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Senovės pasaulis gyveno moralines netvar
kos ir socialines priespaudos epocha: visur 
viešpatavo moraliu ir religiniu sąvoku korup
cija bei issigimimas. Finikijoj, pav., visuo
menes sąžine pakentė vaiku deginimą dievaičiu 
garbei, graikai aprūpino savo dievaičius viso
mis sugedusiu žmonių silpnybėmis, romėnai 
vergus laike natūraliu dalyku, o kruvinus gla
diatorių žaidimus visi mėgo, tad nenuostabu, 
kad giliau galvoja žmones lauke Išganytojo, 
lauke užgimstant nepaprasto zmogaust, kurio 
mokslas apsvies žmonijos protą ir išveš 
ja is moralines netvarkos ir valstybines 
priespaudos. Tas geresniujn senovės žmonių 
ilgesys gražiausiai išreikštas Biblijos žodžiais: 
„Tegu dangus išrasoja, tegu debesys islyja 
Išganytoja“. Ir pagaliau žmonija susilaukė 
Išganytojo Jėzaus Kristaus asmenyje, Kurio 
mokslas pradėjo radikaliai keisti religini ir 
moralini žmonių gyvenimą ten, kur Evangeli
jos Šviesos spinduliai gavo vietos visuomenes 
sąžinėje. Evangelijos mokslas suteikė kiek
vienam žmogui, be luomo, rases, ir 
tautybes skirtumo, absoliutine verte: žmo
gus yra tam, kad čia zemeje užsitarnautu lai
minga amžinybe Dievo sunaus teisėmis, todėl 
jis nėra kito žmogaus ar valstybes vergas. 
Priešingai: jis yra vertas savo artimo meiles 

\ $r užuojautos. Kas žmogui daro gera, tas tuo 
’ daro gera pačiam Dievuk Kas žmogų skriau

džia ar izeidzia, tas tuo pačiu Dieva izeidza. 
Šitie principai padare revoliucija sename pa
saulyje ir pakeitė jo veidą. Jei dabar pasaulyje 
atsiranda blogybių, tai tik del to, kad žmones 

" elgiasi priešingai Evangelijos mokslui arba 
tiesiog grizta i pagonybe. Jei nacismas tiek 
pikta padare Europai, tai tik del to, kad jis 
yra pagonybės recidyvas. Hitleris atvirai ir 
viešai paskelbė, kad jis nenori turėt kitokio 
Dievo, kaip tik Vokietija. /„Ich will keinen an
deres Gott haben, als nur Deutschland allein“/. 
Ir Hitlerio „Mein Kampf“ buvo paversta vo
kiečiu tautos evangelija, kuri sugriovė ir istume 
i skurdą ne vien Vokiečiu okupuotus kraštus, 
bet ir pačia Vokietija pavertė griuvėsiais. 
Moderniški pagonybės recidyvai vede ir veda 
i žmogaus nuvertinimą, i chaosa ir priespauda 
socialiuose santykiuose. Tai ypačiai ryšku

(nukelta i antra piulj Kalėdinė nuo^į 
*** tėvynėje
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Prasidėjus šiam antrajam pasauliniam karui, 
didžiausias musu tautos troškimas buvo — 
išlikti jo nepaliestai. neiveitai i baisuji jo 
sukuri. Tačiau del savo ypatingos geopolitines 
padėties musu tauta to išvengti negalėjo. Lie
tuvos kaimynei Lenkijai tapus pirmąją plėšriojo 
vokiečiu militarizmo bei naciomlsocH'i^tno 
auka. Rytu Europoje buvo suardyta politiniu 
jegu pusiausvyra, ir Lietuvos valstybes ir jos 
tautos likimas pries jos pačios norą buvo iš
spręstas kuriam laiU’i dvieju jos didžiųjų 
kaimynu. Lietuviu tauta neteko viso, kas jai 
buvo brangiausia: nepriklausomos valstvbes- 
ku It urines ir ūkines laisves. Ji tapo naujos 
agresijos auka Tuo lietuviu tautos kančios 

įasibaige. Jos zemeje du syk /1941 ir 19-14 
siautė karo veiksmai, kuriu gilios žaizdos 

ir žiaurus pėdsakai liks daugeliui amžių
Tragiškiausia musu tautai, kad jos gyven

tojai pries savo norą buvo blaškomi i Rytus ir 
Vakarus. 1944 m. vasara karo veiksmams 
pasiekus Lietuvos žeme šimtai tukstanciu 
lietuviu, viską palike karo audros niokioiamoje 
tevyneje, patraukė i Vakarus, i Vokietija. Jie 
taip dare todėl. kad tai buvo jiems vienin
telis kelias. kuriuo gali issigelbeti bent li
kučiai tautos. Labai klaidinga butu manyti, 
kad lietuviai tatai dare is savo meiles vokiečiu 
tautai arba tikėdami vokiečiu laimėjimu. Lie 
tuviu tautai teko dusyk išgyventi skaudžia ir 
žiauria vokiečiu okupacija: 1914-1918 metais 
ir 1941-1944 metais Abukart plėšrusis 
vokiečiu utilitarizmas, o antru kartu ir dar 
plesresnis nacionalsocialismas. lietuviu tautoje 
paliko gilias žaizdas, kuriu randai amžiais liks 
lietuviu tautos kūne. Lietuviu tauta geriau, 
negu bet kuri kita tauta, žinojo, koks baisus 
likimas ja ištiktu, jeigu rudajai Vokietijai butu 
lemta laimėti.

Jei 1941 m. vasara vokiečiu kariuomenei 
veržiantis i Rytus, kai kas is lietuviu 
ir galvojo apie ovkieciu tariamaja per- 

(it pirmo pusi.) 
ten, kur valstybes vardu skelbiama, kad „Re
ligija:. tai opiumas liaudies sąmonei aptemdy
ti“. Praktika parode, kad atkritimas nuo Evan
gelijos turi tas pačias pasėkas, kaip ir pagonybe: 
jei antikiniai pagonys degino savo vaikus 
Moloch o garbei ar renge kruvinus gladiatorių 
žaidimus, tai moderniški pagonys siunčia 
milijonus žmonių i koncentracijos stovyklas, 
kuriose, is esmes imant, žmogus yra ne geriau 
traktuojamas, kaip vergas senovės Romos impe
rijoj..

Atrodė, kad sis karas ines permainų i žmo
nijos istorija, kad šio karo rezultate žmogus ir 
zmogiskumas visur atgaus savo verte evan- 
geliska prasme. Ne be prasmes prez. Roose
velt* as yra pareiškęs, kad Amerikos karys-nesą 
krikščioniška laisve. Is prez. Tromano nese
nai paskelbtu 12 punktu spindi evangeliska 
laisve žmonijai. Britu uzš. reik min. Bevin 
pries pora savaičių pareiškė, kad anglai
blogai jaustųsi, jei Anglijoj butu dangus, 
o uz Anglijos ribu-pragariska priespauda,
skurdas ir netvarka. Tokie pareiškimai
rodo, kad velkamoji idėja pokariniam
pasauliui tvarkyt yra krikščioniška idėja,, t. y., 
ta pati idėja, kuria atnese Kristus, kurio gi
mimo sukakti mes šiemet jau švenčiame kito
kioj atmosferoj, negu pernai. Šiemet valstybe 
ir pačioj vakaru Vokietijoj Paledu švente laiko 
tuo, kuo ji yra krikščioniškai sąmonei. Vakaru 
psasaulyje valstybe neturi intereso nnstatinet 
žmonėms religiniu ir moraliniu normų, pries- 
singai: Jungtines Taukos paskelbė religine - są
žines laisve ir kova žmogau nuverti
nimui. Šias Kalėdas švenčiame žmoniškumo 
idealu triumfo nuotaikoje. J. G. 

gale. tai 1044 m. vasara, pakrikusiai 
vokiečiu kariuomenei bėgant is Rytu, niekas 
sveikai gaivojas nebegalejo tikėti vokiečiu per
gale. Vokiečiu pralaimėjimas buvo aiskus. 
Vokietija buvo skėstas laivas, ir vis dėlto 
šimtai tukstanciu lietuviu skubėjo i tas skę
stanti laiva. Kodėl jie taip dare? Jie taip 
dare, turėdami tvirta vilti, tvirta įsitikinimą, 
kad jie is to sudužusio skęstančio laivo bus 
isgelbeti amerikiečiu ir anglu. kurie pries 
smurtininkus pries plėšriuosius agresorius i si 
kara istojo vedini kilniųjų žmonijos idealu: 
laisves ir teisingumo.

Karo audros is savo tėvynės Lietuvos i Vo
kietija atblokštu lietuviu gyvenimas buvo ne
paprastai sunkus. Vokiečiai lietuvius gaude 
ir prievarta grūdo i Wehrmachta. siuntė juos 
prie sunkiu darbu. Gyvenimo sąlygos buvo kuo 
blogiausios. Daugeliui ju teko gyventi sai

tuose. drėgnuose, apgriuvusiuose barakuose, 
maitintis pusbadžiu. Lietuviai kente turėdami 
tvirta vilti, tvirta įsitikinimą, kad Vokietijos 
galybe bus greit palaužta, ir lietuviai sulauks 
geresniu. Šviesesniu dienu. Toji viltis ivyko. 
Mes. atblokštieji i Vokietija, tikrai susilaukėme 
geresnio gyvenimo, negu kad ji turėjome prie 
naciu režimo. Tačiau musu tauta tebegyvena 
sunkius laikus.

Šiandien lietuviu tauta gyvena pačius sun
kiausius laikus, kokius jai kada nors yra teke 
gyventi. Šiandien lietuviu tauta be laisves, 
išblaškyta, giliai susisielojusi prie savo buvusio 
laimingo gyvenimo griuvėsiu. sprendžia lyg 
tas Hamletas nriė krašto duobes ikyruji likimo 
klausima: ..To be or not to be. that is the 
question?“ /būti ar nebūti, tai yra klausimas?*/. 
Taip. Tai didysis musu tautos klausimas, 
kurios sprendimas, deja, šiandien ne vienu tik 
musu rankose. Lietuviu tauta, pastatyta nries 
si klausima, viena aiškiai žino, vieno didžiai 
trokšta ir siekia, bntent: išlikti gyva, gyventi 
kultūringai ir laisvai. Bet gal but ji to negales 
padaryti, gal būt ji tu. kuriu rankose šiandien 
yra tautu likimas, yra pasmerkta zuti. Prieš 
toki sprendimą atsispirti, ji pakeisti, ji pati 
viena yra beiege.

Susisielojusi ties likimo jai iškeltu klausimu: 
zuti ar būti, lietuviu, tauta tiki savo egzisten- 
ciia. nes lietuviu tautoie gyva ir nenalauziama 
viltis, kad pasauli tvarkys ne smurtas, bet 
teisingumas, kad pasauly viešpataus ne vergija, 
bet laisve. Ta lietuviu tautos vilti stinrina 
kiekviena buvusio Jungtiniu Amerikos Valsty
bių prezidento Rooswelto ir dabartinio pre
zidento Trumano, buvuisio Didžiosios Bri
tanijos premjero Churrhillio ir dabartinio 
premjero Attlee halbos. Ju kalbos, lyg tamsia 
gūdžia nakti is nepajudinamu uolu įskeltos 
kibirkštys nušviečia namo gvvenmo horizon
tus. Nors tose kalbose lietuviu tautos likimas 
betar piskas ir neliečiamas, tačiau jautrios lie
tuviu sirdys jaučia, kad yra tiesiamos gaires 
naujam pasauliui ir kad tos gaires lietuviu 
tauta nuves i svajojamaja laisve. AM

. Auklėjimo reikalai
Jau pries si kara musuose buvo kilęs sąjūdis 

didžiausia dėmėsi kreipti i musu tautos kultūra, 
musu resursus kaupti tautiečiu švietimui, o ne 
perdėtai vertinti nesamu savo pajėgu* Kad tu 
žmonių butą teisingu, bus parodęs ir šio nelemtom 
karo palikimas. Didžiausias mažųjų tautu ginklas 
yra ju kultūrinis pakilimas, juo tegali išsikovoti 
jos svorio bei pagarbos kitu didesniu tautu tarpe. 
Ir šiuo metu mums, rodos, ne mažiau negu kada 
kitada reikia susirūpinti savo kuIturiniu kilimu. 
Tenka apgailėti, kad ir dabar dar pasitaiko taria
mųjų vadu ar vadovu, kurie musu kuIturiniu bei 
švietimo reikalu ne tik nepalaiko, bet dar trukdo.

Tauto* kultūrai kelti ir švietimui skleisti esama 
įvairiu priemonių, ivairiu keliu. Bet ju vienas 
žymiausiu, visuotiniausiu yra mokykla. Is geros 
mokyklos tauta daug ko gali laukti. Juk yra sa
koma: ka nori ivesti i gyvenimą, pirma reikia 
įvesti i mokvkla

Nemaža yra diskutuoti musu mokyklos reikalai; 
mėginta ivair’nip jos programa taisyti, keisti. Deja, 
iki šiol, atrodo, dėmesys tebuvo kreipiamas kuone 
vien i jos švietimo puse. t. y. kiek ir kokiu daly
ku moklyka turi išmokyti savo auklėtinius. Nors 
tas dalykas tnri tinkama savo reikšme, bet jis 
vienas toli gražu neisprendzia mokyklines proble
mas, t. y. vien švietimu mokykla neatlieka savo 
uždavinio, kuris jai tautos skriamas auklėtinius 
tinkamai paruosti tiek asmeniniu, tiek visuome
niniu požiūriu. Juk tautai negana, kad auklėtinis 
issinestu is mokvklos tam tikre krūva žinių bei as
meniniu įpročiu: jai reikia, kad jis išeitu ir tin
kamas bendruomenes narys, kuris remtu ir padėtu 
kurti visuomenini bei valctvbini rvvenima.

Todėl šia prasme yra svarbus jaunojo piliečio, 
busimojo bendruomenes nario auklėjimas. Auklė
jimas šiandien turi būti vienas didžiausias musu 
mokvklos uždaviniu. Kiek naudos atneš tautai 
tas jaunimas, jei mes ji mokykloj, kad ir neblogai, 
išmokysime, vienos ar antros svetimos kalbos /bė 
abejo, dalyku labai naudingu ir reikal lingu!/, bet 
jei jis, isejes is mokvklos. nesupras savo pareigu 
tautai ir valstybei, ne padės ta gyvenimą tvirtinti ir 
ugdyti, bet stoves nuošaliai, arba, del netikusiu ir per 
mokvkla issinestu iprociu, ii trukdys, griaus? Toks 
jaunimas tada, nesąmoningai ar 'sąmoningai, prisi
dės prie tu veiksniu, kuriu tikslas yra savarankiško 
musu tautinio ir valstvbinid gyvenimo ardymas ir 
likvidavimas

Is tikrųjų, ar to auklėjimo trukumu nematome 
ir šiandieniniame musu tremtiniu arba netolimame 
nepriklausomos Lietuvos gyvenime? Tu trukumu 
pilna, pradedant akmeninėmis ydėlemis ir baigiant 
visuomeninėmis ydomis. Tatai lengvai pastebės 
ypač tie. krie. atsidūrė Vak. Europoje, palygina 
musu ir tu vakariečiu visuomenini gyvenimą bei 
jos įpročius. Mes, iseje i gyvenimą dažnai ne
pasižymime netik dideliu «varos ar tvarkingumo 
pamėgimu, bet aiškiai pastebime ne vieno visuo
menines sąmones nesubrendimą, civilizuotam bei 
tikrai kultūringam žmogui suprantamo visuomeni
nio drausmingumo ir pareigingumo trukumą. Todėl 
dažnai tokie žmones reikalauja "gyvenimo tik sau, 
jokia visuomene nesirūpindami, arba jei kuris 
imasi visuomenino veiki mo, tai tuoiau iškyla anti
socialiniai tokio ..veikeio“ polinkiai: godumas 
valdžios /dažnai i*ivaizduotos ir neveiksmingos/, 
garbėtroška, pavydas, šmeižtas, visuomenes turto 
grobimas, spekuliacija, primitvvus arba stačiai ne
kultūringas . santvkiavimas su žmonėmis ir t. t. 
Tokie veikėjai, kaip matome, netik patys griauna 
bendruomenini darba. ardo sandara. bet neretai 
savo brutaliai nekuhnringu ir sąžines nevaržomu 
elgesiu atstumia ir tokiam darbui tinkančius, bet 
dorus, gabius, taktingus ir knhnringomis priemo
nėmis besiverčiančius žmonės. Tad kovoti su ano
kiais „visuomenink***“ vra sunku, o musu visuo
menins. tautinis gyvenimas. kaip, matome, del 
to kenčia. Sunku del to. kad suaugusi sunku be- 
mokvti-snanges medi* nesiduoda lenkiamas.

Todėl tokioms ydoms išveisti tikriausias kelias 
eina per mokvkla, taigi pradedant nuo gugančio
sios kartos. Žinoma, ir nuo jaunimo pradėjus ne
galima tikėtis issiaukleti idealius visuomenes atsto
vus visais atvejais. Kaip žinoma, visai žmogaus 
pakeisti negali ir auklėjimas: žmogaus būdas yra 
paveldėjimo ir aplinkos veikimo padaras. Tačiau 
kai kuriais ir įgimtas budo ypatybes galima ap
dailinti. kai kuriu iprociu galima prigydyti, o 
kartu ir apsaugoti angantiu nuo blogu iprociu pa- 
sisiavinimo is aplinkos. Mes patys žinome, kad 
tūlas gyvenime dažnai susikerta su kitais žmonėmis 
tik del to, kad jam is mažens nebuvo prigydyta 
paprasčiausiu kultnringos elgsenos formų.

Žinoma, yra ir daugiau auklėjimo veiksniu, salia 
mokyklos, pav. seimą. Bet eia jaunuoliui daugiau 
k adnoti gali inteligento seimą. Kavoje su suau- 
gusiuju ydomis is dalies turi sėkmės literatūra, 
teatras, spauda /apie administracines priemones 
jau nekalbant/. Bet visa tai negales pasiekti to, ka 
gali pasiekti jaunuoliu auklėjimas mokykliniais me
tais.

Dr. P. J.
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TEISINGUMAS ATKELS VARTUS TĖVYNĖN
(Lietuviu teisininku tremtiniu suvažiavimas)

1945m. gruodžio men. 8-9 dienomis Vokietijoje, 
Hanau mieste, ivyko gausus Lietuvos Teisininku 
tremtiniu atstovu suvažiavimas. Neatsižvelgiant i 
sunkias susisiekimo sąlygas, is amerikiečiu, anglu ir 
pracuzu valdomu- Vokietijos sričių sussirinko 90 
žymiausiu Lietuvos tremtiniu teisininku: aukštuju 
Lietuvos teismu pirmininkai, prokurorai, įvairaus 
rango teisėjai, tardytojai, advokatai ir kiti. Dalyviu 
tarpe buvo ir ilgus metus naciu koncentracijos 
stovyklose kankintu, bei raudonųjų kalintu teisi
ninku.

Ir nenuostabu! Smurtas nepakenčia teises ir 
teisetumo, ir jas skelbiančio žmogaus. Todėl abieju 
Lietuvos okupacijų metu daugiausiai nukentejo 
Lietuvos teisininkai. Pirmosios okupacijos siau
tėjimo pradžia pasireiske kasdieniniemis radio 
žiniomis apie vis naujus teisėju, advoktu^ pro
kuroru ir kitu teisininku atleidimus. Alteistuju, 
dažniausia, buvo aiskus kelias — i kalėjimą, istre- 
iftima. Antroji-naciu okupacija atnese daug kam 
net ir mirti.

Apie tai aiškiai kalba vieno žymaus advokato 
suvažiavime patiekta baisioji Lietuvos /teisininku 
statistika 1940—1945 metais:

A. BOLŠEVIKU OKUPACIJA:
1, Atleista is pareigu:

a) teisėju —189,
b) prokuroru — 32,
c) tardytoju — 59,
d) advokatu — 35,

. $ ' Viso: 315
2. Nužudyti, kalinti ir kitaip persekioti:

a) nukankinti arba nužudyti — 2,
b) del persekiojimu mirė arba nusižudė — 2,
c) kalinti ir ištremti — 15,
d) 1941m. birželio men. 14—17 d. d.

suimti ir ištremti — 37,
e) tada pat ištremtos teisininku seimos — 8, 

f) kalinti bei nespėti sunaikinti —1941m.
birželio men. 23 d. issilaisvine — 27,

g) persekiojami pabėgo užsienin — 20,
k) del persekiojimu repatrijavo Vokietijon —22

Viso: 137
arba 22 •/• visu Lietuvos teisininku skaudžiai nu
kentėjo, o 11 % teisininku Lietuva neteko, kuriu 
8 žuvo Lietuvoje; o 60 /kartu su 8 šeimomis/, 
greičiausia žuvo Sibiro taigose.

B. VOKIEČIU- NACIU OKUPACIJA:
1. Nukankinti arba nužudyti Lietuvoje —120,
2. Nukankinti arba nužudyti K. Z. — 5,
3. Del persekiojimu nusižudė arba šiaip

nelaimingai mirė — 6,
3. Kalinti K. Z.*ir kalėjimuose, bet nespėti 

sunaikinti, ir alijantu kariuomenes iš
laisvinti — 16.

5. Nuo vokiečiu persekiojimo pabėgo i SSSR— 17,
6. Vokiečiu ištremti is Lietuvos — 1,

7. Nuo persekiojimu slapstėsi Lietuvoje — 6,
Viso: 171

arba 28 % visu Lietuvos teisininku, ju tarpe 131 
nužudytas

C. BENDRAS BALANSAS
1. Per abi okupacijas skaudžiai paliesta 

arba 49°/o visu teisininku,
—298.

2. nužudyta
arba 33°/o visu teisininku,

—199.

3. išėjo is K. Z. ir kalėjimu 
arba 9,6 % visu Lituvos teisininku

— 58, -

. 4. mirė natūralia mirtimi — 17.
Iki šiol turimomis žiniomis Vokietijoje yra at

sidūrė —302 arba 5O®/o visu Lietuvos teisininku. 
Tat siu tremtiniu teisininku atstovai ir suvažiavo 
aptarti savo ir Lietuvos reikalus, ir įkurti pro
fesine draugija. Suvažiavimo inciatoriu vardu 
amerikiečiu islaisvintas is barbariško naciu K. Z. 
lagerio Lietuvos aukštojo teismo prokuroras padare 
įspūdinga pranešima, kuriame pabrėžė, kad ir mes- 
teises ginklanešiai, kaip bjauriausios neteises aukos, 
priversti nusilenkti neteises trumfui, ir ne karta 
baimingai abejojame, kas sudraus, kas pažabos ta 
tamsybių isibegejima, kuris savo pergalingam 
dūkime, rodos, taikstosi užlieti ir tas paskutines 

musu planetos salas, kuriose dar defenzyvoje 
apsikasusi tebesilaiko teise, ir jos pirmgime duktė- 
laisve. Tačiau, anot jo, vis dėlto pro smurto, pro 
sauvales ir pro neteises tvaika, mes bent protor- 
piais galime jau aiškiai justi teises, kad ir labai 
silpna dvelkimą. Teise g^va! . Ji jau rodo zėnklu, 

• kurie gal bus ir pranašai busimosios teises ofen
zyvos pries neteisybe, pries sauvale, pries smurtą. 
Ir, kai J.A.V. Kongresas savo pajėgiausia visame 
pasaulyje kariuomene nutaria pavesti Jungtiniu 
Tautu organizacijos dispozicijai, tai tas reiškia, 
kad atgimstancioji teise bus tikrai ofektyvi ir 
pajėgi palenkti visus neteises veiksnius. Visa tai 
nuteikia mums jegu pakeiti ištrėmimo dienu sun
kumus, ir viltingai žiūrėti i ateinančiųjų dienu 
įvykiu raida. Neteises zenitas jau perkoptas, ir 
vėl prasideda teises kelias atgal i gyvenimą, i as
menų ir tautu santykius. Ypač mums, lietuviams 
teisininkams, tai yra viltinga paguoda, nes tik teise 
ir teisingumas tegali atkelti vartus i Ievyne, kur 
teisingumo baras, kaip ir kitos gyvenimo sritys, yra 
didžiai apardvtas. sužalotas, suniekintas.

—O, kad išliktumėm fiziškai, moraliai ir in
telektualiai sveiki ir pajėgus, — kalbėjo jis toliau, 
—kol galėsime sugrįžti namolei, kad neistiztumen 
ir nesuardytumem ištrėmimo pilkoj kasdienybėj, 
kad ne veltui gaištumėm skaudziasias dabarties 
dienas, o pasiruostumem didžiajam Lietuvos atsta
tymui ir atstatymui teises srityje, kad negriztumem 
viską praradę, kad parveztumem savobrangiajai mo
tinai tewynei dovona, kad netektu raudonuoti pries 
tuos, kurie ten dabar sunkia egzistencijos kova 
kovoja, mes turime susiburti ir bendromis jėgomis 
padaryti viską, kas galima, tiek musu egzistencijai 
via palengvinti, tiek įjungti musu sugebėjimus i 
parengiamuosius darbus atstatysimai Lietuvai, tiek 
įjungti musu pastangas i darba, tvarkant bendruo
sius tremtinio reikalus, ir kovojant su pasireiškian
čiomis negerovėmis, tiek, pagaliau, įjungti i bendra 
akcija del Lietuvos ir su mumis apeliuojančius i 
pasaulio sąžine ir teises pajautima.

O ir materialiniu atžvilgiu teisininkai yra 
ypatingoj padėty, nes teisininko profesija nėra 
eksportine, nėra tarptautine. Kai medikas, tech
nikas, buhalteris savo žiniomis gali operuoti visame 
žemes rutuly, teisininkui aklimatizuotis svetimame 
krašte yra didžiai sunku. Ryšium su tuo susidaro 
lesu problema būtiniausioms išlaidoms.

Del siu ir kitu svarbiu motyvu jis paragino 
suvažiavimo dalyvius įsteigti Lietuvos Teisininku 
Tremtiniu Draugija. Siam siūlymui visi pritarė.

Suvažiavimas priėmė vieno aukštojo Lietuvos 
teismo pirmininko parengtus įstatus, ir išrinko 
centro valdyba, garbes teismą ir revizijos komisija. 
Nutarta kreiptis i pasaulio teisininkus, atatin
kamoje peticijoje, išdėstant Lietuvos reikalą ir 
prašant paremti kovoje pries Xeteise, užsmaugusia 
Lietuvos laisve, o be to Nuernbergo bylos proga 
akcentuoti- iškelti fakta, kad mažyte Lietuva 
iau 1934 n., nebodama grėsmės sprendė niazaja 
Nuernbergo byla-Klaipedos naciu, siekusiu atplėšti 
Klaipeda nuo Lietuvos, byla, kuri jau tada atkreipė 
viso psaulio dėmėsi. Suvažiavime paaiškėjo, kad 
vienas K. Z. ilgus metus kalintas ir kankintas 
Lietuvos ankstojo teismo prokuroras įstojo i 
Nuernbergo naciu byla ir iškėlė jiems asmeniška 
civilini ieškinį del nuostoliu atlyginimo. f

Be to, suvaziavjme iškelta reikalas sueiti i san
tykius su alijantu teismais darbo ir studijų reikalu, 
ir daug kitu reiksminzu rfiinciu.

Ta proga vienas Lietuvos teisęs mokslu pro
fesorius skaitė visiems stovyklos lietuviams paskai
ta apie svetimšaliu bukletarptautines teises 
šviesoje, ir vienas žymus advokatas atpasakojo Lon
dono universiteto profesoriaus Frindrik A. Hayek 
knygos „The Road to Serfdoom” mintis, pagal 
kurias fašizmas, nacizmas, komunizmas ir sozializ- 
mas veda i didžiausia žmogaus nužmoginimą, ir 
asmens laisves panaikinima.

Suvažiavimo dalyviai stovyklos koplyčioje is- 
klause pamaldas, kurios buvo laikomos uz miru
sius ir jiems pagerbti padėjo prie paminklinio, 
lietuvio pastatyto, kryžiaus vainiką, o baigiant, 
kuklios vakarienes metu atsisveikino jaudinančio

mis kalbomis, ir gražiausiais linkėjimais greičiai* 
susitikti išlaisvintoje, demokratiškoje Lietuvoje, o 
cia-Vokietijoje, visiems tampriai susijungus vykdyti 
suvažiavime aptartus uždavinius. Suvažiavimas uz* 
baigtas Lietuvos himnu.

Tai buvo dvi dienos, kurias ilgai atmins Lietuvoj 
teisininkai temtiniai, tai pergyventi įspūdžiai, 
kuriuos kažin ar gali suprasti laisves kraštu pi- 
lietis, kad ir brolis, kaip lygiai sunku butu su* 
prasti ir tas iškentėtas Lietuvos teisininku, kaip ir 
daug tukstanciu kitu lietuviu, net motinu su ma
žais kūdikiais, kančias, kurias sios mažos valstybes 
minus ir niekuo nekalti gyventojai iskentejo ir 
kenčia tik del to, kad kaimynai gruobuoniai panorėjo 
ju asam, kančių ir net kraujo del to mažyčio Bal* 
tijos juros skalaujamo ir auksiniais gintarais apse* 
jaino žemes gabalėlio. Taip pat gal sunku bus 
kftiems suprasti ir tai, kiek guodžia Lietuvos 
tremtinius Laisvių salies vyru Rooswelto ir Tru* 
mano duotos mažosioms tautoms viltys ir pasitikę* 
jimas, kad lietuviai, kaip ir kitos mažosios tautos, 
nebus apvilti. O tas viltis dar sustiprina ir tai, 
kad Lietuvos tremtinis jaučia, kad jo brolis lietu
vis, ten is uzjurio tiesia jam pagalbos ranka ir 
deda visas pastangas, kad1 mazute Lietuva vėl at* 
gimtu. Jurg, Ezerietis. *

Šauksmas
Tu atsiliepk i mano sauksma,
I sielos ilgėsi tu atsiliepk.
Mes svetimiesiems niekad nevergausim, 
Neliksim sutemoj nakties!

Pakils vilnis ant mariu,
, Plačiai i lygu kranto išsilies.

Mažyčiai gabalėliai blizga it gintaras -- ' 
Pabirs kaip ašara širdies.

Ir gris prie brolio brolis, 
Sesuo, duktė, sūnūs pargris 
Is tolimiausiu užmariu narsuoliai 
Atvers i saule langus ir duris!

Sutiks mama rožančium rankoj
Kaip ilgesio gyva liepsna, bučiuos. 
Kalbės be zodziu-sirdimi. Širdies užtenka. 
Ir busim mes savieji pas savus svečiuos.

Aprodys tėtis neužsėta lauka, 
Jaunyste mus kalnais ir kloniais isvedzios. ‘ 
Priglausime prie žemes ausi-zeme saukia 
Palikti čia, namie prie jos . . .

Ir tavo akys atsilieps i mano sauksma, 
I sielos ilgėsi jos atsilieps.
Krutinę prie krutinės glausis. 
Širdis prie mylinčios sirdiesl

Vyt. Kastyti*, p
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Vinco Kudirkos dekalogas
1883—86 m. „Aušra“ atskiruose straipsniuose 

kele sias mintis: 1/Lietuvos meile, meile jos kal
bos, istorijos, ypač garsios senovės, senovės pali
kimu apsaugojimas, lietuviškos kultūros iškėlimas, 
2/meile laisves ir lygybes, lygiu teisiu reikalavimas 
su rusais, 3/kova uz lietuviška spauda, mokykla ir 
žodi, 4/didziavimasis lietuviška kilme pries lenkus, 
rusus, vokiečius, ir kova su istautejimu, 5'lietu- 
▼iai turi patys rūpintis savo reikalais, kova uz 
savivaldybes, ir 6/lietuviu vienybe. Tik viename 
straipsnyje Dr. Basanavičius pacitavo tūlo vokie
čiu mokslininko nuomoue, kad Lietuva turinti 
sausu tapti nepriklausoma valstybe, bet pacitavo 
kaip mokslininkas be kraujo, be užsidegimo, be 
entuziastiškos kovos sukiu. Jonas Šliupas, kain 
socialistas, iškėlė „Aušroj“ teisingesnio t”-* 
paskirstymo klausima ir sumanymą kovoj prieš 
cara jungtis su kitais caro priešais, pirmoj eilej su 
lenkais.

Ausriniukas Petras Kriauciunas /1852—1916 
m./ mokytojaudamas Marijampolės gimnazijoje 
11882—87/ paruošė virs penkiasdešimt sąmoningu 
lietuviu inteligentu. Jis kalbėdavo: 1/ as is Lietu
vos niekur nevažiuosiu ir jus likite, čia, 2/cia visur 
kalbėkite lietuviškai, nesigedinkite savo kalbos, 
tobulinkit ja, 3/bukite gerais savo - specialybes 
žinovais, geresniais uz kitataučius, 4/platinkite 
spauda ir nebijokite kalėjimu, 5/giukit lietuvius 
nuo skriaudėju, padekite jiems, zadinkit tautini 
susipratimą, 6/bukite sveiki, linksmi, 7/neabejo 
kite Lietuvos ateitimi, 8/eikite išvien su muzikais, 
ne su ponais, 9/nebukite žmonėmis be veido. Jis 
bendradarbiavo „Aušroj“, platino draudžiama 
spauda, kele muziko kulta. Jo mokiniu^ tarpe 
buvo Dr. V. Kudirka, Dr. K. Grinius, Dr. J. Stau
gaitis, Jablonskis, Naruševičius, arkivyskupas Ma
tulevičius, — tai vis gražus tautines inteligentijos 
kadrai.

„Austos“ idėjos nezlugo, nes jos atitiko poli
tiniai bręstančios visuomenes ideologia. „Ausros“ 
pažadinti is tautinio letargo varšuviškiai Kudirka 
su Šernu ir Kauku toliau galvoja apie nauja lai
krašti ar ,?AusfOs“ atgaivinima.

1888 m. bendrame maskviečiu ir varšuviškiu 
lietuviu studentu pasitarime Marijampolėje pri
imti Kudirkos paruosti draugijos „Lietuva“ istatai 
ir uutarta leist nauja laikrašti. Draugijos „Lietuva“ 
įstatuose buvo akcentuojama: l/Liėtuvos meile, 
2/lietuviu vienybe, 3 kova uz savo teises, - 4/kova 
uz lietuviška švietimą ir spauda, 5/ekonomines 
krašto geroves kėlimas. 6'Lietuvos teritorijos plė
timas.

1889 m. sausio men. pasirodęs „Varpas“ paėmė 
"~:*ztai kovojančiu pries carizmą demokratu

_,a. Savo feljetonuose „Tėvynės Varpai“ Dr. 
Vincas Kudirka nuolgt kele, kad lietuviai lygus 
su kitais. Septyniolika metu ejes „Varpas“ keite 
redaktorius, —Sernas— Adomaitis, Jonas Kriau
ciunas, Dr. Stasis Matulaitis, Dr. Kazys Grinius, 
Dr. Bagdonas, Dr. Kudirka, — ir. siek tiek lai
kraščio linija.

Sernas keldamas savo straipsniuose „Audiatur 
et altera pars“ rusu skriaudas Lietuvai nurodinėjo, 
kad 1/Lietuva bus laisva ir 2/rusu carai panaikino 
Lietuvoje baudžiava, bet daugiau nieko jie Lietu
vai duoti negali, todėl reikia visomis priemonėmis 
stengtis suzlugdyt Rusija.

Padaryta plati izanga leis mums suprasti, kodėl 
1897 m. parašytas Dr. Vinco Kudirkos Lietuvos 
Himnas remiasi siais dėsniais:

1/Lietuviai turėdami didvyriška praeiti nėra 
žemesni uz kitus, 2/is savo istorijos turi semtis 
stiprybes kovai, 3/turi dirbt ir žmonijos gerovei, 
4/tiesa ir sviesa turi but lietuvio požymiu, 5/lietu- 
viu vienybe ir 6/Lietuvos meile. Jeigu sujungt 
d-jos „Lietuva“ įstatuos įskeltus principus ir Lie

tuvos Himne, tai, atmetus pasikartojimus, gautume 
Dr. Vinco Kudirkos Dekalogą, —desimti įsakymu 
lietuviams, būtent:

1. Gerbk savo tėvu kalba. Turėdamas didviris- 
ka savo tautos praeiti esi nezemesnis uz kitus, o 
istautedamas, užmindamas ir gėdydamasis savo 
kalbos atsisakai nuo brangaus ir karžygiško šimt
mečiu lietuvio vardo, kalbos lobyno, tampi mesiu 
svetimai kultūrai.

2. Is praeities semkis stiprybes, is Lietuvos 
istorijos pavyzdžiu surask energijos kovai su siu 
dienu negerovėmis, nes butą daug sunkesniu laiku, 
o lietuviai vistik išėjo nugalėtojais, lietuviai lai
mėjo ir nelygia sunkiakova pries didinga cara ir 
pries kryziociu galybe, todėl niekad nenuleisk 
ranku ir tikėk laiminga Lietuvos ateitimi.

3. Mylėk Lietuva. Savo mintis ir darbus skirk 
jai, jos vardui gerais darbais išgarsinti ar moksle, 
ar sporte, ar santykiuose su kitais žmonėmis, ka 
darydamas vis galvok, ar tavo darbas bei pasiel
gimas priartina lietuvius prie dangaus karalyftes- 
prie Nepriklasomybes atstatymo ir jos išlaikymo.

4. Kovok uz Lietuva. Kovok su jos pavergėjais, 
aukok visas' jėgas jos laisvei atgauti, o atgavus 
didink jos teritorija t.y. daryk pastangų įjungti 
Lietuvos kunan gyvybiniai reikalingas sritis ir 
rupinskis, kad krašto derliu ir jo pramonę pakėlus

^■galėtu Lietuvoje išmisti daugiau tautiečiu, kad 
' jiems nereikėtų emigruoti.

5. Mylėk lietuvius- Lietuvis turi mylėt ir palai
kyt lietuvi, be paziuru skirtumo,, ypač svetimam 
krašte, todet vienybe teydi. — Lietuvos labui, 
kovai su priešais, kovai ^uz gražesne, geresne F* v 
tuva, kovai uz Lietuvos varda užsienyje.

6. Buk doras, nes nedoru žmonių valdoma 
valstybe neturi tvirto pagrindo žmonių širdyse.

7. Tiesa mus telydi, musu darbai turi but tei
singi, netiesa neturi rasti vietos musu mintyse ir

Džiaugsmo ir vargo Kalėdos
1.

Pilkas rūkas semia vieniša pagirio sodyba. 
Artėja tyli vakaro prieblanda. Gryčioje jau sumirgo 
žiburiai. Prie lango dažnai pasirodo moters seselis. 
Ji, matyt, kažko dar laukia. Ten gretimame kam
baryje girdisi linksmas klegesys ir juokas. Abu 
jos sūnūs jau is miesto sugrize. Ji laukia treciojo 
prie Kuciu stalo.

Pagaliau atslenka skambančios roges. Jaunas, 
linksmas vaikinas, palikes rogese besedinti berną, 
skuba i vidų. Tarpduryje ji pasitinka motina.

—Ak, pagaliau ir tu!
Juodu laimingi apsikabina.
Kuciu stalas jau paruostas. Ant balto už

tiesalo kampuose matyti mažos egles sakutes. Čia 
sukrautos lekstes,' ir krikstalines taureles. Prie 
Kuciu stalo seimą užtruks nemaža laiko. Juk pagal 
senus papročius teks paragauti dvylika Kuciu 
patiekalu.

Sienoje, priešais stala, kaba Kristaus kančia. 
Ji visa pajuodavusi, apnikusi. Tikriausiai ji čia 
atgabenta is dūmines pirkios. Salia jos raudoname 
fone valstybinis herbas-baltas vytis. Kitoje kan
čios pusėje paauksuotuose rėmuose Švenčiausios 
Ausros Vartų Mergeles paveikslas. Ant sienų kabo 
ir daugiau paveikslu. Štai išdidus, rustus, geleži
niuose šarvuose Gediminas. Ten kampe, kur stovi 
pražydusios raudonos oleandras, kabo Didz. Kuni
gaikščio Vytauto paveikslas. Jis apsivilkės rausvu, 
purpuriniu apsiaustu, rymo pasirėmęs ant kardo. 
Kairėje sienos puseje Sv. Kazimieras su auksine 
karūna, ir ilgomis, nuleistomis kasomis - Žemaičiu 
vaidilute, kunigaikštiene Birute.

Šeimos galva padalina laužydamas plotkeles. 
Truptui užkandės, jis pakelia ir po krikstoline 
taurele. Juk dabar ju visa seimą prie Kuciu stalo 
susirinko. Leisdamas is pypkes mėlynus durnus, jis 
gali ir apie savo rūpesčius pasikalbėti.

—Išleidau, išmokinau jus, o dabar, štai, vienas 
pasilikau. Taip gal ir senatvėje teks su svetimais 
vargti.

Jis atsigręžęs i savo samdini berną, pasiūlė is 
miesto parvežta papirosą, ir paklausė:

—Na, kaip, Petrai, liksi tretiesiems? . .
Bernas apsidairo. Jis didėlėmis, linksmomis 

akimis pasižiūri i seimininke, i seimininką 
ir sako:

—Liksiu, dede, tik gal truputi alga padidiusit!
Seimininkas pasikalba ir su kitais samdiniais, 

ir pasidera del ateinančiu metu. Jis jaučiasi smagus. 
Juk jo aruodai pilni, tvartuose puikus gyvuliai. 
Sūnūs išmokslino ir i žmones išleido. Pasipasakoja 
ir jie. Štai vienas ju, inžinierius, kaip jis suprojek
tavo tilta. Kitas žada baigti dar siais metais stu
dijas, ir rašyti disertacija, kad* gauti daktaro 
laipsni. Jaunasis sūnūs mirkteleja samdinei mergi
nai. Jo sirdis kupina laimes. Jis lanko konserva
torija.

Is lėto taksena sieninis laikrodis. Seimą ne 
nepajunta, kai laikrodžio varpas skaito vienuo
likta valanda. Tik dabar seimą pasikelia nuo 
stalo, kad kiek uzsnustu iki Berneliu mišių.

Po pusiaunakčio vieškeliu skamba ir skamba 
varpeliai. Roges slenka vienos po kitu. Ir is pa
girio sodybos išslinko, išskrido kreiva veze dvejos 
skambančios roges. Sarčiai gerai issigane lenkia 
per pusnynus užvejamas roges. Arkliu galvos ap
šarmoję, o varpeliai vis žvanga ir žvanga . . . 
Jau girdisi ir varpu aidas. Pilkas rūkas prisisunkęs 
menulio Šviesos. Matyti mirganicios žvaigždes.

Kai jie iejo i bažnyčia jau gaude vargonai. 
Šimtai žvakių blikciojo tarp žalumynu ir eglių. 
Žmonių pilna bažnyčia. Ju sirdys džiaugiasi. Juk 
ju gyvenimo kelyje vėl susvjto Betlejaus zvaigzde- 
gime Kristus ...

2.
Žemaičiu tvoros braška nuo salicio. Grasas po 

garso skamba, lyg is medžioklinio šautuvo šau
dant. Pučia ledinis, saitas šiaurys. Ir is pagirio 
sodybos kyla durnu debesys. Čia vėl ruošiamos Kūčios 
Bet šiandien jos neblinksmos. Veidai apsiniaukė. 
Su žibintu rankose, ir pypke dantyse apie tvartus 
vaikšto pats seimininkas. Jis gerokai per tuos vie-, 
nerius metus paseno. Kieme kažko eme kaukti šuo.

— Ar nenutilsi,?tu, prakeiktas kudliau — ir 
praeidamas norėjo ji, net, koja ispirtL Matyt, jis, 

kažko prietaringas. Pries tris dienas, ju namuose 
pradėjo giedoti vista. Jis ja liepe nukirsti šven
tėms. Pasak jo, suns kaukimas, vistos giedojimas 
namams nelaime nesą.

Vėl susėdo, uz Kuciu stalo. Sulaužė plotkas, ir 
pradėjo vakariene. Tas pats Kristaus kančios pa
veikslas žvelgia i juos. Tik viena kede prie stalo 
stovi tuščia. Motina atsidunsa, ir sako:

-—Kur dabar musu Jonukas?
Tyla. Juk visi gerai žino, kad jau keturi mene

siai, kaip jis sėdi kalėjime. „Uz ka?‘‘ —gal kas 
paklaustu. „Ar jis musikalteliu pasidarė?“ — Nei 
Tėvynė ištiko nelaime. Atėjo is rytu pikti žmones 
ir ja okupavo.

Seimininkas vėl užsirūkę. Sklaistosi melsvi du
rnai. Jis nebėklanse Petro, ar jis čia liks kitiems 
metams. Dabar, kai sūnūs nebetarnauja, o žemes 
plotas sumažėjo visa dvidešimčia ha, jie ir patys 
gales apsidirbti.

Prie Kuciu stalo jie ir šiandien užtruko ilgai. 
Sieninis laikrodis ir dabar skaičiuoja vidurnakčio 
valandas. Staiga pasigirdo masinu motoru užimąs. 
Prožektoriai uzsvicte langus.

—Viešpatie,—suktelėjo motina, —ar. ir _vel 
nelaime beldžiasi i ^musu duris! . . .

Vienas sūnūs šoko pro langa. Pasigirdo keletas 
suviu. Namuose kilo triukšmas ir moterų verksmas. 
Ir vėl vienas sūnūs surakintas išvyko i Sibirą.

Jau senai po vidurnakčio. Pragydo ir gaidžiai. 
Prie lango vis dar tebestovi pražilusi motina. 
Ji kažko dar laukia sugristant. Tačiau uz sodo 
medžiu blizga tik baltas sniegas. Tvoros vis pyška. 
Sala. Dangus pilnas nakties žiburiu. Pilnatis me
nulis jau leidžiasi uz pagirio eglių virsuniu.

Si karta ne vienos skambančios roges neisslinko 
i vieškeli. ,

3.
Sninga ir pusto. Rodos pats dangus gaivalingai 

susidrumstė. Vejas čia supila sniego kalvas, čia 
jas vėl ardo ir nesą prie šimtamečiu klevu ka
mieno. Ne vieno žmogaus -nematyti prie pagirio 
sodybos. Tačiau ir šiandien is kamino rūksta du
rnai. Tik vejas juos pagriebia, išsklaido tarp smul
kiu is dangaus krintančiu, dulkiu. Ir šiandien eia 
matyti ruošiamos dar Kūčios. Tačiau kas beatsises

4



Nr. T___________________________ ______ _______________ MUSU VILTIS

Damoklo kardas
Nuo pat karo pabaigos atsirado nauja beda ant 

musu nelaimingu pabėgėliu gaivus Kokie pergyveni
mai jaudino mus, matyt is dienoraščio, kuriame 
didžiausias rūpestis buvo isduos ar neišduos mus 
bolševikams suėsti?

Kovo men. 10 d. Yra neramiu gandu, pagal 
radio pranešimus, kad anglai-amerikieciai perduoda 
is užimtu sričių sovietu piliečius bolševikams. Lie
tuviai del to nerimauja, nors ir nesijaučia sovietu 
piliečiais,"© ukrainiečiai ir rusai labai nusiminė.

Kovo men. 18 d. 40 000' latviu, švedu žiniomis, 
deportuota Sovietu Sajungon. Zinia baisi.
Kovo men. 19 d. Lietuviai susirinkę kalbasi apie 
sias tykojančias^nelaimes: bombas, bada, bacilas ir 
bolševikus.

Kovo men. 20 d. JAV uzs. reikalu vicemin. Grew 
pareiškė spaudai, kad USA ir po Jaltos konferen
cijos tebepripazista Lietuva, Latvija ir Estija ne
priklausomomis, o ju pasiuntiniai toliau eina savo

juo labiau širdyse, nes tiesa yra doros ir valstybes 
pagrindu, o juk fnes norime- sukurt geresne val
stybe uz kitas. ‘7

8. Svieskis ir sviesk: — mokslas turi but musu 
tikslas, nes tik jis užtikrina trumpesni kelia i ge
resni krašto gerbūvi. Mokinkis amato taip, kad ji 
mokėtum geriau uz bet kuri kita kitatauti.

' 9. Kelk, krašto gerbūvi — neturi but . skurde
vargstančiu lietuviu, tokiems padek ir parūpink 
darbo, o serganti apntyink gydymu. Kas pajėgus 

,Jaudamas nedirba, tas nevalgo, bet dirbantis turi 
turėt geras darbo sąlygas ir žmoniška atlyginimą.

10. Dirbdąmas savo kraštui neužmiršk žmonijos, 
norėdamas geroves savo kraštui nenorėk pakenkti 
kitu kraštu gerovei, mokslo ir kultūros laimėjimai 
tegul duoda savo kraštui naudos bei garbes ir buna 

~ prieinami visai žmonijai,
Vokietija, 1945. 12. 10.

Andrius Vaitiekus.

pareigas.
Kovo men 23. d. Šiandien vakare, puikioj mėne

sienoj, prasidėjo didžiule, gal paskutine, ofenzyva 
vakaruose. Kad tik greičiau ateitu išvadavimas.

Balandžio men. 17 d. 14 vai. įvažiavo pirmos 
amerikiečiu tanketes, o lėktuvai apšaudė netolimus 
taikinius. 15 vąl. atžygiavo kuopa pėstininku, kurie 
perejo butus klausinėdami ginklu. Ginklus ir foto 
aparatus išakyta sunešt pas burmistrą. Incidentu 
nebuvo. Gražus jauni vyrai, amerikoniškam katile 
suvirusiu tautybių lydinys. Vokiečiai, vakaryksti- 
naciai, dalina jiems pieną, vandeni, o jie vaisina 
vaikus saldainiais ir vyrus cigaretėmis. Lenkai dar
bininkai kalbasi su savo tautiečiais is Amerikos. 
Karas čia baigtas. Lai gyvuoja vakaru drmokra- 
tija! " .

Balandžio men. 22 d. Vokiečiai užsieniečiu var
du plese krautuves, o kalba:

— Reikėjo ne tiltus, bet užsieniečius išsprog
dinti.

Balanzio men. 30 d. Amerikiečiu komendan- 
turon laukėsi musu komiteto trys atstovai pasvei-, 
kindarni zu sėkmingu laimėjimu amerikiečius ir 
pareiksdTmi, kad kol Lietuva yra SSSR okupuota, 
tai tėvynėn negalime grizti. Priėmė komentanto ad
jutantas ir patarė užeiti trečiadieni, gal priimsiąs 
komendantas.

Gegužes men. 2 d. Mes vėl pas amerikiečius, kal
bėjomės su adjutantu, komendantas neprieme, įspū
dis blogas.

Gegužes men. 3 d. Šiandien didžiausias sujudi
mas, nes lietuvius, estus veža i bendra lageri. Mes 
spiriames. K miestelio lietuviai išlakstė nuo bol
ševiku komisaro, visa turtą palike, nes jis norėjo 
vežt lietuvius i SSSR. Londono Žiniomis lenkai 
turi teise pasirinkt, ar likt vakaruose, ar važiuot 
namo.

Geg. 9 d. Daug lietuviu is Saksonijos ir Tiu- 
ringijos pešti bėga i vakarus, toliau nuo bolševiku.

5psL

Geg. 19 d. Stalino griežtas pareiškimas lenką 
klausimu- lenkai turi pripažint Liublino vyriausybe*

Birželio men. 23 d. Lietuviai pasalinami nuo 
darbu amerikonu aerodromuose.

Liepos men 5 d. Gauta žinia, kad trecioji Pa* 
baltijo tautiečiu jjrupe varant is Stutthofo k once n* 
t ra ei jos stovyklos i vakarus bpvusi bolševiku ai* 
kirsta Pomeranijoje. Bijoma, kad ju bolševikai, 
kaip patrijotu, nesunaikintu, lygiai kaip jie sugrudo 
i požemius lenku pogrindžio vadus.

Liepos men. 8d. Austrijoje lietuviai darbo ne* 
gauna, maisto kėrtelhi nedirbantimes duot nenori, 
išvažiuot neleidzia-nauja priemone stumt i bolše
viku glebi. Lietuviai susijaudinę.

Liepos men. 12 d. Bamberge areštuoti lietuviu 
komiteto nariai, kilusi panika apėmė daug liė- 
tuyiu.

Liepos 17 d. Gauname blogu žinių is Paryžiaus, 
atrodo, kad paneuzu zonoje gali būti pavojinga 
lietuviams toliau pasilikt.-.

Liejos 18 d. Labai neramios žinios del galimo 
visu lietuviu atidavimo bolševikams. Zina tyli, 
kad nejaudintu kitu.

Liepos 28 d. K. pabėgo su seimą is Bad Kreuz* 
n a ch, nes ten prancūzai padeda bolševikams gaudyt 
lietuvius išvežimui i SSSR. Vakieciai mielai padeda 
norėdami atsikratyti svetimsaliais. .

Liepos 30 d. V. is Bad. Kitjingen atsivežė 
landrato rasta, kad lieuviai, latviai, estai, ukrai
niečiai ir rusai turi pasiruost grįžimui i SSSR. Lai
kinai pasisekė iškovot to parėdymo vykdymą ati- 
dėt, nes policija atėjo musu butan itraukt svetim
šaliu sarasan. Gal isvez pas baltąsias meskas? . . *

Rtigp. 7 d. Paskelbtas epochinis išradimas: ato
mine bomba! Lietuviams pasidarė linksmiau.

Rugp. 15 d. Skleidžiami gandai, kad latviams 
esą išakyta iki 15 d. rugs, is čia išvažiuoti arba 
jie bus atiduoti bolševikams.

Rugp. 16 d. Yra gandu, kad nemaža lietuviu, 
buvusiu prievartos kariu, perduoti bolševikams 
sudoroti. Gera proga pašalint is vakaru gyvus liu
dininkus apie tikra bolševizmo veidą. /

Rugsėjo 3 d. Šiandien kalbėjausi su buvusiu 
SSSR, kultūrai pažinti Lietuvoje draugijos sekre-

prie stalo, apkaišyto eglisakiais? Si karta teatsiseda 
' ' tik jiedu abu, su pora paaugliu samdiniu. Kaip 

viskas čia pąsikeite. Prasidėjo karas. Gaude pa
trankos. Kulkosvaidžiu kulku lietus krito ties ju 
galvomis. Ugnies liežuviai surijo ju tvartus ir

1 kluoną. Jie juos dar atstatys. Bet kas gražins 
tpos, kurie išvyko is siu namu i nežinia. Pries 
penketą dienu i ju namus atėjo žandarai. Jie 
issiveze ju paskutini sunu, paskutine senatvės 
paguoda.

Dabar jie sėdi vieni. Laužo plotkas ir tyli Mo- • 
tina norėtu kazka sakyti bet bijo, kad jo nesuky- 
kintu. Piktas dabar jos vyras. Is dantų pypkes 
neišleidžia. „Vargšas“, — dažnai ji pamąsto,. — 
„as dar pasimeldžiu, padejuoju, o jam . . .“ N ‘

Senasis laikrodis taksena. Jis, rodos, dabar 
kalba uz visus. Uz. lango kaukia vejas. Jis, rodos, 
nori isiverzti i vidų, ir uzgesyti paskutini ziburi.
\ 4.

Amžina poliarine naktis^ Tik vidudieni buvo 
kiek prašvitę kalnu viršūnes. Čia dabar jie vėl 
fhuikso tamsus, isjreme i plienine padange. Nuo 
QUto upes vėl keliasi rūkas. Dangus vis tamsėja 
ir tamsėja. Dužiai ir kalnu aidai nutyla. Pra
gariškoji tunelio gręžimo masina sustoja. Juk, yz 
valandos, kitos ir šio - tunelio darbininkai, vyrai, 
eis svesti Kuciu.

Vyrai vienas po kito žengia uolu Tceliu. Si 
ilga procesija vingiuojasi, slenka, kaip žaltys 
tarpukalnėse. Karbito lempos nušviečia jiems kelia. 
Jie eina tylus ir susimastė. Tik vienas jaunas vyras, 
atsigręždamas i užpakaly einanti prabyla:

—Gal kartu, Vytai, gersime sekta? . . .
Gal but! — abejingai atsako sis. Ir perkeles 

ant kito peties kastuvą, žingsniuoja toliau.
Po valandėlės jie tikrai švenčia Kūčias. Bara

kuose uzia kaip bičių avilyje. Sektas ir degtine 
greit svaigina isvargusias galvas. Suskamba, viena 
kita liūdnais motyvais dainele:

„Grisim i Tėvyne, grisim pas savus, 
Ten pradžiugs kratine, atgaivins jausmus.

Svetima padange nemaloni, ne,
Tėviškėlė brangia vis regiu sapne . . v

Rodos, lyg tyčia sušvinta siaurės4 pašvaiste. Gal 
pats Kalėdų senelis ja padovanojo siaurės kalnams. 
Lyg šimtai prozektorių apšviečia tamsia, ūkanota 

padange. Sviesos-zalsvos, violetines, auksines, 
keičiasi, banguoja. Atgyja tamsus, didingi, paniurę 
kalnai. Jie. rodos, juda, alsuoja rausvomis, 
aukainemis baugomis Mazute, vieniša, egle, lyg pakl
ydęs keleivis kalnuose, tarsi šokinėja uolose. Vyru 
būrys stebi didinga, keista regini. Jie dabar ir 
patys pasikaite. Jie, atrodo, nebe zmonese, o 
kažkokie kalnu vaiduokliai.

Jaunasis vyras, atsiskiria is būrio ir palikes 
neišgerta sekta, eina prie spintos. Is ten jis pasiima 
kelis laiškus, ir skaito viena is ju:

„Brangus sunau! Po dvieju savaičių bus Kūčios 
As skubu Tau issiusti laiska kad spėtum ji laiku 
gauti. Mos nesedesim, Vytautai, kartu uz bendro 
stalo. Bet vistiek mes Kūčias svesime drauge. 
Musu mintys skris ten. kur pasiliko vieniša sodyba. 
Gal ji visai tuščia. Gal ten švilpia piktas vejas, 
bet mes čia susirinksime, visi- gyvi ir mirė. Ir 
broliukai bus is tolimojo Sibiro, ir tėvelis is mir
ties slėnio.

Vytautai! Mums niekada nebus tokiu linksmu 
Kalėdų, kaip jos buvo pries seseris metus. Vytai! 
Sunau! Tu dar grisi i namus ... As kasdien 
meldžiuosi, ir tvirtai tikiu, kad* ta malda bus 
išklausyta . . .“

Jis pakelia galva. Didysis žaismas dar tebesi 
tęsia. Tačiau jo siela ir mintys kažkur nuskrido, 
ir sunkus sielvartas artėja i jo siela.

/ 5-
Is ryto biro snaiges. Po pietų dangus prasiblaivė. 

Saule raudona ir didele slinko i vakarus. Auksine 
spalva nusidažė vakaro padange. Traukinys skuba, 
bėga. Jis lekia per žalius miskus, slėnius, kalvas. 
Štai matyti viršukalnes, pabarstytos baltu sniegu. 
Žalsvas rugiu lausas su tripstanciomis snaigėmis. 
Vienas, kitas bokštas tarp rausvu namu stogu pasi- 
pina salia traukinio kelio.

—Ar ji gyva, ar ji gyva? —klausia jis pats 
saves. e Tatai jis jau žino, bet jo sirdis blaškosi, lyg 
paukštis narve. Jau, štai, jis žengia i namus, 
beldžiasi i duris. Jau girdi, ir pazista ir jos baisa. 
Kai jis skuba apsikabinti su motina, jam kelia 
pastoja, penkiametis berniukas. Jis pravirksta, 
matyt, bijodamas, kad kas nenuskriaustu jo gerosios 
..močios“, .

—Nurimk, vaikeli, nurimk! ... Ir ji skuba 
prie sūnaus. Jie apsikabina. Užstoja gili tyla. 
Pirma rausva vakarine žvaigžde sužimba padageje. 
Keliasi is užu bokštu ir pilnatis menulis. Verkia 
motina, verkia ir sūnūs, tik sypsosi mažasis Ber
niukas, žiūrėdamas i svynini kareiviuką.

Ir kokia laime, ar as galėjau tikėti, kad dar 
šiame pasaulyje svesiu su tavimi nors vienas 
Kūčias.

Ji sodina sunu tiesiog prie padengto Kuciu 
stalo. Ir vėl žali eglisakiai ant balto užtiesalo. Is 
sienos žvelgia ta pati apnikusi Kristaus kančia. 
Jis ilgai žiuri i ja.

—Nesistebek, sunau, —kalba motina, —tai 
vienitelis musu namu turtas, kuri čia atsivežiau. 
Jei ‘ as čia pasiliksiu amžinai ilsėtis, tū su ja 
sugrisi i gimtuosius namus.

Ji perlaužia plotka, paduoda sunui, o kita 
maža gabalėli, mažajam berniukui. Ji papasakoja, 
kaip žuvo jo tėvas. Tada ji buvo isvykusi i kaima. 
Uzskride lėktuvai sunaikino miestą. Kai grizusi, 
ilgai klajojusi gatvėmis jo ieškodama. Paskui ji 
supratusi, kad jis liko po griuvėsiais. Niekas ju 
dar ir šiandien neatkase. Ir šiandien ju žuvimo 
vietoje, ji, su berniuku, padėjusi žalia eglišakių 
vainiką. Ir tada, kada jai nieko nebelike, Ji 
paėmusi si berniuką, sau uz tikrąjį sunu. Dabar, 
pasak jos, juodu busią broliai. v

—Juk ištrėmimo keliai ir kančios mus sujungė. 
Dabar nebera ne turtingųjų. Juk visi mes min
tame is duosnios Apvaizdos rankos. Kai grįsime i 
gimtąją žeme, duonos'užteks! . . .

Mažasis berniukas kramto šokoladą, ir linksmai 
sypsodamasis, glaudžiasi prie senosios moters kra
tines. Jos sunūs dar karta apkabina motina, pa
bučiuoja jos žila galva, ir mažojo berniuko gelsvas, 
ant kaktos nusvirusias garbanas. Jis, susimastęs, 
prieina ir žvelgia pro langa. Dangus giedras, 
melvnas, pilnas nakties žiburiu. Matyt toli 
dunksa bokštai, namai, ir uz ju iškyla kalvos. Jis 
atsidusa, išleidžia melsvus cigaro durnus, ir, lyg 
pats sau, pusbalsiu susnabzda:

—Tai, gal jau, paskutines tremtinio Kucioa 
svetimoje padangėje! A. Vilainis.
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Lietuviu Golgotos kelias
Mitiop pasmerktieji (Stutthofo koncentracijos stovyklos lietuviu likimas)

• Tuoj po lenku-vokicciu karo / 1939 / įsteigtame 
Stutthofo KZ lageryje, kartu su lenku kariais ir 
-civiliais, atsiduria dalis ir Vilniaus lietuviu, 
ju čia atgabena. Per Tilžės — Marienburgo 
kalėjimus praėjės, i Stutthofa patenka ir Klai
pėdos Direktorijos p—kas Simonaitis. / Apie ji 
mes buvome dažnai klausinėjami/. Vėliau jis 
išvežtas i Dachau.

Kokie ir kiek tu musu tautiečiu čia pradžioje 
yra buvę, nėra žinių, nes pirmus pora metu 
nevesta jokios registracijos. Nuo registracijos 
pradžios ligi musu atvykimo, lietuviu mirčių 
butą arti šimto. / Mes buvome įregistruoti 22 - me 
tūkstantyje bendro skaičiaus /. Sprendflant is 
lietuvišku munduru ir miliniu, kurios radosi 
mirusiųjų rubu sandelyje arba buvo dėvimos 
senųjų kaliniu, Stutthofe butą ir musu kariu, 
greičiausiai belaisviu i.s lietuviškosios rusu 
armijos.

Is 46 inteligentu grupes / vilniškiu, kauniškiu, 
marijampoliskiu ir vieno šiauliečio/, atvykusios 
i Stutthofa kovo men. 25 d. 1943 m. per pirmas 
penkias savaites mirė 9: majr. Puodžius, adv. 
Kerpe, broliai Tumėnai, gimn. direktoriai: Masai- 
tis, Baubą ir Januškevičius, Vilniaus vice-burin- 
mjr. Grigas ir agr. Budrys.
. Is antrosios grupes — žurnalistu ir spaustu
vininku / 18 zm. / atvežtos balandžio men. 1943 
m. ir paleistos sausio men. 1944 m., mirė inz. 
Baniunas /Ragainėj — pakeliui i tėvynė /.
■ Inz. Antanas Sapulas i Stutthofa atvežtas 1943 
m. lapkričio m., turejes ypatinga režimą / jam 
uždrausta gauti is Lietuvos laiškus ir siunti
nius /, mirė Pucke / Pomr. Z jau po išlaisvinimo 
1945 m. balandžio men. pradžioje. Nuo 1943 m. 
pradžios ligi 1945 m. pradžios plauke didesnes 
bei mažesnes lietuviu grupes is dirbančiu 
Rytprūsiuose arba is Lietuvos. 1944 m. pradžioje 
atvežta per 100 zm. is Praveniskiu dalis, ju paliko 
čia, kiti isskirstyti po įvairias Stutthofo filijales, 
siekiančias, net Hamburgą.

Viet. Rink, likvidavimo metu, atvežta inz. 
Maliska, techn-stud. Pajaujis ir Gulbinas /?/ ir 
abitur. Dūdą, Šie vyrai kartu su keletą kitu 
musiskiu buvo issiusta i Danzigo laivu repara- 
vimo dirbtuves. Ten mirė zurn. Macejauskas, 
kiti dabar pateke i Švedija.

Zurn. Vainoras ir Al. Vokietaitis atgabenti is 
Latvijos. Is Rigos kalėjimo apie ta pati laika 
persiusti i Stutthofa latviai: min. Sėja, prof. 
Cakste ir doc. Bruno - Kalnins. Šie nastarieji 
priskirti prie musu / 46 zm. I grupes. Vėliau prie 
tos pačios grupes prijungti dar šie latviai: buv. 
Ulmanio susisiekimo min. inz. Einbergs, ekono
mistai: Abolins, Olovs ir'Strupe, sportininkas 
Baumans, kariškiai: Cirulis, Svikis ir Grinups.

Su Latvijos vietines armijos daliniais atvežta 
i Stutthofa ir keletas Latvijos lietuviu. Pagaliau 
is Rygos kalėjimo 1944 m. spaliu men. pervežti 
ir musu Vietines Rinkt, stabo vyrai: Pulkininkai 
Urbonas, Andrusaitis, Grudzinskas ir lt. Ptasins- 

kas, kurie taip pat prijungti prie musu — 
Ehrenhaeftlingiu grupes.

1945 m. sausio men. 25 bd, Stutthofas pradėtas 
evakuoti. Musu grupe susiskaldę i tris dalis. Pir
mojoj išėjo: Brėdikis. Butkus, i Buragas, Blažys, 
Ciubęrkis, Germantas, Katinauskas, Kriauči
ūnas, Malinauskas, Maciokas, Meilus, Lipniunas, 
Masiulis. Narakas, Valentą, Žukauskas, Dargi- 
naviciai, Puskunigis, Rakunas, Sernas, ir latviai 
Cakste, Kalnins, Obolins, Olovs, Strupe,f .Ban
mans, Svikis, Grinups, ir Cirulis. Nuo sios gru
pes atsiliko / traukinėlyje, kuris, turėjo vežti iki 
Vyslos nebeitilpo /: Jurgutis, i Noreika, Macke
vičius, Audri ūsaitis, Grudzinskas, Liudzius, Kant- 
vilas, Valiukevičius, Sėja ir Einbergs.

Dr. Antanas Starkus, kuris pora savaičių pries 
evakuacija buvo gretimam Germanlageryje / pas
kirtas norvegu gydyti /, nebespėjo prisijungti nei 
prie, pirmos, nei prie antros 'grupes

Pirmoji grupe 12 - kos dienu žygyje paliko 
Zukose šiltine isirgusius pulk: Naraka,' latvi 
Obolins ir džiovininką pulk. Blazi. Po liTusu i ta 
vieta atėjės su norvegais Dr. Starkus pažeme 
siuos ligonius globoti. Šie vyrai kažkokiame 
darbo lageryje netoli Lenz persirgo kartu su.noir 
vegais. Po, keletos savaičių jie vėl prisijungė prie 
musu grupes Pucke. Starkaus prie ju jau nę-r 
buvo: buvęs pasiustas gydytoju i karo ligonine 
Danzige.

Nuo siu metu vasario men. 6 d. ligi kovo men. 
9 d. kovodama su badu ir gindamosi nuo epide
mijų pavojaus, pirmoji grupe prabuvo Gariso 
lageryje t netoli Luehetnirgo, Pomeranijoje /. Ten 
mirė ir palaidotas prof. Cakste. Padariusi dar 
tris sunkias žygio dienas atgal i Danzigo .puse 
/ nes bolševikai pradėjo spausti nuo Luene- 
burgo /, palikusi pačiam Ganse Stanevičių / li
goki / ir pulk. Macioka, o pakelėje / Lenze / 
nepajėgianti eiti liguista prof. Sruoga, o vėliau 
tęva su sumnumi Darginavirius ir Olovs su 
Strupe, pagaliau viename kaime pulk. Masiulį, 
— si grupe kovo men. 11d pasiekė Puck-zveju 
uosta. Pamaryje ir čia vėl suskilo. 12 žmonių. 
Burghs, ButkSe, Baumanis, Ciuberskis, Kriau
čiūnas, Kučinskas, Lipniunas, Mackonis, Pace- 
liunas, ir Yla pasilieka, nebepajėgdami eiti toliau 
Visi kiti išeina, varomi 7 panikos metu nepajėg
dami eiti, toliau, taip pat nebuvo, domėtasi 
pasiliekančiais / i Danzige puse. Pakeliui apšau
dymo metu dar atsilieka lt. Ptasinskas,. lt. Va
lentą, mok. Puskunigis, o savo keliu ir Jonas 
Katinauskas. Išvarytieji i Danziga, pergyvene 
Čia prijungiamas ir Dr. Starkus.

Grize Stutthofan miršta šiltine Dr. German
tas.

Pucke pasilikusieji pergyvena pirmąsias die
nas ligų ir arešto grėsmėje. Suserga šiltine: Pace- 
iiunas, Rimasauskas. Lipniunas ir Sapalas. Sis 
pastarasis atsitiktinai prisijungė ties Pucku prie 
musu kolonos. / Is jo patirta, kad su juo buvęs 
Dr. Vokietaitis beviltiškai serga, vėliau gautomis 
patikrintomis žiniomis jis pasveiko /. Lipniunas 

ir Sapalas miršta. Rusu karo komendantūrą 
.areštuoja Ciuberska, Malinauską, Y'la ir, patartie 
paleidžia. Vėliau, atvykus NKVD, areštuojamas 
kap. Burakas / paskundus Vilniaus žydams /. Jis 
išvežamas nežinoma kryptimi.

Prof. Sruoga atrastas leisgyvis Lenze, perga
benamas i Tomo ligonine ir is ten, pasveikus, 
pergabenamas i Lietuva. Pulk. Macioka rusai 
paima' darbam ir nežinia kur išveža. Lt. St,-Ule
vičius aprengiamas rusu kareivie uniforma, 
pristatomas zygin ir pagaliau išvežamas i • 
Rusija. Min. Brėdikis ir adv. Kriauciunas, 
susiradę vežimą patraukia Lietuvos pusėn ir 
dingsta, kaip i vandeni. Valentą, Ptasinskas, 
pulk. Masulis išeina ieškoti savo artimųjų, Dr, 
Kačinskas po menesio, išvyksta i Prancūzija. 
Rimosius ir Yla i vakarus. Kiti pasisklaido, kai 
Grigo bites: Mackonis ir Malinauskas su zaizda 
sirdye / pirmasis, kad jojo žmoną mirė džiova /, 
inz. Žukauskas su zaizda plaučiuose / susirgęs 
džiova /. . , .

Antrąją grupe is Stutthofo iseje 11 žmonių, 
evakuacijos laika praleidžią taip pat netoli 
Lauenburgo. Ten šiltine sunkiau perserga prof. 
Jurgutis, slaugomas kpt. adv. Noreikos. Juodu, 
atskirai būdami, paskui išeina savais keliais. 
Einbergs areštuojamas ru.«m Lauenburge ir išve
žamas. Sėja išlieka sveikas ir saugus. PulkA 
Andriusaitis, studentas Valiukevičius ir Kant- < 
vilas pasuka i pietų vakarus. Addvokatas Kiekis 
ir pulk. Grudzinskas išeina nežinoma kryptimi. 
Prok. Liudzius nesenai atsiranda vakaru Vokie
tijoje. ' • •

Pačia didžiausia Odisėja atlieka grasintieji’ 
atgal i Stutthofa. Po'Gdynės ir Danzigo' kapitu
liacijos, vokiečiai dar laikėsi Vyslos žiotyse iki 
gegužes pradžios. Sios. upes kanalai o gal is 
Danzigo Buchtos, prie kurios buvo pusantro kilo
metro pats Stutthofas, kaliniu dalis ištempiama 
i jura. Mūsiškiai buvę baidoke, priristame lyno 
prie kito laivo. Vokiečiai apleidę laiva, ketin
dami ji ir bai doką nuskandinti, bei pasionudo- 
dami naktimi, kaliniai nupiove lyną, is paklodžių 
pasidarė bures ir buvo prisire netoli Danijos 
krantu. Bet vokiečiai apsiziureje, juos vyjosi. 
Prasidėjusi juru kova tarp vokiečiu ir vakaru 
sąjungininku Sviediniai krite ir ties kaliniu 
laiveliu. Tik kaz kas is tu pačiu kaliniu, 
anksčiau issigelbejusiu ir esančiu Danijos kran
tuose, ispejo sąjungininkus, kad viename bai
doke ėsa kaliniai. Vokiečiai buvę nuo to baidoko 
atskirti ir vienuolika musiskiu isgelbeti. Šiuo 
metu jie visi pergabenti is Danijos i Švedija. 
Evakuacijes metu daugelis musu darbininku bus 
išmirė nuo epidemijos ir bado, o dalis nušauti, 
kaip ir daugelis tu, kurienepajege eiti tolyn. 
Galutinis auku skaičius paaiškės žymiai vėliau. 
Yra isgelbeti sarasaimusu tautiečiu, mirusiu iki 
s. m. sausio men. 25 d. Taip pat turime tikslius 
pirmųjų devynetas mirties duomenis. Ęet šiuo 
metu ju nėrė, po ranka.

DAMOKLO KARDAS (atkelta is 5 psl.) 
toriumi, o nakti sapnavau, kad patekau bolševiku 
kalėjimam sargybinis buvo labai malonus žmogus, 
dusą celoviek, bet jis pranese, pad jis turis mane 
sušaudyt, nes „vieta reikalinga kitam“. Atsis
veikinam, atsibūciuojam, apsiverkiam ir jis mane 
sugaudo . . .

Rugs. 5 d. Laiškai is užsienio aliarmuoja del 
netikros lietuviu padėties Vokietijoje. Ar tai butu 
laisve nuo baimes? . . .

Rugs. 7 d. ve) gandai, ka,d gali ismest is luito.
Rugs. 15. d. Vei pavojus. ’Esą rimtu gandu, kad 

busime išduoti sovietu netnalonei.
Rugs. 17 d. Nukabinta musu tautine vėliava.
Rugsėjo 18 d. įsakyta lietuviams apleist tris 

namus.
Spaliu 11 d. Maskvos radio pranešimu is Lie

tuvos turėjo važiuot i SSSR, amatu mokyklas 
160 000 jaunuoliu, kuriu 90 000 jau išvažiavo, ju 
tarpe 60 000 „savanoriu“. Šie jaunuoliai naudo
jami priverstinam darbui kasyklose ir fabrikuose, 
toks bolševiku planas buvo per pirma ju okupacija 
Letivuvoje karuostas, bet neįgyvendintas, tai pri
verstina darbininku mobilizacija . . .
, Lapr. 5 d. Vilniaus radijas kalba apie raudo

nąsias gurguoles Lietuvoje, ir „lenktynes“ išpildyt 
nustatytas pyliavas pagal plana 28 metu spaliu re
voliucijos sukatuviu proga ir perpildyt 200 ar 
300 %. Toks žiaurus aruodu šlavimas žada bada 
Lietuvai . . .

Lapkr. 15 d. Amerikonu laikraščio laisvoje tri
būnoje siūloma Pabaltijo tremtinius skirstyt i pen
kias grupes, kuriu tik kaliniai ir prievarta išvežti 
butu globojami.

Lapkr, 26 d. I klausima kode! nelaimėjo komu
nistai Austrijoje, vietos vokietis komunistas atsake:

—Todėl, kad jie nebuvo naciai . . •
Gruodžio men. 3 d. Frankenhalleje buvo vie

tiniu komunistu susirinkimas, dalyvavo apie 
4000 asmenų, ju tarpe 90% buvusiu naciu. 
— tai tvirtina buvęs aukštas SA pareigūnas, dabar 
uolus komunistas.

Gruod. 7 d. Pagal nauja aplinkrašti lietuviai 
vadinami „politinėmis bntybemis“, atseit, ju liki
mas priklauso nuo politines pasaulio atmosferos, 
nuo aukštosios politikos skersvėju . . .

Gruod. 10 d^ „Die neue Zeitung“, Nr. 16, ame
rikiečiu laikraštis vokiečiams informuoti, rago, 
kad svetimšaliai, darbininkai esą arba plėšikai, 
arba fašistai ir todėl nenori grizt i savo tėvynė, 

arba uz plėšikavimus sedeje saVo kraštu kale,LJ\ 
muose, suprask, buvę politiniai bolševiku kaliniai' 
padaromi kriminaliniais- baisu pasisakyti ir 
trūksta žodžiu kvailoms jr piktoms neteisybėms 
atremti, gal to straipsnio autorius kada nors pateks 
i bolševiku kalėjimą, ir supras kokie ten banditai 
sėdi . . .

Taip diena is dienos, menuo po menesio vis 
persekiojo mus Damoklo kardas. Nežinančiu yra 
daugiau kaip žinančiu, o nenorinčiu žinot teisybes, 
dar daugiau. Šie dienoraščio žodžiai nieko nekalba 
bolševizmo nepazistanciam zjnogui, nieko nenusima- 
naciam apie musu santykius is pirmos okupacijos 
su dabartiniu musu krašto okupantu, su paskutines 
bolševizmo revoliucijos užmačiomis, su bolševizmo 
režimu apskritai, nes ju nuomone, jeigu žmogus 
nenori važiuot pavergton tėvynėn, tai matomai 
jis labai musikaltes, bet jie nenori matyt, kad mes 
dabar neturim savo tėvynės, kad musu grįžimas i 
svetimu valdoma tėvyne^ tolygus mirčiai, kad so
vietu demokratija yra pirmos rusies diktatūra su 
kalėjimais, politinio režimo teismais, koncentra
cijos stovyklomis, anarchine ūkio santvarka . . t

Ar Demoklo kardas persekios mus ir Naujais 
Metais? . . . ....___ And. V.
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Naciu pragare
(Is J. Grigolaicio parašytos knygos)

Antra ryta, tai buvo sausio 25d., po patikri
nimo mane pasaukė bloko prižiūrėtojas, taip 
pat su manim i ta bloką atkelta vokieti is 
Saarbrūkeno, liepe mums pasiimti daiktus ir 
eiti kartu i rastine. Neture jome supratimo, kur 
mus ves. Rytas buvo labai saitas ir nemaža 
sniego. Gerokai palaukus prie rastines, mus 
pasaukė registracijai. Čia sužinojome, kad 
esame paskirti i Klinkerio plytines komanda, 
pačia baisiausia kamanda visoje stovykloje, 
kurioje žuvo daugiausia suimtuju.

Užtruko keletą valandų, kol komanda buvo 
sudaryta. Apie vienuolikta išžygiavome is sto
vyklos apie 60 suimtuju būrys. Mus lydėjo 
stipri smogiku sorgyba. Iki Klinkerio plytines 
buvo apie 5 km kelio.

Nužygiavus vos kilometrą, vienas suimtuju 
nuvirto nuo kojų. Smogikai is pirmo bandė ji 
smūgiais pakelti, bet kai pamate, kad jis vos 
gyvas, liepe stipresniems draugams ji nesti. 
Keturi suimtieji nutvėrė ji uz ranku ir kojų ir 
nese kaip maisa, vis pasikeičiant. Pusiaukelyje 
jau pasilpo kitas. Ji taip pat reikėjo nesti. Taip 
apie dvylikta valanda pasiekėme plytine su 
dviem pusgyviais suimtaisiais, kurie ten buvo 
siunčiami sunkiems darbams. Vienas ju jau 
mirė ta pati vakara, o antras kita diena. Dides
nioji dalis kitu taip pat vos laikėsi ant kojų. 
Kada žygiavome pro dirbtuves, musu likimo 
draugai „Klinkerninkai“ susidomeje žiurėjo i 
mus naujokus pro kertes arba bedirbant pa
silenkė. Ne vienas neatsistojo tiesiai, kas mane 
nustebino. Visi atrodė kaip zveries įbauginti 
avinėliai. Tik pabuvęs keletą dienu ju tarpe 
supratau, kode! jie tokie baimingi. Žiaurusis 
režimas žmones visiškai pakeitė is pagrindu.

Įžygiavus i stovykla, mus tuoj padalino i 
visus dešimts bloku. Čia prasidėjo pats sun
kiausias mano gyvenimo laikas. Blokuose buvo 
daugiau suimtuju negu vietos, o naujokus 
Visuomet grūda i kertes, i blogiausias vietas. 
Pirma diena dar viskas nauja, dar jauties kaip 
ir svečias, bet tuoj galima jausti, kokios nuo
taikos ten viešpatauja.

Prie stalu visiems nebuvo vietos,, bet šiaip 
taip susigrudome Tuoj ateje gavome pietus. 
Atsimenu, kaip šiandien, kad oietums davė 
setinienes ir po viena kotletą, tikra, kepta kot
letą. Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, kad 
stovykloje valgiau prie pietų keptos mėsos. 
Sužinojau, ,kad tai buvo vienkartinis davinys. 
Pries musu atėjima stovvkla kelias dienas 
visiškai nebuvo gavusi pietų, del to ta diena 
buvo išduotas visos savaites mėsos davinys.

Po pietų visus naujai atvarytuosius nusiuntė 
i maudykle, kur buvo paskirstymas i koman
das. Ten susirinko visi vorarbeiteriai, kuriu 
komandoms reikėjo žmonių. Jie išrinko jiems 
tinkamiausius. As patekau i akmens anglies 
transporto kolona. Musu vorarbeiteris buvo 
aukštas vyras, prasilkaltelis recidivistas. Jis 
mane apžiurėjo kaip vergą perkant ir paaiš
kino, kur ryte renkasi jo komanda. As jam 
pasakiau: •

— As dirbsiu, kiek galėsiu, tik leisk man 
gyventi, nes turiu neaprupinta žmona ir ma
žus vaikučius, kuriuos dar karta norėčiau pa
matyti!

Jis man atsake: — As ne vieno nenugaluoju. 
Kas tamsta is profesijos?

— Redaktorius!
— Jau žinau, kokio nors „Raudona Vėliava" 

arba „Raudonoji Žvaigžde“!
As norėjau jam atsakyti, bet jis numojo 

ranka sakydamas:
— Man nieko nereikia aiškinti. As tuos daly

kus pažįstu! Eik sau! Pas mane per diena 
daugiau dvieju nežūsta!

Taip atėjo vakaras. Su manim kartu i Klin
kerio plytine atvyko ir keli jauni vokiečiai, 
kurie buvo i stovykla atvežti uz santykiavima 
su lenkaitėmis. Juos paskyrė tiesiog i viena 

blogiausiu aarbo komandų, būtent, i molio 
duobe. Ten buvo labai nesvarus darbas ir jie 
negavo jokio maisto priedo. Vienas kokiu 25. 
metu ūkininkaitis man pasipasakojo, kad jis 
turis mergaite lenkaite ir noris ja vesti. Ji ne
trukus susilauksianti is jo kūdiki. Jam esanti 
iškelta byla ir teismas sutikės byla panaikinti, 
jei jis issizadetu ta mergaite vesti. Bet jis 
pareiškė, kad jis desias visas pastangas ja 
vesti. Jis buvo pakviestas i teismą, ,neissiza- 
dejo savo mergaites ir vėl atvežtas i stovykla 
po keliu savaičių mire is bado.

Kitas vokietis ūkininkaitis, kuris taip pat 
kartu buvo atvarytas pas Klinkeri, buvo i sto
vykla atvežtas uz santykiavima su lenkaite. 
Jis jau buvos tris menesius kitoje stovykloje. 
Ten jis buvo gerai maitinęsis, nes mamute jam 
tam tikrais keliais atsiųsdavo užtenkamai 
maisto ir jis buvo musu grupes stipriausias. 
Čia, pas Klinkeri, vos praėjus kelioms savai
tėms, jis labai sublogo, akys idubo ir viena 
ryta man jo draugas papasakojo,, kad jis nakti 
mires. Tai buvo 26 metu sveikas vyrukas.

Dalis suimtuju, patekusiu i viena transportą, 
greit susigyvendavo kaip viena seimą ir visa 
laika palaikydavo rysius, Tai buvo tam tikras 
likimo draugu ratelis. Is tu, kurie su musu 
tranportu atvyko i stovykla, labai maža dalis 
beisvydo laisve. Nemažiau kaip trys ketvirta
daliai žuvo.

Vienas berlynietis gydytojas, kuris uz aborta 
jau buvo atlikęs trijų metu kalėjimo bausme 
atvyko kartu su mumis. Jis gavo stovykloje is 
karto raudona / politinio / žyme, bet jis kalbėjo 
labai griežtai pries nacius ir, tur but, įskųstas, 
vėliau gavo žalia recidivisto žyme ir dar buvo 
paskirtas i baudziamaja kuopa. Kada mes 
atvykome i stovykla, jis po trijų kalėjime pra
leistu metu buvo stiprus, tvirtas ir net nelie
sas. Kovo menesi, kada as gulėjau ligoninėje, 
jis taip pat buvo atgabentas ir gulėjo salia 
manes, buvo tiek nusilpęs. Kai pas ji jokios 
ligos nerado, — nusilpimas nesiskaitė liga — 
vėl išraše is ligonines. Po keliu dienu jis mirė.

Nejučiomis atėjo vakaras ir pasigirdo skam
butis gulti. Nakties jau bijojau is patyrimu 
Oranienburgo stovyloje. Čia, Klinkerio koman
doje, taip pat žmonių buvo daugiau, negu vie
tos. Viršutinius drabuzilius reikėjo nusirengus 
tvarkingai sudėti taip, kad numeris butu ma
tomas ir sukrauti ant spintų arba ant suolu. 
Autus arba kojines reikėjo sukisti i batus ir 
batus tiesiai išlygiuoti.

Suėjus i miegamąja, turėjome laukti, kol 
visi anksčiau buvusieji suguls, tada tvarkyto
jas mums nurodys guoli ir duos antklodžių.

Miegamojoje saleje lovų nebuvo. Tik bloko 
pareigūnai ir prominentai turėjo lovas. Mes 
visi gulėjome ant čiužiniu asloje. Čiužiniai 
buvo sudėti išilgai sales vis po dvi eiles. Per 
čiužiniu sudurima buvo padaryta is šiaudu 
bendra abiem eilem pagalve, bet tokia siaura, 
kad galvas reikėjo dėti greta viena kitos. Pa
galve ir čiužiniai buvo apdengti antklodėmis.

Miegamojo tvarkytojas nežinojo, kur mus 
suguldyti, nes kada sugulė visi senieji, jokiu 
budu nebebuvo, o suguldyti reikėjo visus. Pa
davęs po dvi antklodes liepe gulti i tarpus, bet 
tarpu nebuvo, nes žmones jau gulėjo susispau
dė ant šono kaip silkes. Sales tvarkytojas 
keike, dūko, bet vietos visvien daugiau nepa
sidarė. Visas piktumas nukrypo i mus. Musu 
padėtis buvo biauri. Savo antklodes paemes 
guliau i man nurodyta ant kitu. Tie keike, 
reke, pradeo kumščiuoti Pribėgės tvarkytojas 
pradėjo juos tampyti uz kojų ir uz antkloziu. 
Taip man pavyko ismukti i tarpa ir taip lai
mėjau „vieta“. Bet kokia ta vieta. Ant šono 
gulėjome taip susispaudė, kad jokiu budu ne
buvo galima antklodžių ikisti i tarpus ir vos 
buvo galima kvėpuot.. Visoje salėjo buvo 
baisus triukšmas, nes visose eilese buvo toks 

pat susigrūdimas. Kada užgesino sviesi, visi 
turėjo nutilti. Mes gulėjome kaip i gipso forma 
ideti. Nebuvo galima ne rankos pajudinti. 
Jei vienas pajudėjo, tuoj visi kaimynai tyliai 
pradėjo keikti ir išgirdau, kad jau sudavė kam, 
bet tamsoje nesimatė nei kas, nei kam sudavė. 
Tik ryta buvo galima pastebėti, kad vienas ir 
kitas per nakti įsigijo mėlynus paakius.

Miegamojoje saleje buvo labai salta. Langai 
ir sienos buvo apdengti storu šarmo sluoksniu, 
o nuo lubu nuolat varvėjo vanduo. Palangėse 
ir kur vanduo sienomis tekejo nuo lubu, buvo 
prišalę stori ledo sluoksniai. Nors ir labai su
sispaudė gulėjome, sušilti nebuvo galima, nes 
kojos salo nuolat. Vos užmigęs pabudau ir jau 
reikėjo eiti i išeinamąja. Einant basam per 
apledėjusias grindis ir per akmenini koridorių, 
kojos pradėjo beprotiškai salti Drebėdamas 
sugrizau i sale, bet jau vietos nebera. Kada 
vienas atsikėlė, kiti suslinko ir tarpo nebeliko. 
Laimingas, kas nors dar rado savo guob’o 
vieta. Kiti tamsoje jos neberasdavo, pradėdavo 
listi ne i savo vietas. Toki paklvdeli spardy
davo ir mušdavo visi, kam jis nakti vaikštinėta 
ir trukdo kitiems miegoti. Buvo ir tokiu atsiti
kimu, kur tokie naklvdeliai nesuradę savo 
guolio kur nors kerteje tupėdavo, o ryta juos 
rasdavo arba visiškai susalusius arba pusgy
vius.

Gyvenamojoje saleje nakti vaikštinėti buvo 
draudžiama. Buvo leista tik pereiti Per naktis 
gyvenamojoje saleje budėjo sargyba, kuriai 
buvo isakvta daboti, kad ne vienas neitu prie 
spintų arba prie drabužiu. Reikia atminti, kad 
suimtuju tarpe buvo ir nemaža vagiu ir net 
plesiku-profesionalu. Jei nebutu buvus griež
tai žiūrima, jie butu viską išvogė.

Kada grizes is išvietes vėl laimingai isis- 
prausi i tarpa, kojos bus taip susalusios, kad 
užmigti jokiu budu negalėdavai Būdavo tikra 
kankyne, kai reikia isispraudus gulėti ir ne
galima nei pasijudinti, nei užmigti. Kartais 
dar neužmigus vėl reikes eiti i išeinamą ja. Vėl 
sugrizai susalęs ir vėl negalėsi užmigti. Taip 
dažnai tekdavo kankintis visa nakti. Pries 
ryta visuomet pradėdavo gelti sonus ir kojas, 
nes turėjau kojose reumatą. Kartais is skausmo 
nebežinojau ka daryti. Judintis ar apsiversti 
negalima, nes tuomet reikeio žadinti visa eile. 
Negalima aprašyti, kiek tokiose naktyse teko 
iskenteti. Atsikėlus tamsoje net nežinojai, kas 
tau smoge i veidą. Del to verčiau kesdavau 
gėlimą, bet nebudindavau kitu. .

Rvta, kada, žadindavo, atsikeldavau kaip su
muštas, neismiegojes, nepailseies. Čia naktvs 
nebuvo poilsiui, o kankynei. Bet čia nebuvo 
laiko galvoti apie kokias negales. Kol kolos 
nese, reikėjo eiti, bėgti, skubėti ir darvti visa, 
kas liepiama. Taip guiami ir kankinami nvko- 
me bematant. Nuolatinis saitas oras ir gilus 
sniegas dar paskubino musu nvkima. Dienos 
ten būdavo baisios, bet naktys tain pat nema
lonios. Baime apimdavo tik pagalvojus, kad 
jau vėl reikėjo eiti gulti, nors vos laikvdavaus 
ant kojų.

Suimtieji vienas pries kita buvo kaip sūnys. 
Kiekvienas žiurėjo tik sau naudos. Buvo ir 
daug tokiu, kurie, turėjo malonumą, jei 
galėjo kitiems kenkti. Jie savo likimo drau
gams gyvenimą padarydavo tikru pragaru.

Atsikėlus reikėdavo skubiai tvarkvti guoli. 
Suimtieji lipdavo vienas per kita, roplinejo, 
griuvo. Vis dėlto, guoli reikėdavo sutvark'di 
taip, kad nelikdavo ne vieno įdubimo, antklo
des sudėti taip, kad butu kaip suprosavotos.

Naujokams reikėdavo pertvarkyti visa mie
gamąja ir iššluoti. Kada kiti išeidavo, reikėdavo 
visas antklodes sudėti is naujo, sulyginti 
čiužinius ir pagaliau kelis kartus šluoti grin
dis ir dulkes nuvalvti. Lovų tvarkyti ir ke
purių nusiimti suimtieji niekad neišmoko. Del 
tu dvieju pratimu mums tekdavo dideliausia 
dali laisve laiko paaukoti.
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MUSU VILTIS Nr. 1

IS LIETUVOS PADANGES
Partizanu teismas Lietuvoje

Is Sovietu Sąjungos spaudos ir radio žinome, kad 
Lietuvoje plačiai veikia partizanei, kurie kovoja 
pries bolševikine santvarka del Lietuvos laisves. Bol 
seviku spauda tokius partizanus vadina banditais 
ir bolševikiniai saugumo organai- su jais kovoja. Pries 
juos panaudojami net kariuomenes daliniai.

Šia vasara, liepos men. 29. d., Gruzdžiuose. Si
auliu apskrityje, buvo lietuviu partizanu teismas. Jo 
gana platu aprašymo isspausdino Amerikos lietuviu 
komunistu dienraštis "Vilnis". Nr. 253—4, spaliu 
27—29 d. d. Ta aprašymo, kiek sutrumpinę, čia ir 
spausdiname, kaip daugeliu atžvilgiu budinga 
aokumenta.

"Vilnis" savo aprašymo pradeda lietuviu partiza
nines veiklos dokumentacija:

Pries mus guli keli lakoniški rašteliai, parašyti 
Siauliu apskrities, Gruzdžiu, Papilės ir Kruopių valsčių 
valstiečiu, darbininku ir tarnautoju.

Štai kai kuriu is įu trumpas turinys:
"Siu metu balandžio men. 26 d. 11 vai. vakaro 

pas Gruzdžiu valsčiaus vykdomojo pirmininko pava
duotoja Antano Ziboiti atvyko banditu grupe, 
apsupo jo narna ir pradėjo šaudyti. Zibaitis iššoko 
Pro langa ir mėgino pabėgti, bet jis buvo sužeistas 

dešiniąją koja ir banditu paimtą; i belaisve, kurie 
Isivede ji i narna ir susaude. Gauja pasislėpė."

"1945 m. balandžio men. nokti is 26 i 27 d. Bili- 
Uniskiu kaime, Papilės valsčiuj, banditai užmušė 
tarybini aktyvisto: valstieti Masiuli ir suzeide kita 
valstieti. Banditai pasislėpė."

"1945 m. balandžio men. 19 d. 7 vai. vakaro i 
Papilės pienine įsibrovė grupe ginkluotu banditu, 
kurie pagrobė visus pieno produktus ir sunaikino 
visus įmones dokumentus. Banditai pasislėpė."

Visi šie nedideli, bet turiningi rašteliai ryškiai 
parodo banditu piktadarystes tarybiniu piliečiu atž
vilgiu, pasireiškiančias Gruzdžiu ir kituose Siauliu 
apskrities valsčiuose.

Kas gi tie žmones, trukdantieji išvaduotos Lietuvos 
valstiečiams ramiai dirbti?

Pries du menesius vienu nuošaliu _ keliu, einančiu 
per Skapiškio mišką, Gruzdžiu valsčiuje, žygiavo pa
sienio kariuomenes dalinys. Miško masyve, Gezeriskju 
kaimo rajone, sis padalinys susidūrė su _ stambiu 
banditu buriu. Prasidėjo susisaudymas, kurio pase
kmėje gauja buvo sudaužyta, jos dalyviu dalis 
užmušta kovoje, o dalis paimta nelaisvėn.

Uzmustuju tarpe buvo rastas gaujos vadas buožes 
sūnūs Pranas Petryla. Paimtas jo brolis Antanas 
Petryla, otaip pat gaujos dalyviai Vaitkus, Guzau
skas, ir Jasiunas.

Šiuos keturius banditus, kartu su ju talkininku 
Juozu Viliumi, karine prokuratūra potrauke bau
džiamojon atsakomybėn, kaip Tėvynės išdavikus.

Sulaikytieji banditai per pirmoji tardymo organu 
apklausinėjimo papasakojo apie _ klaikius darbus, 
kuriuos gauja dare Siauliu apskrityje, terorizuodama 
laikius gyventojus, vykdydama piktadarystes tary
biniu piliečiu atžvilgiu ir rengdama užpuolimus ant 
valstiečiu ukiu ir tarybiniu ištaigu.

Gaujos vado brolis Antanas Petryla per įžangini 
tardymo parode: "Musu gauja stote sau tikslą 
nuversti tarybų valdžia Lietuvos TSR ir atstatyti 
Lietuvoje burzuazine-kapitalistine santvarka ... As 
dalyvavau tarybiniu piliečiu apiplesimuose, nes tuo 
pačiu musu gauja sieke nutraukt visos tarybines 
vyriuasybes priemones ir trukdė Lietuvos TSR tautu 
normalu gyvenimą."

Kitas sutriuskintos banditu grupes dalyvis Guzaus
kas tardomas fXJrode:

"Musu gauja sudarė maždaug penkiasdešimts 
žmonių. Gaujos vados mus itikino, kad Lietuvoje 
neturi būti Tarybų valdžios, mes visomis jėgomis 
turime trukdyti jos įvedimui ir naikinti tuos, kurie ja 
aktyviai remta . . .

įstojęs i gauja, as pasižadėjau naikinti tarybini 
partini aktyvo, ginklu užpuldinėti milicija, -tuo jjaciu 
sukelti valstiečiuose nepasitenkinimo Tarybų valdžia 
. . . Būdamas gaujoje as vykdžiau savo duotoji pasi
žadėjimo."

Kartu su banditais sulaikytasis įu aktyvus talki
ninkas Juczas Vilis per apklausmejima pareiškė 
tardymo organams. "Kai os sutikau su banditais, 
b pastarųjų sužinojau, kad banditu gauja turėjo 
viena tikslą — ginkluota kova su Tarybų valdžia, t. 
X, jos atstovu ir aktyvistu, o taip pat Raudonosios 

rmijos kariu žudymo."
Patraukti atsakomybėn kaltinamieji Guzauskas, 

Petryla, Vaitkus ir Jasiunas visiškai pripažino savo 
kalte tame, kad jie būdami priešiškai nusistatė Tarybų 
valdžios atžvilgiu stoję i priestarybine nacionalistine 
gauja, būdami gaujoje turėjo ginklus ir vede aktyvia 
ginkluoto kovo pries tarybų valdžia, terorizavo vlėtos 
gyventojus, persekiojo tarybų valdžios atstovus, 

nuro-

Mazaikiu, Dargaičių ir Greniskiu kaimu gyventojai 
aktyviai padeda tarybiniams organams kovoti su 
banditais. Mes nutarėme įvykdyti teroro veiksmus 
pries tu kaimu gyventojus.

Atvykę i Mažeikiu kaimo, mes norėjome užmušti 
valstieti Vacki ir du brolius Juzuicius, tačiau pries 
musu atvykimo visi šie asmenys is kaimo pasitraukė, 
pasiliko tik įu seimas.

Toliau teisiamasis Petryla pasakojo opie ištiso seri
ja kitu užpuolimu ir plėsimu, apie Gruzdžius, Papilės 
ir Kruopių valsčių milici jos darbuotoju užpuolimo.

Visa tai Petryla pasakoja labai nenoriai, stengiasi 
praleisti smulkmenas, nuslėpti atskirus faktus, tačiau 
jam tai nesiseka. Jis buvo suimtas su ginklu rankose, 
mūšio metu- to nenuslepsi.

Teisiamieji buožes Vaitkus ir Jasiunos savo paro
dymais papildo pries tarybinius žmones įvykdytu 
piktadarybių ir pasityčiojimu serija.

Pirmininkaujantis klausia teisiamojo Vaitkaus: 
—Kiek jus turėjote dirbamos žemes?
—39 hektarus, —atsako teisiamasis.
Pirmininkaujantis: Jus sakote, kad gaujoje buvote 

nuo 1944 m. gruozio men. 3 d. -lietuvišku banditu 
iki balandžio men. 29 d.. drauge su broliu. Kas 
dirbo jusu žeme, kai jus slapstetes miške?

Teisiamasis Vaitkus: As samdziousi darbininkus.
Apklausinėjamas teisiamasis Vilis. Tai ne banditas, 

bet talkininkas, tačiau jis lygiai tiek pat atsakingas, 
kiek ir gaujos dalyviai. Jis ne toks jaunos, kad 
galėtu įvykdyti užpuolimus, todėl jis nebesislapste 
miške, jis sėdėjo savo ūkyje Kruopių valsčiuje, Egel-A> 
skiu kaime, ir pavertė savo namus banditu gūžta, • 
kurioje banditai susirasdavo prieglauda, poilsi, ir 
kur brendo ju užmačios.

— As žinojau ka dare banditai, — kolba VHis, — 
ir as padėdavau jiems del to, kad jie prose. Nebuvo 
gaujoje ginklu, — as atnešiau šautuvo ir sesias 
granatas. Prose pa rūpinti šoviniu — as parūpinau 70 
šoviniu, tačiau juk tai tiek nedaug . . .

I pirmininkaujančio klausima Vilis atsako:
~ ' “i

Raudonosios Armijos judėjimo.
Pirmininkaujantis: Dėl ko reikėjo sekti?
Kaltinamasis Vilis: As turėjau ispejineti gauja, kur 

ir kada atvyksta kariuomene, jos skaičių, apsigin
klavimo, kad gauja nebutu užklupta netikėtai.

Pirmininkaujantis: Jus teikete tokias žinias? 
Kaltinamasis Vilis: Taip, as du kartus perspėjau, 
gauja.

Pirmininkaujantis: Reiškia, jus ne tiktai šlepete 
banditus, bet ir rinkote šnipinėjimo duomenis apie 
Raudonosios Armijos daliu issidestyma?

Kaltinamasis: Taip, as čia pripažįstu savo kalte.
Po kaltinamųjų apklausinėjimo turininga kalba 

posake valstybinio kaltinimo atstovas, Siauliu apskri
ties prokuroras drg. Aleksiunas, kuris tarybines liau
dies vardu pareikalavo visus kaltinamuosius griežtai 
nubausti.

Advokatas drg. Zaleckas savo kalboje prašo 
sušvelninti bausme kai kuriems kaltinamiesiems, o 
ypač Josiunui. kurio veikla gaujoje nepasižymėjo 
ypatingu aktyvumu.

Isklauses paskutiniuosius kaltinamųjų žodžius, Ko
rinis Tribunolas išeina pasi tarimo.

• Karinis Tribunolas pasitarimo kambaryje sprendžia 
penkių banditu tikima, o tuo metu salėje vyksta 
gyvos kalbos.

Karinio Tribunolo nariai eina prie stalo. Sedintie; .' 
saleje atsistoja; pakyla kaltinamieji. Saleje tylu.' 
Pirmininkaujantis justicijos kapitonas skelbia Karmio 
Tribunolo sprendimą.

Karinis Tribundlos nuteisė: Guzauska Antano, Alin. 
ces sunu, Petryla Antano, Augusto sunu, Vaitkų An
tano, Domininko sunu, aukščiausia bovsme-susoudyti. 
Jasiuna Antano, Romualdo sunu, ir Vili Juozą, Kosto 
sunu, ištremti katorgos darbams 15 metu. Visas 
nuteistųjų turtas konfiskuojamas. Sprendimas galu
tinas Ir neapskundžiamas.

renge apiplesimus ir tarybiniu piliečiu kankinimus. 
Vilis prisipažino esąs kaltas, kad jis, būdamas gin
kluotos priestarybines gaujos * bendrininkas, aktyviai 
teike pagalba banditu grupei, parūpindamas jai 
ginklu, šaudmenų ir maisto, o taip pat pranešdavo 
ir teike gaujai žinias apie Raudonosios Armijos daliu 
isdestyma. 

Baigus tardymo, penki lietuviai partizanai atsidūrė 
pries Karinio Tribunolo teismą. 

1945 m. liepos men. 29 d., sekmadieni, i Gruzdžiu 
valsčiaus centra-Siouliu apskrity), kur pries du mene
sius buvo sutriuškinta Prano Petrylos gauja, atvyko 
Lietuvos TSR VRLK Kariuomenes Karinio Tribunolo 
isvazluojamcji sesija. 

Tam laikui i Gruzdžius, nepaisydami lietingo oro, 
is visu kaimu ir vienkiemu pešti ir važiuoti suėjo ir 
suvažiavo Gruzdžiu valsčiaus valstiečiai. (Teisingiau 
pasakius buvo suvaryti. Red. pastaba). 

Vienuolikta valanda i valsčiaus klubo patalpas 
susirinko 600 vietos gyventoju. . Teismo posėdžiu 
sale perpildyto, užimtos visos kėdės, suolai, užgrūsti 
koridoriai ir prieangis. 

Karinio Tribunolo pirmininkas atidaro teismo posėdi. 
Ginkluotu palydovu lydimi i kaltinamųjų suolus per 
sale pereina kaltinamieji: Guzauskas, Petryla, Vait
kus, Jasiunas ir Vilis. 

Susirinkusiems teismo saleje gerai žinomos teisia
mųjų pavardes ir ju užpuolimai, padaryti Gruzdžiu 
valsčiaus kaimuose. Todėl kaltinamųjų pasirodymas 
sukelia pagyvėjimo saleje. 

Pirmininkaujantis pasiteiravęs ir įsitikinės, kad 
visi tei siamieji pilnai susipažino su kaltinamuoju aktu, 
paaiškina teisiamiesiems ju teise duoti savo paro
dymus. po to skelbia Karinio Tribunolo teismo sudėti. 

Kaltinimo palaiko Siauliu apskrities prokuroras drg. 
Aleksiunas, kaltinamuosius gina advokatas drg. Za
leckas. Perskaitomas kaltinamasis aktas. 

Kaltinamieji tylėdami klausosi kaltinamojo akto, 
pasakojančio apie tai, kaip gaujos dalyviai siu 
metu balandžio men. 14 dieniu Platnutes kaimo . r.......------- - --------- ------------- ----- ----------
apylinkėje apšaudė matininko ir du valstiečius, opie — Tai banditas Gomonos davė man įsakymo sekti
tai, kad pirmomis balandžio men. dienomis gauja °—*------- 4——
užpuolė Engeliskiu kaime septynis milicijos darbuo
tojus ir ju tris nužudė, apie tai, kaip balandžio 
men. 20 d. banditai įsibrovė i Papilės pienine ir ja 
apipiešė, apie tai, kaip gauja sumesdavo tarybinius 
žmones ir kt. 

Karinis Tribunolas pradeda teisiamųjų apklausinė
jimo. Pirmuoju apklausinėjamas teisiamasis Guzau
skas. Jis pasakoja:

— 1945 m. balandžio men. 23 d. nokti as drauge 
su 17 žmonių grupe, kuriai vadovavo Pranas Pe
tryla, dalyvavau Draguzes kaimo apylinkes tarybos 
pirmininko Stankaičio namu užpuolime. Mes norė
jome juos sumust ir perspet, kad nutrauktu tarybine 
veikla apylinkes taryboje. Pasipriešinimo atveju 
buvo nutarta Stankaiti užmušti. Tačiau, kai mes 
įsibrovėme i jo namus, jo neradome.

I pirmininkaujančio klausima Guzauskas atsake:
— Šio musu užpuolimo tikslas buvo sutrukdyti tary

bines valdžios darbo valsčiuose.
Toliau teisiamasis Guzauskas pateikia Kariniam 

Tribunolui parodymus apie tai, kaip gauja organi
zavo Papilės pienines užpuolimą. Šiai operacijai 
vadovavo Pranas Petryla. S. m. balandžio men. 20 
d. vakare ginkluoti musu grupes dalyviai prisiartino penkių banditu 
prie pienines, pasalino apsauga, isilauze i pienines * i—n—• 
sandeli, isdraske visa inventorių, paėmė apie 100 kg. 
sviesto, kuri sunaudojo savo reikalams. 

Del šio, užpuolimo pienine keletui dienu buvo 
pertraukusi savo darba. 

Apklausinėjamas teisiamasis Antanas Petryla.
— As buvau suimtas miške musu grupes sutriuš

kinimo metu, — šoko teisiamasis Petryla. — Tada as 
nepasisakiau savo tikros pavardes ir pasivadinau 
Gedminu. Deja, nuslėpti savo pavardes man nepa
vyko, mane atpažino.

— Gaujoje — tęsia parodymus Petryla, buvo visa 
musu seimą

Mano brolis Pranas vokiečiu okupacijos metu par
bėgo namo, slapstėsi, nuvažiavo i Kauno, o vėliau, 
tarnavo vokiečiu armijoje, po jos sutriuškinimo jis 
parvykęs i Gruzdžiu valsčių suorganizavo gauja. 
Musu grupe buvo ginkluota kulkosvaidžiais, šautu
vais, automatais ir granatomis, visi ginklai buvo 
įsigyti dar pries Raudonosios Armijos atėjima. 

Is brolio sužinojau, kad musu grupe susi
darė neatstiktinai, bet buvo sufor
muota pagal liet 
priestarybines orgi 
d y m u s. (Red. pabraukta )

Būdamas gaujoje as dalyvavau daugelyje opera
cijų. Bolonazic men. pabaigoje os sužinojau, kad

Ir neapskundžiamos.
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ŽINIOS IS
Karaliaučiuje rasti K. Duonelaičio 
rankraščiai

Amerikiečiu lietuviu komunistu organa, „Vib 
uis“ spaliu m. 17 d. Nr. praneša, kad prof. Povi
las Pakarklis, prof. Kruopas, dabartinio Vilniaus 
universiteto rektoriaus padedejas, ir rusas prof. 

, Skazkim buvo komandiruoti i Rytprusjus tyrinėti 
lietuviu kultūra liečiančiu senienų ir senu ran
kraščiu. Tyrinėjimo darbai ilgiausia užtruko Kara
liaučiaus universiteto muziejuje. Laikraštis rašo, 
kad nežiūrint to, jog muziejus gerokai apgriautas 
ir apnaikintas, jame pavyko rasti labai vertingu 
dokumentu, liečiančiu Rytprusiu lietuviu gyveni
mą 16, 17, 18 ir 19 šimtmečiuose. Pav., muziejuje 
rasti seni karalių įsakymai sn ja parašais ir ants- 
paudomis, tačiau rašyti lietuviškai, kas rodo, jog 
vis dėlto nežiūrint buvusios prusu valdovu kietos 
rankos svetimtaučiams, Rytprusin lietnviskasis ele
mentas buvo pakankamaj tvirtas, jog valdžia buvo 
priversta su juo skaitytis. Taip pat muziejuje 
buvo rasta lievuviu kalba rastu įsakymu ir pat
varkymu uet ir is 19 šimtmečio. Vieni ju spaus
dinti Karaliaučiuje, kiti Berlyne. Šie dokumentai 
lietuviu mokslininkams buvo žinomi ir anksčiau, 
bet, kaip laikraštis pabrėžia, nebuvo žinoma, jog 
jie daugumoje rašyti lietuviškai. Is situ isakymu 
ir patvarkymu galima susidaryti siek tiek vaizdo 
ir apie senųjų prnsu vergavima vokiečiams. Pav. 
rastas vienas lietuviškai rašytas dokumentas, ku
riame lietuviams rytprnsiskiams įstatymu užginta 
avėti batais ir t. t. Muziejuje taip pat rasta lietu
višku, gotiškomis raidėmis atspausdintu maldak
nygių is 16 Bimtm., ir lietuviškai vokiškas žodynas, 
parašytas sena lietuviu kalba. Is Karaliaučiaus visi 
trys delegatai nuuvyko i viena atskira vietove esan
čia uz 30 km., ir apžiurėjo nurodytus artilerijos 
apdaužytus namelius. Besikapstydami griuvė
siuose, ir bevartydami mum liekanas deleguotieji 
netikėtai surado sena, lietuviškai prirašyta pagel
tusi sasinvini, kuriame pasirodė besąs paties 
autoriaus ranka parašytas Kristijono Duonelaičio 
knrinys „Pavasario džiaugsmai“, „Vasaros darbai“ 
ir kt. „Metu“ dalys. Taip pat griuvėsiuose surasti 
keli K. Duonelaičio rašyti laiškai ir jam rašytas 
anno metu proso lietuviu visuomeninko ir moks
lininko L. Rėzos laiškas. Visi šie rankraščiai ir seni 
dokumentai pargabenti i Vilnių.

Nuotrupos is dailininku darbu Lietuvoje
„Vilnis“ spaliu 17 d. numeryje paduoda įdo

mios medžiagos apie dailininkns pasilikusius Lie
tuvoje ir apie ju šiandieninius darbus. Komunistu 
lietuviu organas remdamasis pranešimais is Lie
tuvos pažymi, kad iki šiol buvo Lietuvoje snruos- 
tos jau penkios grupines parodos, kuriu 21 Kaune 
ir 3 Vilniuje, kurioms lietuviai dailininkai tureje 
gerokai padirbėti. Taip pat nemaža tenka padir- 

- lieti lietuviams dailininkams prie ivairin švenčiu, 
ir mitingu reikalams aikščių nuomone bene zymiau- 
ir kt. darbu, bet laikraščio nuomone bene žymiau
sias ir daugiausiai darbo pareikalausiantis Lietu
viu dailininku kūrinys bnsias milziniskas Raudo
nosios armijos kritusioms kariams paminklas, 

- kuri lietuviu skulptorių grupe susidedanti is J. 
•T Mikėno, Broniaus Pundziaus, Napoleono Petrulio, 

Rapolo Jakimo, Petro Vaivados, Antano Kedainio 
ir tapytojo Vytauto Mackevičiaus stato Karaliau
čiuje. Sis paminklas iškilę 25 metru anksčio pen
kiakampiu obelisku, kuriame bus iškalti 5 barel
jefai, vaizduojantys Raudonosios armijos kovas, ir 
prie jos bus įkomponuota keliolika raudonarmie
čiu fignru is bronzos. Visas sis didžiulis darbas 
turi būti užbaigtas bolsevikiskais tempais, t. y. 
per du menesius. Toliau laikraštyje rašoma, jog 
dail. Justinas Vienožinskis padaręs rašytojos Žemai
tes portretą, o skulpt. Petras Aleksandravičius dir
ba prie jos biusto. Beweik visi dailininkai dangokai 
padirbėjo besiruošdami Visasainnginei Sovietu Są
jungos Parodai, kuri turi ivykti dar siais metais 
Maskvoje. Šiai parodai Maskva davusi užsakymu 
10 — ciai dailininku, ir Meno Reikalu Valdyba — 
20 — eisi.

Mažeikiuose statomas paminklas 
raudonarmiečiui

Maskvos spauda praneša, kad maršalas L. A. 
Govoroy patvirtino raudonarmiečiai paminklo pro-
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jekta. Paminklas bus obeliskinis, jis statomas Ma
žeikiuose ir turės priminti raudonarmiecin žygius 
kovose uz Pabaltijį. Dvi marmurines obeliskui len
tos nzsakytos Leningrade.

Kokios šiemet Lietuvoje turėjo išeiti 
knygos

„Laisve“ spaliu 27 d. rašo:
„Valstybines Grožines Literatūros Leidyklos is 

1944m. užplanuotu darbu yra išleistos sios kny
gos: Janonio rastai, almanacho „Pergale“ H kn., 
K. Korsako „Prieš amzinaji priešą“, B. Gorbatovo 
„Nenugaletieji“; is tarybines poezijos — Liudo 
Giros „Tolimuos keliuos“, Sal. Neries „Lakštingala 
negali necįulbcti“; is vaiku ir jaunimo literatūros: 
K. Binkio „Jonas pas čigonus“, J. Martinaičio 
„Jaunuju talka“, „Juriniko Sindbado nuotykiai“ 
ir J. Balio „Lietuviškos pasakos“.

Spausdinami yra šie veikalai: is prozos •—- P. 
Cvirko apysakų rinkinys „Ąžuolo eaknys“, V. Va- 
silevskos „Vaivorykšte“, V. Grosmano „Liaudis 
nemirtinga“; is poezijos — Krilovo pasakėčios, A. 
Venclovos „Obelis kur augalota“, Montvilos „Po
ezija“; is vaiku ir jaunimo literatūros: —‘ E. Mie
želaičio „As vyras, kaip pipiras“, Gaidaro „Ti- 
muras ir jo būrys“, „Tarybų Sąjungos tautu pasa
kos“, ir K. Jakubeno „Šen, broliukai dobiliukai“.

MUSU SANTYKIAI SU KAIMYNAIS
į „Kai lenkas ir lietuvis vėl sujungs 

rankas"
Lenku laikrastie „Slowo Pohkie*4 Nr. 37, isei- 

,uas Miinchene, 8. m. lapkričio men. 1 d. rašo:

„Gal niekas taip nemyli lietuviu kaip lenkai. 
Nuo musu silpnybes jiems, neišgydė musu net ju 
priešingas nusistatymas del visko, kas yra lenkiška. 
Ramiai aiurejnme i šita ju draskymas!, nes žino
jome, kad „kiti šėtonai buvo ten veiklus“. Žino
jome, kad jie patys yra perdaug politiškai rafi
nuoti, kad negalėtu suprasti, jog musu didieji prie
šai is rytu ir vakaru panaudoja juos irankias savo 
nedoram darbui pagal savo sena principą „divide 
et impera“.

Niekuomet tuo netikėjome, netikime, kad kuris 
nors inteligentiškas lietuvis butu nuoširdžiai įsiti
kinės, jog rusas ar voketis esąs jam palankesnis, 
negu lenkas. Per kelius šimtmečius Lenkija ir 
Lietuva petys i peti žygiavo garbes spinduliuose 
ir nelaimes gedule. Buvo laikas, kai Baltasis Erelis 
ir Vytis mete savo sescli ant visos Europos. Šito 
fakto is istorijos neistrine jokia jėga. Su dideliu 
džiaugsmu isHrdome žodžius is lupu lietuviu gru
pes vadovo Freimane per kuklu, bet savotiškai 
gražu lietuviška koncertą. Jis išreiškė padėka 
lenkams uz suteikta pagalba organizuojant kon
certą ir primine musu bendra praeiti, kai mes prie 
Grnnwald’o sulauzem teutonu pnikvbe. Mes tai 
gerai atsimenam. Mes atsimenam du didžius pus
brolius: karalių Vladislovą Jogaila ir Didiji Vy
tautą, kurie sulaužė krvzeiviu galybe. Mes nie
kuomet neužmirštame, kad Lietuva davė mums 
dinastija, kurios viešpatavimo metu musu galvbe 
buvo pasiekusi aukščiausia laipsni. Visomet gvve- 
nome taikoje kaip Ivgus sn lygiais, laisvi su lais
vais. Su dideliu dzianrsmu perskaitem žinute 
laikrastyic ..Dziennik Z'dnierza“ Nr. 41 ^596/. kad 
oknpnntoj Lietuvoj veikia slaptas -Tautinis Lie
tuvon Komitetas“, kuris savo atsišaukime reikalauia 
neprilausomos Lietuvos federaeiioie su nenri- 
klausnma Lenku valstybe. To troško amžino atilsio 
gen. Siknrski’s. Jis svaio’o anie sukūrimą didžios 
federacijos tammrio valstvbiu 'nuo Fahiios* iki 
Frieiaus jn^os/. kurios galėtu atsispirti imperia
lizmo spaudimui is rytu ar is vakaru. Kiekvienas 
lenkas, lietuvis, slovakas, ukrainietis, kroatas, gu
das, latvis, estas, eeehas. sMvenas. serbas, rumu
nas. vpn*rpq b^do’aras. gre’kas. albano® tnri pri
pažint!. k«d f*»d#»raci»os ideia vra io tik*’im»s ir 
tikalas. Laisvi su laisvais. Ivrua su lvmais-«u- 
darvoi^e galvbe. knrj pa«anlin» padės
pagrindą ilgai ir laimingai taikai. Anksčiau pa
minėtos tautos tarp dvieju girnu-Vokieciuu ir Mask

Paruosta spandai: K. Borutos „Baltramiejaus 
malūnas“, A. Čechovo „Apysakos“, G. de Mopa- 
sano „Noveles“; is vaiku ir jaunuimo literatūros —. 
Žemaites rinktiniai rastai, Ostrovskio „Kaip grūs 
dinosi plienas“, ir P. Cvirkos „Pasakos“.

Is 1945 m. plano spansdinami šie veikalail 
Duonelaičio „Metai“, ir „Pasakėčios“, Vaižganto 
„Dėdės ir dedienes“. Vienuolio „Kryžkeles“, V. 
Keimerio „Tėvu žeme“, A. Venclovos „Karo lau* 
kuose“ I reportažai /, Solochovo „Tykusis Donas“ I 
ir II d., Fnrmanovo „Cepajevas“, / I d. /; is vaiku 
ir jaunimo literatūros — Barto „Nesvari mergyte“, 
Čiurlionienės „12 broliu juodvarniu“ ir K. Binkio 
„Atžalynas“.

Baigiama ruošti spaudai: Biliūno rastai, A. 
Vienuolio rinktiniai rastai, G. Petkevicaites-Bites 
rastai, Maironio „Pavasario balsai“, L. Giros 
Rinktine poezija. T. Tilvyčio cilerasciai ir poema 
„Dicius“, E. Mieželaičio eilerasciai, R. Rolano „Ža
nas Krištolas“, H. Heiees „Is dainų knygos“, 
Floberio „Madame Bovary“ P. Metime „Carmen“ 
ir kt. Be to, is lieteratnros ir kritikos ruošiami šia 
darbai: Petrulio „Strazdas“ / monografija /, Le
nino, apie literatūra, Puškino „Apie proza ir poe
zija“, Bieliuskio filosofiniai rastai; is vaikn ir jaus 
nimo Iteratnros K. Papeikiu „Zveriu paradas“. 
Barto „Pasaka apie žveja“, Cukovskio „Telefo
nas“. Šimkūno „Keliones po Lietuva“ ir kt.

Šiuo metu yra verčiami: M. Gorkio „Vaikyste“, 
V. Grosmano „Stalingrado gynyba“, L. Tolstojaus 
„Vaikyste ir jaunyste“, Turgenevo „Medžiotojo: 
užrašai“, V. Kaverino „Du kapitonai“ ir kt.

vos. Jos pačios pavirs akmenimis per federacija 
arba bus sumaltos Vokiečiu ir Maskvos maistui^ į 
Kito pasirinkimo nėra. Z e g o t a. ,

; .r
Priimant ištiesta ranka

Su šio straipsnio mintimis mes principialiskat 
sutinkame ir nuo saves turime pridurti, kad po šio 
karo visos tautos turi atgimti, atjaunėti ir nanjoj 
dvasioj gristi savo santykus su kaimynais.“ Hi- 
storia ėst magistrą vitae“. Dideli ir skaudus isto
rijos ivykiai paprastai išgydo tautas is sezoniniu 
klaidu.

Mes taip pat tikime, kad šio karo rezultato 
laisva Lietuva su laisva Lenkija turės nuosirdzigu- 
sius santykus kultūros, ūkio ir politikos srityje ir 
nekartos praeities klaidu. Sios istorines nelaimes 
metu, bendrai vergaudami Sibire, ir Vokietijoje, 
lietuviai rado bendra kalba su lenkais ir nzmezge 
draugiškus santykius, nes giliai isitikino, kad sios 
dvi tautos turi bendrus ir pastovius priešus ir todėl 
nėra jokio reikalo jiems pyktis. Mes džiaugiamės, 
o priežodis sako: „Tikra dranga nelaimėj tepazin. 
si“.

Laisvas pokarinis lietuvis priima ištiesta laisvai 
pokarinio lenko ranka ir pasižada draugiškai vienas 
antra mylėt. Jr kurt šviesia ateiti savo tautoms, 
atgaivinant is savo bendros istorines praeities tai, 
kas abiem tautom naudinga ir priimtina, ir ven
giant viso to kas po pirmojo pausaulinio karo kele 
ginčą ir nepasitikejima tarp lenku ir lietuviu.

Gobia,

W.
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AMERIKOS LIETUVIU SPAUDA

S

Amerikos lietuviai
Norėdama® išsamiau, visapusiskiau ir objek

tyviau /žinoma, kiek tai turimoji medžiaga leidžia/ 
atvaizduoti Amerikos lietuviu spauda ir jos reiks 
me, as leisiu sau kiek nukrypti i sali ir nors pačiais 
bendriausiais bruožais apibudinti JAV lietuvius ir 
ju gyvenimą. Tur but, kiekvienam is musu yra 
teke nepriklausomoje Lietuvoje arčiau susidurti su 
mus aplankyti atvažiavusiais Amerikos lietuviais. 
Dabar ne vienam is musu pasitaiko maloni proga 
susitikti su Amerikos lietuviais kariais. Kiek 
plačiau issikalbeius su Amerikos lietuviais, tuojau 
galima pastebėti, kad jie savo manieromis, savo 
galvosena daug kun skiriasi nuo musu. Dar daugiau 
butu galima pasakyti kad jie iau daugiau ar 
mažiau yra kitokios kultūros žmones, negu mes. 
Jungtiniu Amerikos Valstbiu lietuvius su mumis 
daugiausia besieja tik lietuviu kalba ir protėviu 
žeme. Jau Amerikoj gimusius su Lietuva dau
giausia besieja tik savo protėviu žeme. Gimtąją 
kalba daugumas iu silpnai bekalba. Tie žmones 
atvažiavę i avo tevvne ia stebi senienų ar ®iaip 
jau muziejaus lankytojo akimis. Gyvas rysvs su 
savo tėvu žeme labai silpnas. Ir vis deltn Ame
rikos lietuviu spauda istenge padaryti tai. kad tie 
lietuviai savo med-narine ir mokine parama musu 
tautai yra labai daug leme. Pačiais 8unk»’»n’d*is 
mnsu tautai laikai® hi svari parama, iu “kardus 
godis yra tureie lemiamos reikšmes. Tatai as 
Tamstoms, gerbiamieji, vėliau pasistengsiu pavaiz
duoti konkrečiai® navvrdziais.

Dabar as leisiu Tamstoms bendrais bruožais 
pavaizduoti kada ir kaip Juntinese Amerikos Val
stybėse kūrėsi lietuviai, kaip buvo ten organizuo
jamas iu kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas, 
kaip ten atsirado spauda, toji didžioji tautu ir 
▼iso pasaulio galvbe.

Žinomasis musu istorikas Simanas Daukantas 
ęavo ,.Bude senovės lietuviu“ teigia, kad lietuviai 
JAV pradeje knrtis XVII a. antroioie pn«eie. 
būtent pries 16P8 metus. Jis rašo: ,.Ta dar mina- 
votina notis nutiko Lietuvos tautoje, jog daugybe 
lietuviško svieto išsidangino i Amerika, nesgi . . • 
didžturčiai Tiėtwvn»e svietą kursai vened*mas 
nuos tos vergybos smuko i Kursą, kuriame kuni- 
ga’kscia? dide'i jamintin^ai redes /twarkr®^ ir savo 
▼aisčiuose gmoniu nei nei didžiomis
donimis MnoLIemis/ nrsunkino. Nuo to radusis 
tenai dide? danevbnj svieto kunigaikšti® Jokūbas 
nupirko sala Guaddupa vadinama nuo Ispanu ka
raliaus ir tenai i®leido ateiunns nauibkyne kurti ir 
tuomi pačiu prekvba pranlatinti. kuria nauiokvne 
paskui india? /andai/ išgriovė, o likusi svietą 
lavere i New-York, ir taip lietuviu gimines yra jau 
ir Amerikoje svieto.4* ft. y. zmnniu.)

Si musu istoriko Šimėno Daukanto teigimą 
paėmė, kain budinga navvzdi. mes plaeiau tuo 
klausimu duomenų nrbrnagrinr«ime. tik viena 
pažymėsime, kad lietuviai Amerikoje bus pradeie 
knrtis 17 amz. 1888 m. spaliu 28 d. Sbenandonn 
Pa. lietuviai minein dvieiu sim*" metu lietuviu 
ateivvbes sukakti. 1776 m. — 1784 m. AmeriVde 
del ios laisves knvnio garsusis Lietuvos ir lenku 
patriintas Tada.® Kn«r?r»«,,"» ku**« A me
nkoje buvo apsilaelms 1707—170fi m. Po Napo
leono kam ir po 1831 metu sukilimo vienai Vitas 
Lietuvos bamras ir nebainraa bus pabuvęs i A me- 
rika. tačiau be savo li°»uviakn pavardžių jie dau
giau pedceb^ ♦#»»,

KAę CKAT’NO 
LIETUVIUS i AMFRJKA

Didzioii musu tautos imigraciia-arba /ateiwbe’ i 
Jungtines Amerikos Val«tvbe® prasidnin tik 10 amz. 
antroioie nnseie. t. v- po dvieiu šimtu metu, kai 
pirmieji lietuviai atklvdo i Dėdės Samn žeme. 
Kurios nriezastvs lietuvius verte palikti savo tėvu 
gimtąjį krasta ir per hires mares leisti® i ne
žinomus kraštus duonos ir laimes ieškoti? Vieni is 
savo gimtnio krašto keliavo i Amerika geresnio 
gyvenimo ieškodami. Lietuvoje gyvenimas tuomet 
buvo is tikru inn sunkus ir nelinksmas. Lietuva buvo 
rišu pavergta ir lietuviu tautoie buvo naikinama 
▼isa tai, kas lietuviška. Rusu tautos buvo siekiama 

lietuviu tauta surusinti.. Lietuviu liaudis nese 
sunku ir slogu baudžiavos junga. Ponai savo 
baudžiauninkus enge. laike juos gyvuliu vietoje, 
maine i sunis. Be rusu priespaudos ir baudžiavos 
Lietuvos salele dar atlankydavo ir kitokios nelai
mes bei vargai. 1850 metais Lietuvoje buvo pir
masis badmetis ir daugeliszmoniu. sužinoję apie 
gera gyvenimą Amerikoje, buvo pakilę ten vykti. 
Tačiau vokiečiu valdžias is Hamburgo uosto buvę 
gražinti atgal. Yra sakoma, kad žuvis ieško kur 
giliau, o žmogus kur geriau. Musu svetimųjų 
priespaudoje vargstančius ir kenčiančius tautiečius 
i Amerika viliojo jos geras gyvenimas ir laisve. 
Ilgainiui musu tautos žmonėms Amerika patapo 
svajojamuoju laimes kraštu. I ji verzes kiekvie
nas. kuriam savo teviskeje darėsi anksta.

Buvo ir kita labai svarbi priežastis, kuri musu 
tautiescius, o ypač jos šviesuomene, trauke uz 
juriu mariu, i laisves ir tariamosios laimes krasta. 
19 amaziaus antroje puseje pradėjo gyviau ir 
plačiau reikšti musu tautinis atgijimas ir kova su 
rusu valdžia dc| savo tautos kultūros ir laisves. 
Pagyvėjus tai kovai savaime suprantama, kad 
pastipreio ir rusu reakcija pries, kovotojus. Tad 
nuo 1863 metu sukilimo ligi pat 1005 metu revo
liucijos. ir po rusu sekuvlios reakciios daugelis 
žymiųjų Lietuvos kovoto;u žandaru nersrkioiami, 
bego i Jungtines Amerikos Valstybes ten prie
globsčio ieškoti ir is ten toliau tęsti kova pries 
savo tautos pavergeius. Taip i Amerika yra pa
bėgės ir ten mnsu tautos kultūrai labai daug 
nuveikęs vilniškis kunigas Aleksandras Burba, 
siatiliskis Jonas Šliupas, seiniškis kunigas Antanas 
Menkas, ir dantelis kitu zvminui Amerikos lietuviu 
veikėju. Dar buvo ir trecia labai svambi priežastis 
vertųsi lietuvius iaunuoliuR palikti savo tėvu 
gimtaia pastoge ir leistis per jūres mares svetur. 
1874 metai® Rusiioie buvo įvesta priverstine karo 
prievole. Lietuviu jaunimas, nenorėdamas stoti i 
savo navergeju Kariuomene. bego is savo tėvynės i 
Amerika.

Is tu trijų svarbiausiu priežasčių, vertusių 
musu tautiečius palikti savo brangiais tevvne ir 
keltis i Amerika, neapsirikdami galime darvti 
išvada, jog i.® Lietuvos i Amerika vvko pats geriau
sias. pats sveikiausias, energingiausias, kuninas ini
ciatyvos. rvztingumo ir nepalaužiamos valios ele
mentas. Vvko tie. kuriems slogioje rusu priespau
doje buvo trošku ir nepakenčiama gyventi, vvko 
tie. kurie noreio sn«ikurti geresnes gyvenimo 
salva®®, vvko ti*. kuriems nebaisi buvn varginanti 
juru kelione, kuriems nebaisu® buvo sunkus darbas, 
kuriu krūtinėse d*»«rc kovo® dvasia.

KoJinnp is Lietuvos i Amerika buvn nelengva. 
Reikeio draug sumanumo, daug ivarinskliacin nuga 
lėti, kad ten galėtu patekti. Ilgainiui toii kokone 
palengeivn ir- pafrnmpeio. Ts nradziu tekdavo 
keliauti in ra. net tris menesius, vėliau t«’i kelione 
Riitnimneio iki 13 dienu. T^bar Amorlln <rj»l»ma 
laivai® pasiekti per kel**t« dienu. Paskutinių metu 
Ameriknie buvo su®idsrinsins naciu lietuviu 
i®eivvb»“ bendroves, k tiri n® v«d»nsma-
sia® «ifkartes ^laivnknrtes/. I® DsmbprgO. P^em^on 
ir Liepoms uostu buvo pl®«kiem^ i Ame»”ka 
vokiškais. an«*l’eksis ir amerikietiškais 1j»i<"»»s. Tns 
kelinneg »or»wdvi«i r*»^n atgarsi ga’’®**’*„J. Puvkens 
dainoie: ..Užaugau Pasvaly. anl«»idziau m»e«t*li. 
Jsieian vandravot. sau laimes naieskot . . . Susėdom 
akrente /ta? yra laive/, is v?®’”* surinkti . . . Pin 
vilnys ūždamos, akrenta šaukdamos- nėr baimes 
didesnes ir gmerties greitesnes . . . Po dienu try
likos krašte Amerikos.4* Seniau Tonetines Ame
rikos Valstvbes ateiviams dare nedideliu® formalu
mus. Tvazinnias tnreio turėti tam tikra suma 
pinigu. Nem-York prienlauknie Ellis T«d«nd ..A®ani 
Salnle“ išeiviai huvo kuri la»ka išlaikomi, neisi- 
leid»iama tu. kurie serga trachoma. Nuo 1817 m. 
reikalaninma. kad ateivis mokėtu paskaityti bent 
kuria kalba ir k*

KIFK LIETUVIU 
AMERIKOJE

Kiek lietuviu vra is viso atvvke i Jungtines 
Amerikos Vaistvbes ir kiek ju dabar ten gyvena? 
— Tai labai idomus klausimas, bet, deja, as i ji 

Tamstons tiksliai nepajėgsiu atsakyti. As to na' 
daryti negaliu todėl, kad mes iki šiol neturime 
tikslios Amerikos lietuviu statistikos ir vargu, ar 
kada nos mes ja turėsime. Pirmieji lietuviai ateiviai 
Amerikoje Amerikos žmonių statsistkoje neturėto 
atskiros savo rubrikos: Jie arba pagal pilietybe 
buvo irasomi i rusu rubrika ar pagal religija i lenku 
rubrika. Tik vėliau prezidento Tifto įsakymu lie
tuviams buvo ivesta atskira rubrika.

Patys Ameriko lietučiu veikėjai ivariomis 
progomis yra sudarineje Amerikos lietuviu statist! 
ka, ir mes jos,'nors ir nelabai tiksliais, duomeni
mis čia pasinaudosime, norėdami pailiustruoti, kaip 
sparčiai Junginėse Amerikos Valstybėse augo lie
tuviu skaičius. Ligi dvidešimtojo amžiaus pradžios, 
t. y. ligi 1900 metu Amerikoje lietuviu jau buvo 
daugiau kaip vienas ketvirtis miliiono. Ligi 1915 
m. JAVIietuviu jau buvo daugiau kaip puse 
miliiono. o siun metu iu gali būti arti miliiono. 
Tuos skaičius sakvdami, mes turime galvoie ne tik 
is Lietuvos atvvkusius lietuvius, bet taip pat ir 
Amerikoie iau gimusius. Tie, kurie tvirtinai kad 
šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstvbese esą apie 
1 miliionas lietuviu, as manau, neklysta. Tiek 
žmonių, kuriu gyslose reka lietuviškas krautas. »en 
tikrai gali būti, bet ar visu tu zmnniu tautine 
sąmone tebėra gyva, ar jie lietuviškai tebegalvoja, 

■tai klausimas, i kuri daugelis faktu verčia atsakvtiZ 
neigiamai. Bent puses tu žmonių tautine sąmonek į, 
jau yra apmirusį ir vargu ar kada ii beatgis. Tie 
žmones galvoia jau nebe lietuviškai, bet ameri
kietiškai ir iuos su ■ musu kraštu besieja tik 
stilpnesni iam sentimentai.

Žmonėms, kurie ilgeni laika gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstvbese, gresia didelis istauteiimo 
pavoius. Jam gali atsispirti tik pirmoji karta, o 
is antrosios kartos tiktai tie žmones, kurie palaiko 
glaudžius rvsius su savo gimtuoju kraštu arba 
kurie Amerikoie dirba kulturini. visuomenini, or
ganizacini ar kitokį savo tautos darba. Lietuviu, 
ypač istautina mokykla.ir gyvenamoji aplinka. 
Juozas Tumas-Vaižgantas, kuris pries didyji kara 
lankėsi Amerikoje ir is ten sugrįžęs paraše veikalą 
„Ten gera, kur musu nėra“, jame, be kitko, rašo, 
kad lietuviai vaikai, gimė Amerikoje, per dveieta 
treieta metu virsta tikriu tikriausiais anglais 
negalinčiais beištarti ne savo gimtųjų žodeliu, 
nebepakalbanciais ne Teve Musu, nebesusisnekan- 
ciais su savo tėvais, vos tik vakaro metu te«u- 
griztanciais i savo seimas is sunkiu darbu. Te! 
tėvai bent kiek nramoke angliškai, ju kūdikiai 
nebcuzka nebekalba su jais kitaip, kaip angliškai ., 
Taip iau pr'moii musn išeiviu karta esanti Lie- 
tuvai žuvusi. Taip per Ameriko, paradines mokykla,’ 
išeiviai ne sviesos laimėje, bet savo vaikus pra- 
laimeie.

Atsiradus Amerikoie pirmiesiems lietuviu lai
kraščiams. lietuviu kultūrinis veikimas zvmiai 
pagyveno. Sparčiau ir energingiau pradėta knrti 
lietuviškos parapiios. steigti įvairios lietuvišku'-, 
organizanims. smarkiau kovoti su lietuviu lenkrez 
nimu. Lietuviu laikraščiai Amerikoie lietuviu 
tarpe tnreio pasisekimo ir iu skaičius nuolat di- 
deio. 1889 m. Jonas Šliupas ikures Lietuviu 
Mokslo Draugyste, kuri 1890 m. Tilžeje išleido io 
„Lietuvišku, rastus ir rastininkns“. o nuo 1892 
m. ligi 1893 m. ten pat leido Jono Šliupo redaguo
jama mėnesini . literatūros ir mokslo žurnalą 
„Apsvieta“. 1889 m. Šliupo paraginta, i Amerika 
atvyko kunigas Aleksandras Burba ir Plymon»he 
ikure grynai lietuviška parapija. 1892 m. pradėta 
leisti du laikraščiai: „Garsas“ ir ..Lietuva“. 1890 
m. Amerikoie iau buvo apie 30 lietuviu draugini 
Tais pat metais rugpiueio 31 diena Lietuviu 
Mokslo Draugystes sumanymu Baltimoreie buvo 
įsteigta pirmoji lietuviu teatro trupe. 1892 m. . 
Cikagoie Jonas Grinius suorganizavo lietuviu 
teatrališka draugyste. kuri suvaidino pirma 
didesne lietuviu drama ..Kova po Griunvaldu“. 
1894 m. — 1899 metais New-Yorke ,— BrooUvnO 
veike Eremino ikurta lietuviu „Mildos“ giedoriu 
draugyste.

1894 m. Amerikos lietuviai jau turėjo penkio
lika lietuvišku bažnyčių, leido penkis laikraščiui.
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veike apie 200 draugijų, su 90.000 doleriu kapl- 
falu. Didžioji organizacija „Susivienijimas lietuviu 
Amerikoje“ turėjo ape 1000 nariu. 1896 m. jau 
lietuviai leido 8 laikrascius ir tais pat metais ikure 
„Tėvynės Mylėtoju Draugyste“ lietuviškiems 
raštams leisti. Si draugija per 35 metus išleido 
apie 40 knygų. Be sios draugijos taip pat lietu* 
visku knygų leidimą organizavo ir laikraščiai: 
„Vienybe lietuvninku“, „Lietuva“, „Katalikas“ ir 
visa eile kitu. Nuo 1885 metu ligi 1900 metu 
Amerikoje buvo isspausdinta 174 lietuviškos 
knygos. Tuo metu lietuvišku knygų leidimu dau
giausia rūpinosi kunigas Jonas'Žilius Žilinskas ir 
kunigas Milukas. 1899 m. Amerikos lietuviai jau 
turėjo dvylika laikraščiu. Bendrais bruožais perž
velgdami to meto Amerikos lietuviu spaudos at- < 
likta kulturini darba, turime pripažinti, kad jis 
buv£ labai didelis, Be liaudžiai skiriamu religinio 
turinio ir pramoginiu knygeliu, buuvo išleista storu 
ir vertingu Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus, 
Vinco Kudirkos, Jono Šliupo vyskupo Valančiaus, 
Adomo Mickevičiaus ir kitu rastu. Jie buvo at
gabenti i Lietuva ir jais, musu mokslo žmones ir 
mokyklos plačiai naudojosi ir nepriklausomos

- , Lietuvos metu.

Kalbant apie to meto Amerikos lietuviu papro
čius, reikia pažymėti, kad jie buvo dar gana šiurk
štus. Prof. Mykolas Biržiška sako, kad „kaimietiš
kas staciokiskumas dar Duonelaičio kaime patei
sintas, bet miesteliuose sumiescionejes ir pavirtęs 
Storžieviškumu, Amerikos lietuviuose kad ir reiš
kėsi silpniau, negu kai kuriu kitu tautu ateiviose, 
ypač lenkuose, visdelto, ypač Pensilvanijoje, tebe- 
buvo dar jaučiamas. Krykstynos, vestuves, laido- 

* tuves, vakaruškos ilgainiuui baliais * virstančios, 
piknikai /gegužines/, žinoma ir paprastos sueigos 
karciamose ~ girtos, tad ir triukšmingos“. Tokius 
Amerikos lietuviu papročius mes matome ir Vy- 
taicio „Gyvenimo dumble“, apysakoje is realaus 
Amerikos lietuviu gyvenimo. Amerikos lietuviu 
spauda i r^ įvairios draugijos su savo kultriniais
parengimais .tuos papročius gerokai švelnino ir 19 
amz. pačioje pabaigoje, mes Amerikos lietuviu 
gyvenime pastebime gana smarku kulturejima, ju 
papročiu svelnejima. Lietuviai savo vaikus leidžia 
i lietuviškas ir angliškas mokyklas, lietuviu jau
nimas stengiasi pasiekti ne tik vidurini, bet ir 
aukstesniji mokslą. Amerikos laetuviu visuomene 
gyvai reaguoja i žymesniuosius lietuviu kultūrinio 
gyvenimo įvykius, dosniai šelpia lietuviu spauda.

Profesorius Dr. Kazys Pakštas ilgesni laika 
gyvenęs Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir ten 
buvęs lietuvišku laisrasciu redaktorium, mums 
vaizdžiai papasakoja, taip tas lietuviu istautejimas 
vyksta. Jis sako, kad „Miestai nežino kaimietiškos 
izoliacijos. Amerikos didmiesčiu gatvėse mokyklose 
ir aikstese kartu žaidžia ir draugauja keliolikos 
tautu /kartais keliu dešini tu/ vaikai. Ju visu 
bendra kalba — angliška. Gimtosios kalbos jie 
vos truputi temoka, o kurie ir gerai moka, tai 
mažai ja naudojasi. Amerikos lietuviškose šeimy
nose gana paprastas reiškinys, kad tėvai i vaikus 
prašneka lietuviškai, o ju vaikai atsako jiems 
angliškai . . . Amerikos lietuviu kalba vis labiau 
nutolsta nuo tikrųjų taisyklių ir prisiima vis dau
giau ir daugiau anglišku žodžiu su lietuviškomis 
galūnėmis. Daugumas lietuvišku laikraščiu ten irgi 

'L* nevengia vartoti anglišku žodžiu su lietuviskimu. 
. Atsiranda anglu lietuviu žargonas, kuris tarnauja 

pirmajai lietuviu kartai Amerikoje. Antroji, jau 
ten gimusi karta, šiuo žargonu mažai besinaudoją, 
nors ir moka, o trecioji karta ir to žargono jau 
nebemokęs. Jau dabar kai kuriu lietuvišku draugijų 
suvažiavimuose kalbama abiem kalbom, nes dau
gelis jaunuju jua nemoka savo tėvu šnekta istisos 
kalbos pasakyti: jie moka tik vos šiaip taip su- 
£kalbeti. Lietuviu jaunimo laikraščiuose jau įve
dama ir anglišku spaltu, nes jos ten gimusiems 
suprantamesnes.“

Nuo istautejimo lietuvius be abejo, galėtu 
sulaikyti lietuviškos pradžios mokyklos. Ju Ame
rikoje esama, bet ne tiek daug, kad jose galėtu 
sutilpti visi lietuviu vaikai ir be to, ir ne visi 
lietuviai vaikai ir be to, ir ne visi lietuviai savo 
vaikus ten leidžia.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra daugiau 
kaip 2.000 vietovių, kur lietuviu gyvenama nuo 
keliasdešimties ligi šimto tukstanciu. Daugiausia 
ju gyvena Pennsinvalijos ir Illinois valstybėse, 
trikampyje tarp Bostono Baltimore ir Čikagos. 
Amerikoje yra apie 30 miestu nuo 5 iki 50.000 
gyventoju, kuriuose lietuviai sudaro nuo 10 ligi 

40 % visu gyventoju. Čikagoje esama simtas tūk
stančiu lietuviu, sudarančiu 3,2 % visu gyventoju. 
Jie ten turi 10 lietuvišku parapijų. New York- 
Brooklyn gyvena 30.000 lietuviu ir sudaro % % 
visu gyventoju. Turi penkias lietuviškas parapijas. 
Philadelphia, Pa, Detroit, Midi, Pittsburgh Pa 
gyvena po 15.000 kiekvjename ir turi po tris 
lietuviškas parapijas. Boston-Cambridge, ''Mass 
gycena 12.000 lietiniu ir turi dvi lietuviškas para
pijas. Worcester, Mali ir Cleveland, Ohio gyvena po 
10.000 lietuviu ir turi po viena lietuviška para
pija. Miesteliuose, kur lietuviai sudaro keliasdesim 
procentu lietuviu, jie turi ne tik savas lietuviškas 
parapijas, ipokyklas, įvairias draugijas, bet taip 
pat savus policininkus, teisėjus ir net burmistrus.

Pirmieji atkelia'e i Amerika lietuviai buvo vi- 
sadarbiai ar tikriau pasakius juodabarbiai. Jie pa
teko darbininkais i augliu kasyklas ir i sunkiąją 
pramone. Vėliau, Amerikoje lietuviams labiau 
isprusus, ju tarpe emes rastis amatininku, prekv- 
bininkn ir šiaip jau visokiausio verslo žmonių 
Vienas is svarbiausiųjų tikslu buvo susikurti sau 
geresnes ekonominio gyvenimo sąlygas ir isigyli 
daugiau turto. Jau nebe miuo šiandien mes Ameri
kos lietuviu tarpe galime rasti ivairiu profesijų 
ir ivairiu verslu žmonių. Lietuviu turtingumo 
skale yra labai plati. Amerikos lietuviu tarpe mes 
rasime įvairaus turtingumo lietuviu, pradedant 
nuo vargšo elegetos baigiant milijonierių turtuoliu. 
Nuo bedarbio iki, stambaus pramonininko, nuo 
gatvėje pardavinėjančio laikrascius iki stambaus 
bankininko. Yra lietuviu turinčiu dideles įmones, 
stambias fermas /ūkius/, didžiulius namus. įvairios 
krizes yra skaudžiai atsiliepusios i lietuviu 
medžiagine būkle. Vieni medžiaginiai visiškai sus
muko, kiti vėl pakilo.

Pradėjus rastis daugiau lietuviu Amerikoje, 
pamažu eme megstis ir kultūrinis darbas. Jis buvo 
nelengvas. Kalbant apie to darbo pradžia, būtinai 
reikia kiek paminėti ir apie lietuviu santykius su 
lenkais. Jie toli gražu nebuvo tokie geri, kaip 
pavyzdžiui, musu čia Hanau santykiai su lenkais. 
Tenykščiai lietuviu santykiai su lenkais buvo daug 
kuo panašus i lietuviu-lenku santykius Vilniaus 
krašte ir pries D. kara Kaune šventos Trejybes 
parapijoje. Tie santykiai neretai buvo sprendžiami 
lazdų pagalba ir langu daužymais. Mes tuos santy
kius radome reikalo <*ia priminti todėl, kad 
lietuviu kultūrinis vaikintas pradėjo pirmiausia 
reikštis prie bažnyčių, kurios buvo lenku rankose 
ir lenkai neleido jose lietuviams turėti savo 
gimtąją kalba pamaldų. Lenku tikslas buvo aiskus 
— lietuvius lenkinti. Atsiradus Amerikoje daugiau 
lietuviu šviesuoliu, ypač lietuviu ^kunigu, prasidėjo 
energinga kova pries lietuviu lenkinimą, ir lietu
viai ta kova garbingai laimėjo. Šiandien jie Ameri
koje turi savas lietuviškas parapijas su savo pačiu 
pasistatydintomis bažnyčiomis.

Amerikos lietuviu spauda 
ligi 1900 m.

Pirmieji lietuviški spaudiniai Amerikoje taip 
pat buvo lenkiškoje įtakoje. Jau 1874 m., vadinasi 
pries 70 metu Shamokine gyvenęs buvęs kaimo 
mokytojas, lietuviškai pramokęs lenkas Mikas 
Tvarauckas, ruosesi išleisti „Lietuviszka Gazieta“, 
bet tesurinkęs vos kelis prenumeratorius teišleido 
tik keliolika lanku nebaigto lietuviško ir lenkiško 
žodyno. 1879 m. New-Yorke jis šio laiskrascio iš
leido apie 16 numeriu. Jame daugiausia buvo 
tikybinio turinio rastu ir prolenkiškos krypties 
straipsneliu:

„Sliubas Jadvygos su Jogelu“, „Sulancijimas 
Lietuvos su Lenkais“. Siam savo laikraščiui jis 
tesurinkęs tik 32 prenumratorius po sesių menesiu 
ji sustabdė, apgailestaudamas siais žodžiais: 
„Norėjau pries svietą parodyti, jog yra lietuviška 
tauta, bet lietuviai atsalę miega, eina i karciamas 
ar kortas muša“. Brolis pranciškonas Augustinas 
1880 m. Čikagoje išleido pirma Amerikoje išspau
sdinta lietuviška knvga, vertima is lenku kalbos 
..Istorija septynių mokytoiu“. Jau minėtas Tvaraus- 
kas tais pačiais metais New-Yorke išleido „Pra- 
ractwas /t. y. pranasystes/ Mykaldos karalienes is 
Sabos.“ Toliau įvairiais metais seke tokiomis 
antraštėmis lietuviškos knygos, daugiausia verstos 
is lenku kalbos: „Istorija Alibabos ir keturiasde- 
simeio razbaininku“, „Mor.fijusas isguldytojas 
sapnu“, „Pakalne Juozapato arba Sudas Pasku
tinis“.

1884 m. rusu valdžios persekiojamas i Amerika 
atvyko „Ausros“ redaktorius Jonas Šliupas. Jis is

pradžių 1884—1885 m. New-Yorke redagavo
nauja Tvarausko savaitrašti „Unija“, Bet Tva< 
rauckui neitikes, <iuo 1885 m.''pradėjo leisti savo 
laikrašti „Lietuviskaji Baisa“. Tai bene bus pir<' 
masis tikrai lietuviškos krypties Amerikoje lieju* 
viu laikraštis. Tad šiemet šiam laikraščiui sukako 
60 metu ir tuo budu mes nors šia labai kuklia pas
kaitėlė galime paminėti Amerikos lietuviu perijo« 
dines spaudos sesių dešimčių metu sukakti.

Kalbėdami apie si Amerikos lietuviu perio
dines spaudos pirmataka, mes norime pastebėti, 
kad jis buu'O leidžiamas nepaprastai sunkiose 
sąlygose.' Jis galėjo būti leidžiamas tik Jono 
Šliupo nepaprastu atkaklumu, ryžtumu ir begaliniu 
darbštumu. Jis buvo, to laikraščio redaktorius, * 
leidėjas, net raidžiu rinkėjas ir spausdintojas. 
Redakcija ir spaustuve buvo jo bute. „Lietu
viškas Balsas“ gerokai gavo rastu ir is Lietuvos 
inteligentu. Tačiau savo laisvumu ir griežtumu 
nelabai tepatiko Amerikos lietuviu konservativis- 
kiein sluoksniam, ir jie labiau palaike 1886 m. 
Juozo Paukščio ir kitu Plymoutbe isteigtaji 
savaitrašti „Vienybe lietuvninku“, kuria nuo 1886 
metu ligi 1888 met redagavo vargimistra. D. T. 
Backauskas-Tamasauskas, mires 1909 m. Jis 1888 
m. pasitraukė is „Vienybes lietuvninku“ ir Ma- 
hanoy City pradėjo leisti savaitrašti „Saule“, kuri 
nuo 1896 m. buvo leidžiama du kart per savaite. 
„Saule“ savo „taradajkomis“ ir storžievišku samo- 
imn buvo labai populiari atsilikusiuose Amerikos 
lietuviu sluoksniuose.

Čia as noriu Tamstoms pastebėti, kad Ameri
kos lietuviu laikraščiai savo turiniu, savo straips
niu tonu labai daug kuo skiriasi nuo nepriklau
somos Lietuvos laikraščiu. Amerikos lietuviu lai
kraščiuose labai mėgiami įvairus ginčai ir tuose 
ginčuose daznausia vyrauja šiurkštus tonas. Nere
tai i spaudos puslapius, i viešuma išvelkamos 
asmeninio pobūdžio sąskaitos. Pasak prof. Mykolo 
Biržiškos, ginčai laikraščiuose, susirinkimuose, 
privačiuose pasikalbėjimuose buvę ne tik smarkus 
ir triukšmingi, bet ne karta tiesiog karciamiski, 
ypač-kad dažnai karciamuose įvykdavę ir is ten 
laikrascius pasiekdavę. Kunigas Antanas Miliukas 
Backauska laiko Amerikos lietuviu laikrastijos 
chamizmo jei ne tėvu, tai tikrai krikštatėviu.

(Bus. daugiau)

BALF garbes nariais įstojo daug 
žymiu amerikiečiu.

Amerikos lietuviu spauda praneša, kad Ben
drasis Amerikos Lietuviu Fondas šiuo metu gar
bes nariu tarpe turi didoka buri žymiu amerikie
čiu, visiškai solidarizuojaheiu su BALF ir jo užda
viniais. Tarp siu žmonių yra Pensilvanijos valsty
bes gubernatorius ir Amerikos gubernatorių kon
ferencijos pirmininkas Edward Martin, MasaclTu- 
setts valstybes gubernatorius Maurice J Tobin, se
natoriai David I. Walsh ir F. Guffey, Amerikos 
Darbo Federacijos pirmininkas William Green, 
Congress of Industrial Organisation piriiuninkas 
Philip Murray, kardinolas Dennis Dougherty, ar
kivyskupas Richard J. Cushing, buv. demokratu 
partijos pirmininkas James A. Farley, buv. sena
torius James J. Davis, o taip daug mokslininku, 
visuomeninku ir politiku, kartkartėmis išstojan
čiu spaudoje, kongrese ir šiaip pasitaikiusiomis pro
gomis uz lietuviu reikalus.
Praveniskiu žudynes amerikiečiu lietuviu spaudoje.

Paskiausiu laiku amerikiečiu lietuviu demokra
tine spauda plačiai rašo apie didziasias žudynes 
Praveniskese 1941 m. vasara. „Naujienos“ ir 
„Draugas“ spaliu 14—15 d. ir J6 d. numeriuose 
įsidėjo Praveniskese susaudytu žmonių vardini 
sarasa.
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IS AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOS
„New York Times"

gina pabaltieciu reikalus
Spaliu men, vidury amerikietis žurnalistas Drew 

Middleton, remdamasis kažkokio amerikiečiu 
karininko pasakojimais, paskelbė platu straipsni 
viename is įtakingiausiu amerikiečiu dienraščiu 
„New York Times“ JAV visuomenei pabaltiecius 
tremtinius, esančius Vokietijoje, pristatvdamas, 
pro-nacius. vokiečiu talkininkus ir pataikūnus, pa
bėgusius is savo krašto i Vokietija is baimes, jog 
tevyneje jiems gali tekti atsiskaityti uz savo nusi
kaltimus. Straipsnyje autorius paskelbė nemaža 
gandu ir piktu prasimanymu apię pabaltieciu sto
vyklas Vokietijoje, kur net ir dabar veikia savo
tiški „gestapo“, neleidžia nei prasižioti lietuviams, 
latviams ir estams, norintiems gritzti i tėvynė, 
teroru ir grasinimais palaikantys griežtai dikta
tūrine tvarka tarp tautiečiu. Amerikiečiai lietu
viai gyvai reagavo i siuos aiškiai bolsevikiskus 
kilmes gandus, ^dv. Briedis, lietuviu bendruome-. 
nes vardb, pasiuntė platu laiska atremianti Drew 
Middleton prasimanymus ir nurodanti tikrąsias gyv 
enimo sąlygas ir tikrąją padėti Vokietijos isblas- 
kytnju asmenų stovyklose o taip pat nusviesdamas 
tremtiniu pasitraukimo is Lietuvos priežastis. 
„New York Times“ si laiska issispausdino ištisai, 
o savo . vardu patalpintame straipsnyje, be kito, 

i rašo:
„Labai galimas daiktas, kad tarp daugelio tuk- 

etanciu esama ir kai kuriu fašistu ir buvusiu 
Vokietijos sajunginiku, kuriems reikia specialaus 
traktavimo, bet milžiniška dauguma siu žmonių 
tai tremtiniai, kurie priešinosi ir Vokietijai ir 
Rusijai savo saliu nepriklausomybes vardu, kuria 
JAV dar tebepripazista. Vokietija jau negali stems 
žmonėms pakenkti, bet Rusija, aneksavusi ju sa
lts, žiuri i juos mažiausia kaip i komunistu partijos 
linijos priešus ir gal but, kaip i isdaviskus, irę engva 
įsivaizduoti koks butu ju likimas, jei jie butu 
repatrijuoti i ju tėvynės. Amerikos ir Did. Brita
nijos valdžios davė jiems užtikrinimą, kad nei 
vienas is ju nebus priverstas grizti i rusu zona 
pries savo valia, ir reikia tikėtis, kad sis pažadas 
bus išpildytas.“' / „Naujienos“ spaliu men. 24 d./

Ka Lietuvos žydai pasakoja apie Lietuva
„Naujienos“ spaliu men. 30 ir 31, d. Nr. Nr. 

paduoda siek tiek žinių apie Lietuva, gautu is 
pravažiuojančiu i Palestina žydu. Zinias suteiku
sieji žydai yra du rabinai, kurie ^.Naujienų“ kore
spondento užklausti, kode! jie išvažiuoja is Lietu
vos tuo metu, kai Lietuvoje susidarė vėl sąlygos 
normaliam žydu gyvenimui, atsake, jog tasai nor
malus gvvenimas pasidaro nepakenčiamas ta diena, 
kai is geto, išėjusiam žydui reikia prisistatyti 
NKVD skyriun ir pasiaiškinti, kodėl jis likes gyvas, 

į ’Abu rabinai patvirtino mus pasiekusias žinias apie 
diedele partizanine veikla Lietuvo- miškuose, i 
kuriuos dabar siunčiamos stiprios NKVD kariuo- 
mens dalys kovai su partizanais, Tokiu išvežimu, 
kokius bolševikai Lietuvoje ivykde 1941m. birželio 
men. 14—17 d. .d. Lietuvoje nesą, tačiau depor
tuojamu skaičius žymiai didesnis, negu pirmosios 
okupacijos metu. Bolsevikiskosios NKVD agentai 
aresjus atlieka paprastai naktimis dirbdami Įpra
stine tvarka. Suimtieji pirmiausia talpinami j ka
lėjimus. kuriu dabar krašte neužtenka. įvairiose 
.Vietose statomi nauji kalėjimai. Kiek lietuviu iki 
šiol isveze is Lietuvos, nustatyti esą labai sunku, 
tik viena aišku, jog išvežtųjų dabar yra kelis kar
tus daugiau negu per pirmąją deportacija 1941 m. 
birželyje.

Lietuvoje visiškai nekalbama apie Vokietijon 
pabėgusius žmones. Jie tarytum mirusieji. įstaigose 
pilna atkeltu is Rusijos valdininku, nekalbančiu 
lietuviškai. Gyenimo sąlygos yra sunkios, tuo 
labiau, jog prie kasdieniniu nedatekliu prisideda 
ir kasdieninis teroras. I pabėgusius Vokietijon 
žmones, lietuviai žiuri, kaip i radusius laime, nors 
rusai įtikinėja, jog vienus ju išžudė vokiečiai, o 
antruosius anglai ir amerikiečiai paskaitė juos fa
šistais. Apie padėti rabinai pasakė, jog galima 

’ vaizduotis padėties sunkuma jau vien is \ to, kad 
žydai visokiais budais stengiasi pabėgti is Lietu- 
Vos. Abu rabinai pabege is Lietuvos suvaidindami 
įsa Lenkijos žydai, o is Lenkijos jau, surizikavę

pereiti zaliaja siena. Korespondento paklausti, ar 
visi lenkai gražinami i Lenkija, atsake, kad lai- 
mingesniujii yra du trečdaliai, kadangi vienas 
trečdalis keliauja i- šiaurę. * .

išvežti rusai bėga atgal i Jmerikieciu 
ir anglu sritis

„Naujienos“ — spalių/men 15. d. — senato- 
rius Whelier paskelbė visa eile dokumentu, paro
dančiu nuotaikas raudonosios armijos okupuotos 
rytu Europos kraštuose ir primenančiu nepaprastai 
sunkias gyvenimo sąlygas sovietu piliečiu, kuriuos 
rusai issiveze is Vokietijos. Senatoriaus Whelier 
žiniomis, šimtai sovietu piliečiu bijo persekiojimu, 
ju laukiančiu tevneje. ir todėl visokiais budais 
vengia grizti i Rusija. Senatorius Whelier tvirtina, 
kad Stalino valdžia su jais elgiasi žymiai aršiau 
negu elgesi naciai.

* ....Visas šiuo klausimu informacijas senatorius 
Whelier suteikė Paul Alexev, kuris apvažiavo Vo
kietijoje visas stovyklas ir jose issikalbejo su rusais, 
kurie nelegaliai gyvena tarp vokiečiu, visokiais 
budais vengdami UNRRA stovyklų, is kuriu bijo • 
būti prievarta išvežti i Rusija. Vienintelis siu žmonių 
nusikaltimas, kaip formuluoja senatorius Whelier 
ir Paul Alexev, yra oelaime. jog vokieeiaj juos prie
varta isveze i katorgos darbus Vokietijon, ir kad 
jie siuose katorgos darbuose sugebėjo išlikti gyvi.

Tame pačiame „Naujienų“ numeryje pažymima, 
kad išvežtieji i Sovietu Sąjungą rusai bėga atgal 
i amerikiečiu ir anglu sritis. Toksai pabėgėlis Vla
dimir Bucharinov pasakoja, kad išvežtieji rusai 
apgyvendinami vėjo perpučiamose stovyklose. 4
Liuba Cepinoga tvirtina, kad grizusięms i rusu 
puse stovyklose maistas yra žymiai prastesnis,
negu buv. nacių stovyklose. Tik pervažiavus’ i so
vietu puse csa vaikai buvo atskirti nuo motinu 
ir kaz kur išvežti, o motinos paimtos įvairiems 
prievartoj, darbams. Vokietijoje buvusioms mo
terims rusai nukirpe plaukus. Pabėgėlis Rodzevic 
pasakojo, kad visi pervažiavusieji siena buvo suva
ryti i pirti, bet kai is pirties išėjo, ju drabužiu 
jau nebuvo. Jaunesniojo amžiaus vyrai išskirti i 
atskira grupe, jie stropiai saugomi ir aprengti 
belaisviu drabužiais.

Hooveris apie šio karo tikslusir rezultatus
„Naujienos“ spaliu men. 15 d. numeryie ' pa

duoda ištrauka is buv. JAV prezidento Hooverio 
pasisakymo apie si kara, jo tikslus^ ir atsiektus 
rezultatus. Hooveris pirmiausia aštriais žodžiais 
pasisakė prięs belaisviu naudojima prievartos dar
bams. Esą oficialia; skelbiame, jog tie darbai eina 
reparacijų-saskaiton, tačiau tais žodžiais bandoma 
paslėpti pati bjauriausioji vergijos forma. Toliau 
H. Hoover sako, jog sis karas buvęs vedamas pries 
despotizmą, imperializmą ir norus dominuoti, bet 
po šio karo daugelis mažu tautu ir milijonai 
žmonių jau pateko i zynliai didesni despotizmą, 
negu jis matytas anksčiau.

Kanadietis apie lietuvius pabėgėlius 
Vokietijoje >

Nesenai vienas lietuviu kilmes bendrabarbis ka
nadietis painformavo laikrašti „Relations“ apie 
lietuviu pabėgėliu gyvenimą Vokietijoje. Minimas 
korespondentas buvo nariu benamiu šelpimo misi
joje, su kuria aplanke Vokietijoje mažiausia tris 
simtus stovyklų, su apie 80 000 lietuviu. Jis pa
sakoja, jog pabėgėliu tarpe yra apie 8O°/o advoka
tu, apie 70% inžinierių, 6O’/o biznierių, 85% val
dininku, nemaža darbiniku ir ūkininku. Visi jie 
išbėgo is Lietuvos gelbėdami savo gyvybes arba 
nenorėdami išgyventi antrosios bolševiku okupa
cijos. Šiuo metu Vokietijoje yra apie 3000 lietuviu 
studentu ir moksleiviu, o bendras Vokietijoje be
namiu lietuviu skaičius siekia iki 150—250 000.

? Visi tie žmones, rašo korespondentas, savo laikraš
čiui, yra išvargę, išnervinti, daugelis ju serga arba 
apimti begalinio ilgesio. „Ju medžiaginiai nepri
tekliai ir dvasiniai kentėjimai pralenkia bet koki 
isivaizdavima.“- .As niekada nemačiau tiek daug 
ašarų, tiek verkiančiu motinu ir našlaičiu, nete
kusiu savo tėvu. Tai žmones, kurie neteko savo 

turto, namu ir tėvynės. Ir vis. del to, is 80 000 
benamiu lietuviu, kuriuos as aplankiau, nesuradau 
nei 10. kurie norėtu grizti i savo krasta, kol ten 
šeimininkauja rusai,, / „Draugas“ spaliu men. 
22 d. I.

Lietuviu koncertas norvegu visuomenei
„Draugas“ lapkričio men. 7 d. — Spaliu 7 d. 

Svelvike. Norvegijoje lietuviu tremtiniu kolonija 
davė lietuvišku dainų koncertą norvegu visuome. 
nei. Koncertas praėjo su didelin pasisekimu, ir 
palydėtas šiltais norvegu spaudom atsiliepimais. ' 
Vakaro programa pradėjo tremtinys Štreimikis, 
supažindindamas publika su lietuviu tauta, lietu
viu tautiniu menu, tautinėmis aspiracijomis pa
brėždamas, jog koncerto programa išpildys ne pro
fesionalai artistai, ar choristai, bet lietuviu mė
gėju choras susiorganizavęs čia pat. t. y. Norve
gijos padangėje. Štreimikis kalbėjo norvegiškai. 
Koncerte- buvo išpildyta „Ramovenu marsas“, 
Zdanaviciaus pritariamas choro, padainavo „Mišku 
gele“, toliau „Marsas i Vilnių“, „Leiskit i Tėvy
nė“, Šimkaus „Mes Lietuvos kareivėliai“, Kupre
vičiaus „Pajūriais, pamariais“, norvegiškai „Norge 
mitt Norge“. „Pasvarscyk antela“, „Tykus buvo 
vakarėlis“, „Pempcle“, „Ta sesutele“. Šokėju 
grupe išpildė kelis lietuviu tautinius sokius, o Pa
liulis sudainavo solo „Kur bakūže samanota“. Be 
to, koncerte p Pakšto vedamas stygų orkestras 
išpildė kelis valsus ir romansus, nuskambėjusius 
grynai liętuviskomis meliodijomis. Koncerto pro- ę 
grama baigta vėl keliais žodžiais norvegiškai, dėko
jant publikai uz apsilankyma, ir taip pat prime
nant, kad lietuviai, kada nors įsugrize i laisva ir 
nepriklausoma Lietuva tikrai neužmirš dėkingumo 
draugiškai Norvegu tautai uz jos nuoširdžia užuo
jauta lietuviams, isblaskytiems Norvegijoje ir pla
čioje Europoje. Kadangi sale buvo maža, ir visi 
koncerte norėjusieji dalyvauti norvegai joje ne
sutilpo, lietuviai norvegu prašomi, dar karta kon
certą pakartojo norvegu visuomenei.

Amerikiečiai lietuviai neužmiršta 
sibiriečiu tremtiniu

Tremtiniu komisija is New Yorko pakartotinai 
kreipėsi i amerikiečius lietuvius neužmiršti Sibi
ran ištremtųjų lietuviu, ir juos galimai rupcstin- 
giau remti siuntinėliais. Komisija gavusi is Sibiro 
žinių, jog siuntinėliai ypatingai daug reiškia lie
tuviams tremtiniams. Pav. uz viena perkeline pak
lode moteris su trimis vaikais išsinuomojo visai 
žiemai nedidele pirkele, o uz tris ranksluoscius 
gavo gera darza ir galėjo žymiai palengvinti savo 
vargus. Taip pat ypatingai daug gelbsti ir žvairus 
medikamentai, .net, pav. svaras žuvies tauku ar 
keliolika milteliu aspirino, kai tuo tarpu šitie 
daiktai JAV yra niekis ir kaštuoja tiktai centus.

JAV isisteige Žmogaus Teisiu Sąjungą
New Yorke leidžiamas lenku dienraštis „Nowy 

"Swiat“, rašydamas apie nesenai susiorganizavusia 
JAV Žmogaus Teisiu Sąjungą, pažymi jog jos ,va- 
dovyben ieina taip pat if Lietuviu Tautines gru
pes atstovas. Šiuo atstovu minimas amerikietis lie
tuvis J. Balkunas. Sąjungos pirmininkas yra žy
musis kongreso narys O’Konski, kuris nesenai pa
sakė plačiai per JAV nuskambėjusia kalba, tarp 
kitko pareikšdamas: „Mano amerikoniškoji tėvynė 
iki šiol visada išlaikydavo duotąjį ’žodi, isskyrus .- . 
Lenkijos. Baltijos ir Balkanų valstybių atžvilgiu* 
duotus žodžius“. / „Draugas“ lapkričio 1 d. /

Ar Argentina įsileis lietuviu?
Amerikiečiu lietuviu komunistu organas „Lais

ve“ 238 Nr. su pasipiktinimu mini Lietuvos Res
publikos ministerio Argentinai Dr. K. Graužinio 
raštiška kreipimąsi i Argentinos vyriausybe, pra
šant įsileisti keliasdešimt tukstanciu lietuviu-trem
tiniu dabar gyvenančiu Vokietijoje. Švedijoje ir 
kt. Europos kraštuose. Atsakymo Dr. Graužinis 
dar negavęs. Ta proga amerikiečiu komunistu or
ganas sachuoja Argentina, kad ji, isileisdama lie
tuvius tremtinius dar karta galinti irodyti pašau- 
liui, jog „fasistas fasista užuodžia is tolo“.
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LIETUVIAI BE TĖVYNĖS
Vokietijoje gyvenančiu lietuviu perijodine spauda-

Naciskajai Vokietijai subyrėjus, amerikiečiu ir 
anglu globoje atsidūrė lietuviai suskato rūpintis in
formacija apie pasaulinius ivykius. Naciškoje Vo
kietijoje objektyvi informacija buvo neįmanoma. 
Lietuviams, kuriu Vokietijoje buvo keli šimtai 
tukstanciu, tebuvo leidžiamas tik vienas provokis- 
kas savaitrastukas „Lietuviai“. Jis spausdindavo 
tik vokiškas informacijas apie pasaulinius, o ypač 
apie karo ivykius. Savaime suprantama, kad ji 
buvo labai šališka ir is jos nebuvo galima susi
daryti tikro vaizdo, kas pasaulyje dedasi. Vienas 
kitas lietuvis slapta klausydavo Lonuuuo radijo. Ir 
ten buvo galima pasisemti tikru informacijų, bet 
Londono ir kitu nevokišku stočių radijo klausy
mas buvo labai pavojingas.

Atėjus amerikiečiu jr anglu kariams, buvo ga
lima klausyti kokias tik patinka stotis / jei tik tatai 
leisdavo radijo priimtuvo galingumas/. Radijo apa
ratu lietuviai turėjo labai maža, o susidomėjimas 
didžiaisiais įvykiais buvo nepaprastai didelis. Tad 
buvo patyrusiu ir svetimas kalbas mokančiu radijo 
ainiu informacine tarnyba išklausoma, tos žinios 
ranka ar mašinėlė parašomos ir viešai iškabinamos 
visiems pasiskaityti.

Lietuviams pradėjus burtis i stovyklas, atsirado 
ir pieniniai laikraštėliai, Ju ir šiandien galima už
tikti kiekvienoje didesnėje lietuviu stovykloje. Kai 
knerie sieninai laikraščiai gražiai iliustrojami 
/ pavyzdžiui, „Hanau Lietuviai“, kuriu iki 
šiol jau isleistapėr 20 numeriu/. Salia sieniniu laik
raštėliu ilgainiui eme rastis ir safirografu bei rota
torium spausdinamu laikraščiu ir laikraštėliu, 
kuriu šiuo metu amerikiečiu, anglu ir prancūzu 
valdomose Vokietijos zonose butu galima priskai- 
tyii ligi keliu desimtu. Pagaliau atsirado ir span-, 
stuvese spausdinamu lietuvišku laikraščiu.

Pirmas lietuviu kalba spaustuvėje spausdina
mas lietuviškas laikraštis „Lietuvis“ buvo išleistas 
1945 m. rugpiucio 16 d. anglu valdomoje Vokie
tijos zonoje Hasseridorf,/Kreis Rotenburg i. Hann./. 
Šio laikraščio leidėjas ir redaktorius Kazys Kerne- 
sis, buvęs „Spindulio“ spaustuves direktorius. 
Nuo tręeio numerio, spaliu 1 d. „Lietuvis“ leid
žiamas Dorverden /Kreis Verden-Aller/. Laikraštis 
išeina kas dvi savaites, kiekvieno menesio 1 ir 15 
diena. Jo kaina 30 Rpf. Siu metu lapkričio 1 d. 
buvo išleistas jo 5-sis numeris. Be to, buvo išleis
tos trys specialios leidos, skirtos pajieskojimams. 
„Lietuvyje“ randame informacijų apie svarbiuosius 
pasaulinius ivykius, korespondencijų apie lietu
viu gyvenimą Vokietijoje, viena kita publicistini 
straipsni dienos klausimais, eilerasciu. Laikrsatis 
siek tiek ilustruojamas.

1945 m. rugsėjo 1 d. amerikiečiu valdomoje 
Vokietijos dalyje Dillingene, prie Dunojaus lietu
viu stovykloje pradėta leisti neperijodinis infor
macinis leidinys „Musu Kelias“. Ji leidžia Lietuviu 
Sąjungos Dillingeno skryriaus valdyba /nuo 4—5 
numerio redakcinis kolektyvas/. Vyn redaktorius 
D. Penikas, redaktoriai — Al. Ldikunas ir Ant. 
Musteikis. Ligi siu metu lapkričio 1 d. ..Musu 
Kelio“ išleista 5 numeriai, pastarasis 4—5 dvigu

Butai užsieniečiams. Militarines valdžios nusistatymas
/Išversta i lietuviu kalba is 1945m. lapkričio 

• men. 17 d. „Fuldaer Volkszeitung“ Nr. 6./ 
. Militarine valdžia savo nusistatymą del pa

starosios gyventoju evakuacios Fnldos mieste 
pareiškia šiame skelbime:

Praėjusia savaite galima buvo konstuoti fakta, 
kad Fuldos vokiečiai kara užmiršo ir nebesupranta, 
kad ju kraštas yra svetimu valstybiū užimtas. Sis 
faktas iškilo sąryšyje su maždaug 1100 vok i eciu 

’ iškėlimu, kuriu butuose įkurdinti išvežtieji užsie
niečiai, kadaise žiemos metu galėtu turėti geras 
pastoges. Vienintelis tam reikalui tinkamas miesto 
kvartalas buvo darbininku kvartalas prie Frank
furto gatves. Geresnes administracijos ir maitini
mo tikslui buvo reikalingas uždaras namu kom
pleksas. Mes negalėjome, kaip pries tai buvo pro
jektuota, naciu seimas išgyvendinti, nes siu butai 
yra perdaug išsklaidyti. Tai įvykdyti buvo pavesta 
vokiečiu ištaigai, kuri tuojau iškraustytiems yo- 
kieviams parūpinti butus. Viena menesi (militarine 

bas. Siame pastarajame, dvigubame numeryje pa
sakyta, kad ateityje lalkrastis busiąs dvisavaitinis.

1945 m. rugsėjo 1 d. amerikiečiu valdomoje 
Vokietijos zonoje Miinchene išleistas lietuviu in
formacijos leidinys „Aidai“. Juos leidžia Spaudos 
Darbuotoju kolektyvas. Vyr. redaktorius Dr. V. 
Bieliauskas. Ligi siu metu lapkričio 15 dienos 
„Aidai“. Juos leidžia Spaudos Darbuotoju kolek
tyvas. Vyr.'redaktorius Dr. V. Bieliauskas. Ligi siu 
metu lapkričio 15 dienos „Aidu“ išleista 8 nume
riai. Nuo 8 numerio jis persiformavo i zurnala. Nuo 
lapkričio 15 dienos „Aidai“ dvieju laidu. „Aidu“ 
žurnalas išeina kiekvieno menesio 15 diena, 
16 puslapiu didumo. Jo vieno numerio kaina 
1 Rm. „Aidu Dienos Informacija“, skiriama 
Miinchcno lietuviams ir spausdinama rotatoriumi, 
išeina kiekviena diena, isskyrus šventadienius. Jos 
menesine prenumeratos kaina su pristatymu 3 Rm. 
50 pf., atskiro numerio kaina 20 Rpf. „Aidai“, 
kaip ir „Musu Kelias“, iliustruoti.

1945 m. spaliu 5 d. taip pat amerikiečiu valdo
moje Vokietijos zonoje Augsburge pradėtas leisti 
lietuviu savaitrastis „Žiburiai“. Jo leidėjai ir 
redaktoriai J. Vadelys ir J. Vitenas. Lapkričio 24 
diena „Žiburiu“ išleistas 8. numeris. Dabar 
„"Žiburiai“ leidžiami 8 puslapiu, nuo lapkričio 17 
dienos su priedu „Skaitymai“. „Žiburiu“ numerio 
kaina 80 Rpf. „Žiburiai“ spausdinami ant ilius
tracinio popieriaus ir labai gražiai ilnstruojami. 
Laikraščio iliustracija net pralenkia tekstą, kuris 
tiek turinio, tiek korektūros atžvilgiu galėtu ir 
privalėtu būti žymiai geresnis. Jei tatai bns pa- 
dary ta „Žiburiai“ bus vienas is geriausiu savai
traščiu.

"NAUJASIS GYVENIMAS".
S. m. gruodžio men. Id. Lietuviu Kataliku Kunigu 

Sąjungą, Muenchen, Lamonstr. 21, išleido pirmoji 
numeri religines kultūros laikraščio "Naujasis Gyve
nimas". Laikraštis 16 pusi. Kaip dažnai jis bus lei
džiamas niekur nepasakyta. Ji redaguoja kun. V. 
Bagdonavičius. Spausdinamas Augsburge.

Žodyje skaitytojams rašoma, ka^ "Naujasis Gy
venimas" leidžiamas pritariant ir laiminant Archivy- 
skupui Metropolitui J. Skvreckui ir vyskupams V. 
Blizgiui ir V. Padolskiui. Siame laikrašty busią sten
giamasi duoti medžiagos religiniam mastymui ir 
gyvenimui. Jame busią rašoma apie pagrindinius 
religinio gyvenimo principus, busią palengvinama 
skaitytojams ieiti i kataliku Bažnyčios dogmų lobyną, 
busiančios nusvieciartes liturgines einamojo laiko 
idėjos ir svarstomi religiniai-kulturiniai uždavi
niai, kuriuos iškelia musu gyvenimas.

Pirmasis "Naujojo Gyvenimo" numeris gana turi
ningas ir įdomus. Is svarbesniu straipsniu paminė
tina prof. A. Maceinos "Jobo bandymu prasme", 
buv. Dachau konyenfracijos stovyklos kankinio kun. 
Vytauto Pikturnos "Religinis gyvenimas Dachau kon
centracijos stovykloje", "Tikėjimas neišvengiama 
butenybe", santrauka is Stanford universitero religines 
filosofijos prof. D. Šėtono Treubloodo kngos "Moder
niojo žmogaus runescioi" (versta is The Reader’s Di
gest 1945m), H. Grimmo "Kaip Mykolas Angelas kovojo 
su nesvaria spauda", "Londono arkivyskupas žada 
padėti lietuviams".. Vieno numerio kaina 80 pf.

valdžia vilkino šito plano įvykdymą, tikėdamasi su
rasti kita išeiti ir šitam projektui neleisti įsiga
lioti. Tai buvo beprasmiška. Atėjo potvarkis is 
aukstesniosios instancijos, kuriuo išvežtieji užsie
niečiai Turi gauti tokius pat butus arba geresnius 
negu vokiečiai. P.erpildytose kareivinėse buvo 
neįmanoma tai padaryti, todėl praėjusia savaite 
vyriausiajam burmistrui buvo duotas įsakymas 
ištuštinti butus prie Frankfurto gatves.

Is visu pusiu dabar girdimi uusikundimai, po
litines partijos nerimsta, o burmistras buvo diena 
ir nakti trukdomas. Del ko? Vyriausiasis bur
mistras Schmidt nieku nenusikalto. Potvarkis išėjo 
is militarines valdžios. Jisduoda štai ka apgalvoti: 
5*/z metu Vokietija vare neapykantos ir griovimo 
kara. Jungtines Valstybes prisidėjo prie karo, kad 
kovotu su Hitleriu ir visais vokiečiais, kurie kaip 
tauta ji reme. Dabar girdit daug skundu: esą, tai 
bnvnsi vien naciu kalte. Bet mes sakome: visi 
vokiečiai reme Hitleri ir kara, todėl visi vokiečiai

.Pro domo nostra
Is majoro Charles F. Russe’s oficialaus pareiš

kimo matyt, kad vokiečiai kaltina mus buvus naciu 
sąjungininkais bei fašistais. Atsakydami i tai, mes 
turime vokiečiams primin štai ka: sudarant Hit
leriui draugiškumo ir nepuolimo sutarti su Sovietu 
Sąjungą, Vokietija užleido Sovietu Sąjungai rytu 
Lenkija. Estija, Latvija ir Lietuva iki Nemuno 
upes. Sovietu Sąjungą, kaip vėliau paaiškėjo is 
Hitlerio kalbos karui prasidėjus, neistesejo savo 
žodžio ir uzeme visa Lietuva. " Pradeje kara su 
Sovietu Sąjungą vokiečiai per Karaliaučiaus radio 
paskelbė, kad ju kariuomene gražinanti Lietuvai 
laisve ir nepriklausomybe. Daugelis jaunu vyru 
patikėjo klastingu pažadu, bet po trijų savaičių 
skaudžiai apsivylė: Lietuvos respublika buvo 
paversta Generalkomisariatu ir didesni uamai 
paliko uazionalizuoli; vokiečiai pradėjo planingai 
savo tautiečiams dalinti žemes sklypus, įmones, na
mus, uzeme geriausius namus su visais baldais;' 
vokiečiams Lietuvoje ir Lenkijoje buvo atskiros 
krautuves, kuriose vietos gyventojai nieko ne
galėjo gauti nusipirkti. Daug lietuviu buvo iš
varyta is savo ukiu arba issiusti darbams i Vokie
tija arba i lenku ukius Vilniaus krašte. Visi geres
nieji namai ir butai Lietuvos miestuose buvo vo
kiečiu užimti. Daug turto-maisto produktu, baldu, 
masinu-isgabenta i Vokietija, o i Lietuva buvo 
atvežama tik druskos. To maža, totalinio karo 
principas buvo., ivestas Pabaltijos kraštuose ir Len
kijoj: arba stot i Wehrmacht’ a arba dirbti karo 
ūkyje bei fortifikacijose.

Kaipo katalikiška tauta, lietuviai griežtai 
atmete SS legiono pasiulyma. uz tai vadovau
jantieji asmenys atsidūrė Vokietijos konelageriuose, 
is kur jiems gyvybe išgelbėjo rusai rytuose ir 
anglo-amerikieciai vakaruose. SS idėja lietuviamg 
buvo visai svetima ir nepriimtina, todėl daug lie- 

(nukelta i 14 psL) 

yra ktsakingi, vieni mažiau, kiti daugiau. Vokie
čiai neturi leist pasirodyt savo silpnumui. Tegu 
kiekvienas prisiima tai, kas jam priklauso kaip 
kalte. Kiekvienu atveju atmetamas skundas, kad 
pasilieka lenkai ir baltai esa buvę naciu sąjun
gininkai. Jie niekuomet nebuvo tokie artimi 
Hitlerio sąjungininkai kaip vokiečiu tauta. įeikite 
i šita tautu būkle: jos turėjo vykti i Vokietija 
darbams arba i koncentracijos lagerius, kur su 
zmonmis blogiau buvo Igiamasi, negu su gvyu- 
liais. Ka jus šiandien darytumėt ju padėtyje? Tie 
žmones prarado savo tėviškė, seimą ir bet kokia 
nuosavybe, o jus tik laikinai prarandate savo na
mus. Imkite pavyzdi is vokiečiu, kurie is Rytu 
atkeliauja. Is ten i čia atkeliauja per siena daug, 
pabėgėliu, kurie Jra lenku ir čeku isvaro.mi. Tik 
reti is ju turi daugiau negu tai, kas yra ant ju 
kimo; daugelis serga ir dar daugiau miršta. Ka
dangi šitie žmones nėra kitu tautu priimami, tad 
jie kasdien per 17 000 pereina siena, vieni pės
čiom, kiti prisikabinę prie traukiniu. 8 milijonai 
rugpiucio men. 1 d. buvo pasiekė Berlyną, o "2 
milijonai dar buvo pakeliui. Padėti vokiečiams 
Cechijoj — tai buvo Hitlerio pasiteisini imasMiinclien. 
Vokiečiu vargas Lenkijoj ir vakaru Rusijoj buvo 
preteksas antram pasauliniam karni. Uz šita pa- 
ovjinga grabe, kuria Hitleris genge žavu užkaria
vimu norą, jus turite dabar brangiai mokėti! 
Milijonams sitn žmonių šia žiema rimtai gresia 
mirties pavojus, bet milijonai europiečiu, nevo- 
kieciu, su kuriais naciai, visu vokiečiu remiami, 
baisiai elgesi,'nesuzjaucia situ vokiečiu, kurie dar 
nesenai buvo Hitlerio įrankiais, neiskiriant ne 
Fuldos apskr. žmonių.

Praėjusia savaite buvo 8000 vokiečiu išgyven
dinta ir 8000 lenku iejo gyventi i ju istustintus 
namus. Tas pats atsitiko Miinchene, Berlyn’e, 
Stuttgart’e Jr kitose Vokietijos vietose. Bukite 
linksmi ir patenkinti, kad papildomai nereikejo 
dar 3000 seimu iškraustyti.

Žmones, kurie buvo paskirti issikelimui, neį
vykdė musu instrukcije ir pasiėmė savo meblius. 
Jei tie mebliai nebus grazintitad žmones, juos išsi
vežė turi lankti griesciausios bausmes.

Charles F. Russe 
Major-Infantry.
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Vikingu kalnuotoje padangėje
I Norvegija didesnis skaičius lietuviu atgabenta 

1944 m. rudeni. Šie 450 vyru buvo isskirstya darbams 
būriais i Vaaler, Trondheim ir Bodo. Vėliau sis skai
čius dar padidėjo nes apie 300 lietuviu buvo atga
benta is Suomijos. Visi šie vyrai Lietuvoje buvo su
gaudyti paskutinėmis karo dienomis.

Šiaurėje lietuviai dirbo prie geležinkelio linijos Mo 
i Rana — Narvikas tiesimo.

Pietuose kirto miskus ir buvo naudojami statybos 
darbams.

Daug lietuviu is pietų Norvegijos pabėgo i Švedija. 
Buvo susiorganizavęs net tam tikras komitetas is A. 
Meilaus, A. Rozinsko, Vilainio ir Streimikio. Jie turėjo 
rysi ir su norvegu- partizanais. I Švedija nuo darbu 
yra pabėgusiu apie 80 lietuviu. Vėliau pabėgimai 
buvo neįmanomi, nes vokiečiai apstatė ginkluotomis 
sargybomis, šunimis ir kulkosvaidžiais. Grasino su
šaudyti likusius ir gimines Vokietijoje.

1944 metu rudeni šiaurėje B. Pakštas suorganizavo 
vyru chorą. Kiek vėliau toks choras buvo suorgani
zuotas ir vedamas V. Zdanavičiaus pietinėje Norve
gijoje. 3 — cias choras buvo suorganizuotas prie 
Trondheimo jau po kapituliacijos ir ji vede stud. Gai
galas.

Dar vokiečiams valdant Norvegija šie chorai pami
nėjo Vasario 16-taja, Kalėdų ir Nauju metu šventes. 
Šiaurėje buvo išleistas jumoro laikraštėlis "Pašvaiste" 
ir pietuose ėjo slaptas laikraštėlis "Tremtiniu aidas".

Po kapituliacijos dirbusiej Norvegijoje lietuvai su
sispietė Svelvike (pietinėje Norvegijoje). Čia buvo 
suorganizuotas is 50 vyru choras. Ji vede B. Pakštas 
ir Grimskis. Tautiniu šokiu grupe ir mažas stygų 
orkestras. Choras davė tris koncertus stovyklai ir 
viena koncertą norvegu visuomenei. Sis choras buvo 
pakviestas koncertuoti Drammene, Osle, bet del iš
važiavimo i Vokietija nebespėjo. Norvegu spauda 
chorą įvertino teigiama prasme.

Veike 3 sporto komandos. Krepšinio, tinklinio ir 
futbolo. Jos turėjo eile rungtynių su kitu tautybių 
tremtiniais, o taip pat norvegais ir amerikiečiu kariais. 
Visas sias rungtynes su mažomis išimtimis /futbolą/ 
lietuviai laimėjo. Sportui vadovavo E. Ringevicius, 
A. Štreimikis ir L. Klumbokaitis.

Buvę leidžiami laikraštėliai: dieninis "Šiandien", 
savaitinis "Teviskes Aidas" ir jumoro laikraštė
lis "Pašvaiste". Šiuos laikraštėlius redagavo Vilai- 
nis, Štreimikis, Zygas ir Žalys. Prie Trondheimo išėjo 
laikraštėlis "Po sava padange". Ji redagavo V. Tvar- 
dauskas.

Lietuviai čia turėjo issirinke komitetą is 5 asmenų, 
kuriam pirmininkavo P. Sakalas, o vėliau Dr. Vincas 
Kudirka. Turėtas glaudus rysis su Anglijos, Amerikos, 
Šveicarijos pasiuntinybėmis. Toks pat rysis buvo su 

.Švedijos lietuviu komitetu. Is visu tu kraštu buvo 
gaunama spauda, biuleteniai ir susirasineta su komi 
tetais ir pavieniais asmenimis. Is susirasinejimo ir 
■vairios dokumentines medžiagos yra susidaręs 
ir nedidelis archyvas. Lietuviams čia daug kuo pa
dėdavo ir buv. Lietuvos konsulas p. H. M. Hansen. 
Jis net asmeniškai važinėdavo i Londoną pasimatyti 
su p. Balučiu.

Norvegu spauda keliais atvejais lietuviu kultūri
ni veikimą ir lietuviu elgėsi čia įvertino la
bai gražiai. Tokios pat nuomones yra ir tu vietovių 
gyventojai, kur lietuviai yra gyvene ilgesni laika.

MU-frU VILTIS

Jie lietuvius laiko, kaip žmones teisingus, darbščius ir 
savo krasta mylinčius. Lietuviu šiuo metu Norvegijoje 
nėra. Jie visi /2 transportais/ yra atvykę i Vokietija. 
Apie 180 del tam tikru aplinkybių išvyko i Sovietu 
Rusija. Tuo tarpu Norvegijoje negalėjo pasilikti ir 
tie, kurie p. H. M .Hansen tarpininkaujant turėjo 
būti priimti i Oslo universitetą.
Suomiu vargo kryžkelėje. < ■

Suomio vargo kryzkeleie.
Suomijon pirmas lietuviu transportas buvo atgaben

tas i Rovaniemi. 1944 m. rugpiucio men. 8 d. Siame 
transporte buvo 130 sugaudytu Lietuvoje vyru. Vė
liau i šia vietove buvo atgabentas dar kitas trans
portas apie 300 lietuviu. Ilgai jiems šioje vietovėje 
dirbti neteko, nes vokiečiams reikėjo is Suomijos pa
sitraukti. Kartu su savimi jie vare ir Lietuvius. Jiems 
buvo pranešta, kad pėstiems reikes padaryti žygi 
virs 500 kilometru. Pirmąją diena buvo padaryta 
30 kilometru kelio ir dingo apie 30 lietuviu. Jie visi 
laimingai perbėgo Svedijon. Kita diena taip pat 
bandė pabėgti apie 10 žmonių. Jie/buvo vokiečiu 
pagauti, bet jiems pavykę issiaiskinti, kad buvo 
paklydę. Keliu dienu begyje dingo apie 60 žmonių.

Vienas lietuvis — Lydis, Rovaniemi buvo vokiečiu 
nušautas. Tam tikra dalis atsipalaidavę nuo vokie
čiu prisijungė prie bėgančiu suomiu ir su jais taip pat 
pasiekė Švedijos siena.

Is buvusiu viers 400 i siaurine Norvegija 
atvyko apie 300 lietuviu ir jie buvo paskirstyti įvai
riems darbams tam tikromis grupėmis. Vėliau, kartu 
su kitais čia bendrai dirbo kultūrini darbo ir didesne 
dalis siu vyru yra dabar atvykę i Vokietija.

Bern. Brazdžionis
VAKARE
ls visu keliu keleiviai grizia
I Šiltuosius teviskes namus.
Tiktai man sirdis is skausmo plyšta.
Kas priglaus ilgoj kelionėj mus?

Vakarais ten dege žiburėlis
Kaip malone Viešpaties dangaus, 
Po kokiais, po svetimais seseliais 
Pasilsėt šia nokti kojos gaus?

Uz lango lingavo baltos vyšnios
Ir serbentu kgjces svyra ten ...
Ar kada Žaliakalnis matys mus,
Ir kokian nuklysim dar krastan?....................

Lijo lietus, siautė pusnys saltos,
O nameliuos gera — kaip dangui.
O aplink kerejo žiedas — baltas, baltas, 
Skendo Kaunas sniego prieblandoj.

O dabar kada sukursiu sviesu
Zidini prie Nemuno krantu
Ir kada sugrisim pasilsėti >
Ant sutryptu karo pamatu?

27. 10. 1944. Salzburg.

Nr. 1

(Pro domo nostris) 
tuviu pasirinko darba vokiečiu karo pramonėje ~ 
arba fortifikacijose. I kariuomene nemaža jaunu 
vyru pateko is d4irbolageriu, kur jiems buvo pa
siūlyta mirti badu arba stoti i kariuomene. I dar
bus Vokietijoj nemaža lietuviu buvo paimta tie
siog is bažnyčių, <

Be to, vokiečiai turėtu žinoti, kaip naciu partija 
buvo germaniška partija, o kadangi lietuviai ne 
germanai, tad jie, ir labai norėdami, nebutu galėję 
patekti i NSDAP eiles. Lietuvoje buvo maža grupe 
italu fašistu simpatiku, bet ne vienas protingas 
lietuvis nesimpatizavo naciu partijai. -Italu fašizmo 
simpatikus v vokiečiai pirmoj eilej issiimte i kancl- 
agerius. arba privertė slapstytis. Taigi apie glaudu 
bendradarbiavima tarp naciu ir lietuviu negali 
būti nei kalbos. Naciai buvo Lietuvoje išdidus 
„ponai“, o negermaniskos tautos negalėjo but ju 
tarnais. Tarno pareiga ne bendradarbiauti, bet . 
vergiškai vykdyti „ponu“ įsakymus, o kas nevykdė, 
tam buvo kanclageris, straflageris, kalėjimas arba, 
geriausiu atveju, antausiai ir apspardymai. Be to, 
karo metu Lietuva daugiau vokiečiu maitino ir 
geriau-dvigubomis kortelėmis, negu Vokiet ija lietu
viu, ir kas is vokiečiu, mus valdžiusiu, priklausė 
naciu partijai ir kas ne, mes nežinome, bet turėjome 
gerai žinoti, kad kas užgauna Reicho pilieti, tas 
tuo pačiu užgauna Reichą ir uz tai turi laukti 
auksciausios bausmes. Tai buvo vienas is pirmųjų 
Vokiečiu civilines valdžios įstatymu Rytu krašte, o 
sis įstatymas sako labai daug. Praktiškai jis pari- 
reiske tuo, kad uz dviejū vokiečiu nušovimą buvo 
sušaudyta spie 2000 Lietuvos piliečiu Švenčionių 
apskr. Aplamai imant, vokiečiu politikos charak
teris visam pasauliu • žinomas tuo,' kad vokiečiu 
draugai virsta ju priešais, kaip tik, tada, kai vo- 
kiečiu valdžia ateina i ju krasta. Vokiečiu politi- 
kai iki šiol, buvo tesiog meisteriais kitoms tautoms 
atstumti nuo saves ir nustatyt pries vokiečiu tauta, 
tad maj. C. F. R u s s e teisingai pabrėžia, kad 
užsieniečiai neužjaučia dabartiniu vokiečiu pabė
gėliu is Lenkijos ir Cechijos, nes gerai žino, kaip 
vokiečiai traktavo kitas tautas, uzeme ju kraštus. 
Mums tik gaila, kad ir nekalti vokiečiai turi dabar 
kentėti kartu su kaltaisiais, bet užimtuose kraštuose 
padorus vokiečiai maža itakos teturėjo: užimtuose 
Rytu Europos kraštuose lemiama vaidmenį vaidino 
pats brutalusis ir žemos kultūros elementas. /Cha
rakteringa, kas vokiečiai turi akademinio išsilavi
nimo žmonių, bet Lenkijoj ir Pabaltikoj auksciau- 
sius postus ir Jemiama žodi turėjo žmones, kuriu 
issilavinimas ir profesija buvo neaiškus: matyt, tai 
buvo avantiūristai, iškilę, per savo veikla naciu 
partijoje. Tokie administratoriai blogai atstovavo 
savo tautos kultūra. Kas vokiečiu kultūra pažino 
tik is ju okupantu ar is ju darbdaviu elgesio, tas 
Rytu Europoje netiki vokiečiu kulturingumii ir 
nenori nieko girdėt apie vokiečiu civilizacija ir 
tvarka. * J. Gs.

Pas savuosius ...
Vokietijos rudens dangus pilkas. Štai jau pen- 

* kiolika dienu kai mes nematome saules. Pilkas 
rūkas slegia žeme. Jis veikia tiek i pačia siela ar 
i nuotaika.

Stotyje pilna žmonių. Patekti i traukini neį
manoma. Jis atėjo perpildytas, o žmonių minios 
dar veržiasi. Lipa netik pro duris bet ir pro 
langus. Neturėdamas vilties užkalbinu konduk
torių. Stačiai paprašau, kad jis man padėtu iš
važiuoti. Senyvas, storas vokietis purto galva*. Jam 
i ranka ispaudziu pora cigaru. Tai gerai paveikia. 
Jis tuojau ju viena isikanda i dantis ir šoka i 
vagona, liepdamas pasitraukti prie duru susigru 
dusiai miniai. Sunkiai ir su triukšmu, bet i va- 
gona įlaipina. Norš ir suspaustas lengviau atsik
vėpiau.

Traukinys pamažu pradeda judėti. Mes prava
žiuojame sudaužyta, sudeginta miesto pakraštį. Pa
sirodo rudens spalvose kaimas. Sodybos, nuogi 
be lapu medžiai. Greit pasirodo kalvos ir miškai. 
Pro išdaužytus langus švilpia rudens vejas.

Po dešimties valandų kelio vėl išlipu vienoje 
stotyje. Jau tamsu- naktis. Vienur, kitur miesto 
griuvėsiuose spindi žiburėliai. Vėl suspaudęs pora 
cigaru isedu i tramvajų. Paimdamas bilietą, pasa
kau reikiama aagerio varda ir paklausiu, kur man 

reikes išlipti. Konduktorius mandagiai paaiškina, 
kad ^nan dar reikes .persėsti dviejose vietose. 
Pasako tramvajaus numerius. Važiuojant paskuti
niuoju reikėsią pasiklausti konduktoriaus. Tram
vajus taip *pat pilnas žmonių. Keletas luošu, 
medinėmis kojomis žmonių gauna vietų atsisėsti. 
Važiuojame keletą kilometru miesto centru. Atro
do, lyg mes būtume pateke kažkur i užmiesti, i 
neapgyventa dykuma. Tačiau tai yra kaip tik 
vieta, kur tik griuvėsiai yra like is penkiaaukščiu 
namu.

Šiaip taip surandu lietuviška lageri. įeinu i 
viena baraku ir klausiu ar negaliu čia iki ryt dienos 
prisiglausti. Ar gal but jie žino, kur čia yra sve
čiu kambarys, kuriame butu galima pernakvoti. 
Keletas vyru pasižiūri i mane. Paklausė is kur ir 
kas, kur keliauju ir be sunkumu sutiko priimti 
nakčiai pas save. Senas, pražilęs žmogus, su žila 
barzda paplojo man per peti: „Štai, kampe lova! 
Musu Vincentas išvyko ieškoti girnium. Gal but 
jo lovoje naujos veisles nepaliksi . . Pamažu su 
vyrais isikalbejome. Ant stalo atsirado garuojančios 
kavos, baltos duonos ir truputis riebalu. Vienas 
geraširdis pasiūlė ir kažkokios „karčiosios“ stiklą. 
Tačiau, kai ja atsisakiau gerti-nezinau, ar as bučiau 
gavės ja veltui, ar butu reikeje uz jaumoketi ren-
tenmarkemis

Dede Jonas isgeres gurkšni pasidarė kalbus. Uz 
pusvalandžio, as žinojau kas yra komiteto pirminin
kas, kas gerai gyvena, ir kaip Vincenta# vargsta 
ieškodamas savo giminiu. „Vargšas“ — kalbėjo dede 
Jonas, „jis per savaite tebūna tik diena kita. Šiaip 
jis vis važiuoja! Pirmiau ieškojo brolio, paskui , 
tetos, o dabar ieško žmonos. Nes su moterimi, su K^y 
kuria buvo pradėjęs gyventi pries dvi savaites, del 
nenuskustos barzdos susipyko! . . .“ Komiteto 
pirmininkas esąs labai piktas žmogus. Jei jaip nepa
taikysi, tai žinoma, ir maisto korteles, kad ir pra
važiuodamas negausi.

Nakti ilgai „negalėjau užmigti. Kaz kas mane' 
ikiriai kandžiojo. Kai ryta, pabudau, man si pas
laptis paaiškėjo. Sienomis bego kraujo prisigeru- 
sios blakes.

Dede Jonas pasidarė mano palydovas. Mes 
ejome tiesiai komiteto rastine. Pasibeldeine, nie
kas neatsiliepia. Dar karta kita pasibeldė, ir nors 
ir negave atsakymo, iejome i vidų. Viduje sėdėjo 
keletas vyru. Jis pasilenkęs prie popierių kazka 
atydziai studijavo. Dede Jonas pasibruko savo kai
line kepure /tur but ji buvo atvežta dar is Lietu
vos/, po pažastimi, ir sukaupęs veidą lyg maldai 
nusilenke. Norėdamas pradėti pasikalbejima bu
vau priverstas keletą kartu atsidūsėti. Pagalios
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Nr. 1___________ ________________________________  MUSU VIITISTėvynės laisves kovotojas
A. a. kpt. St. Jasiunska palaidojus

Lapkričio pirmoje puseje musu išeivijoje mirė 
Lietuvos aviacijos ats. kapitonas Stasys Jasiunskas. 
Tai buvo aiškaus lietuviško galvojimo 
didelio tolerantingumo, optimistas nuoširdus lietu* 
vis. Mirė staiga, pačiame amžiaus pajėgume.

1940—41 m. bolševiku okupacijos metu, uz . 
lietuviška darba kap. Jasiunskas buvo suimtas, ka* 
linamas ir ypatingai žiauriai kankinamas, nes tar- 
dvtojams neisdve nei vieno bendradarbio. Sąly
goms keičiantis dalis Kauno kalėjimo kaliniu 
buvo išvežti, o vėliau varomi nežinia kur, ir 
pats būdamas tiek fiziniai, tiek dvasiniai tvirtas, 
visomis jėgomis gelbėjo vienodo likimo tautie
čiams, kai kuriuos ju net nešdamas ant savo 
ranku. Kiekvieno kalinio nuo kolonos atsilikimas 
juk reiske jo atsidavima susaudyti . . . Pagaliau, 
palei Červene visi išlikę kaliniai buvo masiniai 
susaudyti . . « Kap. Jasiunskas deko jo greitos 
orentacijos, laimingai isvenge mirties ir vienas is 
nedaugelio su grizo i tėvynė.

Grizes i Kauna, kap. Jasiunskas dirba visuo-

Taikos ir laimes salytė
Patekti i Švedija buvo daugelio lietuviu svajone. 

Tačiau pagal švedu patiekta statistika, lietuviu čia 
tėra pateke tik apie 300. Lietuviu informacijų žiniomis 
sis skaičius yra kiek didesnis. Tuo tarpu latviu yra 
apie 4—5000, ir estu 24—25000.

I Švedija kai kurie lietuviai atbėgo laiveliais is 
šventosios ir Palangos. Dalis pabėgėliu is Vokietijos 

Švedija pateko per Danija. Kiti atryko is Suomijos 
arba Norvegijos.

Visiems siems atbegeliams švedai suteikė nuoširdžia 
globa ir aprūpino darbu. Darbo atžvilgiu jie turi to. 
kias pat sąlygas, kaip ir švedai. Jie yra priimami nėt 
i profesines sąjungos. Dirbančiu lietuviu čia galima 
rasti anglių kasyklose, miškuose, fabrikuose ir priva
čiose imonese, k. t. sanatorijose, restoranuose ir t. t. 
Mėnesinis atlyginimas svyruoja nuo 250—350 švedu 
kronu.

Kiek didesnis musu tautiečiu skaičius yra pačiame 
Stockholme. Kitur jie yra issiblaske mažomis gru
pelėmis po 10—5 žmones. Stockholme visa laika 
veikia, lietuviu tautinis komitetas. Studentai turi savo 
atstovybe. Stockholmo universitete studijuojančiu lie
tuviu yra keliolika. Neturi studijoms |-su gauna pa
šalpas is JAV Lietuviu Fondo iki Č0 doleriu menesiui. 
Švedijos lietuviu šelpimui amerikiečiai yra atsiuntė 
apie 20000 doleriu. Ten išeina ir perijodinis 
dvisavaitinis, rotatoriumi spausdinamas laikraštis 
“Svetur". Jis duoda rimtu straipsniu lietuviu reika
lais, ir teikia plačia informacija is lietuvos, ir apie 
kitur ■ gyvenančius lietuvius. Be to. Stockholme turi
mas nedidelis choras, ir sporto komanda.

Del pabaltiecip gražinimo i Sovietu Sąjungą, yra 
d'delis susijaudinimas Švedijoje ir kituose kraštuose. 
Tuo tarpu gražinimas liečia tik tuos pabalt’ecius, 
kurie po kapituliacijos atbėgo i Švedija vokiečiu uni
formomis. A. V._ 

menini politini darbe. Vėliau vienas pirmųjų 
stoja i Savitarpines Pagalbos organizatoriu-dar- 
bininku eiles. Savo darbe jis susilaukia kitu tautie
čiu pritarima ir parama. Ta jo bendravimą su 
visuomene tuojau pastebi budri okupanto akis. Ir 
taip jis patenka i vadinamai! lietuviu inteligentu 
ikaitu sarasa. Gestapo valdininkai, atvykę ji 
areštuoti, koridoriuje sutiktąjį pirma asmeni 
klausia: -—Kur rasti Jasiunska? —Štai jo kabine
tas. Jis tuojau pat ateis-ramiai, rengdamasis palta 
atsako pats ieškomasis ir užtrenkia lauko duris. 
Taip isvenges Štuthofo koncentracijos stovyklos dar 
iki šiol nepaaiskejusio musu tautiečiu likimo, kap. 
Jasiunskas ilgoka laika slapstosi Kauno apylinkėse 
ir provinciioie. '

Formuojant Vietine Rinktine, kap. Jasiunskas 
stoja i jos eiles. 1944 m. gegužes men. gestapo 
įvykdytas Lietuvos pogrindžio veikėju areštas su
krečia visa visuuomene. Kap. Jasiunskas daug 
dirba ieškodamas keliu palengvinti areštuotųjų 
dali. Man liko gyvas prisiminimas vieno tu dienu

Saulėtoje Romos zemeje
Paskutinėmis informacijomis Italijoje dar esą apie 

1000 lietuviu. Ju gyvenimo sąlygos pakenčiamos, ir 
nei kiek neblogesnes uz musu, tiesa, ju neaprupina 
UNRRA, bet jie visi su mažomis išimtimis dirba pas 
anglus ar amerikiečius.

Lietuviu atsiradimo priežastys čia įvairios. Be 
anksčiau čia buvusios lietuviu kolontjos, vokiečiai 
atgabeno lietuviu įvairiems darbams. Dali tokiu 
surekrutuotu lietuviu buvo ijunge i kariuomenes da
linius. Dauguma bandė atsipalaiduoti is kariuome
nes pabėgdami pas italu partizanus. Tuo budu par
tizanu eilese atsirado nemažas skaičius lietuviu. Ltn. 
Gecevicius 1944 m. rugpiucio men. su visa kuopa lai
mingai perbėgo pas anglus. Sis dalinys buvo greitai 
prijungtas prie vienos lenku divizijos, ir su jais kartu 
kovojo pries vokiečius. Tie. kuriems nepavyko pa
bėgti, pateko i nelaisve. Šiuo metu ir ju būkle jau 
esanti pakenčiamai išspręsta. Ir po kapituliacijos 
buvo momentu, kada lietuviai buve patekę i kritiška 
padėti, tačiau juos išgelbėjo sovo pasišventimu ku
nigas Grauslys.

Italijoje šiuo metu veikia ir lietuviška organizacija 
"Lithuania". Ji jau turi kelis skyrius. Jos veikimas 
pasireiškia tautine ir kultūrine prasme. Milano lie
tuviai turi net savo spaustuve. Čia issleidziamas 
spausdintas laikrastclis. Lietuviai dvasininkai aprūpi! 
na musu tautiečius ir religine literatūra.

Studentai šiuo metu yra susispietė Pizoje. Jie stu
dijuoja ir gauna stipendi jas.

Lietuvius čia globoja, kiek įmanoma, pasiuntiniai 
Stasys Lozoraitis ir Girdvainis. Turima rysis ir su 
užsienyje veikiandiomis lietuviu atstovybėmis. Gau
nama. is USA lietuviu spauda ir laiškai is ten esančiu 
giminiu. Su latviais, estais ir lenkais santykiai yra 
nuoširdus, geri. "Lithuania" kur yra mažesnis skaičius 
latviu arba estu rūpinasi ir visais jų reikalais.

________________________ 15 psl

pokalbio. Turint galvoje gestapo vartojamas tardy
mo priemones, iškyla klausimas, ar įmanoma žmo
gui neprisiimti metamus kaltinimus bei neišduoti 
kovos draugu. —Taip. Galima virtu balsu, nea
bejodamas atsako kap. Jasiunskas. —Ta as pa
tyriau ant sa- -- *esia iis toliau ir sypsodamasis 
pasakoia apie beribiu kankinimu isevvenimus, 
kartu parodydamas tu dienu žymes kūne . . . 
Vietine Rinktine likviduojant, kap. Jasiunskas su 
kitais karininkais areštuodamas ir n ra. i ilga 
naciško teroro kelia.

1944 m. Kalėdoms paleistas is tos golgotos, 
kap. Jasiunskas tuojau vvk«ta i Berlyną, susiriša 
sn Lietuvos pogrindžio darbininkais, ir vėl įsijun
gia i darba. Vėliau persikelia O’denhurgo sritin ir 
ten gyvena iki pat savo mirties. Atlikdamas kuro 
prievole nuo širdies smūgio staiea jis krinta miške 
ir nehepakyla.

Taip plyšo sirdis tauraus lietuvio, sirdis, kurios 
plakimą, galbūt, padaznino tūkstančiai Lietuvos 
padangeie isskra-’dytu kilometru, bet kurios nepa
jėgė sustabdyti Lietuvos okupantu budeliški gra
sinimai ir kankinimai, sirdis taip karstai mylemsi 
Lietuvai Lnisvietis.

Spaudos reikšme
Tur but, nenustebinsiu, teigdamas, kad spauda 

yra viena is pačiu didžiausių pasaulio galybių. 
Tokia ji yra nebe nuo šiandien. Spauda, kaip 
viena is didžiausiu, jei tik ne pati didžiausioji pa
saulio galybe, jau šimtmečiai kaip veikia. Ji yra 
galingasis kultūros /ir civilizacijos variklis. Ji pro
greso linkme formuoja žmonių sąmone, ji skina 
kelia didiesiems tautu ir viso pasaulio įvykiams. 
Ji kelia revoliucijas, verčia karalius nuo sostu, ji 
padeda isrysketi ir įsigalėti nauioms santvarkoms. 
Spaudos galia, spaudos itaka. spaudos reikšme 
visur ir visuomet jaučiama. Teisybe, spaudos vei
kimas nėra toks efektingas, kaip atomines bombos, 
bet uz tat jos galingumas nemažesnis. Dvi numestos 
atomines bombos privertė Japonija kapituliuoti. 
Ju padariniai ir reikšme buvo baisus ir daug le
mia. Šiandien atomines bombos klausimas svarsto
mas spaudoje, ir laisvu’U JAV ir D. Britanijos 
kraštu spauda labai daug lems, kaip toliau atomine , 
bomba bus panaudojama, ar jos paslaptis bus 
'sdnedama ir daugelis kitu klausimu.

Šiandien, atrodo, sunku butu įsivaizduoti, kaip 
pasaulis atrodytu be spaudos ir radi’o, kuris daug 
kur gali spauda pavaduoti. Be ju šiandien mums, 
butu nepaprastai nyku ir klaiku, Mes čia esą lietų- . 
viai tai esame patyrė ir išgyvenę. Mums, karo 
audros atblokštiems i Vokietiia, yra teke kuri 
laika būti be spaudos. Ne tik be lietuviškos, bet 
ir be svetimos spaudos. Tos dienos buvo mums 
bene sunkiausios. Kaip tik aplinkybes leido, mes 
susibūrė stovyklose pradėjome leisti sieninius lai
kraščius, kiek vėliau rotatorium ir kitokiomis prie
monėmis spausdintus. Jie bent is dalies siek tiek 
atstoio spausdinta žodi, siek tiek primine laikrašti. 
Siaudien jau mes turime sesius lietuviškus span- ; 
dintus laikrascius, žada netrnkns tu ir daugiau 
pasirodyti.

vidutinio amžiaus komiteto narys tikrai su kaž
kokiu išdidumu paklausė manes ko as noriu. „Pra
važiuojančio korteles, maisto ir sarasu, nes gal 
but kaip tik čia lageryje randasi mano artimųjų!..“ 
Paaiškinu: „Taigi, taigi! Kaip jau įprasta ..Maisto, 

utelių ir giminiu . . .“ Jis mostelėjo ranka ir pa- 
'rode eiti prie kito stalo. Pasirodė, kad čia esąs 
ponas yra dar sunkiau sukalbamas. Pagaliau, man 
pasidarė taip kartu, kad atsisakiau sarasu ir kor
teles. Išeidamas tik paklausiau ar jie negalėtu pa
sakyti kur galėčiau susirasti chorvedį. „Šimtas ii 
žino, pilieti! . . . Apeik barakus, gal surasi!“ 
Kartu eidamas dede Jonas liūdna veido išraiška

- pastebėjo: „Nepataikei! . . . nekokios tavo plunks
nos ir išvaizda . . .“ Senas žmogus atsiduso ir 
nueio savo keliu-

As laimingai, greitai susiradau . chorvedį. Jis 
dabar kaip tik buvo repeticijose su choru. Šiltai 
pasisveikinome, net apsikabinę pasibučiavome. Sena 
dranevste dar nebuvo užgesusi.

Klausiausi choro dainų. Jos skatnbejo taip ty
liai ir graudžiai:

„Ten susimastęs tamsus Nevezis,
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas. 

Banguoja vaga gilia isrezes. 
Jo gilia minti težino Dievas! . .

Švelnus akordai taip giliai veike i siela, kad 
rodos, išnyksta tas pilkas rūkas ir, rodos, eini, 
brendi žydinčiais Nevezio krantais.

Po choro repeticijos užeiname pas pradžios 
mokyklos mokytoja. Su juo nueiname pažiūrėti i 
klase, pažiūrėti kaip mokosi mažieji lietuviukai. 
Ju būrelis nemažas. 18 pipiru tupi suoluose. Vienas 
is užkasyto sąsiuvinio /knygų dabar neturima/ skaito 
is elementoriaus užrašytus trumpus sakinius.

„Ožys male, ožys male,
Ožka pikliavojo . . .“
Kai užbaigė, pasižiurėjo i mokytoja ir nusi- 

sypsojo. Jis mazaji berniuką paglostė ir pagyre. 
Jo kaimynui sekasi blogiau.

„Pupa, pupa . . .“
Berniukas užsikerta, užkaista ir nutyla. Aišku, 

tenka pačiam mokytojui ateiti i pagelba.
Su savo geru bičiuliu aplankome dar gimnazija 

ir šoferiu kursus. Visur susidaro malonus ispudis-pas 
dirbančius ir besimokančius, Šie žmones tikrai 
ruošiasi gyvenimui ir jais Lietuva tikrai gales dar 
pasidžiaugti.

Aplankome ir viena kultūros darbuotoja. Jis 
susispaudęs mažame- kambarėlyje su visa seimą.

■ Sėdi prie stalo atsivertęs sąsiuvini ir žiūrėdamas 
kažkur toli per langa, giliai susimastęs galvoja.

Gal but jis nori ispeti pro sias ūkanas, kokia bus 
musu tėvynės ateitis. Tykus Vaišvila pasakytu, 
kaip darbo pele, dirba visai nesiversdamas i viso- 
menini gyvenimą, neieškodamas sau garbes, ar 
spekulatyvinio uždarbio.

Vakare, turėdamas viena kita valanda pries 
išeinant traukiniui, sėdėjau pas tuos pačius vyrus, 
kurie vakar mane taip nuoširdžiai priėmė. Dabar 
as tikrai norėjau sužinoti tuos žmones, kurie sėdė
jo ten rastinėje. Du vyrai buvo buve, kaip tarnau
tojai ar vedeįai kooperatyve, tretysis turejes val
diška vieta. Vargo, gal but, nemate iki šiai dienai, 
visuomenines pareigos tikrai nesupranta. Jiem 
matyt patinka komitetu didžiuotis, bet pasisvesti, 
vargstantiems padėti, jiems dar vis svetimas rei
kalas.

Tikrai butu reikeje pesimistiskai nusiteikti, jei 
kita, diena, kitame komitete nebūčiau radęs pasiš
ventusiu ir susipratusiu visuomenininku.

Ir štai vėl dnnda traukinys. Vėl rankoje laikau 
suspaudęs pora cigaru. Juk uz valandos reikes 
išlipti ir persėsti i kita traukini. Vėl matosi tie 
patys nikuose paskendę kalnai, laukai. Nuogos . 
medžiu sakos sustingusios- Traukinys jau švilpia, 
kaukia. Jis mane kažkur, gal ir i nežinia saukia .

A. Treiniuntu.
■ 1
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Politinu įvykiu apžvalga
įvykiai Persijoj _

Persija turi 15 milijonu gyventoju: ju tarpe 3 mH. 
klajokliu, gyenanciu taip, kaip pries 1000 metu, bet 
uz tai jie e turi naftos šaltinius, kuriu metine produkcija 
yra 11 milijonu tonu. Nuo 1906 m. čia jau susikerta 
Rusu ir ^Anglu interesai, kurie ir privertė 1907 m. 
sudaryt sutarti, pagal kuria siaurine Persija patek 
o i Rusu, o pietine — i Anglu interesu sfera.

1942 m. sausio men. 29 d. ^uvo trijų didžiųjų sąjun
gininku susitarta Persija draugiškai okupuot, bet 
neliest jos teritorijos neliečiamybes. Siaurinėj Persi
jos dalyje stovinti Sovietu kariuomene, einant ta 
sutartimi, turi išeit is persu žemes iki 1946 m. kovo 
men. 2 d.

1943 m. gruodžio men. Teheranas atsidūrė pasau
linio smalsumo centre: ten susitiko Rooseveltas, 
Churdiilis ir Stalinas sudat“ bendra asies valstybių 
puolimo plana. Ta proga buvę pasirašyta atskira 
sutartis, kuria Persija laikoma sąjungininke ir garan
tuojama jai nepriklausomybe.

Pastarosiomis savaitėmis pasklido pasaulyje gan
dai, kad ivyko sukilimas Azerbeidzane, siauriausioj 
Irano provincijoj. Neramumo šukele naujai ikurta 
demokratine partija, kuri yra rusofiliskos rinktos 
partijos atstovai ir nutarė sudaryt sau atskira vyri
ausybe, atskira parlamenta ir atskira konstitucija. 
Kai Persu vyriausybe siuntė savo policine kariuo
mene i Azerbeidzana tvarkos atstatyt, taci trys So
vietu komendantai atsisakė juos ileist i sukilusia pro
vincija. Sovietu komendantai motyvavo savo elgesį 
tuo, kad Sovietu vyriausybe butu priversta sustiprinti 
savo įgulas, nes ju saugumui grėstų pavojus is toje 
provincijej kilusio kraujo praliejimo, tarp sukilėliu 
ir vyriausybes kariuomenes.

Norėdamas situacija risvelnint, JAV prezidentas 
Trumanas pasiute iki 1946 m. sausio men. I d. ati- 
traukt visu trijų partneriu okupacine karuomenė is 
Persijos. Amerikos J. V. savo Persijoj stancionuojan- 
cia kariuomene is 28000 sumažino iki 6000. Asaky- 
dama i tai. Sovietu vyriausybe pareiškė, kad ji savo 
kariuomene atitrauksianti tik iki 1946. III. 2 d. ir kad 
demokratijos atžvilgiu ten esą viskas tvarkoj: liaudis 
sukilusi pries reakcijonieriu mažuma ir norinti įkurti 
demokratija ir suteikti žmogui natūralias teises. 
Tvarkai palaikyti Sovietai sustiprino savo įgulas.

Paskutinėmis žinioms, padėtis dar paaštrėjo, suki
lėliu veikla plečiasi! i kitas provincijas. Atrodo, kad 
Persijos., vyriausybe paprašys didziasias valstybes

Pakaitės universitetas /
Pataites universiteto idėja subrendo Hamburge 

prie tenykštes UNRRA gyvuojančioje Pabaltos 
tautu sekcijoje, kurioje yra atstovaujamos visos 
trys Pabaltos tautos. Lietuviu atstovai yra filos. 
lič. advokatas Vincas Misiulis, ir b. Lazdijų gim
nazijos direktorius Antanas Masionis. Pataites 
universiteto idėjai realizuoti buvo padėta daug 
darbo ir pastangų. Švietimo »ek> ija is karto dirbo 
viena, latviu ir estu profesorių,, ypatingai ener
gingo latviu profesoriaus Gulbinio padedama. Bu
vo kviečiami i darba šie musu profesoriai: M. 
Biržiška, J. Graugrokas, Puzinas, Stankevičius, 
Čiurlys, docentai- Stonkus, Žakevičius ir kiti.

Musu profesoriams dalyvaujant, buvo išrinkta 
organizacine Pabaltos universiteto Komisija, i 
kuria lietuviu profesūra savo atstovu išrinko 
prof. Stankevičių ir pavaduotoju advokata Vinca 
Misuli. Taip pat buvo išrinkta technikine 
komisija,'kurios tikslas parūpinti patalpas ir 
kitas ūkines priemones. I šia komisija lietuviu 
atstovu išrinktas advokatas Jonas Montvila. 
Realejant uiversiteto kūrimo darbui, teko ieškoti 
daugiau talkininku. Sudaryta provizorine lietuviu 
studentu atstovybe. Lietuviu studentu astovybe 
Hamburge yra prisiglaudusi komiteto patalpose. 
Ten dažniausiai budi vienas atstovybes narys, 
kuris duoda reikalingas informacijas besikreipi
antiems studentams. Pats universiteto kūrimo 
darbas tęsiamas Karl Muck Platz Deutscher Ring 
stovykloje, Pabaltes komiteto kambaryje. Nr. 136. 
Studentu atstovybe iki šiam laikui yra užregistra
vusi 721 studentą ir 24 doktorantus. Profesūros 
ir viso mokomojo persontVo turima apie 174 
asmenis.

Vokiečiu universitetai iki šiam laikui musu 
studentu nepriiminėjo, bet pastaruoju metu, anglu 
karinei valdžiai patvarkius, anglu valdomoj 
zonoj, i desimti vokiečiu aukstuju mokyklų, bus 
priimta 478 Pabaltes studentai. Galutinas stu
dentu paskirstymas i minėtas vokiečiu aukst. 
mokyklas Pabaltes švietimo sekcijos nutartas 
padaryti Detmolde.

issprestf si klausima ir tada eis reikalas ne del Azer- 
beidzano provincijos, o del persu naftos, tuo labiau, 
kad siais metais sovietai keletą kartu prase naftos 
koncesijų lygiomis teisėmis su Anglija, bet 1 jos pra
šymo nebuvo atsižvelgta.
Nuernbergo Byla

Jau penkta savaite kaip Nūrnberge teisiami naciu 
ir militaristu vada. Jiems ju pačiu pasirasytair do
kumentais parodoma, ka jie bloga žmonijai yra pa
dare, kaip lauže tarptautines sutartis, karo įstatymus, 
ir kaip nežmoniškai, barbariškai elgesi užimtuose 
kraštuose ir su savo opozicija Vokietijoj. Filmomis 
jiems parodomi žiaurumai ju koncentracijos la
geriuose. Jiems buvo pasakyta ir apie Lietuvoj išžu
dytus žmones. Kaltinama ne tik naciu ir Wehr- 
macht’o vadovybe, bet ir visa naciu partija ir jos 
organizacijos SA, SS ir Gestapo. Sis kaltinimas pa
liečia kelis milijonus žmonių. Kaip praktiškai tu or
ganizacijų nariai bus nubausti, tuo tarpu nežinoma. 
Aplamai imant, Nuernbergo byla turi busimus poli- 
t’k'js atgrasinti nuo agresyviu karu. Panašios bylos 
iki šiol istorijoj nebuvo. Tokia pat byla rengiama 
ir Japonu karo nusikalt eliams, kuriu jau daug guimta, 
laikant nusikaltos karo kriminalais.
Trijų Konferencijs Maskvoje

Praėjusi sekmadieni, Maskvos vyriausybes pakvie
timu, susirinko trijų didžiųjų valstybių - JAV, Did. Bri
tanijos ir Sov. Sąjungos uzs. reik. min. konferencija, 
kuri užtruksianti iki Nauju Metu. Is anksto jos dar
botvarke nebuvo nustatyta, bet manoma, kad jis 
svarstys atomines energijos. Persijos, Dardanelų, So
vietu dalyvavimo Japonijos kontrolėje, nusistatymo 
Vengrijos ir Lenkijos padėties atžvilgiu, Ruhr’o ir 
Paremia krašto atskyrimo nuo Vokietips, Rumunijos 
ir Bulgarijos vyriausybių pripažinimo, taikos sutar
ties su Italija ir Centrines Vokietijos administracijos 
sudarymo klausimus.

Prancūzu vyriausybe yra nepatenkinta, kad ii ne
pakviesta i Maskva ir varo griežta propaganda uz 
Ruhr'o ir Pareinio krašto atskyrimo nuo busimosios 
Vokietijos kontroles. Prancūzu uzs. reikalu min. 
George Bidault pareiškė t "Mus patikino, kad Mask
voje nebus svarstomas joks klausimas liečiąs Prancū
zija. Prancūzija viena yra teisėja ten, kur liečiami 
jos interesai. Kas be musu bus nutarta, tai' , musu 
neipareigos". Anglu politika Vokietijos, atžvilgiu Bi
dault laiko trumparegiška.

Pastebėta, kad musu studentai anketose suteikia 
neteisingas žinias, anketose rašo, kad išeito 
mokslo pateisinamus dokumentus turi, o tikreny
bėje ju nėra. Vokiečiu universitetai pateisinamu 
dokumentu reikalauja. Nesant galimybių susi
siekti ir patikrinti visu dokumentu, galima pa
daryti žalos kitiems studentams ir nustoti gautu 
reikia pildyti labai tiksliai ir teisingai.

Pries savaite anglu karine vadovybe principi- 
vietu vokiškuos universitetuose. Visokias anketas 
niai leido organizuoti Pabaltes akademini lageri, 
kuriame ir turėsime Pabaltes universitetą.

Ta pačia diena umversitetp organizacines 
komisijos posėdy buvo nustatyta organizuoti 8 
fakultetus, būtent: II Filosofijos su filosofijos, 
istorijos, lingvistikos, teologijos skyriais. 2/ Me
dicinos fakultetas su medicinos ir odontologijos 
skyriais. 3/ Chemijos fakultetas su chemijos, 
chemines technologijos ir farmacijos skyriais, 
4/ Arthitekturos ir statybos fakultetas su archi
tektūros ir statybos skyriais, 5/ Inžinerijos fakul
tetas su mechanikos, elektrotechnikos skyriais, 
6/ Gamtos - Matematikos fakultetas su gamtos 
matematikos skyriais, 7/ Žemes ūkio fakultetas 
su agronomijos, miškininkystes, kulturtechniRos 
ir veterinarijos skyriais ir 8/ Teisiu fakultetas su 
teisiu ir ekonominiu skyriais.

Kiekvienam fakultetui sudarytos pakomisijos 
po viena atstovą is visu trijų tautu mokomojo 
personalo Pakomisijų užduotis nustatyti fakul
teto skyrius ir dėstomas juose disciplinas, be to, 
numatyti kiekvienai disciplinai mokomąjį perso
nala. Jei kuriam dalykui dėstyti atsirastu lek
torių is visu trijų tautu, tai dalykas kiekvienos 
tautos studentams galėtu būti dėstomas tokia 
programa ir toje. apimtyje kaip tevyneje. Jei 
tačiau lektorių tebutu vienas, ar visai nebutu. 
fakulteto komisija turėtu pasisakyti ir del numa
tomo dėstyt dalyko programos .ir lektoriaus. 
Komisijos gali kooptuoti reikalingus žinovus, 
įsteigtas provizorinis universiteto skretoriatas ir 
ūkio skyrius.

įvairios žinios
Muenchene bus įsteigtas JAV konsulatas

„New York Times“ praneša, jog amerikiečiu 
okupacinėje zonoje netrukus bus įsteigtas JAV 
konsulatas. Ji ketinama atidaryti Muenchene. Pir
muoju konsulu minimas Parker W. Buhrman, šiuo 
metu esąs patarėjas prie karo gubernatoriaus Ba
varijoje. „Naujienos“, pranešdamos šia žinia, pa
žymi, kad tai pirmoje eileje džiugi žinia lietuvi
ams tremtiniams, kadangi per JAV konsulą bus 
galima susisiekti su giminėmis ir pazistamais ; 
Amerikoje.
Knygos ir straipsniai apie Lietuva ir 
lietuvius

Lietuvis žurnalistas Kazys Čibiras, 1940 m. 
isvykes is Lietuvos ir apsigyvenęs Argentinoje, 
Buenos Aires, dienraščiuose atspausdino visa eile 
straipsniu apie Lietuva ir lietuvius. Vienas jo 
parašyta straipsniu, pavadintas „Europa bajo labor 
y elmartillo“, liečiantis Lietuva ir šiandienine 
Europa, buvo beveik studijines apimties, ir tilpo, 
su tęsiniais, net keliuose stambaus dienraščio nu
meriuose. Kazys Čibiras taip pat yra isleides apie 
Lietuva ispanu kalba knygeliu, pasiekusiu ir toli
mesnius Pietn Amerikos kraštus, kuriu paskuti- - 
neji yra apie Lietuvos kryžius, o taip pat ir apie 
musu didiji tapytoja Čiurlionį, pavadinta „EI Pais 
de las Cruces“. Knygele gražiai išleista, gausi iliu
stracijomis. / „Draugas“ spaliu 10 d. /
Lietuvos padėtis Londone nepasikeitusi

Šiuo klausimu „Draugas“ 251 Nr. rašo: „Musu 
korespondentas is Londono praneša, kad juridine ~ 
Lietuvos padėtis Londone nėra nei kiek pasikei- 
tusi. Lietuvos ministeris ir toliau naudojasi ture- 
tomis privilegijomis, o reikale atsiklausiama jo 
nuomones. Atstovybėje del lesu stokos dirba tik 
du ..žmones, tačiau darbo butu keturiem.“
Lenkai mus supranta

„Draugas“ lapkričio 2 d. tarp kitko rašo: „Lie
tuviai buvo prate girdėti daugiau neprielankius 
balsus ir veiksmus, uz tai savotiškai skamba buv. 
lenku vyriausybes min. Stanislovo Sopicki naujas 
tonas jo išleistoje brošiūroje. Kaip musu Londono 
koespondentas praneša brosinroie rasoms: ..Lietu
viu tauta daugumoje katalikiška, priklauso prie 
lotyniškos vakaru kultūros zonos, ir didžiuojasi ta 
pažanga, kuria ji padare per 20 nepriklausomybes 
metu. Ta gerai gyvenančiu ūkininku tauta prie
šinga buvo komunizmui. Is kitos puses, nereikia 
manyti, kad lietuviai pageidavo vokiečiu domina- 
ciios Europoje, ar vokiečiu pergales prieš Didz. 
Britanija. Ko lietuviai tikrai norėjo tai savo ne
priklausomybes.“
Naujos deimantu kasyklos

Vakaru Brazilijoje, Sao Paulo apylinkėje, Parana- 
bos intake atrasta iki šiol didžiausia Brazilijoj dei
mantu kasykla. Ten rasta per 2 savaites-is viso apie 
% mil. doleriu vertes deimantu.

Naikinami cheminiai ginklai
Alijantu kontrole praneša, kad vokiečiu cheminiai 

ginklai naikinami. Vien Skagerake nuskandinta apie 
70000 tonu ivairiu dujiniu sviediniu, minu ir bombų,

PAIEŠKOJIMAI O
Dr Jonas Žemaitis paieško: Grigelio 

Kazio is Raseinių, Šuto Juozo is Siauliu, Šuto 
Stasio is Kalbutiskiu, Šuto Antano is Siauliu.

Dail. Kostas Jezerskis ieško: adv. Šerk
šnio irStefosMasalaites — is Siauliu, Jono 
Daujoto ir Remeikio — is Kauno.

Amerikos lietuviai Bagurskai Petras, 
Silvestras ir Ignotas ir ju sesuo Petrone^ 
(ištekėjusi - Dalackna) ieško savo giminiu is Lie
tuvos. Seimą kilusi is Vilkaviškio apskr (turbut 
is Bartininkų). Lietuvoje buvo like ju broliu šei
mos. Laiškus siusti Hersfeldo Lietuviu Komi- 
tetui.

. MUSU VILTIS-lietuviu kulturcs ir informacijos savaitrastis. Leidžia Fuldos Lietuviu Stovykla. Redaguoja-Bedakciue Kolegija Atsakomasis redak- 
torrus — K. Romanas Klumbys. Redakcijos ir administracijos adresas: Fulda, Lietuviu Stovykla, FrankfurterstraBe, namas 11. Redakcija ir 
administracija priima interesantus darbo dienomis: 10-12 ir 14-16 vai. Paskiro numerio kaina 1,60 RM, Spausdinama spaustuvėje Paneller & Co. vormala 
Fuldaer Actiendruckerel, Fulda.
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