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Profesinė atrofija
Laimingu sutapimu, aną dieną sutikau iš 

karto net keturius savo bičiulius, skirtingų 
profesijų atstovus. O juk buvo laikai, kai mes 
visi kartu sėdėjome viename suole ir sukome 
galvas ar tai dėl algebros formulių ar dėl 
istorijos datų. Buvo laikai, kada mes ginči
jomės, karščiavomės nesutalpindami savyje 
idėjųjr planų. Gi šiandien mes iš karto paste
bėjome, kad esame prie žemės prispausti, 
prislėgti, apatiški ir abejingi. Iš karto paju
tome, kad visomis išgalėmis stengiamės pa
laikyti tėvynėn grįžimo vilties ugnelę, kurią 
iš visų pusių- darganos gesina.

Ir kai mes kalbėjomės apie tas vilties ki
birkštėles, vienas mūsų draugų iš profesijos 
teisininkas, staiga paklausė:

— O ar mes tiksime tiems darbams, kurių 
pareikalaus Lietuvos atstatymas?

Tas klausimas mus iš karto nustebino. Kaip 
gi mes galėtume netikti? Juk mes tik ir lau
kiame to momento, kada galėsime nauju 
įkarščiu kibti į atstatomuosius darbus. Ir tei
sininkas mums pradėjo įrodinėti, kad, mes 
tremties vieškeliuose išmėtome, išbarstome, 
ištuštiname savo išsimokslinimų bagažą ir lie
kame specialistai tik popieriuje.

— Pasdairykite po savo stovyklas, dirstelėkite 
pirmiausia patys į save, — kalbėjo teisinin
kas, — o paskui ir į kitus. Jūs patys ir jūsų 
draugai yra atitinkamų profesijų žmonės. O 
kas buvo daryta anksčiau ir kas daroma šian-' 
dien, kad jūs patys ir jūsų draugai praplėstų 
savo profesinį akiratį, padidintų savo profesi
nio išsimokslinimo bagažą specialybinės lite
ratūros studijavimu?

Kurį laiką mes tylėjome, nes buvome ne
lauktai užklupti, o paskui pradėjome tą klau
simą bendromis jėgomis diskutuoti. Mes ne
svyruodami sutikome, kad nepriklausomybės 
laikais kiekvienas iš mūsų buvo jau įsigijęs 
arba rengėsi kuriai nors profesijai. Ir tai bu
vo daroma turint prieš akis normalų gyveni
mą, nomalius laikus ir savos, nepriklausomos 
valstybės reikalavimus. Tačiau normalus gy- 
veinimas buvo pertrauktas jau tada, kai pir
mos okupantų bangos užliejo mūsų kraštą ir 
kuriam laikui panaikino nepriklausomybę. 
Tada pradėtas visų gyvenimo sričių griovimas 
nepertraukiamai tęsiamas jau septinti metai. 
Kada prasidės to sugriauto gyvenimo atstaty
mas, niekas iš mūsų nežino. Mes tačiau nea
bejojame, kad tas atstatymas prasidės. Todėl 
mes taip pat negalime abejoti, kad mums rei
kės visų tų specialistų, kurie išaugo ir išsi
mokslino, prisiderindami prie savojo krašto 
reikalavimų. Tas faktas ir reikalauja imtis 
priemonių, kad būtų apsaugota nuo profesi
nės atrofijos.

— Bet daugis iš mūsų ruošiasi kitoms pro
fesijoms, kurios galės užtikrinti duonos kąsnį 
ištremtyje, — įsiterpė pedagogas.

Ir mes sutikome, kad labai gera neišleisti 
Iš akių pačių blogiausių galimybių, bet taip 
pat nedera užmiršti ir to, kam mes iš viso 
gyvename ir ko niekas iš mūsų širdžių nepa
jėgs išrauti iki paskutinio atodūsio. O tai ir 
yra grįžimo viltys ir būtinumas išsaugoti ne
sužalotą savo pagrindinę profesiją. Dabar gi 
daugis iš mūsų, įsitikinę, kad jų profesija ne
tinka ištrėmimui, ją palieka ir profesiškai pri
sitaiko ne tiems laikams, kada reikės grįžus 
Imtis savo įprasto darbo, bet tai blogybei, ku
rią galime bet kur emigracijoje sutikti.

Tarptautinė padėtis nerodo gerėjimo ženklų
Didieji nepajėgia susitarti

Šiandien New Yorke, kaip prieš metus 
Londone ar praėjusiame mėnesyje Paryžiuje 
didžiosios galybės atsidūrė prie tų pačių pro
blemų, kurios neleidžia rasti bendros kalbos, 
vedančios prie pasaulinės taikos. Jei konfe
rencijos pradžioje užsienių spauda ir reiškė 
optimizmo, tai dabar tas optimizmas sumažėjo 
ir nerodo, kad jis padidėtų, nors vilčių vis dar 
nepametama.

Penki didieji griebė veto problemą, pa
svarstė, pasiginčijo ir nutarė, kad šis klausi
mas reikia vėl' grąžinti atgal JTautų plenu
mui svarstyti. Keturi didieji buvo sutikę su 
Bevino pasiūlymu, kad veto teisės nereikia 
visai panaikinti, išvengiant JT chartos keiti
mo, bet tik reikia apriboti naudojimą, kaip 
kad buvo numatyta kuriant JT chartą. To
kiam Bevino pasiūlymui pasipriešino Molo- 
SJis net buvo pasiūlęs rezoliuciją, pagal

JT plenumas turėtų nutarti, kad veto 
teisės klausimas nebūtų visai nagrinėjamas. 
Po tokio pasiūlymo nieko neliko, kaip veto 
perduoti plenumui.

Pradėta svarstyti Italijos taikos sutartis. 
Bet ir čia tie patys reiškiniai. Kaip tik priėjo

Amerikos liežuviai - su mumis 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos atsišaukimas į išvieiintus lietuvius

Daug laiko praėjo, kol mums, Amerikos 
lietuviams, gyvenantiems, palyginti, geresnėse 
sąlygose, negu Jūs, pilnai paaiškėjo Jūsų sun
kusis gyvenimas, Jums daromos skriaudos, 
Jūsų dvasiniai skausmai ir persekiojimai. Ret
karčiais girdėdavom ąpie Jus iš privačių laiš
kų, iš vieno kito čia atvykusio pasakojimų, ir 
dažnai mums susopdavo širdis dėl Jūsų skau
smingo likimo. Bet gal niekas taip atvirai ir 
taip jaudinančiai nepavaizdavo mums, Ame
rikos lietuviams, Jūsų tuščios padėties, kaip 
neseniai Vokietijoje išvietintus lietuvius ap
lankęs mūsų atstovas Dr. B. Dirmeikis. Jo 
prisiųstieji mums pranešimai apie išvietintų 
lietuvių gyvenimą mus giliai sugraudino, dau
geliui išspaudė ašarą ir sukėlė teisingą ir dar 
didesnį pyktį prieš visus tuos, kurie, garsin
dami žemėje rojų, sukūrė pragarą ne tik savo 
žmonėms, bet ir svetimiesiems, nelaimingai 
patekusiems po žiaurių, barbariškų ir apaku
sių vadų letena. Patiektos žinios apie Jūsų 
vargus ir pilnas baimės dienas teisingai vaiz
duoja ir visus tuos, kurie gražiai kalba apie 
laisvę, demokratiją, lygybę, o paskiau remia 
visus žiaurumo ir banditizmo apaštalus, tikė
damiesi tuo būdu sukurti pasauliui taiką.

Taika be laisvės ir teisybės nėra taika, o 
pavergimas. Tie, kurie, apeidami teisybę, nori 
kurti taiką, yra panašūs į tuos, kurie nori 
apšviesti daiktą projektoriumi, nukreiptu į 
priešingą pusę. Triukšmingai kalbėti apie de-

Prašys Aukščiausiąjį
Lietuvai laisvės

PASAULfO LIETUVIŲ MALDOS DIENA
Šių metų lapkričio 15 d. „Amerika“ savo 

aktualijų skyriuje rašo: Katalikų Kongrese 
buvo priimtas nutarimas, kad ateinančiais me
tais Vasario 16 proga būtų švenčiama pasaulio 
lietuvių Maldos Diena.

„Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė", nuo 
senų laikų skambėjo iš lietuvių krūtinių mal- 

,dos žodžiai.
Bado, marų, karų, sumišimų ir kitų nelai

mių valandose lietuvis paguodos ieškojo mal
doje.

Šiandien, kovojant dėl Lietuvos laisvės, 
malda ir kryžius yra stiprieji lietuvio ginklai.

— Mes tai tikrai atstrofuojamės, — liūd
nai prisipažino agronomas. — Bet, — kalbėjo 
jis toliau, — man atrodo, kad nesitobulindama 
savose profesijose lygiai taip pat atrofuojasi 
mūsų inžinieriai, teisininkai, ekonomistai, gy
dytojai ir pedagogai, jei jie nedirba savoj 
profesjoj, taip pat įvairių specialybių mokyklų 
mokytojai ir profesoriai, išmesti iš savo darbo 
kabinetų, iš savo laboratorijų. Ta pati atro- 

(Pabaiga 7 pusi.)

prie Triesto ir laisvojo uosto bei laisvosios 
teritorijos, tai vėl iškilo tie patys sunkumai, 
kurie Paryžiuje buvo beveik nugalėti. Svar
stant šią problemą, Molotovas iškėlė iš naujo 
tuos klausimus, kurie Paryžiuje */j balsu buvo 
priimti. Atrodė, kad nebebus išeities. Bet 
paskutiniu momentu Molotovas paprašė Byr
nes pasikalbėti ir po to Molotovas Triesto 
klausimu padarė koncesijų. Taigi, vėl švy
stelėjo vilties spindulėlis, jog pagaliau gal bus 
galima sutarti.

Berlyne keturių kontrolės taryba taip pat 
neišsiaiškino dėl vokiečių darbininkų deporta
vimo į Rusiją. Vakarų Sąjungininkams nebuvo 
išaiškinta, ar tie darbininkai išvyko laisvu no
ru, ar ne. Pagal Potsdamo nutarimą, prievar
ta vokiečių darbininkų išvežimas yra negali
mas.’ Šis klausimas laikinai „užšalo“.

Sovietų Sąjungos užs. reikalų minis terls V. 
Molotovas pareikalavo, kad Anglija ir JA
Valstybes padarytų pranešimą apie jų karinių 
Pajėgų didumą ir dislokaciją ne priešų kraš
tuose. Anglijos atstovas Noel-Baker šį klausimą 
praplėtė. Ji pasiūlė, kad apie karinių pajėgų 
dislokaciją praneštų ne tik didieji kraštai, bet 
visi JTautų nariai ir kad nurodytų karinių

pajėgų didumą'ne tik svetimuose kraštuose, 
bet ir savo krašte, ir kad tą padarytu iki 1947 
m. sausio mėn. pradžios. Be to, Phillip Noel- 
Baker pabrėžė, kad ne gana vien pranešti, bet 
kad reikia tatai ir nustatyti vietoje kontrolės 
būdu. Jis pareiškė, kad iki šiol generalinių 
štabu varytas slaptas darbas turįs, būti pa
keistas viešu reikalu, o tada atsiras darbo ir 
JT Saugumo tarybos kariniam komitetui. Esą 
kraštų, kurie apmoko pusę milijono karinin
kų, arba kitas kraštas turįs 600.000 kariuo
menės, atitrauktos iš ūkinio gyvenimo, o pats 
kraštas iš UNRRA-os gauna paramą. Toks 
Anglų atstovo pasiūlymas buvo sutiktas su 
didžiausiomis ovacijomis. Amerikos atstovas 
taip pat nuoširdžiai pritarė. Laukiama Molo
tovo pasisakymo dėl šio klausimo išplėtimo.

Įvykiai Balkanuose
Balkanuose įvykiai eina dviem kryptimis 

— per rinkimus ir vidaus karą Graikijos- 
Jugoslavijos pasieny. Rumunijoje ir Bulgari
joje įvyko visuotini rinkimai, kuriuos, kaip 
ir reikėjo laukti, laimėjo valstybinis blokas, 
kuriam vadovauja komunistai. Bulgarijos vy
riausybės priešakyje atsistojo Maskvos pa-

(Nukelta į 8 pusi.)

BRANGŪS TAUTIEČIAI!

mokratiją, o užkulisiuose remti ir toleruoti 
priespaudos ir banditizmo agentus, reiškia 
Jums, teisybės ir laisvės ieškantiems, tą patį, 
kp kalbėti apie laisvę žmogui vedant jį į kar
tuves.

Mes, Amerikos lietuviai, esame visur ir vi
sados drauge su Jumis. Kaip stengėmės iki 
šiol, taip ir toliau visomis jėgomis stengsimės 
padėti Jums iškovoti žmgiškas teisęs. Mes 
kartu su Jumis tęsime bendrą kovą dėl Lais
vos ir Nepriklausomos Lietuvos, kur vėl ga
lėsite kalbėti ir rašyti savo tėvų kc.lba, kur 
galėsite išsirinkti tokią valdžią, kokią Jums 
patiks; kur galėsite tvarkyti savo ūkį ir kraš
tą taip, kaip Jums patinka, ir galėsite gyventi 
be baimės, be persekiojimų ir terorizavimo. 
Toji teisė priklauso Jums, kaip žmonėms ir 
kaip nariams tos tautos, kuri gyvena Pabal- 
tyje ne atsitiktinai, o nuo senų laikų, ir kuri 
per paskutinius dvidešimt Nepriklausomybės 
metų įrodė mokanti tvarkytis, kaip aukštos 
inteligencijos tauta. X

Mes tikime, kad teisybė nugalės Ir kad jos 
pusėje laimės ir mūsų teisė. Turėdami teisy
bę ir teisę savo pusėje, mes turime tuo būdu 
neįveikiamą ginklą, kuriuo remiasi ir remsis 
viso padoraus pasaulio likimas, visos žmoni
jos ateitis, progresas ir civilizacija. Tat turė
kite vilties, Ištvermės ir pasiryžimo, neatsiž
velgdami į sunkias ir žiaurias dabartines są- 
lygas?'Atminklte, kad dievai tik tiems padeda, 

„Lietuvių negalėjome įveikti dėl to, kad 
jie per daug įsikibę į kryžių“, pripažino bol
ševikų komisaras Joffe po ano karo.

Lietuviai iš anksto turi ruoštis tai dienai, 
kurioje susijungs vienoje maldoje prašydami 
išvadavimo tėvų žemei“.

NEW YORKO IR NEW JERSEY DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Šių metų gruodžio 8 d. šaukiama New Yor- 
ko ir New Jersey lietuviškų draugijų konfe
rencija. Šių metų lapkričio 15 d. „Amerika“, 
rašydama apie šią konferenciją, pažymi, kad 
ji šaukiama nepaprastai svarbiam reikalui: 
pagreitinti Lietuvos išlaisvinimui, prisidedant 
prie Lietuvai gelbėti vajaus.

NAUJAS „LITHUANIAN BULLETIN" 
NUMERIS

Prie Amerikos Lietuvių Tarybos esąs Lie
tuvių Amerikoje Informacijos Centras (LAIC) 
leidžia anglų kalba „Lithuanian Bulletin". 
S. m. lapkričio mėn. pirmojoje pusėje iš
spausdintas naujas šio biuletenio numeris. Be 
kelių svarbių politinių pareiškimų, bemaž vi
sas numeris skirtas tremtinių problemai, ypač

daug dėmesio skiriant šiam klausimui, kaip 
jis sprendžiamas Jungtinėse Tautose (UN). Iš
spausdintas anglų kalba Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, arba VLIK, memoran
dumas tremtinių ^klausimu, lapkričio mėn. 
pirmojoje pusėje įteiktas Jungtinių Tautų Or
ganizacijai. Dabar „Lithuanian Bulletin" bin 
leidžiamas kas mėnuo.

KODĖL NEĮSILEIDŽIA?
Šių metų lapkričio 15 d. „Amerika“ savo 

aktualijų skyriuje rašo: „Amerikos lietuviai 
klausia: kodėl Lietuvon neįsileidžia tų, kurie 
norėtų aplankyti savo gimines, pasimatyti su 
savo senais tėvais, broliais ir seserimis?

Jie sako sau: kas ten darosi, kad, jau ka
rui seniai pasibaigus, niekam Lietuvon ne
leidžiama kojos įkelti, išskyrus tą vieną mask- 
vinį berną Bimbą?

Atsakymas aiškus: kaipgi rusų komunistai 
leis ten lankytis amerikiečiams lietuviams, 
kurie pamatytų žiaurią vergiją, rusinimą, 
laisvės stoką, geriausių lietuvių persekiojimą 
ir žudynes, prikimštus kalėjimus ir ištremi- 
man skirtus traukinius, pilnus nekaltų au
kų!...

Tokius tai vaisius Lietuvoje gali parodyti 
žiauri Maskvos diktatūra.

Įdomu, kad Amerikos kai kurie komunistų 
vadai privatiškai visai neslepia savo nusivy
limo rusiškąja vergija Lietuvoje, bet išėję, 
kalbėti viešai, jie giria priespaudą Lietuvoje 
ir taip vedžioja už nosies savo klausytojus, 
kurių lietuvių tarpe Amerikoje nemaža at
siranda.“

BUVUSIO KOMUNISTO PAREIŠKIMAS
Washingtonas, lapkričio 23 d. UP praneša, 

kad Louis F. Budenz, buvęs komunistinio lai
kraščio „Daily Worker“ redaktorius ir paskum 
iš komunistų partijos perėjęs į katalikus, 
pareiškė Kongreso neamerikiečių reikalams 
komitetui, kad Sovietų Sąjunga esanti įsitrąu- 
kusi į nervų karą prieš JAValstybes. Šis 
„nervų karas“ galįs pereiti į militarinį kon
fliktą.

Budenz teigimu, Sovietų Sąjunga naudo
janti Amerikos komunistų partiją, kaip ginklą 
„sukurti pasaulinei proletariato diktatūrai, 
vadovaujamai Kremliaus žmonių".

„Sovietų Sąjunga veda nervų karą prieš 
JAValstybes Hitlerio payzdžiu,’ žinoma, su sa
vo nuosavomis variacijomis“, sako Budenz, 
Komunistų partija JAValstybėse esanti Krem
liaus „kvislingu“.

„Amerikos komunistai, sako jis, naudoja 
kitas organizacijas ir asmenis, kad jie atliktų 
jiems tai, kas jiems patiems nepasisektų pa
daryti. Komunistai kreipiasi į šiuos asmenis 
kaip į minkštos širdies ir švelnius vadovau
jančius liberalus.“ Tai sakąs jis, pasiremda
mas savo asmeniniu patyrimu.

Jo kalbos metu įstaigos rūmai buvo sau
gomi 15 Kapitelio uniformuotų policininkų.

(Stars and Stripes)

kurie pirmiausia patys sau padeda. Nepasi
duokite nuožmių persekiojimu terorui, bet ko
vokite kiekviename žingsnyje, kovokite vie
ningai, vienas kitam padėdami ir visokiose 
nelaimėse paremdami. Žinokite, kad kiekvie
nas esame savo brolio sargas ir todėl priva
lome visi laikytis broliškai.

Mes turime drąsos Jus užtikrinti, kad Lie
tuvos ir Jūsų laisvės valanda tikrai ir gal net 
greit ateis. Piktasis likimas Jus verčia kant
riai dar panešti sunkų Jūsų kryžių, bet neš
dami tikėkite, kad artėjate prie savo namų. 
Atminkite, kad esate ne vieni: kad mes Ame
rikos lietuviai esame kartu su Jumis ir kad 
mes, gyvendami laisvėje, vis dėlto gerai su
prantame Jūsų, išvietintų tautiečių, ir visos 
Lietuvos sielvartą ir Nepriklausomybės ilgesį.

Aš siunčiu Jums, tautiečiai, mano širdin
giausius sveikinimus Lietuvai Vaduoti Są
jungos vardu. Sveikinu aš Jus už Jūsų di
delę atsparą, už Jūsų energiją, susiklausymą 
ir valią nepasiduoti vergijai.

Kiekvienam Jūsų aš spaudžiu dešinę Ir 
perduodu šimtų tūkstančių Amerikos lietuvių 
geriausius linkėjimus. \

Pijus Jonas Žiūris,
Lietuvai Vaduoti Sąjungos Pirmininkai

Clevelandas,
1946 m. lapkričio 10 d.
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^Lietuvių gyvenimas^

Nauja studentų centrinė atstovybė
Lapkričio 15-16 d. į Augsburgą buvo su

važiavę Vokietijoje studijuojančio lietuvių 
akademinio jaunimo atstovai, iš viso per 80 
asmenų. Senosios studentų centrinės atsto
vybės ataskaitinį pranešimą padarė atstovy
bės pirmininkas Pakalkaitė - Cerkeliūnienė. 
Darbotvarkėje buvo numatytas statuto priė
mimas, naujosios centrinės atstovybės rinki
mai, šalpos ir kitų svarbiųjų reikalų sutvar
kymas. Atsiradus nuomonių skirtumui, vie
nas studentų, kuriam buvo pavesta paruošti 
statutą, jį atsiėmė, motyvuodamas „autoriaus 
teisėmis“ (?). Bet čia rasta išeitis ir suvažia
vimas priėmė kitą, paskubomis paruoštą sta
tutą, kuriuo bus vadovaujamasi iki kito su
važiavimo. Į naująją centrinę atstovybę iš
rinkti: Piktkunigis. Jurkštas (abu iš buv. at
stovybės), Kudukytė, Makulis, Tomau, Dar- 
gis, Pundzevičius. Atstovybės būstinė ir to
liau lieka Tuebingenas, kur yra LRK Vyriau
sioji Valdyba ir kt. valdančiosios įstaigos. 
Svarstant šalpos reikalus, kurie dabar vis 
daugiau aktualėja, nes daugyje universitetų 
studijuoti sąlygos gerokai pasunkėjo, buvo 
kilę daug pageidavimų, kuriuos vykdyti teks 
naujajai atstovybei. Dėl kai kurių klausimų 
buvo kilę aštrokų diskusijų.

Į suvažiavimą buvo atvykęs ir kalbą pa
sakė LRK amerikiečių zonos pirmininkas prof. 
Ražaitis. Gauta eilė sveikinimų raštu. LRK 
Vyr. Valdybos, profesorių tarybos, Baltijos 
universiteto Hamburge, Lietuvos studentijos 
ir kt. Suvažiavimas priėmė eilę rezoliucijų, 
nutarta pasveikinti Popiežių, ponią Roosevelt, 
Lietuvos akademinį jaunimą ir kt

Suvažiavimas baigtas alučiu, kurį paruošė 
iš Augsburgo stovyklų kilę studentai. Jie pa
sirūpino, kad atstovai būtų, kiek sąlygos lei
džia, geriau priimti.

Nežiūrint kai kurių karštų pasisakymų ir 
reagavimų, per 60 suvažiavimo atstovų (iš at
vykusių 85) aktyviai dalyvavo sprendimuose 
ir pasistengė įvykdyti numatytus darbus. Kaip 
teko patirti, centrinės atstovybės sudėtis nu
matoma kiek pakeisti ir taikiu būdu pašalinti 
tam tikrus nelygumus. Būtų gera, kad aka
deminis jaunimas reikiamais atvejais galėtų 
žiūrėti plačiau, tąsyk ir bendras darbas bus 
žymiai sklandesnis. O kad jaunimo tarpe yra 
pasiginčijama, išsidiskutuojama — tai natū
ralu, tik svarbu, kad visa tai praeitų tinka
ma, kultūringa forma. Studf

AUGSBURGAS
DAUGIAU DARBO. Artėjant žiemai vis 

daugiau reikalaujama darbininkų iš Hoch- 
feldo stovyklos. Daugelis darbo pasiūlymą 
sutinka su džiaugsmu, nes sutrumpės ilgos 
tremtinio dienos, dirbantysis gaus geresnį 
maistą, o gal ir batus ar kokį drabužį.

LIETUVIAI PRIE AERODROMO IR MIŠ
KE. Jau šešta savaitė, kai 40 lietuvių su ke
liais šimtais kitų tautybių D.P. dirba miške 
prie Fuerstenfeldbrucko. Lietuviai paskirti 
prie malkų transporto: jie miške pakrauna 
malkas į sunkvežimius arba gelžk. stotyse į 
vagonus. Darbas eina sklandžiai, ir lietuvių 
grupė ne kartą gavo pagyrimą už greitą ir 
tvarkingą darbo atlikimą. Bet lietuviai dar
bininkai stebisi, kad stovyklos, kurioje visi 

miško darbininkai gyvena, vadovybė nerado 
reikalo sudaryti jiems bent pakenčiamas gy
venimo sąlygas. Artėjant žiemai, vasariniame 
barake be žmoniško apšvietimo ir apšildymo 
poilsis blogas. Barake nėra nei žmoniško sta
lo, nei krėslo, nei spintelės maistui susidėti 
ar išeiginiam drabužiui pasikabinti. Išvietė 
nešvari, retai valoma, be šviesos. Prausykloje 
— tas pats. Šilto vandens indams išsiplauti 
ar išsimaudyti per 6 savaites nebuvo nė karto. 
Stovyklos administratorius — lenkas, kuris 
mažai kreipia dėmesio į darbininkų prašy
mus ir pageidavimus. Komitetas ką nors pa
daryti — bejėgis. Gal kas atkreiptų savo akis 
ir pamatytų tuos negerumus, kurie darbštaus 
lietuvio nuotaiką slegia. Juk darbininkas turi 
teisę gauti tinkamą maistą, aprangą ir poilsio 
valandoms praleisti žmonišką pastogę.

APMIRĖ KULTCRINIS GYVENIMAS. 
Augsburgo 2 stovyklose gyvena daug lietuvių, 
bet kultūrinė veikla beveik visai apmirusi. 
Tyliai dirba vaikų darželis, prad. mokykla, 
technikos mokyklos I kursas, gimnazija. Sto
vyklų visuomenė lyg nejaučia, kad jos yra. 
Skautai šventadieniais vėliavą pakelia ir nu
leidžia. Jokio kultūrinio vakaro, jokios pa
skaitos. Kursai pakrikę. O juk mes taip re
tai girdime paskaitą savo gimtąja kalba, dar 
rečiau dainą. Choras bažnyčioje gieda tik 
per „didžiąsias šventes“. Vaidinimui nėra sa
lės. Dėl to mūsų pilka būtis darosi dar pil
kesnė. Gal eiliniai stovyklos gyventojai paju
dinkime žemę, jei daktarų titulus turintieji 
nepajėgia? M. SL

WUERZBURGAS
• Lietuvių sporto klubo „Vytis“ naujoji val
dyba, norėdama pagyvinti sportinį gyvenimą, 
nutarė šalia aktyviųjų sportininkų grupės 
įsteigti sportui prijaučiančiųjų asmenį, sporto 
mėgėjų grupę, kuri ne rungtyniavimu, ne 
mankštomis, bet savo moraline parama, savo 
nuoširdžiu žodžiu prisidėtų prie lietuviškosios

Koncertai Dillingeno lietuvių kolonijoje
DILL1NGENAS

Gyvas ir įvairus koncertinis veiklumas pa
žymėtinas Dillingeno lietuvių kolonijoje. Be 
vietinių menininkų, kurie dažnai pasireiškia 
scenoje, dažnai susilaukiama ir svečių kon- 
certantų.

Taip, be eilės Jau čia anksčiau suminėtų 
koncertų, š. m. spalių 9 d. davė dainų ir mu
zikos koncertą augsburgiškiai menininkai, 
Kauno ir Vilniaus Operos solistai: J. Krikš- 
tolaitytė ir B. Valdaugis; pianistas A. Mro- 
zinskas ir dainininkas Ant. Paukštys.

Kiek vėlėliau, spalių 24 d., su dideliu pa
sisekimu davė koncertą Lietuvos Valst. Ope
ros solistai — Blombergo ansamblis: Alė Kal
vaitytė, Izabelė Motekaitienė, Petras Kovelis, 
prof. VI. Jakubėnas ir Simas Velbasis. Pa
teiktoji programa pilnutėlės salės buvo labai 
šiltai priimta. Ir tai atsitiko ne vien dėl to, 
kad svečiai menininkai jau iš seno buvo gir
dėti ir pažįstami. Pats meistriškas progra
mos parinkimas ir atlikimas žavėjo kad ir 
daug reikalaujančio skonio klausytoją. Blom- 

jaunuomanės sportiško auklėjimo, remtų ir 
proteguotų jos veiklą.

Tam tikslui iš sportininkų atžvilgiu palan
kiai nusistačiusių asmenų sudarytas „Vyties“ 
klubo garbės narių-rėmėjų būrelis.

Naujos sporto klubo „Vytis“ valdybos pir
mininku išrinktas M. Aukštuolis, sekretoriumi 
A. Vaičiūnas.
• Suaugusių švietimo Instituto vedėju pa
skirtas dipt inž. K. Krulikas, ūkio vadovu — 
inž. G. Lazauskas. Auto mechanikos skyriaus 
vedėju paskirtas inž. Stepas Juodakis, elektro
monterių — dipl. inž. Eduardas Martinavičius, 
medžio apdirbimo — pik. stat. techn. Jonas 
Maculevičius, statybinio dažymo-dekoravimo 
— daiL Česlovas Janušas, tekstilės — inž. G. 
Lazauskas, siuvimo-kirpimo — Bronė Pa- 
liušaitytė.
• Vaikų teatras, vadovaujamas operos akt. 
V. Janušienės, ruošiasi Kalėdų eglutei.
• Wiesbadeno tautinis meno ansamblis, va
dovaujamas muziko Stp. Sodeikos, iškėlus 
Wiesbadeno lietuvių stovyklą kitur, įsikūrė 
kaimyninėje Seligenstadto lietuvių stovykloje. 
Meno ansambliui naująją, gyvenimo vieta, 
paskyrė UNRRA.

ROTHENURGAS o./T.
S. m. lapkričio 12 d., mūsų stovyklon at

silankę literatai: Bern. Brazdžionis, St. San
tvaras, Pulgis Andriušis ir Ant. Gustaitis, su
ruošė literatūros vakarą. Vakaro programoje 
svečiai literatai paskaitė pluoštą savo kūri
nių. Publika liko šiuo literatūriniu vakaru 
sužavėta ir dėkinga gerb. svečiams už nuo
šalios mūsų stovyklos prisiminimą. Mes tiki
me, kad ir ateityje panašių svečių nebūsime 
pamirštami. P. Gr.

Spalių 19 d. P. Tautvaišas lankėsi Ingol- 
stadto lietuvių stovykloje ir sulošė simultaną 
prieš 24 vietos lietuvius šachmatininkus. Po 
įtemptos 4,5 vaL kovos Tautvaišas 21 partiją 
laimėjo, 2 pralaimėjo ir 1 baigė lygiomis.

Pažymėtina pulki rungtynių organizacija ir 
gyvas domėjimasis šachmatais, pasireiškęs 
tikrai gausiu žiūrovų skaičiumi.

bergo menininkams linkėtina geriausios sėk
mės, o mūsų tautiečių stovykloms — daugiau 
tokių koncertų!

Spalių 27 d., revanšuodamasis už J. Starkos 
vyrų choro koncertą kaimyninėje latvių sto
vykloje, lietuvių stovyklą aplankė Lauingeno 
latvių mišrasis choras, vedamas dirigento An
ais Prancis. Koncerto programoje latvių liau
dies dainos.

Lapkričio 16 d. koncertus lankanti publika 
turėjo progos išgirsti Kempteno lietuvių me
nininkus — Operos solistę Pr. Radzevičiūtė ir 
violončelistą Petrą Armoną, kuriems akom- 
ponavo Dr. Fr. Reithinger. Šio koncerto pro
gramą klausytojai taip pat šiltai priėmė. So
listai turėjo bisuoti.

Lapkričio 20 d. teatro salėje davė antrąjį 
savo koncertą Dillingene Vilniaus Operos šo
kėja Elena Kepalaitė, gyvenanti čia pat sto
vykloje. Jauna šokėja daug dirba pasirinktoje 
baleto srityje. Užtat lyginant šį jos pasiro
dymą su pirmuoju, jaučiasi per pusmetį pa
siekta pažanga.

Gražioji Nemuno šalis
(9) PABAISKAS —UKMERGĖ

Istorinį Pabaisko miestelį įkūrė Zig
mantas. 1435 m. rugsėjo 1d. šioje apylinkėje 
vyko žiaurios kautynės tarp dviejų brolių: 
Švitrigailos ir Zigmanto. Kai pastarasis lai
mėjo šias brolžudiškas kautynes, įamžinimui 
šios vietovės jis pastatydino bažnyčią, o mies
telį pavadino Pabaisku (lenkiškai pobojovisko, 
reiškia kovos vieta). Surišta su tomis kovo
mis yra dar viena vietovė, būtent, prie Vait- 
kuškio dvaro esąs Švitrigailos kalnelis. Įdo
mus ir pats dvaras, kuris yra pasipuošęs gra
žiais, bokštuotais mūrais ir dideliu sodu.

Aplankę Pabaiską, mes nuvykome į Bart- 
kūnų kaimą, kur yra įdomus Koplyčkalnio 
kalnas, nuo kitų aukštumų atskirtas kanalu. 
Jo Viršuje yra lygi aikštelė. Spėjama, kad ši 
vietovė buvo naudojama religiniams ir gyni
mosi reikalams.

Prie progos malonūs bartkūniškiai mus pa
vaišino žuvimis, nes kątik buvo grįžę iš žu
vingojo Zimajo ežero.

Pasistiprinę mes vykome toliau. Pasiekė- 
•me Ukmergę, kūri guli labai gražioje vie
toje. Ją ir istorinį piliakalnį supa dvi upės, 
kurių vingiuotos pakrantės apaugusios pušy
nais. Šią gražią gamtos vietą įamžino Lietu
vos kunigaikštis Jogaila. Priėmęs krikštą 
(1386 m.), jis įkurdino Ukmergės parapiją, ku
rioje 1387 metais buvo pastatyta pirmoji baž
nyčia. Pažymėtina, kad toje pačioje vietoje 
sudegė net trys bažnyčios. Ketvirtoji — da
bartinė taip pat stovi toje pačioje vietoje.

Norėdami pažymėtiAjkmergės senumą, tu
rime prisiminti, kad pagal archeologinius duo
menis ši vietovė buvo gyvenama X-XI am
žiuje. O jei tikėti padavimais, tai anot jų, 
Ukmergę įkūrė IX amžiuje Palemono įpėdinis 
Dovsprungas.

Kaip ten bebuvo, bet Ukmergė yra viena 
iš seniausiai gyvenamų- vietų Lietuvoje ir turi 
garsią praeitį. Čia buvusiai piliai ir jos gy
ventojams daug kartų teko atremti piktųjų 
kryžiuočių puolimus. Kai kartą pilį užpuolė 
pats kryžiuočių ordino magistras Konradas 
Valenrodas, tai jis ją paėmęs negailestingai 
išžudė visą lietuvių įgulą.

Vienas iš seniausių pastatų Ukmergėje yra 
gana sveikai išlikęs Vytauto Didžiojo laikų 
klebonijos namas, kurio sienos yra net dviejų 
metrų storumo. Prie bažnyčios stovi graži ir 
dailės atžvilgiu labai įdomi varpinė.

Per ilgą istorijos laikotarpį Ukmergė ėjo 
iš rankų į rankas, pergyveno kilimo ir smu
kimo laikotarpius, aktyviai dalyvavo 1831 
metų sukilime.

Ukmergė vėl atsigavo, iškilo, pagražėjo 
atgavus Lietuvai nepriklausomybę. Per tą 
laikotarpį ji pasipuošė naujais, moderniais 
pastatais ir čia buvo susikūręs gana žymus 
kultūros centras.

Besigrožėdami Ukmergės apylinkėmis, gra
žiomis vasarvietėmis, pasiekėme netoli esantį 
Taujėnų dvarą, kuriame yra labai puošnūs 
rūmai ir didelis, gražus parkas. Čia dar te
bestovi didžiulės patrankos, kurias vietos gy
ventojai „pekla“ vadina. Dvaras priklausė 
kunigaikščiui K. Radvilai.

Iš čia mes vykstame į Užulėnį ir Siesikus, 
kur baigsime savo kelionę per žaliųjų ežerų 
kraštą. -vk-

Siuiigarias -
(Kelionės

Tūkstančiai tautiečių, padavę „affidevitus“ 
ir atitinkamas blankas Muencheno, Stuttgarto, 
Frankfurto Amerikos kosulatams, laukia ei
lės emigruoti į USA, Deja, lietuvių kvota yra 
labai maža, kad galėtų būti visi patenkinti. 
Vos 17 asmenų per mėnesį gali iš amerikie
čių zonos išvažiuoti į ten. Pirmumas teikia
mas nuo nacių nukentėjusiems katalikų bei 
protestantų intelektualams — nukentėjusiųjų 
nuo totalitarinių rėžimų komiteto ir žydų or
ganizacijų proteguojamiems asmenims.

Po CIC apklausinėjimų ir po formalumų 
Stuttgarto konsulate, po keletos ar keliolikos 
dienų esame kviečiami į Fellbacho pereina
mąjį lagerį. Be mūsų 8, vykstančių lietuvių 
kvotoje, dar važiuoja 6 lietuviai lenkų kvo
toje, nes jie gimę Lenkijoje. Atvykus į la
gerį, patikrina mūsų turimus lagaminus. Kny
gas ir kitus daiktus praleidžia, tik laiškus 
paima cenzūruoti. Laiškus galima vežtis į 
Ameriką, tik reikia juos duoti cenzūrai, vė
liau jie laive savininkui grąžinami. Neatida- 
vuš cenzūrai vežamų laiškų, galima turėti di
delių nemalonumų. Jokiu būdu negalima vežtis 
nacitį propagandinių knygų. Su savim leidžia
ma pasiimti 30 kg, o kitus lagaminus — 50 kg. 
reikia atiduoti begažan, — jie grąžinami New 
Yorko muitinėje. Su savim turimas bagažas 
nesveriamas, todėl galima pasiimti tiek, kiek 
Vienas pakeli. Per keletą dienų atlikę visus 
lageryje, formalumus, rugsėjo 12 d. apie 100 
įvairių tautybių emigrantų ir tiek pat Ameri
kos piliečių, pakrauti į gyvulinius vagonus, 
esame išvežami. Atsisveikinę su atvykusiais 
išlydėti draugais ir Stuttgarto miestu, po dvi 
naktis ir dieną gerokai varginusios kelio
nės pasiekiame Bremeną.

NewYorkas
įspūdžiai)

Kariniai sunkvežimiai paima mūsų legami- 
nus, o patys pėsti nuvedami į už 500 metrų 
esantį „Emigrant Staging Area“. Šešetas ly
giagrečių pastatų (kareivinių), aptverti spy
gliuota viela, griežta kareivių sargyba prie 
vartų.

Po sanitarinio apžiūrėjimo ir visiems D.P. 
gerai žinomo „apdulkinimo“ bei kitų registra
cijos formalumų gauname kambarius. Dušas 
ir gerai paruošti pietūs atgaivina nuvargusius 
kūnus. Lageryje tvarka pavyzdingiausia. Vi
sur švaru. Maistas paruošiamas ir paduoda
mas be priekaištų. Emigrantų esame apie 400. 
Patarnautojų (vokiečių) per 200. Vienas pa
tarnautojas dviem emigrantam. Didelis skir
tumas su K.Z. lageriu! Tautybėm daugiausia 
emigrantų žydų — 80%, kiek lenkų, lietuvių, 
rusų ir per kelis kitų tautybių.

Vakarais ruošiami koncertai, paskaitos, šo
kiai. Viskas taip sutvarkyta, -kad emigrantai 
nenuobodžiautų. Kartą spykeris, pradėdamas 
koncertą, pareiškė, jog lagerio administracija 
daro visas pastangas, kad: ....... jūs, kurie tiek
daug iškentėjote šiame krašte, paskutines va
landas Europoje praleistumėte jaukioje ir 
nuoširdžioje atmosferoje. Paskutinės valan
dos jums turi palikti prisiminimus, kad Euro
poje ne vien kerštas, žiaurumai ir neteisybė 
viešpatauja,, bet yra meilės ir nuoširdumo...“ 
Gaila, kad jis ir visa vokiečių tauta to prieš 
4-5 metus nemokėjo kalbėti.

Skaitykloje buvo galima iš knygų, diagra
mų ir „žemėlapių susipažinti su USA kraštu, 
į kurį ir mes važiuojame. Rajone įrengtos 
įvairios sūpynės sau išbandyti jūros ligai. 
Nuo įžengimo momento į šį lagerį nebesame 
D.P. — gauname naują titulą „Emigrantai“ ir 
didesnį kalorijų skaičių (2369).

vėl atsiduriame prie sunkvežimių, kurie pai
ma lagaminus. Turiu vos du lagaminu. Vie
nas pilnas knygų, po pilną komplektą „Mūsų 
Kelio“ ir „Žiburių“. Kitas — šiokių tokių 
skudurų prikrautas. Su tokiu turteliu esu ant 
slenksčio į platųjį pasaulį — Ameriką. Gyvu
liniais vagonais vėžio žingsniu atgabena mus 
į Bremerhafeną. Pirmasis laivas, kurį pama
tėme, buvo pilnas kareivių. Už jo stovėjo ir 
mūsų „E. Pyle". Tai apie 16.000 t talpos lai
vas kareiviams vežti į Europą.

Per žiaurų vėją su lietum prisiiriame prie 
laivo tiltelio. Parodome vieną iš daugelio do
kumentų kontrolieriui ir jau lieptu lipame į 
savąjį „Emie Pyle“. Susirandame patalpą, 
kurioje teko 100 žmonių 10 dienų gyventi. 
Patalpa labai aukšta, lovų net 4 aukštai. Ta
čiau naudojom tik du aukštu, tretysis buvo , 
daiktams susidėti. Dėl siaučiančios audros 
laivas išstovėjo uoste visą naktį iki sekan
čio ryto.

Rugsėjo 20 d. 7 vaL trys ilgos sirenos davė 
paskutinius atsisveikinimus Bremeno uostui.

Atsisveikiname su Eųjįopa, vedini tikslo 
nuvykti į kraštą, į kurį atkreiptos viso pa
saulio akys, ir ten gyvu žodžiu perduoti tai, 
kas teko patirti bei pergyventi bolševikų ir 
nacių pragare. Perduoti ir paprašyti užjūrio 
tautiečius medžiaginės ir moralinės paramos 
kenčiančiai ir kovojančiai Lietuvai ir po įvai
rius Europos kraštus išblaškytiems tautie
čiams. Nors daug teko iškęsti ir žiaurumų 
patirti nuo Kauno gestapo iki Bayreutho — 
per eilę Vokietijos kalėjimų, pasmerktam mir
ti, tačiau sunku skirtis su Europa ir nutolti 
tūkstančius kilometrų nuo nelaimingosios Lie
tuvos. Sunku palikti tuos tūkstančius pabė
gėlių, besiblaškančius nežinioje, ilgesyje ir 
sunkiose gyvenimo sąlygose, neturinčius net 
žmogaus teisių!

Laivas pajudėjo nuo krantinės. Už poros 
valandų bangos pradėjo gerokai supt! mūsų

Visi šio lagerio gyventojai vaikšto tylūs, 
susirūpinę. Visų laukia Atlantas ir nežino
mas gyvenimas už jo. Ne vienas praleidžia 
naktis neužmigdamas. Visų nervai (tempti 
prieš kelionę per klastingąjį Atlantą. „Uni
ted States Lines Company“ pareigūnas pra
nešė, kad rugsėjo 19 d. aš ir adv. Skipitis iš
važiuosime iš Bremerhafen į New Yorką.

Kariniai sunkvežimiai paima mūsų lagami- 
Vigeliai, p. Stulgienė ir p-lė Makauskaitė pa
silieka Bremene iki sekančių laivų: spalių 1 d., 
8 d. arba iki 21 d. Iki spalių 12 d. privalo visi 
Amerikos piliečiai grįžti į Ameriką, priešingu 
atveju neteks USA pilietybės. Dėl to laivai 
užpildomi beveik vien Amerikos piliečiais. 
Emigrantų paima labai mažai ir tik vien
gungius, nes laivuose moterims trūksta ka
jučių. '

. Pagal įsakymą nešame su adv. S. savo 
knygas ir kitus raštiškus daiktus paskutinei 
cenzūrai. Pagal turimą adresą surandame di
džiulį pastatą — „Haus des Reiches" Bre
meno centre. Liftas per keletą sekundžių mu
du pakelia į IV aukštą. Surandame 480 kam
barį. Malonios išvaizdos kariškis amerikietis 
paprašo atidaryti lagaminus ir pasakyti, kas 
juose yra. Visiškai nežiūrėdamas pasako 
„O. K.“. Už kelių minučių vėl liftu išlekiam 
laukan. Visos su UNRRA-os ar M. Gov. lei
dimu spausdintos knygos yra visai netikrina
mos. Važiuojantieji į USA būtinai turi vežtis 
išleistas D. P. Camp knygas ir laikraščius bei 
kitą dokumentinę medžiagą, liečiančią Lietu
vą. Tai turės vertės Amerilfts lietuvių tarpe, 
o angliški leidiniai — Amerikos pareigūnams.

Grįžę į lagerį gauname „Passenger Ticket“: 
toks ir toks laivu „Ernie Pyle“ 19. 9. 1946 iš 
Bremeno iki New-Yorko, patalpoje C III 40. 
Kelionės kaina 142 doleriai vyrui, o moteriai 
— 200.

Už savaitės iš. Stuttgarto išvažiavimo, po 
trumpų išregistravimo iš lagerio formalumų.
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Vokietijos kelias į konstitucinį gyvenimą
Nuo Weimaro konstitucijos iki Hitlerio. — Žmogaus ir Piliečio tei
sių deklaracija. — Magna Charta Libertatum. — Vokiečių ueber- 
menšas. — Gruodžio m. 1 d. USA zonoje už ar prieš naują konsti

tuciją. — Byrnes apie Vokietijos ateitį.

Vokietijos valstybinė forma yra marga ir 
audringa, kaip ir pats vargšės senutės Euro
pos gyvenimas. /Jei Prancūzija savo garsiąja 
„Žmogaus ir Piliečio Teisių Deklaracija“ anų 
dienų Europai bandė primesti gana aiškiomis 
doktrinomis ir ramiu būdu naujas gyvenimo 
formas, jei Anglija savo neužmirštama pa
remta bendru visų susitarimu ir pritarimu, 
„Magna Charta Libertatum“ uždraudė savo 
karaliui be tautos sutikimo bent vieną šilingą 
skirti krašto reikalams, tai Vokietija savo mi
glotomis uebermenšo doktrinomis, visa taip 
rikiavo, manydama, kad tik vokietis yra pa
šauktas valdyti pasauli, tik jis yra pašaukto
sios rasės sūnus, visa, kas geresnio pa
saulyje, pasiimti sau. Prancūzai savo „Žmo
gaus ir Piliečio -Teisių Deklaracijoje“, kuri 
gimė paprastų žmonių susirinkime 1789 
m., ir anglai savo „Magna Charta Liber
tatum* (1215 m.) pirmaisiais žingsniais nu
krypo į savo vidaus gyvenimo pertvarky
mą geresniais pagrindais, kuriame kiekvienas 
pilietis privalėjo rasti sau deramą vietą, nie
kas negalėjo būti daroma prieš ir be piliečių 
sutikimo. Šie šūkiai buvo pagrindu ne tik tų 
dienų kartoms, bet ir ateinančioms kartoms. 
Reikia tik įsivaizduoti, kaip tas giliai ir karš
tai palietė paprasto prancūzų tautos žmogaus 
smegenis ir su kokiu užsidegimu apie tai kal
bėjo, ypač Rytų tautos akademikai, grįžę iš 
Vakarų.

Taip dėjosi Prancūzijoj ir toliau, Vakaruo
se. Bet jau truputį arčiau į Rytus (ar tai dėl 
to, kad arčiau į Rytus?), kad ir toje pačioje 
Vokietijoje, jau daug sunkiau ir painiau visa 
tai buvo priimama ir suprantama. Kai anie 
kalbėjo apie didžiąsias laisves, taikomas pir
moje vietoje savo krašto žmonėms, tai Vo
kietijoj — apie tautos sucementavimą, kuri 
būtų pajėgi valdyti kitus. Prabėgomis mes 
galime priminti maždaug tris periodus: Kry
žiuočių ordino, Bismarcko ir Hitlerio Vokie
tijas. Visos jos buvo vieną į antrą pranašios 
—- ieškančios svetur ,^aumo“ ir lengvo gyve
nimo. Jos visos buvo paremtos centralizacija, 
griežta disciplina ir vienos valios pripažini
mu. Hitlerio pirmtakūnas Bismarckas, cen
tralizuodamas Vokietiją, gerai žinojo, kad tik 
centralizuota tauta gali būti pajėgi diktuoti 
išoriniam pasauliui. O juk visiems gerai žino
ma, kad, kaip kiekvienos šeimos, organizaci
jos, taip ir’valstybės galybė pareina nuo jos 
vidaus pagrindo, nuo jos susiklausymo, jos 
vidaus santvarkos ir įstatyminės tvarkos.

Tos visos tvarkos pagrindas yra Konstitu
cija. Galima drąsiai tvirtinti, kad tik Konsti
tucija, jeigu ji tik piliečių vardu yra pateikta 
ir jų pačių priimta, yra visų piliečių morali
nio, dvasinio ir ekonominio gerbūvio didysis 
laidas.

Bet ir vėl. Galima labai daug postringauti 
apie krašto demokratinę tvarką ir demokrati
nes laisves, jeigu visa tai tik žodžiuose, tik 
popieriuje!...

„E. Pyle“. Audra kas kart vis didėjo. Atsi
rado net „mėgėjų“ į „Rygą“ pavažiuoti. Va
kare tik kas dešimtas nesirgo jūros liga. Audra 
vis didėjo ir stiprėjo. „E. P." bangų mėtomas 
šokinėjo, kaip degtukų dėžutė. Vokiečių jūra 
rodėsi visame savo didingume. Bet koks no
ras valgyti buvo visiems praėjęs. Mūsų pa
talpoje keletas nepajėgiančių atsikelti ir išeiti 
bent prie durų ar „Washroom“, čia pat prie 
lovos su didžiausiu dejavimu ir šauksmu ne
galavo. Nuo šių reiškinių neatsiliko ir įgula. 
Duslūs ir paslaptingi bangų smūgiai išgąstin
gai drebino laivą. Atrodė, kad staiga gali mū
sų laiviūkštis lūžti per puę. Panašių atsitiki
mų yra buvę karo metu, US kareivius į Eu
ropą bevežant. Kaip vėliau sužinojome, mūsų 
baimė buvo visai pagrįsta, naktį nuo siau
čiančios reto smarkumo audros net keli laivai 
buvo paskandinti Atlante.

Pagaliau buvo sulauktas rytas. Audrai 
kiek aprimus visi kopėme į denį. Saulutė 
maloniai švietė į tylius ir išblyškusius, laivo 
dėnyje vaikščiojančius „E. Pyle“ keleivius. 
Plaukėme kanalu. Kairėje pusėje matėsi Eu- 
ropo žemynas. Dešinėje, Anglijos pakrantėse, 

s saulės apšviesti baltavo pastatai su dideliais 
fabrikų kaminais. Dar kiek pavažiavus, paly
dėjome Doverio uostą. Ne kartą germanai 
siuntė keiksmus ir grasinimus šiai salai. Ta
čiau anglų šaltumas ir gudri diplomatija viską 
atlaikė. Šiandien ir toliau Anglija pasilieka 
imperija, net valdanti dalį išdidžiosios Vokie
tijos. Už Doverio kanalas platėjo. Anglijos ir 
Europos krantai nuklydo toli į horizontą. Pa
kelyje primaišydavo vienas kitas laivas, kur
suojąs tarp Anglijos ir Europos žemyno. Iš
tikimiausi mūsų draugai buvo žuvėdros.

Mūsų laivas jokių patogumų keleiviams 
neturėjo. Patalpa „Lounge“ vidurinėje laivo 
dalyje atstodavo visas pramogas. Tačiau toje 
„Lounge“ tebuvo vos 9 stalai su kėdėm, ra
dijo garsiakalbis ir Erai® Pyle portretas (Py-

Kelias į konstitucines — demokratines pi
liečių laisves, kiekvienos tautos istorijoj yra 
nužymėtas daugiai! ar mažiau, didžiomis au
komis ir žmonių kančiomis. Kai kuriose tau
tose kova dėl piliečių konstitucinės — demo
kratinės laisvės tęsėsi kelis amžius ir vis dar 
nesimato jų kančių galo.

Didžiausiu ir ryškiausiu pavyzdžiu mes tu
rime didžiąją rusų tautą, kuri ištisais amžiais 
vedė ir tebeveda rūsčią kovą-už paprasčiau
sias žmogaus ir piliečio teises.

Bet grįžkime prie Vokietijos. Vokietijos 
kelias į konstitucinį gyvenimą niekados nėra 
ėjęs lygiu, tiesiu keliu. Jis buvo ir paliko la
bai nelygus, baisiai audringas, paženklintas 
baisiais išsiveržimais, kurie ne kartą yra tu
rėję baisių padarinių ne tik Vokietijai, bet ir 
beveik visai žmonijai, nekalbant apie Europą.

Po pirmojo Pasaulinio Karo daug kas 
džiaugėsi, kad Weimaro Vokietija išeis į pa
saulio tautų šeimą, kaip laisva, plačiais de
mokratiniais keliais. Bet deja, jau iš pirmųjų 
dienų Weimaro Vokietijai atsistoja skersai ke
lio naciniai gaivalai. Dar 1920 m. Hitleris, bu
simasis Vokietijos vadas, savo negausiems pa
sekėjams suteikia nepakeičiamą partijos — 
valstybės programą, pagal kurią visi vokiečiai 
įjungiami į D. Reichą. „Vokietijos Ręichas 
yra tautinė valstybė, vadovaujama vieno va
do, Reichskanclerio Hitlerio. Šita teisė yra 
pasitikėjimas organizuotos tautinės bendruo
menės, kuri savo valią yra įkūnijus pagrin
diniuose nacionalsocializmo įstatymuose". Tai
gi, Vade buvo subordinuota aukščiausioji 
krašto valdžia ir tautos valia. Jis buvo vis
kas. Prieš jį, tik prieš jį buvo atsakinga ne 
tik visa tauta, bet ir visa valstybės valdinin
kija, nes jame, kaip vade, buvo įsikūniję vi
sos D. Vokietijos troškimai ir idealai Taip 
tikėjo didelė dauguma vokiečių tautos. „Vie
na tauta, viena valstybė ir vienas vadas“ gerai 
atsimenami Vienos ir Klaipėdos gatvėse vo
kiečių jaunų ir senų, kai pasirodė savo žiban
čios pergalės paraduose vokiečių vadas, ne
nutrūkstami šauksmai.

13. metų Hitleris buvo vokiečių tautos vi
skas — jos neklystamas, nepalenkiamas, nesu
griaunamas tautos valios reiškėjas.

Ir kas atsitiko. Atsitiko tai, ko nedaugelis 
tikėjos. Nepaisymas elementariausių teisių 
privedė prie šių dienų Vokietijos matomo li
kimo. Sugriuvo ne tik kultūrinis ir ekonomi
nis gyvenimas, bet ir įstatymų atžvilgiu pa
liko pilka tuštuma. Šiandien Vokietija, anot 
CDU plakatų, stovi prie asmens, valstybės ir 
ūkinės egzistencijos griuvėsių.

Viskas vėl tenka pradėti iš naujo, šis nau
jas Vokietijos gyvenimo periodas, jos pirmieji 
žingsniai verti didelio dėmesio. Tiesa, šian
dieną Vokietija pirmą kartą savo gyvenime 
labai iš lėto pradeda pirmuosius konstitucinius 
žingsnius statyti.

Kas gi tuose'pirmuosiuose žingsniuose at
likta?

le buvo garsus amerikiečių karo korespon
dentas). Čia dalis keleivių praleisdavo laiką 
visą dieną, žinoma, kurie nebuvo jūros ligos 
pakirsti. Plaukę naktį ir dvi dienas, pasiekė
me Le Havre uostą. Europos žemynas į šiaurę 
nuo Le Havre baigiasi staigiu kritimu. Į ke
lių šimtų metrų uolėtą sieną atsimuša Atlanto 
vilnys. Pietuose gerokas vandens plotas įsi
terpia į žemyną, kur atsidaro Senos upės žio
tys. Matome visą eilę paskendusių laivu. Tik
ras laivų kapinynas. Tik vienintelis didžiulis 
laivas prie krantinės atkreipia dėmesį. Tai 
buvęs vokiečių keleivinis laivas „Europa“. Da
bar jis atiduotas prancūzams. Visos kranti
nės, uosto pastatai ir pats miestas visiškai 
sugriautas. Iš visų tų griuvėsių ir paskendu
sių laivų galima susidaryti vaizdą, kokios mil
žiniškos čia vyko kautynės, sąjungininkams 
besikeliant į Europos žemyną nušluoti nacių 
galybės.

Iš Prancūzijos gavome dar apie 200 kelei
vių, Amerikos piliečių, taip laive gyventojų 
skaičius pakilo iki 1000. Iš čia pasiunčiu Tele
gramą J „Consulat General of Lithuania“, 41W. 
82nd street, New York 24, N.Y., kad apie rug
sėjo 30 d. laivu „E. Pyle“ atvyksta USA pilie
čiai: Avižienis, Daugnorienė, Jakutienė, Jaku
tis, Jurkūnaitė, Jurkūnienė, kun. Karalevičius, 
Kiecorius, Milukas, Milukaitė,'Šimaitienė, Ši
maitis, Šimaitytė, Vidžiūnienė ir emigrantai: 
Skipitis, Budginas. Drąsiai galima šiek tiek 
dolerių vežtis, nes jokios asmeninės kratos ne
daro, o laive už viską reikia mokėti doleriais. 
Ir visi važiuojantieji siųskite konsulatan į 
New Yorką panašaus turinio telegramas, nes 
tai yra didelis palengvinimas p. Simučiui, ku
ris visada laive pasitinka į Ameriką atplau
kiančius lietuvius. *

Išvažiavę iš Le Havro vėl patekome į 
audrą. Rugsėjo 24 d. jau išplaukėme visiškai 
į okeaną, palikdami užpakalyje Airiją ir Eu
ropos žemyną. Audra paleido mus iš savo

Šiek tiek ir nieko. Pradžiai sukurtos par
tijos pagal Vakarų ir Rytų stilius. Išrinkti 
įvairių savivaldybių atstovai. Visose zonose 
kol kas Vokietija paskirstoma į istorines pro
vincijas, kai kurios net sąjunginėmis valsty
bėmis vadinamos (Bundesstaat). Tokios pro
vincijos, kaip jau žinome USA zonoj yra trys, 
Prancūzų — dvi ir Britų zonoj — trys, plius 
buv. Hansos laisvieji miestai: Hamburg ir Bre
men nepriklauso nei vienai provincijai. Pa
gal Britų vyriausybės paskutinį potvarkį (16. 
11. 46) šie miestai kol kas tvarkysis visiškai 
nepriklausomai nuo visų kitų provincijų.

Vakarų zonose daugumoj yra laimėjusios 
dešiniosios grupės, o sovietų zonoj — taip 
vadinama SĖD — valstybinė partija (socia
listų vienybės, part.).

Kadangi amerikiečių zona demokratiniame 
tvarkymosi visą laiką pirmauja, todėl ir Kon
stitucijos paruošime ji užima pirmąją vietą. 
Didžiosiose USA zonos provincijose gruodžio 
1 d. įvyksta balsavimai už pateikiamą Kostitu- 
ciją. Kaip atrodo, Konstitucijas pateikė CDU 
ir SPD, nes tik šios partijos siūlo balsuoto
jams pasisakyti „taip“, kai tuo tarpu visos 
kitos partijos kviečia savo balsuotojus bal
suoti prieš (nein).

KPD (komunistų) partija labiausiai nepa
tenkinta, kad siūlomas senatas — II-ji rūmai, 
o atskirų provincijų konstitucijos tik skaldan
čios Vokietijos vienybę. Socialdemokratams 
labai karštai prikiša, kad jie sutinka su CDU 
'siūlymu mokyklose palikti tikybą. Tai esąs 
socialdemokratijos išdavimas. II-ji rūmai, ar
ba senatas, tai tik sudarysiąs nereikalingas 
išlaidas. Užtat KPD ir pasisako prieš.

Nelaimingas atentatas 
prieš'Hitlerį

RAŠO Dr. B. VYGAUDAS — (Pradžia ižūr. Nr. 46/55)
„Miunchenas“ — Vokietijos nelaimė

Prieš Hitlerio atėjimą į valdžią reichswehro 
generolai ilgėjosi ir laukė dienos, kada jie ga
lės atstatyti monarchiją. Laikydamiesi nuo
šaliai nuo reicho politinių partijų, jie be pa
liovos stengėsi išauginti kariuomenę. Bet 1932 
-33 metais jų visos pastangos buvo pralenktos 
Papeno ir Hitlerio. Gi 1934 metais tų pačių 
generolų padėtis buvo jau grasoma plataus 
masinio nacionalinio judėjimo, vadovaujamo 
buv. puskarininkio. Vis dėlto tiems genero
lams atrodė priimtina, kad tas puskarininkis 
koptų J viršūnes: mat, jis pažadėjo apsiginkla
vimą, kurio tempas pralenkė jų visus apskai
čiavimus ir viltis.

Ištisus trejus metus karininkija ir partija 
uoliai ir sutartinai dirbo Vokietijos apginkla
vimui. Tuo pat metu Hitleris keliais drąsiais 
žygiais sustiprino savo prestižą ir pasitikėji
mą karininkijoje. Tik daug vėlau kai kurie 
kariškiai ėmė nerimastauti, matydami tokį 
greitą agresinių veiksmy kalendorių: Austri
ja, Čekoslovakija, Lenkija ir net Prancūzija 
turėjo būti užimta aštuoniolikos mėnesių bė
gyje. Gen. Beck, generalinio štabo viršinin- 

žiaurios rankos, kai perplaukėme Atlanto vi
durį ir įplaukėme į Golfo srovę.

Jau buvome gerokai pripratę prie supimo, 
net kartais malonu būdavo žiūrėti, kada atei
damos didžiulės bangos iškeldavo mūsų „gel
dą“ (taip sergantieji iš pykčio pakrikštijo „E. 
Pyle“) ir su triukšmu leisdavo į pasidariusią 
duobę. Bangų aukštis siekė net 3-4 metrus. 
Laivo -greitis — 17 jūrmylių (30 km) per va
landą. Pirmą kartą važiuojantieji ir turintieji 
gerą apetitą turi pasisaugoti nuo sunkiai virš
kinamo maisto (riebalų), nedaug valgyti ir 
stengtis būti gryname ore (denyje) — tada 
galima išvengti jūros ligos.

Po visų audni pagaliau 3 paskutines ke
lionės dienas turėjome labai ramią jūrą. Ga
lėjome ramiai atsidusti ir pailsėti. Vienas iš 
lietuvininkų įsidrąsinęs pareiškė, kad, gal būt, 
nebeskęsim. Jis tikėjo, kad tos baisios audros 
galėjo mus paskandinti. Tas pats asmuo su
sapnavęs, neva mes skendę, todėl pradėjo 
skelbti naują versiją, jog'galim užvažiuoti ant 
uolos prie New Foundlando. Mūsų poniutės 
net rimtai buvo susirūpinusios skendimo pro
blema. Pasibaigė visi tačiau sapnai, išvadžio
jimai ir vargai, kai rugsėjo 30 d. rytą išvydo
me Amerikos žemyną. Dangoraižiai rodė, kur 
stūksojo didžiausias pasaulyje miestas. Lai
vas iš lėto slinko į uostą pro didžiulę laisvės 
statulą, žyminčią, kad nuo čia prasideda vi
sokių laisvių ir galimumų kraštas. Hudsono 
įlanka ir uostas jjilnas didelių ir mažų laivų; 
net keletas rūsčių kreiserių ramiai ilsėjosi ant 
inkaro. Netyčia pastebim vieną prekybinį lai
vą su piautuvu ir kūju, tai „draugų“ gelda. 
Paleidę keletą negailestingų linkėjimų jo var
du, vilkiko buvome pritempti prie krantinės. 
Po įvairių formalumų, Užtrukusių net 6 va
landas, pagaliau su keistu jausmu širdyse de
dam koją ant Amerikos žemyno.

Mes — New Yorke.
Bronį* Budginas

USA zonos provincijų konstitucijos dar 
nieko nesako apie Vokietijos ateitį. Vienin
gos Vokietijos Konstitucijos ateities reikia ieš
koti šių dienų Vokietijos perauklėtojuose, ku
rie Potsdamo pr. metais įgaliojo: „Sunaikinti 
nacionalizmą ir Vokiečių militarizmą. Vokie
čių tautai duoti progos pasiruošti savo gyve
nimo atstatymui demokratiniu ir taikos sie
kiančiu pagrindu.“ '

S. m. rugsėjo 6 d. Stuttgarte Byrnes savo 
žinomoje kalboje į Vokiečių tautą pareiškė: 
„Aš manau, kad Vokietija, pasikliaudama 
JAV demokratiškumu ir taikos pamėgimu, ne
papildys tokios klaidos, kokią papildė. (At
seit, daugiau nesieks jokio „raumo“). Vokie
tija turi eiti laisvai demokratijos keliu!“ Bet 
... „bet kol ji pribręs iki tikrosios demokrati
jos gyvenimo, negalės turėti centrinės vyriau
sybės“. Vadinas, kol kas Vokietija turės pasi
tenkinti tik regionalinėmis vyriausybėmis, la
bai stipriai prižiūrimomis 4 didžiųjų Kontro
linės Tarybos.

Kaip ilgai tatai truks? USA siūlo apie 40 
metų, anglai apie 25 m., o sovietai, šie, kad ir 
šiandien pasisako už sujungtą galingą su vi
somis provincijomis, bet žinoma, tik sovietinę 
Vokietiją.

Taigi, Vokietijos kelias į Konstitucinį gy
venimą yra gana ilgas. Pastarieji pasisaky
mai už regionalines konstitucijas yra tik pre
liudas į tikrąjį Vokietijos demokratinį-kon- 
stitucini gyvenimą.

Ar iš tikrųjų Vokietija taip ir toliau bus 
tvarkoma, tai taip pat daug pasakys netrukus 
įvykstančioj! Vokietijos kl. konferencija.

A. Rotulictis

kas, kurs norėjo stipraus reicho, gal būt, be 
europejinio karo, buvo tvirtai palaikomas sa
vo kolegų generolų Fritsch ir Hammerstein, 
kurie tuo pat laiku manė, kad per ankstyva 
akcija galėtų pasibaigti pralaimėjimu. Nau
jieji „Hitlerio generolai“, kaip Brauchitsch ir 
Halder, girdėjo šiuos senų generolų įspėjimus 
ir atrodė, kad juos vertino. Bet 1938 meto, 
pradžioje Hitleris iššifravo šių generolų opo
ziciją ir, nieko nelaukdamas, ją pašalino, pa
siųsdamas į atsargą gen. Beck ir kitus įtarti
nus generolus.

Nuo čia ir prasidėjo 1944 metų konspira
cijos užuomazga, sukelta asmeniškų ir patrio
tinių motyvų komplekso. Atsargon paleistieji 
generolai sugebėjo įtikinti savd įpėdinius, jog 
Hitleris yra užėmęs pavojingą kelią. Halder, 
tuometinis naujasis generalinio štabo virši
ninkas, buvo davęs sutikimą areštuoti Hitlerį 
prieš Niurnbergo kongresą, kur jis turėjo pa
sakyti kalbą, galinčią padaryti karą neišven
giamą. Kariuomenė turėjo likviduoti galimą 
partijos pasipriešinimą ir areštuoti nacių va
dus.

Suokalbininkams belaukiant patogaus lai
ko, Chamberlainas pasiūlė atvykti į Vokieti
ją. Nors vyravo Visuotinis įsitikinimas gene
roluose, kad niekam nepavyks sutrukdyti Hit
leriui pradėti karą, vis dėlto jie pasiryžo lauk
ti, kol tas jų įsitikinimas galutinai tikrumoje 
paaiškės. Žinoma, tai buvo jų fatalinė klaida. 
Po „Miuncheno“ galėjo Fuehreris prisistatyti 
vokiečių tautai, kaip taikos gynėjas, ir galėjo 
didžiuotis prieš kariškius, Sudetų okupavimu 
suardęs čekų gynimosi liniją.

Tada konspiracija visa savo jėga nusigrę
žė prieš partiją ir skatino opoziciją prieš na- 
cionalsocializmą. Dejai, viskas rėmėsi klasi
niais interesais, asmeninėmis ambicijomis, ka
rišku konservatizmu ir — tik labai siaurose 
ribose — patriotiniais sumetimais. Tuo buvo 
tik asmenų konspiracija, o ne partijų koalici
jos, partijų, palaikančių pasipriešinimo dvasią.

Militariniai pasisekimai Vakaruose, o vė
liau ir pirmoji kampanijos dalis prieš Sovietų 
Rusiją nuginklavo suokalbį. Ir tik Stalingra
do katastrofa, 1943 m. vasario mėn., vėl .paju
dino didžiausių optimistų pasitikėjimą. Gen. 
von Kluge, kurs tuo metu vadovavo centra- 
liniam Rytų fronto sektoriui, prisijungė prie 
sąmokslo. 1943 m. kovo 13 dieną Itn. yon 
Schlabrendorff deponavo bomba lėktuve, ku
riuo Hitleris lankė von Kluges vyriausiąjį 
štabą. Bet bomba nesprogo, ir Fuehreris vėl 
išvengė mirties.

Gen. Beck ir jo draugai, nujausdami pasi
sekimo galimumus, ruošė vėl naują mėginimą. 
Hitlerio mirties paruošimą jie pavedė kari
ninkams, kurie dirbo jų „sąskaiton“ slaptoje 
karo tarnyboje (Abwehr) ir kurie buvo parū
pinę bombą von Klųges paruoštam atentatui. 
Kiti dirbo Berlyne generaliniame štabe. Čia 
jų šefu buvo gen. Olbricht, kurs 1943 metų 
vasarą paruošė planą, ką ir kaip turi veikti 
Vokietijos ir okupuotų kraštų komendantai 
tuo atveju, jei rėžimas sugriūtų. Jo instruk
cijos buvo paskirstytos užantspauduotuose vo
kuose, ir jos pateko Himmleriui, kai tie vokai 
buvo atidaryti 1944 m. liepos 20 dieną.

(Nukelta į 7 pusi.)
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Mažosios Lietuvos lietuvių 
kova dėl vienybės ir laisvės
Mažosios Lietuvos Tautos Taryba kiekvie

nam’lietuviui, besidominčiam bendraisais mū
sų tautos reikalais, yra gerai žinoma. Kaip 
Lietuvių Tautos Taryba atkuriant nepriklau
somą Lietuvą suvaidino lemiamą vaidmenį, 
taip Mažosios Lietuvos Tautos Taryba, pasi
baigus Pirmajam Pasauliniam Karui, susi
kūrė turėdama tikslą Mažąją arba Prūsų Lie
tuvą, ilgus amžius buvusią atskirtą, vėl su
jungti su tautos kamienu ir valstybės bran- 
doliu. Susikūrusi Mažosios Lietuvos-Tautos 
Taryba 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje paskelbė 
deklaraciją, kurioje sakoma: • Atsižvelgiant 
j tai, kad visos tautos turi teisę laisvai apsi
spręsti, mes, Prūsų Lietuvoje gyvenantieji lie
tuviai, sudarantieji to krašto gyventojų dau
gumą, remdamies prezidento Wilsono tautų 
apsisprendimo teise, reikalaujame Mažosios 
Lietuvos sujungimo su Didžiąja Lietuva...“

Mažosios Lietuvos Tautos Tarybos pastan
gos neliko be pasėkų. Nors ji reikalavo galu
tino Mažosios Lietuvos klausimo išsprendimo, 
dėl nežinomų priežasčių tik dalis jos preten
zijų tebuvo patenkinta. Per Versalio taikos 
derybas tik maža dalis, esančioji į šiaurę nuo 
Nemuno, buvo nuo Vokietijos atskirta ir su
kurtas vadinamas freištatas. Tokiu būdu ir
nežymios Mažosios Lietuvos dalies klausimas 
liko tik iš dalies išspręstas ir atskirtasis 
kraštas pasidarė įvairių įtakų objektu. Tik 
1923 metų sausio 15 dieną to kraštelio likimas 
išsisprendė galutinai, kada ryžtingi lietuviai 
sukilėliai nugriovė dar paliktą sieną tarp Di
džiosios ir Mažosios Lietuvos ir sujungė abi 
valstybės dalis į vieną kūną. Susijungimo 
faktas buvo tarptautiškai įteisin
tas, ir Klaipėdos kraštas liko autonominiu 
kraštu nepriklausomos Lietuvos sūverenitete. 
Nors iš šalių naciai ir jų agentai biauriausias 
būdais mėgino to krašto gyventojus kiršinti 
prieš Lietuvą, jie nerado pritarimo, nes kraš
tas ir jo gyventojai sudarė vieną nedalomą 
vienetą su Lietuva. Nepasisekus kitaip to 
krašto atplėšti nuo Lietuvos, naciai griebėsi 
smurto ir 1939 m. kovo 22 d. Lietuva neteko 
Klaipėdos krašto.

Klaipėdos krašto likimo svarbiausi momen
tai mums dar liko gyvi atmintyje. Mes dar 
matome, kaip naciai, užgrobę tą kraštą, pra-

Lietuvių evangelikų 
sinodas

Lapkričio 9—10 _d. Lebenstedte, britų zo
noje, vyko lietuvių evangelikų sinodas. Jame 
dalyvavo parapijų rinkti atstovai, kunigai, 
kuratoriai Ir nemaža svečių. Sinodas rinkosi 
gražiai papuoštoje stovyklos salėje. Buvusiam 
lietuvių senjorui kun. A Gelžiniul trumpomis 
pamaldomis posėdį pradėjus, sinodo pirmi
ninku išrinktas mkt. M. Purvinas, jo pava
duotojais kun. Pauperas ir Neimanas. Sino
das gavo visą eilę sveikinimų žodžiu ir raštu: 
Sv. Sosto Legatas kan. Kapočius per savo 
atstovą vietos kleboną, LTB vyr. komitetas, 
Amerikos Lietuvių Protestantų sąjungos var
du ponas ir ponia Deveniai, P. Ziūris su po
nia, Hanau ev. moterų taryba, Lebenstedto 
stovyklos vadovas Kikutis *ir keli kunigai, 
negalėję dalyvauti.

Laikinosios tarybos pirmininkas Dr. O. 
Stanaitis padarė pranešimą. Laikinajai 
tarybai dėl nenugalimų kliūčių nepavyko 
įvykdyti visų jai pavestų darbų. Tačiau jie 
jau pradėti ir tikimasi greit turėti reikalin- 
gausių tikybos mokymui ir pamaldoms kny
gų. Šv. Rašto nusidavimai pasiųsti į JAV 
spausdinti. Čia vietoje spausdinamas kate
kizmas ir sutrumpintas giesmynėlis. Iš Ame
rikos gauta keli šimtai protestantų laikraščio, 
kuris išsiuntinėtas. Savo bažnytinio laikraš
čio dar nepavyko išleisti dėl nuolatinių pasi
keitimų. Tikimasi, kad ir tas pavyks greitu 
laiku.

Po pranešimo sinodas išklausė kelis pra
nešimus apie jaunimo tikybinį auklėjimą ir 
mūsų religinio gyvenimo stiprinimą. Priimtas 
tarybos statutas ir išrinkta, nauja vyr. bažny
tinė taryba. Pirmininku vėl išrinktas Dr. O. 
Stanaitis, nariais kun. Neimanas ir kun. Bar
nelis, o pasauliečiais nariais — J. Grigolaitis 
ir A. Klemas. Kun. Pauperas išrinktas dviem 
metam senjoru, o jo pavaduotoju kun. Ke- 
leris.
. Sekmadienį Lebenstedto bažnyčioje įvyko 
iškilmingos pamaldos. Ten sinodą pasveikino 
Ir pasakė pritaikintą pamokslą vietos vokiečių 
kunigas, o taip pat lietuviai kunigai Trakys 
ir Barnelis. Po pamaldų buvo šv. vakarienė. 
Ponia Strolienė ir vietos ev. choras pagiedojo 
po keletą giesmių. Dalyviai kelioms valan
doms pamiršo savo sunkią būklę ir pasijautė 
kaip namie.

Sinodui baigiantis, buvo priimta eilė rezo
liucijų ir pasiųsta svekinimai mūsų rėmėjams 
ir užtarėjams, susirūpinusiems mūsų likimu. 
Po posėdžio Lebenstedto evangelikai svečius 
pakvietė kavos. Visi dalyviai išsiskirstė paki
lusia dvasia ir dėkingi maloniems šeiminin
kams, suteikusiems jiems tokių malonių va
landų. Gr. 

dėjo vandališkai naikinti lietuvius ir visa, kas 
galėjo priminti to krašto lietuvišką praeit). 
Naciai buvo pasišovę Mažosios Lietuvos klau
simą išbraukti iš istorijos lapų ir užvaldyti 
savo kruvinomis rankomis visą Europą ir pa
saulį. Dabar jų galia vėl liko sutriuškinta ir 
dėl to šiandien vėl iškyla Mažosios Lietuvos 
likimo klausimas ir kartu klausimas, kodėl 
tuokart, Pirmajam Pasauliniam karui pasibai
gus, šis esminis klausimas nebuvo išspręstas. 
Kodėl teisėtas Mažosios Lietuvos lietuvių rei
kalavimas buvo tuokart tik maža dalimi pa
tenkintas? Į tą klausimą dar neturime aiškaus 
atsakymo, bet visiems yra aišku, kad tada bu
vo padaryta stambi klaida. Mažosios Lietuvos 
klausimas laukia galutino sprendimo.

Per paskutinį dešimtmetį Mažosios Lietu
vos lietuviai pilnumoje ragavo nacių vergovę 
ir smurtą ir, prievartos laikotarpiui pasibai
gus, laukia šviesesnio rytojaus. Jie tiki, kad 
Atlanto Aktas nėra tušti žodžiai, kad Jungti
nių Tautų organizacija nepripažins užkariau
tojo teisių ir nerems diktatorių pretenzijų. 
Akivaizdoje šių teisingos taikos garantų, lie
tuviai su pasitikėjimu laukia teisingo mažųjų 
tautų gyvybinių klausimų išsprendimo.

Pasiruoškime palengvinti 
kaimo moters gyvenimą

Vienas iš svarbiausių Lietuvos ūkio atsta
tymo planų turės būti organizuotas kaimo 
moters atpalaidavimas nuo perkrauto darbo. 
Neprisimenu, kad toje srityje būtų kas kon
krečius pasiūlymus mūsų spaudoje paskelbęs. 
Inteligenčių, dirbančių žemės ūkyje, turėjo
me labai mažai; kaimietės gi, išėjusios moks
lus, lygiai kaip ir vyrai, gaudavo kurią tar
nybą ir su kaimu beveik nutraukdavo ryšius. 
Kaime gyvenančių moterų, seserų vargai nors 
ir buvo atjaučiami, bet padėti joms negalė
davo, nebent kokių lauktuvių kada nuvežda
vo. Geriausiu atveju pasiturįs sūnus ar duktė 
sudarydavo sąlygas pagalbinei darbo jėgai 
pasisamdyti. Kaimo moters reikalas buvo pa
mirštas, tarytum neaktualus, arba buvome lyg 
apsipratę su esame padėtimi. Kaimo moters 
nuopelnų iškėlimas ar jai reiškiama užuojau
ta reikalo neišsprendžia.

Nuo perkrauto kaimo moters darbo, kaip 
siūlai, eina į visas įvairios negerovės: moters 
nesveikata, nepakankama švara ir tvarka 
ūkyje, vaikų ligos, nepakankamas kultūrinis 
išprusimas ir kt. Iš to . viso vėl visokios pa
sekmės, nepritekliai. Kada mūsų motinos kel
davo, mes nematydavo ir dažnai nematyda
vome, kada jos guldavo. Atsikėlę pamatyda- 
vom visą eilę darbų padirbta: karvės pamelž
tos ir išgintos, vištos palesintos, kiaulės pa
šertos, pusryčiai ruošiami ar paruošti. Taip 
visa diena be jokio poilsio iki vėlyvo vakaro. 
O tų „moteriškų“ darbų kaime negi suskai
tys: vaikų auginimas, gyvulių, paukščių, dar
žų ūkis, virimas, duoąps kepimas, skalbimas,
javų nuėmimas, verpimas, audimas, lopymas, 
adymas ir kt. Pagalbinės darbo jėgos pasi- 
samdymas buvo sunkus prieš karą, dabar bus 
dar sunkesnis. Ruošos darbininkai reikalingi 
Anglijoj ir Kanadoje; matyt, visur tas pats 
moteri varginąs nenormalus gyvenimas. Lie
tuvoje samdomoji darbo jėga, apskritai imant, 
reikalo neišspręs, nes smulkusis ir vidutinis 
ūkis ekonomiškai‘nepakels išlaidų. Kitaip ir 
negali būti, nes ruošos darbe kiekviena šei
mininkė tvarkosi visai individualiai, turi iš
dirbus savo metodus ir savo tvarką. Dėl tų 
metodų ir tvarkos dažniausiai iškyla nepasi
tenkinimai iš vienos ir kitos pusės.

Moteriai įgimta — šeima ir vaikai, jų glo
bojimas, dėl jų aukojimasis. Iš čia visi rū
pesčiai ir darbai savo šeimai. Čia jos laimė 
ir nelaimė. Dėl tų priežasčių moterys dau
giau turi rūpesčių ir darbo. Žemės ūky mo
ters gyvenimo sąlygos dar pasunkėja dėl neiš
vengiamų darbų. Šiuo metu yra geriausia 
proga tai temai gvildenti. *

Pagalbinė darbo jėga turėtų būti organi
zuojama kitokiu pagrindu, kiek galima dau
giau pritraukiant mašinų jėgą ir pašalinę ini
ciatyvą:

1) Kai kuris darbas turėtų būti atiduoda
mas į specialias dirbtuves.

2) Organizuotas pritaikintomis mašinomis 
ar įrankiais kaimo aprūpinirr ns.

3) Kaimo aprūpinimas elektros ar kuria 
kita jėga.

Jei kaimas neapseina be kalvės, be bat- 
siuvicf ar siuvėjo; jei plačiau įvedamas sam
domas motorinis kūlimas arba jei namų gir
nos išėjo iš mados, tad lygiai taip pat kaimą 
ga’ėtų aptarnauti (moterį pavaduoti) moder
niška skalbykla, maisto konservavimo dirb
tuvėlė ar, Švabijos pavyzdžiu, modemiška ke
pykla ir kt. Juk išdirbus taisykles, ūkininkas 
į kepyklą galėtų nuvežti miltus ar tiesiog grū
dus ir už mažą atlyginimą parsivežti duonos 
ar kitokių kepamų produktų, Taip pat kon
servų dirbtuvėlė už mažą atlyginimą iš prista
tytų produktų galėtų ruošti ilgam laikymui 
įvairų maistą: uogienę, pamidorus, grybus,

Tvirtai tikėdami J keturių pagrindinių 
laisvių įgyvendinimą, Mažosios Lietuvos lie
tuviai šiandien vėl yra susirūpinę teisingu 
savo ir savo krašto ateities likimo išsprendi
mu. To paties laukia ir visa lietuvių tauta, 
kaip ir teisingumo jausmo nenustojęs pasau
lis. Didelis laisvės ir žmogaus teisių atstaty
mo troškimas šiandien vėl buria Mažosios Lie
tuvos lietuvius, amžius vergavusius sveti
miems, kovai, savo teisę patiems apspręsti. 
Mažosios Lietuvos lietuviai reikalauja teisin
gos taikos, o teisingas sprendimas turi jiems 
suteikti teisę grįžti prie savo tautos, susi
jungti su savo tikrąja tėvyne Lietuva.

Germaniškieji naciai, pavergė daugumą 
Europos tautų, turėjo nusilenkt  i prieš teisė
tumą. Jie susilaukė beveik to paties, ką ki
tiems norėjo primesti. Lietuviai jau amžius 
buvo priversti germanams vergauti, nusilenk
ti ju kardui. Jie net buvo verčiami kovoti 
prieš savo brolius dėl savo engėjų interesų. 
Dabar teisingumo ranka jau pasiekė nusikal
tėlius ir nacių slogutis išnyko kaip pavasario 
sniegas. Šis karas buvo milžiniška kova dėl 
žmogaus ir tautų laisvės. Dėl to rhes turime 
pagrindą tikėtis teisingos taikos, paremtos 
tautų apsisprendimo laisve. Mes tikime, kad 
bus sukurta ir įtvirtinta nauja pasaulio san
tvarka, kurioje ir mažosios tautos galės gy
venti be baimės nuo užpuoliko, be prievartos, 
tironijos ir be vergovės. Nors taikos derybos 
bus sunkios ir ilgos, gyvybiniai mažųjų tautų 
klausimai šį kartą negali likti neišspręsti.

mėsos konservus, vekuotus produktus,- mėsą 
rūkyti ir kt. Taip pat modemiška skalbykla 
galėtų tinkamai aprūpinti kaimą. Tokios 
įstaigos galėtų būti artimiausiame miestely 
arba kaime. Jos turėtų būti įtaisytos savi
valdybės ar valstybės parama.

Dabar'čia būdami turime retą progą tam 
darbui pasiruošti, amato pramokti. O jei ir 
kitur apsigyvensime, šis amatas visada su 
kaupu apmokės rūpesčius ir darbą. Jei vien 
ekskursijos būdu aplankytume tas ir panašias 
dirbtuvėles ir išklausytume paaiškinimų ir 
nurodymų, būtų daug padaryta. Svarbiausia, 
tokias dirbtuves turėtų pamatyti ir su jomis 
susipažinti inžinieriai, statybų technikai ir 
būsimi vedėjai. Pvz., svarbu žinoti principus, 
kaip moderniškos kepyklos įrėngtos, iš kur 
gaunama šiluma, kaip ji reguliuojama, gari- 
nimas ir Lt Arba skalbykloje vandens su
kamas automatinis skalbinių gręžtuvas, kuris 
visai nekenkia skalbiniams ir kt.

Panaši mintis veržiasi nusižiūrėjus į šva- 
bių vargą, kaip jos su kaupiku rankose dirba 
žemę, arba prisiminus, kaip mūsų moterys 
rankomis sugrėbdavo ne tik pievas, bet ir 
javų sėjamus laukus. Argi negalima sudaryti 
sąlygas arkliniam grėbliui įsigyti, ravėtuvui. 
Panašiai įvairūs patobulinti įrankiai pavaduo
tų moterį ar jai palengvintų. Pvz., runkeliams 
piaustytl sukamas krepšys, šutintuvas ir visa 
eilė kitokių pagalbinių įrankių, be kurių že
mės ūky moterys pražudo savo sveikatą. To
kiems patobulintiems įrankiams gaminti ir

Lietuvio balsas
Antrasis Pasaulinis Karas negirdėtu negai

lestingumu išsvaidė mūsų tautiečius po visą 
žemės rutulį. Juo toliau, tuo daugiau lietu
viškų atsiliepimų sulaukiame iš tokių kraštų, 
apie kuriuos kadaise nė pagalvoti nepagalvo
davome. Štai šiomis dienomis į mūsų rankas 
pakliuvo laiškas tautiečio iš Azijos gilumos — 
iš Indo-Kinijos, kur, pasirodo, likimas nubloš
kė net keliolika šimtų tautiečių, ne tuščio 
smalsumo vedinų ar nuotykių beieškančių, bet 
sunkią, o kartais ir neviltingą benamio trem
tinio dalią benešančių. Duosime tačiau pra-. 
bilti pačiam laiško autoriui:

„Mielas tautieti, kreipiasi laiško autorius, 
nors Jums esu nepažįstamas, bet radęs Jūsų 
adresą Amerikos lietuvių laikraštyje „Drau
gas“ ir tuo pasinaudojęs, rašau Jums laišką 
iš tolimos Indo-Kinijos, kurią nuo Europos 
skiria daugiau kaip dvidešimt tūkstančių ki
lometrų.“

„Aš, kaip ir daugelis lietuvių, dabar esu 
prancūzų svetimšalių legijone. Į jį įstoti pri
vertė pats gyvenimas. Kaip žinote, daug prie
varta sugaudytų lietuvių buvo Luftwaffeje 
Vokietijoje. Jai žlugus, mes tapome karo be
laisviais. Nelaisvėje gyvenimas sunkus, ta
čiau jis ypatingai sunkus buvo pas prancūzus. 
Iškentėjęs daugiau kaip penkis tokios nelai
svės mėnesius, kartu su daugeliu kitų tautie
čių, įsirašiau į prancūzų svetimšalių legijoną, 
kad tik ištrukčiau iš bado šmėklos. Sutartį 
reikėjo pasirašyti penkeriems metams. Ligi 
šiolei spėjo prabėgti keturiolika mėnesių ir jau 
beliko legijone išbūti tik nebepilni ketveri 
metai.“

„Nors ir čia yra sunkus gyvenimas — žmo
gų laiko šuns vietoje, bet jaučiamės tiek lai
mingi, kad nereikia badauti. Gyvybei pavojų 
čia visur pilna, ir dieną iš dienos lauki žmo
gus mirties, nes pirma — čia labai blogas ir 
sunkiai pernešamas klimatas, labai karšta ir 

Lietuvių tauta, per šį karą vėl nukentėjusi 
nuo kelių okupantų, visiškai nekaltai įvelta l 
baisaus karo sukurtus, turi pagrįstą sąskaitą 
į pasaulio sąžinę. Tos sąskaitos negali pa
neigti nei jos draugai nei priešai..

Lietuvių, tauta, dėl nelaimingų aplinkybių 
nebegalėdama pati savo gyvybinių reikalų 
apginti, turi rasti jai deramą vietą tautų tar
pe, nes ji viena iš pirmųjų sukūrė Europoje 
galingą ir kultūringą valstybę. Šiandien pa
saulis negali leisti, kad užkariautojas atimtų 
iš bejėgio tautos dalis, draskytų tautos kūną 
tik dėl to, kad nelaimės ištiktasis negali gin
tis. Nors lietuviai savo teisėtų reikalavimų 
dėl tam tikrų priežasčių šiandien negali efek
tingiau ginti, jos reikalavimų moralinis pa
grindas yra toks tvirtas, kad jo negali su
griauti jokios jėgos, nors ir žiauriausiomis 
priemonėmis.

Šiandien Mažoji Lietuva vėl laukia tei
singo jos reikalų sprendimo pasaulio forume. 
Visi lietuviškos kilmės žmonės reikalauja ir 
laukia, kad taikos tvėrėjai jiems sudarytų są
lygas kartu su visa lietuvių tauta atkurti vie
ną vieningą Liefuvą, apimančią visas lietuvių 
apgyventas vietas, kurias stiprūs kaimynai 
užgrobę amžius laikė atplėšę nuo tikrosios tė
vynės. Per tuos amžius didžiausiomis pastan
gomis jiems nepavyko iš tų kraštų gyventojų 
išrauti jų lietuviškos sielos. Ar jie dar šian
dien turės būti palikti stipresniųjų žaismu?

J. Grigolaitis

taisyti miesteliuose ga’ėtų būti dirbtuvėlės. 
Tik reikia organizacijos.

Idealas būtų įtaisyti elektrinius motorus 
įvairiems darbams atlikti. Tai vėlesnės atei
ties planas, bet vandentiekį įvesti galėtų daug 
kas, kad ir arklio, vėjo ar žmogaus jėga pa
naudojamą.

O statyba. Nepritaikinta kaimo trobesių 
statyba ir įrengimas dažnai sudaro labai daug 
nepatogumų ir varginimų. Pvz., nebuvimas 
maisto sandėliukų, mažas rūsys;' siauros du
rys, nepatogūs laiptai, neprikurenamos kros
nys, šalti kambariai arba netinkamas tvartų 
vidaus įrengimas ir kt. Kiek nepatogumų ir 
vargo su išvietėmis (ypač su vaikais). Išvietės 
turėtų gyvenamose patalpose.

Jei ne viską tuojau, tai bent pačius sun
kiuosius darbus galima būtų iš kaimo moters 
labai greit atimti. Dar neelektrifikavus kraš
to, pravedus propagandą ir pasiruošus, gali
ma būtų daug kas pataisyti.

Mūsų' moteriai nereikia karvėmis laukų 
dirbti, nereikia mėšlo mėžti, nereikia su dal
giu pievų šienauti, nereikia miško kirsti ir 
kitų vyriškų darbų dirbti.

Tinkamai suorganizavus kaimo moters 
globos įstaigą (pvz., specialų departamentą) 
ir nuolat tobulinant pagalbines darbo priemo
nes, mūsų kaimo moterys galėtų turėti daug 
lengvesnį gyvenimą.

Atrodo, ištrėmime būdamos mūsų moterys 
turėtų imtis iniciatyvos suorganizuoti centri
nį komitetą, kurio pareiga būtų praktiškai pa
ruošti mūsų kaimo moters gyvenimo sąlygas 
radikaliai reformuotu Jo žinioje būtų įvairi 
propaganda, kursai, įrankių, brėžinių gamini
mas, trobesių vidaus įrengimų planavimas, 
patobulinimų premijavimas, įstatymo ir tai
syklių tuo reikalu ruošimas ir kt. S. J.

iš Indo-Kinijos 
tvanku, antra — tai įvairūs nuodingi gyvūnai 
ir vabzdžiai. Netikrumo jausmą didina nuo
latiniai vietinių gyventojų puolimai, nes jie 
prieš mus kovoja partizaniškai."

„Aš ir dar penki lietuviai tarnaujame vie
noje transporto kuopoje, nes esame šoferiai ir 
todėl mums netenka džunglių braidyti, bet už 
tai važiuojant transporto kolonoms dažnai 
esame apšaudomi.“

„Indo-Kinijoje lietuvių legijonierių yra ke
liolika šimtų. Kilnių Amerikos lietuvių pas
tangų dėka mes gauname čia lietuviškų laik
raščių ir kartais vieną kitą knygą. Tai yra -jau 
šioks toks suraminimas, bet jis viestiek ne
gali nuslopinti sielos ilgesio. Kaskart vis la
biau pasiilgstame savo Tėvynės Lietuvos, sa
vųjų, artimųjų ir šiaip savo krašto žmonių. 
Vietiniai žmonės čia ypatingai biaurūs, rudi 
su įkypomis akimis ir baisiai nešvarūs, o suk
čiai tokie, kad ir didžiausias mūsų krašto re- 
cidivistas nesugebėtų padarytų tai, ką daro 
šie rudaodžiai.“

„Tiesa, ir čia yra truputis eivilių europie
čių žmonių, bet tai visi milijonieriai ir kau- 
čuko plantacijų savininkai. Tokiam vargšas 
legijono kareivėlis turi nedaugiau reikšmės, 
kaip į ryžių košę įdėtas spirgas.“

Laiško gale autorius kreipiasi su ypatingu 
prašymu į lietuvaites, prašydamas rašinėti 
jiems laiškus ir tuo praskaidrinti nelaimin
gųjų dienas legijone. Laiškus adresuoti 1/aip: 
leg. Kranauskas Vytautas, S.P. 54.206. T.O.E. 
(France). Tuo pačiu adresu pasiekiami ir kiti 
legijonieriai: Bacevičius Jonas, Kazlauskas Ig
nas, Sčerbauskas Vladas, Vitkauskas Jonas ir 
Mikaitis Mečys. Pirmoje eilėje kviečiami at
siliepti: Sirtautas Vladas, Petrauskaitės Jad
vyga ir Stefanija, Gužauskas Bytautas ir se
sutės Aldona ir Birutė, Klangauskas Vincai 
Marcinkai Antanas ir Andrius, Jurevičius Va
cius ir Adomaitis Balys M. Z,

4



m kultorihiš
Vyt. Alantas

Tautinės kultūros politika
mūsų kaimynai ėmė linksniuoti juos kaip pa
vyzdžius ir stengėsi juos pamėgdžioti. Tai 
buvo mūsų anuo metu vedamos ekonominės 
politikos laimėjimai, kuriuos buvo galima pa
siekti tik dėl to, kad ta politika buvo nuo
sekli ir pastovi. Lietuva smarkiai turtėjo ir 
nebe pagrindo lenkai, kai mes neva atgavome 
Vilnių 1939 metais, vadino mūsų kraštą „ma: 
žąja Amerika“.

O kas būtų galima pasakyti apie to laiko
tarpio mūsų tautinės kultūros laimėjimus? 
Ak, tiega, mes prisiseigėme daug ir įvairių 
švietimo bei meno įstaigų, kasmet išleisdavo- 
me daugiau kaip tūkstantį abiturientų, pra
džios mokyklose mokėsi keletas šimtų tūkstan
čių mokinių, universitete studijavo keletas 
tūkstančių studentų, nemaža turėjome ir įvai
rių specialių mokyklų ir 1.1., bet kai mes sta
tome klausimą, kas gi buvo nuveikta tautinės 
kultūros, kaipo tokios, srityje, tai atsakymas 
kažin kaip išslysta iš mūsų rankų. Darant 
trumpą iš mūsų nepriklausomybės laikotarpio 
kultūrinės raidos išvadą, galima pasakyti, kad 
mes turėjome švietimo politiką, bet neturė
jome tautinės kultūros politikos. Savo laiku 
prie Švietimo Ministerijos egzistavęs Kultūros 
Departamentas buvo tokia pat biurokratinė 
įstaiga, kaip ir šimtai kitų. Iš jo neištryško 
nė viena kūrybinė kibirkštėlė tautines kultū
ros dirvoje. Mūsų Universitetas buvo auto
nominė grynojo mokslo įstaiga. Jis gamino, 
gal būt, neblogus daktarus/ mokytojus, inži
nierius ir teologus, bet juk kultūrinio gyve
nimo pėstininkų gaminime nepasireiškia jokia 
tautinė kultūra. Tiesa, medicina, teologija 
nieko bendra su tautine kultūra ir neturi, bet- 
architektūra, humanitariniai mokslai, rodos, 
yra glaudžiai susiję su tautine kultūra. Lie
tuvių kalbos mokslas per nepriklausomybės 
laikotarpį padarė didelės pažangos, bet tai 
įvyko ne tautinės kultūros politikos dėka, o 
atskirų žmonių pastangomis. Jei būtų buvu
si varoma sąmoninga tautinės kultūros poli
tika, tai šiandie mes būtume turėję didįjį lie-

tuvių kalbas žodyną, būtų buvę išleista daug 
tomų tautosakos, etnografijos studijų ir 1.1. 
Tautinei kultūrai tai būtų buvę, be abejo, mil
žiniški laimėjimai, kurių nebūtų sunaikinę 
jokios okupacijos, kaip kad įvyko su maistais, 
pienocentrais ir lietūkiais. Kokius mokslo dar
bus mūsų universitetas nuveikė lietuvių tau
tinės architektūros srityje, neteko girdėti. Lie
tuvos istorijos mokslas taip pat yra gerokai 
pažengęs pirmyn, bet ir čia, kaip ir lietuvių 
kalbos mokslo srityje, nebuvo vieningos or
ganizacinės linijos. Buvo imta kalbėti apie 
Lietuvos istorijos šaltinių sutvarkymą, bet taip 
viskas kalbomis ir pasibaigė.

Praeities klaidų sąrašą būtų galima tęsti 
toliau, bet tam nėra reikalo. Užtenka to, kad* 
planuodami ateities tautinės kultūros organi
zavimo darbą, praeities klaidas turėtume gal
voje ir darytume iš to atitinkamas išvadas.

Kaip yra reikalingas planingas valstybės 
ūkis, taip yra nemažiau reikalinga planinga 
tutinės kultūros politika. Tautinės kultūros 
organizavimo darbe negali būti atsitiktinumų, 
negalima tame darbe vadovautis principu 
„kaip Dievas duos“. Ypač šiandie mes turime 
progos įsitikinti, kad tautinė kultūra tautai ir 
valstybei turi ne mažesnės reikšmės, kaip jos 
ekonominė gerovė. Priešingai, mes šiandie 
esame linkę galvoti, kad kultūrinės vertybės 
mums šiandie atrodo nepalyginti brangesnės 
ir svarbesnės už ekonominius laimėjimus.

Apie konkrečius valstybės uždavinius tau
tinės kultūros srityje pakalbėsime kitame 
straipsnyje; šį kartą norėčiau dar pabrėžti, 
kad tautinė kultūra nieko bendra neturi su 
politinėmis srovėmis: tautinė kultūra yra vi
sos tautos kūrybinių pastangų vaisius. Politi
nės srovės ar politinė santvarka tiek 'turi 
bendra su tautine kultūra, kiek ji padeda tau
tinei kultūrai plėtotis arba kiek ji tą procesą 
trukdo arba visai jį ignoruoja. Kultūra, kaip 
ir ekonomika, vystosi savo atskirais princi
pais. Valstybės uždavinys tą vystymąsi palai
kyti, skatinti ir globoti. Jei tos globos ir or
ganizacinės valios trūko praeityje, tai šiandie, 
galvojant apie Lietuvos atstatymą, kiekvienam 
kultūrininkui, politikui bei visuomenininkui 
tenka rimtai susirūpinti, kad praeities klaidos 
nebesikartotų ateityje.

Išstudijuokime V. Kudirkos 
palikimą

Dr. K. Grinius apie Dr. V. Kudirką

GYVENIMAS m

PRIVATI AR VALSTYBĖS INICIATYVA?
Privačios ar valstybinės iniciatyvos orga

nizuojamas tautinės kultūros kūrybos darbas, 
nėra esminis, dalykas. Tai priklauso nuo susi
dėjusių tradicijų, nuo vienokių ar kitokių 
istorinių aplinkybių, nuo tautos charakterio 
ir 1.1. Sakysime, visuose demokratiniuose 
kraštuose apskritai ir anglosaksų pasaulyje 
ypačiai tautinės kultūros organizavimo ir rė
mimo darbe labai daug vietos palikta priva
čiai iniciatyvai. Siaurės Amerikoje net dau
gelis įvairių mokyklų bei institutų yra priva
čiose rankose. Bet valstybė ten taip pat ne
pasilieka abejinga: valstybės iniciatyva ten 
eina ranka į ranką su privačia iniciatyva ir 
iš to glaudaus bendradarbiavimo meno bei 
mokslą pažanga tik laimi.

Tautinė kultūra yra toks dalykas, kuris 
pats savaime nesidaro. Reikia, kad kas jį or
ganizuotų ir remtų. Tautinė kultūra yra kaip 
lepus augalas, reikalaująs nuolatinės ir ■ rū
pestingos priežiūros. Kas gali būti atsikū
rusioje Lietuvoje tas rūpestinga^-tautinės kul
tūros priežiūrėTOjas? Atsikuriant, tik valsty
bė. Aš sakau, atsikuriant, nes atsikūrus ir at
siradus turtingų žmonių, įmonių ir bendrovių, 
žodžiu, mecenatų, gal būt, ir jie galės stipriai 
paremti mūsų kultūros pažangą, bet iš pradžios, 
kol mecenatų nebus — o jų taip greit tikriau
siai neatsiras — mūsų tautinės kultūros or
ganizatorius, skatintojas, globėjas ir rėmėjas 
turės būti tik valstybė. Jai, kaip rūpestingam 
sodininkui, teks su kibiru rankoje atsidėjus 
laistyti tautinės kultūros medelį, kad jis ne- 
merdėtų, o vešliai augtų ir bujotų.

TAUTINĖS KULTŪROS POLITIKA — 
PIRMOJE VIETOJE

Todėl ar Lietuva tvarkysis vienokia ar ki
tokia santvarka, ar prie valstybės vairo sto
vės viena ar kita partija, mes privalėsime tu
rėti savo tautinės kultūros politiką. Apie tai 
yra pravartu pagalvoti iš anksto.

Organizuodami tautinės kultūros kūrimą 
būsimoje Lietuvoje, mes turėsime nebekartoti 
padarytų klaidų praeityje. Juk būtų visai 
neišmintinga nepasinaudoti tuo patyrimu, ku
rį mes įsigijome per nepriklausomybės laiko
tarpį. Peržvelgę Lietuvos 'istoriją nuo nepri
klausomybės atgavimo iki jos praradimo, mes 
matome vieną labai ryškią tendenciją: kelti 
Lietuvos ūkį. Per 20 metų buvo pastatyti ir 
labai sustiprinti trys mūsų ekonominio gyve
nimo šulai: Maistas, Lietūkis-ir Pienocentras. 
Tų ekonominių organizacijų vardai toli jau 
buvo žinomi ir už Lietuvos sienų, ir kai kurie

A. Galdiko irV.KJoify- 
no paroda Freiburg e

S. m. lapkričio 12 d. Fr ei b urge, Augu- 
stiner-Museum buvo atidaryta dviejų žinomų 
mūsų dailininkų; Adomo Galdiko ir Vytauto 
Kazio Jonyno kūrinių paroda, kurią maloniai 
sutiko globoti M. Raymond Schmitlein, Di- 
rekteur- de L’Educafton Publique du G.M.Z. 
F.O. ir M. Jardot, Chef du Buican des Beaux- 
Arts de la Delegation Sour^ėireure pour le 
Gouvernament Militairė du Pays de Bade, 
Fribourg. Pastarasis parašė įvadą V. K. Jo
nyno parodos katalogui, apžvelgdamas jo me
ną, o direktorius Schmitlein specialiai atvyko 
iš Baden-Badeno parodos atidaryti.

Be šių aukštųjų parodos globėjų, jos ati
daryme dalyvavo vietinės prancūzų karinės 
valdžios atstovai, o taip UNRRA Team 206 
direktorius p. Bastianen su aukštesniaisiais 
savo įstaigos tarnautojais. Į atidarymą taip 
taip pat buvo atvykę ir vietos vokiečių meno 
atstovai.

Atidarydamas paroda, direktorius Schmit
lein ypač užakcentavo tuos dvasinius saitus, 
kurie yra sujungę prancūzų ir lietuvių tautas 
ir atkreipė dėmesį į tą faktą, kad šiame dva
siniame bendravime atitinkamą vaidmenį vai
dina ir grafikas Jonynas, pažįstamas Pran
cūzijai dar nuo 1935 metų.

Abu dailininkai — tiek A. Galdikas, tiek 
V. K. Jonynas šioje parodoje pasirodo tikrai 
gausiai ir iš išstatytų kūrinių galima susi
daryti pilna vaizdą apie jų kūrybinį pajėgu
mą. Pagal katalogus, Galdikas yra išstatęs 
21 savo kūrinį, o Jonynas — 55. Tačiau fak
tiškai ir Galdiko kūrinių parodoj yra dau
giau, nes dalies savo kūrinių jis nekatalogavo. 
Kai tuo tarpu Galdiko kūriniai yra tremties 
meto darbas (1944—1946), Jonynas yra patei
kęs ir savo pirmųjų bandymų pradedant 1931 
ir 1932 metais. .Todėl stebint pastarojo paro
doje išstatytus kūrinius, taip pat galima ste
bėti ir jo pažanga kūryboje, jo bandymų, 
ieškojimų ir ypač techniško meistriškumo 
kelią.

Galdikas, kaip paprastai, progresuodamas 
tęsia modernųjį žaidimą visomis spektro spal
vomis, kurios prasiveržia pro ankštų muzie
jaus patalpų sienas ir perkelia žiūrovą į se
niai matytus lietuviškus peizažus, kurių dai
lininkas nepamiršta ištrėmimo dienomis.

Hanau gimnazijos moksleivių skautų ini
ciatyva š. m. lapkričio 18 d. buvo suruoštas 
Vinco Kudirkos mirties sukaktuvių paminė
jimas, kuriame kalbėjo ir Didysis Varpinin
kas, dirbęs kartu su Dr. Vincu Kudirka, Dr. 
Kazys Grinius.

Vinco Kudirkos gimimo metais, 1858 m., 
Lietuvoje tebebuvo baudžiava. Dvarininkai 
išgirdę, kad baudžiava bus panaikinta, po 
1863 m. sukilimo pradėjo kombinuoti, kaip 
apeiti žemės reformos įstatymą. Jie darė su
tartis su savo baudžiauninkais, pavesdami 
juos ilgaamžiais nuomininkais, ir taip apie 
daugelį dvarų atsirado smulkių skurdžių, ku
riems nieko gera nedavė ir baudžiavos panai
kinimas.

Baudžiavos panaikinimas leido praturtėti 
ūkininkams: jie panoro savo vaikams parū
pinti geresnį gyvenimą ir todėl juos leido ar
ba į mokslus arba į užsienį, dažniausiai į 
Ameriką.

Pramonės Lietuvoje nebuvo, prekyba mie
stuose buvo nelietuvių rankose, žemės našu
mas nedidėjo, javų kainos nekilo, o čia dar, 
bene nuo 1876 m., buvo įvesta visuotinė 4-5 
metų karinė prievolė. Jaunimas nekentė to
kių sąlygų ir nuo jų bėgo.

Lietuviams darė konkurenciją, be rusų, dar 
ir lenkai, kurie ponavojo dvaruose, viešpata
vo tarnybose, valdė laisvas profesijas (gydy
tojų, advokatų, vaistininkų, notarų, girininkų).

Žemės pirkimas buvo suvaržytas Metuvių 
nenaudai. Lietuvoje lietuviams tarnybų ne
davė, o nuo 1865 m. įsigaliojo Kaufmano-Va- 
lujevo lietuvių spaudos draudimas, kuris bu
vo su plačiu užsimojimu ir geresnės paskirties 
vertu užsispyrimu įgyvendinamas.

Jau apie 1863 m. gaudomas Žemaitijoje 
Akelaitis už lietuviškus spausdinius. Tai bene 
pirmoji politinė byla. 1870 metais susitveria 
slapta Maskvos lietuvių studentų draugija. 
Tais pat metais ištremti keli kunigai už Va
lančiaus Tilžėje spausdintų lietuviškų knygų 
platinimą.

1880-81 m. pasirodo Maskvos lietuvių stu
dentų laikraštis „Aušra“. 1882 m. pasirodo 
„Nemuno Sargas“. 1883 m. Dr. J. Basanavi
čiaus „Aušra“. 1884 m. Jonas Šliupas gaudo
mas vokiečių, kad išdavus jį caro žandarams. 
1886 m. Garliavos mkt. Juozas Andziulaitis 
(Gaisrių km., lįįjviškių vlsč.) buvo policijos 
sekamas už nelegalių raštų platinimą ir todėl 
turėjo pabėgti į USA.

1887-90 m. išeina „Šviesa“. 1888 m. d-jos 
„Lietuva“ steigiamas susirinkimas Marijam
polėje. 1889 m. pasirodo „Varpas“. Liudvi
navo km. ūkininkas Akelis už Lietuvos Ūki
ninko Kalendorių ištremiamas Rygom. Išei
na „Ūkininkas“.

Vincas Kudirka aktyviai įsijungė tautiškon 
kovon nuo 1883 m. Gimnazijoje jis buvo mo
kytojo lenko Ostrovskio įtakoje. Atsisakius 
V. Kudirkai būti kunigu, tėvas toliau jo ne- 
bešelpė, ir jisai pateko į sunkumus. Studentu 
lipdamas Varšuvoje jis užsidirbdavo pinigų 
pamokomis ir grodamas restoranuose. Karti 
pamoka su lenkų socialistais, kalėjimas ir 
šmeižtai galutinai atstūmė jį nuo lenkų, grą
žindami Lietuvai.

Studijų metu pasireiškia džiova, kuri grei
čiausia jau lindėjo iš mažens jo organizme 
(jo giminių tarpe buvo džiovininkų), bet pa
sireiškė tik perdaug alkanam dirbant.

Kudirkos laikų kova mums dar labiau pa
ryškės atsiminus .ano meto Rusijos padėtį. 
1858-1899 m. Rusijos imperija tebesiplečia į 
rytus ir pietus. 1876 m. Rusija parduoda JAV 
Alaską, bet 1877 m. sumuša Turkiją, atsiima 
Karsą, Batumą, išlaisvina Bulgariją. Caristi- 
nės Rusijos ir kaizerinės Vokietijos, Bismarcko 
vadovaujamos, santykiai geri. Pasaulis skirs
tomas tarp Anglijos, Prancūzijos, USA ir Ru
sijos. Ispanija netenka savo kolonijų. Bet ne
žiūrint tokios stiprios tarptautinės padėties ir 
dar stipresnio vidaus rėžimo, Vintas Kudirka 
nepabūgo stoti prieš- šį milžiną ir atvirai pa
sakyti, kad jisai mindžioja lietuvių tautos 
teises.

1890 m. pasirodo „Žemaičių ir Lietuvos 
Apžvalga“. 1895 m. suimamas V. Kudirka. 
1896 m. išeina kovon socialdemokratai. Pasi
rodo „Tėvynės Sargas“, kun. Juozo Tumo 
vaidmuo. 1897-99 m. „Sietyno“ byla.

1899 m. lapkričio 16 d. miršta Vincas Ku
dirka, išgyvenęs 40 metų 10 mėn. ir 16 d. Var
pininkų darbą varė 12 metų. Jo veiklos svar
biausias tikslas buvo iškelti aikštėn Rusijos 
daromas skriaudas, apie tai jis skaudžiai rašė 
„Tėvynės Varpuose“. Todėl jo kova darosi 
žymiai mūsų jaunimo daliai pavyzdžiu, tuo 
labiau, kad jis kovojo, kaip įsitikinęs grynas 
demokratas.

Nemažindami kitų mūsų didžiųjų patriotų 
garbės, vis dėlto jaučiame, koks didis anų 
tarpe yra Vincas Kudirka. Nepralaimėsime, 
manau, imdami jį savo gyvenimo vadu. Tad 
išstudijuokime V. Kudirkos palikimą ir eiki
me jo pėdomis! — užbaigė savo pranešimą 
Dr. K. Grinius. And. Valuckas

Beethovenas turėjo du smuikus Amati dar
bo. Kunigaikštis Lichnowski, jo globėjas ir 
gerbėjas, padovanojo dar vieną — Guameri. 
Didžiajam muzikos meisteriui šis brangus 
smuikas buvo daugiau įrankis, negu pagarbi 
dovana. Todėl jis, nieko nelaukdamas, bran
giame nuostabaus smuiko lake įrėžė .savo ini
cialą „B“.

Studentas iš Prahos
„Siek ten, kur vyzdis nepasiekia; 
Laužk ten, kur protas nepajėgia!“

Adomas Mickevičius
Studentas iš Prahos buvo dar visai jaunas. 

Jo veidas ir akys spindėjo nekaltu vaikišku 
džiaugsmu. O džiaugtis jis juk turėjo kuo. 
Šiandieną jis savarankiškas žmogus! Jis pra
deda naują gyvenimą, apie kurį tiek daug 
svajojo. Jis — studentas iš Prahos!

„Pažinti viską! Išgyventi viską!“ — šau
kė jam nerami jaunatviška širdis.

Naujieji draugai manė padarysią daug ge
ra, įvesdami jaunąjį komiltoną į studentišką 
gyvenimą. Skambūs korporacijų šūkiai, vilio
jančios spalvos, špagos, alus ir dainos pagavo 
jį visą ir nešė su savim. Viskas buvo įpinta 
į gražias tradicijas. O tradicijas juk reikia 
gerbti. Taip, jas galima gerbti, bet ne gar
binti.

Studentas iš Prahos žengia dar tolyn. In
tymių draugų ratelyje" jis jau puikiai lošia 
kortomis. Alkoholis taip pat užima vis sti
presnes pozicijas jo gyvenime.

Prabėga metai. Štai jis — studentas iš 
Prahos! Dieve, kaip jis pasikeitęs. Jis ir pats 
tai pastebi: ypatingai, kai lieka vienas be 
draugų.

Veną rytą, parėjęs iš restorano, pažvelgia 
į veidrodį. Palinkęs, išsidraikęs, kaktoje įsi
rėžusios kelios raukšlės. Po akimis ryškūs 
pagalviukai. Akys? Ne, tai ne tos atviros be
sišypsančios akys. Jos ir sumažėjusios ir gilyn" 
pasitraukusios ir keista baime dvelkiančios.

„Po velnių! Juk čia ne aš...“ —sušnabž
dėjo jo lūpos. Ir veidrodžio gilumoje pasirodė 
jis. Jis — studentas iš Prahos, jaunas ir be
sišypsąs. Pasirodė ir išnyko.

Prabėga antrieji metai. Jis jau nebe stu
dentas. Jis — Žmogus iš Prahos. Nakties gy
venimas išviliojo jį iš Alma mater glėbio. Jis 
dar daugiau lošia kortomis, girtauja, džiau
giasi gyvenimu ir... liūdi.

Studentas iš Prahos pradeda persekioti jį 
vis dažniau. Jis išdrįsta jam pasirodyti ir 
tarp draugų besėdint. Jaunas, energingas, tie
sus ir besišypsąs studentas iš Prahos pasirodo 
kambario kertėje ir žiūri į jį. Rytmečio va
landomis, kai jis susilenkęs, nelygiais žings
niais skuba namo, studento iš Prahos šešėlis ' 
seka jį namų sienomis kiek iš paskos.

Jam nesiseka. Kiekvieną vakarą sistema- 
tiškai pralošia. Jam atrodo, kad draugai pra
deda jo vengti. „Jis čia kaltas! Jis — stu
dentas iš Prahos persekioja mane dieną ir 
naktį.“ Ir priėjęs prie veidrodžio sustoja. 
Žmogus iš Prahos visoje savo menkystėje bai
liai žiūrėjo iš blizgančio stiklo). o gilumoje 
stovėjo studentas iš Prahos, jaunas ir besi
šypsąs ...

Žmogus iš Prahos nusprendžia atsiskaityti. 
Jo rankoje sužiba mažas baltas pistoletas. Šū
vis. Veidrodis skelvedromis pro dūmus kren
ta žemėn. * « *

Filmą baigėsi. Tai buvo Kaime 1933 metų 
rudens vakarą. Studentas iš Kauno buvo 
sukrėstas. Jaunojo studento iš Prahos trage
dija nedavė jam ramybės.

„Kodėl gi taip nupuolė Studentas iš Pra
hos? Juk gyvenimas toks gražus.“ Jis to ne
suprato. Tuo laiku jis buvo jaunas, besišyp
sąs studentas iš Kauno.

Vėliau ir jis išgyveno Studento iš Prahos 
tragediją. ' Šiaurės sūnus buvo santūresnis 
savo išdaigose. Bet gyvenimas ir jį išviliojo 
iš Alma mater. Jis nešovė į veidrodį. Veidro
dį sudaužė karo dievaitis Marsas.

Iš karo dūmų toli nuo savo tėvynės pa
sirodė vėl Studentas iš Kaimo. Jis prarado 
viską, bet neprarado savęs. Studentas iš Kau
no šiandieną kartu su savo jaunaisiais colle- 
gomis, prisiglaudęs svetimojo Alma mąter, 
pradeda gyvenimą iš naujo. Jis šiandieną vėl 
Studentas iš Kauno. Su jaunatvišku užside
gimu jis siekia mokslo, tikėdamas daug gero 
nuveikti tėvynei ir žmonijai.

Kartais jis mėgsta išsireikšti: „Pasitaisyti 
niekad nevėlu“. Taip, pasitaisyti niekad nėra 
vėlu, bet geriau yra, kai nereikia taisytis. 
Pasitaisyti ne kiekvienas nori ir ne kiekvienas 
pajėgia. T. P.
»»»»»»»»»>»»»»»•»»»»»»»»

Alė Rūta

Pavasaris rudenį
1. Vienas šaltas ruduo 

pražydėjo kadais 
sniegažiedžių baltų 
ir žibuoklių žiedais.

2. O gegutė sesuo
laimę būrė miškuos — 
Kas ruduo, kas gūdus 
šitos laimės ieškos.

3. Bitė lėkė medaus
nuo žiedų prie žiedų —s 
Ir kvepėjo laukais 
tūkstančiai pažadų.

4. Saulė buvo dangaus 
pačiame vidury,
o čiulbėjo aukštai 
visas paukščių būrys.

5. Ir gegutė sesuo
laimę būrė miškuos -r 
Kas ruduo, kas gūdus 
šitos laimės ieškos.
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Ryškiosios asmenybės
Abdel Rahman Azzam

Trisdešimt metų jau yra praėję nuo ano 
garsaus arabų sukilimo, kurį malšino žinoma
sis anglų Lawrence. Kas galėjo tada pasakyti, 
kad po trisdešimt metų Didžioji Britanija, ku
rios žemėje saulė niekados nenusileidžia, bus 
priversta sušaukti Londone „apvaliojo stalo“ 
konferenciją arabų problemoms spręsti. Kas 
galėjo prileisti, kad 1945 metais bus sudaryta 
stipri ir karinga „Arabų Lyga“, kuri apjungs 
septynias arabų valstybes ir sudarys musul
moniškų interesų gynimo centrą. Ir pagaliau, 
kas galėjo prieš trisdešimt metų tikėti, kad 
tos Lygos generaliniu sekretoriumi bus aršus 

.arabų nacionalistas, vidutinių gabumų medi
cinos fakulteto studentas Kaire, aštrus anglo- 
fobas Abd El Rahman AZZAM. Sis žmogus 
yra „Arabų Lygos“ siela, yra labai niuansuo
tas panarabizmo karys, išmėgintas organiza
torius ir niekados nenusimenąs optimistas ...

Rahman Azzam gimė netoli Kairo 1893 me
tais, ir nuo 20-ties savo gyvenimo metų pra
dėjo žygiuoti arabų pasaulio avangarde. Jau 
1914 metais, vos tik prasidėjus Didžiajam Ka
rui, Azzam buvo anglų areštuotas už diversinę 
veiklą. Bet greit jam pasisekė pabėgti iš ang
lų rankų. Persikėlęs i Cyrenaiką, Azzam ten 

'suorganizuoja arabų sukilimą prieš anglus ir 
tai suorganizuoja tuo metu, kai reikėjo Bri
tanijai mestis j karą Europoje. Už tą maištą 
anglų valdžia nuteisia Azzam už akių mirties 
bausme. Daugiau kaip metus malšinamas Az- 
zamo vadovaujamas arabų sukilimas, kol pa- 
galiąu įveikiamas. Bet pats Azzam nelaiko 
savęs nugalėtu: vokiečių povandeniniu laivu 
jis nukeliauja į Libiją ir čia sukursto Tripoli- 
tanijos arabus prieš italus. Jau, rodos, jis 
įžygiuos su sukilėliais i Tripolį... Ir taip tik
rai būtų įvykę, jei ne gen. Graziani, kurs su
tramdė arabų narsuolį ir paskyrė aukštą kai
ną už jo galvą.

Nieko nuostabaus, kad patapęs italų priešu 
Azzam buvo padarytas anglų draugu: anglai 
Jam dovanojo mirties bausmę ir leido grįžti į

— Ko bėgote į Vokietiją? — klausimas, į 
kurį DP lietuvis dažnai turėjo, turi ir dar tu
rės atsakyti.

— Kodėl Jūs bėgote į Vokietiją? — klau
sia DP lietuvio ir tūlas vokietis, lyg šiandieną 
jau vokiečiai būtų pamiršę, kad jų naciškieji 
vadai dešimtis tūkstančių lietuvių prievarta 
deportavo į Vokietiją vergų darbams. Pasi
rodo, kad vokiečių esama trumpos atminties.

— Kodėl bėgai į Vokietiją? — dažnai rūs
čiai, tiriančiu žvilgsniu DP lietuvio klausia ir 
screeningo valdininkas, norėdamas sužinoti, ar 
jo tyriamasis kartais nėra nacių draugas ar 
net ir coloborantas.

Betgi šio klausimo nekėlė lietuvis ameri
kietis karys, susitikęs DP stovyklos apgriuvu
siuose kareivinėse savo brolį, pusbrolį, gimi
naitį ar net ir paprastą tautietį. Juodu iš 
džiaugsmo ašaromis pasruvusiomis akimis ap
sikabinę bučiavos. Vienam jų aišku, už ką jo 
tautietis kariavo ir kraują liejo, antram, — 
kaip ir kodėl jo brolis ar tautietis čia atsi
dūrė.

Ne vienas lietuvis karys, vos tik įkėlęs ko
ją į Vokietijos žemę, dar patrankoms tebedun
dant ir kulkosvaidžiams tebetarškant ieškojo 
lietuvių. Jo širdis ir protas sakė, kad jų turi 
būti nacių į Vokietiją suvarytoje vergų mi
nioje. Jau septintieji metai, kaip lietuvių tau
ta vergauja, o jos žmonės išbalškyti nuo Siau
rės Ledinuotojo Vandenyno ligi Atlanto kran
tų, nuo Sibiro taigų ligi Sacharos dykumų.

Daug džiaugsmo hanaviškiams lietuviams 
buvo, kai jie savo tarpe pamatė Amerikos lie
tuvius karius. Tiesa, ju buvo nedaug, ir jie 
nedažni svečiai. Dažniausias jų tarpe juod
bruvys, gražaus veido, tamsių garbanų savi
ninkas Eduardas Juodvalis. Kalboje tylus, vi
suomet bent kiek susimąstęs, bet už tat labai 
paslaugus padėti. Jaunas, gražus ir malonus 
jis iš hanaviškių tarpo paveržė ir gražiausią 
lietuvaitę, dainos žodžiais sakant, geltonkasę 
ir mėlynomis lyg lino žiedas akimis mergiotę. 
Juodu rugsėjo 21 d. susituokė ir šių mėtų pa
baigoje ruošiasi išskristi už jūrių marių van
denynų, į antrąją lietuvių tėvynę Ameriką.

Eduardas Juodvalis yra nemažai padėjęs 
ir mūsų tremtinių spaudai. Tad laikraštinin
kas nenorėjo praleisti progos su juo nepasi
kalbėjęs prieš plačią skaitytojų Šeimą.

— Tamstai yra tekę gyventi Lietuvoje? 
Ar ją dar prisimenate? —, nieko geresnio ne
sugalvodamas, pirmiausia paklausiau apie 
kažką susigalvojusio mielojo kario.

— O kaipgi? — atsakė galvą kilstelėjęs. — 
Esu Amerikos lietuvis, gimęs Chicagoje, bet 
užaugęs Lietuvoje, gražiajame Zarasų apskri
tyje. Iki 1938 metų lankiau Zarasų gimnaziją. 
Gerai prisimenu Lietuvoje praleistas dienas, 
ypatingai tas, kuriomis jau ruošiausi išvažiuoti 
atgal į Ameriką. Daug ko gąlėčiau papasa
koti apie savo įspūdžius Lietuvoje, bet ar tai 
verta, — tarė mostelėdamas ranka. — Savo 
širdyje turiu lietuvišką dvasią, kurią manyje 
išugdė manoji lietuvių tauta. Prisimenu Lie
tuvą, tą Lietuvą, apie kurią, ją užgrobę rusai, 
sakė, kad tai esanti mažoji Amerika. Prisi
menu ją su visu jos grožiu ir gerumu.

— Tamstos, kaip kario, būdingesni prisi
minimai iš praėjusio karo su vokiečiais? —

— Dar metus prieš šį karą pradėjau dirbti 
fabrike, kuriame buvo statomi kariuomenei 
lėktuvai. 1944 m. liepos mėn. atsidūriau karių 
eilėse ir po 6 mėnesių jau buvau Europos 
fronte prie Reino upės. Priešą bereikėjo per
stumti per Reiną ir žygiuoti jau jo žemėje. 
Buvau parašiutininkų divizijoje. Mūsų para
šiutininkų priešas bijojo, o ypač jo civiliai 
gyventojai,, kurie manė, kad mes esame tokie 
pat žiaurūs, kaip ir jų SS, — pasakoja juok
damasis. — Ta jų baimė, o gal ir meilė, vertė 
juos mus gerbti, ir mes buvome užlaikomi, 
kaip karaliai. Karui besibaigiant, vokiečiai 
ne labai besipriešino, ir daugiau mums teko 
juos vyti, kol, pagaliau, atvykome į Berchtes- 
gadeną, į Fuehrerio vasaros buveinę, ir čia 
karas pasibaigė. Įspūdžių ir kariaujant buvo 
daug ir ne visad malonių. Tad apie juos pla
čiau neminėdamas, pasakysiu, kad kalnuose, 
Hitlerio vasaros rezidencijoje, jo šampanas ir 
vynas tikrai buvo labai gardūs ir po sunkių 
darbų veikė mus gaivinančiai.

— Kada ir kuriomis aplinkybėmis Tamstai 
Vokietijoje pirmą kart teko susitikti su lietu
viais tremtiniais? —

— Būnant Austrijoje, visai netikėtai mano 
draugas, žinodamas, kad esu amerikietis lie
tuvis, pranešė man, kad kariuomenės reika-.- 
lais jam tekę suseiti su lietuviais, kurie gy
vena visai netoli nuo mūsų namo. Žinoma, 
tuojau pat ir susipažinome. Sužinojau, kad 
jie karo atblokšti iš Lietuvos. Po to su jais 
pasimatydavome beveik kasdieną. Nepapras
tai įdomu buvo sužinoti, kas yra įvykę Lietu
voje nuo to laiko, kai aš iš jos išvykau. Mes 
šiokį tokį vaizdą apie Lietuvos ir jų žmonių 
nelaimę turėjome, bet tas vaizdas nebuvo toks, 
kokį mums dabar piešė. Iš pradžių net sunku 
buvo įsitikinti, bet susipažinus su daugiau lie
tuvių šeimų, vaizdas darėsi aiškesnis, bet ir 
klaikesnis. Keitėsi mano pažiūros ir apie ru
sus, su kuriais juk drauge mes kariavome dėl 
Europos išlaisvinimo iš totalinės vergijos. Pra
dėjau abejoti, ar pasiseks man nors ir trum
pam laikui apsilankyti Lietuvoje. Ar bent ka

■ Kairą. Iš profesijos blogas gydytojas, iš pa
šaukimo — geras politikas Rahman Azzam 
pasineša diplomatinėn karjeron: tampa Egip
to įgaliotu ministeriu iš eilės Irane, Irake, Af
ganistane ir Turkijoje. Žodžiu, keliauja per 
arabų pasaulį, mezga ryšius, svaido idėjas 
Skelbia panarabišką doktriną ir, viską krū
von suėmęs, 1933 metais išleidžia didelės šlo
vės susilaukusią knygą — „Arabai — ateities 
tauta“. 1939 metais, karo išvakarėse, Azzam 
dalyvauja Londone konferencijoje Palestinos 
problemai spręti. Bet naujas vėjas vertė atidėti 
konferenciją, ir Azzam sugrįžo vėl į Kairą su 
mintimi organizuoti Egipto kariuomenę, kuri 

' Ir nebuvo niekados rimtai suorganizuota, nes 
anglai to nenorėjo. Bet jie leido jam žaisti... 
žinodami, kad jų buvęs priešas bus jiems ka
da nors dar labai naudingas. Taip ir atsitiko: 
Azzam buvo reikalingas arabų bangoms su
valdyti. Jis buvo reikalingas „Arabų Lygai“ 
sukurti ir jai valdyti, kad per ją galėtų Di
džiosios Britanijos politiniai tikslai Artimuose 
Rytuose ramiai ir be kraujo realizuotis.

Nieko neprikiši britų elgsenai, jei jie Az
zam pašą panaudos Palestinos problemai sprę
sti: mat, tuo metu, kai kiti arabų vadai rei
kalauja visus žydus iš Palestinos ištremti, įta
kingasis Rahman. Azzam kalbasi Londone, 
„apvaliojo stalo“ konferencijoje apie Palesti
nos padalinimą... Ir tatai gali daryti tik Ly
gos generalinis sekretorius, tikroji Lygos šir
dis, kuri tikisi iš anglų sveikos politikos ara
bų pasauliui ir iš kurios anglai tikisi paramos 
prieš invaziją, ateinančią iš Siaurės per Juo
dąją jūrą. Juk islamų erdvė juda nuo šūkių 
iš Kremliaus; juda nuo propagandos, pažadų, 
kiršinimų ir drąsinimų. Tokiu laiku Abd EI 
Rahman Azzam ir visa „Arabų Lyga“ yra ta
pę labai svarbia figūra ant labai sudėtingos 
politinės šachmatų lentos Artimuosiuose Ry
tuose V. Audrūnas

Grįšite į laisvą tėvynę
(Pasikalbėjimas su JAV lietuvių kariu Eduardu Juodvaliu)

da nors pasiseks? Tikiu, kad kada nors tai 
padarysiu, bet jau kitokiomis aplinkybėmis.

— Tamstos nuomonė apie lietuvius trem
tinius?

— Iš Austrijos grįžau atgal ir Prancūziją 
ir 1945 m. lapkričio 30 d. buvau komandiruo
tas į Vokietiją, į Frankfurtą, kur ir dabar 
tebedirbu ir tebegyvenu. Frankfurte susidū
ręs su DP lenkais, tuoiau jų pasiteiravau, gal 
jie kartais žino, kur čia netoliese gyvena lie
tuviai. „Hanau“, — atsakė vienas, daug ne
galvodamas. Tad vieną šaltą rudens šeštadie
nio vakarą ir nuvažiavau į Hanau. Įėjęs pro 
stovyklus vartus paklausiau, kur čia gyvena 

zarasiškiai? Nurodytas juos susiradau ir jų 
tarpe susitikau net pradžios mokyklos ir gim
nazijos dienų draugus ir savo pusbrolį. Nuo 
to laiko aš dažnai apsilankau Hanau lietuvių 
stovykloje ir kito*se netoli Frankfurte esančio
se lietuvių stovyklose. Čia aš lietuvių tarpe 
jaučiuosi, kaip namuose esąs tarp savųjų, tarp 
giminių. Kur tik esu buvęs, jūs visur mane 
grąžiai priimate, iš paskutinių savų išteklių 
stengiatės pavaišinti. Tą lietuvišką vaišingu
mą aš matau ir jaučiu, pradedant jaunuoliu 
ir baigiant seniausiu seneliu. Visi jūs man 
mieli ir malonūs, visiems jums aš norėčiau 
padėti. Bet ką gi? Aš vienas, o jūsų tūkstan
čiai. Man gaila jūsų. Aš sielojuos jūsų liki
mu. Aš galvoju, kaip jums padėti. Aš esu ne 
kartą buvęs jūsų meniniuose pasirodymuose, 
girdėjęs jūsų dainas, mates jūsų šokius. Aš 
visa tai prisiminęs galiu viena tik pasakyti, 
kad gėda būtų visoms tautoms, jeigu Lietuva 
nebūtų išgelbėta iš šios baisios vergijos.

— Tamstos linkėjimai lietuviams tremti
niams? —

— Gruodžio mėn. išvažiuoju namo į Chi
cago. Dėl jūsų neaiškios būklės, dėl jūsų var
go tikrai nenoromis su jumis skyriuosi, norė-
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Tremtinių problema
New York Herald Tribune spalių 17 d. ve

damajame apie tremtinius šitaip rašo:
„Tarptautinės Pabėgėlių Organizacijos sta

tuto debatuose, kuriuose buvo svarstoma glo
ba 1.200.000 tremtinių, pasilikusių Europoje ir 
atsisakiusių repatrijuoti, Rusija vėl aiškiai 
pareiškė, kad ji nori bendradarbiauti tik pa
gal jos pačios sąlygas! Nors svarstant preli
minariniame statuto projekte buvo daug kon
cesijų Rusijos pažiūroms padaryta, ji dabar 
vėl varo kompaniją, kad statutas būtų iš nau
jo perrevizuotas ir pritaikytas specialiems So
vietų Sąjungos tikslams. Iš tikrųjų tas tikslas 
yra labai paprastas, būtent: priversti pabė
gėlius sugrįžti namo ir atiduoti juos į tųjų 
rankas, nuo kurių jie yra pabėgę. Ir tatai 
turėtų būti atsiekta paskiriant į stovyklas „re
patriacijos“ karininkus iš tų kraštų, iš kur yra 
kilę atitinkami tremtiniai, repatriacijos pro
pagandos labui panaikinant žodžio ir spaudos 
laisvę ir atsakant bet kurią paramą tiems, 
kurie atsisakytų šiai akcijai pasiduoti."

„Tokio Rusijos laikymosi priežastis yra 
aiški. Išskyrus pabėgėlius nuo Franco rėžimo, 
fašizmo srovės likučio, dauguma tremtinių yra 
pabėgę nuo priešingo totalitarizmo — nuo 
komunizmo ir jo variacijų, kurios pasireiškia 
rytų Europoje. Jei neskaitysime milijonų vo
kiečių išvietintųjų, svarbiausi tremtiniai yra 
estai, latviai, lietuviai, lenkai, jugoslavai ir 
kiti, kurie stengiasi išvengti tos jėgos, kuri 
nuo 1848 m. revoliucijos sukūrė daugiausia 
tremtinių, būtent: nuo carų ar komisarų Ru
sijos. Prieš karą abi Rusijos — caristinė ar 
sovietinė — buvo susigyvenusios su pabėgėlių 
buvimu, bet dabar Rusija panaudoja Jungti
nes Tautas pabėgėliams „fašistų“ ar „karo kal
tininkų“ vardo eliminuoti“.

„Tenka pasidžiaugti, kad tokiam Rusijos 
laikymuisi pasipriešina visos tautos, Išskyrus 
tokias iš Rusijos orbitos, ir prieš tokį laiky
mąsi yra vedama kova ponios Roosevelt, kuri 
negali būti kaltinama nei antikomunizmo nei 
antirusicizmo įtakingumu. Ponia Roosevelt

Ministerio B. K. Balučio 
laiškas lietuvaitėms
Atsakydamas į Jūsų paklausimą, noriu 

Jums, o per Jus ir visoms lietuvaitėms pra
nešti, kad jos bereikalingai baiminasi vykti 
Anglijon įvairiems darbams prie ligoninių. 
Teisybė, kad jos bus panaudojamos ir džiovi
ninkų ligoninėse. Už tai ir neįmanoma jau
nesnių, kaip 21 metų, nes tokiame amžiuje 
panašus darbas jau nėra pavojingas svei
katai.

Ką kiti pasakoja — nereikia klausyti: ang
lai yra kultūringa ir padori tauta ir toms, ku
rios išvažiuoja, čia nieko bloga neatsitiks.

Jau yra atvykusios čia dvi partijos mer
ginų iš Pabaltijo valstybių — estės, latvaitės 
ir lietuvaitės. Mes jas čia, Londone, sutikome, 
kaip mielus svečius. Pirma partija jau iš
skirstyta į įvairias vietas. Jau teko girdėti 
apie jas, kad jos labai patenkintos. Antra 
partija atvyko pereitą šeštadienį (X. 26), iš
važiuoja į savo vietas šiandien' (X. 28). Be 
abejo, jos pačios parašys į savo vietas — sto
vyklas. Gaila, kad lietuvaičių atvyksta mažai, 
palyginus su latvaitėmis ir estėmis. •

Bet drauge su tuo pageidautina, kad tos, 
kurios vyksta, visų pirmiausia nebijotų darbo 
ir antra, kad atvyktų tokios, kurios nepada
rytų lietuvių tautai gėdos. Tatai labai svarbu, 
nes geras vardas gali labai daug padėti ir vi
sai mūsų tautai ir tėvynei, o blogas vardas 
gaji visą reikalą tik sugadinti. Mums tenka 
girdėti, kad būk tarp lietuvaičių stovyklose 
esą ir tokių kalbų: „Ką mes važiuosime ten 
tarnaitėmis būti — tarnaitėmis būti mes dar 
visada suspėsime ...“

Tokios tegul ir nevažiuoja, nes iš jų ne
daug naudos bus nei joms nei kam kitam. 
Čia ne taip žiūrima į darbą, kaip jos žiūri. 
Čia joks darbas, kad tik jis yra sąžiningas, 
nėra jokia negarbė. Čia žiūrima taip: bet ko
kį darbą dirbti, kad ir mokyčiausiam, yra ne 
gėda; gėda yra vogti ar tinginiauti.

Karo metu didžiausios aristokratės pačios 
ėjo į visokias tarnybas — valgius' gaminti, 
padavinėti prie stalų ir bulves skusti — ir 
nesisarmatino. Kiek jau tenka girdėti, su at
vykusiomis gražiai apsieinama, bet supran
tama, kas mano tinginiauti, geriau tegu ne
vyksta ...

Su geriausiais linkėjimais
(pas.) B. K. Balutis

1946 m. spalių 28 d.,
London W. 8 -

čiau jūsų tarpe būti ir jums padėti. Bet aš 
turiu vykti. Išvykęs į Ameriką, į tą laisvės 
šalį, aš dirbsiu dėl jūsų gražesnės ir švieses
nės ateities, tikėdamas, kad viepą gražią va
saros dieną jūs galėsite sugrįžti į savo išsiilgtą 
tėvynę ir dabartinius sunkius laikus prisi
minti, kaip slogų ir baisų sapną. Aš savo mie
liesiems tautiečiams linkiu kuo greičiausiai 
susHauktl laisvės. Jūs jau daug esate išken
tėję, daug aukų sudėję, kad išplėštoji laisvė 
būtų išpirkta. Aš su jumis amžinai, — baigė 
savo pasikalbėjimą mūsų mielasis bičiulis 
Eduardas Juodvalis. A. Merkelis
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nurodė, kad maža yra vilčių toms tautoms, 
kurių demokratijos koncepcija yra skirtinga, 
be trynimosl gyventi drauge tame pačiame pa
saulyje, jeigu jos neatsisakys uzurpacijos tei
sių. Tol, kol Rusija nepaneigs šių teisių, joms 
bus sunkumų pabėgėlių problemai ir dauge
liui kitų dalykų išspręsti.“

DP REPATRIACIJA NESULAIKYTA
AP iš Frankfurto praneša, jog JAV kariuo

menės DP skyriaus pareigūnas pareiškė, kad 
nei Amerikos nei D. Britanijos karinės įstai
gos nėra užblokavusios repatriacijos tremti
niams, kurie nori grįžti į Sovietų Sąjungą, 
kaip kad nusiskundė Maskvos laikraštis „Rau
donoji Žvaigždė“.

„Visi pabėgėliai, anot jo, ar jie būtų rusai, 
jugoslavai, baltai ar kiti yra ne tik sveikintini 
sugrįžtant į savo tėvynes, bet jie ir skatinami 
tatai padaryti.“

,',Stovyklose mes net jų tėvynių laikraš
čius platiname ir filmus demonstruojame, kad 
visa tai paveiktų, tačiau jeigu jie netiko tuo, 
kas ten parašyta — mes nieko negalime pa
daryti.“

„Iš kitos pusės, pareiškė tas pats pareigū
nas, visi tie, kurie nenori grįžti, nėra tam 
verčiami, jeigu jie pagal Jaltos nutarimus • 
neatitinka tam tikros kategorijos. Šiai gru
pei priskiriami karo kaltininkai ir tam tikri 
ne kriminalistai, kurie priklauso tiems duo
menims, pagal kuriuos jie paliko savo kraštą.“

Tenka pažymėti, kad „Raudonosios Žvaigž
dės“ korespondentas, lankęsis vakarų Vokie
tijos tremtinių stovyklose, rašė, kad Sąjungi
ninkų įstaigos remiančios tūkstančius trem
tinių, kurie „sulaikomi nuo grįžimo namo." 
Baigdamas atremti šį priekaištą, tas pats kal
bėtojas DP reikalais pareiškė, kad „tiek UN- 
RRA tiek kariuomenė siūlo visas lengvatas 
tiems, kurie nori sugrįžti namo. Mes nė vie
no neužblokuojame ir taip pat nevartojama 
jokio spaudimo grįžti, jeigu jie to nenori“.
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Nelaimingas atentatas...
(Atkelta iš 3 pusi.)

Labai gilūs politinių nuomonių ir tikslų 
skirtumai komplikavo gen. Beck grupės užda
vinius. Dauguma generolų ir Goerdeler buvo 
Įsitikinę, kad bus galima kalbėti dėl taikos 
atskirai su anglais ir amerikiečiais. Kiti gi 
manė, kad Vakarų sąjungininkai laikysis so
lidariai su rusais ir reikalaus besąlygines ka
pituliacijos.

Jaunas pulkininkas scenoje
1943 metais spalių mėn. prisijungia prie 

suokalbio nauja asmenybė, grafas von Stauf- 
fenberg, jaunas pulkininkas, buvęs sunkiai su
žeistas fronte. Stauffenberg atsinešė labai 
griežtą antinacišką Įsitikinimą ir dar griež
tesnį pasiryžimą sąmokslą įvykdyti, pačiam 
asmeniškai paruošiant ir dalyvaujant atentate 
prieš Hitlerį. Jis savo asmenybe sudomino 
gen. Fromm, vidaus kariuomenės šefą, ir bu
vo pakviestas užimti jo štabo viršininko pa
reigas. Tuo titulu jam buvo suteikta teisė 
laisvai lankytis vyriausioje Hitlerio būstinėje 
ir dalyvauti reguliariai, ruošiamose Hitlerio ir 
Himmlerio karinio pobūdžio konferencijose. 
Suokalbininkų mažuma ragino daryti atentatą 
dar prieš anglų-amerikiečių išsikėlimą į kon
tinentą. Bet tie, kurie 10 metų abejojo, manė, 
kad vakarų frontas galės laikytis ir kad Ang
lija ir Amerika sutiks kalbėtis, kai patirs di
delių aukų nepavykusiuose mėginimuose išsi
kelti Prancūzijoje.

Bet -buvo jau daug — per daug ir per neat
sargiai — kalbama aukštųjų karininkų tarpe 
ir intymiuose konspiratorių rateliuose apie ga
limybes ir būdus atsikratyti Hitlerio ir pati
krinti taiką ^Vakaruose. Rizika, kad geštapas 
gali višką užuosti ir konspiraciją užgniaužti, 
kasdien vis augo. Vienas grupės narys buvo 
jau suimtas Himmlerio, kadangi geštapas jau 
buvo suvokęs jo ryšius su amerikiečių agen
tais Šveicarijoje.

jBiržėlio 6 d. gen. Eisenhowerio kariuome
nė išsikėlė į Normandiją. To mėnesio pabai

goje gen. Beck patyrė iš gen. Stuelpnagel, 
kad vokiečių frontas Prancūzijoje neišlaikys 
ilgiau, kaip šešias savaites. Net ir daugiausiai 
abejojantieji dabar suprato, kad jau atėjo lai
kas veikti: dabar arba niekados. Viso suma
nymo likimas dabar parėjo nuo pasisekimo 
atentato, kurį turėjo įvykdyti Stauffenberg. 
Veikimo planai Berlyne jau buvo paruošti: 
gen. Beck ir jo draugai turėjo sukelti kariuo
menę jau iš anksto paruoštais įsakymais. Par
tija turėjo būti sulikviduota ir sudaryta nauja 
valdžia, kuri tuoj pat susisiektų su gen. Ei- 
senhoweriu.

Stauffenberg tikėjosi sulikviduoti tuo pa
čiu laiku ir Hitlerį ir Himmlerį. Atentatas 
buvo numatytas liepos 15 dieną. Tą dieną 
Stauffenberg atvyko į vyriausią'Fuehrerio bū
stinę su bomba portfelyje, bet Himmleris kon
ferencijoje nedalyvavo. Tada Stauffenberg 
išėjo paskambinti generolui Olbricht į Berly
ną ir atsiklausti, kas daryti. Jam buvo atsa
kyta: veikti vis tiek. Stauffenbergui grįžus 
nuo telefono, konferencija buvo jau išsiskirs
čiusi. Sekančioji proga atentatui negalėjo bū
ti anksčiau, negu po penkių dienų. Liepos 20 
dieną ir buvo antrasis ir paskutinis mėgini
mas sulikviduoti Hitlerį. Tatai įvyko prieš 
pat 13 valandą. Jei Fuehrerio konferencija 
būtų įvykusi toje“ vietoje, kur jos visados bu
vo laikomos (ji buvo betonuota ir tuo metu 
remontuojama), o ne medinėje būstinėje, tai 
Hitleris tikriausiai nebūtų išvengęs mirties. 
Liepos 20 dienos atentatas užmušo tik tris 
asmenis, sunkiai sužeidė keturis.

Nepasisekusį atentatą prieš Hitlerį lydėjo 
plati persekiojimų ir egzekucijų banga visa
me krašte. Tikslus aukų skaičius tuo tarpu 
dar nežinomas, bet beveik visi, kurie mažiau 
ar daugiau betarpiškai rišosi su suokalbiu, bu
vo suimti, kankinti ir nužudyti. Ir tame skai
čiuje visi mano draugai ir mano brolis, kurs 
drauge su manimi kovbjo“.

Dr. B. Vygandas

Veda N Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Posėdžiavo tremtinių sporto vadovybė

Profesinė atrofija
(Pradžia 1 pusi.)

f i ja, kaip užkrečiama liga, kaip epidemija yra 
apėmusi visas profesijas.
• Atsakydamas į ekonomisto klausimą, kas 
mums lieka daryti, pedagogas įrodinėjo^kad 
savas profesinis akiratis, paprastai, plečiamas 
dviem būdais profesiniu darbu, dažnai vadi
namu praktika, ir profesinė specialybine lite
ratūra. Tik tie specialistai, kurie sujungia 
šiuos abu būdus, nuolatos progresuoja.

Čia pat mes turėjome pripažinti, kad nėra 
jokios galimybės šiandien dirbti savoj profe
sijoj, tačiau savo profesiniam lavinimuisi 
mums yra atviras antrasis kelias — specialy
binės literatūros studijos. Daugis iš mūsų per 
šį tremties periodą jau tiek pramoko svetimų 
kalbų, kad gali naudotis svetima kalba at
spausdinta literatūra, savos specialybės vei
kalais. O tų veikalų kiekvienas gali rasti bi
bliotekose — universitetų bibliotekose jau 
tikrai;

— Nemanyčiau, — įrodinėjo teisininkas, — 
kad tiems, kurie noširdžiai norėtų savo pro
fesijoj žengti pirmyn, tos bibliotekos nebūtų 
prieinamos. Mano paties praktika parodė, kad 
universitetų bibliotekų durys norintiems mie
lai atidaromos.

— Gerai, tai gerai, — įsikišo pedagogas, — 
bet ne visi gali universitetų bibliotekas pa
siekti.

— Paprastai sakoma, — atsikirto teisinin
kas, — kad norint mušti lazda savaime 'atsi
randa. O norint pasiteisinti, atsiranda ir ma
rios pateisinančių aplinkybių. Neabejoju, kad 
kiekvienas, norėdamas pateisinti savo nerū
pestingumą profesijos atžvilgiu, ras begales 
būdų pasiteisinti,'įrodinės pats sau, kad jis 
„ir norėdamas“ negali tobulintis savoj profe
sijoj, kad jis neranda nei laiko nei sąlygų. 
Tačiau derėtų ne save teisinti, ne teisinančių 
aplinkybių ieškoti, bet atkakliai stengtis at
sirandančius sunkumus šalinti, atkakliai ieš
koti profesinės literatūros ir noriai į ją gilin
tis, ja.domėtis. Kas neturi universitetinės bi
bliotekos parankėj, gali jos paieškoti arti
miausiam mieste. Manau, — tęsė toliau, — 
kad netenka aiškinti, kaip puikiai galėtų savo 
srityse pasitobulinti visi mūsų kultūrininkai, 
mūsų teisininkai, inžinieriai, gydytojai, agro
nomai, pedagogai ir 1.1, ir 1.1., jei jie pasido
mėtų savo profesine literatūra, jei jie paban
dytų laisvu laiku pastudijuoti atitinkamų sri
čių veikalus^ jei stengtųsi pasisemti naujų ži
nių, būtinų jų profesiniam kultūrėjimui. Stu
dijuodami specialybinę literatūrą, mes ne tik 
apsisaugotume nuo profesinės atrofijos, bet 
galėtume nuolatos tobulėti, įgauti daugiau 
profesinių žinių, kurias bus galima ir bus rei
kalinga pritaikyti Lietuvoje.

Mes ieškome savųjų
2253. Stasiulienė Ona ([13a] Tirschenreuth, 

UNRRA Team 168, Camp 2d) — švogęrio 
Stasiulio Povilo Ir kt. giminių.

2254. Schmidtas Heinrichas ([24] Ellenberg 
Lager b. Kappeln a. d. Schleie, Kr. 
Eckernforde) — sūnaus Smito Alberto, 
gim. 1912. IV. 8 d., ir Smito Gustavo, 
gim 1913. VIII. 29 d., dukters Smitaitės 
Mėtos, gim. 1925. IV. 29.

2255. Šicas Gustavas (DP Camp Geesthacht 
Spakenberg, Kr. Herzogt. Lauenburg) — 
Bazmanaitės Adelės, pask. metu buv. 
Koeslino ligoninėje, ir Urbonienės Olgos, 
gyvenusios Kr. Rumelsburg.

2256. Janulis Martynas (Stuttgart, Luisen- 
str. 2, Baltic Camp) prašo atsiliepti 
žinančiuosius ką nors apie jo brolį Ja
nulį Jeronimą arba gyvenusiuosius su 
juo 1944 ar 1945 m. Stettine arba Rhon 
am Rhein miestuose.

2257. Vitas-Viliūnas Vaclovas (Geesthacht b. 
Hamburg, Spakenberg, Lit. Lager I) — 
sūnaus Vito-Viliūno Vytauto-Prano.

2258. Urbonienė-Titliutė Marta (Deinsen, Kr. 
Alfeld, Litauisches Lager) — brolio 
Titliaus Evaldo ir tėvo Tltliaus En- 
driaus.

2259. Jankienė Vera (Deinsen, Kr. Alfeld, Li
tauisches Lager) — giminių ir pažįsta
mųjų.

2260. Karpuška Stasys ([14a] Weilheim/Teck, 
Bahnhofstr. 23) — sūnų Karpūškų Sta
sio ir Kazio.

2261. Kilienė Zofija ([13a] Rothenburg o JT., 
Sanatorium Wildbad, Z. 104) — sunaus 
Vyto ir vyro Kiliaus Liudo. Žinantieji 
apie jų likimą prašomi atsiliepti.

2262. Kas žino apie likimą Greičiūnienės Ju
lijos, dukrelės Greičiūnaitės Gintės, 
svainio Cirtauto Zigmo, buv. veterinari
jos gydytojo ir 1945 m. pirmajame pus
metyje gyvenusių Graze, Austrijoje, pra
šomi atsiliepti Greičiūnui Jonui, gyv. DP 
Camp Churchill, Lehrte b. Hann.

2263. Stravinskas Juozas (Rothenburg o./T., 
Lager Wildbad) — sūnaus Stravinsko 
Gedimino.

Giminės ir geri bičiuliai Viktoro PAPEC- 
KIO (buv. pradžios mokyklų inspektoriaus) ir 
jo žmonos Vandos (buv. pr. m-los mokytojos) 
prašomi parašyti šiuo adresu: Jurgis VALIU
KEVIČIUS, Geesthacht/Elbe, C” c”'aken- 
b e r g, Litauisches Lager.

Kazys LEONAVIČIUS (Campo dei profu- 
ghi, Caserna di Artiglieria, Regio Emilia, Ita
ly) prašo atsiliepti šiuos asmenis: Simonavičių 
Adolfą, Povilionį Balį, Valicką Stasį, Strangulį 
Adomą, Naujalį ir Schatkus Aldoną.

Lapkričio 10 d. Augsburge posėdžiavo LT 
auklėjimo ir sporto organizacinis komitetas. 
Buvo konstatuota eilė neigiamų reiškinių 
tremties sporto gyvenime. Nutarta atkreipti 
didesnį dėmesį į auklėjamąjį pradą ir tam 
tikslui rengti sporto ir kartu auklėjimosi kur
sus. Pradžia tam padaryta Kemptene, kur pa
našūs kursai jau veikia. Kursuose lektoriais, 
be sporto specialistų, kviečiami atitinkami 
asmens, kurie dėstys auklėjimą, džentelmeniš
kumą ir 1.1. Kviečiami asmenys, kurie myli 
jaunimą ir kuriuos jaunimas myli. Tokie kur
sai artimu laiku numatomi surengti ir kitose 
vietovėse. To rūpinasi vietiniai klubai, sąly
tyje su organizaciniu komitetu ir vietos LTB 
komitetais. Reikia tikėtis, kad per tokius kur
sus mūsų sportinis gyvenimas išvengs ne
geistinų reiškinių ir bus tinkamai pasitarnau
ta sportininko-džentelmeno tipui propaguoti.

Kitas organizacinio komiteto posėdis nu
matomas gruodžio 8 d. Jo metu bus svarsto
mas sporto statutas.-

Primenama, kad visais fizinio auklėjimo ir 
sporto reikalais prašoma kreiptis į pirmininką 
L. BALTRŪNĄ, (14b) Dettingen (bei 
Urach), Konigshohe. Ten pat sporto klubai 
ir rateliai siunčia registracijai reikalingus 
duomenis (sportininkų vardas, pavardė, am
žius, sporto šaka ir kt.). Ck.

Lietuvių šachmatininkų 
pirmenybių turnyras

Š. m. lapkričio 27 — gruodžio 10 d. Lietu
vių Šachmatininkų Sąjunga ruošia Gross- 
Hesepe (anglų zona) Vokietijos šachmatinin
kų pirmenybes. Pirmenybėse dalyvauja Ar
lauskas ir Tautvaišas (abu Dillingen) Škėma 
(Blomberg), Repečka (Meerbeck), Skibiniau- 
skas (Dinkelsbuhl), Žalys (Oldenburg), Stalio- 
raitis (Greven), Nasvytis (Gottingen) ir kt. — 
viso 14 šachmatininkų.

Tuoj po pirmenybių įvyks visų zonų šach
matininkų suvažiavimas.

Olimpinis futbolas
Pirmą kartą olimpiniuose žaidimuose .fut

bolas buvo įvesdintas 1908 m. Londone. Iki 
šiol buvo surengti šeši olimpiniai futbolo tur
nyrai. Tik 1932 m. Los Angeles futbolo nėra 
buvę. Pirmąjį tokį turnyrą Londone laimėjo 
šeimininkai, baigmėje įveikę Daniją 2-0. Pu
siau baigmėj anglai nugalėjo olandus 4-0, o 
danai nukirto prancūzus net 17-1. 1912 m. 
Stockholme anglai dar kartą įrodė savo pra
našumą ir vėl įveikė danus 4-2. 1920 m. Ant- |

verpene turnyras iširo, nes baigmėje belgai 
vedė prieš čekošlovakus 2-0 ir pastarieji metė 
žaisti. Belgams pripažinta pirmoji vieta, o 
po pakartotinių rungtynių antrą vietą užėmė 
ispanai, laimėję prieš olandus 3-1. 1924 m. 
Paryžiuje savo meną parodė Urugvajus ir 
baigmėje nugalėjo Šveicariją 3-0. Ir kitoje 
olimpiadoje, 1928 m. Amsterdame, Urugvajus 
pakartojo savo pergalę, šį kartą nugalėjęs sa
vo didįjį varžovą Argentiną tik po pratęsimo 
2-1. 1936 m. Berlyne olimpiniu futbolo mei
steriu tapo Italija, laimėjusi prieš Austriją 
2-1.- Pažymėtina, kad žaidė ne profesionalų,- 
bet mėgėjų rinktinės. Kas bus futbolo mei
steriu 1948 m. Londone? Dar per anksti spė
lioti.

Žuvę suomių lengvaatlečiai
Per karą suomių lengvaatlečių eilės smar

kiai praretėjo. Iš žymesniųjų yra žuvę: Hdk- 
kert, Berlyno olimpiadoj laimėjęs 5000 m per 
14.22,0, Virta (400 m kliūtimis per 52,2), Lah- 
desmaeki (su kartimi- 4,16), Mikkola (ietis 
75,61), A. Jaervinen (dešimtkovė 7378 tšk.), 
Toamo (į tolį 7,51), Tuominen (3000 m per 
8.15,0, 5000 m per 14.22,4 ir 10.000 m per 
30.07,6), Vahne (100 m'per 10,8), Tamila (pa
saulio rekordininkas — 15 mylių per 1.19.48,6 
ir 25 km per 1.21,27,0). Nežiūrint praretėjusių 
eilių, suomiai atsigauna ir vėl iškilo į pirmau
jančius Europoje. Čia pirmiausia minėtinas 
Heino, Storskrubb, Nikkanen, Nicklen, Sar- 
karna ir kt.

• 22 metų italas Grazioni išbuvo po van
deniu penkias minutes (naujas Europos rekor
das). Pasaulio rekordas priklauso vienam 
Australijos perlų žvejotojui-— 5,10 mįn.
® Anglijoj gastroliavo Čekoslovakijos fut
bolo meisteris Sparta, su Arsenai sužaidė 2-2, 
prieš Glasgovo Rangers pralaimėjo 1-3. Po 
to Anglijon buvo nuvykęs Švedijos meisteris 
Norkoeping FC. Švedai pasirodė geriau. Jie 
nugalėjo Charlton, 3-2, pirmaujančiam Che- 
field United įpylė 5-2, o Newcastle įveikė 3-2. 
Anglai teigia, kad švedai juos nustebinę ir 
tai yra ar ne geriausia kontinento komanda 
po austrų Wunderteamo kada nors buvusi sa
lyne.
• Po aštuonerių metų pertraukos, Paryžiuje 
buvo futbolo rungtynės Paryžius - Budapeštas 
(2-2). Iki šiol vengrai buvo laimėję 5 kartus, 
kartą (dabar jau du) sužaista lygiomis ir kar
tą laimėjo prancūzai. Ir šį kartą vengrai bu
vo geresni, tik teisėjas, prancūzas, Paryžiui 
užskaitė nebūtą įvartį (kamuolys ant linijos).

Visi mes su ekonomisto įrodinėjimais, kad 
labai gera, kad mūsų vadinamųjų inteligenti- 
nių profesijų savininkai šiandien mokosi šo
feriais ar šaltkalviais, bet nesutikome, kad dėl 
to būtų apleista pagrindinė profesija, kuriai
buvo paskirtas geriausias jaunystės laikas, 
paaukota tiek, daug jėgų ir išleista kapitalų. 
Jeigu mes nuoširdžiai rengiamės grįžti į savo 
kraštą, tai negalime į profesinės atrofijos pa
vojų žiūrėti pro pirštus.

Vladas Minvydas

Smerkiame Lietuvio garbę 
žeminančius veiksmus

~ Ryšy su įvykusiu nusikaltimu Muenchene, 
buvo suimta keletas lietuvių ar Lietuvos pi
liečių. 'Tuo reikalu Muencheno apylinkės lie
tuvių bendruomenės pirmininkas sukvietė 
lietuvių bendruomenės atstovus, kurie, ap
svarstę minėtąjį įvykį, nutarė:

1) pasmerkti bet kokį mūsų tautiečių el
gesį, kuris nesuderinamas su moralės princi
pais bei teisės nuostatais;

2) tiems lietuviams, kurie šiuo atveju 
įtariami dalyvavę nusikaltime, iškelti Lietu
vių Bendruomenės teisme bylas ir teismo 
sprendimą paskelbti spaudoje;

3) visais kitais atvejais, kada nusikaltimas 
padarytas iš lietuvių pusės grės lietuvių gar
bei, kelti bylas Lietuvių Bendruomenės teisme 
ir sprendimus taip pat skelbti spaudoje;

4) kreiptis į lietuviškąją spaudą, kad ji 
daugiau dėtų straipsnių, skirtų kovai su pasi
reiškiančioms ydomis ir negerovėmis lietu
vių tremtinių tarpe;

5) siūlyti Tremtinių Bendruomenės komi
tetams suruošti atitinkamų paskaitų ir su
daryti lyg tam tikrą sąjūdį kalbama linkme;

6) prašyti visus paremti Bažnyčios veiklą 
tremtinių dorinimo srityje.

Mueneheno Lietuvių Bendruomenės 
Atstovai

Muenchenas, 1946. 10. 26.
PRANEŠIMAS LITUANISTAMS

Tremties gyvenimas neigiamai veikia mūsų 
gimtąją kalbą ir jos nykimą pastebime savo 
spaudoje ir privačiame gyvenime. Todėl ke
letas buvusių Lietuvių Kalbos Draugijos na
rių, dalyvaujant ir buvusiam tos draugijos 
pirmininkui, š. m. lapkričio 3 d. Rebdorfe (prie 
Eichstaetto) nutarė sudaryti organizuotą kal
bos veiklą ir tam reikalui atgaivinti buvu
siąją Lietuvių Kalbos Draugiją.' Pirmieji žing
sniai yra jiumatyti toki:

1) suregistruoti buvusius Lietuvių Kalbos 
Draugijos narius ir kitus lituanistus, kurie 
gali būti naudingi busimosios draugijos veik
lai (naujųjų narių priėmimo klausimas bus 
sprendžiamas pagal draugijos įstatus);

2) sukviesti tų numatytųjų asmenų stei
giamąjį suvažiavimą.

Suvažiavimo vieta ir laikas bus paskelbti 
vėliau. Tad maloniai prašome visus buvusius 
LKD narius ir tuos lituanistus, kurie norėtų 
ir galėtų aktyviai prisidėti prie LKD veiklos, 
pranešti LKD Organizacinei Komisijai (13a 
Eichstaett, Bay., DP Camp Rebdorf): vardą, 
pavardę ir adresą.

Laikraščių Redakcijos, kurios negaus šio 
pranešimo, prašomos jį persispausdinti iš pir
miausia gautojo kito laikraščio.

LKD Organizacinė Komisija
Rebdorfas-Eichstaettas,

1946. XI. 11

MUZIKŲ DĖMESIUI
Leidykla „PATRIA“ artimiausioje ateityje 

yra numačiusi išleisti lietuviškų muzikos kū- ■ 
rinių, pirmoj eilėj giesmių ir dainų solo bal
sui ir chorams, atskirais rinkiniais. Chorinių 
dainų ir giesmių rinkinyje bus išleista har
monizuotų liaudies dainų ir originalių kompo
zicijų mišriam ir lygių balsų chorams. Rin
kinius paruošti leidykla yra pavedusi muzikui 
Motiejui Budriūnui.

Kompozitoriai ir vi?i muzikai, kurie turi 
paruošę atitinkamų vokalinių kūrinių, prašo
mi skubiai juos pateikti išleijlimui. Už pateik
tas kompozicijas autoriams bus mokamas ati
tinkamas honoraras.

Rankraščius prašoma siųsti M. Budriūnui, 
Scheinfeld (13a), Zw. Postamt, D.P. Camp 
arba Leidyklai „PATRIA“, Tubingen, 
Schonbergstr. 6.

ggj MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su'il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje, e Redakcija nesunr.udotų rankraščių nesaugo. 9 Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. 0 Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM.

’’ingen a. d. D., Lietuvių Stovykla 
Leidžia Redakcinis Kolektyvas: 
Vyr. Redaktorius D. Peni k as, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir 

Ant. Musteikis
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną, paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. ® Platintojai atsiskaito 
už kiekvieną numerį. Laikraščio grąžinimai nepriimami. • Prenumeratos mokestis vie
nam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. • Einamoji 
sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypotheken- und Weehsel-Bank, Fi
liale Dillingen-Donau (13b).
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MŪSŲ, KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

JT išsamiai painformuotos Lietuvos klausimu
(Iš AMERIKIEČIŲ LIETUVIŲ SPAUDOS)

Prieš kiek laiko šioje pačioje vietoje esame 
pranešę, kad JT generaliniam sekretoriui Lie
tuvos Ministeris Amerikoje įteikė VLIK pra
nešimą— memorandumą Lietuvos ir tremti
nių klausimais. Dabar tik gautos žinios iš 
Amerikos sako, kad memorandumus Lietuvos 
ir tremtinių klausimais įteikė ir Lietuvai Va
duoti Sąjunga. Tame memorandume išdėsty
ta Lietuvos tragedija paskutiniojo karo metu 
ir tremtinių padėtis nuo pat priverstino pasi
traukimo iš Lietuvos. Memorandume daug 
vietos skiriama dabartinei sunkiai tremtinių 
padėčiai pavaizduoti, paliečiant daromus ti
krinimus ir iš jų išplaukiančius davinius. Me
morandume prašome atstatyti Nepriklausomos 
Lietuvos padėtį, o tremtiniams, kol jie galės 
grįžti, suteikti visą reikiamą paramą.

Tremtinių klausimais informuotas
Valst. Departamentas

Amerikos Respublikonų Partijos kviesta
me su lietuvių veikėjų pasitarime Washing
tone, kur buvo duoti priešrinkiminiai pareiš
kimai Lietuvos ir tremtinių lietuvių klausi
mais, Lietuvai Vaduoti Sąjungos veikėjai su 
atitinkamu pranešimu lankėsi Valstybės De
partamente. Juos priėmė pulk. Ross. Ten bu
vo įteikti visi duomenys apie dabartinę trem
tinių padėtį, apie neturėjimą galimybės savo 
gimtąja kalba susisiekti su savo giminėmis ir 
pažįstamais Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Kaip gyvena Danijoje esantieji 
tremtiniai

Spalių mėnesyje „Dirvoje“ buvo atspaus
dintas jų korrespondento pranešimas apie Da
nijos lietuvių tremtinių dabartinę padėtį. Toje 
korespondencijoje rašoma: „Šiandien Dani
joje jau visi pabėgėliai verčiami prievartos 
būdu darba dirbti. Tik seniai pabėgėliai ir 
vaikai tebeaprūpinami Danijos Raudonojo 
Kryžiaus seniau praktikuota tvarka. Dirban
tieji, kurie gyvena Raudonojo Kryžiaus sto
vyklose, turi mokėti už maistą ir nakvynę po 
tris kronas parai. Pabėgėlių darbo potvarkį

Įvairios žinios
® Gregory Stadnik, JT organizacijos Ukrai
nos delegacijos atstovas, buvo peršautas į 
šlaunį. Dimitrij Manuilsky vadina tai „poli
tiniu nusikaltimu“. Peršautojo sveikatai nėra 
pavojaus. Peršovimas, atrodo, atsitiktinis.
® INS praneša, kad Viduržemio laivyno vie
netai šią savaitę lankysis Egejaus jūroje, Tur
kijos uostuose — Smirnoje ir kt.
• Amerikoje vykstąs angliakasių streikas 
turės nemažos įtakos į ekonominį gyvenimą 
ne tik Amerikoje, bet jis atsilieps ir Europoje. 
Streikuoja arti pusės milijono žmonių. Nuo 
š. m. lapkričio 25 d., taupant vidaus atsargas, 
uždraustas rudosios akmens anglies išvežimas 
iš JAV. Iš ten, kaip žinoma, anglis būdavo 
gabenama ir į Europą — Prancūziją, Italiją, 
Belgiją, Olandiją, Daniją ir kt. kraštus.
• Gali būti „rimti diplomatiniai santykiai“ 
tarp Anglijos ir Albanijos, kadangi minos, 
kurios buvo išdėstytos Korfu kanale, du britų 
laivus sugadino ir 44 įgulos narius užmušė. 
D Britanija galinti pasiųsti ultimatumą, rei
kalaudama kompensacijos, ar skundą Jung
tinėms Tautoms. Dabar tiriama tų minų kil
mė ir nustatoma, kada jos buvo išdėliotos.
© Prancūzijos vyriausybė susirūpinusi pa
bėgėlių žydų daugėjimu jų krašte.
© Vienas vokiečių mokslininkas, atbėgęs iš 
Sovietų Sąjungos, kur jis su prof. Herz ir prof. 
Vollmer buvo nuvykę tęsti atomo srities ty
rimo darbo, pasakoja, jog prie Juodųjų jūrų 
tsą gausu atomo bandymo stočių. Apie ato
minių bombų gamybą negalį būti kalbos, ka- 
flangi nesą koordinacijos ir reikalingų prie
monių.
D „Jeigu 9 vokiečiai galėjo atvykti iš Vo
kietijos padėti mums padaryti didesnes ir gra
žesnes raketas, kad vieni kitus sunaikintume, 
tai kodėl negali atvykti 300.000 lenkų, baltų ir 
žydų pas mus ir dirbti mūsų fabrikuose, lau-- 
kuose ir kasyklose? Mums labai trūksta vyrų 
jėgos, o jie yra maitinami ir rengiami britų 
zonoje britų mokesčių mokėtojų“, rašo „Daily 
Mail“.
© Leipzige išmontuojami trys dideli spaudos 
namai — jie bus išgabenami į Sovietų Sąjun
gą, praneša „Kurier“. Ten pat rašoma, kad 
ir specialistai turėsią vykti kartu.
o AP iš Budapešto praneša, kad Vengrijos 
karo ministeris pareiškė, jog Vengrijos armija 
perorganizuojama ir padidinama iš 11.000 iki 
20.000, nors pagal sutartį ji gali turėti iki 
70.000 vyrų. Pasak jo, kariuomenės tarpe ne
būsianti toleruojama jokia politinė partija.
• Čekoslovakijos prezidentas Benešąs de- 
mentavo paskleistą žinią, jog Čekoslovakijoje 
stovyklauja rusų kariuomeaė. 

paskelbus, dar buvo galima darbą pasirinkti, 
bet dabar darbo kontoros jau nebeatsižvelgia 
į pabėgėlių norus ir beveik visus skiria į kai
mus žemės ūkio darbų dirbti. Gauti darbą 
fabrike yra didelis laimikis, nes šis darbas ir 
lengvesnis ir žymiai geriau apmokamas. Kai 
kurie pabėgėliai pajėgia fabrikuose uždirbti 
daugiau, negu vidutinis danų valdininkas. 
Gerai sekasi technikams ir auto mechanikams. 
Nors lietuviai jau išblaškyti po visą Daniją, 
bet jų informacijai tebeleidžiamas „Informa
cinis Biuletenis“ Danijoje esantiems tautie
čiams informuoti.“

Amerikonizmo dvasioje
Šiais metais jaunas lietuvis atletas Allan 

Steponaitis (Stephan), kaip gražaus sudėjimo 
vyras ir išpildęs tam tikrus atletui statomus 
reikalavimus, laimėjo „Mr. America“ titulą. 
Štai ką apie jį dabar rašo Amerikos lietuvių-

• laikraščiai: „Pereitą mėnesį visi Amerikos 
sporto laikraščiai rašė apie jį ir talpino jo at
vaizdus. Steponaitis ir dabar uoliai treniruo
jasi. Jis tris kartus per savaitę mėto į orą 
200 svarų svorį, kaip plunksnas, po dvi va
landas. Tikisi tas pirmenybes ir kitais metais 
laimėti. Pastaruoju metu jis pradėjo lavinti 
ir balso reikaluose, ruošdamasis filmo darbui. 
Turi daug pasiūlymu, bet pasirinko vieną fil
mų kompaniją ir ateinantį mėnesį važiuoja į 
Hollywoodą bandymams. Jeigu rezultatai bus 
geri, tai jis bus naujas Tarzanas, nes dabar- - 
tinio Tarzano sutartis su firma jau baigiasi.“ 
Tai va, kaip galima pagarsėti ir pinigų su
kalti Amerikoje.

Stambus palikimas moterų 
kolegijai

Šiomis dienomis Amerikoje buvo visuose 
laikraščiuose plačiai paminėtas vienas paliki
mas Pensilvanijos moterų kolegijai, kuri dir
ba jau 76 metus ir joje šiuo metu mokosi 5000 
studenčių. Ta kolegija iš vieno asmens gavo 
lygiai pusę milijono dolerių palikimą. Suma 
tikrai verta nemažos padėkos.

Dr. B. Vargas

o D. Britanijos vyriausybė įteikė antrąją no
tą laikinajai Lenkijos vyriausybei dėl ten ar
tėjančių rinkimų. Notoje nurodoma, kad bu
simieji rinkimai turėtų būti laisvi ir demokra
tiški, kaip tatai yra nutarta Jaltos konferen
cijoje.
O Stalino sūnus pareiškė vienam diploma
tui, kad jo tėvas, generalisimus Stalinas, ser
gąs ir besigydąs Krime, Soči, savo viloje. Tai 
paaiškėjo tik praėjus trims savaitėms po re
voliucijos šventės metinių minėjimo.
o Brandenburgo provincijoje, Sovietinėje 
Vokietijos zonoje, kaimiečiai pradedą valsty
bei grąžinti gautus žemės sklypus ir einą 
dirbti pas kitus ūkininkus. Zonos administra
cijos atstovai pareiškė, kad panašiai esą ir ki
tose provincijose. Kaimiečiai, gavę žemę, ne
gali išpildyti prievolių, nes ūkiui apdirbti 
trūksta priemonių — arklių, vežimų, trąšų. 
(New York Times.)
© Palazzo Venezia, Musolinio rezidencija, da
bar paversta renesanso muziejumi. Prieš pir
mąjį pasaulinį karą šiuose rūmuose gyveno 
Austrijos ambasadorius.
o Graikijoje banditai žudo žmones, šaudy
dami juos kulkosvaidžiais, praneša AP iš So- 
lonikų.
9 AP iš Briuselio informuoja, kad nuo š. m. 
gruodžio 1 d. Belgijoje tekstilės prekės bus 
pardavinėjamos laisvai.
o Eisenhoweris nusistatęs prieš karo biudže
to mažinimą. Jo pareiškimu, būtų lengvabū
diška JAValstybėms neturėti pakankamai 
ginkluotų pajėgų, iki pasaulinė taika bus už
tikrinta.
o Sovietų Sąjungos sausumos kariuomenės 
vyr. vadu paskirtas maršalas J. S. Konev, vie
toj anksčiau buvusio maršalo G. K. Žukovo. 
® Sąjungininkų Kontrolės Taryba Vokieti
joje suvaržė vandenilio peroksydo gamybą, 
nes viena jo dalis naudojama kaip degamoji 
medžiaga raketoms varyti.
© Elliot Roosevelt, Pairusio prezidento sū
nus, dabar yra Maskvoje, kur jis. švietimo 
reikalais kalbėjosi su sovietų švietimo mini- 
steriu A. Kalašnikovu.
© 3-sios armijos G 5 skyrius iš Heidelbergo 
pranešė, kad US zonoje UNRRA-os globoja
mų DP screeningas esąs pusiau baigtas. Ci
vilių reikalų sekcija pareiškė, kad screeningas 
palietęs 218.430 asmenų.
G JAValstybės grąžino Italijai du linijinius 
laivus.
G Amerikos tautinė krikščionių ir žydų kon
ferencija kreipiasi į Jungtines Tautas, kad jos 
ištirtų Jugoslavijos arkivyskupo Stepinac by
lą, kurioje jis buvo 16 metų nuteistas darbams.

1946. XI. 28.

Tautiečių grupė pakeliui į Ameriką.
Vaizdelyje yra ir šio Nr. atkarpoje spausdinamo laiško autorius p. inž. B. Budginas

© Lenkų katalikų kunigą Lenkijos regiona
linis teismas nuteisė mirties bausme už tai, 
kad šis buvo prisidėjęs prie partizanų veiklos. 
© Arturo Toscanini, garsus italų dirigentas, 
atidarys Milane žiemos sezoną š. m. gruodžio 
26 d.
G Amerika siunčia savo ekspediciją iš 4.000 
vyrų į poliarinę Pietų ašigalio sritį. Ekspe
dicijai vadovauja adm. Richard E. Byrd’as, 
kuris tenai jau yra buvęs. Esą vyksią ten ir 
rusai. Ekspedicija ieškosianti uranijo ir kt. 
mineralų.
9 Pranešama iš Maskvos, kad rusai per 
Maskvos radiją pradėsią rusų kalbos pamokas 
ir jas duosią dukart savaitėje.
G Miunchene siautė motorizuota ir ginkluo
ta vagių gauja, kurią sudarė vien vokiečiai, 
pareiškė pulk. Fogarty.

• Dr. B. KAZLAUSKAS ATPLAUKĖ 
Į AMERIKĄ

Lapkričio 11 d. New Yorkan iš Anglijos 
„Queen Elisabeth“ laivu atplaukė Dr. B. Kaz
lauskas. Paskutiniu laiku jis gyveno Pary
žiuje ir, prieš atvykdamas į Ameriką, lankėsi 
Londone, Glasgowe ir kitose Anglijos vietose. 
Šią vasarą jis aplankė kai kurias lietuvių 
tremtinių stovyklas Vokietijoje. Dr. B. Kaz
lauskas nepriklausomoje Lietuvoje dirbo Už
sienių Reikalų Ministerijoje, o vėliau univer
sitete, kur dėstė socialogiją. Jo straipsnių yra 
išspausdinta tiek lietuvių, tiek prancūzų spau
doje.

KĄ AMERIKIEČIAI GALVOJA?
Pagal Galųppo instituto duomenis, 80% 

amerikiečių visuomenės mano, kad svarbiau
sia karų priežastimi yra godumas žemių, eko
nominės jėgos, pinigų ar politikos, prekybos 
ar žaliavų.

20% žmonių karų priežastimi nurodo spe
cialią grupę, į kurią įeina politikai, milita- 
ristai, diktatoriai, amunicijos 'gamintojai ir 
tarptautiniai bankieriai, kurie skatina karą.

15% karo priežastimi laiko žmonių prigim
ties silpnumą, neapykantą, ignoraciją, baimę, 
nepasitikėjimą ir įgimtą tendenciją kovoti.

10% nurodo politinę priežastį.
EINŠTEINO IR KITŲ MOKSLININKŲ 

ATSIŠAUKIMA  S
Prof. Albert Einšteinas ir aštuoni kiti 

mokslininkai pasirašė tokio turinio atsišau
kimą: >

1) Atominės bombos gali būti gaminamos 
pigiai ir dideliais kiekiais.

2) Prieš atominę bombą nėra karinio ap
sigynimo priemonių ir niekas negali jų 
tikėtis. .

3) Mūsų paslaptis gali kitos tautos pačios 
susekti.

4) Pasirengimas prieš atominį karą yra 
betikslis; jeigu toks karas iškiltų, mūsų 
socialinės tvarkos struktūra būtų su
griauta.

5) Jeigu iškiltų karas, būtų naudojamos 
■ atominės bombos — jos tikrai sunaikins
mūsų civilizaciją.

6) Šiai problemai nėra kito sprendimo, 
kaip tarptautinė atominės energijos 
kontrolė ir ultimatyvinis karo elimina
vimas.

Ši atvira teisybė, kaip matome, paskelbta 
visuomenės žiniai, jai nuo galimo sunaikinimo 
pavojaus įspėti.

BULGARIA KONCENTRUOJA 
KARIUOMENĘ?

Graikijos spaudos ministerija lapkričio 9 d. 
buvo paskelbusi, jog Bulgarija koncentruo
janti kariuomenę, aviaciją ties Graikijos-Bul- 
garijos siena. Pranešime nebuvo nurodyta 
apimtis.

Bulgarijos politinė misija Washingtone 
paneigė šį Graikijos pranešimą.

KANADA STUDIJUOJA IMIGRACIJOS 
SUVARŽYMĄ

New Yorkas, lapkričio 22 d. INS praneša, 
kad Kanados vyriausybė dabar debatuojanti 
didžiųjų Kanados žemės plotų atidarymą eu
ropiečiams imigruoti.

Kanadoje jaučiamas didelis darbo jėgos 
trūkumas kasyklose, miškuose, žemės ūkyje. 
Ji, be to, nori išlaikyti prieškarinį eksportą 
bent 50%.

PRANCŪZAI VĖL PRIE URNŲ
Prancūzijos respublikos tarybos rinkimai 

rodo, kad vadovaujančiomis partijomis ir to
liau- pasilieka katalikai ir komunistai, kurios 
per šiuos rinkimus surinko daugiau negu pu
sę visų balsų. Persvara vienos ar kitos parti
jos yra beveik nereikšminga, daugiau tik sim
bolinė.

Per šiuos rinkimus turėjo būti išrinkta 
85.000 rinkėjų, kurie gruodžio 8 dieną turės 
išrinkti 200 respublikos tarybos narių. Viso 
taryboje bus 315 narių; 115 narių bus iš iš
rinktojo parlamento — iš metropolijos (50), iš 
Alžiro (14) ir likusieji (51) iš užjūrio kraštų.

Tarptautinė padėtis.,.
(Pradžia 1 pusi.) 

ruoštas ir užgrūdintas Dimitrovas. Rumuni
jai iki šiol vadovavo taip pat komunistas 
Groza.

JAValstybių pasekretorius Dean Acheson 
išreiškė Rumunijos rinkimais nepasitenkinimą 
ir rinkimus pavadino ne laisvais.

Panašiai pasisakė ir D. Britai j a.
Opozicinių partijų lyderiai — Maniu ir Bra- 

tianu paskelbė bendrą deklaraciją, nurodyda
mi, kad rinkimai nebuvo laisvi. ,

Ne geresni rinkimai buvo ir Bulgarijoje.
Kyla klausimas, kokias pasekmes turės šie 

rinkimai? Pagal Maskvos susitarimą, rinki
mai turėjo būti pravesti laisvu ir demokratiš
ku būdu. Neišpildžius Maskvos susitarimo, 
sudaromos naujos vyriausybės turėtu būti 
Amerikos ir Anglijos nepripažintos, o su to
kiomis negalima būtų pasirašyti taikos sutar
čių ir tuo būdu Vakarų Sąjungininkai atsidurs 
prieš dilemą — ar nusileisti Maskvai ir atsi
sakyti nuo savo principų, ar nutraukti santy
kius su nepripažintomis Balkanų vyriausybė
mis. Tai vis netolimos ateities būsimi įvykiai.

Graikijos vidaus karo pasėkos taip pat ne
aiškios. AP iš Atėnų praneša, kad Xerovrise 
kaimo 42 gyventojai, kurie paruošė peticiją, 
jog komunizmo nepripažįstą, buvo banditų iš
žudyti, o 30 kitų asmenų sužeista.

Tokių reiškinių pranešama ir daugiau. Ta
čiau esmė glūdi ne žudynėse. Graikijos vy
riausybė pareiškė, kaip praneša AP, kad Ju
goslavijos lėktuvai pažeidžia Graikijos suve
renumą — jie perskrenda Graikijos pusėn, ir 
kad ties Drama (Bulgarijos pusėje) esančios 
„didelės koncentracijos ginkluotų asmenų“.

Graikijos ministeris pirmininkas buvo pa
žadėjęs vykti į New Yorką ir ten pateikti 
skundą dėl Jugoslavijos rėmimo sukilėliu. Pa
skutinėmis žiniomis, skundą išvežė kariškis. 
Apskritai, Graikijos kovos su bandomis, ku
rios esančios remiamos kaimynių kraštų, gali 
turėti ir blogesnių pasekmių. . Visa tai pareis 
nuo bendros tarptautinės situacijos.

Nėra kaimyninių sklandumų tarp Graiki
jos bei Albanijos ir tarp Albanijos bei Brita
nijos, kuri pradėjo Albanijos išdėliotas minas 
gaudyti. Tai vis priekabės, kurios nevedą prie 
taikos.

Artimieji ir Tolimieji rytai taip pat vis dar 
neramūs. Radijo BBC pranešė, kad Irane 
prieš artėjančius rinkimus, kurie numatyti 
gruodžio 6 d., įvyksta nesusipratimų tarp vy
riausybės ir Azerbeidžano gubernatoriaus.

Mandžiūrijoje ir toliau vyksta stiprios ko
vos tarp Kinijos komunistų ir vyriausybės da
linių. Kqyoms galo nematyti.

Kaip matome, tarptautinė situacija dar 
neina gerėjimo kryptimi. Kovos ne sustoja, 
bet dar plinta. Balkanuose ima vadovavimą 
komunistai. Į tris pasiųstas notas nekreipia
ma dėmesio, tarptautinių susitarimų nepaiso
ma, jų vykdymas interpretuojamas savanau
diškai. Visur jaučiamas nepasitikėjimas. Ar
tima ateitis nieko šviesesnio dar nežada.

A. Audronis
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