bražinskienė Adelę,
b) sūnų Algimantą,
c) dukrą Birutę, — visi iš Šakiū mst., pask. 

metu gyv. Daubos apskr./Sud.
d) Urbantą Bonifacą iš Lukšiu, pask. metu 

gyv. Daubos apskr., Sudetuose.
59. čarbuzaitė Emilija (Mūnchenas, Lietuviū 

S-ga arba 2-ji lietuviū stovykla, Lohengrin- 
Str.) laukia žinių apie savo gimines ir pažį
stamuosius.

60. Venclauskaitė — Apeikienė Nelė, gyv. 
Memmingene (Bavarijoje), Amendingen- 
Str. 68, prašo gimines ir pažįstamuosius at
siliepti.

61. Martišienė Petronėlė (Gūnzburgas, Klein- 
Kdtzo lietuviū stovykla) ieško
a) sūnų Martišiū Jono ir Gedimino,
b) dukters Martišiūtės Gesės, — visi iš Ša

kiū apskr., Pavasijū km.
62. Bielinis Vladas (Wurzburgas, Nord-Kaserna 

lietuviū stovykla) paieško
a) Cesūno Petro, z
b) Krasausko Zenono,
c) Pivoriūno Ipolito, — visi iš Tverečiau* 

valsč.
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