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Prezidento Trinu a n o 
užsienio politika

Newyorkas, spalių mėn. 28 dieną (ANS). 
Prezidentas Trumanas Laivyno dieną paskelbė 
JAValstybių užsienių politikos 12 pagrindinių 
klausimų, būtent:

1. JAValstybės neieško jokių teritorialinių 
išplėtimų nei sau naudos.

2. JAValstybės tikisi eventualiai grąžinti su
vereniteto teises ir savivaldą visiems žmo
nėms, kurie buvo jėga nuo jų nušalinti.

3. JAValstybės nesutiks jokių teritorialinių 
pakeitimų bet kurioje draugingojeje pasau
lio dalyje, nebent lieėianėios dalies žmonės 
laisvai išreikštų sutikimą prisijungti.

4. JAValstybės tikisi, visiems žmonėms, kurie 
-yra pasiruošę patys valdytis, bus leidžiama 
pasirinkti jiems savos rūšies vyriausybę, 
jų pačių laisvai išrinktu pasirinkimu be 
jokios intervencijos iš užsienių šaltinių.

5. Per kombinuotą ir kooperatinį mūsų karo 
sąjungininkų veikimą, JAValstybės padės 
nugalėtų priešų valstybėms sudaryti taikin
gas, jų pačių laisvai pasirinktas demokrati
nes vyriausybes; JAValstybės mėgins pa
laikyti pasaulį, kuriame Fašizmas, Nacizmas 
ir militarinė agresija negalės egzistuoti.

6. JAValstybės atsisakys pripažinti tokios 
tautos vyriausybę, kuri bus užsienio jėgų 
prievarta sudaryta. Kai kuriais atvejais, 
gal būt, bus negalima išvengti priverstinių 
vyriausybių, bet JAValstybės tokios vy
riausybės nepripažins.

7. JAValstybės tikisi, jog visos tautos turės 
jūrų laisvę ir lygias teises navigacijai kai
myninėmis upėmis ir vandens keliais, kurie 
praeina daugiau, negu per vieną kraštą.

8. JAValstybės tikisi, jog visos valstybės, 
kurios yra priimtos į tautų organizaciją, 
turės priėjimą lygiomis sąlygomis prie pa
saulio žaliavų ir prekybos.

9. JAValstybės tikisi, jog Vakarų pusrutulio 
suvereninės valstybės, be šio pusrutulio 
pašalinio įsikišimo, turi dirbti kartu kaip

• geri kaimynai, sprendžiant bendrąsias jų 
problemas

10. JAValstybės tikisi tarp visų tautų pilno 
ekonominio 'bendradarbiavimo, kuris yra 
esminis dalykas visame pasaulyje gyvenimo 
sąlygoms pagerinti.

11. JAValstybės tęs, dės pastangas ir skatins 
laisvą žodžio ir religijos reiškimąsi visame 
pasaulyje per taiką mylinčias sritis.

12. JAValstybės yra įsitikinusios, jog taikai 
išsaugoti tarp tautų reikalinga Jungtinių 
Tautų Organizacija, sudaryta iš taiką my
linčių pasaulio tautų, kurios noriai prisidės 
pavartoti jėgą, jei būtų reikalas taikai 
apsaugoti.

(„Stars and Stripes“.)

Bendradarbiams ir Bičiuliams
„Mūsų Kelias“, šiek tiek sutrukęs dėl for

malių bei techniškų kliūčių, toliau lankys savo 
skaitytojus jau persitvarkęs į dvisavaitinį lai
kraštį lietuviams. Jis jau pasirodo su vinjetėmis 
ir ilistracijomis, kurių bent po pora, atžymė
dami svarbesnį įvykį ar savą istorinę datą, steng
simės talpinti ir ateityje.

Visus bendradarbius bei bičiulius prašome 
neleisti plunksnai rūdyti, kad bendromis jėgo
mis galėtume šį savo laikraštį vis tobulinti ir 
tobulinti. Jame kiekvinas skaitytojas turi 
rasti, be aktualių žinių, dar ir dvasinio sielai 
peno. Mes teigiame, kad kiekviena tema, kiek
vienas klausimas, vienokia ar kitokia forma 
įdomiai gvildenamas, ras šiame laikraštyie 
vietos. Prasidėjęs ir tarp zonų pašto susisieki
mas įgalina net ir toliau gyvenančius plunks
nos darbuotojus „Mūsų Kelyje“ bendradar
biauti.

Redakcinis Kolektyvas.

Pabaltijo valstybių pasiuntiniai 
de Gaulle priėmime

Švedijoje leidžiamas latvių laikraštis „Lat- 
vju vards“ 1945. IX. 15 Nr. 46 rašo, kad Pran- 
oūzijos valstybės vado gen. de Gaulle viešė
jimo Jungtinėse Amerikos Valstybėse proga 
buvo surengta visa eilė priėmimų, kuriuose 
dalyvavo diplomatinis korpusas ir kiti oficia
lūs asmenys.

Oficialiai buvo pakviesti ir priėmimuose da
lyvavo taip pat ir Pabaltijo valstybių atstovai.

J. A. V. Prezidentas Trumanas 
susirūpinęs sunkia pabėgėlių būkle

Jo laiškas gen. Eisenhoverini
„Salzburger Nachrichten“ š. m. spalių 1 d. 

Nr. 96 išspausdino šį JAV Prezidento Tru- 
mano laišką gen. Eisenhoveriūi:

„Mano Mielas Generole Eisenhoveri! Aš 
gavau iš mūsų atstovo tarpvalstybiniam ko

Vėlinės neša lietuvio mintis į Vilnių ir jo Katedrą.

mitete pabėgėlių reikalams pranešimą apie eva
kuotų į Vokietiją, esančių be pilietybės arba 
negalinčių grįžti į tėvynę asmenų ir ypatingai 
žydų reikalus bei vargus. Dabartinė jų būklė 
reikalauja ypatingos atidos ir neatidėliotinų 
pagalbos veiksmų. Evakuotų asmenų gyvenimo 
sąlygos Vokietijoje jų dabartine forma priešta
rauja Aliantų Ekspedicinių Jėgų Vyriausioje 
Būstinėje išleistoms taisyklėms, t. y., kai kurie 
Jūsų valdiniai nesilaiko išleistų instrukcijų.

Karinės valdžios karininkai turi teisę ir pa
reigą rekvizuoti evakuotųjų reikalams vokiečių 
butus. Iš pranešimo matyti, kad tas nepada
ryta, arba tepadaryta nedideliu mastu. Matyti 
buvo laikoma savaime suprantamu, kad visi šie 
asmenys, nežiūrint jų ankstyvesnio traktąvimo, 
ir toliau turi likti stovyklose, kurių daugelis 
yra perpildytos ir stipriai saugomos. Pagal 
išleistas taisykles šie asmenys pirmiausia tu
rėtų gauti butus. Iš tikrųjų gi tas atrodo visai 
kitaip. Mes turime sustiprinti savo pastangas 
perkelti šiuos žmones iš stovyklų į padorius 
butus, iki jie galės būti grąžinti į jų tėvynes. 
Ir tas taip pat priklauso prie Potsdame nusta
tytos politikos vykdymo, pagal kurią vokiečių 
tauta neturi teisės išvengti atsakomybės.

Išvietintiesiems užtikrintas pirmumas
Heidelbergas, spalių .7 d. 7-sios amerikiečių 

armijos vadovybė paskelbė gen. lt Geoffrey 
Keyes pasirašytą, potvarkį, kuriuo vakarinėje 
Vokietijos srity įpareigota išvietintiesiems as
menims teikti pirmumą arba, mažiausia, 
maisto, butų, medicinos, poilsio, religijos ir 
švietimo atžvilgiais traktuoti juos lygiomis su 
vokiečiais.

Potvarkyje, be kita ko,( pabrėžiama: „Išvie- 
tintieji Jungtinių Tautų asmens negali būti už
daromi stovyklose ar kaimuose taip, kad susi
darytų jų kalinimo įspūdis.“ Išskyrus specia
lias stovyklas, kuriose asmenys talpinami sau
gumo sumetimais, visoms kitoms stovykloms 
turi būti nuimtos vielų užtvaros, jeigu jos iki 
šiolei kur buvo.

Išvietintiesiems asmenims suteikiama ta 
pati judėjimo laisvė, kuria naudojasi vokiečiai, 
be abejo, apibrėžta draudžiamu laiku ir kito
mis taisyklėmis.

Gyvenimo sąlygos išvietintiesiems asme
nims turi atitikti vidutines gyvenimo sąlygas, 
turimas vokiečių piliečių, sakoma potvarkyje. Iš 
vokiečių įstaigų bus reikalaujama padaryti 
maksimumą, kas galima, išvietintiesiems asme
nims aprūpinti patalpomis, drabužiais, medi
cinos pagalba ir maistu iki galimos jų eva
kuacijos.

Potvarkyje minimos specialios stovyklos 
yra numatytos tiems išvietintiesiems asmenims, 
kurių laisvės suvaržymo reikalauja kitų sau

Aš cituoju paragrafą, kuris ypatingai liečia 
žydus:

„Šiandieninės būklės akyvaizdoje gauni įs
pūdžio, kad mes su žydais taip pat elgiamės, 
kaip naciai, tik kad mes jų nežudom. Jie yra 

koncentracijos stovyklose ir saugojami mūsų 
kareivių, kurie tokiu būdu yra SS vietoje. Rei
kia save paklausti, ar vokiečių tauta neprieina 
išvados, kad mes varome tą pačią politiką, kaip 
ir naciai.“ Aš tikiuos galiu Jums pasiūlyti pa
vesti atatinkamiems štabams išdirbti plačius 
planus, kad mūsų paskelbtoji, politika negalėtų 
būti ignoruojama. Dabar viešpataujanti iš
vežtųjų stovyklose būklė galėtų didele dalimi 
būti greit pagerinta, jeigu Jūs arba Jūsų tam 
skirtieji karininkai per inspekcines keliones 
apie tai pasiinformuotų.

Aš esu įsitikinęs, kad Jūs man pritarsit, kai 
aš sakau, kad mes turim ypatingą įsiparei
gojimą kaip tik šių naciškos tironijos aukų 
atžvilgiu, kurios yra mūsų zonoje. Mes turim 
vokiečių tautai išaiškinti, kad mes neapken
čiame naciškos neapykantos bei persekiojimo 
politikos. Tą mes galime geriausiai tuo būdu 
pasiekti, jeigu mes parodysime, kad mes tikrai 
rūpinamės tais, kurie išliko nuo persekiojimų. 
Aš tikiuosi, kad Jūs galėsite greitu laiku pra
nešti, kokių Jūs ėmėtės priemonių, kad būtų 
pašalinti aprašyti blogumai. Aš vedu su Britų 
valdžia pasitarimus ir noriu pasiekti, kad Pa
lestina būtų atidaryta tiems asmenims, kurie 
ten nori išvažiuoti.“ 

gumas, arba lenkams, kuriuos dėl jų žalingo 
charakterio tose stovyklose apgyvendinti 
pristatys lenkų ryšio karininkai.

Tuo tarpu šis potvarkis taikomas vakarinei 
Vokietijos sričiai. Tenka manyti, kad netru
kus ta pati tvarka bus išplėsta ir kitoms sri
tims.

Sumažinami švieži produktai
Frankfurtas, spalių mėn. 5 d. (UP) Ameri

kos karinė valdžia, priešingai gen. Eisenhowerio 
direktyvoms, paskutinę naktį išleido potvarkį, 
pagal kurį išvietintims asmenims sumažinami 
švieži produktai.

Potvarkis, kuris panaikina leidimą šviežias 
daržoves išvietintų asmenų stovykloms rekvi
zuoti iš vokiečių, aiškinamas tuo, kad toks 
rekvizavimas pavojingai sumažintų vokiečių 
civiliams gyventojams maisto kiekį žiemai. 
Vokiečių maisto atsargos sudarančios 80—90 % 
išvietintų asmenų maisto kiekio.

Kai kurie,šaltiniai nurodo, kad toks maisto 
sumažinimas išvietintų asmenų dietoje yra vi
sai priešingas gen. Eisenhowerio nurodymams, 
kuriais pabrėžta, kad išvietintų asmenų dieta, 
mažiausiai, yra lygi vokiečių. Aliarmuojąs 
protestas buvo pareikštas iš UNRRos įstaigų 
ir kariuomenės stovyklose dirbančių asmenų.

Sumažintas maisto kiekis, kaip sako karinė 
valdžia, būsiąs papildytas „iš sąjungininkų

Palestinos reikalai
Prezidentas Trumanas buvo pasiuntęs Ang

lijos vyriausybei laiška, kuriame buvo pagei
dauta atidaryti Palestinos duris įvažiuoti 
100.000 žydų, gyvenančių Europoje. Po tokio 
laiško prasidėjo judėjimas žydų ir arabų 
tarpe. Anglų spauda tuojau ėmėsi aiškinti, 
kad Palestina nėra Anglijos kolonija, ir Pale
stinos, kaip mandato, reikalas esąs tarptauti
nis, todėl vieni Britai to reikalo negalį spręsti. 
Po to tuojau buvo atsilankiusi arabų misija 
pas anglų vyriausybę. Žydų-sionistų vadas taip 
pat kalbėjosi su Bevinu. Šis opus klausimas, 
atrodo, nebus lengvai išsprendžiamas. Žydai 
Europoje, ypač dabartinėje Vokietijoje, ne
nori pasilikti ir norėtų persikelti į pažadėtąją 
žemę, kurios jiems nieku būdu nenori užleisti 
arabai. Arabų pasauly — nuo artimųjų Rytų iki 
Ispanijos krantų — pasidėjo gyvas judėjimas.

JAValstybių pasiruošimas 
taikai

Tur but, niekur tiek daug nesirengiama tai- 
kai, kaip JAValstybėse. Jos tiek nori taikos 
ir patvarios taikos, jog nieko nesigailima, kad 
tik lauktoji taika tikrai būtų tvirta. Prezi
dentas Trumanas vienoje parodoje tūkstantinei 
miniai šitaip pasakė: „Mes negalime kito karo 
išlaikyti, mes negalime kito karo turėti, nebent 
tai būtų totalinis karas, kuris reikštų mūsų 
pažįstamos civilizacijos galą. Mes neisime prie 
to, bet mes siekiame priimti auksines taisykles. 
Mes einame primyn sutikti mūsų likimo, kurį, 
aš manau, Visagalis Dievas paskyrė mums. Ir 
mes einame, kad būtume vadais.“ Šiose prezi
dento mintyse glūdi didelis taikos troškimas.

Iš antros pusės, matome didelius karinius 
pasiruošimus, kurie siekia sukurti pastovią 
taiką. Generalinio stabo Šefas gen. G. Maršai], 
kalbėdamas apie baisius naujuosius ginklus, 
siūlo nepertraukiamą karinį vienerių metų pa
siruošimą, kad visi vyrai galėtų kovoti dėl 
savo tautos. Toliau jis pabrėžė: „Mes ignoruo
davome kietą pasaulio dalykų realybę, nes bu
vome gryni idealistai, tačiau dabar mes tu
rime pradėti atitaisyti tą tragišką nesupratimą, 
kad saugumo politika yra karo politika.“

Oro pajėgų viršininkas gen. H. H. Arnold 
paminėjo slaptus ginklus, kurie yra nepa
prastai jautrios arba neklaidingos rakietos. Jo 
teigimu, esą galime dagties pagalba raketas 
nukreipti tiesiog į taikinį. Naujieji instru
mentai nukreipiu rakietą į karštį, šviesą ir 
magnetizmą. Tokios rakietos tiesiog kren
tančios į fabriko širdį, į kurią jas traukiąs 
krosnių karštis. Jos esančios tiek jautrios, kad 
net dideliame kambaryje jos galinčios veikti 
nuo žmogaus kūno šilimos.

Tas viskas rodo, kad taika žmonijai yra 
brangi ir dėl jos nesigailima nei mokslo, nei 
lėšų, nei pastangų, nes visa tai vistiek pigiau 
atsieina, negu karas.

karo belaisvių, karinės valdžios ir civiliams rei
kalams atsargų, atgabentų į Europą išvaduo
tojų armijų.“

Tokios maisto atsargos, tačiau, neturi švie
žio maisto, bet daugiausia sudarytos is kon
servuotų produktų — mėsos, žuvies, sausų 
sriubų, džiovintų kiaušinių, išgarinto pieno, 
cukraus, arbatos ir kavos.

■ Pagal naują potvarkį, tiktai bulvės išvietin- 
tiems asmenims bus gaunamos iš vokiečių ūkių 
atsargų.

Šis potvarkis įneša netvarkos, nes jame dar 
nurodomos specialios normos, įtrauktos į „spe
cialią kategoriją“. Kaip potvarkio sąraše nuro
dyta, ši kategorija apima beveik visus stovy
klos gyventojus. I šią kategoriją įtraukiamos 
nėščios moterys, invalidai, vaikai, dirbantieji 
sunkų darbą ir nacių aukos, persekiotos dėl 
rasės, religijos ar politikos.

Stalinas išvyko atostogų
Maskvos radijo pranešimu, generalissimus 

Stalinas pasiėmęs atostogas ir š. m. spalių TO d. 
išvykęs iš Maskvos.

Padėka
Dailininkui p. V. Dobužinskiui jr., gyv. 

Wiirzburge, už kruopštų darbą paruošiant 
„Mūsų Keliui“ vinietes, kuriomis jau galėjome 
papuošti šį numerį, nuoširdžiai dėkojame.

Redakcija.
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Prezidentūroje pionierių namai
Lietuvos Prezidentūros Rūmai Kaune pa

versti pionierių namais. Ministerių Kabineto 
namuose yra įsikūręs Kauno miesto komunistų 
partijos komitetas. (L2)

Gedvilą dėkoja
Lietuvos komisarų tarybos pirmininkas 

Gedvilą vienoje savo kalboje pripažino, kad 
daug lietuvių yra išvažiavę į Sovietų Sąjungos 
gilumą. Jis dėkoja už „brolišką išvažiavusiųjų 
priėmimą kitose sovietinėse respublikose“. (LZ)

Kultūrininkų kongresas
Šią vasarą Vilniuje buvo sušauktas Lietu

vos kultūrininkų kongresas. Į tą kongresą 
buvo suvažiavę artistai, rašytojai, dailininkai, 
gydytojai, agronomai, inžinieriai ir daug moky
tojų. Iš viso kongrese dalyvavo apie 500 žmo
nių. Sveikinimo kalboje J. Paleckis pa
sidžiaugė, kad „Lietuvos kultūra paplito ir ki
tose tarybinėse respublikose“. (L2)

Miesto sode kapinės
Kauno miesto sodas paverstas kapinėmis. 

Ten palaidoti kilmingesnieji raudonarmiečiai, 
kurie žuvo Lietuvoje. Panašios kapinės yra 
ir Vytauto parke ties buv'. „Valgio“ užkandine.

(L2)

Lietuvių studentų korporacija „Lithuania**.
Karo viesulo sūkuriai išblaškė lietuvius po 

visą Europos žemyną. Jeigu mums maloni kiek
viena žinia apie mūsų tautiečių pastangas or
ganizuotis, kad nepaskendus milijonuose kita
taučių svetimuose kraštuose, šiomis dienomis 
mus pasiekusi žinia iš Šveicarijos teikia ypa
tingo džiaugsmo. Šių metų birželio mėn. 17 d. 
Zūriche buvo įsteigta lietuvių studentų korpo
racija „Lithuania“. Ši korporacija tuo tarpu 
yra vienintėlė lietuvių akademinio jaunimo or
ganizacija visame Europos žemyne. Jai įsteigti 
sąlygas sudarė Amerikos lietuviai, kurie savo 
aukomis davė progą penkiolikai lietuvių studentų 
ir dviems studentėms įstoti į aukštąsias Švei
carijos mokyklas. Daugumas jų lanko Zūricho 
Aukštąją Technikos Mokyklą, o keletas univer
sitetą tame pat mieste. Šių lietuvių pastango
mis ir suorganizuota minėtoji korporacija, ku
rios siekimus nusako pats jos vardas „Li
thuania“.

. Įkurtuvių dieną buvo iškilmingai pašven
tinta korporacijos vėliava. Jos krikštatėviais iš
kilmėse dalyvavo ponia E. Turauskienė ir mi- 
nisteris Dr. J. Šaulys. Iškilmių dieną pamaldas 
atlaikė ir vėliavą pašventino kun. Dr. Borevi- 
čius. Būdamas pats pabėgėlis, kun. Dr. Bore- 
vičius jautriais, tėvynės meilės kupinais žodžiais 
atžymėjo šių iškilmių didingumą ir prasmin
gumą.

Po pamaldų suruoštuose bendruose pie
tuose, korporacijos pirmininkui p. Stelingiui 
pasveikinus dalyvius, kalbėjo Lietuvos mini- 

steris Šveicarijoje Dr. J. Šaulys ir Šveicarijos 
Federalinės Aukštosios Technikos Mokyklos 
rektorius prof. Tank, kuris perdavė ir Zūricho 
Universiteto rektoriaus sveikinimą. Pirmasis 
aukštųjų svečių prisiminė savo studentavimo 
dienas, praleistas kadaise toje pat Šveicarijoje, 
ir nušvietė Šveicarijoje gyvenusių lietuvių 
įnašą anų laikų kovoje dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Prof. Tank, perdavęs abiejų aukštųjų 
mokyklų vadovybių pažadą padėti lietuviams 
studentams, besiekiant jų užsibrėžtų tikslų, 
išreiškė viltį, kad Lietuvių tauta artimiausiu 
laiku atgaus savo valstybinę nepriklausomybę.

Lietuvių mokyklų tinklas Vokietijoje
Lietuvių laikraščų paskelbtais duomenimis 

šiuo metu amerikiečių zonoje veikia gimnazijos 
— Augsburge, Eichstatte, Hanau, Kemptene, 
Mūnchene, Regensburge, Wiesbadene ir Wūrz- 
burge-Zellye; muzikos mokykla —■ Mūnchene 
ir Seligenstadte; miškininkų skyrius Wūrzburge 
Zellyje; pradžios mokyklos — Augsburge 2, 
Bayreuthe, Dillingene, Hanau, Kemptene, 
Mūnchene, Seligenstadte, Veidene, Wūrzburge- 
Zellyje; vaikų darželiai — Augsburge, Hanau, 
Kemptene, Seligenstadte, Wūrzburg-Zellyje.

Anglų zonoje: gimnazijos — Hassendorfe, 
Lūbecke, Oldenburge; pradžios mokyklos — 
Flensburge, Haffkruge, Hassendorfe, Kielyje, 
Oldenburge, Wattenstedte 2, Wentorfe; Vaikų 
darželiai — Flensburge, Haffkruge, Kielyje, Wat
tenstedte, Wentorfe.

Šis sąrašas tikriausiai dar nebus pilnas, iš 
Prancūzų zonos nepaskelbta jokių žinių. At
rodo, kad ir ten įkurtos gimnazijos ir pradžios 
mokyklos.

Dramos akt. — rež. Stasys Pilka skaitė poeziją
Dillingenas t/D. Š. m. spalių 5 d. vietinės 

stovyklos lietuviai turėjo šiais laikais retą, bet 
malonią progą išgirsti gyvą, artistišką žodį. 
Ją sudarė atvykęs svečias dramos aktorius — 
režisierius St. Pilka ir miesto teatro salėje su
ruošus mūsų senesniųjų ir naujųjų laikų poezi
jos kūrinių rečitalį. Programoje buvo V. Ku
dirkos, Maironio, Bern. Brazdžionio, J. K. 
Aleksandriškio, Antano Miškinio ir kt. kūri
niai, iš kurių triško tėvynės meilė ir ilgesys, 
jaunatvės energija ir skaisti, giedri pavariška 
nuotaika. Visa tai su nuostabiu lengvumu ir 
artistišku meistriškumu buvo pateikta gausiai 
auditorijai.

Solistai Rūkštelienė ir Bakūnas papildė pro
gramą, padainuodami po kelias dainas.

Kultūrinami savaitgaliai
Dillingenas t/D. Įsikūrus ir apsitvarkius 

naujose patalpose, stovyklos vadovybė susi
rūpino ir kultūrinių — auklėjamųjų pramogų 
ruošimu. Pirmas toks savaitgalio sukultūri
nimo bandymas įvyko š. m. spalių 6 d. Čia 
prieš tvarkingai ir gražiai pravestus šokius ir 
žaidimus, buvo išpildyta ilgoka programa, ku
rią paruošė Br. Macevičiaus, o atliko jo vado
vaujami scenos mėgėjai. Šioje programos da

lyje suvaidintas paties Br. Macevičiaus monta
žas „Stovykloje“, duota deklamacijų ir liau
dies dainų.

Užsimota ateity dažnai ruošti tokius kul
tūrinius savaitgalius.

Dar vienas Iz. Vasyliūno sonatų vakaras
Eichstattas. Š. m. rugsėjo 29 ir 30 d. d. 

Eichstatto Ifetuvių stovykloje buvo suruoštas 
Iz. Vasyliūno sonatų vakaras. Jį organizavo 
LS-gos Eichstatto skyrius. Prieš pirmąjį kon
certą šeštadienį, pamokų metu, gimnazijos 
mokiniai išklausė trumpos paskaitėlės apie so
natą kaip muzikos formą ir jos istorinę plėtotę.

Abu koncertai praėjo pakilia susikaupimo 
nuotaika. Koncerto pabaigoje koncertantus — 
smuikininką Iz. Vasyliūną ir jo palydovę, pia
nistę Hortą Wieser — scenoje pasveikino LS- 
gos vietinio skyriaus v-bos atstovas, gėlėmis 
apdovanojo tautiniais rūbais pasipuošusios lie
tuvaitės.

Sekmadienio vakare įvyko pobūvis, ku
riame dalyvavo UNRRos atstovas, vietos me
ninės jėgos, valdybos nariai ir svečiai. Šis po
būvis buvo skirtas ne tik šiems svečiams kon- 
certantams pagerbti, bet ir A. Valeišaitės kon
certui, kuris įvyko š. m. rugsėjo 30 d. taip pat 
Eichstatte, atžymėti.

Aldonos Valeišaitės meno šokio vakaras
Eichstattas. š. m. rugsėjo 30 d. Eichstatto 

teatro salėje, kviestinės publikos koncerte, 
šoko Aldona Valeišaitė, pianisto M. Broer- 
manno palydima.

A. Valeišaitė, Danutės Nasvytytės mokinė, 
jau Lietuvoje buvo žinoma, kaip gabi, nors 
jauna, bet talentinga naujojo, t. v. meno, šo
kio atstovė. Džiugu, kad ji savo darbo ne
nutraukė ir išeivystėje.

Šis Eichstatte įvykęs jos koncertas yra 
ciklinio pobūdžio, kuriamas pagal Bern. 
Brazdžionio motto: „Per pasaulį keliauja žmo
gus ...“ Šiam vaizdui sukurti panaudoti Scar
latti, Rameau, Mozarto, Mussorgskio ir St. 
Šimkaus muzikiniai kūriniai. Koncertas pada
lintas į tris dalis. Pirmoji dalis linksma, žais
minga, vaizduoja ramų, laimingą ir nerūpe
stingą gyvenimą. Antroji — tamsi, paniurusi, 
sunki savo nerimu. Trečioji — St. Šimkaus 
Lietuvos siluetai, šviesus Lietuvos peizažas.

A. Valeišaitės šokis nėra klasinis baletas, 
bet Izadoros Dunkan sukurtas meno šokis, ju
desiais atkuriąs rimtos muzikos nuotaiką ir 
turinį. Šiam šokiui charakteringa laisva, ne
varžoma, dvasinė išraiška.

Linkėtina jaunai koncertantei tobulėti ir 
naujais keliais siekti užsibrėžto tikslo.

Mūhldorf. Čia lietuviai gyvena 3 stovyklose: 
„Rūta“, „Vytis“ ir „Baltika“. Veikia pradžios 
mokykla, anglų . ir vokiečių kalbos kur
sai. Norima Įsteigti ir šoferių kursus. Siuvėjai 
ir batsiuviai sudarė lyg ir savo darbo artelę 
ir aptarnauja ne tik savus žmones, bet ir kitus.

Leidžiamas biuletenis — sieninis laikraštu
kas. Išeina 2 k. savaitėje.

8 rugsėjo proga buvo surengtas susiarti
nimo balius, kuriame gausiai dalyvavo svečiai 
amerikiečiai iš UNRROS, komendantūros ir 
mums kaimyninių tautų atstovai, o taip pat ir 
aukštieji svečiai iš Mūncheno. Ta proga buvo 
išleistas informacinis leidinėlis „Lietuva", ku
rio tikslas — informuoti svetimtaučius apie 
mūsų gražiąją tėvynę, jos praeitį, ekonominį 
bei kultūrini gyvenimą. Buvo išleistas lietuvių 
anglų ir vokiečių kalbomis. Kaina 3 RM. Ga
lima gauti vietos Komitete. B. Ž.

Dirbama amerikiečių kariuomenės žinioje.
Mittenwaldas. Čia, šniokščiančio Isaro 

aukštupyje, yra įsikūrę apie 150 lietuvių, kurie 
sudaro stovykloj gyventojų daugumą. Be jų, 
šioje stovykloje gyvena latvių ir estų. Visi 
dirba amerikiečių kariuomenės žinioje. Stovy
klai vadovauja p. I. Krasauskas, padedamas 
visų tautybių atstovų komiteto.

Stovykloje veikia lietuvių pradžios moky
kla, kuriai vadovauja mokyt. Pr. Kirmonas ir 
vaikų darželis, vedamas p; A, Masiulienės. Yra 
susidaręs choras ir vyrų oktetas, kurie jau ke
letą kartų neblogai pasirodė. Chorui ir oktetui 
vadovauja p. J. Gaidelis. Visų pasirodymų 
programas paįvairina taut, šokių grupė.

Rugsėjo mėn. 15—16 d. d. Mittenwaldo sto
vykloje viešėjo Augsburgo lietuvių meninis 
ansamblis, kuris tiek vietiniams stovyklos gy
ventojams. tiek amerikiečių ęvečiams paliko 
puikų įspūdį.

Sportininkai taip pat nesnaudžia, šiuo metu 
daugiausia užsiimdami krepšiniu. Lietuviai tu
rėjo dvejas rungtynes su viet. amerikiečių ka
riais ir abejas laimėjo. Šiomis dienomis įsi
steigė sporto klubas „Viltis“*.

Lietuvių dvasiniais reikalais rūpinasi kun. 
Jz. Riauba. Pamaldos vyksta stovyklos koply
čioje. (JP)

Sportas Dillingeno lietuvių stovykloje
Nuo judraus ir įvairaus stovyklos kultū

rinio gyvenimo neatsilieka ir sportas. Stovy
kloje yra susikūrusios krepšinio ir tinklinio 
komandos, kurios turėjo nemaža rungtynių su 
amerikiečių bei latvių komandomis.

Taip š. m. spalių 10 d. įvyko krepšinio 
rungtynės su amerikiečių karių komanda. Jos 
baigėsi lietuvių pralaimėjimu 30:36. Prieš ge
riau techniškai ir taktiškai paruoštą amerikie
čių komandą išlošimo nelaukta. Lietuvių ko
mandoje žaidė: Kurauskas Ed., įmetęs 8 tašk., 
Stankus St. — 8 taškus, Saladžius Vyt. - 6 t, 
Vengenskas — 4 t, Birgilas Pr. — 4 taškus.

Spalių 21 d. teko rungtis su latviais Lauin- 
geno latvių stovykloje. Tiek krepšinio tiek 
tinklinio rungtynės baigėsi lietuvių pergale. 
Krepšinis 76:16 Lietuvių pusėje žaidė: Kuraus
kas Ed., įmetęs 18 taškų, Stankus St. — 2. Ra- 
davičius Vyt. — 20, Saladžius Vyt. — 24, Sa
ladžius Juozas — 12 taškų; latvių pusėje: Pe
tersons —, Gulbis —. Krumins — 2 t.. Geide 
— 8 t., Reinaijs — 4 t, Buhor — 2 taškus. 
Tinklinis 2:1 (9:15; 15:11; 15:12) Lietuvių tinkli
nio komanda: Žulpa, Budraitis, Paškevičius, 
Maksvytis, Birgilas ir Nagys.

V ažiuoti - nevažiuoti...
Prie pirmojo sargybos postovio I. mieste

lyje sunkvežimis sustojo. Alė, jokių daiktų 
neturėdama, iššoko beveik pirmutinė.

— Kur dabar sukti? — Ji dairėsi ir galvojo. 
Kaip tyčia, gatvėje jokių praeivių nematyti, 
tik kartu atvažiavusieji tingiai dėstė savo daik
tus, dulkino drabužius ir žvalgėsi į visas kelio 
puses, lyg vėl toliau važiuoti manydami.

— Ach, vistiek. Eisiu šia gatve pirmyn, 
kai sutiksiu ką — pasiklausiu.

Kiek paėjėjus, iš skersgatvio išėjo kibiru 
nešinas vyriškis, kurio Alė laužyta svetima 
kalba ir paklausė:

— Atsiprašau Tamstą, kur čia yra lietuvių 
stovykla?

Vyriškis sustojo, pasidėjo kibirą ir pradėjo 
aiškinti:

— Eikite šita gatve iki galo, paskum sukite 
dešinėn, paskum, perėjus per tiltą, pirmas 
skersgatvis kairėn, paskui vėl dešinėn. Trys 
ketvirtys valandos kelio, nevisai arti. Iš įvairų 
nurodymų kairėn, dešinėn, Alė suprato, kad 
dar ne kartą reikės klausti ir teatsiminė tik 
tiek, kad Šiąją gatve reikia eiti iki galo.

Gatvė, kuria ji ėjo, gal būt, šio miesto 
centrinė, buvo nejauki. Namai vietomis visai 
sugriauti, kitiems nudaužti kampai, viršutinieji 
aukštai. Langai beveik visur išbirėję, ir liku
sios angos užkaltos lentomis. Viskas sakė, jog 
dar neseniai čia siautė karas, ir jo padarytos 
žymės negreit bus išlygintos. Alei pasidarė 
nejauku. Prisiminė išgyventas baisus D. miesto 
oro puolimas. Paskutinius mėnesius gyven
dama kaime, ji buvo visa tai bepamirštanti, 
bet dabar artėjo naujas nepažįstamas gyveni
mas, nauji rūpesčiai.

— Eit,... neit... gal grįžt atgal ir dar gy
vent tame nuošaliame kaimelyje? Bet užeisiu, 
paklausiu, o jei nepatiks, galėsiu nepasilikti.

Įėjo į kiemą. Didelis. Visur akmuo, mū
rai... — niūru, šalčiu dvelkia. Žmonių nemaža 
matyti ir visi skuba. Viename kiemo kampe 
kažkas labai įsakančiu tonu garsiai kalba. Alei 
pasirodė, kad čia visi kaž kuo labai užimti, ir 
ji pasijuto nepritinkanti prie jų, nereikalinga. 
Pagaliau prisitaikiusi vieną moteriškę paklausė:

— Dovanokite, kur galiu rasti stovyklos 
viršininką?

Moteriškė akimis permetė Alę nuo galvos 
iki kojų ir tik tada nepatenkintu, nervingu 
balsu, mostelėjusi ranka, pasakė:

— Ten, raštinėj gal bus.
— Ačiū, — padėkojo Alė, bet jai buvo 

neaišku, ko ta nepažįstamoji taip piktai į ją 
žiūrėjo. Ji, pasiilgusi savo tautiečių, vaizdavosi, 
kaip malonu bus juos sutikus, o dabar?... 
Kas čia kaltas, ji nesuprato.

Jau norėjo belsti į raštinės duris, bet čia 
durys atsidarė ir pasirodė švariai apsivilkęs, 
tačiau nelabai malonaus veido vyras.

— Atsiprašau, aš norėčiau matyti stovyklos 
viršininką.

— Aš pats. Kuo galiu patarnauti?
— Atvažiavau iš toliau ir, jei čia būtų laisvų 

vietų, norėčiau stovykloje apsigyventi.
— Per vėlai, panele, laisvų vietų seniai ne

bėra. Visi vis čia ir čia, yra daugiau stovyklų, 
pamėginkit kitur. Pas mus vietų nebėra.

Alei lyg kas žadą atėmė. Jau buvo besisu
kanti eiti, tik vėl girdi:

— Ar jus viena?
— Taip.
— Na, vienai gal kur įsprausime lovą, bet 

atvažiuokit nevėliau kaip šį šeštadienį.

— Gerai. Ačiū, — padavė ranką ir išėjo. 
Liūdnos mintys pynėsi galvoje. Lagerio gyve
nimo ji tikrai dar nepažino. Girdėjo jį baisų 
esant. Ir dabar jos pirmas apsilankymas čia 
gero įspūdžio nepadarė.

„— Ilgiuosi savo tautiečių, viena būdama; 
ieškau jų, o kai sutinku jie nedraugiški, bejaus
miai ir šalti. Toji moteriškėI Ar jai laisvos 
vietelės tuose paniurusiuose mūruose gaila? Ar 
iš jos bus kas atimta ir duota man? O jus 
žmonės, žmonės! Gyvenimas jūsų dar nepa
mokė. Jūs vis dar ieškote ir kraunate ne tuos 
turtus. Gal dideli, daug sveria, brangiai 
kaštuoja jūsų lagaminai, bet sieloj jūs maži- 
menki.“

Ji ieško išeities iš susidariusių sunkių gy
venimo sąlygų. O žmonės, tokie pat bedaliai 
ir benamiai, tų pačių priežasčių verčiami ten 
susibūrę, šiurkštūs, nesupranta jos. Kad ne 
tie paskutinieji pinigai... Maisto nepriteklių 
ji ir toliau pakęstų. Bet dabar... vistiek, jei 
ne šį, tai kitą mėnesį prieglaudos ieškoti reikia.

Taip galvodama, priėjo ji vėl sargybos po
stovį ir netrukus sunkvežimiu grįžo namo

Šeimininkė pasitiko Alę susirūpinusiu veidu:
— Jau šiandien buvo vienas karys, kuriam 

šis kambarys patiko, ir jums išvažiavus, žadėjo 
jį tuoj užimti. Aš taip nenoriu vyrų. Panele, 
likite pas mus.

— Negalių, ponia šeimininke, negaliu. Man 
patinka čia pas jus, bet kad... negaliu.

Buvo pavargusi ir anksti atsigulė.
Rytojaus dieną lankė toliau kaimuose gy

venančius pažįstamus, ir tvarkymosi, pakavi- 
mosi darbai liko paskutinei dienai.

Ant stalo tebestovėjo nuo pietų neplauti 
indai, ant lovos gulėjo baltiniai, ant vienos 

kėdės kuprinė, ant kitos atdaras lagaminėlis. 
Pati jautėsi išsiblaškiusi, tvarkymasis nevyko.

Staiga kaž kas pabeldė į duris. Alė atidarė. 
Įėjo šeimininkė ir gražus naujoje uniformoje 
karys.

Ir Alė ir nelauktasis svečias sužiuro viens 
į kitą ir lyg suakmenėjo. Po geros valandėlės, 
svečias lietuviškai prabilo:

— Panelė Alė iš Rūkų!
— Taip. Koks nuostabus susitikimas.
— Nepaprastai. Dabar vėl būsim kaimy

nai, vėl draugai, — karštai paspaudė ranką. — 
Rūkai... Aš jų ilgai ilgai negalėjau pamiršti. 
Tų auksinių saulėlydžių, svajingų vasaros 
naktų. Dabar mes vėl atminsime anas dienas. 
Tiesa?

— A6 ryt išvažiuoju.
— Ne. Jūs liksit čia.
— Ryt manęs čia nebebus. Tačiau, čia 

netvarka, prašau į sodą, ten pasikalbėsime.
— Toks gražus vakaras, gal eisime kur to 

liau pasivaikščioti? Apylinkės Čia labai gra
žios, jos primena Lietuvos kalvas ir lyguma*

Iš H. kaimo į vakarus ėjo puikus, tiesus 
plentas. Šalimais augo gražios obelys, žaliava 
dobilai, bulvės, matėsi nupiauti vasarojau* 
laukai. Saulė jau buvo netoli laidos. Dangų* 
paraudęs, jokio debesėlio, jokio vėjelio.

— Įdomus susitikimas. Kas galėjo atspėti, 
kad po tiek metų mes susitiksime čia, ir jums 
ir man svetimame krašte. Papasakokite, kaip 
čia atsiradot?

— Nieko nepaprasto. Taip, kaip daugelį 
lietuvių karo audra mane atvijo čia. — O jūa 
seniai čia?

— Jau metai, kaip esu Europoje. Kai grįžau 
iš Lietuvos, po poros metų įstojau kariuo
menėn.

2



1945. X. 15-^XI. 1 Mūsų Kelias 3 pus!. Nr. 4f9t

Kultūrinis
Stp. Vj

Nors mūsų tauta ir valstybė visiškai neno
rėjo karo, troško su visais taikiai gyventi, ta
čiau prieš mūsų valią, jėga skverbėsi į mūsų 
Žemę svetimos kariuomenės, jos niokojo mūsų 
kraštą, naikino žmones ir turtus. Didžiausias, 
be abejo, turtas — sava, lietuviška kultūra. Ji 
nuo karo labiausia nukentėjo: buvo sulikvi- 
duota spauda, išblaškyti žurnalistai, rašytojai, 
buvo prislėgtas mūsų menas, dailininkai buvo 
priversti garbinti užgrobikų „vadus“; buvo už
daryti universitetai ir etc. Daugelis kultūri
ninkų žuvo koncentracijos stovyklose, kalėji
muose, kaip J. Tomkus, P. Germantas, Iz. 
Kurklietis, Vyt. Tumėnas, . Bauba. Šiandien 
mūsų kultūrininkai yra išblaškyti po visą pa
sauli ir jie negali kurti kultūros vertybių savo 
žemėje. O mūsų didžiausias uždavinys — sun
kiausiomis sąlygomis išlikti kultūriškai stip
riems ir sukurti daugiausiai kultūrinių ver
tybių.

Susilaukę laisvų kultūrinio darbo sąlygų, 
remiami alijantų, mes sukrutome varyti kul
tūros barą. Visose stovyklose steigiami chorai, 
meno ansambliai, leidžiami spausdinti ir sieni
niai laikraščiai, ruošiamos meno parodos, išsi- 
juosusios dirba įvairios mokyklos. Kilnu ir 
gražu, tačiau ne viskas. Dar daug ko mums 
trūksta, ypač stinga vieningumo, organizuo
tumo, gilumo. Jėgos yra išmėtytos ir neracio
naliai suskirstytos: vienur meno jėgų yra per
daug, kitur jų visai nėra. Tos pačios ne visur 
sugyvena, riejasi dėl meninių pirmenybių. O 
šiuo metu svarbiausias tikslas visas kultūrines 
jėgas sujungti bendram uždaviniui — savajai 
kultūrai svetur parodyti, ją iškelti ir naujų 
kultūrinių jėgų prisigaminti. Šį tikslą tegalima 
bus atsiekti tada, kada atsiras kultūrinių jėgų 
vadovybė, kuri koordinuos, pakreips visas jė
gas vieningam kūrybiniam darbui.

Bevažinėjant po stovyklas, krito i akis, kad 
mūsų tauta kaltūriškai yra labai gaji. Vietoje 
senųjų jėgų, ateina jaunimas, kūrybinis jauni
mas Tačiau be gerų norų, užsidegimo, entu
ziazmo šiam jaunimui, jo daliai, reikalinga 
mokykla. Gyvoj kultūrinėj veikloj jaučiama 
nemaža paviršutiniškumo. O mes turime ži
noti, kad mūsų kultūrinius reiškinius stebi ne 
tik mūsiškiai, bet ir svetimieji. Mūsų pareiga 
kultūriškai rodytis visiškai subrendusiems, stip
riems, tarptautinėj aukštumoj. Alf. Mikulskio 
meno ansamblis, Kuprevičiaus muzikiniai re
čitaliai yra pavyzdys, kaip reikia augti ir rody
tis meniškai. Ir šie pavyzdžiai mums tėra tik 
akstinas veržtis vis gilyn, vis stipryn, kad 
kiekvienas kultūrinis pasirodymas būtų tobula, 
meniškai ir estetiškai aukšta vertybė.

Ko mums kultūriškai šiuo metu pirmiausia 
siekti? Svarbiausias nūdienis siekimas — tai 
išsiauginti kiek galint daugiau kultūrinių jėgų. 
Atsiranda palankios sąlygos mokslui. Jaunimas 
sukruto studijuoti. Daug kas svyruoja, ką ir 
kur studijuoti. Geriausias patarimas: studijuo
kite tai, į ką jūsų širdis yra labiausiai linkusi. 
Ne vienas šiandien griebiasi praktiškųjų 
mokslų: puiku, jie reikalingi ir naudingi. Bet 
jei kas nesat i juos linkę, nesirinkite jų dėl 
intereso, sužalosite tik savo prigimtį ir ateitį. 
Jei kas esate linkę į meną, studijuokite tai 
nesivaržydami, su bet kuriuo aukštuoju mokslu 
niekur nepražūsite. Svarbiausias dalykas jauni
mui ir senimui — mokytis, mokytis ir mokytis. 
Mokslas kultūros pagrindas. Senimas taip pat

veiklumas
stovyklose turi gražaus laiko ir gali pamiklinti 
savo smegenis, besimokydamas svetimų kalbų, 
amato ar ko kito. Mokslui nėra nei ribų 
galo.

Girdisi nemaža skundų dėl sugyvenimo, vie
ningumo stovyklose. Jei žmonės daugiau dirbtų 
daugiau mokytųsi, kultūriškai veiktų, daly
vautų choruose, domėtųsi menu, literatūra, — 
jei savos maža, tei nors svetima, — tai nebūtų 
laiko liežuvauti, intriguotis ir kelti vaidus. 
Kultūrinis suaktyvėjimas ne tik atitrauktų mus 
nuo smulkių dienos. reikalų, bet pakeltų mūsų 
dvasią, mūsų vardą kitų akyse ir suteiktų 
teisę kaipo tautai greičiau grįžti į savąją, nepri
klausomą žemę, o ten sugrįžus stipriau ir grei
čiau kurti dvasinių, kultūrinių vertybių apstą, 
aukštį ir gylį.

Uetuvių laikraščiai 
Vokietijoje

Bibliografijos kabinetas prie LS-gos Memin- 
geno skyriaus suregistravo iki spalių 7 d. šiuos 
laikraščius, daugiausia lietuvių stovyklose 
leidžiamus:

I. Amerikiečių zonoje Bavarijoje:
Augsburge — sieninis laikraštis; Dillingene 

— dvisavaitinis „Mūsų kelias“ (Redag. ir leid. 
D. Penikas, Al. Laikūnas ir Ant. Mustei
kis, spaustuvėje spausdnamas); Kemptene — 
Almanachas „Alguvos baras“ (Red. A. Šešplau- 
kis), sieninis laikraštis „Alguvos baras“ ir „Al
guvos baro dienos žinios" (Red. C. Surdokas); 
Miinchene — „Aidai“ (Red. Dr. V. Bieliaus
kas, spaustuvėje spausdinami), „Dienos Žinios“, 
„Informacinis Biuletenis“ ir „Vox Unitatis“; 
Seligenstadte — „Lietuviškoji Informacija“; 
Wiirzburge — „Lietuvių Žinynas“, sieninis 
laikraštis „Klajūno baslas“ ir savaitraštis „Lie
tuviai";

Badene: Mannheime „Informacinis bliute- 
nis“; Hessene: Hanau mieste „Radijo Žinios“ 
(kasdien); __

II. Anglų zonoje:
1) Oldenburge: Hassendorfe — „Lietuvis“ 

(Red. K. Kemežys, spaustuvėje spausdinamas) 
ir „Aktualios Informacijos“; Oldenburge — 
sieninis laikraštis „Be Tėvynės" (Red. B. Mi- 
nius ir E. Karnėnas);

2) Schleswig-Holsteine: Haffkruge — „Ak
tualių Žinių Biuletenis", savaitraštis „Kelyje 
Tėvynėn (Red. J. Cicėnas), almanachas 
„Baltija“ ir „Gintaras“ (Red. J. Kruminas);

III. Prancūzų zonoje:
Wiirttemberge: „Lietuvių Tautinio Komi

teto Wangene Biuletenis“ ir Niederhofene — 
„Leutkircho Lietuviai“.

Leidiniai registruojami dažniausia iš laik
raščių. Būtų labai pageidaujama, kad ir kitos 
stovyklos praneštų „Aidams“, „Lietuviui“, „Lie
tuvių Žinynui“ ar „Mūsų Keliui“ apie savo 
laikraščius. Bavarijos gi strityje leidžiamus 
laikraščius prašoma nors po 1 egz. atsiųsti LS- 
gos Memmingeno skyriui (Obere Bachgasse 7).

Prof. Balys Sruoga apie
Hanau stvoykloje leidžiamas „Lietuvių Ži

nių“ savaitraštis savo 3-me Nr. š. m. spalių 6 d. 
apžvelgdamas Amerikos lietuvių spaudą, at
pasakoja š. m. rugpiūčio 31 d. „Laisvėje“ 
atspausdintą prof. Balio Sruogos, kalinto kartu 
su kitais lietuviais inteligentais Stutthofo kon- 
centratijos stovykloje (netoli Danzigo), pasa
kojimą apie savo ir kitų lietuvių išgyvenimus 
minėtoje stovykloje.

Stutthofo koncentracijos stovykloje jis iš
buvo dvejus metus be penkių dienų. Vilniuje 
areštavę, vokiečiai jį išvežė į Kauną ir ten 
laikė dvi paras Gestapo rūmų požemyje, kartu 
su kitais 47 žmonėmis, daugiausia inteligentais. 
Tik suėmus, vokiečių Gestapo tardytojas pa
reiškė, kad lietuvių tauta turi 3 milijonus žmo
nių, o vokiečių tauta — 100 milijonų, ir dėl to 
ši maža lietuvių tauta turi išnykti. Pirmiausia 
nacionalsocialistų partija išnaikins lietuvių in
teligentiją, o paskiau ir visą tautą. Po kurio 
laiko iš Kauno Gestapo šie politiniai kaliniai 
buvo pergabenti į Stutthofo koncentracijos 
stovyklą, kur buvo kalinama apie 400 lietuvių.

Stovykloje buvo toks kietas rėžimas, jog 
per pirmąsias tris savaites iš lietuvių tarpo 
mirė 9 žmonės: doc. Vytautas Tumėnas, pre
kybininkas Tumėnas, Marijampolės gimnazijos 
direktoriai Januševičius ir Masaitis, pastarasis 
mirė nuo mušimo, nes visi buvo mušami kiek
viena proga ir be jokios progos. Prof. V. Jur
gutis nuo mušimo apkurto. Latvių prof. Konst. 
Cakste nuo mušimo išėjo iš proto ir mirė. Ir 
po to stovykloje kas savaitė mirdavo po 2—3 
žmones. Po kurio laiko pradėjo siausti šil
tinės ir dezinterijos epidemijos. Kalinių nie
kas negydė ir ligoniais nesirūpino. Suimtųjų 
tarpe buvęs Dr. Starkus slaptai, kiek galė
damas, stengėsi ligoniams pūdėti, bet... juk 
nei vaistų, nei maisto nebuvo. Stovykloje per 
savaitę duodavo 250 grm. duonos ir kartą per 
dieną arklienos sriubos. Siuntinių, kuriuos ar
timieji siųsdavo iš Lietuvos, negaudavo. Tik 
1943 metų pabaigoje prižiūrėtojai staiga šiek 
tiek sušvelnėjo ir pradėjo duoti šiokią tokią 
dalį iš siuntinių.

Koncentracijos stovykloje turėjo visi dirbti. 
Ištisom dienom nešiodavo smėlį ir, jei kuris 
nusilpdavo, ir, betempdamas smėlio vagonetę, 
sugriūdavo, — prižiūrėtojai jį mušdavo.

1945 m. politinių kalinių grupę padarė „gar
bės katorgininkais“. Tada šiek tiek darbą pa
lengvino. ir prof. Balys Sruoga buvo paskirtas 
į stovyklos raštinę raštvedžio padėjėjo pa
reigoms.

Kai raudonoji armija paėmė Elbingą, Stutt
hofo koncentracine stovyklą vokiečiai eva- 
kuavo. Joje tuo metu buvo 3500 žmoriių: lie
tuviai, svetimtaučiai inteligentai ir vokiečiai 
— kriminalistai. Kalinius varė pėsčiom per 
kalnus ir sniegą po 40—50 km. per dieną. 
Beeintant sušalo ir mirė daugiau kaip 1.500 
žmonių. Visas kelias liko nuklotas lavonais. 
Kalinius apgyvendino Ganze, prie Leonburgo. 
Oia teko kęsti jau visišką badą. Kaliniai, ati
davę prižiūrėtojams likusius drabužius, laik
rodžius ar ką nors kitą, gavo malonų leidimą 
elgetauti apylinkėse. Kalinių laimei, toje apy
linkėje atsirado vokiečių išvežtas lietuvis dar
bininkas, kuris dirbo ūkyje. Jis nuvogdavo nuo 
arklių avižas, miltus ir tokiu būdu juos slapta 
maitino.

Netruktus pasirodė sovietų tankai. Visus 
kalinius išvarė tolyn. Prof. Balys Sruoga apalpo 
ir paliko sniege begulįs, nes prižiūrėtojai manė, 
kad jis jau nebegyvas. Prie jo prišliaužė dar

: vokiečių konclagerius 
keli tokie pat nusilpę, nušalusiom kojom vo
kiečių kankiniai: danas, latvis ir vokietis — 
komunistas. Po dviejų valandų sovietų kariai 
atrado juos patvoryje ir nuvežė į lauko ligo
ninę, kuri buvo vokiečių grafo paliktuose rū
muose. Kai jis pagijo, raudonarmiečiai sunk
vežimiu nuvežė jį iš Leonburgo į Torunės tary
binių poliečių surinkimo punktą. Ten jis iš
gyveno penkias savaites ir dirbo lauko pašto 
įstaigoje.

Prof. Sruoga sako, kad, kai jis pailsės, pra
dės rašyti. Prie Stutthofo koncentracijos sto
vyklos yra didelis miškas, vadinamas „Dievų 
mišku“. Jis nori parašyti eskizinius portretus 
apie stovyklą ir apie tą mišką, kur yra užkan
kinti žmonių. Po to rengiasi rašyti dramą. 
Stovykloje gyvendamas jis gaudavo popieriaus 
ir slapta, nematant prižiūrėtojams, rašė. 
Šiuos rankraščius jis dabar turi pas save.

Ekskursija į atominės 
bombos kraterį

Generolas majoras Leslie R. Grovas, atomi
nės bombos projektuotojas, surengė ekskursiją 
į pirmosios atominės bombos kraterį. Eks
kursijoje dalyvavo 31 rašytojas ir fotografas, 
5 mokslininkai ir apie tuziną karininkų. Pirmoji 
atominė bomba, kaip Žinome, buvo numesta 
Naujojoje Meksikoje.

Naujosios Meksikos atominė bomba buvo, 
palyginti, didelė ir dėl x-spindulių baisesnė už 
Hirošimos ir Nagasaki bombas. Ji buvo su
sprogdinta per 100 pėdų nuo žemės-paviršiaus. 

'Apie 14 mylios plote ji ištirpino žemes paviršių. 
Ant Japonijos miestų bombos mestos iš žymiai 
didesnio aukščio.

Krateryje esąs žemės tirpinys užėmė apie 
% mylios plotį. Viduryje kraterio, kiek giliau 
negu spaudimo likučiai, buvo apie 300 pėdų 
pločio dubuo. Krateris susidarė ne vien dėl to, 
kad didžiulis žemės kiekis buvo išmestas į orą: 
kietoji žemė milžiniško bombos spaudimo buvo 
įspausta gilyn. Šio spaudimo galia laikoma 
paslaptyje. Britų spauda tik pažymi, kad šis 
spaudimas esąs milijoną kartų didesnis negu 
viena atmosfera, kuri vieną kvadratinį col| 
pagal jūros lygį slegia 1414 svaro svoriu.

Verdanti žemė Naujosios Meksikos kra
teryje dar tebeleidžia x-spindulius, nors pati 
bomba numesta prieš beveik 2 mėnesius, ir šie 
spfiduliai yra mirtini. Temperatūra, kuri ištir
pino žemę, yra taip pat paslaptis, tačiau Britų 
spaudos pranešimai nusako, kad karštis siekiąs 
milijonus laipsnių.

Prieš įeidami į kraterį, visi tos ekskursijos 
dalyviai turėjo užsimauti ant batų baltus maiše
lius. Tai daryta tuo tikslu, kad batais nebūtų 
išnešta tokių medžiagų, kurios spinduliuotų 
x-spindulius .

Naujosios Meksikos bomba visiškai sunai
kino vienos mylios plotą, o toliau 5 pėdų nuo 
žemės aukštyje signalinės vielos buvo paverstos 
garais, krūmai sunaikinti.

-o-
Admirolas Kingas, viešėdamas savo mieste, 

garbintojų miniai pareiškė:
„Nors ir turėdamos atominę bombą, JAV 

privalo laikyti armiją ir laivyną. Atominė 
bomba neduoda pilno laido taikai.“

-o-
Jau pusę amerikiečių karių, o tai sudaro 

apie 1,5 milijono vyrų, sugrįžo iš Europos į 
tėvynę.

— Patenkintas esamu gyvenimu?
— O. labai norėčiau grįžti namo arba vėl 

pagyventi taip, kaip aną vasarą Neries pak
rantėje.

— Juk jums ten nepatiko, jus nuododžia- 
vote ir pagaliau pabėgote, net tėvų neatsis
veikinęs.

— Ne viskas patiko, bet užtat kai kas labai. 
Jūsų, panele Ale, aš ilgai ilgai nepamiršau. 
Maniau jums rašyti. Įsivaizdavau, kokią laimė 
būtų gauti jūsų laiškelį, bet tai buvo tik tuščia 
svajonė. Jūs ypatinga mergaitė. Aš įsitikinau, 
kad gija, kuri siejo mus, tikrai buvo patvari. 
Ir aš neapsivyliau, likimas suvedė mus vėl. Da
bar mes nebesiskirsime. Taip? — paėmė ją 
už rankų ir pažvelgė į akis.

Alė vengė aiškiai pasakyti taip ar ne, bet 
jei iki šiol jai buvo neaišku, kaip pasielgti, da
bar ji aiškiai suprato, jog rytoj jos čia nebebus.

Tuomet ji prašė Juliaus, kad jis liktų Lie
tuvoje. Ir čia galįs toliau mokslą tęsti, gražiai 
įsikurti... Bet jį vyliojo miestai, ju puošnus 
ir įvairus gyvenimas, turtai, gal karjera. Jis, 
palikęs tėvus, gimines, vėl išvyko už marių... 
Šiandieną ji padarys taip, kaip buvo numačiusi. 
Nesiduos perkalbama. Pagaliau, juk jai su juo 
vistiek nepakeliui.

Saulė jau seniai buvo nusileidusi, baigė iš
blėsti paskutinė vakaro žara, kai jie abu paten
kinti ir laimingi grįžo namo.

Prie vartų:
— Iki pasimatymo rytoj, — gyvai pasakė 

Julius, bet tik tylų „sudiev“ sušnabždėjo Alė.
Grįžusi į kambarį, priėjo ji prie stalelio ir, 

paėmusi žadintuvą, pasuko rodyklę ant šešių.
J. A.

Žeme mūsų, žeme mylimoji! Kur likai tu, 
nežinomybės skraiste apgaubta? — Toli ry
tuose mūsų žemė; svetimos pėdos ją mindo, 
svetimi žmonės ją mato.

Ir čia, svetur, mes minam juodą žemę, 
smėlį, žolėmis apaugusias pievas. Ir čia, rodos, 
ta pati žemė. Bet ji ne ta, ji svetima. Ir il- 

-gimes anos, toli rytuose, migloje abejonių ir 
spėliojimų skęstančios žemelės. Mes matom 
ją saulėtekio spinduliais apšviestą, miškų še
šėliais papuoštą, rasotą ir žavingą. Mes regim 
ją vidudienio kaitros išdžiuvusią, sausą. Saulė
leidis raudona ugnimi dengia jos padangę. Ir 
jaučiam mes vėjelį, kaip švelniai glamonėja 
ją, miego dainelę švilpaudamas. Paukščių čiul
besys užpildo oro erdvę, kaž kur toli kvarksi 
varlės...

Žeme mūsų, žemele tu gimtoji 1 Tavo vai
diniai glūdi mūsų širdies gilumoje. Kai teka 
saulė svetimųjų kalnų padangėje, kai leidžiasi 
ji už mūrų sugriautų, iš mūsų sielos gelmių 
kyla vaizdai anie, kaž kada Pabaltijoj regėti. 
Ir regim vėl mes juos: pievas ir laukus, miš
kus, ežerėlius. Liūdna širdim juos regim, kaip 
tolimus, brangius šešėlius, kurie kažin ar beat- 
gis realybėje ...

Žeme, ar tu esi tik vaidinys, tik pieva, ta
kas, saulėleidis ir vėjelis? Ar tu esi tik gamta? 
Ar tuo vardu „žemele" vadiname mes vietą 
Europoje mums skirtą, kur gimė mūsų bočiai, 
kur gimėm mes, kur dirbom, triūsėm, statėm 
ir svajojom?

O ne! Žeme vadiname mes ne tik juodžemį 
ir smėlį, ne tik dengiančią juos augmeniją, 
ežerėlius ir upes. Ne tik geografijos ir gamtos 
plotus tuo vardu mes vadiname. Gimtosios 
žemės vardas aprėpia platesnes, gilesnes sąvo
kas, daugiau grožio ir širdies jis slėpi savyje.

Kitados, kai rytmečio saulė mūsų žingsnius 
lydėjo gimtosios žemės takeliuose, kiti mes bu
vome, kaip šiandieną. Mes jautėmės esą namie, 
mūsų mažosios tėvynės vaikai: direktorium 
ar sargu mus vadino, mokytojo ar žemdirbio 
darbą mes dirbome, ir dirbome pas save, na
mie. Nebuvo kito pono nei kitos valdžios: ji 
buvo mūsų, lietuviška. Džiaugėmės ir verkėm, 
mylėjom ir barėmės savo artimųjų tarpe ir 
savo žemėje, pas save. Dirbom mes darbus 
įvairius: piemens, kuris bandą pievose gano, 
žemdirbio, kuris grūdus sėja duonai kasdieni
nei, mokslininko, kuris tiesos ieško, meni
ninko, kuris grožio meilę mūsų sieloje žadina. 
Įvairius, įvairiausius darbus dirbome. Tai buvo 
mūsų darbai gimtajai žemei, tėvynei Lietuvai 
ir jos vaikams skirti. Rišo mus tarpusavyj gim
tosios žemės,tėvynės saitai: mes buvome viena 
šeima, nedidelė, vos pustrečio milijono, paly
ginti, maža kitų Europos šeimų tarpe. Turė
jome savo vargus ir savo džiaugsmus; kūrėme 
savitą kultūrą.

Iš bendro darbo, bendro vargo ir bendrų 
džiaugsmų sėmėmės jėgų, tvirtybės savo vi
diniam „aš“, savo sielai. Lietuviška mokykla, 
lietuviška daina mus auklėjo. Gimtąja kalba 
garbinom mes Dievą, jo altorius puošdami 
savo žemelės gėlėmis ir žalumynais. Augome 
mes dvasiniai, moraliai, viduje mūs brendo 
stiprus būdas, mūsų gimtosios žemės ir savos 
kultūros grūdinamas. Kiekvienas mūsų tapo 
savotišku žmogum, su savotiškomis pažiūromis, 
norais, valia. Kūrėsi mumyse individualiai 
žmogaus charakteris, brendome dvasiniai, kro
vėsi vidiniai turtai. Turėjome ydų, o kas gi 
jų neturi? Teigiamybės ir neigiamybės, grožis 
ir ydos, — viskas jungėsi: mes buvome lietu
viškojo būdo, lietuviško charakterio tipai...

... Kilo audra Europos padangėje. Vėtros 
siautė, ūžė, rovė ir blaškė. Išrovė ir mus iš 

mūsų žemelės ir nubloškė toli nuo jos į va
karus.

Netekome žemės ir savo tėvynės, netekome 
kultūros židinių ir jų gaivinančios galios. Ne
tekome visko. Tik tas lietuviškas būdas, mūsų 
sielos pasireiškimas, vidinis turtas, atkeliavo 
su mumis svetur. Mes atsinešėme su savim 
save pačius: ką išmokome kitados, ką mylė
jome, jautėme, supratome, kuo buvome mora
line prasme. Mes patys su savim atėjome: su 
savo ilgesiu aukštybių, gėrio, tiesos, su nerimu 
sielos nemarios, kuri veržėsi tolyn. Gal karo 
piktasis demonas palietė ir mūsų sielą, aplamdė 
jos sparnus, žaloda’mas jos moralinį stovį; gal 
pasenome ir nebetikime taip savimi, kaip ki
tados; gal nesame tokie idealistai, kaip ten, 
gimtosios žemės paunksny. Gal vienas kitas 
žodis, darbas, slegia mūsų širdį. Bet mes visi 
nešiojame sieloje didį ilgesį praėjusių laikų ir 
mūs brangios žemelės, mūsų širdį dažnai ap
lanko skausmas. Ir daug vilčių šviesių, daug 
stipraus pasiryžimo lydi mūsų prisiminimus ir 
svajones, kai vakaro tyloje dūmojame, praeitį 
ir ją, mūsų žemę, regėdami. Mūsų sielos inti- 
miausiajam kampely glūdi dvasiniai turtai: 
meilė jai, brangiajai žemei, meilė praeičiai, 
kultūriniams perlams, sukurtiems jos prieglob
sty. Atmintis ir protas nešasi jos vaizdus Ir 
žinias apie ją...

Žeme, mes grįšime, tikėk, kaip tikim mes 
visi. Vėl tavo dukros, sūnūs, išblaškyti, sve
timuos kraštuos keliavę ir kentėję, — visi 
ateisim pasilsėti, jėgų ir šviesos pasisemti iš 
tavęs. Ir vėl mes kursim, vėl statysim visi 
kartu, bedrom jėgom. Ir vėl tikėsim mes į 
savo ateitį, savom jėgom ir sava valia sukurtą. 
Žeme, mes tikime tavim, nes be vilties sunki 
dalia mūs visų laukia ...

EL Vasyliūnienė.
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Ai buvau namuose...
(Vėlinių mintimis)

Ruduo .. Pučia šaltas vėjas nuo kalnų. Nuo 
aukštų kalnų, kurių viršūnės baltos nuo amžino 
sniego ir neramios nuo siaučiančių pūgų. O 
tamsa skubinasi, kaip mirtis juoda ir niūri, 
kaip karstas.

Dangaus mėlyname aksome užsidega žvaigž
dės. Jos dreba, kaip žiburiai vandeny, kai 
ežeras vilnyja.

Šiandien Vėlinės. Vėlinių — didžios žmo
gaus menkystos priminimo vakaras.

Susimąsto minios, nusvyra galvos žemės ke
leivių, šį vakarą atėjusių aplankyti savo ar
timųjų, tėvų, vaikų...

Anapus storos mūro sienos gatvės triukš
mas: žviegia auto sirenos, kryžiuojasi šviesos, 
o čia... ramu ramu.

Aplinkui kryžiai, įmantrūs paminklai žymi 
Žmogaus amžinojo poilsio vietą. Jų eilių eilės. 
Šakytum, ištisas negyvųjų miestas su gatvėmis 
ir sankryžomis, pasisukimais ir tiesiais takeliais.

Granite iškirsti vardai ir titulai, datos ir 
herbai, gilios mintys... Bet mėnulio šviesoje 
neišskaitomi jie, o gal būt, jie ir nebūtini čia, 
nes tie, kurie nebepabus daugiau iš savo ra
maus miego, tų daiktų nebereikalingi, — jie 
paliekami gyviesiems. Nebevilioja karjeros jų, 
klasių bei luomų skirtumas nebeegzistuoja dau
giau čia. Tokiais menkais ir nepastoviais daly
kais, kaip turto bei garbės pasiūla, nebepaža- 
dinsi ir nebeprikelsi jų naujam gyvenimui. Visi 
jie čia dabar lygūs ir nurimę po gyvenimo 
audrų, po aistrų ir siekimų, po nueito ir pasi
baigusio jų gyvenimo kelio.

Sverdėdamas nukrenta klevo lapas. Mirties 
gaidą šnabžda jisai po mano kojomis.

— „Ar žmogus ne lapas, ar ne šapelis jis?“ 
— pagalvoji šioje mirtinoje kapų tyloje, ku
rioje girdi savo širdies plakimą ir junti gys
lose kraujo pulsavimą.

Ach, bet koks šakotas ir kaip nepatelpa 
jisai šiame plačiame pasaulyje. Tarytum, maža 
būtų jam dangaus platybių, jūrose vandens ir 
miškų žalumo. Kaip aukštai jisai kelia savo 
tuščią galvelę, puikybės pilną, ir. kaip net per 
kitų lavonus siekia jisai šių žemiškų tuštybių.

Prieš suoliuką, ant kurio sėdžiu aš, savo 
svajonėse paskendęs, matau vienišą ir jokiu 
paminklu anei gėlyte nepažymėtą kupstelį. 
Žiūriu aš į tą apleistą ir baigiantį sunykti ne
žinomo keleivio kapą ir, rodosi man, esu tai 
aš — yra tai mano kapas... Rasi ir jis — 
keleivis tas — prieš daug daug metų iš sj£vo 
šalies ir brangios tėvynės, kaip ir aš šiandien, 
sunkaus likimo buvo atblokštas į šią šalį ir 
čia, nuošaliam šio negyvųjų miesto kamputyje, 
užbaigė savo kelionę. Ar maža mano kraujo 
brolių amžinam poilsiui priglaudė ši tolimo 
ir svetimo krašto juoda žemelė? Vienų jų 
sutriuškinti kaulai buvo ištraukti ir surankioti 
iš po sugriuvusių miestų, sudaužytų fabrikų, 
kiti užtroško koncentracijos lagerių, niūrių 
kalėjimų tamsiuose požemiuose ar buvo nu
marinti badu. Po visą plataus pasaulio žemę 
išmėtyti lietuvių kaulai dūli ir, gal būt, niekas 
šį vakarą neaplanko jų didžiajame poilsyje ir 
neatneša gėlės anei gimtuoju žodeliu niekas 
į juos neprakalba.

Kada gi ateis diena iš po audrų išlikusiems 
mano broliams nors paskutinei kelionei savo 
kaulus parnešti į savo mylimą žemę, į savo 
gimtąjį kraštelį. O, norėčiau savo kelionę 
baigti kaimo giedorių griaudžiai giesmei paly
dint ir būti pakastam plačiašakių ąžuolų pa
vėsy, šalia pilkųjų artojų, šalia savo jaunystės 
draugų, ir klausytis mūsų šimtamečių ąžuolų 
šlamėjimo ir kvepiančiose liepose bitelių dūz
gimo ...

Ir mano mintys, tarsi, sparnuoti paukšte
liai, skrenda toli toli, už upių devynių, už 
kalnų aukštųjų ir miškų tamsiųjų į brangiąją 
Lietuvos šalelę ...

k- rodosi man, lyg būčiau Vilniaus mieste 
lt vakarą... Tarsi, girdžiu giesmes liūdnas ir 
ęiatau nesuskaitomų žmonių eiseną, mūsų Am
žinojo Miesto gatvėmis Rasų link traukiančią. 
Visi jie su šviesomis, su žvakutėmis rankose 
ir, tarsi, teka kaip nesibaigianti, žiburiuojanti 
upė.

Ach, tai eina jie — gyvieji šį liūdną va
karą pagerbti mirusiųjų atminimo. Taip, jie 
suka iš plačiosios gatvės pro vartelius, praeina 
pro begalinėmis eilėmis išsirikiavusius kryžius, 
paminklus brangius ir, pakopę kalnelio, su
stoja prje kuklaus ir prasto pilko granito pa
minklo. Geltonoje žvakių šviesoje ant pa
minklo skaitosi žodžiai: „Kai mes į pelenus pa
virsim ir lietuvių kalba bus gyva pastojus, 
tąsyk mums ir kapuos bus lengviau ilsėtis.“

Minia klaupiasi prieš šį brangų kapą, pa
gerbdama mūsų tautos patriarką, kėlusį ir ža
dinusį savo darbais ir pavyzdžiu savo tautą 
i laisvą ir nepriklausomą gyvenimą ir ligi pas
kutinio atodūsio buvusį ištikimu kelrodžiu šio 
pavergto krašto broliams.

Visos kapinės žėri žiburių jūroje, nelyginant, 
iš po sunkių antkapių, iš po brangių paminkli
nių lentų ir iš visai niekuo nepažymėtų kapų 
būtų pakilę tie milijonai šio ramiojo miesto 
gyventojų, gal savo sukia dalimi pasiskusti 
gyviesiems, o gal juos paguosti jų sunkioje 
ieelionėje...

Šit, atofcalny, po plačiai, lyg rankos, išskės
tomis -medžių šakomis prie mažo ir prasto ce
mentinio kryželio mirga žvakutė. Jos raibu
liuojančioje šviesoje skaitosi parašas: „Neži- 
aomas Lietuvos kareivis, Žuv. 1920 m."

Kaip karšta geležis, griebia už širdies 
šitas nežinojimas, iš kurios sodybos ir ku
rios žilagalvės motulės jaunas sūnus atnešė 
savo auką anais sunkiaisiais laikais. Gal ilgus 
metus laukė ji sugrįžtant savo vientūrio ir 
mėlynas akis pražiūrėjo, rankeles prarymojo, 
o jisai krito jaunas už šio Amžinojo Miesto 
ir savo šalies laisvę.

Čia pat paminklinėje lentoje skaitau: „My
kolas Čiurlionis“..., toliau „Povilas Višins
kis“ ... Ir daug jų ten... Neišvardinsi visų, 
čia esančių, kurių brangūs vardai mūsų at
minime šviesūs ir negęstą žibės.

Bet mano mintys — lakūnėlės jau kitan 
brangiau Lietuvos kampelin nuskridusios... 
Šit, rodosi, stoviu mūsų tautos šventovėje — 
Karo muziejaus sodelyje. Aplinkui tūkstantinė 
žmonių minia. Ir vis dar plaukia ir plaukia 
nauji. Aš žiūriu į šio vakaro prieblandoje pas
kendusį žuvusiems už Lietuvos laisvę pa
minklą.

Koks patrauklus jisai savo paprastumu ir 
brangus savo prasme!

Nematau čia puošnių ir vingiuotų raštų 
anei brangaus marmuro figūrų, o paprastus iš 
įvairių, tolimų Lietuvos laukų surankiotus ak
menis ir Zikaro skausme suklupusią, žuvusių 
raudančią moterį.

Rūpintojėlio Kančia Lietuvos šalykelėje.
Iš dail. VI. Vijeikio Kūrybos paskutiniuoju

metu. * 

Pilki yra tie laukų akmenys, kaip pilki ir 
paprasti buvo tie didvyriai, kurių atminimui 
ir negęstančiai garbei jisai stovi.

Smilksta ir, kaip didi garbė, kyla aukštyn 
aukuro dūmai virš Nežinomojo kareivio 
kapo ..

Prieš jį klūpo ginklo draugai. Jie yra sle
piamos varsos rūbuose, kaip ir anomis mūsų 
pasididžiavimo dienomis, o jų ugniniai žvilgs
niai stiprūs ir ryžtingi. Klūpo jie ir nejuda, 
tarsi gabios skulptoriaus rankos iš granito iš
kalti būtų. Jie ir juos supanti žmonių'jūra 
yra atėję nusilenkti palaikams šio niekam ne
žinomo Lietuvos sūnaus, kuris žuvo nuo nuož
mių priešų begindamas savo šalies brangiau
siąjį turtą — laisvę.

Daug kas praeis... Mūsų ir būsiančių po 
mūsų kaulai žemėsna sulys ir sutrūnys, saulė 
ir vanduo sugrauš marmurą, ir granitas kietas 
subyrės, storu užuomaršos sluoksniu laikas 
garbingųjų atminimą pridengs, bet niekada 
niekas jokia kita garbe neužtemdys ir ne
sugriaus paminklo, kurį lietuvių kartų kartoms 
pastatė šis nežinomasis kareivis...

Ir minių minios nusilenkia jam, o jo ka
pas skęsta vainikuose, gėlių puokštėse.

Palieka mano mintys šią šventovę. Jos 
skuba į mano kaimo kapelius...

Jie stovi tenai, pačiame kaimo gale, ant 
kalniuko, prie plataus vieškelio. Apaugę 
šnarančiais ąžuolais, šimtametėmis plačiaša
kėmis senomis liepomis, putinais ir diemedžiais 
kvepiančiais.

Naktį, mėnulio šviesoje, jie atrodo kaip 
milžinkapis.

Rodosi, po mano kojomis kaukši kietas 
gruodas ir sparčiu žingsniu, lyg anais laikais 
atostogų pargrįžęs, aš skubu skubu.

Senai juose bebuvęs! Sulaikydamas krūti
nėje kvapą, pastūmiu ranka vartelius. Gailiai 
sugirgžda jie, įsileisdami mane. Čia pat pasi
tinka į šalis pakrypę kryžiai. Jie yra tokie 
seni, kad nesuprantu, kaip jie vis dar stovi.

Atsimenu, jau daug mėtų atgal, prie vieno

jų bebuvo vos viena ranka kaž kokio šventojo 
pakibus, antrąjį, rodos, bene Mykolo Archan
gelo taipgi vieni sparnai bepuošė, o patys jau 
tada buvo suskilę išilgai, sutrūniję apačioj ir 
į šerdis — naikinimo kandys įsimetę.

Dabar, rodosi, nustebinti mano pasirodymu, 
klausia: kur aš tiek ilgai buvęs?

Bet aš taip pat esu nustebintas ir todėl, 
tik įkėlęs koją, sustoju ir žvalgausi.

„Kodėl žmonių nėra? Ir nė vieno žiburėlio 
nesimato“, — galvoju. Argi taip būdavo! Prie 
kiekvieno kapo, prie kiekvieno" kupstelio 
blykčiodavo žvakutės, iš tolo visas kalnelis 
mirgėdavo šiokį vakarą. Mūsų žmonės gerbia 
ir didžiai myli mirusiuosius.

Bet aš raminuosi: — „Rasi, yra vėlus laikas 
— visi bus sugrįžę į namus, o žvakutės sude
gusios.“

Žengiu toliau sena sušalusia žole, apžėlusiu 
kapų takeliu. Aš noriu surasti savo motinos 
kapą. Jisai yra kitame kapinių pakraštyje, po 
pasvirusiu, senu beržu, ir man reikia pereiti 
visas kapines.

Žvalgausi į šalis ir, nors naktis, bet pasi
lenkdamas įžiūriu, kad daug naujų kapų pri
dygę. Kiti jų net neseniai užkasti, nespėję 
apželti žole ir susigulėti.

Į mane braunasi skaudžiai sunkios mintys.
— „Rodosi, čia“, — priėjęs aš pažįstu beržą. 

Ir Rūpintojėlis tas pats. Žalsva mėnulio šviesa 
pro beržo šakas tiesiai krenta ant medine 
ranka pasirėmusio liūdno rūpintojėlio veido.

Nepajuntu, kaip aš jau suklupęs ant savo 
motinos kapo.

Ach, vienas yra žodis pasauly, kurį veik 
visos tautos vienpdai ištaria, — tai motinos 
vardas.

Ir aš, rodos, noriu melstis parkritęs ir ap
kabinęs šaltą kapo žemę, bet nerandu žo
džių ... O iš akių nesulaikomai byra ašaros ir, 
tarsi, kas replėmis skaudančią širdį trauktų. 
Ir noriu kam nors atiduoti skausmą, kurio 
taip daug svetimuose kraštuose širdin prisi
rinkę ... Noriu užmiršti viską viską ir nieko 
daugiau nebežinoti...

„Poviliuk, tai tu čia? — lyg mano moti
nos balsas. Kaip anais laimingais kūdikystės 
laikais...

O, Dieve, rodosi, aš ją matau...
— Mama... tai aš ... :— šaukiu tiesdamas 

į ją rankas. O ji yra balta balta, tarsi, iškritęs 
pirmasis sniegas, ir jos balti ir išdžiūvę pirštai, 
rodos, glosto mano pražilusius plaukus.

Aš pašoku ir dairausi. Bet pro ašaras 
nieko negaliu matyti. Aplinkui naktis ir 
kryžiai...

lietuviai Prancūzų zonoje
Biberachas. Šiame apskrities mieste, esan

čiame 40 km. į pietus nuo Ulmo, yra susibūrę 
apie 200 lietuvių. Dalis jų, daugiausia nevedu
sieji. gyvena vien lietuviams skirtame vieš
butyje, o šeimos privačiai. Kolonijos gerbū
viui pakelti yra daug prisidėjęs ankstyvesnysis 
skyriaus pirmininkas Sapijanskas, šiuo metu 
perėjęs dirbti į UNRRA. Dabartinis skyriaus 
pirmininkas yra Dr. A. šerkšnas.

Kolonija dar negausi, tvarkymosi stadijoje. 
Materialius reikalus tvarkyti nemažai padeda 
UNRRA. Iš kultūrinės veiklos suminėtini ve
dami Jonyno prancūzų k. kursai ir pradžios 
mokykla, vedama mokyt. Šerkšnio.

Meninių pajėgų čia trūksta, užtat koncer
tams menininkai kviečiami iš Ravensburgo.

Ravensburges. Pirmasis į šį miestą atsikėlęs 
lietuvis pernai metų vasarą buvo žurnalistas 
B. Braziulis. Dabar šiame nuotaikingos staty
bos mieste, apsuptame apylinkių sodais, jau 
yra susibūrę apie 550 lietuvių. Visi gyvena 
privačiuose kambariuose, gaudami tokį pat 
sauso maisto davinį kaip ir amerikiečių zonoje.

Šiuometinę valdybą sudaro: pirm. dail. Ad. 
Varnas, vicepirm. Ad. Staneika, sekr. A. Gu
staitis, ižd. kun. A. Juška ir reikalų ved. P. 
Viščinis. Prie skyriaus veikia ir Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus įstaiga, kuriai sėkmingai pir
mininkauja Šimkus.

Ypatingą! gyvąi vyksta švietimo reikalai. 
Rugsėjo 10 d. čia įsteigta gimnazija, kurios 
direktoriumi yra J. Valiukonis. Keturių skyrių 
pradžios mokyklą veda J. Petniūnas. Anglų 
kalbos kursus veda K.‘ Gineitis, o prancūzų J. 
Dovydėnas. Nesenai įsteigtas suaugusių švie
timui Visuomenės Universitetas, kurio rekto
riumi yra A. Varnas, o prorekt. P. Babickas- 
Universitete dėstomi realieji, visuomenės, filo
sofijos ir meno mokslai, o taip pat ir literatūra 
bei kalbos.

Rugsėjo 8 d. pasirodė keliasdešimt psl. pir
masis Ravensburgo kolonijos rotatoriumi at
spausdintas biuletenis „Mūsų Kryžiaus heliai“, 
kurio vyr. redaktoriumi yra poetas Bern. Braz
džionis.

Bene labiausiai lietuvių vardą garsina čia 
energingai veikianti meno sekcija, kurioje dirba, 
be žinomųjų menininkų, ir gražus būrelis jau
nimo, susispietusio į vedamą aktorės A. Gustai- 
tienės Dramos Studiją. Šios studijos pastan
gomis jau buvo suvaidinti meno vadovo A. 
Gustaičio vienaveiksmis scenos kūrinėlis „Sek
minių išvakarėse“ ir P. Babicko „Gintaro 
žemės pasaka“. Be studijos dar veikia tau
tinių šokių grupė, vadovaujama J. Rutelio- 
nienės.

Faustas Kirša

Ai tam statytą ncuną
Aš palikau tėvų statytą namą
Su aukštu baltu kryžium pakelėj.
Ten giminė jau šimtmečius gyveno, 
Kai kraujas dings, ten amžiai kaupsis vėl.

Nebus manęs ir daugelio iš mūsų, 
Bet ten lankysis giminių dvasia. 
Ir palikuonis, saulėn kreipdams ūsą. 
Gal prisimins, kas žemę vartė čia.

Taip laikas bėga ... Dienos tos kaip katės 
Su vakaru pasislepia medin.
Ausys langinės, dūzgiančios klegatės 
Dar primena, kaip vėtros dūko ten.

Dabar matau aš viską kaip prieš mirtį: 
Skardžius, upes, pelkynus ir miškus, 
Dirvas, dirvonus, ir, prieš saulę svirtį. 
Ir blezdingų pašiūrėje vaikus.

Kaip motina keliauja į bažnyčią,
Kaip tėvas svirną sveikina raktu, 
Kaip ten šeima linksmai juokauja grįčioj — 
Taip būdavo, dabar matau, matau...

Pavasarį ilgai žydėjo ievos...
Visi vaizdai dabar tokie šventi.
Gal šventesni, negu šventoriuj Dievas, 
Nes viskas kinta, net vargai kiti.

Matau: mamytė atneša man duonos: 
„Ganyk, vaikei, užaugsi, būsi vyrsl" 
Pavakary į rūką drimba kluonas.
Bus pieno daug. Mamytė glostys, girs...

O Viešpatie, kaip kitos šiandien dienos: 
Ne kūnas vaikšto, tik blanki vėlė.
Pikti veidai, gal po sočios skerdienos, 
Nulaužė baltą kryžių pakelėj.

Kai išsenka ašaros ir mano skausmas, tarsi, 
sumažėjęs, aš atsišlieju berželio kamieno. Ir 
mane ima begalinis noras ilgai ilgai čia pa
būti prie šito man brangaus kapo... kartu su 
rūpintojėliu parymoti...

Čia ateina gilios mintys... Čia, rodosi, 
patsai save randi... Čia yra mano pradžia ir 
galas...

Grįžta klajūnės mintys — aš esu vėl sugrįžęs 
į save, į savo sunkią buitį.

Už kapinių sienos nebesigirdi praeinančių 
žingsnių, pravažiuojančių ratų bildesio.

— „Jau vėlus laikas, ir aš turiu eiti namo“, 
— sakau. Bet pasitaisau: — „Aš buvau na
muose“ ...

Pasikeliu ir palieku negyvųjų miestą jo 
didžiajai ramyybei.

Paulius Gaubys

Žinomieji menininkai solistai yra daug kartų 
sėkmingai koncertavę plačiajai visuomenei ne 
tik pačiam Ravensburge, bet ir Biberache, Tti- 
bingene ir Wangene. Į nuolatinę koncertantų 
grupę įeina P. Armonas, St. Braziulienė, St. 
Liepas, Z. Nomeika, P. Radzevičiūtė, Rajaus- 
kaitė ir baleto šokėja A. Šlepetytė.

Įvairiuose minėjimuose ir meno vakaruose 
savo kūrinius daug kartų yra skaitę šie vieti
niai rašytojai — poetai: Augustinavičius, Ba
bickas, Babrauskas, Brazdžionis, Santvaras, 91- 
dabraitė ir Tulauskaitė.

Ravensburgo lietuviai dailininkai baigia su
rengti savo meno parodą, kurioje dalyvaus 
prof. Varnas ir Staneika, Vaičaitis, Firinaus- 
kas, Juknaitė — Laurinavičienė, Butauskaitė — 
Firinauskienė, Prankunienė, Žeromskis ir kiti 
gretimose kolonijose gyveną dailininkai.

Koncertuose dažnai pasirodo ir muziko P. 
Armono vedamas choras ir oktetas.

Į Ravensburgą keletą kartų iš netolimos 
apylinkės buvo atvykęs mūsų žymusis pianistas 
A. Kuprevičius ir čia su dideliu pasisekimu yra 
davęs savo piano rečitalį lietuvių, prancūzų ir 
vokiečių visuomenei.

Mūsų menininkai Ravensburge savo veikla 
yra susidarę gražų vardą ir po vieno tokių kon
certų iš paties komendanto pulk. Gambiez yra 
gavę raštu nuoširdžią padėką, kurios bent porą 
sakinių čia pravartu atkartoti: „Jūs mums pa
rodėte ne tik spektaklį, vertą pirmųjų Euro
pos scenų, bet ypač jaunatvės ir gaivumo vi
ziją, kuri pagavo visus žiūrovus. Aš laikau 
taip pat reikalinga padėkoti už įvykusį pasku
tinį pobūvį — šventę, kur išreiškėte mums visu 
žavingu paprastumu pavyzdį tautos, mokan
čios likti vieninga ir linksma gyvenimo bandy
muose ir sugebančios kiekvienu metu išlaikyti 
entuziastingą veiklumą, kuris senesniais lai
kais sudarė Lietuvos didybę.“

Wangenas. Prieš keletą mėnesių Wangene 
dar gyveno 1.000 su viršum lietuvių. Tai buvo 
gausiausia prancūzų zonoje lietuvių kolonija, 
šiuo metu dėl susidėjusių nepalankių gyvenimo 
sąlygų lietuvių beliko apie 200. Kiti persikėlė 
į Ravensburgą ar į kitas kaimynines kolonijas, 
kur randamos geresnės sąlygos.

Dabartinė skyriaus-valdyba sudaryta iŠ šių 
asmenų: pirm, žurnalistas K. Obolėnas, ižd. A. 
Sakalauskas, sekret. J. Starkėnas ir reikalų ved. 
Strazdas. UNRRoje šalia tarnautojų pran
cūzų bei rusų dirba ir Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus atstovas gydyt. Br. Radzivanas.

Kultūriniam darbe paminėtini šoferių it 
anglų kalbos kursai.
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Įspūdingas koncertas
\ 9>iIIingene

Pusantro mėnesio išgyvenusi naujose patal
pose, vietinė lietuvių stovykla š. m. spalių 
13—14 d. d. Dillingeno miesto teatro salėje 
suruošė mišrų koncertą, skirtą ne tik įkurtu
vėms atžymėti, bet ir meno srityje pasiektais 
laimėjimais pasidžiaugti arba jais pasirodyti 
savo globėjams — svečiams amerikiečiams. 
Sklandžiai, galima sakyti, laikrodžio tikslumu 
pravesta ir daugiau kaip pora valandų užtru
kusi koncerto programa buvo išpildyta ne 
atsitiktinių svečių, bet nuolatinių šios stovyklos 
gyventojų. Ir tai nuopelnas ne tik paskirų pro
gramos vadovų bei dalyvių, kurie visu 
kruopštumu atsidėjo darbui, vyriausias vaid
muo, be abejo, tenka priskirti šios stovy
klos pirmininkui V. Dunčiai. Jo rūpesniu 
ir pastangomis, čia, gaudami pusiau paken
čiamas gyvenimo ir darbo sąlygas, galėjo susi
burti menininkai, susikurti ar prisiglausti me
niniai kolektyvai ir bendromis jėgomis duoti 
koncertą, dėl kurio meninio lygio ne ką te
galėtų priekaištauti ir daug reikalaująs kauniš
kis įprastinėse Kauno sąlygose.

Pirmoje koncerto dalyje pasirodė solistai
— instrumentalistai ir dainininkai, išpildydami 
pasaulinio garso muzikų kūrinius. Greta šių 
skambėjo ir lietuvių konpozicijos. Išpildyme 
paminėtini Iz. Vasyliūnas (smuikas) ir M. Sau
lius (violenčelė). Paskirai atlikę: pirmasis — 
liūliuojančią Wieniawskio „Legendą“ ir tempe- 
rafnentingą Brahmso „Vengrų šokių“, antrasis
— Granados „Intermezzo“ ir žinomąją Schu-

Viskas trumpai
J. A. Valstybių kongresas yra paprašytas 

paskirti 193 milijonų dolerių kreditų naujoms 
valstybės statyboms, kurios bus vykdomos 
J. A. Valstybių teritorijose.

Iš Londono pranešama, kad Windsoro kuni
gaikštis sugrįžo į Angliją savo motinos aplan
kyti. Nuo savo abdikacijos, t. y., nuo 1936 
metų, jis nebuvo Anglijoje. Minių minios lon- 
doniškių nepaprastai entuziastingai sveikino jį, 
pamažu slenkančiu auto pravažiuojantį Lon
dono gatvėmis.

Maskva praneša, kad raudonoji armija pra^ 
dėjo pasitraukti iš Mandžiūrijos. Kariuomenė 
bus galutinai atitraukta apie lapkričio pabaigą.

Per Olandijos radiją karo ministeris Mey- 
nen pareiškė, kad, Londono pranešimu, dvi 
olandų divizijos bus siunčiamos į Vokietiją, 
kaip okupacinė karftomenė.

Maskvos radijo pranešimu, generalisimus 
Chiagkaišekas ir Kinijos komunistų vadas 
Mao Tse-tung yra susitarę dėl dabartinės Kini
jos vyriausybės pertvarkymo.

Iš ' Wašingtono pranešama, kad antrajame 
pasauliniame kare Amerikos nuostoliai žmo
nėmis siekia 1.070.672 karius. Iš jų 260.386 už
mušti, 651.964 sužeisti, 34.050 dingę be žinios 
ir 124.272 patekę nelaisvėn.

D. Britanija numato greitu laiku pagaminti 
1,5 milijono dviračių, kurių ’/s eksportuos į ki
tus kraštus.

Sąjungininkai mėgina buv. slaptuosius vo
kiečių ginklus — V, kad galėtų surasti jų pas
laptį. V leidžiami vėl iš Vokietijos, bet tik 
į Šiaurės jūrą. Sąjungininkų ekspertai nori nu
statyti degimo technikos paslaptį. 

Kaip dabar gyvenama Prancūzijoje
Pravažiuojančiojo įspūdžiai

Prancūzijoje prasidėjo pokarinis gyvenimas 
visoje pilnumoje. Žmonės pinigų neturi, o 
maisto, drabužių ir kitų reikmenų kainos mil
žiniškos. Dar egzistuoja maisto kortelės, bet 
galima gauti viską ir be kortelių, kaip pran
cūzai sako, „juodojoje prekyboje". Krautuvėje, 
perkant maistą, visuomet paklausia, ar su kor
telėmis? Jeigu be kortelių, tai už baltos duo
nos % kg. reikia mokėti apie 5 RM, sviesto kg. 
apie 120 RM, cukraus kg. 100 RM ir t. t. Ofi
ciali kaina batų su mediniais padais (ten iš 
viso batai moteriški ir vyriški yra tik su me
diniais padais) apie 100 RM. Tokia jų kaina 
ištatyta ir languose.

Nors kainos ir aukštos, darbininkai uždirba 
mažai: nuo 3000—4000 Fr., t. y., 600—800 RM 
mėnėsiui. Už tiek pinigų galima pragyventi, 
tik valgant daržoves ir duoną, užmokėti už 
kambarį ir nueiti kartą į kiną. Del to labai 
dažnai įvyksta demonstracijos: eina minios 
žmonių-, moterys-ir vaikai, neša raudonas vė
liavas ir dainuoja Marselijetę. Tas rišasi su 
dabartiniais savivaldybių rinkimais: dabar vi
soje Prancūzijoje vyksta savivaldybių rinkimai, 
ir komunistų partija, kaip stipriausiai organi
zuota, ruošią demonstracijas. Kartą net poli
cija buvo pakėlusi streiką, raikalaudama, kad 
būtų pakeltas atlyginimas.

Bendras žmonių apsirengimas menkas. Daž
nai Paryžiuje užgirsti medinių batų — klumpių |

manno „Svajonę“, savo pasirodymą efektingai 
baigė Halvorseno duetu — žaismingąja „Pas- 
sacaglia“ Tai . nebe pirmas jų pasirodymas 
Dillingeno scenoje; tačiau jie kiekvieną sykį 
sugeba net ir vidutinio meniško išprusimo 
klausytoją perkelti į nuostabųjį garsų pasaulį 
ir, paskutiniam akordui nuskambėjus, ištraukti 
iš jo trumpą įvertinimą: „Gražu!“ O tas jau 
jo „gražu“ daug pasako apie aukštą abiejų so
listų meninį lygį. Instrumentalinės muzikos 
protarpiuose, su operų arijomis ir lietuvių liau
dies dainomis pasirodydami, solistai E. Rūk- 
štelienė (sopranas) ir V. Bakūnas (bosas) pui
kiai deriosi prie minėtųjų ir padėjo šią rimtąją 
koncerto dalį išlaikyti vieningoje meniškoje 
aukštumoje.

Antroji koncerto dalis buvo jau kitokio 
charakterio. Jeigu pirmoji dalis daugiau žavėjo 
aukštesnio meninio lygio klausytoją ir mužikiš
kai auklėjo eilinį žmogų, tai antrojoje dalyje 
šis pagaliau pasijuto esąs savajame pasaulyje. 
Čia greta kits kito klausytojus žavėjo pakaito
mis tai J. Zdanavičiaus greitosiomis naujos 
dvasios įkvėptas mišrusis choras, tai Br. Mace
vičiaus parengti ir vadovaujami miklūs ir 
grakštūs tautinių šokių šokėjai, tai J. Statke- 
vičiaus vyrų balsų kvartetas su lengvo žanro 
havaiškomis ir panašiomis tos rūšies dainomis, 
tai pagaliau šaunus ir lankstus Br. Jonušo' 
vyrų choras.

Sunku buvo įsivaizduoti, kad mišriojo choro 
sudainuotos trys dainos: Gaubo „Nurimk, 
sesut“, Čiurlionio „Ant kalno gluosnis“ ir pa
ties dirigento Zdanavičiaus „Po aukštus kal
nus“ — yra vienos savaitės darbo vaisius. Pa
siekus tai per tokį, palyginti, trumpą laiką, 
yra pagrindo laukti, kad kita proga dirigentas 
J. Zdanavičius atskleis lietuviškos chorinės dai
nos grožį, išeidamas scenon jau su didesniu 
repertuaru.

Lauktasis Br. Jonušo vyrų choro pasirody
mas tikrai nenuvylė į jį sudėtų lūkesčių ir vil
čių. Tai, tenka neperdedant pripažinti, jau su
brendęs kolektyvas, sudarytas iš rinktinių 
balsų, mokąs paklusti įgudusio dirigento mosto. 
Šį kartą sudainuotos dainelės: Naujalio „Graži 
tu mano“, Gaubo „Kur tas šaltinėlis“, Kupre
vičiaus „Pajūriais“ ir ypač paties dirigento 
Jonušo valsas „Vai ilgu“ — maloniai teikė 
klausytojus tiek įspūdingu išpildymu, tiek 
įprastinėmis melodijomis, nešdamos klausy
tojų mintis į tėviškės laukų platybes, miškų 
ūksmę, amžinąjį nerimstančių Baltijos bangų 
ošimą, tik lietuviui tesuprantamą ...

Pirmosios dienos koncertas buvo skirtas 
visiems stovyklos gyventojams, antrosios — 
kviestiniams svečiams: amerikiečiams, kitų 
tautų atstovams ir saviškiams dirbantiesiems.

Daugiau tokių koncertų! Jie svetimuosius 
pagaliau įtikins, kad kūrybingai lietuvių tau
tai ne vien kasdieninė duona sudaro gyvenimo 
prasmę, o saviškiams duos puikią progą susi
kaupti ir dvasia pakilti aukščiau pilkos gyve
nimo. realybės.

Belgijos karalius Leopoldas nori grįžti į savo 
tėvynę ir perimti krašto vadovavimą. Dabar 
jis su savo visa šeima ir karališkaisiais palydo
vais atvyko į Šveicariją.

Iš NVašingtono pranešama, kad nacių 
pagrobti meno kūriniai, jeigu nebus galima 
tuojau nustatyti jų savininkų, bus siunčiami 
JAV apsaugai. Brangenybės bus laikomos 
JAV-bėse tol, kol bus surasti jų tikrieji sa
vininkai.

Identifikuoti vogtieji daiktai iš amerikie
čių užimtos zonos grąžinti ten, iš kur jie buvo 
paimti.

garsus. Yra daug elgetų ir sukčių. Šiaip, pran
cūzai labai mandagūs ir paslaugūs.

Lietuvių Paryžiuje yra apie 300. Lietuvių 
atstovybė panaikinta. Dabar norima atidaryti 
nors lietuvių draugiją, bet iki šiol dar nepavyko 
su valdžia susitarti. Lietuvių reikalus atsto
vauja Dr. S. Bačkis. Jis yra oficialus Amerikos 
lietuvių fondo atstovas. Jis duoda pašalpas ir 
studentams stipendijas. Iki šiol stipendijos 
buvo 3006 Fr. (600 RM). Dabar numatoma pa
kelti iki 4000 fr. mėnesiui. Lietuviai, gyveną 
Paryžiuje, jaučiasi gana gerai: gyvena privačiai, 
daugumas dirba pas ten esančius Amerikos 
kariuomenės dalinius ar pas prancūzus. Jie 
yra Prancūzija patenkinti.

Studentai, norį studijuoti Prancūzijoje, turi 
paduoti per Wiirzburgo studentų valdybą 
Profesorių Tarybai prašymą, kad paskirtų sti
pendiją. Visiems stipendininkams Dr. S. Bačkis 
išrūpins leidimus į Prancūziją ir į Šveicariją. 
Šiaip patekti į Prancūziją sunku, važiuojant 
reikia turėti dokumentus pilnoje tvarkoje. 
Buvo atsitikimų, kad suimdavo net paskirus 
profesorius ar studentus 200 km. atstume nuo 
Paryžiaus, nors jie turėjo iš Prancūzų ryšio 
karininko prie Eisenhowerio štabo leidimą va
žiuoti į Prancūziją. Vieninėlė vieta, kur jokie 
pavojai negresia, yra Paryžius, nes

Paryžius — tai ne Prancūzija, o Prancūzija 
— tai ne Paryžius.

Jonas Gailius

Be tėvynės
Švokščia pušys ir eglaitės, 
Žydi gėlės ant laukų, — 
Man be tėviškės pirkaitės 
Liūdna, ilgu, nesmagu.

Nerandu čia Nemunėlio, 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių, 
Negirdžiu nė piemenėlio 
Balso ir dainų gailių.

Nematau daržely rūtų 
Ir jurginų nerandu.
Nors labai čia gera būtų, — 
Be tėvynės man graudu.

... Prie kelių nėra Čia kryžių 
Ir smūtkelių verkiančių, 
Vieversiai tėvynėn grįžo, — 
Aš svetur vargus kenčiu.

Bet sugrįšiu į Tėvynę, 
Nors namus ir sunaikins. 
Ją senoliai mūsų gynė, 
Ją ir broliai mūsų gins.

1945. VI. 20.

Varžykimės!
Uždavinys Nr. 10.

(Už teisingą sprendimą priskaitoma 3 taškai.) 
Turite 42 raides: a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, 

e, ė, g, i, i, i, j, k, k, 1, L L m, m, n, n, n, n. r, r, 
s, s, s, s, š, t, t, t, u, u, u, u. Jas atitinkamai 
sugrupavę, gausite 7 žodžius, reiškiančius:

1)  lietuvių dainose minimas 
skaičius,

2) .... .... » europietis,

A. a. Jonė Gerulaitytė
Kardė Pažėraitė

O^paskutinis mirštančio klajūno 
žodis klajoja amžinai.

Bern. Brazdžionis 
Raudonoji įsisiūbavusio karo banga atbloškė 

Vokietijon nemaža lietuvių, besitikinčių pa
tekti po demokratišku amerikiečių ar anglų 
sparnu. Tokiu atritintu šapeliu buvo ir Jonė 
Gerulaitytė.

Jonė tvyko 1944 m. rugpjūčio mėn. Dres- 
denan ne viena, o su jos globojama brolio ge
nerolo šeima, kurios išlaikymu ji ketverius me
tus rūpinosi. Didelė šeima, o Vokietijoje 
duoną lietuviui uždirbti nelengva. Vokiečiai 
neatsižvelgė į Jonės Gerulaitytės aukštas kva- 
lifikacijasbei kalbų mokėjimą, ar į jos silpną svei
katą ir pristatė ją už elgetišką atlyginimą dirbti 
fabrike. Ji ilgai vargo, tampydama sušalusiom 
rankom nešildomoj patalpoj geležis bei tvarky
dama kaž kokius aparatus, kol, pagaliau, var
gais negalais gavo pakenčiamą eilinės tarnau
tojos vietą pašte.

Maskva praneša, kad rinkimai į aukščiau
siąją Sovietų Sąjungos tarybą įvyks ateinančių 
metų vasario mėn. Per paskutiniuosius tokius 
rinkimus 1937 m. rinkiminių apygardų buvę 
1143, dabar gi jų sudaryta viso 1285. Į šį 
skaičių įeina eilė naujų apygardų, būtent: Mol
davija, Karelų-Suomija, Estija, Latvija, Lie
tuva, Rytprūsiai su Karaliaučiaus miestu, Ku- 
rilių salos, pietinė Sachalino dalis.

Washingtonas, spalių 15 d. (ANS) Jung
tinių Amerikos Valstybių laivyno ministeris 
James V. Forrestalis pareiškė, kaip inormuoja 
„Stars and Stripes“, kad nesą geresnio būdo 
trečiam pasauliniam karui pradėti, kaip per 
greita JAV demobilizacija. Kalbėdamas vie
name Amerikos universitete Raudonojo Kry
žiaus auklėtiniams, J. V. Forrestalis pabrėžė, 
kad per greitu atsipalaidavimu nuo karinių 
ženklų amerikiečiai atkreipsią pasaulio dėmesį 
į tai, jog jie nepasiruošę sutikti bet kokią ga
linčią iškilti nelaimę.-o-

Olandija gauna iš JAValstybių 50 milijonų 
dolerių paskolos. -o-

I Berlyną atvyko Čekoslovakijos delegacija, 
kuri sudarys pradžią Čekoslovakijos karo mi
sijos, akredituotes prie aukščiausios valdžios 
Vokietijoje — prie Sąjungininkų kontrolės 
komisijos. -o-

Karo departamentas iš^VVašingtono praneša, 
kad žymių Vokiečių mokslininkų ir technikų 
grupė yra išvykusi j JAValsybes, kur toliau 
vykdys karinius tyrimus.

„Tai buvo padaryta, kad užtikrintume nau
dingus mokslo išradimus, kurie yra gyvybiškai 
naudingi mūsų krašto saugumui,“ — pareiškė 
departamentas.

Lenkijos užsienių reikalų ministeris W. 
Rzymovskis lankosi JAValstybėsc. Tai pir
masis aukštas Lenkijos vyriausybės pareigūnas, 
buvojąs JAValstybėse.

3) -----------  = maisto produktas,
4) ----------- = gėlė,
5) ..... ....... .... = laivo dalis,
6) = įpėnulis ir
7)  = miestelis Aukštaitijoje.
Žodžius teisingai sudarius, pirmosios raidės, 

skaitant iš viršaus žemyn, pasakys vieno Lie
tuvos kalno vardą.

Uždavinys Nr. 11.
(Už teisingą sprendimą priskaitoma 3 taškai.} 
' Iš skiemenų: au, dil, gė, gu, in, ka, kai, ki, 
kis, las, lė, mi, my, nas, nas, pė, ra, ras, ta, 
u, va sudarykite 7 žodžius, reiškiančius:

1) namo dalis,
2) žuvis,
3) panamės augalas,
4) namelis, tačiau ne žmonėms gyventi,
5) Aukštaitijos miestelis,
6) artimas gyventojas ir
7) įrengimas šventykloje.
Pirmosios šių žodžių raidės, skaitant jas 

iš viršaus žemyn, duos vieno lietuvių rašytojo 
pavardę.

Uždavinių atsakymai.
Uždavinys Nr. 3: Ėjo pasivaikščioti trys 

žmonės: vyras, žmona ir jos brolis, ir visi trys 
pasiėmė po vieną obuolį.

Uždavinys Nr. 4: Žiūrovas patarė pasikeisti 
arkliais, kadangi brangiausia dovana buvo nu
matyta arkliui, kuris atbėgs į baigmę pas
kutinysis. Pasikeitus arkliais, kiekvieno noras 
btfro kaip galint greičiau svetimą arklį atjoti 
į baigmę, kad tik jo arklys atsiliktų.

Uždavinys Nr. 5: 1) Mėsa, 2) Antis, 3) Iltis, 
4) Roma, 5) Ona, 6) Nylas, 7) Ir 8) Stalas. 
MAIRONIS.

Ir čia vėl sugaudė pavojaus trimitas. Tada 
Jonė skuba savo šeimą išvežti iš miesto ir ap
gyvendina vienuolyne*, atiduodama ją Dievo 
globai (kaip ji savo laiške man buvo parašiusi), 
o pati, nors ir šeimos sulaikoma, kaipo parei
gos žmogus, skuba atgal tarnybon.

Gal ir svetimam krašte, karo metu, ji ne
būtų tokia pareiginga buvusi, tačiau pirmą 
kartą Vokietijoje ji gavo gerus darbdavius 
vokiečius, kurių nenorėjo apvilti. Tad 1945 m. 
vasario 11 d. Jonė grįžo Dresdenan, ir čia, 
vasario mėn. 13 d. ištiko ją jos likimas. Miestas 
pavirto kapinynu, kuriame ir Jonės Gerulai
tytės nuvargęs kūnas rado amžiną poilsį.

A a. Jonė Gerulaitytė gimė 1898 metais 
birželio 16 d. Paežerių dv. Vilkaviškio apskr. 
lietuvių katalikų šeimoje. Gimnaziją baigė 
Bobruiske 1915 metais ir gavo mokytojos vietą. 
Grįžusi Lietuvon, dirbo valstybiniam knygyne, 
ir nuo 1924 m. ligi 1944 m. dirbo Eltoje iš 
pradžių kaip korespondentė, o paskui kaipo 
redaktorė ir vėliau vyr. redaktorė. Salia to ji 
lankė universitetą ir 1928 m. išklausė Humani
tariniame fakultete filologijos ir pedagogikos 
kursą. Be to, dar, kaipo žurnalistė, rašinėjo 
spaudoje ir ypač daug rašė žurnale „Moteris 
ir pasaulis“, kur kiekvienam numeriui duodavo 
išsamią politinę apžvalgą. Kaipo ilgametę Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos reikalų vedėją, Ge- 
rulaitytę taip pat daug kas atsimena. Karta 
nuo karto ji parašydavo kokį eilėraštį, tačiau 
neduodavo spaudai, nors ir buvo-talentingai 
parašyti.

Jonė Gerulaitytė buvo gilios inteligencijos 
ir plačios erudicijos žmogus. Tos aukštos kva
lifikacijos, sujungtos su jos linksmu, gyvu būdu, 
paprastumu bei paslaugumu, išryškino ją ne tik, 
kaip naudingą visuomenės žmogų, bet ir kaip 
patrauklią ir visur pageidaujamą. Lietuvių vi
suomenė ir Lietuva daug nustojo jos netekusi.

Mudvi su Jone rišo gili 15 metų draugystė. 
Todėl nenuostabu, kad jos mirtį aš nujaučiau 
ir Jonė savo priešmirtiniam laiške su manim 
atsisveikino: „Sudievu, Karoliuk, gal mudvi 
daugiau nebesimatysim, gal skiriamės amži
nai. .. Nežinau, koks likimas manęs laukia.“ 
O aš jos žuvimo naktį sapnavau ją rašančią 
man atviruką, kuriame buvo parašyta: „Prieš 
mano akis vien dūmai ir dūmai.“

Būk laiminga per amžius, Jonele.

MOSU KELIAS

Dillingen a/D., Lietuvių Stovykla 
Leidžia Redakcinis Kolektyvas: 
Vyr. Redaktorius D. Penikas, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir

Ant. Musteikis
Permitted by Military Government
Printed by Manz in Dillingen a./D.
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Europoje įsimintinos
Vytautas Prutenls 

datos
(Tęsinys iš 3 Nr.)

1944 metais:
Sausio 20 d. Rusai išlaisvino Leningradą jiuo 

vokiečių apgulimo, kuris tęsėsi 29 mėnesius.
Vasario 13 d. Sąjungininkų puolimas iš oro 

Vokietijoje pasiekė aukščiausią laipsnį. Per 
vieną savaitę ant svarbių vietų numesta 
17.000 tonų bombų.

Birželio 4 d. Amerikos armijos išlaisvino 
Romą.

Birželio 6 d. Sąjungininkai, gen. Eisenhowerio 
vadovaujami, įsiveržė Prancūzijon.

Liepos 20 d. Vokiečių karininkų grupės pasi
kėsinimas prieš Hitlerį.

Liepos 27 d. Prasidėjo didysis prasilaužimas 
pro vokiečių linijas Prancūzijoje.

Rugpjūčio 25 d. Išlaisvintas Paryžius.
Rugsėjo 4 d. Suomija pasirašė paliaubas su 

Rusija.
Rugsėjo 9 d. Bulgarija pasitraukė iš Hitlerio 

ašies.
Rugsėjo 12 d. Pirmieji Amerikos daliniai įsi

veržė Vokietijos teritorijon.
Gruodžio 16—28 d. Vokiečiai laikinai sulaikė 

sąjungininkų veržimąsi į Vokietiją.

1945 metais:
Sausio 14 d. Į Varšuvą įžygiavo rusų kariuo

menė.
Sausio 20 d. Rooseveltas prisiekė prezidento 

pareigose ketvirtam terminui.
Vasario 8 d. Jaltoje, Kryme, susitiko Roose

veltas, Churchilis ir Stalinas galutiniems 
planams prieš priešą priimti. Čia buvo 
priimtas Jaltos susitarimas, pagal kurį buvo 
nutarta šaukti Jungtinių tautų konferenciją 
balandžio 25 d., sudaryti Lenkijai naują vy
riausybę ir t t. ••

Kovo 5 d. Amerikiečiai užėmė Kblną.
Kovo 24 d. Amerikiečiai ir Anglai perėjo 

Reino upę šiaurėje, verždamiesi ,į Rūro 
kraštą.

Balandžio 11 d. Amerikiečiai pasiekė Elbės 
krantus prie Magdeburgo ir čia sustojo.

Balandžio 12 d. Mirė prezidentas Franklinas 
D. Rooseveltas.

balandžio 12 d. JAV prezidento pareigas pe
rėmė Harry S. Trumanas.

Balandžio 13 d. Rusai įėjo į Vieną, Austrų 
sostinę.

Švietimo darbo centralizacija
Atėjo laikas mūsų visą švietimo darbą įsta

tyti į planingas vėžes, darbą mokyklose vieno
dinti pagal visiems privalomas tas pačias pro
gramas, pamokų lenteles ir taisykles. To rei
kalauja mokinių reikalų apsaugojimas. Dažnai 
kilnojantis iš vienos vietos į kitą, mokiniams 
tenka keisti ir mokyklą. Mokiniui svarbu be 
kliūčių įstoti į kitą mokyklą, o mokyklai 
svarbu, kad nauji mokiniai būtų tą pačią pro
gramą ėję, kad neatsiliktų ir kitiems nekliu
dytų.

Iškils mūsų mokyklų pažymėjimų ir atestatų 
pripažinimo klausimas. Tą reikąlą galėsime 
įrodyti rimtomis mokomųjų dalykų programo
mis ir viso mokyklų darbo rimtu sutvarkymu.

Lietuvių Sąjunga, visų lietuvių tremtinių 
reikalų rūpintoja, ėmėsi iniciatyvos visą švie
timo darbą remti ir skatinti. Skyriai ir apy
gardos steigė mokyklas, gimnazijas, mokslei
viams bendrabučius. Tai numatyta ir Lietuvių 
Sąjungos įstatuose. Buvo susirūpinta ir visų 
kitų formalių švietimo drabo reikalų sutvar
kymu: programomis, pamokų letelėmis, moky
klų teisėmis, mokytojų reikalais, pedagogine 
darbo priežiūra.

Mokslui tęsti ir teisėms paremti svarbu tvir
tas pagrindas, todėl nustatytas principas: tvar
kyti visą mūsų švietimo darbą pagal senus 
mūsų įstatymus buvusias mūsų programas ir 
taisykles. Lietuvių Sąjungos Valdybai teks, 
žinoma, leisti ir naujų taisyklių, atsižvelgiant 
Į naujas gyvenimo sąlygas.

Lietuvių Sąjungos Valdyba švietimo darbo 
tvarkymą jau pradėjo. .Išleisti švietimo darbo 
nuostatai ir taisyklės. Nuostatais tvarkomi

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad 
po trumpos ligos, 1945 m. spalių mėn. 
18 d., Windsheimo ligoninėje staiga mirė 
mano mylimas vyras

Šimulis Juozas.
Nuliūdę žmona ir sūnus.

PrancšiiiinM
„Lithuanios“ muzikinis ansamblis Dillin- 

gene prašo atsiliepti šiuos muzikantus:
1) Viktorą Paulavičių,
2) Marcelį Degutį,
3) Joną Buką,
4) Vladą Kasparaitį,
5) Čižinauską,
6) Liudą Survilą,
7) Vladą Kaminską ir
8) Joną Tomkų.
Be to, žinantieji šių asmenų dabartinius 

adresus prašomi kaip galint greičiau pranešti 
Br. Jonušui, Dillingen a/D, Litauisches Lager.

Balandžio 21 d. Rusų kariuomenė pradėjo di
dįjį Berlyno puolimą.

Balandžio 25 d. Amerikos ir Rusijos kariuo
menės susitiko prie Torgau, perkirsdamos 
Vokietiją pusiau.

Balandžio 29 d. Paskelbta, kad Italų partizanų 
grupė suėmė ir sušaudė Musolinį.

Gegužės 1 d. Nacių radijas paskelbė, kad 
Berlyne mirė Hitleris, o jo įpėdiniu pa
siskelbė admirolas Dbnitzas.

Gegužės 2 d. Sąjungininkams besąlyginiai pa
sidavė naciai Italijoje, pietinėje ir vaka
rinėje Austrijoje.

Gegužės 5 d. Vokiečiai pasidavė Olandijoje, 
Danijoje ir šiaurinėje Vokietijoje.

Gegužės 8 d. Prezidentas Harry S. Trumanas 
paskelbė, kad karas Europoje baigtas.

Liepos 17 d. prasidėjo Potsdamo konferencija, 
kurioje dalyvavo Trys didieji: Trumanas, 
Churchilis ir Stalinas. Konferencija baigėsi 
rugpiūčio 2 d. Po konferencijos komuni
katu vietoje Churchilio pasirašė Attlee. Bai
giamasis komunikatas apima 6000 žodžių. 
Jame pirmiausia buvo kalbamą, apie Vokie
tiją liečiančius nutarimus, kuriais siekiama 
nacionalsocializmo ir vokiečių militarizmo 
išnaikinimo, bet ne vokiečių tautos sunai
kinimo ar pavergimo. Vokiečių tautai bus 
duota proga pasiruošti savo gyvenimo at
sistatymui demokratiniu ir taikos siekiančiu 
pagrindu. Be to. Trijų konferencija nu
statė, kad Lenkijos vakarų sienos atkelia
mos iki Oderio ir vakarinės Neisės, o prie 
Sovietų Sąjungos prijungiamas Karaliaučius 
su visu tuo Rytprūsių plotu, kuris guli į 
rytus nuo Braunsbergo Goldapės linijos, 
atsiremiančios į Lietuvos, Lenkijos ir Ryt
prūsių sienų susikirtimo tašką. Karaliau
čiaus prijungimą turės patvirtinti Taikos 
konferencija. Vakarų sąjungininkai tuo 
klausimu pasižadėjo sovietus remti taikos 
konferencijoje. Potsdamo pasitarimuose ne
buvo sudaryta jokių karinių sutarčių, išski
riant tai, kad Sovietų Sąjunga išeisianti 
kariauti prieš Japoniją.

Liepos 26 d. Konservatorių Partijai pralaimė
jus parlamento rinkimu, atsistatydino Ang
lijos premjeras Churchilis.

Liepos 28 d. Anglijos Darbiečių Partijos vadas 
Attlee sudarė naują vyriausybę.

(Bus daugiau.)

bendri mokyklų steigimo, išlaikymo ir kiti rei
kalai. Lietuvių Sąjungos skyriai įpareigojami 
steigti ir išlaikyti mokyklas ir kitas švietimo 
įstaigas. Lietuvių Sąjungos apygardų valdybos 
tą reikalą normuoja, skyriams padeda. Mo
kyklos turi būti Lietuvių Sąjungos Valdybos 
patvirtintos, taip ir jų mokytojai. Patvirtintų 
mokyklų mokiniai ir mokytojai turi tas pačias 
teises, kurias turėjo valstybinių mokyklų mo
kiniai ir mokytojai Lietuvoje.

Pedagoginę darbo priežiūrą vykdo Lietuvių 
Sąjungos Valdyba. Tam reikalui skiriami švie
timo įgaliotiniai. Turės būti sutvarkytas mo
kytojų atlyginimo klausimas. Mokytojų peda
goginis darbas turi gyvybinę reikšmę mūsų 
tautai. Jų darbas yra viešoji mūsų tautos tar
nyba. Todėl centras, tvirtindamas mokyklų 
darbininkus, drauge ves jų sąrašus ir tarnybos 
lapus, kurie turės sudaryti pagrindą eventua
liam mokytojų darbo įskaitymui į tarnybos 
stažą ir pensijų išsitarnavimo laiką.

Kai tik pasirodys bent kiek pakenčiamos 
sąlygos švietimo klausimams svarstyti, numa
toma sukviesti pedagogų suvažiavimą, kuriame 
bus progos švietimo reikalus plačiau aptarti 
ir tobulinti. (LŽ)

Pravedama lietuviu statistika š. m. 
lapkričio 1 d.

Wiirzburgas, (Elta). Lietuvių Sąjungos Val
dyba nori turėti kiek galima tikslesnių duo
menų apie vakarinių sąjungininkų okupuotose 
Vokietijos ir Austrijos dalyse gyvenančius 
lietuvius. Tuo tikslu Valdyba nutarė įvykdyti 
statistini lietuvių sarašymą 1945 m. lapkričio 
1 d. Visos skyrių valdybos ir lietuvių komite
tai prašomi rūpestingai surinkti žinias apie 
lietuvius, š. m. lapkričio 1 d. gyvenusius sky
riaus ar komiteto atstovaujamoje apylinkėje, 
o stovyklų vadovybės — apie stovykloje tą 
dieną gyvenusius lietuvius, ir jas kiek galima 
greičiau atsiųsti LS valdybai. Žinios turi būti 
surašomos kiekvienai gyvenamajai vietovei 
(miestui, kaimui ir stovyklai) atskirai, nuro
dant ir okupacinę zoną. Reikia žinių apie vi
sus lietuvius, tad į statistikos žinias turi įeiti 
ir tie lietuviai, kurie skyriaus ar komiteto 
apylinkėje gyvena ne kompaktine mase, o yra 
išsisklaidę po kaimus ar paskirus ūkius.

Musu skaitytojams ir platin
tojams

šio mūsų leidinio numerio kaina 0,60 RM. 
Kitas numeris numatomas išleisti apie š. m. 
gruodžio 1 d.

Redakcija.

Dillingene t/D., Lietuvių stovykloje, esan
tieji lietuviai ieško:
105. Giedutis Kostas —

a) brolio Giedučio Stepo,
b) Jankų ir Liaudaičių šeimų.

106. Astravas Jonas iš Panevėžio apskr. Su
bačiaus vaisė.

a) Astravo Juozo,
b) Astravo Vytauto ir
c) Astravo Aniceto, kilusių iš Panevėžio 

apskr. Subačiaus vaisė.
107. Kvietkauskas Jonas —

sesers Kvietkauskaitės Marcėlės iš Se
redžiaus.

108. Žurauskas Juozas iš Pabaisko, gyv. Giinz- 
burgas, Lietuvių stovykla, ieško 
pusbrolio Mačiulio Kazio, paskut. metu 
gyv., prie Ulmo.

109. Trukanavičius Bolius iš Butrimonių, gyv. 
Gūnzburgo Lietuvių stov., ieško giminių 
ir pažįstamų.

110. Bernotienė Sofija iš Panevėžio, gyv. Was- 
serburge am Inn, ieško:
a) sūnaus Bernoto Valentino,
b) Karlienės Olgos.

111. Veršelis Jonas, gyv. Wasserburge, ieško:
* a) sūnaus Veršelio Vytauto,

b) Gribonio Jono,
c) Džiugienės Elenos.

112. Makūnas Kostas, gyv. Wasserburge, ieško: 
pusbrolio Makūno Juozo.

113. Tonas Liudvikas, gyv. Gunzenhauseno 
Lietuvių stovykloj, ieško:
žento Itn. Vakselio Aleksandro, buv. Bad- 
Kreuznach belaisvių stovykloj.

114. Palubinskienė Vanda, gyv. Ingolstadt, III 
Lietuvių stovykloj, ieško:
Palubinsko Stasio (Itn), paskutinė gyv. 
vieta-Kretinga.

115. Lukoševičių šeima, gyv. Mittenwald/Obb., 
Gebirgsjagerschule, ieško:
a) Lukoševičiaus Juozo, gim. 1914 m. Kre

tingos apskr. Kartenos v.,
>' b) Lukoševičiūtėš Eugenijos, gim. 1921 m. 

Kartenos v.,
c) Dalinkevičiaus Vacio.

116. Daniševičiai Kazys ir Ona iš Kybartų, 
gyv. Kassel, Lietuvių stovykloj, ieško:
a) Ližaičio Vlado,
b) Norvaišos Antano iš Kauno,
c) Valento Juozo iš Garšvėnų,
d) Cižausko Prano iš Kauno.

117. Gavelienė Veronika — gyv. Mittenwald 
(Obb.), Gebirgsjagerschule, ieško, 
Stelnionio Antano, gyv. Kaune.

118. Gaižutis Juozas iš Taurogų, gyv. Mitten
wald/Obb., Gebirgsjagerschule, ieškot
a) Ruzgos Albino, Utenos mst.,
b) Deninio Guberto, Vilniaus mst.,
c) Titenio Antano ir jo žmonos Laurina- 

vičiūtės Veronikos.
119. Leitonas Vladas iš Joniškio, gyv. Mūhl- 

dorf/Obb., Lietuvių stovykla „Rūta“, 
ieško Leitonų Jono ir Albino.

120. Zavadzkaitė Filina, gyv. Mūhldorf, Lietu
vių stovykla. „Rūta“, ieško
Žičkų Alfonso ir Felikso iš Šeduvos.

121. Valiūnienė Ella, gyv. Mittenwald/Obb., 
Gebirgsjagerschule, ieško:
a) Kun. Lechavičiaus,
b) Senkausko Vlado iš Kauno,
c) Žviko Liudo iš Kauno.

122. Markauskas Jonas, gyv. Eichstatt, ieško: 
sūnaus Markausko Jono iš Vilkaviškio v., 
Aukšnėnų km.

123. Jurevičiai Alfonsas ir Matilda, gyv. Eich
statt, ieško Adomaičio Andriejaus iš Kud. 
Naumiesčio.

124. Kieta Vladas, gyv. Wūrzburg-Zell, Nord- 
kaserne, ieško savo sūnaus Kielos Marijono 
iš Panevėžio apsk., Vadoklių v., pask. 
metu gyv. Wiener-Neustadt.

125. Liubinai Juozas ir Bronius iš Šakių apskr., 
Griškabūdžio v., ieško Liubino Bonifaco iš 
Kidulių valsč.

126. Kikilas Alfonsas, gyv. Rebdorfo stov. pas 
Eichstatt, ieško sūnaus Kikilo Adolfo iš 
Platelių valsč., Brežoro

127. Dervojedaitienė Elena, gyv. Mūhldorf, 
stov. „Rūta“, ieško mokytojo
Dėdino Juozo su šeima ir Virbalio.

128. Račkauskienė — Pranaitytė, Teklė, gyv. 
Illertissen, Gasthof z. Hirsch, ieško:

_ a) vyro Račkausko Juozo, •
b) brolio Pranaičio Kązimiero, iki IV. 5. 

gyv. Saksonijoje,
c) sūnėno Kurausko Algirdo ir jo tėvų.

129. Vilčiauskaitė Marija, gyv. Eichstatt, Reb
dorfo lietuvių stov.,\ieško savo brolių.

130. Budrikis Antanas ir Valentinas Albinas, 
gyv. Geislingen, Baltisches Lager, ieško:
a) motinos Valentinienės Onos,
b) Liachavičiūtės Stefos,
c) Dirksčio Vinco su šeima,
d) Kažio Jono su šeima,
e) Embrazo Jurgio, — visi iš Skuodo,
f) Špilmano - Špilmanaičio Hermano

g) Grigienės su dviem vaikais iš Kauno.
131. Giriūnas Izidorius iš Vilniaus, gyv., Dor- 

verdeno lageryje, ieško brolių Giriūnų 
Prano ir Andriaus iš Radviliškio.

132. Petkauskai Antanas ir Balys iš Vilniaus, 
gyv. Dorverdeno lageryje. Kr. Verden, 
ieško sesers Petkauskaitės Marytės.

133. Meilienė Zosė iš Veiviržėnų mst., gyv. 
Doverdeno lageryje, ieško vyro Meilės

Prano, gyv. Tauragės apskr., Švėkšnos 
valsč.

134. Dapšys Feliksas, gyv. Dorverden, Mont
gomery stovykla, ieško Keršio Juozo iš 
Kauno.

135. Kušinskas Jurgis, gyv. Oldenburg, Unterm 
Berg Lager, ieško Kušinsko Kazimiero W 
Kauno.

136. Kiudulas Jonas, gyv. Osnabrūck, Lingen 
Lager ieško Klovų Jono ir Valės.

137. Meižis Bronius, gyv. Oldenburg, Unterm 
Berg Lager, ieško Jankaus Antano, gyv. 
Šiaulių apskr., Dainių vnkm.

138. Leipienė Konstancija iš Švėkšnos, gyv.
Kiel, Fritz Reuter-Str. 28, ieško:
a) vyro Leipaus Vinco,
b) sūnaus Leipaus Kosto.

139. Sakalauskas Juozas iš Viekšnių, gyv. 
Augsburg-Haunstetten, Flachstr, 30—3, 
ieško:
a) Sakalauskų Prano, Antano ir Mečio, 

kilusių iš Sedos valsč.,
b) Kniuipio Aleksandro iš Ylakių valsč.,
c) Tarvydo Aleksandro iš Mažeikių,
d) Tamošiūno Antano iš Viekšnių,
e) Beresnevičiaus Henriko iš Šiaulių.

140. Inž. Galinis Bronius, gyv. Augsburg-Hoch- 
feldas, Lietuvių K-tas, ieško Trumpio 
Kazio iš Mažeikių.

141. Matulaitis Pranas, gyv. Flensburge, ieško 
savo žmonos Matulaitienės Petrės.

142. Makarevičius Juozas, iš Bartininkų valsč., 
gyv. Flensburge, ieško žmonos Makarevi- 
čienės Julės.

143. Nekrašienė-Sedeikaitė Angelė, gyv. Flens
burg, Norder 81, ieško savo vyro Nekra- 
šiaus Alekso ir brolio Sėdeikio Stasio.

144. Matuliūnas Adolfas, gyv. Flensburg Nor
der 81, ieško:
a) Pluko Alekso,
b) Dauparo Vinco,
c) Pečeliūno Juęzo ir giminių.

145. Baltutienė Ona, iš Žem. Naumieščio, gyv. 
Dorverden, Montgomery lag., ieško sū
naus Baltučio Viktoro, tarn. Luftwaffe.

146. Saladžius Antanas ir Mickevičius Vincas 
iš Zarasų, gyv. Regensburg, Theodor 
Stamstr. Nr. 15., ieško savųjų:
a) Vapsvų Mamerto ir Adelės,
b) Talanskaitės Paulės, gail. sės.,
c) Veikšrų Mečislovo ir Vlado,
d) Mickevičiaus Alekso,
e) Saimininko Vytauto,
f) Sargelio Broniaus ir

g) Rudoko Adolfo. #
147. Puodelis Ignas, gyv. Gūnzburg, Klein 

Kotz, ieško Matulaitienės Jūros ar Metu- 
taitytės Danutės iš Kybartų. Prašoma at
siliepti būtinai, nes turima svarbus pra
nešimas apie vyrą 'ir šis tas įteikti.

148. Vasilevičienė Stefanija, gyv. Donauworth, ■ 
Hotel Rose, ieško savo vyro Vasilevičiaus 
Jono, kovo mėn. gyv. Dresden e.

149. Lašinskas Jurgis, gyv. Gūnzburg, Klein- 
Kotz lietuvių stovykloje, ieško savo sesers 
Lašinskaitės ir jos vyro Mamerto.

150. Matulevičius Pijus, iš Žaliosios, gyv. Caes- 
feld (Westf.) lagery Steved, ieško 
žmonos Matulevičienės Liudvikos ir sūnų 
Zenono ir Gintauto.

151. Dumčius Pranas, iš Šakių apskr., Girėnų 
km., gyv. Haffkrug, Kreis Eifin (Schleswig- 
Holstein), ieško:
a) sūnaus Dumčiaus Vytauto, gim. 1924 m.
b) Bosytės Domos,
c) Aleksytės Onos,
d) Pūkio Vlado, Burbiškiu km.

152. Kezys Jurgis, iš Vilniaus, gyv. Lehrte b.
Hannover, lageryje „Oiurčil“:
a) sūnaus Kezio Algimanto ir
b) dukters Kezytės Aldutės.

153. Žukauskai iš Alvito, gyv. Lehrte b. Han
nover, lageryje „Oiurčil“, prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus.

154. Snapkauskas Albinas su visa šeima, gyv. 
Lehrte b. Hannover, prašo atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus.

155. Girulienė Ona iš Alytaus, gyv. Lehrte b. 
Hannover, lageryje „Oiurčil“, ieško vyro 
Girulio Petro.

156. Juodis Viktoras iš Raseinių apskr. Šim
kaičių v., gyv. Flensburge, ieško savo bro
lio Juodžio Antano.

157. Lietuvininkas Alfonsos, gyv. Oldenburge, 
stovykla „Lituanika“, ieško giminių i* 
pažįstamų — vilkaviškiečių.

158. Raudonius Stasys iš Vaškų mst., gyv. In
golstadt, Litauisches Lager, ieško:
a) Virbicko Kazio iš Joniškėlio,
b) Martyšių Prano ir Adolfo iš Linkuvos v.,
c) Jako Juozo iš Šilalės v. ir kitų giminių 

bei pažįstamųjų.
159. Tamulis Stasys, gyv. Nūrnoeig, SS-Ka- 

serne, ieško:
a) Grigo Juozo iš Kauno, b) Mikalausko 

Stasio iš Vilniaus, c) Lietuvninko Juozo 
iš Vilniaus, d) Džiugaitės Pranės 'š 
Trakų, e) Lekavičiaus Juozo iš Trakų,
f) Salaminos Jono iš Žiežmarių, g) Itn. 
Kimšto Jono iš Ukmergės, h) gyd. Jar- 
malo iš Kauno, i) kap. Kumpiko iš 
Vilniaus ir j) maj. Baranausko, buv. 
Trakų m. burmistro.
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