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Emigracinės kliūtys Sovietai bijo laisvų rinkimų Berlyne
buvo greitesni už kitus. Reikėtų spė
ti, kad čia galėjo neužimti eilės dėl 
komplikuotos sutarčių pasiuntimo DP 
komisijai Washingtone procedūros. 
Pirmiausia jas siunčia BALFul, ku
ris ir prie geriausių norų (aš neži
nau, kiek ten tautiečių dirba) gali 
sutartis užlaikyti keletą dienų, o gal 
ir savaičių. Tai būtų viena uždelsi
mo vieta. Antra, BALFas turi dar 
persiųsti NCWC, kur taip pat gali 
pragulėti keletą dienų, o gal ir sa
vaičių? Šioje vietoje gali atsitikti, 
kad čia gali sutartis dar „surūšiuoti“ 
pagal tautybes. Sakysime, dirba ne
lietuvių tautybės tarnautojai, nors ir 
katalikai, ir jie pasiunčia „savųjų“ 
sutartis, kai lietuvių gali pagulėti 
vieną, kitą, o gal net ir trečią sa
vaitę, mėnesį.

Leiskime, kad iš antrosios instan
cijos visos sutartys — pavėluotai ar 
ne — jau bus pasiųstos į DP komi
siją Washingtone, kurioje taipgi gali 
grupuoti ir tautybėmis, ir darbo spe
cialybėmis, ir dar kitokiomis, jei no
ri, grupėmis. Čia grupavimas gali 
įvykti pagal DP „blliuje“ numatytas 
pirmenybes (pabaltiečiai, žemdirbiai, 
giminės) arba pagal tarnautojų norus 
ir jų nusistatymą. Čia uždelsimams 
yra daug progų, bet gali jų ir nebūti, 
nes duomenų neturime, bet spren
džiame iš to, kad mes esame ir pa
baltiečiai, ir žemdirbiai (daugelis), ir 
turime giminių, — ir vis dėlto ne
važiuojame.

Galime sutikti, kad ir iš čia po 
visokių „košeravimų“, sugrupavimų, 
mūsų sutartys išplauks laiveliu l Eu
ropą .ir atsidurs į Bad Kissingen, 
IRO Head Quarter, kur jos vėl bus 
grupuojamos ir jau skirstomos į arė
jas. Vyr. būstinėje taip pat yra pro
gų uždelsimams' ir nustūmlmams | 
šalį, dar palauks ir t.t. Kaip arejose 
bus tvarkomi reikalai, taip pat netu
rime žinių, nors skelbtose instrukci
jose buvo nurodyta gana paini pro
cedūra. Arejose vyks skryningai, ti
krinimai, peršvietimai. Nors dar ne
daug per naujas emigracines sto
vyklas perėjo mūsų tautiečių, bet 
vienur kitur atsitiko taip, kad su
laikė tai vienas tai kitas pareigūnas, 
nors ir su balto emblema, bet kitos 
tautybės. Čia taip pat yra didelių 
pavojų, kad vienus gali rasti sveikus, 
kitus dar reikalingus pasigydyti, o 
tokių esamose sąlygose mes turime 
daugumą, nors jų ligos gerose mity
bos sąlygose tuojau pranyktų.

Paskutinė galima kliūtis gali būti 
dokumentų dingimas! Nors nėra tai 
masinis reiškinys, bet jis pasitaiko, 
neretai net traukinta ar laivan sė
dant, kada nebėra laiko nei kur skųs
tis, nei bėgioti, — dingsta dokumen
tai, nuotraukos ir kita. Laivas iš
plaukia, o vargšas lieka.

Suminėdamas galimas ir jau esa
mas kliūtis, kurios mūsų tautiečius 
ilgiau išlaiko čia ir neleidžia išvykti, 
noriu atkreipti į tai dėmesį mūsų va
dovaujamų veiksnių ir besirūpinan
čių emigracijos reikalais, kad būtų 
imtasi labai energingų žygių numa
tomoms kliūtims pašalinti, jei nega
lima — jas bent sušvelninti, kitoms 
užbėgti už aklų, kad neįvyktų.

Iš šių pastabų norėtųsi pateikti 
imperatyvinio pobūdžio pageidavimų, 
būtent:

1) Sudaryti darbo ir buto ar gi
minystės užtikrinimai turi būti kiek 
galint greičiau persiųsti DP Komisi
jai Washingtone. Jei galima — tie
siog, be jokių tarpininkų, o jei jie 
būtini — neprivalo uždelsti daugiau 
kaip vieną dieną. Šioje procedūroje 
neprivalo būti didesnio biurokratiz
mo, negu kitose „Voluntary Agency“.

2) Tarpinėse organizacijose priva
lo būti mūsų žmonių tiek, kad joks 
sutarčių „sugrupavimas“ mūsų ne
naudai neįvyktų. Griežtas laikyma
sis DP „biliaus“ pirmenybių. Teisin
gas eilės užėmimas ir sutarčių laiku 
pasiuntimas.

3) Jei galima, intervenuoti Į DP 
Komisiją Washtagtone, kad ir iš čia 
sutartys išeitų laiku ir tinkamai su
grupuotos pagal DP „bilių“. Reika
lingi geri teisininkai tam reikalui 
sekti, koreguoti, jei tai galima.

Juo toliau nuo DP „biliaus“ priė
mimo datos, juo labiau tremtiniai 
jaudinasi, kad pagal įstatymą numa
tytas DP skaičius neišvežamas į „pa
žadėtąją žemę“ nustatytu laiku. Čia 
Iškyla pirmoji, nors ir neabsoliutinė, 
emigracinė kliūtis, kuri jau neleidžia 
numatytu laiku išvežti nustatytą DP 
kiekį. Išvada: iki 1949 metų liepos 
1 d. 100.000 DF neišvyks iš Europos. 
Vargu ar išvyks nustatyto kiekio pu
sė. šitai konstatuojame tam, kad 
tremtiniai nepraleistų progų išvykti 
t kitus kraštus, jei nenori ilgiau tū
noti stovyklose.

Antra kliūtis — bendras pabal- 
tiečių DP skaičius, kuris galėtų būti 
išvežtas, nežinomas. Pagal DP „bi- 
lių“ turėtų būti išvežta 40 %, įskai
tant Rytų Lenkijos lenkus ir ukrai
niečius. Grubiai skaičiuojant, ge
riausiu atveju lietuviams tektų 15.000 
vizų, o likusioms 30.000 (ar kiek dau
giau) reikia ieškotis kitų kelių ir kitų 
kraštų.

Paskutiniai išvykstančių J USA 
duomenys rodo, kad pabaltiečių, tai
gi ir lietuvių, vardu važiuoja nema
ža Mozės tikėjimo „lietuvių“. Nega
lima nuneigti, kad nebūtų tokio ti
kėjimo Lietuvos piliečių, bet čia ge
ra proga ir tokiais tapti. Nors kol 
kas neturime tikrų duomenų, tačiau 
šioji pozicija (ne mūsų naudai) turi 
būti visų mūsų pareigūnų, dirbančių 
emigracinį darbą, suregistruota ir 
imtasi skubių priemonių, kad persi- 
pilietinimal nebūtų vykdomi mūsų 
nenaudai. Jei tai būtų daroma be 
skriaudos, tada tas klausimas nebū
tų aktualus, bet dabar tai ypač sek
tinas ir tvarkytinas, 'jei tik tai ga
lima.

Sutarčių klausimas galį greit ne- 
bedžiuglnti mūsų. Paskutinis BALFo 
pranešimas sako, kad jau 10.000 lie
tuvių užregistruotos sutartys (3.000) 
ir kad jos dar ' plaukia. Atrodytų 
puiku. Iš tikrųjų jau maža vilties 
paskutiniems pasinaudoti. Būtume 
laimingi (kitų nelaimei), jei kitos 
tautybės nepristatytų sutarčių — mes 
užpildytume tas spragas, tada gal 
dar verta sulaukti kitų 3.000 sutarčių 
10.000 asmenų. Tačiau ši prielaida 
yra daugiau problematiška, nors nuo 
sutarčių sudarymo negalima toliau 
atsisakyti. Ar jos bus panaudotos ar 
ne, bet šios spragos geriau nepada
ryti.

Eilės užėmimo kliūtis nėra abso
liučiai didelė, bet išvykimo greitumą 
ji veikia neigiamai. Nors lietuviai 
sakydavosi, kad mes geriau susiorga
nizavę, kad mūsų tautiečių daug 
Amerikoje k- kad mums bus lengviau 
ten patekti. Dabar, kol kas, matome 
priešingus rezultatus; lietuviai gau
na vos kelis pakvietimus, kai kitos 
tautybės jau skaičiuoja dešimtimis. 
Kas čia per reikalas? Kas gi atsitiko 
su mūsų globojamom organizacijom? 
Atrodė, kad lietuviai nebuvo pasku
tinieji darbo ir buto sutartis suda
rant, bet jie eilės neužėmė. Kiti va
žiuoja, o mes tik gūsčiojam pečiais.

Reikalas yra rimtas. Kokios kliū
tys? Atrodytų, kad sutarčių sudary
mo greitumu mūsų broliai užjūryje

BALFo įgaliotinė praneša 
BALFas INFORMUOJA APIE GAU
TAS DARBO IR BUTO GARAN

TIJAS
BALF-o Centras J.V-bėse nuo 

lapkričio 12 d. ėmė siuntinėti savo 
Įstaigai Europoje Centre gaunamų 
darbo ir buto garantijų, kurios toliau 
persiunčiamos į NCWC centrą, nuo
rašus. BALF-o Įstaiga, gavusi tuos 
nuorašus, praneš asmeniškai kiekvie
nam tremtiniui, kurio garantija yra 
atėjusi.

Jau yra gauta 147 garantijų, ku
rios buvo perduotos į NCWC centrą 
tarp lapkričio 12 ir 15 d., nuorašai.

Centre numatoma sudaryti sąrą- 
šą visų anksčiau perduotų garantijų. 
Kai toks sąrašas bus gautas, tai ta-' 
me sąraše paminėti asmenys bus ati
tinkamai painformuoti.

BALFo Įstaiga Europoje

Naujas Saugumo Tarybos pasiūlymas. Berlyno 
suskaldymas į dvi dalis. Vakariečiai įspėja Maskvą
Jeigu kada nors ir kam nors pa

siseks pakenčiamiau išspręsti Pales
tinos problemą, galutinai nutildant 
šiandien tenai tebežvangančius abie
jų pusių ginklus, tai a. a. grafo Folke 
Bernadotte nuopelnai nebus užmiršti. 
Panašiai yra ir su Berlynu. Čia šiaip 
ar taip pasiliks prisimintinas Argen
tinos užs. reik, minlsterio Dr. Bra- 
muglia vaidmuo. Jis, pirmininkau
damas Saugumo Taryboje lapkričio 
mėn., ir neviltingiausiu metu nenu
leido rankų. Visą mėnesį stengėsi 
ieškoti taikingos išeities, ekspertams 
pavedė iš pagrindų Išstudijuoti pa
aiškėjusias Rytų ir Vakarų skirtin
gumų priežastis ir pagaliau lapkričio 
29 d. pateikė visiems keturiems di
diesiems Berlyno klausimu dar vieną 
pasiūlymą. Juo dar kartą bandoma 
Berlyno krizė išvesti iš mirties taš
ko. Pagal jį, šešios neutralios vals
tybės (Argentina, Belgija, Kanada, 
Kinija, Kolumbija ir Sirija) turėtų 
paskirti po vieną atstovą komisijon, 
kurios uždavinys būtų paruošti nau
jos keturių sutarties Berlyno reikalu 
projektą ir jį įteikti Saugumo Tary
bai, kaip rekomendacija Berlyne vie
nai visų keturių okupacinių pajėgų 
kontroliuojamai valiutai įvesti ir 
Berlyno eksportul-importui reguliuo
ti. Tatai turėtų būti įvykdyta per 30 
dienų nuo plano paskelbimo.

Nors oficialiai jiar nepatvirtina
ma,- tačiau' NZ nurodo, jog Sovietų

Atlanto paktas 
sudaromas sausio mėn.

JAV senatoriaus Tom Connally 
(demokr.) pareiškimas yra tuo įdo
mus, kad jis po naujų metų perims 
Senato užsienių reikalams komiteto 
vadovavimą. Jis pareiškė, kad jis 
tikįs greitu Berlyno blokados atpa
laidavimu. Pasak jo, sukeltas triukš
mas dėl rusų markės, kuri cirku
liuoja Berlyne, nepateisina orinio 
tilto išlaidų, kad išmaitintų Berlyną 
ar grasintų konflikto sukėlimu. Jis 
tačiau pastebėjo, kad jis nekalbąs už 
administraciją.

Jo apsilankymas Europoje pada
ręs stiprų įspūdį, kad Berlyno pa
dėtis' šviesėjanti ir kad dėl jo būklės 
bus rastas susitarimas. Pagal jo nuo
monę, dėl rusų markės, kuri esanti 
Berlyne, būsiąs rastas susitarimas ir 
oro tilto atpalaidavimo klausimu.

P. Connally dar taip pareiškė:
1. Senato užsienių reikalams ko

mitetas imsis skubios akcijos sausio 
mėn. Vakarų gynybos paktui suda
ryti. ■ - ■ ...

2. Jokių Amerikos dalinių nebus 
pasiųsta Kinijai padėti.

3. Berlyno valiutos klausimu tu
rės būti rastas susitarimas, įvedus 
bendrą kontrolę, kad būtų garantuo-

jama, jog nė viena tauta nebus fi
nansiškai pažeista.

Dar prieš valiutos paleidimą į 
apyvartą turės būti sutarta bendra 
kontrolė. Tai vienas sunkiausių pa
sitarimo klausimų.

Jis tikisi, kad JAV Administraci
ja tuojau imsis ruoštis taikos konfe
rencijai Vokietijos ir Austrijos pro
blemoms iš esmės sutvarkyti. Kiek 
tai liečia Vakarų gynybos sąjungą, 
tai, anot senatoriaus, ji reikalinga 
visoms toms tautoms, kurios daly
vauja ir kurios yra pasiruošusios pa
kloti savo turimus šaltinius ir žmo
gaus jėgas.

Kanada, Belgija ir kitos esančios 
pajėgios paruošti medžiagas ir žmo
nes. JAV taip pat prisidės, bet ne
siims viso darbo. Kiek liečia taikos 
sutarčių sudarymą, tai jų negalėsią 
būti, kol egzistuos rusų uždėta Ber
lyno blokada.

Jo įsitikinimu, Italija su Marshal- 
lio plano ir su stipria vyriausybe 
tampanti vis stipresnė.

Prancūzijoj vykstanti tragedija 
dėl perdaug politinių partijų buvimo 
— kiekviena jų norinti vesti savo 
politiką. (NYKT)

4) Lietuvių sąskaiton neprivalo 
važiuoti nebuvęs Lietuvos valstybės 
piliečiu. Čia reikia tautybėmis re
gistruoti visose pereinamose stovy
klose išvykstančius ir nustatyti, ar 
tikrai jas atitinka. Tai mūsų emi
gracinių įstaigų pareiga.

5) Bad Kissingene taip pat pagei
daujama įtakingas, energingas ir nu- 
mananąs DP įstatymo nuostatus as
muo, kuris sektų tikslingą‘sutarčių 
eilės paskirstymą paskiroms arejoms.

6) Arejose reikia sekti gydytojų 
sąžiningumą ir jų „per didelį sten- 
gimąsi“ įtikti kam nors arba padėti 
„saviesiems“, nustumiant-į šalį kita
tautį, nors ir broliškos tautos, nes 
čia vyksta kova dėl laisvės ir geres
nio duonos kąsnio bei saugumo. Šioje 
vietoje registruotini visi iškrypimai 
iš humaniškumo. LTB VK turi pa
laikyti kontaktą su kitų Pabaltijo tau- j

tų vyr. reprezentantais, bu kuriais 
padarytų nutarimą, jog kiekvienas 
iškrypimas, nesvarbu kurios tauty
bės asmens padarytas, būtų pašalin
tas, nors tai ir nepatiktų IRO pa
reigūnams.

7) Kad dokumentų „dingimų“ neį
vyktų, reikia uostuose turėti puikius 
mūsų atstovus-atstoves, kurie tikrai 
padėtų dokumentų „dingimo“ atveju.

Šias pastabas darydamas, neturė
jau ir neturiu jokio tikslo ką nors 
užgauti, įžeisti, bet tik norėjosi jau 
dabar užaliarmuoti, kad visi postai 
būtų sustatyti savo vietose, numatyti 
ir, esant reikalui, imtasi energingų 
žygių atsiradusiems nesklandumams 
ar piktai valiai pašalinti. Geriau iš 
anksto daugiau pasakyti, negu vė
liau ką nors kaltinti. Pozityviu ke
liu einant, darbas būna visada sklan- 
desnis, A. M.

užs. reikalų minlsterio pavad. Vi
šinskis pasisako su tokia procedūra 
sutinkąs. Maskvos oficiozas užsienio 
politikos klausimais, „Novoje Vre- 
mia“, paskutiniame savo numeryje 
taip pat akcentuoja Sov. Sąjungos 
norą ieškoti Berlyno klausimu suta
rimo su Vakarais, kurie oficialia no
ta atsakė, jog jie sutinka paskutinį 
Dr. Bramuglia pasiūlymą priimti, 
norėdami sukliudyti Sovietų vykdo
mą Berlyno miesto skaldymą.

Jeigu po viso to Paryžiuje lyg ir 
pasirodė šiokia tokia prošvaistė tai-

— Susirgo JAV užs. reikalų mi- 
nisteris G. C. Marshallis, kuris pa
guldytas vienoje Washingtono ligo
ninėje, kur tikrinama jo sveikata.

kingam Berlyno krizės sprendimui, 
tai pačiame Berlyne, kaip ir iš Va
karų pareiškimo notos matyti, atmo
sfera vis labiau tirštėja.

Pagrindą davė gruodžio 5 d. Ber
lyne būsimi magistrato rinkimai. So
vietai, aiškiai numatydami SĖD pra
laimėjimą, pradžioje stengėsi visais 
būdais tokius rinkimus atidėti. Tam 
betgi nepavykus, paskutiniu, metu jie 
pradėjo atvirą kampaniją per SĖD 
partiją, radiją, spaudą ir pagaliau 
visuose sektoriuose slaptai išklijuo
jamus plakatus, ragindami šį sekma
dienį būsiančius rinkimus boikotuoti.

Jau toliau siekė antradienį nepa
prasto posėdžio į operos rūmus su
šaukti dabartiniai magistrato atsto
vai SĖD nariai. Jie išrinko tuojau 
pat čia iškilmingai pasižadėjusį eiti 
Berlyno vyr. burmistro pareigas buv. 
Vokietijos prezidento sūnų Friedrich 
Ebert. Tuo būdu mieste atsirado ne 
tik du policijos vadai, bet ir du vyr. 
burmistrai bei du magistratai.

Tasai skilimas buvo išpūstas tą 
pačią dieną rytiniame sektoriuje su
varytame darbininkų mitinge - de
monstracijose. Naktį į gruodžio 1 d. 
naujosios rotušės rūmus tame pat 
sektoriuje apsupo sustiprinti komu
nistų policijos būriai, rytą nebeleis- 
dami darban tų tarnautojų (tarp jų 
ir burm. Dr. F. Friedensburg), kurie 
gali pasirodyti sovietams neištikimi.

Tuo tarpu vyr. burm. L. Schroder 
vadovaujamas tikrasis miesto ma
gistratas dirba įsikūręs britų sekto
riuje ir smerkia sovietų pastangas.

Koks viso šio skaldymo tikslas? 
Bene teisingiausiai bus jį išreiškęs 
prancūzų socialistų „Le Populaire“ 
— kliudyti įvykstančius rinkimus: 
„Laisvi rinkimai būtų parodę, kad 
komunistai teatstovauja tik mažą 
Berlyno visuomenės dalį. Jie būtų 
pralaimėję ir sovietiniame sektoriu
je. Maskva negalėjo prie to prileisti.“

Vakariečiai Berlyne susidariusią 
padėtį vertina rimtai. Kaip prasita
riama JT Paryžiuje, visos trys-Va
karų vyriausybės esančios įteikusios 
Kremliui notą ir įspėjusios Maskvos 
vyriausybę, kad jos sau rezervuo
jančios visas priemones, jeigu So
vietai tęstų Berlyno skaldymą. Ko
kios tos priemonės būsiančios, ne
prasitariama, tačiau jų tikslas — su
kliudyti galimus susidūrimus, kurių 
tikrai laukiama Berlyne ateinantį 
sekmadienį, (z) ’

EUROPOS UNIJA VEDANTI 
Į KARĄ

pareiškė Italijos komunistų vadas 
Togliatti

Romoje vykusi Europos Unijos 
konferencija Italijos komunistų par
tijos vadui Togliatti sudarė nemalo
nų prieskonį. Todėl jis komunisti
niame laikraštyje „Unitą“ parašė, 
kad „tikroji Europos vienybė... yra 
tų žmonių vienybė, kuri kovoja prieš 
Imperializmą ir jų nusikalstamus 
planus suskaldyti ir sunaikinti žmo
niškumą“. Federalistų konferenciją 
jis pavadino „Churchillio ir ameri
kiečių draugų europizmu, siekiančiu 
tiktai sukurti antisovietinę ir antl- 
socialistinę sąjungą".

Kada vartotinas veto?
Reuteris praneša, kad D. Britani

ja, JAV, Prancūzija ir Kinija pasiūlė 
35 klausimus, kuriuos Saugumo Ta
ryboje besvarstant neturėtų būti var
tojamas veto. Tai daugiau procedū
riniai klausimai.

Jie taip pat pateikė visumos su
važiavimo mažajam politiniam ko
mitetui rezoliuciją, kurioje siūloma 
„didiesiems penkiems“ siekti susita
rimo tarpusavy ir kad Saugumo Ta
ryboje būtų nepriimta dėmesin veto 
teisė, jei iš vienuolikos Tarybos na
rių 7 pasisakytų teigiamai ar neigia
mai. Rezoliucijoje rekomenduojama, 
kad kiekvienas „penkių didžiųjų“ 
panaudotų veto teisę tik ypatingos 
svarbos klausimus sprendžiant, kada 
liečiama J.Tautų visuma.

Lenkijos atstovas p. J. Katz Su- 
chy pasipriešino šiai rezoliucijai (ma
tyt, įsakė Kremlius, red.), nes veto 
esanti mažumos gynimo teisė, ap
saugojant! nuo daugumos valios. Tą 
proga galimą pridurti Maskvos ra
dijo pranešimą, kuriame buvo pasa
kyta, kad jeigu nebūtų veto J.Tau- 
toM, Sovietai jose nedalyvautų. (DM)

1
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Jų drąsa ir patirtis tebūna visiems 
kitiems pavyzdys / DALYVIŲ SUVAŽIAVIMAS^

Lapkričio 23 d. Hanau, lietuvių 
stovykloje įvyko reikšmingas Lietu
vos Laisvės Kovų Dalyvių suvažiavi
mas. Į suvažiavimą iš visų trijų va
karinių zonų atvyko per 70 atstovų. 
Čia matėme buvusių kariuomenės 
aukštų karių — generolų, kito rango 
karininkų, Vyčio Kryžiaus kavalie
rių, savanorių kūrėjų, laisvės kovų 
dalyvių, Mažosios Lietuvos vadavi
mo dalyvių, KZ-tuose kentėjusių ir 
daugelį kitų, kurie vienokiu ar kito
kių būdu kovojo dėl Lietuvos laisvės. 
Jų veiduose atsispindi gilūs kovų iš
gyvenimai, tačiau iš jų sielų spindi 
drąsa ir ryžtas tą kovą tęsti iki galu
tinės pergalės. Šio suvažiavimo tiks
las — sujungti į vieną kovojantį ir 
stiprų sambūrį visus, kurie kovojo 
ar tebekovoja vienokiu ar kitokiu 
būdu dėl Lietuvos išlaisvinimo, gi 
pati sąjunga pasirenka aukščiausiu 
tikslu — kovoti dėl laisvės įr ugdyti 
bei palaikyti tautiečių sąmonėje soli
darumą ir ryžtingumą didiesiems 
Tėvynės vadavimo žygiams.

Suvažiavimas pradėtas lapkričio 
23 d. — Kariuomenės 30 metų sukak
ties ženkle. Iš ryto tautinėje kryžiaus 
aikštelėje pakeliama mūsų trispalvė. 
Aikštelėje gausus senųjų kovotojų 
būrys, moksleiviai ir visuomenė. 
Stovyklos vadovas — KZ-tininkas 
Grigolaitis taria trumpą žodį į susi
rinkusiuosius. Pabrėžia mūsų kariuo
menės reikšmę Nepriklausomybės 
metais ir pareiškia dėkingumą vi
siems, kurie didelėmis aukomis ir pa
sišventimu laimėjo anais metais 
laisvę.

Stovyklos koplyčioje atlaikytos 
iškilmingos pamaldos. Jų metu kun. 
Panavas pasakė jausmingą, tėvynės 
meilės ir pasiaukojimo mintimis pa
mokslą. Per pamaldas nuotaikingai 
gieda „Dainavos", ansamblis, vado
vaujamas muz. Br. Jonušo. Po pa
maldų suvažiavimo dalyviai, sava
noriai kūrėjai ir kiti sudeda vainikus 
prie koplyčioje esančio paminklo 
„Zuvusiems tautos didvyriams ir 
kankiniams“.

Po pamaldų suvažiavimas prade
da iškilmingąjį ir darbo posėdžius.

Suvažiavimą atidarydamas LK- 
KS Sąjungos Centro Valdybos pirmi
ninkas iiiiciatorių vardu pasveikina 
suvažiavusius, prisimena Lietuvos 
lasvės kovas ir tuos mūsų didžiuosius 
didvyrius, kurie savo krauju ir mir
timi iškovojo tėvynės prisikėlimą. 
Iškėlė šio suvažiavimo reikšmę ir 
kvietė visus su ta pačia drąsa ir tė
vynės mfeile eiti tikraisiais kovos 
vieškeliais į Nepriklausomą Lietuvą.

Sudaromi garbės ir darbo prezi
diumai. Suvažiavimą sveikina gen. 
Plechavičius, Sv. Sosto Delegato var
du — kun. dek. Gelažius, LTB Cen
tro Komiteto — Gaučys, Hanau 
bendr. komiteto pirm-kas Survila, 
profesorių draugijos vardu — gen.

Dirmantas, skaučių Seserijos vardu 
— rašytoja Vaičiūnienė, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos — Merkelis, 
Dailės Instituto — dali. L. Vilimas, 
Teisininkų draugijos — J. Iva
nauskas, Saulių sąjungos — Andrius, 
Mokytojų vardu — Maldelkls, Pro
fesinių sąjungų — Naglius. Be to, 
raštu suvažiavimą pasveikino Škirpa, 
gen. Musteikis, Varlakojls ir gen. 
Mieželis. Suvažiavimą sveikinusieji 
pareiškė daug gražių linkėjimų besi
kuriančiai sąjungai ir gilių simpati
jų brangiems mūsų tautos kovų da
lyviams, kad jų vesta, ugdyta ir da
bar tęsiama laisvės kova būtų tokia 
pat sėkminga, kaip anais didžiųjų 
kovų metais.

Suvažiavimas apsvarstė visą eilė 
svarbių klausimų ir priėmė naujai 
suvažiavimo įkurtos „LIETUVOS 
LAISVES KOVŲ DALYVIŲ SĄJUN
GOS“ įstatus.

Išrinkti Sąjungos valdomieji or
ganai: į sąjungos centro valdybą — 
gen. St. Raštikis, gen. Plechavičius, 
Br. Ivanauskas, J. Bullka, J. Ka
minskas, E. Simonaitis ir A. Rėklai
tis; Garbės Teisman — gen. Mieželis, 
A. Navickas, M. Mackevičius; Kon
trolės komisijon — gen. M. Rėklai
tis, J. Dragunevičius ir J. Grigolaitis.

Suvažiavimą baigus, buvo nulei
sta aikštelėje vėliava. Vėliavos nu
leidimo metu žodį tarė Rimašauskas, 
suvažiavimo dalyvius ir visus lietu
vius kviesdamas išlaikyti tėvynės 
meilės ugnį.

Vakare teatro salėje įvyko bendra 
Hanau lietuvių ir suvažiavimo daly
vių akademija — iškilmingas kariuo
menės 30 metų sukakties minėjimas.

Kasselio padangėje
Lapkričio 18 d. savišvietos paskai

tų ciklo*rėmuose buvo A. Vilainio 
paskaita tema „Lietuvos piliakalniai 
ir pilys“. Po paskaitos parodytas 
kultūrinis filmas apie anglis ir me
delių sodinimą. Apie anglis atskirai 
papasakojo ir filmą paaiškino Dr. 
Krivickas, o apie medelių priežiūrą 
ir sodinimą — Agr. Kaunelis.

— Stovykloje gyvenąs dail Adam- 
kevičius pakviestas dalyvauja Nord- 
hesseno menininkų parodoje, vyks
tančioje Kasselio Landesmuseum pa
talpose. Dail. A. Adamkevičius yra 
išstatęs 3 grafikos darbus, visą eilę 
knygos iliustracijų ir autoportretų.

— Lapkričio 23 d. gražiai paminė
tos Lietuvos kariuomenės įsikūrimo 
30 metų ir kartu Lietuvos Himno 50 
metų sukaktys. Ryte stovyklos baž
nyčioje atlaikytos gedulingos pamal
dos ir Šv. Mišios už mirusius ka
rius. Minėjimo dvasiai pritaikytą pa
mokslą pasakė neseniai iš Hanau at
vykęs kun. Sateikis. 19 vaL teatro

Garbės prezidiume matome pir
mūnus, Vyčio Kryžiaus kavalierius, 
garbingus anų metų kovotojus, LTB 
ir organizacijų atstovus. Minėjimo 
metu gen. St. Raštikis skaitė gilios 
prasmės paskaitą, nušviesdamas mū
sų kariuomenės įsikūrimą, jos kovas 
dėl Lietuvos laisvės 1918 metais ir 
vėliau. Prisiminė savanorius kūrė
jus ir visus kovojusius dėl mūsų tau
tos prisikėlimo. Paryškino mūsų ka
riuomenės vaidmenį Nepriklausomy
bės metais ir ką mūsų jaunoji ka
riuomenė yra pozityvaus davusi mū
sų tautai ir valstybei. Pabrėžė,, kad 
Lietuvos kariuomenės auklėtiniai ve
dė ir šiandien tebeveda pačią sun
kiausią tėvynės vadavimo kovą ir 
visos tos sudėtos tiek laisvės kovų 
metais, tiek vėliau, tiek sudedamos 
dabar užsitarnauja amžino lietuvių 
tautos dėkingumo — jiems priklauso 
didi lietuvių tautos padėka ir pagar
ba. Palietė ir kartais mūsų kariuo
menei daromus kai kuriuos priekaiš
tus, tačiau pabrėžė, kad tai įvertins 
istorija ir tik ji tars teisingą žodi, 
gi dabar dar ankstoka daryti spren
dimus, nes jie gali būti klaidingi.

Apie mūsų kariuomenės reikšmę 
ir jos žygius trumpą žodį tarė Vykd. 
Tarybos pirmininkas Sidzikauskas.

Po oficialiosios minėjimo dalies 
sekė meninė. Moksleiviai padekla
mavo patriotinių eilėraščių, pagrojo 
akordeonu ir pabaigoje moksleivių 
būrelis pavaizdavo mūsų Tėvynės 
pratizanų kančias, ilgesį ir kovą.

Po minėjimo suvažiavimo daly
viams ir svečiams buvo surengtas 
kuklus, tačiau labai jaukus pobūvis, 
kurio metu pasikeista nuoširdžiais 
žodžiais ir maloniai praleista valan- 

salėje susirinkta iškilmingam abiejų 
sukakčių minėjimui. Čia Lietuvos 
Kariuomenės įsikūrimo pradžią sul
tingais žodžiais nušvietė pik. Genys. 
Taip pat P. Maželis paanalizavo Lie
tuvos Himno turinio bei jo autoriaus 
savybės. Meninėje dalyje, kurioje 
dalyvavo mokyklos ir gimnazijos 
mokiniai, buvo duota įvairoka pro
grama. Be atskirų eilėraščių dainų 
ir šokių, parodytas P. Maželio reži
suotas literatūros ir dainų montažas 
„Mano Lietuva“. Stipriausia progra
mos dalis buvo J. Matulaitienės pa
ruošti šokiai „Gyvataras“ ir „Pajū
riais pamariais“. Gerą įspūdį padarė 
puikios dekoracijos, pieštos P. Ma
želio. Muzlkalinei daliai vadovavo 
Pr. Turūta, akomponavo — Gražina 
Rušaitė. Minėjimas buvo baigtas vi
sų sugiedotu Tautos Himnu.

— Lapkričio 24 d. savišvietos ci
klo tolimesnėje paskaitoje ekon. 
Kvieska kalbėjo apie „Socializmą ir 
jo silpnybes“. Edv. S.

dėlė. Pobūvyje dalyvavo didelis lie
tuvių bičiulis Amerikos lietuvis ka
riškis Girkontas su ponia ir dukrele 
bei Amerikos lietuvis Itn. EHionis. 
Svečiams įteikta dovanėlių.

Ta proga tenka pridurti, kad 
didžiausią šio suvažiavimo sunkumo 
naštą nešė L.K.K.S.Sąjungos Hanau 
skyriaus nariai ir tik jų didelių pa
stangų dėka buvo pasiektas toks jau
kus ir mielas svečių priėmimas, jie 
savo stropumu laidavo gražią suva
žiavimo tvarką.

Laisvės kovų dalyvia skirstėsi taip 
pat susimąstę, tačiau pasisėmę naujų 
jėgų ir ryžto naujiems darbams ir 
žygiams. Tegul šių kovotojų patirtis 
ir drąsa būna mums gyvuoju pavyz
džiu ir tegul praminti takai mums, 
jauniesiems, rodo teisingus, vienin
gus artimo ir tėvynės meile pagristus, 
Tėvynės vadavimo kovos niekada 
neatsižadančius kelius į mielą mūsų 
tėvynę Lietuvą, kurios taip šiandien 
ilgisi kiekvienas lietuvis bet kuriame 
žemės kampe.

Musiį tautiečiai neužmiršta savųjų
Iš Kasselio-Mattenbergo stovyklos 

išvykę 10 tautiečių darbams į Kana
dą šiomis dienomis atsiuntė vietos 
parap. klebonui, LTB Apyl. Komite
tui ir L.R. Kryžiaus skyriui šio turi
nio laišką:

„Lygiai prieš metus laiko mes su 
širdgėla atsisveikinome su Matten- 
bergo lietuvių stovykla, palikdami 
ten tėvus, brolius ir artimuosius. Ta
da mes leidomės į visai mums nepa
žįstamą kraštą Kanadą. Dar kelyje 
bebūdami, laužėme galvas ir statė
me sau įvairiausius klausimus. Ką 
mes rasime ir kokiose sąlygose teks 
mums kurtis laikinoje tėvynėje? 
Šiandien visa mūsų grupė, suside
danti iš dešimties lietuvių, esame są
žiningai baigę savo sutartis. Per tą 
laiką susipažinome su savo laikinąja 
tėvyne, jos žmonėmis, jos papročiais 
ir, kaipo lietuviai, esame gerai šioje 
apylinkėje užsirekomendavę. Laiki
nąja mes neapsivylėme ir mes lin
kime, kad kuo daugiau mūsų tautie
čių rastų sau laikinį prieglobstį.

Būdami nepalyginti geresnėse są
lygose už jus, mes siunčiame, nu

Ansamblių sutemos
Taip jau likimo buvo lemta, kad 

mūsų garsieji ansambliai, dar nese
niai su pasisekimu patys triumfavo, 
keldami tremtinių nuotaikas, dabar 
vienas po kito likviduojasi. Nenuo
stabu, kai dėl dalies choro dalyvių 
išvykimo į užjūrį buvo priversti pa
siduoti likimui „Scheinfeldo“ ir „Se- 
ligenstadto“ ansambliai. Bet kai be 
gilesnės priežasties, savomis ranko
mis stengiamasi susilikviduoti, esti 
daugiau nei keista.

Negalima būtų tiksliai pasakyti, 
kuria liga serga „Čiurlionis“, bet kad 
„Dainavos“ ansamblį per visą laiką 
lydi nesėkmė, tai faktas. Nežinia, 
gal tai prieš keletą metų pašalinto

vieno iš dirigentų dvasia ansamblį 
persekioja ar kurios kitos priežastys 
ne kartą jau buvo pri vedusios an
samblį prie visiško iširimo. Staiga 
sužinome, kad dabartinis ansamblio 
dirigentas Br. Jonušas taip pat jau 
pašalintas. Tokie nuostabūs reiški
niai gali būti tik juodos dvasios pa
dariniais, viską griaunančiais ir nie
ko geresnio neduodančiais. O pačiam 
dirigentui už kelių metų kruopštaus 
darbo vaisius — ansamblio meninės 
vertės iki reprezentacinio lygio pa
kėlimą — padėkos „vainikas".

Ar verta mums patiems nuodyti 
savo gyvenimą, kai esame ir taip 

|jau iš visų pusių spaudžiami? V. M.

Motiekaitienė 
ir Jakubėnas Munchene

Didžiausią Mūncheno Warner sto- , 
vykią aplankė pian. komp. VL Jaku
bėnas ir operos solistė Iz. Motiekai
tienė. Jie čia lapkričio 22 d. davė 
puikų koncertą, kurį lietuviškoji pu
blika priėmė su pakilusia nuotaika. 
Tenka apgailestauti, kad ne visi šį 
koncertą galėjo-išgirsti, nes tą dieną 
daugelis gyventojų buvo priversti 
kraustytis iš vienų kambarių į kitus, 
ir dalį patalpų užleisti iš Bad Aib- 
lingo atkeltiems jugoslavams. Ta 
proga vietos lietuviai iš tikrųjų ap
gailestauja, kad Eichstatto lietuviai 
atsisakė keltis į Mūncheną, kaip buvo 
numatyta, ir dėl to tą vietą teko už
leisti jugoslavams. Jei Eichstatto lie
tuviai būtų čia atsikėlę, lietuviškoji 
bendruomenė Munchene būtų gero
kai sustiprėjusi; dabargi išėjo prie
šingai. M. G.

pirkę už mūsų visų solidariai suau
kotus pinigus, 4 maisto pakietėlius, 
susidedančius iš 15 kg riebalų ir 10 
kg cukraus. Šie pakietėliai yra ski
riami ligoniams, kurie yra patekę 
blogiausion materialinėn padėtim 
Labiausia atsižvelgti į tuos, kurie iš 
užjūrio negauna jokių maisto siunti
nėlių. Taip pat neužmirškite Merx- 
hauseno ligonių.

Visa mūsų grupė siunčia Jums ir 
Jūsų vadovaujamai stovyklai linkė
jimų.“ Pasirašė: Br. Dirsė, St. Ba- 
rančiukas, A. Bočkus, S. Stankevi
čius, VI. Benderius, J. Dailidė, A. 
Dirsė, J. Dubininkas, J. Kazlauskas 
ir J. Zigmantas.

Šis gražus mūsų tautiečių mostas 
rodo, kad ir emigracijoje tremtiniai 
nepraranda kilnios lietuviškos dva
sios, kurią jiems išugdė gimtoji že
mė. Jie nepaskęsta svetimuose sū
kuriuose, bet tinkamai atstovauja 
lietuvio vardą. Linkėtina ir toliau 
šiems vyrams vadovautis tais pri
gimtais jausmais, kurie laisvės va
landai išmušus sugrąžintų Lietuvai 
juos tvirto kūno ir dvasios.

A. VILKAS (23)

SIAUBAS EINA PER EUROPAc
ATSIMINIMAI

— Kaip galėjau kam duoti, kad iš visų čia esančių aš 
vienas tik tą vieną laikroduką teturiu.

Lenkiuko gudrybė nepasisekė.
Pas Julę užtinka gražią šilkinę suknelę.
— Čia vokiška.
— Kur vokiška! Tat iŠ Lietuvos! Tokių Vokietijoje ne

buvo,
— Bet... mums reikia melžėjoms..., — atvirai prisipa

žįsta rusas ir paima.
Nuo Prano atima gerąjį žemėlapį. Kratos tikslas pasirodo 

aiškus.
Klaipėdiečių vežimuose randa vokiškų vėliavų, šovinių, 

pistoletų. Laimė, kad Vyto tėvas iš anksto pasakė nieko apie 
juos nežinąs.

Mus paleido, o ką su jais padarė, tegalėjome spėti: So
vietų Sąjungoje sprendimas tokiais atvejais aiškus — su
šaudyti.

Apie mūsų koloną siuva pažįstamas rusų lengvas veži
mas, čia pralenkdamas, čia praleisdamas. Paskui liepia va
žiuoti į Berent’ą, o patys pirmi nudarda.

Mes labai suklydome. Ant kelio užstatyta kartis ir už
rašas: „Dokumentų patikrinimas“. (Visos iškabos, visi už
rašai — baltame fone mėlynos raidės.)

Mums liepia sustoti prieš komendantūrą, t. y. NKVD, 
bet tas vardas jau patiems rusams kelia šiurpą, todėl reikia 
pakeisti švelnesniu: „Komendantūra“.

Laukiame. Štai gatve eina vokiečių procesija, varoma 
lenkų policijos. Prieky — du vokiečiai neša paėmę už ragų 
karvės galvą.

Lenkai, labiausiai nukentėjusi tauta (iš tų, kurios turėjo 
valstybę) per šį II-jį pasaulinį, totalinį karą, keršijo vokie
čiams už milijonus išžudytų ir kankintų taitiečių, už gėdos 
ženklą ,JP“, už deportuotų darbininkų vergiją... Vargas ir 
panieka turi kristi ant tautos, kuri niekino kitas...

Vietoje partijos vėliavų, dabar naciai (o visi sveiki vo
kiečiai 99 ’/» naciai!) nešasi karvės galvą. Gyvenimas nusikva
tojo plačiu plačiausiu šypsniu iš pastangos pavergti pasaulį...

Gyvenk ir nepersistenk, nenorėk blogo kitam, — būsi 
laimingas.

Mus jaunuosius (11 vyrukų) suvaro į II aukštą. Turime 
ilgai stovėti tardomųjų minioje. Mozūrą, kuris pasisakė esąs 
lenkas, paleido.

Vienas vokietis kariška uniforma stovi nuleidęs galvą, 
o lenkai, nors jie patys laukia tardymo eilės, kiša jam kumštį 
po nosimi ir šaukia:

— E, ak... sin, Fric, gal tu koks SS! Tokie mus kankino 
koncentracijos lageriuose. Tik sušaudyti tokius!

Vokiečio didybė dingusi.
Mūsų vežimus iškratė ir apiplėšė. Man nebuvo ko gailė

tis, nes nuosavą kostiumą turėjau apsivilkęs, o daugiau nieko 
vertingo neišsivežiau iš Lietuvos. Tačiau Vyto tėvų ir kitų 
šeimų atėmė dar iš Lietuvos išsaugotus drabužius ir kt., saky
dami, kad tai esą Vokietijoje pagrobti.

Fronte kariai, atkišę automatus, visus vertė plėšti. Pa
keliais matėme, kaip rusai sustabdo vokiečių koloną, atiminė
ja geresniuosius daiktus ir atidavinėja lenkams, rusams. 
Mums taip nepasitaikė, bet vėliau kai kurie lietuviai tokiu 
būdu, pasakojo, prievarta gavo kibirus taukų, batų, drabužių.

Sovietų Sąjungoje vyksta ne viengubas plėšimas, bet 
padvigubintas, patrigubintas,... stachanoviškas.

— Piešk! — skamba šis nerašytas įsakymas sovietų pi
liečiui, — bet tylėk, kai tave valstybė ir NKVD apiplėšia.

Vyto tėvą ir Algį paleidžia. Miškinis, Policininkas ir dar 
kelt buvo anksčiau nuo mūsų atsiskyrę. Martišauskus, suži
noję apie jų nekokią praeitį, palikome smėly. Jie atvažiavo 
vėliau. Vyrą paleido, nes Martišauskienė pradėjo baisiai 
verkti. Mus surašo, o sutemus, nepaisydami Julės verksmo, 
perdavė sargybiniams varyti į kalėjimą. Biaurūs plokščia- 
veidžiai mongolai, NKVD tarnai, paėmė varyti per miestą. 
Nejauku. Prie vienų namų rūsio liepia palaukti, čia kalėji
mas, ir jį reikia ištuštinti.

— Vyrai, mus šaudys! — tragišku balsu taria Vytas.
Aš abejoju: atrodo — nėra už ką!
Suvaro į požemį. Patamsy sugulame ant šiaudų. Iš kori

doriaus krinta truputis šviesos. Kvapas nekoks. Jaučiu, kad 
parazitai rėplioja kūnu. Ima šaukti tardymui. Mane su Za- 
ganevičium iššaukia paskutinius. Laukiame koridory. Iš vie
no kambarėlio girdėti:

— Tu buvai Volkssturm’el
— Ne!
— Tu buvai! Kaip tu, lenkas, galėjai stoti į Voika- 

sturm’ą? Ar prisipažįsti?
— Galiu prisiekti.«.

Mus įveda į neblogą kambarį. Ant sofos patogiai sėdi 
NKVD-istas, labai nuleistais pečiais, laibų pirštų, matyti, ne 
darbo žmogus.

Pasisakau buvęs studentas, tarnavęs pašte, į Vokietiją 
paėmė OT darbams, perdavė i Arbeitsamtą, dirbau pas ūki- 
ninką ... ■

— Kiek laiko tarnavai OT?
— Aš netarnavau.
Tai biaurus klausimas. Aš jaučiu suklydęs. Man reikėjo 

sudeginti dokumentus, apsivilkti savo nunešiotą skrandutę ir 
vaidinti proletarą. t

Dabar mane gaudys žodžiais. Įtempiu visas proto jėgai 
nesuklysti, kai iš naujo klaus.

Jis duoda visokių suktų klausimų, vadindamas mane 
ponu.

— Kodėl jūs sakote „pan“; mes buvome papratę sakyti 
„draugas“.

Jis. jau nuvargęs žiovauja. Laikrodis rodo 12 vaL
— Taip, draugai, jūs „ch ... vo“ pasielgėte Lietuvoje.
— Mūsiškiai — tai tik lašas jūroje. Rusai dar blogiau 

elgiasi, pavyzdžiui, „vlasovcai“...
Šitas žodis jį užmigdo. %
— Taip, taip, suprantu, suprantu, — sumurma, guldama! 

ant sofos ir pamodamas sargybiniui.
Mus abu vėl išveda į tą pačią kamarą. Jau ten randa 

beveik visus, išskyrus Žemaitį, Rainį ir dar kelis. Kitus tardą 
labai švelniai, ypač tuos, kurie nemokėjo rusiškai
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I-jo Prūsų Lietuvių Pulko steigimas 1918 m.
30 metų sukakčiai paminėti

Kovoje dėl Lietuvos žemių surinkimo Prūsų Lietuvoje 1918 m. lap
kričio 30 d. pasireiškė viešumoje Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba, Jos 
tikroji misija buvo reikšti pasauliui ir Lietuvai šios teritorijos, dar Įjung
tos j Vokietijos valstybę, lietuvių gyventojų norą ir valią atsiskirti nuo 
Vokietijos ir Įsijungti 1 Lietuvos valstybę. Tik iš dalies jų noras buvo 
Įvykdytas; prie Lietuvos buvo prijungta tik tos teritorijos dalis — Klai- 
pėdos kreštss.

Čia prisimindami Prūsų Lietuvos Tautinės Tarybos 30 metų sukakti, 
pažymime, kad tie patys siekimai ir ta pati misija, kurią yra atlikusi tada 
Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba, tenka dabar susikūrusiai Mažosios Lietu
vos Tarybai, reiškiančiai valią gyventojų tos Prūsų Lietuvos teritorijos, 
kuri dar yra likusi anapus Lietuvos valstybės ribų.

Mažosios Lietuvos darbuotojams 
aiškiai nusistačius savąjį kraštą at
skirti nuo Vokietijos ir jį Įjungti 1 
neprikausomą Lietuvos valstybę, rei
kėjo stengtis, kad tasai nusistatymas* 
galėtų būti įvykdytas. Didžiosios Lie
tuvos patyrimas rodė, kas reikia da
ryti. Nors jau 1918 m. vasario 16 d. 
buvo paskelbtas nepriklausomybės 
aktas, bet gyvenimas parodė, kad 
nepriklausomybė tebuvo tik popie
riuje, kol neatsirado ginkluotų pajė
gų Lietuvos laisvei ginti, kol 1918 m. 
lapkričio mėn. imta organizuoti Lie
tuvos kariuomenė; atseit, Lietuvos 
kariuomenės organizavimo pradžia 
sutapo su tomis dienomis, kada Til
žėje susikūrė Prūsų Lietuvos Tau
tinė Taryba ir pradėjo pirmuosius 
Mažosios Lietuvos vadavimo žygius.

Kad tiems žygiams būtinai reikės 
ginkluotos paramos, aiškiai rodė Di
džiosios Lietuvos patyrimas. Dėl to 
Mažosios Lietuvos darbuotojai ned
vejodami pritarė sumanymui, kad ir 
Prūsų lietuviai stotų 1 tėvynės gy
nėjų eiles. Šitą sumanymą atsivežė 
Tilžėn Prūsų lietuvis Jurgis Auk
štuolaitis, kurs pasaulinio karo metu 
buvo vokiečių kariuomenės puskari
ninkis ir ilgesni laiką dirbo Vilniuje 
vokiečių karo cenzūros ištaigoje. Čia 
jis pradžioje buvo lietuviškųjų raštų 
vertėjas, o vėliau buvo paskirtas 
cenzoriumi. Betarnaudamas minėto
je Įstaigoje, Aukštuolaitis pasitarna
vo lietuviams: pvz., sužinojęs, kad 
vokiečiai rengiasi kuri lietuvių lai
kraštį konfiskuoti, tuojau perspėda
vo. Tuo būdu pavykdavo konfiskuo
jamojo laikraščio tam tikrą egzem
pliorių skaičių paslėpti ir vėliau slap
tai išplatiniti. Šitokiais patarnavi
mais Aukštuolaitis įsigijo Vilniaus 
lietuvių pasitikėjimą.

Tilžės lietuviams Aukštuolaitis 
buvo nepažįstamas, nes nors buvo 
kilęs iš lietuvių žvejų šeimos, bet 
jaunutis tebūdamas buvo išvykęs į 
Berlyną, kur mokėsi misionierių se
minarijoj, o iš jos išstojęs, susirado 
tarnybą privačioje įmonėje ir pasiliko 
gyventi Berlyne, Tilžiškiai lietuviai 
tide apie jį težinojo, kiek buvo gir
dėję apie Aukštuolaičio veiklą Vil
niuje, o iš prieškarinių laikų tebuvo 
girdėję tik tiek, kad jis dalyvavęs 
Berlyno lietuvių draugijoje. Atvykęs 
į Tilžę, Aukštuolaitis visiems atrodė 
karštas patriotas ir labai veiklus vy
ras. Niekam tada nė į galvą neatėjo, 

kad šitas vyras turi didelio avan
tiūristo palinkimų. Pasitikėti Aukš
tuolaičiu juo labiau davė pagrindo 
jo atsivežtas Krašto apsaugos mi
nisterijos 1919 m. sausio 8 d. įgalio
jimas sudaryti vieną batalioną karei
vių ir supirkti tam visam reikalingą 
medžiagą.

Nors tame rašte nebuvo pasakyta, 
kur, būtent, Aukštuolaitis turėtų or
ganizuoti karių batalioną, bet jisai 
manė turįs teisę tatai daryti kur tin
kamas, o kadangi Mažoji Lietuva yra 
mūsų tėvynės dalis, kurią taip pat 
privalu išlaisvinti, tai gautąjį užda
vinį jis buvo sumanęs atlikti Mažoje 
Lietuvoje ir organizuoti ne batalio-
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1 ■ 1 ......— Amerikoje. Kas Jis?
Chicago (Illinois, U.S.A). — Tai 

teisių mokslų Dr. Pijus Grigaitis, 
pirmutinio Amerikos lietuvių dien
raščio „Naujienos“ pirmasai ir da
bartinis redaktorius. Jis taip pat da
bar yra Amerikos Lietuvių Tarybos 
narys ir drauge vykdantysis (egzeku- 
tyvinis) sekretorius.

Dr. Grigaitis atstovauja (faktiškai 
vadovauja) Amerikos Lietuvius so
cialistus (socialdemokratus). Gi 
„Naujienos" — paties Dr. Grigaičio 
žodžiais tariant — yra nepriklauso
mas dienraštis, apie kurį buriasi de
mokratiniai socialistai, liberalai ir 
nepartiniai. Dr. Grigaitis Amerikos 
lietuvių gyvenime yra tokia asmeny
bė, kurią norėsi ar nenorėsi, bet tu
rėsi pastebėti ir pripažinti. Retai pa
sitaiko žmonės su tokia įtaka, įvairia 
ir įdomia biografija.

Keletą dienų prieš Amerikos Pre
zidento rinkimus Dr. Grigaitis leido 
man pas jį užeiti ir papasakoti „Mū
sų Kelio“ skaitytojams, ką būsiu gir
dėjęs iš jo.

— Nenorėčiau Jus, Daktare, ilgai 
varginti. Gal yra kur nors jau at
spausta Jūsų biografija.

— Nėra.
— Ar galėčiau gauti Jūsų nuo

trauką „Musų Keliui“?-
— Neturiu.
Kaip Jums atrodo, Daktare, kas 

bus išrinktas sekančiu Amerikos pre
zidentu — Truman ar Dewey?

ną, bet visą Prūsų lietuvių pulką. 
Tuo reikalu Aukštuolaitis buvo su
šaukęs Tilžėje keletą slaptų susirin
kimų. Vyresnieji ir daugiau patyru- 
sieji darbuotojai pritardami, kad 
pulko organizavimas yra reikalingas, 
matė tačiau ir tuos sunkumus, kurie 
stovėjo šiam sumanymui skersai ke
lio. Buvo nurodoma, kad vokiečių 
karo valdžia, kuri visais galimais bū
dais trukdė lietuvių kariuomenės or
ganizavimą Didžiojoje Lietuvoje, jo
kiu būdu neleis to daryti Prūsuose, 
kurie nuo Vokietijos juk dar nebuvo 
atskirti Ne tiktai neleis, bet dar 
trauks organizatorius atsakomybėn, 
kaltindami valstybės išdavimu. Be 
to, Prūsų Lietuvoje visi vyrai, galin
tieji ginklą pakelti, buvo sumobili
zuoti į vokiečių kariuomenę. Jie visi 
buvo be galo išvarginti kare ir dau
giau nieko nebenorėjo, kaip tik ra
mybės ir poilsio. Labai žymi tų vy
rų dalis buvo Užsikrėtusi antimilita- 
riška dvasia, kuri, vokiečių kariuo
menei beyrant, plačia banga buvo 
užliejusi apkasus ir kareivines. To
dėl Mažojoje Lietuvoje nebuvo vil-

— Nėra ko pranašauti. Tuoj pa
matysime. Dewey geras kalbėtojas 
— tai daug reiškia rinkimų propa
gandoje. Bet gi Trumanas yra-pre
zidentas, tik silpnesnis kalbėtojas. 
Bet juk Trumanui prezidentaujant 
Amerika turi tokią aukštą ūkio kon
junktūrą. Darbo klek. nori. O juk ne 
visuomet Amerikoje taip yra. Tru
manas sukūrė jo garsiąją „Trumano 
dokriną“ („Stop komunizmas“ — ma
no pridėta) ir „Marshallio (Europos 
atstatymo) planą“. (Dabar, kaip tik 
šiandien, visų milžiniškiausiam nu
stebimui, vėl išrinktas Amerikos pre
zidentu).

Dr. Grigaitis yra ne tik kietai su
sijęs su Amerikos lietuvių visuome
niniu gyvenimu, bet jo biografija 
yra dalis labai įdomaus ir pavojingo 
Lietuvos visuomeninio laikotarpio. 
Jaunieji to gal ir nežino, o senesnieji 
pirmiršo. O ir žinoti tai nebuvo leng
va. Grigaitis daugiausia dirbo po
grindyje, prieš 1905 metų revoliuciją 
ir jos metu.

Dr. Grigaitis gimė Dudaičių kaime 
(Suvalkijoje, Kudirkos Naumiesty) 
ir baigė Marijampolės gimnaziją. 
(Dvejis metus gimnaziją laukė Min
taujoje). Baigęs gimnaziją, 1903 me
tais įstojo į Petrapilio universitetą 
teisės studijuoti. Už pogrindinį vei
kimą ir dalyvavimą 1905 m. revoliu
cijoje (Petrapilyje, daugiausia Suval-

Į ties sutelkti bent kiek didesnį skal- 
| čių vyrų, norinčių stoti j lietuvių ka
riuomenės eiles. Atsimenant, kad 
tautiškai susipratuslųjų lietuvių Ma
žojoje Lietuvoje tebuvo nedaug ir 
kad čia ilgą metų eilę patys lietuvių 
— konservatorių vadai uoliai darba
vosi, ugdydami mūsų žmonių tarpe 
prisirišimą prie Vokietijos, tegalima 
buvo laukti labai nedidelio savano
rių skaičiaus.

Pabojant visas suminėtas aplin
kybes, prieita išvada, kad:

1. Mažosios Lietuvos teritorija 
nėra tinkama vieta lietuvių savano
rių kariuomenei organizuoti;

2. Mažojoje Lietuvoje tuo tarpu 
tegalima rasti tinkamų vyrų tik 
puskarininkių ir instruktorių kadrui 
bei keletą karininkų.

Tos išvados, kaip matome, buvo 
nepalankios Aukštuolaičio sumany
mui, ir jo projektas suorganizuoti 
Prūsų lietuvių pulką turėjo būti at
mestas, bet antra vertus, tėvynės pa
dėtis buvo tokia tragiška, kad Prūsų 
lietuviai negalėjo ramiai žiūrėti, kas 
dedasi anapus buvusios rusų-vokiečių

kijoje) buvo nuteistas mirti. Iš ka
lėjimo pabėgo. Atsidūrė Šveicarijoje, 
kur tada Friburge studijavo jo brolis
— dabar prelatas Grigaitis. Pabuvęs 
Šveicarijoje 3 mėnesius, išvyko Ame
rikon kaip Lietuvos Socialdemokratų 
atstovas. Čia apvažiavo daugybę lie
tuvių kolonijų sų prakalbomis ir per 
trumpą laiką surinko 29 tūkstančius 
rublių ir persiuntė Lietuvos social
demokratams į Lietuvą. 1907 metais 
pasiryžo ir pats Grigaitis grįžti į Lie
tuvą. Nuvyko į Paryžių. Bet čia su
žinojo, kad Lietuvon grįžti jam 
neįmanoma. Tada nuvyko Šveicari
jon. Berno universitete baigė teisių 
mokslus Ir ten pat dar 2 metus stu
dijavo filosofiją. 1912 metais vėl grį
žo Amerikon. Čia įsigijo teisių 
mokslų daktaro laipsnį. 10 mėnesių 
redagavo^ Baltimorėje savaitraštį 
„Pirmyn“, o 1914 metais buvo pak
viestas redaguoti „Naujienų“ savai
traščio. Kaip tik karas prasidėjo, 
„Naujienos“ virto dienraščiu. Ir da
bar jis yra dienraštis, o Grigaitis jo 
redaktorius (tik 1919 m. keletą! mė
nesių buvo pasitraukęs, bet vėl buvo 
pakviestas atgal).

Tokia yra biografinė santrauka. 
Kitą kartą apie tai, kaip Grigaitis 
kėlė revoliuciją Petrapilyje ir Ma
rijampolėje, o Dr. Griniaus prašomas
— režisavo ir pats vaidino veikale 
„Amerika Pirtyje" Marijampolėje. 

sienos. Lietuva buvo iš visų pusių 
priešų apsupta. Bolševikiškoji rau
donoji armija slinko į Lietuvą, grū
modama palaidoti dar nepražydusią 
tėvynės nepriklausomybę. Iš pietų 
pusės grūmojo lenkai. Todėl tatai 
net veiklesnieji darbuotojai, kurie 
buvo labai reikalingi čia pat Tilžėje^, 
kaip Simonaitis ir Vanagaitis, nedve
jodami atideda į šalį visus kitus rū
pesčius ir ryžosi imtis šautuvą. Dar
bą pradedant, buvo išleistas ir per 
patikimus žmones paskelbtas šitoks 
atsišaukimas;

LIETUVOS VYRAI! SUKILKIT! 
STOKIT Į KOVA! PRIES BOLŠE

VIZMĄ! TĖVYNĖ YRA BĖDOJ!
Šitas baisus pasaulio karas su sa

vo visomis neišpasakytomis baisybė
mis iškilo! Tiesa, jis be galo daug 
žmonių vargino. Bet reikia pripa
žinti, kad jis ir šiek tiek gero atnešė. 
Čia reikia pabrėžti, kad tik per karą 
pavergtųjų giminių išvalnyjimo 
klausimas iškilo ir Lietuva pasida
rė savystovė. Viskas buvo tvarkoj. 
Galinga Vokietija Lietuvai prižadėjo 
visokios paramos ir Lietuva ja vi
sai pasitikėjo. Tik nelaimė, visai ne
tikėtai iškilo Vokietijoj revoliucija, 
kuri visą tvarką valdžioj ir kariuo
menėj suardė. Ta pirma taip galinga 
Vokiečių kariuomenė tapo taip su
gadinta, kad ji nebeįstengė bolševi
kų gaujas sulaikyti. Vokiečiai aplei
do Lietuvos garsią sostinę be jokių 
kovų. Kelias dienas pirm to, buvo 
Berlyno valdžia lietuviams dar pa
žadėjusi, kad ji Vilnių tik tada ap
leis, kada Lietuvos kariuomenė taip 
susitvarkiusi ir sustiprėjusi bus, kad 
Lietuvos valdžia ir viena galės savo 
tėvynę ginti. Gal būt, kad Vokietijos 
valdžia ir norėjo savo pažadą lai
kyti. Bet kareiviai jos neklauso.

Kiekvienas nori įsakyti, bet nė 
vienas nenori klausyti. Tik taip ga
lėjo atsitikti, kad Bolševikai vis to
liau į Lietuvą įsiveržti galėjo. Jie. 
užėmė Šiaulius, Panevėžį ir dar ki
tus miestelius. Panevėžį Lietuvos 
kariuomenė viena be vokiečių pa
gelbės vėl išvalnyjo.

Iš viso to yra aišku, kad lietuviai 
ant vokiečių kareivių pasitikėti ne
gali. Be to, Vokietijos kareiviai, ku
rie „Grenzschutz“ tarnauja, yra daž
nai gana pasaką, kad jie prieš Bol
ševikus nei vieno šūvio nepaleis. Kas 
vokiečių kareiviams Lietuva? Ar 
jiems Lietuva rūpi? Ne, broliai. 
Mums turi mūsų tėvynė Lietuva rū
pėti! Mes turime ją saugoti!

Vyrų, kurie ginklą nusitvėrę tė
vynę saugoti gal, turime mes Didi 
Lietuvoj gana. O kas tai per vyrai? 
Jie dar nėra Bolševizmu užsikrėtę, 
kaip daug vokiečių kareivių. Jie sa
vo tėvynę myli ir nei jokiu būdu 
nebenori vergystės jungą dar kartą

(Pabaiga 5 psl.)

STASYS YLA (1)

ŠOK GĖRĘS-ŠOK NEGĖRĘS!
Ir kodėl man nešokti?

TIKRAI gi kodėl? Esi jaunas, turi miklias kojas, o dažnai 
if laisvo laiko. Mergelių nestinga — ir gražių, ir eiklių.

Muzika — ech, ta skambi šėldinanti muzika! Dievaž, ji para- 
ližuotą iš namų išvestų! Otie namai — tokia ankštuma: nei 
kur išsitiesti. Ne kažin kas ir tos barakinės salės — nei par
ketas, nei vašku teptas. Bet vis kitas pasaulis: spalvotais 
popieriais pertiestos lubos, šviesa kiek pakeista.

Seniai gali sau būti prirūkytame (nuo primuso ir pypkės) 
kambariūkšty: korteles sumeta, politikos dūmuose pasvaigsta. 
Moterys, vyresnės, turi kalbos apie vaikus ir dienos įvykė
lius. O mums gi kas? Eini, įsimaišai į jaunųjų minią, susi
randi pažįstamą veidelį, apsuki ratą, atsipūti, vėl ratą ir vėl 
ir vėl. Praeina valandos bematant. Nereikia laukti poryčio 
ir dūsauti. Suprakaituoji, kaip dalgę sukęs. Ir pesimizmas 
išgaruoja, ir ilgesys kažko išdulka šitame sukūry.

Ak, nesupaisysi tėvo ar motinos! Jiems vis negerai, kad 
šalia jų nesėdi. Ir mokytojai ne visuomet besusivaiko jauno 
žmogaus pasaulyje. Sako, užtenka: matotės gi kasdien, susi
tinkat klasėse, aikštėse per pertraukas; išsijuokiat Ir pasi- 
dainuojat, ar negana? Juk reikia ir pamokas paruošti ir 
gyvenimui kai ko išmokti — be gimnazijos ar universiteto.

Et, visų senių tokia kalba! Jie gal pavydi mums, patys 
nebegalėdami mitriai suktis, o gal privengdami savo antrųjų 
pusių. Pagaliau vis tie įtarimai: šokiuose nieko gera, tik 
nereikalingos pažintys, tik tuščias laiko gaišinimas, tik pa
vojai .,. Patys jauni būdami taip, tikriausia, negalvojo. Kas 
gi pagyvenęs supras jauną! Gerai sako daina: šok gėręs, šok 
negėręs — reiškia, visuomet, kai tik gali, kiekviena pro
ga. Argi mes ką nauja šiandien išrandami ,

Kiti muša mus patrijotizmu. Sako: argi dabar, kai bro
liai ten kenčia, o gal ir miršta? Zinia, šitas priminimas pats 
skaudžiausias. Mes gi nesam iš tų, kuriems nerūpėtų broliai, 
ten! Bet, pagalvoji, juk ne visi gali taip kęsti, kaip jie ten 
kenčia. Jie kenčia priversti, O kam gi mums sau prievartą 

daryti? O be to pasakyta: jaunimas, kurs nesilinksmina, 
smunka; argi mūsų tautai gali ko gera atnešti jaunųjų pesi
mizmas? Mes nenorim būti dūsaujančiais patrljotais. Gana 
jų ir taip! Mes veikiam gal savu būdu. Geriau šokti, nei 
drybsoti ir dūsauti. Vis savotiškas sportas, grūdinąs kūną 
Ir dvasią.

Kodėl tat nešokti, kodėl nedainuoti!

Bet ką reiškia šokti?

BLOGAS būtų patarimas, Jei kas tau sakytų: visai nešok!
Šokis — tai sportas, šokis — estetinis žaismas, šokis — 

atvanga ir jaunos dvasios pramoga. Bet šok negėręs, tai 
yra — neapsvaigęs! Dainos nežiūrėk: ji ritmui sudėta, ji 
turi humoro — ji vaizduoja perdėjimą. Perdėjimas — štai, 
kas šokyje truputį reikalą gadina. Ne, trupučiu pavadinti 
šiuo atveju netinka. Perdėjimas yra nusikaltimas šokio es
mei. Kąip sportas, šokis juk turi savo taisykles ir ribas. Kaip 
žaismas, šokis turi savo estetiką. Šokis, kaip atvanga, turi 
savo higieną. Pagaliau, kaip pramoga, šokis negli virsti sun
kiu darbu, kuris būtų laistomas prakaitu.

Šokis savyje leistinas. Neleistina ir negirtina tik — ne
paisyti šokio ribų, skirtų jo formai, laikui, vietai ir asmenims. 
Suktis dviese ratu, apskaičiuoti žingsnius pirmyn ir atgal — 
dar ne viskas. Išlaikyti deramą formą — tai reiškia išlai
kyti grožį saiką, ritmą, apvaldyti judesius. Stumdymasis, 
glėbesčiavimasis, šėlimas, nevaldymas žodžių, šokėjos neger
bimas — oi, brolį toli toks šokis nuo kultūringos savo for
mos! Civilizuotas žmogus, tiesa, moka beždžioniauti. Links
mų, o kartais apsvaigusiųjų sūkuryje, oį pamirštama Iš ko
kios šeimos ar tautos ateita! Ir formas pradeda diktuoti ne 
kuklesniejį bet akiplėšos. Kuklusis ir išauklėtasis nebenori 
išsiskirti — nepatogu!

Baimė šokių salėje yra pats keisčiausias dalykas. Aišku, 
dažnai nesąmoninga baimė. Prisitaikyti norima, atsiprašant, 
pačiam išvirkščlausiam skoniui. Vienoj vietoj keletas vyrukų 
norėjo prisitaikyti prie svečių-svetimųjų, kurie pageidavo 
šokti netaiku ir netinkama forma. Kiti užprotestavo, bet už 
šią drąsą buvo apkulti.

Niekas neskaičiuoja laiko Šokių metu. Laikas, sakoma, 
nesvarbų. Norį galį patinka — būk ir dūk nors ligi poryčių. 

Koncertai trunka su pertraukomis neilgiau tris valandas. Go
riausi vaidinimai — jokiu būdu ne daugiau. Iškilmingi po
sėdžiai su gražiomis prakalbomis neprivalo užsitęsti ilgiau, 
kaip dvi valandas.' Gražiausia muzika, per ilgai klausant, 
virsta nebegraži, nes dvasia jos nebepakelia. Įdomiausia knyga 
po vienos kitos valandos prašosi padedama į šalį.

Kodėl gi šokiai reikalauja sau dvigubai, trigubai daugiau 
laiko? Sakai, žmogus yra tenai pasyvus, o čia veikianti*. 
Ten dvasinis dėmesingumas reikalingas, o čia veiksmas vyk
sta pats, nereikalaująs didelio dėmesio. Bet ar veiksmas 
tikrai vyksta pats? Ar tau nereikia jo vadovauti, sekti savo 
žingsnius, kontroliuoti save, įtempti valią ir fiziškai pakelti 
tam tikrą įtampą. Juk ir tu pastebėjai, kad šokis yra malo
nus, kai jis su pertraukomis trunka tris-keturjas valandas. 
Penktą valandą jis jau nebeteikia didelio malonumo. O šeštą- 
septintą valandą jis jau išsemia tavo jėgas. Sunku tada kon
troliuoti savo judesius, sutelkti dėmesį, sukurti džiugią i>uo-~ 
taiką. Bet tu pastebėjau kad juo labiau jausti pavargimas, ' 
juo sunkiau pasišalinti iš šokių salės. Užeina kažkoks svai
gulys — būti, dar pabūti, dar kurį laiką. Nervai įsitempia, 
tartum stipriau įgėrus, ir tada vis tiek — galima išsemti vi
sus energijos išteklius.

Va, kur su laiko pertempimu prasideda šokio estetikos, 
šokio higienos, šokio žaismingumo dekadensas. Argi bereikia 
priminti, kad nauja diena lauks tavo jėgų darbui. O tu jas 
visas atidavei nakčiai — ir ne pramogi, ne atvangai, bet tar
tum didžiausiam „darbui“. Tysosi paskui ligi vidurdienio! 
Teisinsies pasiutiškai esąs pavargęs. Štai kas pasidarė iš 
žaismo, neapspręsto laiko ribom!

Yra ir šoklų vietų, kurios kažkodėl labiau vylioja. 
Daugiau laisvės, mažiau savų veidų! Nežinau, kokios laisvės 
tu nori? Ar kas tave varžo įprastinėj vietoj: koją pakiša, 
siūlais salę išraizgo? žinoma, į tokią svetimą vietą eidamas 
tu nusiimi Ir tautinį savo ženklelį. Nueidamas ii’ grįždamas 
namo, truputį apsidairai, ar kas, pažįstamas, nesutiks prie 
durų. Eį broleli, tavo tautinė ir žmogiška sąžinė nelabai, ma
tyt, rami. Argi šokis, kaip šokis, nėra tas pats savose salėse? 
Kūgi tu ieškai kitur! Jeigu taip žiūri į šokį, yra teisūs "tie, 
kurių priekaištus bandei pradžibje sugriauti. Vadinas, ttra. 
nesvarbu šokio formos, vietos ir asmenų leistinumas.
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J. A. Herbačiausko gyvenimą
rySkmCini /Rašo Faustas Kirša

„Tėvynės Sargas“ 2—3 num. 1948 
m. atspausdino p. M. Krupavičiaus 
straipsni .Juozas Albinas Herba
čiauskas“. Mes nepaprastai mažai 
turime atsiminimų ir biografinių 
raštų. Jie, paprastai, mielai skaitomi 
ir patrauklūs gyvais ar buvusiais 
gyvais klausimais. Jie gelbsti išlai
kyti buvusius kultūros (vykius, jie 
sužadina dvasią pilnesniam bei aiš
kesniam gyvenimui. Su širdgėla ten
ka pastebėti, kad šie metai — 30 me
tų kaip tapome nepriklausomi — ne
buvo gausūs atsiminimais iš pirmųjų 
laisvės dienų. Juk tai buvo mūsų 
amžiais lauktos dienosi...

P. M. Krupavičiaus raštas apie 
J. A. Herbačiauską pateikia pluoštą 
medžiagos apie brangų rašytoją, ne
nuoramą ir kaip jam gyvam, taip Ir 
po mirties (vairiai interpretuojamą. 
Sis vyras, be abejo, susilauks plačios 
biografijos. Herbačlauskas su „Ga
bija“ ir „Erškėčių vainiku“ lietuvių 
literatūroje pralaužė ledus estetinei, 
modemiškai ir maištingai literatūrai. 
Tas tęsėsi beveik 40 metų. Grįžęs ( 
nepriklausomą Lietuvą, Herbačiaus- 
kas visiškai įsijungė | kultūros dar
bą, rašydamas meno, literatūros, tea
tro ir protarpiais politinėmis temo
mis. Jis turėjo savo veidą. Visi klau
simai per jo pažiūros prizmę (gauda
vo (domios interpretacijos.

Juozas Albinas Herbačlauskas — 
reta asmenybė. Jo stilius, jo galvo
jimas visiškai originalūs mūsų lite
ratūroje. Dažnai būna originalų dėl 
originalumo, bet J. A. Herbačiausko 
kas vienas sakinys yra persunktas 
kentėjimu, dvasios sprogimu, išgy
venta mintimi. Jo raštuose dažnai 
sunku būtų pasakyti, kur prasideda 
meniškoji kūryba, kur gyvenimiška
sis reikalas.

Jis yra menininkas aristokratas, 
kaip mėgdavo sakyti. Meno riteris, 
kovotojas dėl meno idealų. Herba
čiauskas negalėjo būti banalus: jis 
tu kaupu sproginėjo minčių išradin
gumu, palyginimais, pavyzdžiais.

Karo audra j( nubloškė ilgi Kro
kuvos ir ten karo audrų blaškomas 
mirė. Nors jo amžiuje žmoniška mir
ti, bet galėjo dar ilgai būti tarp mū
sų, jei nebūtų pasitraukęs iš Lietu
vos. Ir pasitraukė dar prieš karą dėl 
mūsų pačių kaltės.

Balvočių - Bukantų - Butkių - Dai
nių - Deniušių- Gaudėšių- Gelžinių- 
Judelklų - Jonušlų - Keršių - Klimų - 
Knabikų - Liauksminų - Lengvenių - 
Lizdenių - Liutkų - Pargauskių - Per
minu - Pocių - Šiaulių - Silbajorių- 
Tukių - Vaičių - Virkučių - Voverių - 
Žiulpų visuomenė garbingai atlaikė 
ilgameti maskolių spaudimą, kad ir 
bemaž visi išmokslintieji jos sūnūs, 
o jų nemaža davė viekšnija — ne 
daug begavo jiems čia padėti su mas
koliais dėl savo teisių besigrumiant, 
priversti už savo parakvijos, o kiti 
ir už Lietuvos ribų sau pragyvenimo 
besiieškoti. Kiti ir vietos vadovai at
silikdavo nuo savo gadynės reikalvi- 
mų, kaip štai lenkininkas kanaunin
kas Zaleskis, kur( kaip ir Kuršėnų 
kun. Eidimtą, Viekšnių klebonijoje 
gavo dėl to smarkiai pulti atlaiduose 
apsilankęs jaunas „Tėvynės Sargo“ 
redaktorius kun. Tumas. Užtat 1905 
m. viekšniškius mokė rinkoje dėl 
laisvės kovoti Dabikinės dvaro mo
kyklos mokytoja Stasė Landsbergaitė, 
žinomojo mūsų patrioto ir dramatur
go Žemkalnio duktė, o Viekšnių jau
nimas, čia ir susipietęs reketiškio 
Aug. Rušino (steigtoje kuopelėje, gy
vu žodžiu, uoliai platinamais prieš- 
maskoliškais atsišaukimais ir kitais 
raštais palaikė tvirtą žmonių laiky
seną. Viekšnių vikaras Pranas Vi
lūnas sakė bažnyčioje patriotinius 
pamokslus; nebe Viekšniuose jis vė
liau pasireiškė savo „Kunigo išpa
žintimi“ ir virto komunistu.

Susilaukta ne tik spaudos leidi
mo, bet Ir laisvesnio gyvenimo, savų 
draugijų, savų vaidinimų, net lietu
vių kalbos dėstymo pradžios moky
kloje. Vėlesniojo amerikinės „Lais
vės“ redaktoriaus Ant. Bimbos gimi
naitis Petras Bimba ne tik moko 
Viekšniuose lietuvių kalbos, bet ir 
platesniame jų kultūros gyvenimu 
svariau pasireiškia. Nebe vien mas
kolių prižiūrimoje Lietuvos spaudoje 
maskoliai gavo virsti neutralesniais 
rusais, bet ir kasdienės kalbos rus- 
kiai Ir ruskelial mūsų žmonėms taip 
pat rusais vis labiau numaskolėdavo, 
bevirsdami jiems viena Iš daugelio

Bolševikams okupavus Lietuvą, 
jis kreipėsi pas naująjį Lietuvos val
dovą Paleckį prašydamas padėti jam 
gr|žti | Lietuvą, bet Paleckis, kurs 
anksčiau buvo jo geras draugas, nu
mojęs ranka, girdi, gyvendamas Lie
tuvoje tik triukšmaus ir sudarys rū
pesčių. O tada jo gyvenimas Var
šuvoj buvo jau vargingas.

Kartą Herbačiauskas paklaustas, 
kodėl jis taip keistai kalba ir galvo
ja: mūsų logikos nuostatais, mūsų 
trijų matavimų plotmėje jo negali
ma apimti. Tada buvo mada kalbėti 
apie ketvirtą matavimą. Menas, mis
tiniai nusiteikimai veržėsi iš pilko 
gyvenimo ribų, iš realybės. Herba
čiauskas visa ekspresija atkirto, kad 
nustatyti matavimai jo nevaržo, o jis 
pats galvojąs dvyliktu matavimu!... 
Tuo jis žaidė, kaip žaislu. Kaip no
rėjai, taip galėjai j| suprasti. Nors 
dažnai jis stengėsi būti logingas ir iš 
kitų to reikalvo.

Herbačiauskas, kaip jis nuolat 
primindavo, tur(s reikalo su dvasio
mis. Jo dvasios nematerializavosl. 
Prieš tai jis kovojo. Jo dvasios buvo 
maždaug sąžinės balsas, gandas, še
šėliai, reiškiniai per gamtą. Jis nuo
lat su jomis „konferuojąs“. Jis savo 
dvasinius išgyvenimus jungė su as
trologija. Bet jis iš to nedarė jokios 
sistemos, jokio (taigojimo, kad jj 
kas sektų. Jis jautėsi nelyginant 
koks dvasių daktaras, jam vienam 
suprantamu būdu apspręsti žmogų ir 
duoti jam patarimų. Herbačiauskas 
to nerimtumo nejautė, jis tuo gyve
no. Juo visi domėjosi, jis taip pat 
kiekvienu nauju žmogumi domėjosi 
ir visa savo žinojimo aistra konfe- 
ravo. P. M. Krupavičius (T.S. 192 p.) 
rašo: „Mylėjo jis Lietuvą, bet my
lėjo ir Lenkiją. Katrą labiau? Lin
kęs manyti, kad pastarąją. Lietuvą 
jis norėjo subordinuoti Lenkijai. An
tra, kai kilo nesusipratimas tarp jo 
ir tarp kai kurių asmenų ar (staigų, 
jis metė Lietuvą ir išvyko gyventi 
| Lenkiją, nors tas konfliktas negrė
sė nei jo laisvei, nei jo gerovei.“ 
(Mano pabraukta. F.K.)

Leidyklų atstovų posėdis
S. m. gruodžio 1 <L Augsburge, L. 

Kultūros Fondo iniciatyva, (vyko 
pirmasis tremties knygų leidyklų at
stovų pasitarimas. B. Kultūros Fon
do plrm-ko L. Dovydėno, pasitarime 
buvo atstovaujamos didžiosios mūsų 
leidyklos: „Patria“ (J. LenktaiHs), 
„Venta“ (L. Vismantas) ir „Sudavia“ 
(AL Suialtis). Aptarta aktualiausi 
knygų leidimo ir platinimo reikalai, 
turint galvoje sunkias dabartines są
lygas ir ypač ją pasunkėjimą emi
gracijos atvėju.

Šiuo sakiniu parodoma, kad Her
bačiauskas buvo nesuprastas arba p. 
M.K. neturėjo pakankamų informa
cijų. Man, nuolat bendravus su Her- 
bačiausku ir atmenant jo vargus ir 
rūpesčius, gula pareiga šias mintis 
atitaisyti.

Lietuvą subordinuoti Lenkijai yra 
labai senas Herbačiausko galvojimas 
ir tai, gal būt, neapykantos — prasi
veržimo protarpiais prieš lietuvius, 
kurie j( galėjo (žeisti. Herbačiausko 
teigimas, kad lietuvių elitas turi val
dyti Lenkiją, rodo jo nepaprastą pa
garbą Lietuvai. Tiesa, jis buvo su 
Lenkija ryšių palaikymo šalininkas. 
Juk Šliupas norėjo alianso su Lat
vija, Voldemaras su Vokietija, ko
munistai su rusais, Pakštas su Pran
cūzija ir Baltoskandija. Nuodėmė 
gal tik norėjimo laipsnis. Herba
čiausko ryšiai su lenkų kultūra ir 
žymiais lenkų asmenimis darė j| gal 
ir šališku, bet tai buvo daug anks
čiau. Pagyvenęs ilgesnį laiką Lietu
voje, jis buvo toks lietuvis, kaip kiek
vienas mūsų. Gi Lietuvos laisvė jam 
gal daugiau rūpėjo, negu daugeliui 
kitų su Žymiais vardais ir padėtimi. 
Prisiminkime jo publicistiką, pama
tysime jo lietuvišką širdį ir rūpes-

nius. Daryti toki sunkų antspaudą 
būtų lygu pažeisti Herbačiausko dar
bus ir mintis. Jis, kaip retai kas, sie
lojosi Lietuvos likimu, kentėjo ir sa
vo užsimojimais pranašavo Lietuvos 
ateiti. Išvažiuodamas pasakė, kad jis 
grįšiąs l Kauną, kada čia būsią griu
vėsiai. Tikrai jis grįš | Lietuvą savo 
paliktais kūriniais i sugriautą Lie
tuvą.

P.M.K. pasakymas: „Jis metė Lie
tuvą ...“ skamba užgaulingai. Jis iš
vyko iš Lietuvos, kaip nugalėtas ri
teris, pergyvenęs sunkius momentus, 
intrygas, nelemtus gandus. Nelies
damas susidėjusių (vykių su V. D. 
Universitetu ir Vyriausybe, čia tik 
noriu priminti vieną epizodą. Vieną 
vakarą Kaune gaunu Herbačiausko 
laišką. Aštriais ugningais sakiniais 
jis man praneša, kad jis pasiruošęs 
nusižudyti. Visa aplinka (jis buvo 
atleistas iš universiteto lektoriaus 
pareigų) tiek paveikė jo jautrius ner
vus, kad jis nebematė išeities. Aš 
susiekiau su kun. VL Mironu, kuris 
savo ruožtu su prez. Smetona, Ir aš 
pasistengiau (tikinti Herbačiauską, 
kad reikalas bus sutvarkytas palan
kiau jo pageidavimams. Tikrai, kitą 
rytą prez. Smetona pasikvietė Her-

Dėl „Tėvynės Balso" 
korespondencikės / Rašo M. Biržiška

jlems lygių svetimų tautų. Lietuviai 
vis labiau jautėsi Lietuvos krašto 
savininkais, versdami ir kitus su tuo 
skaitytis.

Pirmasis Pasaulinis Karas. Viekš
niai išdega, bet čia pat ir Nepriklau
somybė. Bukantai ir kiti viekšniš
kiai žūna prie Mozūrų ežerų dėl sve
timo jiems carinės Rusijos reikalo, 
bet dar daugiau Viekšnių jaunimo 
įsijungia kovon dėl Lietuvos nepri
klausomybės, čia kaujasl su bolše
vikiniais maskoliais, čia su varšuvi- 
niais lenkais, čia — pagaliau — Po
vilo Gudinsklo vedami, Klaipėdą Lie
tuvai vaduoja. Viekšniškiai dalyvau
ja Lietuvos seimų rinkimuose, parti
jų ir visuomeninių organizacijų vei
kloje, politiniame ir kultūriniame 
Tautos gyvenime. Dirba mokyklos, 
liaudies universitetas. Auginamas 
Vilniaus medis, Vytautlnlal metai 
„pavasarininkų“ pastangomis papuo
šia Viekšnius aloyziniu Vytauto Di
džiojo paminklu su Trakų pilies ato- 
vaizdžiu.

Dar prieš Didįjį karą sumaningas 
minėtojo Juozapo Paulavičiaus anū
kas, taip pat Juozapas, tenykščiu sa
vo medelynu nesužavėjo viekšniškių, 
ir tinkamai nebuvo jųjų (vertinti jo 
bandymai skiepyti pamldorus | bul
ves, o mūsų metu J.A.V-se tas pat 
jau skelbiama svarbiu — tik jau sa
vu — išradimu! Pavenčio melsvojo 
molio puodais ir kitais dirbiniais se
niai jau verčiasi ir plačiai garsėja 
Viekšnių dirbtuvės, bet kai Viekšnių 
vidurinės mokyklos mokytojas Pra
nas Bradžius savo mokinių masiniais 
molio kūrinėliais ją Išskyrė iš visų 
bendrųjų Nepriklausomosios Lietu
vos mokyklų, kuriose lipdybos nie
kas dar nemokė, viekšniškiai nelabai 
tebuvo patenkinti tuo jųjų vaikų 
.jiiekų darbu“. Taip pat nekreipė ( 
save viekšniškių dėmesio nė Sante- 
klių Bagnieckaitės Lietuvos & užsie
nio parodose (glję garso kilimai (1941 
m. birželio mėn. drauge su keliomis 
dešimtimis kitų viekšniškių ir ji yra 
išvežta ( tolimąjį Sibirą, kur ir mirė 
senutė). Nesijaudino viekšniškiai nei 
dėl susijusių su Viekšniais meninin
kų Puodžiaus ir Gudaičių kūrinių, 
nei dėl Viekšnių vargonininko sūnų 
— teatro vaidilos ir muziko Kačinskų 
platesniame Lietuvos pasvietyje įgy
tojo garso, nei dėl jauno pasimlrusio 
Žiogaičių Leono Skabeikos subtilios 
poezijos. Lyg maža beturėta viekš
niškių reikšmingų ir talentingų vyrų! 
Nei čia pirmieji nei paskutinieji — 
taskaties. Yra ko čia jaudintis!

Tačiau kas Viekšniuose bus kiek 
pagyvenęs, su viekšniškiais kur| lai
ką pabendravęs, tas iš ten ir išvykęs 
vargiai šaltas ar abejingas jų atžvil
giu bus išlikęs. Ne vien dėl tykio- 
sioa Ventos ir gražių miškelių iŠ šiau-

bačiauską ir reikalą vėl naujai svars
tė. Reikalas lietė Herbačiausko pen
sijos padidinimą. Ir vis dėlto jis ne
galėjo išsikovoti tiek, kad būtų ga
lėjęs gyventi su poilsiu. Jie buvo du 
(jis ir žmona). Keltis ( priemestj ar 
( kaimą jis negalėjo, nes buvo su 
miestu suaugęs, jam reikalinga buvo 
ir kavinių, ir žmonių pabendrauti. 
Prie gaunamos pensijos jis turėjo 
kur nors, kaip nors sau dar užsi
dirbti. Matydamas aplinkui pensi
ninkus, gyvenančius labiau patenki
namai, jis jautėsi užsitarnavęs tinka
mesnės pensijos. Jo ambicija nelei
do, anot Jo, elgetauti. Jis galis elge
tauti svetimųjų tarpe, bet ne pas sa
vuosius, nes jis tam tikru atveju jau- 
tėsi „generolu". Taigi jis ne lengva 
mintimi metė Lietuvą, kaip norima 
jam prikergti, bet kovą pralaimėjęs. 
Šiandien jau visiškai aišku, kad taip 
elgtis su Herbačiausku nereikėjo.

Konfliktas negrėsė jo laisvei, bet 
gerovei tikrai grėsė. Jau nebe tas 
amžius, kad jis būtų ieškojęs kur 
raštininkėlio vietos. Nepriklausomy
bės laikais mūsų rašytojas neturėjo 
nei vertės nei vardo. Jis buvo tiek 
vertas, kiek nežymi visuomenės dalis 
juo domėjosi. Pakankamai tai (rodo 
knygos tiražai ir knygos išvaizda. Ir 
garbingos atminties Herbačiauskas 
yra vienas tų rašytojų, kuris galėjo 
būti daugiau (vertintas ir pagerbtas. 
Kitose aplinkybėse jam nė galvon 
nebūtų atėję apleisti Lietuvą, | ku
rią taip veržės ir kurią visą amžių 
garbino ir jos dvasią kėlė.

lių ir Liepojos, Varšuvos ir dar to
lesnio Petrapilio dar cariniu maskol- 
mečiu vasarotojai čion traukė, bet ir 
malonios pažintys ir prisiminimai ne
mažai čia svėrė. O kas ten gimė- 
užaugo ar ilgiau pagyveno, tas svetur 
atsidūręs vis ir vis tik svajoja | 
Viekšnius kada nors besugr|žti... 
Kokiomis akinjis ( Viekšnius žiūri 
viekšniškiai ar suviekšnėję vyrai ir 
moterys, rodo Būgių Vandos Daugir- 
daitės-Sruogienės, Lietuvos istorijos 
vadovėlio autorės ir mergaičių gim
nazijos direktorės, susijusi su Viekš
nių praeitimi tam tikra monografija 
arba joe vyro poeto Balio Sruogos 
gyvas pasakojimas, kaip vienas viekš
niškis Kaune atsidūrė 1812 m. ir pati 
Napoleoną matė. Savo kilme ir kū
ryba tikras vabalinlnkėnas, Būgiuo- 
se besilankydamas ir apviekšnėjęs, 
poetas gražiai suprato ir šiltai 
spaudoje paminėjo mano 1882—1901 
m. atsiminimus — 1938 m. išleistą 
knygą „Anuo metu Viekšniuose ir 
Šiauliuose", kurios vertę Birąba bol- 
ševikėlls savo amerikinėje spaudoje 
visai kitaip nustatė: „B. daug prira
šė, bet nieko nepasakė“.

Iš to savo leidinio esu dabarčiai 
nemažai pasiėmęs, bet dar daugiau 
tremtyje ją bevartydamas ir jos mi
nimus žmones prieš akis sau pasista- 
tydamas, pats jaudinęsis, nemažai lyg 
iš naujo išgyvenęs...

Atleiskite, skaitytojai, senam žmo
gui, jog savo atsiminimuose apie my
limą paskendęs, buvau lyg pasimetęs 
ir bepamirštąs, kuriam reikalui esu

Nauji leidiniai
GINTARAS. Neperiodinis litera

tūros žurnalas, Antrosios knygos, 
rugsėjis 1948 metai, Spakenberg. Re
daguoja Juozas Kruminas. šio nu
merio viršeli ir vinjetes piešė dail. 
J. Steponavičius. Kaina 2,- DM.

šio žurnalo 64 pel. apimtyje ran
dame Kazio Bradūno, Kotrynos Gri- 
gaitytės, Juozo Mikuckio, Anės Pet
kutės poezijos ir Petįės Orintaitės, 
Albino Mariaus Kazliškio, Juozo 
Krumino, Juozo Yluvio prozos kūry
bos. Toliau knygų recenzijos ir lite
ratūrinė kronika. — „Gintarų“ žur
nalas skaitytojų visada laukiamas, ir 
šis numeris nenuvils dailiosios lite
ratūros mėgėjų.

ŠVIESA. Kultūros žurnalas. Nr. 6, 
1948 m. Leidžia-------A. J. S. „švie
sa“. Atsak. red. Jurgis Jaks-Tyris. 
Redaguoja — Vincas Trumpa ir 
Vytautas Saulius. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: Skaistutis šla
pelis, (14b) TUbingen, Hechingen- 
str. 14.

Sis „šviesos“ numeris išėjo priė-

męs tikro žurnalo pavidalą, gi savo 
turiniu virtęs kultūros žurnalu. 
Savo 32 puslapių apimtyje talpina 
eilę turiningų straipsnių. Jame rašo 
A. Merkelis, L. Dovydėnas, V. Trum
pa, A. Rūkas ir kiti. Pirmajame vir
šelio puslapyje Michelangelo „Pieta“, 
o tekste taip pat gausu iliustracijų.

JAUNASIS SOCIALDEMOKRA
TAS. Lietuvių socialdemokratinio 
jaunimo leidžiamas mėnesinis laik
raštėlis Nr. 4(7), spalių mėn. 1948 
metai. 32 psl., kaina 0,50 DM. Tu
rinyje: Pr. Žemaitis — Nei Maskva 
nei Roma, K. Bielinis — Iš mūsų 
praeities, Europos vienybė ir kt.

Kard. Aug. Hlond, KRIKŠČIO
NIŠKIEJI VALSTYBINIO GYVE
NIMO DĖSNIAI. Vertė G. Taučius. 
Tėvynės Sargo biblioteka Nr. L Iš
leido „Venta“, Schweinfurte, 1948 
metais. Mažo formato 48 psl.

ATEITIS. Moksleivių ateitininkų 
žurnalas. Nr. 7, 1948 m. Redaktorius 
Vytautas Žvirgždys. 24 psL Tekste 18 
paveikslų ir 4 vinjėtės. Stpl.

Kvietimas talkon
Iliustracinės medžiagos knygų ci

klui „Lithuania Country and Nation“ 
papildyti, prašome visus be išimties, 
turinčius bet kurias kryžių ir koply
tėlių nuotraukas prisiųsti papildymui 
knygos
„Crosses and Shrines in Lithuania'S 

tomas IV
Knyga leidžiama lietuvių liaudies 

meno reprezentacijos ir prof. A. Var
no, nenuilstamo kryžių ir koplytėlių 
rinkėjo, jubiliejui paminėti. Knygos 
bendradarbiais yra pakviesti dr. Al
seikaitė-Gimbutienė ir ilgametis lie
tuvių liaudies meno tyrinėtojas dali.. 
A. Tamošaitis. Yra svarbu, kad ši 
mokslinė ir reprezentacinė knyga 
būtų kiek galint pilnesnė (numato
ma apie 300 didelio formato, gilias
paude spaustų kryžių ir koplytėlių 
nuotraukų), todėl visi asmenys, tu
rintieji šios rūšies medžiagos, prašo
mi ją tuojau mums prisiųsti, kad bū
tų galima padaryti pilnesnę atranką. 
Atrinkta bei nesunaudota medžiaga 
bus grąžinta siuntėjams. Pagal pa
geidavimą už panaudotas nuotraukas 
bus atlyginta, o taip pat ir pašto 
išlaidos.

Taip pat visi asmenys, turintieji 
senus, originalius tautinius rūbus, 
juostas, audinius etc., prašomi pra
nešti savo adresą ir sąrašą turimų, 
tautinių rūbų. Turime galvoje tik 
senus ir originalius rūbus. Rūbų kol 
kas prašome nesiųsti — ir jie bus 
vietoje mūsų specialisto patikrinti 
bei spalvuota filmą nufilmuoti. Eks
ponatai reikalingi papildymui iliu
stracijų knygos
„Lithuanian Rustic Art — Apparel", 

tomas IX
Siems leidiniams jaučiamas trū

kumas Mažosios (Prūsų) Lietuvos ir 
Vilniaus krašto eksponatų, todėl 
Maž. Lietuvos lietuviai ir vilniečiai 
prašomi atsiliepti. Taip pat, kas žino 
adresus svetimtaučių (ypač mūsų kai-* 
mynų vokiečių), kurie nereta! turi 
vertingas lietuvių liaudies meno ko
lekcijas, prašome mums juos pra
nešti. Mūsų konsularlnės įstaigos ir 
lietuviai, gyvenantieji užsienyje, pra
šomos taip pat atsiliepti.

Šių leidinių paruošimas yra su
dėtingas ir brangus. Gr|žę j Lietuvą 
nerasime nei senųjų kryžių, nei gra
žiųjų kraičio skrynių, todėl yra ma
ža vilties, kad ateityje galima būtų 
išleisti šių leidinių papildomą laidą. 
Tuo tarpu dažnai pas atskirus as
menis guli užmestos vertingos nuo
traukos ar mūsų močiutės išausta 
juosta bei priejuostė. Kiekvienas 
praleistas vertingas eksponatas yra 
išbraukiamas iš mūsų kultūros isto
rijos ir tai yra klausimai apie ku
riuos tenka visiems pagalvoti.

„A u f b a u“
Fr.-Herschel-Str. 16, Mūnchen 87, 

Germany, US-Zone

sau leidęs visa tai pasakoti apie vie
ną iš daugelio Lietuvos miestelių, kai 
panašių, o gal reikšmingesnių dalykų 
bei vardų ne vienam jųjų galima bū
tų dar daugiau prirašyti.

Nesiaiškindamas, kad nesikarto- 
čiau, grįžtu pagaliau prie savo išei
ties taško — pat pradžioje paminėtos 
„Tėvynės Balso“ korespondencijos ii 
Viekšnių. (B. d.)
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I-jo Prūsų Lietuvių Pulko steigimas Anglijos futbolas
(Atkelta iš 3 pusi.)

ant pečių užsidėti. Jie nori laisvi 
būti, o jeigu reikia, už tėvynės lais
vę mirti.

Situs visus vyrus reikia tik gerai 
išmokyti ginklus vartoti. Tą gali tik 
atlikti geri instruktoriai. Dėlto Prū
sų Lietuviai, šokite i pagelbą. Tarp 
jūsų yra tiek daug kariuomenėj tar
navusiųjų. Ateikit j Didž. Lietuvą 
naujokus išmokyti. Tokiu būdu jūs 
ir apsaugosite saviškius nuo plėšikų 
gaujų.

Lietuvos kariuomenėj viešpataus 
disciplina. Kareivių čia nebus.

I frontą eiti nei vienas nebus pri
verstas. Kas į frontą eis, eina iš 
laisvo noro.

Alga bus gera: Kiekvienas pa
prastas kareivis gauna mėnesiui 200 
markių, puskarininkiai ir viršilos 
dar, be to, tiek jau, kaip ir vokiečių 
kariuomenėj, ant paveikslo, puska
rininkis 200 ir 48 — 248 markių. 
Šalę algos gauna kiekvienas labai 
gerą valgį. Už maistą yra kiekvie
nam vyrui 8 mark, ant dienos pas
kirti.

Asineskite savo drabužius ir taip
toliau, ypatingai apsiaustus ir batus. 
Viskas bus gerai apmokėta.

Eikite visi, kurie Jūs savo kraštą 
nuo išplėšimo per Bolševikus apsau
goti norite, dar šiandien į

TAURAGĖS MIESTĄ ir užsire
gistruokite prie lietuviško pulko šta
bo. Tėvynė jums bus dėl 'nga.

Mes kovosime tik prieš Bolševiz
mą. Neklausykite tų gudriųjų, kad 
Lietuva galėtų bandyti prieš vokie
čius kovoti.

Kas su Maž’ Lietuva bus, tą ne 
mes lietuviai ir nei vokiečiai neat- 
svers, bet vien taikos konferencija. 

Dėlto būtų kvaila su vokiečiais 
peštis.

Kas pagelbės Lietuvą nuo Bolše
vizmo išliusuoti, tas gaus Lietuvoj 
gerą valdininko vietą arba jis galės 
kuo pigiausiai žemės Lietuvoj nusi
pirkti, kas 8 met. tarnaus, gaus že
mės visai veltui. Tą jums pažada 
Lietuvos valdžia.

Dėlto dar kartą: Atvykite kuo 
greičiausiai, o imkite savo brolius ir 
draugus į Tauragę drauge.

Ir tie, kurie nėra kariuomenėj tar
navę, gali eiti. Tinkamą vietą kiek
vienas ras, ir tie, kurių sveikata su
gadinta yra. Seni vyrai gaus leng
vas vietas, taip jau ir sužeistieji (in
validai).

Tėvynė jūsų laukia“.
Vėliau buvo nusistatyta organi

zuojamąjį kariuomenės dalinį va
dinti ne Prūsų lietuvių pulku, bet 

Sovietinis Ukr
Rugsėjo mėn. viduryje Ukrainos 

aukštųjų mokslo įstaigų konferenci
joj, įvykusioje Kijeve, kur dalyvavo 
komunistų partijos aukštieji parei
gūnai, direktorius Bukalo pareiškė, 
kad svarbiausia švietimo problema 
esanti likviduoti buržuazines tautines
tendencijas istorijos ir literatūros 
mokyme ir sustiprinti aukštesnį ideo
loginio ir politinio auklėjimo stan
dartą, paremtą marksizmu-leniniz- 
mu. Jis nurodė, kad Kijevo ir Char
kovo universitetuose dėstytojai vis 
dar yra Ukrainos buržuazinio nacio
nalizmo įtakoje; vis dar neišvengia
ma nesąmonių bemokant ukrainiečių 
kalbos, istorijos ir literatūros.

Odesos biologiniame institute pro
fesoriai Poliakov, Lebedev, Finker- 
steįn ir kt. taip pat naudojasi Weiss- 
manno ir Morgano metodais.

Ukrainoje esą 150 aukštųjų insti
tutų, kur mokosi 130.000 studentų ir 
dirba 13.000 mokytojų, iš kurių tik 
4.483 turį tinkamą pasiruošimą, kai 
kiti neturi reikiamų kvalifikacijų. 
Žymesnieji asmenys laikomi dide
liuose miestuose, o mažiesiems ne
tenka geresnių mokytojų. Salią kitų 
nesąmonių, nurodomas dar ir tas 
faktas, kad buvę paskelbta, jog ver
piamoji mašiną išrasi n anglų, nors 
iš tikrųjų ši mašina esanti išrasta 
rusų mokslininko. Kijevo universi
teto rektorius prof. Bondarčiuk pri
sipažino istorijos, literatūros ir kal-
bos mokymo klaidas jo universitete 
ir pažadėjo nubausti kaltuosius.

Be to, nusiskųsta, kad studentų

IZIDORIUS VASYLIŪNAS DAR 
NEEMIGRUOJA

Kaip teko patirti, smuikinipko 
Izidoriaus VASYLIŪNO, gyv. Dillin- 
geno lietuvių stovykloje, emigracija 
į Braziliją, kur jis kviečiamas muzi
kiniam darbui, dėl ilgesnės sūnelio 
ligos turi būti ątidėta neribotam 
laikui.

Žemaičių batalionu ir organizuoti jį 
Tauragėje^ , Prūsų lietuvių pulko 
vardo buvo atsižadėta dėl to, "kad 
nenorėta turėti konfliktų1 su vokie
čiais, kurie tuomet Tauragėje turėjo 
savo Įgulą ir jautėsi padėties vieš
pačiai.

1919 m. vasario 4 d. Lietuvos ka
riuomenės vadovybė paskyrė Aukš
tuolaitį Žemaičių bataliono vadu, o 
šis Simonaitį paskyrė bataliono ad
jutantu ir Vanagaitį — ūkvedžiu 
(intendantu). Nors aplinkybės buvo 
labai sunkios, bet bataliono organi
zavimas gana sėkmingai vystėsi. Va
sario mėn. pabaigoje batalione jau 
buvo 300 vyrų, kurių tarpe pusė bu
vo apginkluota šautuvais, įsigytais 
nelegaliu būdu Mažojoje Lietuvoje. 
Karininkų buvo 8, bet jų tarpe tik
tai vienas Itn. Didžys iš /Mažosios 
Lietuvos, tačiau puskarininkių iš 
Mažosios Lietuvos buvo 29, o iš Di
džiosios — tik 9.

• Sovietai savo rublį taip vertina. 
Už JAV dolerį — 5,3 rublio, už D. 
Britanijos svarą — 21,36 rub., už 
Egipto svarą — 21,93 rub.; Australi
jos svaras — 17,69 rub., Kanados do
leris — 5,30 rub., 100 šveicarų frankų 
— 122,9 rub., 100 švedų kronų — 
147,22 rub. (AP)
• Daily Mail rašo, kad respublinin- 
kų partija Amerikoje studijuojanti 
galimybes reikalauti perskaičiuoti 
trijų svarbiausių valstijų — Kalifor
nijos, Ohio ir Illinois — prezidento 
rinkimo balsus, kur Trumanas lai
mėjęs su maža persvara. Jei būtų 
perskaičiuota ir pasirodytų, jog buvo 
klaidų, .gubernatorius Dewey būtų 
laimėtojas. (R)
• W. Churchilliui, karo metų britų 
premjerui, lapkričio 30 dieną suėjo 
74 metai amžiaus. (DM)
• Albanijoje vyksta minlsterlų ka
bineto Išsijojimas. Tokio žygio prie
žastys nenurodomos. (AP)
• Italijos užsienių reikalų mlnlste- 
ris grafas Sforza priėmė Turkijos už
sienių reikalų minister) p. Sadek, 
kuris turėjo 48 minučių pasikalbė
jimą. (R)
• D. Britanijos karaliaus Jurgio VI- 
jo sveikata kiek pagerėjo, bet deši
nioji koja dėl kraujo apytakos nu
silpnėjimo vis dar pavojuje. (HB)
• Maskva padarys didelę malonę 
Britanijos ir Amerikos ambasadoms, 
nes joms bus leista įsivežti maisto

ainos mokslas
gyvenimo sąlygos esančios nepaten
kinamos dėl maisto stokos ir blogos 
jo kokybės; studentai neturi pinigų 
nusipirkti batams ir drabužiams.

Konferencija pasibaigė, kaip jau 
įprasta ir kaip Newsletter rašo, pa
siuntimu sveikinimo telegramos Sta
linui ir jo satrapui Ukrainoje Chruš
čiovui. (ja)

KOMUNIZMAS GIMDO KARĄ, 
SAKO SPELLMAN

Padėkos (derliaus) dieną NewYor- 
ko arkivyskupas Spellman „Collier’s" 
žurnale parašė straipsnį, kuriame 
smarkiai puola komunizmą, nurody
damas jo ateistlškumą. „Komunistai 
atsisakę Dievo ir savo paliepimais 
sukūrę savo jėgos ir antlhumanišku- 
mo kodą... Jie nežino nei teisybės, 
nei tikėjimo, nei labdarybės, nei tei
singumo. Tačiau milijonai amerikie
čių, kurie susiduria su šlu dienų pik
to grėsme, atsisako pripažinti, jog 
mes esame išstatyti nevienybei ir ne
lojalumo negailestingam pavojui, pa
gimdytam komunistų kūrėjų ir peri
nančių karą. Amerika, būdama sti
pri ir vieninga, turi stovėti sargyboje 
prieš šį gąsdinantį pavojų.*

„Mes neturėsime teisės tikėti mū
sų laisvei išlaikyti, jei mes patys 
nuoširdžiai neginsime žemės ir ame
rikiečių sielų nuo komunistų sukili
mo ir sunaikinimo...“ (AP)

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako, e Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 % nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • ■* 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.
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Tolimesnį batai iond organizavimą 
sutrukdė kivirčai, prasidėję tarp 
Aukštuolaičio ir karininkų. Pasta
rieji negalėjo sutikti, kad vadu būtų 
buvęs vokiečių puskarininkis. Tuo 
tarpu Aukštuolaitis tarnyboje buvo 
labai griežtas ir reikalavo geležinės 
drausmės ne tik iš kareivių, bet ir 
iš karininkų. Neturėdamas reikiamo 
takto, Aukštuolaitis įsigijo priešų. 
Prasidėjo skundai ir įvairūs kaltini
mai. Nors tų kaltinimų didelė dalis 
buvo nepagrįsti, bet aukštesnioji va
dovybė tikėjo daugiau karininkams, 
negu Aukštuolaičiui. Tas juo labiau 
suprantama, kad ir pats Aukštuolai
tis rašinėdavo kariuomenės vadovy
bei fantastingų pranešimų, pilnų neį
vykdomų svajonių, turėjusių, jo ma
nymu, sustiprinti jo autoritetą virši
ninkų akyse.

1919 m. vasario 28 d. Aukštuolai
tis buvo iškviestas Kaunan, ir po to 
patsai batalionas išformuotas.

Įvairios žinios
ir kitų reikmenų be muito iki 190.000 
dolerių vertės. Ligi šiol jos galėjo 
įsivežti už maždaug po 171.000 dol.
• Jungtinių Tautų rūmai New Yor
ke būsią užbaigti pastatyti ir įrengti 
1951 metais ir tais metais galėsią su
važiuoti tautos visuotinio posėdžio.
• Iki šiol Sovietai varė propagan
dą, kad atsisakytų nuo buržuazinio 
meno, literatūros, architektūros, o 
dabar pradėjo kampaniją už mark
sistinę atominę energiją. „Literatur- 
naja Gazeta“ kreipiasi į sovietinius 
mokslininkus, kad jie mestų Vakarų 
buržuazinį mokslą, o pritaikytų ato
mui marksistinį-leninlstin). Apskri
tai imant, sovietai varo dvigubą pro
pagandą: savo krašte pasisako už le
ninizmą ir marksizmą, bet praktiš
kai naudojasi Vakarų pasaulio su
kurtu mokslu.
• Sovietų Sąjungos aukščiausios 
tarybos prezidiumas miškų minister} 
Motovilov pakeitė I. Bovinu, paskel
bė Sovietų Sąjungos žinių agentūra 
Tass. (AP)
• Maskvos radijas pranešė, kad So
vietų Sąjunga negalėsianti bendra
darbiauti su JT „mažuoju ansam
bliu“, kuris. Jų supratimu, esąs „ne
legalus organas". (UP)
• Danijos gynybos ministerio pra
šymą padidinti gynybai 50 mil. kro
nų partijų vadai pritarė. Už tuos pi
nigus bus perkama 45 sprausminiai 
naikintuvai ir didelis kiekis minų iš 
Britanijos bei priešlėktuvinių pa
būklų torpediniams laivams iš Šve
dijos. (AP) *
• Kanadoje „The Toronto Evening 
Telegram" laikraštį nupirko naujas 
leidėjas, sumokėjęs 3.610.000 dolerių.
• Sovietai pardavinėja Austrijos 
garvežius ir vagonus. Patikimi šal
tiniai praneša, kad Sovietai yra paė
mę iš Austrijos 540 garvežių ir 5.575 
prekinius vagonus, kuriuos dabar

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
VISUOMENEI

Šių metų rugsėjo mėn. JAV Chi- 
cagojė įsisteigė akcinė bendrovė AID 
OVERSEAS, INC., 4851 So. Ashland 
Avenue, Chicago 9, Ill., USA. Ben
drovę suorganizavo vietos lietuviai 
ir naujai atvykusieji. Pradžioje nau
joji organizacija turi prieš akis šiuos 
tris tikslus; 1 — persiųsti maisto, 
rūbų, vaistų ir kt. rūšies pakietus 
tremtiniams į įvairius Europos kraš
tus bei išjudinti mases daugiau šelpti 
tremtinius sąryšy su artėjančia žie
ma; 2 — teikti vietos amerikiečiams 
pagalbą užpildant darbo bei buto 
blankas,-duoti įvairių tuo reikalu in
formacijų ir net, reikalui esant, tar
pininkauti tarp kvietėjo, valdžios 
(staigų ir tremtyje esančiojo; 3 — 
plačiai informuoti tremtinius apie 
JAV, tarpininkauti tarp tremtinio ir 
jo nurodyto asmens paramos bei at
važiavimo reikalais ir, pagal galimy
bę, rūpintis darbo bei patalpos ■su
radimu jų neturintiems.

Nors dar neper seniausiai ši or
ganizacija egzistuoja, bet jau spėjo 
tremtiniams pasiųsti per tūkstantį 
pakietų. Kiekvienams AID OVER-

ANGLIJA-VALIJA 1:0 (1:0)
Prie 70.000 žiūrovų Birminghame, 

Aston Vilios aikštėje, Anglija salyno 
pirmenybių rungtynėse susitiko su 
Valija. Be šių dviejų kraštų, pirme
nybėse dar dalyvauja Škotija ir Ai
rija. Nors anglus visą laiką lydėjo 
nesėkmė, puikaus komandos kovoto- 
jiškumo dėka jie laimėjo 1:0.

Jau 20 min. dešinys anglų gyni- 
kas Scott sužeistas turėjo apleisti 
aikštę. Likus dešimtyje, buvo pasi
keista vietomis: į Scott vietą perėjo 
saugas Ward, tuo tarpu pusdešinis 
Mortensen nuėjo į jo vietą. Šis pa
keitimas išėjo netikėtai į gerąją pu
sę ir Motensen, žaisdamas saugu, bu
vo nepaprastos formos. Ir kai antra
me kėlinyje kurį laiką aikštę apleido 
Milburn, anglai devyniese atlaikė vi
sus valų puolimus, kur itin pavojin
gas buvo vid. puol. Ford (Aston Vil
la), žaidęs prie savo žiūrovų.

Rungtynių pradžioje Valija turėjo 
persvarą, tačiau jos nesugebėjo iš
naudoti. Baigiantis kėliniui anglai 
iniciatyvą jau turėjo savo rankose ir

pertaisę Vengrijoje siūlo Prancūzi
jai, Belgijai ir Olandijai, kad šios 
nupirktų už dolerius ar šveicarų 
frankus. Jei šie nepirksiu, perduo
siu Italijai. (UP)
• Iš JAV praneša, kad prie Ameri
kos krantų pasirodęs slaptas povan
deninis laivas ir dabar prasidėjusi 
jo medžioklė. Laivas pasirodęs apie 
20 mylių nuo bazės. Spėjama, kad 
tai vokiško modelio laivas, kuriuos 
turi JAV ir Sovietų Sąjunga. Ame
rikos povandeniniai laivai nebuvę 
išplaukę, vadinasi, pasirodė sveti
mas laivas. (DM)
• Kypro saloje turkų kilmės gy
ventojai pasisako už britų valdžią. 
Jie nenori Graikijos globos.
• Vengrijos valdovas, komunistų 
partijos galva, pareiškė, kad Ven
grijai reikalinga kariuomenės reor
ganizacija. Jis priminė, kad JAV 
skiria daugiau lėšų gynybai. Ven
grijai leista turėti 65.000 karių. (AP)
• Britai atidarė savo didžiausią už
jūrio arsenalą — ginklų depo, kuris 
užima 36 kvad. mylias Kenijoje. Iki 
kitų metų rudens ši karinių medžia
gų ir ginklų bazė bus užbaigta. Ji 
aptarnaus Afriką ir kitas karalijos 
sritis. (R)
• JAV rūmų kariniams reikalams 
komiteto nariai, viešėdami Ispanijoj, 
jau patyrę, ko Frankui reikalinga. 
Ypač buvę svarbu nustatyti, kokių 
medžiagų ar ginklų Ispanija nori 
gauti. Ispanijos karininkas išreiškęs 
pageidavimą suvenodinti ginklus su 
JAV, įvesti vienodą apmokymą ir kt. 
JAV atstovas pareiškęs, kad jei prez. 
Trumanas sutiksiąs, tai ateinančiais 
metais glaudžiau bendradarbiaus su 
Ispanija, ypač jei paklausys gyny
bos, bet ne valstybės departamento.
• Kanadoje, kada buvo surengta 
kelionė į karinės reikšmės Montrea- 
lio sritį, Sovietų karo atašė buvo iš- 

I SEAS, INC. maisto pakieto viduje 
yra įdėtas nedidelis pakvitavimo 
raštelis anglų kalba. Pakieto gavė
jas yra maloniai šiuo prašomas tuč 
tuojau minėtą raštelį pasirašyti ir 
išsiųsti ten pat nurodytų adresų. Ta
sai raštelis tarnauja kaip pakvitavi
mas ir kaip priemonė išgauti dau
giau šalpos tremtiniams žiemos me
tui: kuo greičiau raštelis — pakvita
vimas grįš į mūsų rastinę, tuo grei
čiau tremtinys gali tikėtis sulaukti 
naują pakietą iš to pat asmens. Ant 
pakvitavimo galima rašyti trumpus 
laiškus lietuvių arba bet kuria kita 
kalba. Visi kuo nors charakteringi 
atsakymai bus dedami laikraščiuose, 
kad labiau paveiktų amerikiečių 
dosnumą ir oro keliu persiunčiami 
pakietų užsakytojams.

Jei gyvenamasis momentas pa
teiks naujų sumanymų ar planų, 
stengsimės greičiausiu laiku pain
formuoti apie tai lietuviškąją visuo
menę.

Su nuoširdžia pagarba 
Jūsų patarnavimams

AID OVERSEAS, INC.

Rožė BARAIKAITĖ - STEPONĖ- 
NAS, gyv. 522 Alabama Ave, Brook

39 min., po gražaus Matthews-Mor
tensen derinio, -Finney aštriu šūviu 
įkirto vienintelį dienos įvartį. Ne
trukus Mortensen pasiekė antrąjį, 
kuris tačiau buvo neužskaitytas. An
trame kėlinyje anglai sugebėjo tik 
atsilaikyti, nes puolimas su sužeistu 
Milburn ir silpnai pasirodžiusiu 
Shackleton smarkiai šlubavo. Pasek
mė 1:0 liko tik puikaus Stanley Mor
tensen pasirodymo dėka.

— Šešiolikę rungtynių iš eilės iš
likęs nenugalėtas, pirmaujantis Der
by County septynioliktose turėjo su- 
pasuoti prieš naujoką Newcastle, ku
ris savo aikštėje prie rekordinio žiū
rovų skaičiaus (70.000) įspūdingai lai
mėjo 3:0. Taigi meisterio Arsenalo 
praėjusiais metais pastatytas rekor
das, išlikusio nenugalėtu septynioli- 
koj rungtynių, pasiliko nesumuštas, 
Įdomu, kad praeitais metais Derby 
County kaip tik ir buvo toji koman
da, kuri nuvainikavo populiarųjį Lon
dono klubą, o šiais metais jį patį iš
tiko panaši tragedija... Internacio
nalo Jack Milbum puikiai vadovau
jamas Newcastle puolimo penketukas 
įveikė priešininko gynybą, kuri per 
paskutines septynias įsileido tik vie
ną įvartį.

Iš Londono klubų tik vienas Ar
senalas parsivežė pergalę prieš Midd
lesbrough 1:0. Chelsea savo aikštėje 
sužaidė su Manchester United 1:1, o 
Charlton Boltone pralaimėjo net 1:4. 
Abiejų paskutiniųjų lygos vietų su
sitikimas Sheffield United-Everton, 
baigėsi paskutiniojo naudai 2:1, kuris 
savo aikštėje turėjo savo rankose ini
ciatyvą. Kitos rungtynės: Manche
ster City-Liverpool 2:4, Birmingham- 
Huddersfield 1:0. Bumley-Sunder- 
land 3:1, Portsmouth-Blackpool 1:1, 
Preston N.E.-Aston Villa 0:1, Stoke 
City-Wolverhampton 2:1. Pirmauja 
ir toliau Derby County su 26 tšk. 
prieš Newcastle su Portsmouth no 24 
ir Arsenalą su 23 tšk. km.

skirtas ir neleista jam kartu važiuoti, 
nes ir Sovietai pas save Kanados 
karininkui nebuvo leidę lankyti ka
rinių bazių. (AP)
• Reuteris praneša, kad jei Olan
dijoje gimimų skaičius nesumažės, 
bet bus toks, toks dabar yra, tai 9 
milijonų tauta per 20 metų išaugs į 
12.500.000 gyventojų tautą.

NAUJI DOKUMENTAI IŠ STALINO 
IR HITLERIO DALYBŲ

AP praneša, kad JAV, D. Britani
ja ir Prancūzija baigia paruošti nau
ją dokumentų knygą apie Ispanijos 
ir Rusijos slaptus pasitarimus su na
cių Vokietija. Daugiau smulkmenų 
bus atidengta apie Hitlerio ir genera- 
lišsimo J. V. Stalino Lenkijos daly
bas. Tuo klausimu išeis dvi knygos 
po 1.000 puslapių. Trečiame tome bus 
daugiau kalbama apie vokiečių, italų 
ir rusų dalyvavimą Ispanijos pilieti
niame kare. Dokumentus būsią pra
dėta skelbti jau ateinantį sausio ar 
vasario mėn. Ypač bus detaliai pa
vaizduotos rusų ir nacių intrygos dar 
prieš 1939 metų rusų-vokiečių ne
puolimo pakto sudarymą.

Šiems dokumentams išleisti pa
naudota apie 400 tonų įvairiausios 
medžiagos ir dokumentų. (NYHT/m) 

lyn 7, N.Y., USA, ieško savo brolio 
Edvardo Baraiklo, kilusio iš Šimėnu 
km., Videniškių parap.

JAV gyvenanti Amerikos pilietė 
Barb. MALAKAUSKAITE-KNIUKS- 
TIENE ieško savo giminių — savo 
tetos Uršulės ir Kazimiero JONUŠŲ 
vaikų, gyvenusių apie Gegrėnus, ir 
savo pusseserės bei keturių pusbrolių, 
Barboros PAULIKIENES vaikų, gyv. 
Palučių km., Plungės parapijoje. 
Juos pačius arba ką nors apie juos 
žinančiuosius prašoma atsiliepti jai 
šiuo adresu: Mrs. B. Knusto, 47 Har
bison Ave., Hartford 6, Conn., USA.

MOKYTOJŲ IR TĖVŲ DĖMESIUI
Ką tik iš spaudos išėjo Esmaičio 

ISTORIJA: Senų senovė ir Lietuvos 
istorija. Vadovėlis IV-jam prad. mo
kyklos skyriui. Kaina — 2,30 DM.

Užsakymus siųsti „Mūsų Kelio“ 
adresu. Iš karto užsisakę nemažiau 
10 egz., gauna 10% nuolaidos. Pa
vieniams užsakytojams priskaitomos 
persiuntimo išlaidos.

Emigracijos akivaizdoje tėvai, tu
rintieji mažamečių vaikų, privalo ne
praleisti progos apsirūpinti lietuviš
kais mokykliniais vadovėliais.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ S A V A 1T R A SI I S

Lietuviai įsikuria Venecueloje

viską slėpė Ir bandė kitų nuotaiką 
palaikyti šypsniu ar humoro žodžiu, 
kuris tačiau išsprūsdavo tik per jė
gą • • •“

„Nuo čia iki Caracas’o tik 32 km. 
Laukėme kaip kokio išganymo, kad 
tik greičiau mus pakeltų j aukštu
mas! — rašo toliau J. K. — Pagaliau, 
atvyko autobusas. Konduktorius pa
tarė susikaupti, nes iki paskirties 
stovyklos esą 200 km ir reikėsią va
žiuoti apie 9 vai. Kelionė mūsų ne-

Vengry ūkininkus pratina 
prie kolchozu

Vengrijos komunistų partijos va
das Matyas Rakosi (Daily Mail anks
čiau rašė, jog jis esąs žydas) jau iš
drįso paminėti žodį „kolchozas“, kad 
Vengrijos ūkininkai priprastų prie jo 
ir pradėtų pažinti. Jis nurodė, kad 
žemės ūkio socializacija esanti per

Kaip mūsų tautiečiai buvo sutikti 
ir kaip jiems sekasi įsikurti Kolum
bijoje (į kurią tuo tarpu įleidžiami 
tik lietuviai katalikai), mūsų spau
doje jau buvo rašyta. Kuo mažiau
siai žinių tuo tarpu turime iš Vene- 
cuelos. Tik paskutiniu laiku pradėjo 
mus pasiekti vienas kitas laiškas iš 
Venecuelos, iš kurių šį tą ir sužino
me apie kelionę ir pirmuosius įspū
džius apie tą mums dar beveik ne
pažįstamą kraštą.

Emigrantai į Venecuelą gabenami 
moderniškais lėktuvais. Buvęs Ra- 
vensburgo lietuvių bendruomenės 
narys, šiaulietis J. K., su šeima išvy
kęs į Venecuelą spalių mėn. vidury, 
savo laiške rašo, kad kelionė iš Mūn- 
cheno aerodromo iki Venecuelos 
krantų trukusi tris paras, su trum
pais nutūpimais Airijos, Bermudo 
saloj, Kanadoj ir viename JAV aero
drome. Pati kelionė keturmotoriu, 
moderniškos konstrukcijos, 55 vietų 
lėktuvu buvusi net maloni ir primi
nusi luksusini turistinį omnibusą. 
Nervai šiek tiek buvę įtemti tik li
pant J lėktuvą, be to, nemaloniai vei
kusios ir ties Atlantu pasitaikiusios 
„oro duobės“, kuriose keleiviai buvę 
keletą kartų diržais privirtinti prie 
sėdynių, o kai kam ir su „Rygos ma
lonumais“ susipažinti...

„Mūsų lėktuvas skrenda į Cara- 
Cas’ą, — rašo J. K. — Skrendam virš 
didelių miestų žiburių, kurių matosi 
begalybė. Lėktuvas šiek tiek supa, 
keleiviai, patogiose minkštose kėdėse 
snaudžia. Maitinimas vienam lėktu

ve buvo geresnis, kitam (tai grupei, 
su kuria keliavo laiško autorius, teko 
persėsti į kitą lėktuvą viename JAV 
aerodrome) prastesnis. Dabar mums 
rūpėjo ne maistas, bet kiti dalykai... 
Prieš norą į sąmonę skverbėsi min
tis — „ką rasim šiame paslapčių ir 
nežinios krašte, kuriame greitai turė
sim nusileisti ir gyventi?“ — Pasi
darė baisiai griaudu. Tik dabar ėmiau 
gailėtis, kad palikau Europą, tą mū
sų mielą, gerą ir gražią, nors ir smar
kiai sužalota „senutę Europą“! Bet

sentimentams čia nėra vietos... Ir 
štai, pasimato pliki, nudegę kalnai, 
kažkokios rusvos spalvos uolos. Lėk
tuvas leidžiasi žemyn. Venecuelos 
aerodromą Meveria pasiekėme spalių 
15 d. 21.38 vai. vakare. Nors saulė 
jau buvo nusileidus, bet oras buvo 
toks tvankus ir dusinantis, kad aš 
net pagalvojau, jeigu dabar mirčiau, 
tai man būtų vistiek ... Kitų nuotai
kos buvo dar prastesnės, jie savo 
jausmus reiškė viešai ir neigiamai 
veikė kitus, kurie buvo susikaupę,

gąsdino, kad tik greičiau iš įkaitusio 
„katilo"... Nakties kelionė Venecue
los keliais nesudaro malonumo, nes 
jie labai siauri, gali važiuoti tik po 
vieną mašiną, o apsilenkti tik spe
cialiose aikštelėse. Šitas mūsų kelio
nės etapas buvo patsai sunkiausias, 
nes jau buvo trečia kelionės naktis, 
visi buvome nežmoniškai išvargę. 
Sekančios dienos ryto 7.30 vai. atvy
kom į mums skirtą stovyklą...

(Pabaiga kitame Nr.)
Vytautas Kęsgailą

Kas yra ABN / Alg. Vilymantas
1943 m. lapkričio 21 ir 22 d. vo

kiečių naciams ir rusų bolševikams 
kariškai siaučiant svetimose žemėse, 
Volynijos miškuose posėdžiavo pa
vergtų Rytų tautų atstovai ir įkūrė 
ABN — Antibolševiky Blok Narodov 
— Antibolševikinį Tautų Bloką. Iš 
pradžių tai buvo rezistencinė, revo
liucinė politinė tautų organizacija, 
kurios apimtis — visų Rytų paverg
tosios tautos. Ir šiandien ji paliko 
tokia pat, tik nebe tokia slapta, nes 
politinė veikla juo tolyn, juo labiau 
ją iškelia į viešumą. Per penkeris 
metus ABN išsiplėtė, išaugo, pavirto 
stipriu politiniu junginiu, su kuriuo 
skaitosi ne tik priešai, bet ir visas 
politinis pasaulis. ABN sukakties 
proga čia ir pateikiama pluoštelis 
žininių apie ABN politinę koncepciją, 
jo tikslus ir uždavinius.

ABN yra antitezė bolševizmui. Jei 
bolševizmas griauna valstybinę dok
triną, tai ABN skelbia ir kovoja dėl 
valstybinės laisvės; jei bolševizmas 
drasko ir naikina tautas, tai ABN gi
na tautų egzistenciją ir laisvę; jei 
bolševizmas pavergia žmogų, tai ABN 
skelbia žmogaus induvidualinę lai
svę; jei bolševizmas naikina religijas, 
tai ABN gina jų laisvę. Pirmoj eilėj 
ABN yra antibolševikinė politinė 
koncepcija.

Tačiau ABN nėra tik politinė, 
valstybiškai tautiškai filosofinė dok
trina, bet svarbiausia, jis yra revo
liucinis šių dienų bolševizmo pa
vergtų tautų sąjūdis, kurio pagrindi
nis tikslas — pirmoj eilėj sugriauti 
bolševikinį imperializmą ir ant jo 
griuvėsių pastatyti laisvas, demokra
tines Rytų Ir Vidurio Europos Vals-

Tai ne tik antibolševikinė, anti- 
režiminė, bet ir antiimperialistinė re
voliucija. ABN. tikslas — „visiškas 
tautinis ir socialinis tautų ir žmogaus 
išlaisvinimas, galutinis rusų bolševi
kų imperijos panaikinimas. Toji re
voliucija turės būti ne tik tautinė, 
bet ir socialinė. Pavergtų tautų žmo
nėms bus paskelbta ne tik valstybinė 
laisvė, bet ir socialinė gerbūvio, žmo
gaus socialinės laisvės pradai.

ABN, kovodamas prieš bolševikinį 
imperializmą, neužmiršta ir tolimes
nės politinės ateities. Jis prileidžia, 
kad po būsimo pasaulinio konflikto 
ir būsimų tautinių revoliucijų gali iš 
naujo iškilti rusiškasis imperializ
mas, kurio pradai jau šiandien reiš
kiasi negausioj monarchisĮinėj rusų 
spaudoj, kur giedama nedalijamos, 
vieningos, atseit, caristinės Rusijos

lėta ir todėl suplanuota gamyba ne
galinti būti pakelta, kol žemė su
skirstyta į atskirus gabalus.

Pasak jo, reakcionieriai „meluoja“ 
apie kolchozus. Kaimiečiai turi pa
žinti kolektivizacijos naudą, skaity
dami knygas ir žiūrėdami Sovietų 
filmas. Turi būti pasiųsta ūkininkų 
delegaciją į Sovietų Sąjungą, kad 
ten galėtų pamatyti kolchozų naudą 
ir darbininkų gyvenimą. Esą negali
ma sukurti socializmo miestuose, jei 
provincijos (žemės) gamyba bus „ka
pitalistų“ (atseit, ūkininkų) rankose. 
Mažuose ūkiuose negalima panau
doti traktorių ir kitų ž. ū. mašinų. 
Tačiau tai tik prietekstas. Žemės ko
lektyvizacijos reikalas yra visai ki
tas. Tai atpalaidavimas darbo ran
kų ir nugrūdimas jų pramonėn ir I 
karo tąrnybą.

Žydai masiškai išvyksta
Labai charakteringas reiškiny! 

vyksta Sovietų okupuotuose kraš
tuose. Kai kiekvienam paskiram tų 
kraštų gyventojui legaliai uždrausta 
išvykti, tai žydams išvažiuoti nėra 
jokių varžtų. UP iš Pragos praneša, 
kad žydams emigruoti į Palestiną 
nesą jokių suvaržymų. Jie gali lais
vai emigruoti iš visų Rytų kraštų ir 
jie vyksta tūkstančiais, rašo NYHT. 
1948 metais išvyksią per 50.000 žydų. 
Toliau UP praneša, kad ne žydui iš
vykti ^ra visgi uždraustą. Kai žydų 
gerovės ir Izraelio pareigūnai pra
neša, jog vyriausybė išduoda pasus

Dar šiandien sutinkama vergų prekyba
Nors gyvename krikščionybės ir 

civilizacijos laikus, vergų pirkliai 
egzistuoja ir toliau, kaip ir prieš 
šimtmečius. Jei Sovietų Sąjungoje 
vergų darbus atlieka neperkami ver
gai, tai aplink Raudonąją jūrą ver
gai ir vergės yra perkami ir parduo
dami.

Daily Mali patiekia santrauką iš 
„United Nations World“ apie vergų 
prekybą. Su ja norime supažindinti 
ir mūsų skaitytojus.

Raudonosios jūros skalaujamose 
srityse vergų prekyba vis dar esanti 
garbingas reikalas. Sudane, Somali- 
joje ir Abisinijoje vergų pirkliai iš
tisus šimtmečius gyvena turtingai, 
pardavinėdami gyvąsias prekes. Jų 
senas pasigyrimas būdavo: „Mums 
nereikia derlių imti — mūsų derlius 
yra vergai.“

Britai, užėmę Adeną, o tai buvo 
seniau negu prieš šimtmetį, pradėjo 
kryžiaus karą su šia gyvųjų prekių 
prekyba. Ir dėl tokio žygio Sudanas 
ir Etiopija panaikino vergų prekybą, 
bet Saudi Arabijoj ir Jemene ji vyk
sta ir toliau.

| (gulai įsako išmesti vergus į jūrą. 
I Tokie nuostoliai būna dideli, bet jie 
kompensuojami tų vergų, kurie pa
siekia arabų krantus.

Geriausiais 1920—25 metais ver
gės mergaitės būdavo parduodamos 
po 900 dolerių. Berniukai pigesni: už 
sveiką 12 metų sunkiai būdavo gau
nama 250 dolerių.

Šiuo metu daugiau negu 1.500.000 
vergų esą Saudi Arabijoje ir Jemene 
ir tai sudaro apie 15 ’/• pusiasalio gy
ventojų, t. y., kas šeštas gyventojas 
yra vergas. Daugiausia vergių yra 
moterų, kurios arabų namuose atlie
kančios tarnaičių ir sugulovių parei
gas. Jaučiamas jų trūkumas, nors 
kainos nėra aukštos. Už greitą ku
pranugarį moka 15—20 dolerių, kai 
už Etijopijos ar Somalijos gražuolę 
— 100 dolerių, net ir ne vyresnę kaip 
8 metų. Tik už žavią mergaitę moka 
iki 500 -dolerių.

Nors J.Tautos daro viską, kad už
sibaigtų ši prekyba žmonėmis, tačiau 
giliai įsišaknijęs paprotis vis dar 
neišraunamas. (DM/ja)

tybes, o paskui kovoti prieš bet kokį 
imperializmą, kuris tyko pagrobti 
mažesnes tautas ar jų etnografines 
žemes didžiųjų tautų naudai. Išeida
mas iš savo politinio pagrindo: laisva 
tauta, laisvas žmogus nepriklausomoj 
valstybėj, ABN kovoja dėl visų pa
vergtų tautų valstybinės, tautinės, 
individualinės, spaudos, sąžinės ir 
religijų laisvės. „Aukščiausia gyve
nimo forma ir vienintelė tautų ugdy
mosi garantija yra tautinė valstybė,“ 
— skelbia ABN. „Tautos gyvenimas 
ir jos augimas gali būti užtikrintas 
tik savoj, nuo nieko nepriklausomoj, 
tautos valdomoj ir tautiškai teisėtoj 
valstybėj, visose etnografinėse tautos 
žemėse,“ — tęsia ABN. Taigi, visų 
bolševizmo pavergtų tautų valstybi
nių teisių ir valstybinės nepriklauso
mybės iškovojimas yra pagrindinis 
ABN tikslas.

Šio tikslo ABN siekia kovos, re
voliuciniu keliu. Jis netiki, kad bol
ševizmas griūtų savaime dėl vidaus 
konfliktų. Jis busimąjį trečiąjį pa
saulinį karą laiko tik vienu iš fak
torių bolševizmui sugriauti. Pagrin
dinis ABN uždavinys — paruošti pa
vergtas tautas tautinėms revoliuci
joms, kurių tikslas — atstatyti bol
ševizmo pavergtas tautines valstybes.

Šiandien vergų prekyba vyksta 
išimtinai Raudonosios jūros srityje. 
Šis biznis esąs rizikingas. Kasmet 
masinis vergų pervežimas jūra esti 
keturis penkis kartus. Kiekvienais 

. metais šis pervežimas vis labiau už
blokuojamas. Patruliuoja du britų 
laivai ir nuolat seka, ar nepamatys 
vežamų gyvųjų prekių. Straipsnio 
autorius p. J. L. Carver sako, jog 
pažįstąs vieną pirklį, tai buvęs Prū
sijos karininkas Krummholz, kuris 
turįs gerai ginkluotų laisvų- tarnų. 
Šie vyrai protarpiais užpuola kaimus 
ir pagrobia vaikus nuo 3 iki 8 metų 
amžiaus. Pagrobtieji nugabenami, 
palyginti, į tolimą būstinę, kur išlai
komi ir apmokomi, iki mergaitės pa
siekia 10—12 metų, o berniukai 
10—16. Vaikai mokomi darbo, kad 
būtų stiprūs, o mergaitės — dainuoti 
ir palaikyti kūno grožį, kad patiktų 
vyrams.

Po kelių metų „apmokymo“ pirk
liai sudaro vilkstinę ir žygiuoja į ap
leistą „rendezvous“ vietą Afrikos pu
sėje prie Raudonosios jūros, kur ara
bų pirkliai jau laukia prekių, derasi 
dėl kainų, susitaria dėl įlankos vie
tos, kur pirkėjai lauks savųjų „pre
kių“.

Autorius sakosi, jog jis stebėjęs 
vieną tokią vietelę, kur buvę pasta
tyta lengvai surakintų 300 berniukų 
ir mergaičių. Jie buvę pakrauti į 11 
valčių, suguldyti, o ant jų sukrauna
mi maišai su Abisinijos kava.

Vergai pabėgti neturi jokių progų. 
Jei kartais užpuola baltųjų patrulių 
laivai, laivo vadas tuojau savo būrio

Nepasakysi, kad tai nemeuiškas darbelis! Tai vienas iš daugelio medžio 
drožinių, kuriuos tremtyje naujos specialybės Išmokęs gamina p. Vikto
ras L i a u k u s, Lietuvoje buvęs finansų administratorius. Taip trem

tiniai ruošiasi laikiniam, naujam gyvenimui,

giesmelė. Yra pavojaus, kad ateityje 
gali iškilti ir kitų tautų šiandien par
blokšti imperializmai. ABN iš viso 
kovoja prieš bet kokį imperializmą, 
gindamas etnografinių valstybių ir 
demokratiškai santykiaujančių tautų 
principą. Todėl kai kurios su impe
rialistiniais polinkiais tautos ABN 
sąjūdyje nedalyvauja. ABN sudaro 
visos Rytų ir Vidurio Europos laisvę 
ir tautinį susipratimą mylinčios ir 
gerbiančios tautos. Tame sąjūdyje 
dalyvauja apie 20 tautų, jų tarpe ir 
pabaltiečiai, nors, rodos, kol kas dar 
ne visi.

ANB nėra tai politinė teoretinė 
organizacija, bet yra kovos, veikimo 
sąjūdis. Jo darbo metodai yra ke- 
leriopl: 1) propogandinis tautų pa
ruošimas revoliucijai; 2) propogan- 
dinė kova tarptautinėj prieš bolše
vizmą; 3) sprogdinimas bolševizmo iš 
vidaus ir 4) savo kovos apvainikavi
mas bolševizmo pavergtų tautų vals
tybiniu išlaisvinimu.

Šioje kovoje ABN panaudoja vi
sas propagandines priemones: leidžia 
literatūrą, žurnalą „Nabat“ (Dūžis), 
gausią propagandinę informaciją 
(įvairiomis kalbomis), ruošia antibol- 
ševikines manifestacijas, skelbia 
tarptautinėj spaudoj antibolševikinę 
akciją.

' šią vasarą susiorganizavo ABN 
jaunimo organizacija, kurios tikslas 
tas pats — kova prieš rusišką-bolše- 
vikišką imperializmą. Tik jaunimo 
kova daug karštesnė, griežtesnė, re- 
voliucingesnė.

Trumpai supažindinęs su ABN, 
norėčiau pabrėžti, kad mums lietu
viams, kurie siekiame tų pačių vals
tybinės laisvės tikslų ir kovojame 
prieš tuos pačius Rytu Europos im
perializmus, ABN yra artimas ir po
zityvus politinis veiksnys. Sukakties 
proga, mes linkime ABN pasiekti to
kio politinio Europos veido, kokio jis 
siekia: laisvų tautų nepriklausomų 
valstybių ir laisvų žmonių veido. 
Laisvė tautoms ir laisvė žmonėms — 
šis ABN šūkis teįsigali visoj Europoj 
ir visam pasauly.

žydams emigrantams. Be to, žydams 
leidžiama pasiimti viską arba tiek, 
kiek jie nori ir dar parūpina susi
siekimo priemones ir kt. Ypač leng
va išvykti žydų jaunimui, tinkan
čiam karui.

Iš Lenkijos praneša, kad žydų 
emigracija susitrukdo tik dėl trans
porto priemonių trūkumo, nes jie 
viską išsiveža. Panašūs reiškiniai 
esą Vengrijoje ir Pragoję. Iš Bulga
rijos atvykę žydai sako, kad Bulga
rija bus laisva nuo žydų per kelia* 
savaites. Apskritai imant, žydai 
karštligiškai traukia iš Europos, nes 
čia kaupiasi juodi debesys, kurie gali 
išvanoti ne vieną europietį, o ypač 
komunizmo šalininkus bei jo propa
guotojus.

Sovietų agentai 
supirkinėja

Amerikinis laikraštis nurodo, kad 
Vakarų Vokietijoje Sovietų karinė* 
vyriausybės agentai ieško aukšto* 
vertės prekių ir iš amerikinės eono* 
slaptą gabena į rusų zoną. Paskuti
nėmis savaitėmis amerikiečių žval
gyba susekė Sovietų karininku* 
persirengūsius civiliais drabužiai* 
Vakarinėje zonoje. Jų centrinė įstai
ga Marburge, netoli Sovietų zonos. 
Tie agentai siūlo maisto ir riebalų 
dideliais kiekiais, net tonomis, vo
kiečiams už specialias mašinas, ma
šinų gamybos įrankius ir gautus da
lykus gabena į Rusiją. Nors ir drau
džiama parduoti į rusų zoną, „pre
kyba“ vyksta už riebalus.

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. lapkričio 
25 d. rastas tragiškai miręs 
mūsų bendradarbis Petras KA- 
ZEMEKAS, sūnus Jono, gim. 
1924 m. rugsėjo 80 d. Onuškio 
dv., Juodupės vi., Rokiškio 
apskr.

4060 Darbo Kuopa

Švedijos komunistg vadas atsisakė komunizmo
MARKSO TEORIJOS — VASKA8 STALINO RANKOSE

Daily Mail spec, korespondentas 
praneša, kad Švedijos .komunistų 
partijos laikraščio „Naujoji diena“ 
redaktorius p. Meurling pasitraukęs 
iš šių pareigų ir iš komunistų parti
jos, nes jis jau „prisivalgęs menk- 
nekių“.

Daugelį metų jis buvęs vienu sti
priausiu intelektualų ir pirmuoju 
Švedijos rašytoju, kuriam Sovietų 
Sąjungos vyriausybė leido aplankyti 
Rusiją po karo.

Šiandien jis sako:

Apie komunistų vadus — „Jų ne
realus galvojimas yra pakankamas, 
kad įerzintų kiekvieną suaugusį 
žmogų.“

Apie Rusiją: „Vis dar milžiniškas 
klasių skirtumas. Užtenka jum* 
pažvelgti į skirtingus darbininkų ba
rakus ir Sovietų pareigūnų įrengi
mus, ar pamatyti, kaip kad aš ma
čiau Leningrade, raudonosios armi
jos generolą, kuris sklaidė į šalį* 
piliečių ilgiausią eilę, kad pats nu
sipirktų į kiną bilietą.“

6


	C1B0004634390-1948-nr70-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1948-nr70-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1948-nr70-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1948-nr70-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1948-nr70-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1948-nr70-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006

