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Laisve mylinti lietuviu tauta
Europa gyvena kančių, chaoso ir negirdeto istorijoje 

blaškymosi laikotarpi. Kiekvienas europietis laukia, kad 
lėti, ilgu derybų ir kompromisu budu priimami ivairiu 
problemų sprendimai turi užleisti vieta greitiems spren
dimams ir veiksmams.

Ūkine, religine, kultūrine, tautine ir kt. laisves, kurios 
fašizmo, nacionalizmo, ir bendrai diktatūrų buvo .suvar
žytos ar net visai paneigtos, tautu masese tampa bene 
svarbiausiuoju siekimo objektu. I laisve veržiasi visos 

. \ tautos, visos valstybes taip, kaip kad jos trokšta paskira 
•* seimą, žmogus. Nors sis karas laisve mylinčiu demo

kratiniu tautu btivo vedamas daugiausia Europos iš
laisvinimo is diktatūrų vardu, tačiau mažai kur europie
tis tegali pajusti tikros laisves idėjų. Priešingai, dau- 
gelis Europos tautu is vienos tiranijos pateko i dar 
didesne proletarines diktatūros tiranija, o likusioms 
tautoms tenka, susidurti su problemomis, kuriu ateities 
perspektyvos darosi katastrofiškomis . . .

Karo audru sūkuriuose mažos* Baltijos tautos irgi 
neteko savo gyvenimo pagrindo-laisves1 bei nepriklauso
mybes. Tokios laisves, kaip ja supranta veik visas kul
tūringasis pasaulis. Šios tautos per trumpa savo ne
priklausomybes laikotarpi irode pasauliui, kad jos beveik 
is nieko pagamino nepaprastai daug dideles reikšmes 

‘ vertybių. Savo kūrybiniu aktyvumu ir sugebėjimais 
jau buvo įsijungusios i Vakaru Europos kulturingu 
tautu bendruomene ir siu buvo pripažintos, kad tikrai 
vertos laisvai gyventi, dar daugiau duoti savo kūrybos 
vaisiu žmonijai. Santykiuose . su kitomis tautomis jos 
išlaikė nė viena sunku politini egzaminą ir is kitu tautu 
tetrosko savo laisvo gyvenimo, pripažinimo laisvai 
melstis, laisvai ūkininkauti. Kas pazista lietuviu tauta, 
visuomet patvirtins, kad si tauta niekuomet nebuvo 
linkusi prie diktatūros, nes jos žmones buvo'%per daug 
prisirišę prie savo gimtosios žemes, individualus, giliai 
religingi. Todėl negalėjo užsikrėsti kaimynu idėjomis, 
kurie skelbe kova religijai, nese kolonizacija, kolchozus, 
skelbe vienintele rase pasaulyje ir žmogaus padaryma 
valstybes vergu. Lietuviu tauta, išeidama is savo pri
gimties, kure savita tautini, valstybini ir politini gyve
nimą, pagrista krikscionybes ir lietuviškojo kaimo rei
kalavimais, vieningai, veikliai ir drausmingai stengėsi 
pakelti lietuviu tauta i aukščiausia kultūros laipsni . . .

| Baltijos tautos, būdamos laisvos, niekam karo nepa- 
, * skelbe ir troško išlaikyti griezciausiaji neutralumą. Sis 

atsparumas siose tautose daugumoje išliko sveikas ir 
nepalaužtas. Jei ir buvo paskiri asmenys ar bent dalis 
visuomenes pries jos pačios valia ir norus didžiųjų 
kaimynu jėga išprievartauta, tai šie nelaimingi žmones 
bus pačios tautos atatinkamai nubausti. Ju negali 
teisti nugalėtasis arbą pavergėjas, nes su vergu, kaip 
jis norės, taip gales pasielgti.

Tu laiku laisvoje demokratineje pasaulio spaudoje 
lietuviu tauta buvo net statoma Prancūzijai ir kitoms 
senoms Europos tautoms ir valstybėms uz pavyzdi, 
kurioje nėra “kvislingu“ ir niekaip negali is sios indi
vidualios tautos sudaryti legijonu, kurie kovotu pries 
laisve mylinčias demokratines tautas. Nors, pirmojo 
kaimyno okupacija, deportavimas žmonių i Sibirą ir bu/o 
sudariusi sioms aspiracijoms psichologini pagrindą. Svei
kas tautos instinktas kerštu nesivadovavo ir jaunimas 
geriau slėpėsi miškuose arba buvo jėga išvežtas prie
vartos darbams. Tuo laiku tautai teko išlaikyti sun
kiausieji egzaminai ir pakelti didžiausi terorą. Ji buvo 
puolama okupantu išbandytais metodais. Po išvaikymo 
Lietuvos Laik. Vyriausybes, vokiečiai neleido lietu
viams net savo Himno giedoti, iškelti tautiniu vėliavų 
ir t. t. Sovietu Sąjungos jėga ivesti ir primesti įstatymai, 
nusavinę ir apipiešė visos lietuviu tautos žemes nuosa
vybes teise, buvo palikti galioti. Tuo budu teisėtas Lie- 

ir per nelegalia spauda informuoti lietuviškąją visuo
mene apie vokiečiu daroma žala Lietuvai. Buvo lei
džiama virs 30 įvairiais pavadinimais nelegaliu laikra
štėliu bei biuleteniu. Is ju ypatingai buvo paplitę “I 
Laisve“, “Nepriklausoma Lietuva“ ir kit. Daugelis siu 
laikraštėliu, dirbdami paskirai, padare nemaža klaidu, 
nuteikdami visuomene viena ar kita kryptimi, tačiau 
dauguma is ju iškėlė raudonosios ir rudosios tiraniju 
baisumą ir panasuma siekiant visiško Baltijos valstybių 
sunaikinimo. Daugelis siu kovotoju atsidūrė koncen
tracijos lageriuose ir neteko gyvybes. Tik ateities istori
kas gales ju nuopelnus ir klaidas atatinkamai įvertinti, 
šiandie dar per anksti spręsti. Šie faktai tenka pažymėti 
del to, kad atsiranda “autorių“, kurie, remdamiesi vo
kiečiu propaganda, ir argumentais drista laisve mylinčiai 
tautai-lietuviams primesti fašistu, karo nusikaltėliu ir 
kitus vardus. ’ Siu t^utu ištremtieji, benamiai, daugiau
sia tikros demokratijos idėjų kovotojai, kurie anksčiau 
atsisakė istoti i SS legijona ir buvo jėga išvežti prie
vartos darbams, šiandie skaitomi “kvislingais“ ir kitu 
neramiu elementu. Atsižvelgiant i anksčiau isdestytus 
faktus ar galėjo būti esant tokioms sąlygoms bent 
vienas lietuvis tikru “fašistu“. Reikėjo visišku “dur
niumi“ arba “asilu“ būtį, ko Lietuvoje labai mažai, buvo, 
o “asilams“ netiko musu krašto “klimatas“ . • .

Tokiu “oficialiu autorių“ norėtųsi paklausti: “Ponai, 
ar pažįstate sias tautas, ju siekimus, idėjas istorija? Ar 
tik vien baltu tautos, lyg nuo maro, bėga po tikru 
demokratijų prieglobstimi? Ar prisilaikote objektyvumo, 
tolerancijos bei etikos kalbėdami apie žmones, nekalbant 
jau apie tautas?“

Jei panašus straipsniai tilptų ne demokratiniuose musu 
zonos laikraščiuose netektu su siais “butonais“ disku
tuoti, nes jie “viską“ taip “ištyrė“, kaip tikri dvasios 
nykštukai ... Be to, kur šie “autoriai“ slepiasi ir kokia 
“juoda ranka“ jiems honorarą moka-daugeliui aišku. 
Tenka tik pastebėti, kad butu neklaiįlinama viešoji 
opinija ir, jei šie “autoriai“ neprisilaiko etikos savo 
“pranešimuose“, tai bent demokratine spauda, kuri 
siekia taikos, o ne kirsinimo tarp tautu, turėtu giezeiau 
laikytis savos etikos ir morales. Mes neturime tokio 
I»ropagandos aparato, koki turi musu kaimynai ar ne
draugai. Ju mes perrėkti neįstengsime. Mums palieka 
tik apeliuoti i pasaulio sąžine, i objektyvųjį teisin
gumą!

Tokie “pranešimai“ izeidzia^net pačiu D. P. stovyklų 
viršininkus, daugiausia amerikonus ir anglus, kurie 
neranda badaujančioje ir vargstančioje Europoje ko 
nors geresnio globoti, o globoja tokius “velnius“, ir 
net “karo nusikaltėlius“!

Jei dabartinėmis aplinkybėmis siu tautu žmones negali 
grizti i savo tėvynės, reiktu siems “autoriams“ giliau 
paieškoti tam priežasčių, o nesitenkinti vien tenden
cingais šmeižtais.

Visi, kurie lengvai norėtu spręsti apie siu tautu zmo 
nes, turėtu atsiminti, kad šie žmones daugumoje yra 
visos tautos atstovai, turi 90 % savo tautčs pasitikėjimą. 
I juos ir i Amerikos lietuvius sudėti visos likusios tau
tos lūkesčiai ir jie savo pareiga tautai privalo atlikti...

Gali būti žeidžiama ir net “šmeižiama“ paskiri žmo
nes ar grupes, bet, kaip senovės graikai tikėdavo,' kad 
net “dievams nevalia sujuodinti visos tautos“. “Tautos 
halsas-Dievo balsas“, kuris “saukiasi dangus keršto“...

Nei viena pasauly tauta, tur but, tiek nesitiki is 
Amerikos prez. Trumano, Kongreso ir Anglijos Kara
liaus paskelbtu idėjų, kad visos laisve mylinčios tautos 
susilauks sveikos demokratines nepriklausomybes, kad 
demokratijos bei ju kovotojai jokiomis sąlygomis nebus 
išduoti bet kokiai tiranijai, kiek Baltijos tautos, kurios 
tebekencia žiauriausia pasaulyje tiranija, o siu tautu 
tremtiniai benamiai demokratiniu laisves idėjų kovotojai 
tebesiblasko Prometejaus tragedijoje .-. . -K. Z.-

tuvos žemes savininkas buvo paverstas jo amžiais val
dytos ir dirbtos žemes tik valdytoju. Išvežtųjų Sibiran 
lietuviu dvaru savininku vietose kūrėsi atvykę is Vo
kietijos kolonistai, prisijungdami net gretimas smulkiu 
valstiečiu žemes. Taip pat vokiečiams, buvo parankus 
įsikurti rusu įvestasis namu denacionalizacijos įstatymas, 
kurio jie ne tik nepanaikino, bet juo remdamiesi, pra
dėjo gyventojus masiškai kraustyti is visu didesniu namu 
ir juose įsikurti arba laikyti tuscius iki atvyks is Vo
kietijos kolonistai. Tuo tarpu lietuviams buvo nusta
tyta gyvenamojo ploto kvadratura, 9 mtr. žmogui. 
Praktikoje daugelis net siu 9 metru neturėjo ir duso 
nuo per anksto “suglaudinimo“. *

įsakymo budu buvo pravesta tikru ir tariamu bedarbiu 
registracija. Nors pav. “Atsisaukimas i bedarbius* buvo 
adresuotas i bedarbius, bet jo tekste isakoma registruo
tis ir darba turintiems asmenims, kaip pav.: mokantiems 
vokiškai ir paskutinius 3 metus gyvenusiems is samdomo 
darbo.

Prasidėjo sistematingi lietuvišku ištaigu iskraustymai 
is ju užimamu patalpų, neduodant joms kitu patalpų, 
laipsniskas ju likvidavimas ir masinis tarnautoju atlei
dimas, nesuteikiant jiems leidimu gauti kita darba ir 
tuo priverčiant juos registruotis bedarbiais. Arbeits- 
amtai pradėjo masinius pačiai Lietuvai trūkstamų dar
bininku išvežimus is Lietuvos teritorijos, atimdami juos 

ne tik ukiu, bet ir likviduodami lietuviška pramone.

Nepavykus suorganizuoti “lietuviška legijona“ buvo 
uždarytos visos Aukštosios mokyklos, o studentai nak
timis gaudomi prievartos darbams Vokietijon.

Kai kurie vokiečiu pareigūnai eme rykštėmis plakti 
lietuvius pareigūnus, ypatingai geležinkeliečius. Su vi
suomene pradėjo elgtis, kaip su vergu mase ... •

Valgyklos, restoranai, krautuves ir kitos viešojo nau
dojimosi ištaigos buvo atskirtos specialiai Vokietijos 
civilines valdžios piliečiams nuo Lietuvos piliečiu su 
užrašais: “įeiti pirkti galima tik vokiečiams,“ “Batu 
krautuve tik vokiečiams“ ir p. Vienas graborius, pa
juokdamas si vokiečiu elgesi, užraše ant savo dirbtuves 
toki uzrasa: “Grabai tik vokiečiams“, nes. lietuviams ir 
grabu truko: pirmenybe buvo vokiečiams . . .

Vokietijos piliečiai, pagal korteles gavo visai skir
tingas maisto normas nuo Lietuvos piliečiu. Jos buvo 
tris kartus didesnes ir gaudavo pieną, sviesta, ko pas
kutiniu metu net musu tik gimė kūdikiai negaudavo. 
Ju net asmeniniai sunes, vilkai, pagal korteles gaudavo 
po 1 litrą kasdien nenugriebto pieno. Todėl žemes ūkio 
salyje prasidėjo negirdeto masto žemes ūkio produktu 
spekuliacija, kuria vokiečiai sąmoningai sudarė turė
dami tikslą pralobti ir uz nelegalia prekyba prisigaudyti 
sau vergu Vokietijon.

Spauda buvo ypatingai griežtai varžoma. Ėjo tik keli 
savaitraščiai lietuviu kalba, kuriuose tilpdavo daugiausia 
privalomi straipsniai atsiusti is Berlyno propagandos 

' nynisterijos. Tuo tarpu vokiškais laikraščiais, žurnalais, 
knygomis buvo užverstas visas kraštas. I lietuviu kalba 
negalima buvo issiverstijT*ka laisvai, nesivaržydami skelbe 
vokiečiu laikraščiai. Pav., uz išversta is vokiečiu žur
nalo “Schwarze Korps“ i lietuviu kalba straipsni apie 
Baltijos valstybių kolonizacija ir ideta i šiauliške “Tė
viškė“, kurio cenzūra is pradžių nepastebejo, Zivilver- 
vvaltungo buvo sukelta didžiausia audra: laikraštis kon
fiskuotas, o redaktoriai buvo ispeti, uz panašius dalykus 
busią pakarti, arba išvežti i koncentracijos lagerius. 
Buvęs Siauliu Apskr. Viršininkas Noreika uz, rodos, 
visiškai “nekalto“ turinio straipsni buvo issiustas i 
Orienburgo koncentracijos lageri .

Teatrai irgi nieko negalėjo vaidinti be griežtos cenzūros^ 
priežiūros. Todėl lietuviams kito kelio neliko, kaip 

x burtis i pogrindžius ir ten organizuotis nelegaliai veikti
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Duona ir asmens laisve
Prof. D. Maceina is vienas puses paėmė f sv. 

Evangelijoj aprašyta Kristaus gundymą — “Jeigu 
Tu esi Dievo Sūnūs, padaryk, kad šitie akmenys 
virstu duona4. Kristus si pasiuiyma - gundymą at
metė, pareikšdamas, kad ‘žmogus yra gyvas ne vien 
duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris eina is Dievo*. 
Is kitos puses Dostojevskio ‘Inkvizitorių4, kuris aiš
kina, kad Kristus, atmesdamas ta pasiuiyma, Pats 
savo mokslą sugriovęs ir mases nuo saves' atstūmės, 
nes mases ‘del savo kvailumo ir įgimto nevertumo4 
Kristaus žadėtos laisves ir dangaus duonos nesu
prato, nesupranta ir nesuprasiancios.

Duonos probleina visais laikais yra ir buvo ak
tuali pasaulio istorijos problemą. Žmogus,, kaipo 
tam tikra.prasme kūnine būtybe, tampriai suristas 
su materija ir savo kūnines būtybes palaikymui 
tinas duonos.

Duonos būtinumo žmogui neneigdami, nes 
žmogaus prigimtis yra tokia, kokia yra, mes 
paneigti negalime, mes norim panagrinėti duonos 
problema musu tremtiniu gyvenime.

Jau vienokiu ar kitokiu budu apleisdami savo 
brangia tėvynė mes pirmon eilen rūpinomės paimti 
duona, o tik antroje eileje knyga. (Duona čia 
suprantama visos žmogui reikalingos materialines 
gerybes.) A Da lis musu tautiečiu likosi rizikuo- 

^dami gyvybe rytu okupanto naguose bijodami 
Vokietijos, kur visiems buvo aišku, kad vyksta 
badavimai ir tik stiprios dvasios asmenys pasirinko 
minimaline laisve ir minimumą duonos, o kiti, 
kurie likosi, daugumoj rinkosi duona visai būdami 
tikri, kad atsižada bet kokios' laisves. Čia, žinoma, 
nekalbu apie daugvbe tu, kurie ryžosi likti tevyneje 
ir su ginklu rankoje bent simboliškai pareikšti 
protestą ir pasipriešinti rytu okupantui.

Dabartinis musu 
' pažvelgsime atvirai 

tai pamatysim, kad 
Juk bičiulis bičiuli 
simu jam užduoda 
Kr. pakietelius, kiek duoda cigarečių ir t. t.“

Antra vertus, labai dažnai, čia jau pasireiškia net 
ir vadovaujančiu asmenų tarpe, tokie išsitarimai 
„mes esame vargšai DP ir mes neturim teises rei
kalauti ar skustis musu aprūpinimu, mes turim 
pasitenkinti tuo, ka mums duoda ir pan.44

I sias dvi iškeltas — „suduonejimo“ ir „vargšai 
DP“ problmas mes ir norėtume mesti keletą min
čių ir duoti kaipo baze pagalvojimui ir panagrine- 
jimui tu problemų musu susirinkimuose, pokal- 
biuos ię laikraščiu skiltyse.

Gal kai kam atrodys, kad čia, jokios problemos, 
bet giliau pagalvojus, paaiškės, kad tokie galvoji
mai, kaip anksčiau paminėta, veda prie tikro 
dvasios sumizer-nejimo, savaranskiskumo netekimo 
ir „sumasejimo“ asmenybes netekimo.

„Suduonejimas“. Argi is tikrųjų siu dienu musu 
tremtiniu gyvenime svarbiausia vieta užima duona. 
Juk mes esame geriau ar kiek geriau visose 
stovyklose irxivisose trijose zonose beveik vieno
dai ir, turint galvoj dabartine neaiškia, beveik- 
chaotiska, padėti, pakankamai medžiaginiai aprūpi
nami.

Turime mes daug ir labai daug dvasiniu prob
lemų — vaiku auklėjimas, jaunuomenes lavinimas, 
paties saves mokslinimas, tobulinimas, grizus i 
tėvynė jos medžiaginis ir dvasinis atstatymas, 
valstybines santvarkos apgalvojimas, įstatymu pro
jektu ruošimas ir daugybes gyvenimo sričių tvarky
mas ir tobulinimas. Juk tai tokios gilios ir svar
bios problemos ir taip jau jos pribendusios ir 
saukiančios sprendimo, jog, rodos, visai nebūtu 
vietos klausimui — kiek pas jus duoda cigarečių 
savaitei“. J .

bu-

kol 
jos

tremtiniu gyvenimas, jei i ji 
pro ,duonos problemos prizme4, 
irgi yra pernelyg „suduonejes“. 
sutikės vienu is pirmųjų klau- 
„ar duoda pas jus Raudonojo

Visuomenes veikėjui 
p. Jonui VANAGAIČIUI 

. del jo mylimos žmonos 
Marijos B r u o z a i t y t e s - V a na

ga i t i e ne s 
mirties, 

reiškiama gili užuojauta.
Kassel io A p. y L L. T. B. K-tas

„Mes vargšai DP“. Argi mes jau tokie „vargšai“. 
Mažiausiai mes esame kalti, kad šioje bukleje mes 

* atsidureme. Pasibaigus pirmajam pasauliniam karvi 
tik dvi vakaru galybes buvo, pajėgios suvaldyti be
kylančia pasaulio pabaisa „rytu demokratija“. Kad 
tos vakaru galybes savo laiku to nepadare/ar pada
re per mazai/ir vėliau, norėdamos atitaisyti padary
ta klaida - kurti/gal leisti kurtis/vakaru pabaisa- 
nacionalsocializma, kaipo užtvara ir priešnuodi 
„vakaru demokratijai“, tai čia mažiausia* yra musu, 
mažu tautu, kaltes.

Parbloskus „nuodo“ — „rytu demokratijos“ pa
galba „priešnuodžio“ - nacionalsocializmo pabaisa 
vėl delsiama susidoroti su „rytu demokratija“, nors 
ja Bevinas, kaip Amerikos spauda rašo, populiariau
sias žmogus pasaulyje, vadina jau tikru vardu. Tas 
delsimas irgi yra ne musu, o vakaru galybių 
interesuose. Kiekviena * nudelsta diena mums, 
mažoms, „rytu demokratijos“ pavergtoms tautoms,

nesą nepalyginamai daugiau skriaudos materialines 
ir dvasines, negu mes tu vakaru galybių duonos 
suvalgome.

■> Tai viena. Antra ■ nei savininkai žemes, kurioj 
mes dabar laikinai gyvename, nei dabartiniai 
musu globėjai negali mums prikisti, ,kad mes 
„svetima duona“ valgome. Be rtjusu kaltes pasaulio 
ryklys, nacionalsocializmas/ tiek is musu krašto 
isveze gerybių, kad ir per desimti metu gyvendami 
čia mes ju nesunaudotume.

Mes gi vieno tetrokštame- sudarykite mums, sąly
gas grizti i musu krauju ir prakaitu nulaistyta 
laisva ir nepriklausoma žeme, kurios mes netekome 
ne del savo kaltes;

Taigi, paminėta prasme, mes nesame jokie „varg
šai DP“. Mes esame vargšai tik del to, kad esame 
mažu tautu reprezentantai ir neturime kaipo tokie 
svaraus balso ir kumščio, bet savo dvasia ir asmenybe 
mes esame lygus visiems ir šio pasaulio galybes 
sudarančiu tautu, žmonėms. Atrodo gi, kad kumščio 
galybe gal karta liausis dominavusi pasauliui ir ims 
dominuoti dvasia, o dvasia mes nesame ir nepri
valome būti mažesni.

— Ady. AL D.

Teismams besiorganizuojant
Lietuviu tremtiniu gyvenimas jau baigia visapusiskai 

susitvarkyti. Beveik visose stovyklose bei vietovėse 
turime savus komitetus, mokyklas, gydymo ištaigas, 
daug kur bažnyčias, meno ansamblius, sporto klubus/ 
iyairius kursus, dirbtuves, o kai kur net ir sava 'poli
cija. Eina keli turiningi ir gerai siose sąlygose tvar
komi laikraščiai, Visa tai mums patikėjo demokratiniu* . bylu, kad negalėtuoju greitai isspresti. 
vakaru sąjungininku karines vadovybes, UNRRA ir kitos 
mus globojančios ištaigos.

Paskutiniu gi laiku jau gaunama vis daugiau ir dau
giau žinių, kad daugumoje stovyklų leidžiama ir net 
raginama įsteigti ir savus teismus. Atitinkamos insti
tucijos parengė bendrus nuostatus, pagal kuriuos svar
biausia, o daug kur ir lemiama teismo darba atliks 
apylinkių teismai. Apylinkių teismai 'yra kolegialiniai: 
juos sudaro is teisininku, tarpo skiriami teisėjai ir^ 
apylinkes gyventoju is savo tarpo renkami teismo 
tarėjai. Teismo posėdžiuose pirminkauja teisėjas, o su 
juo drauge teisėjo.teisėmis dalyvauja dar,ir du is eiles 
teismo tarėjai. Jie visi trys, kaip vienas kitam lygus 
teisėjai, daro sprendimus ir jie visi trys uz sprendimus 
lygiai atsakingi.

Nežinia, ar praktiškai pavyks igyvendinti bendra 
visiems lietuviams tremtiniams teismo statutą, nes tai 
priklauso nuo vietos sąlygų. Vienose stovyklose veikia 
tautiniai teismai, kuriu sprendimus galima skusti 
tarptautiniams (ivairiu tautybių) teismams, kitur -— tau
tiniu teismu sprendimai skundžiami UNRRA vadovy
bei ar kitoms istaigoįns, ‘o trečiur — jie niekam 
ncskundziami. Šie nevienodumai vargu ar bus- išlyginti, 
tačiau tai ir nesvarbu. Svarbu tik tai, kad mums trem
tiniams suteikiama proga ir patikima patiems isspresti 
savo tarpusavius nesusipratimus, nesklandumus ir ne
geroves. • Tai didelis pasitikėjimas, kuri mes turime pa
teisinti.

Teismus organizuojant neturėtu būti dideliu sun
kumu. Tremtiniu tarpe yra per 300 prityrusiu lietu
viu teisininku, is kuriu nebus sunku a paskirti teisėjus. 
Teismo tarėjus, kur dar ju nėra, išrinks patys gyven
tojai, pasirūpindami, kad i juos patektu patys rim- 
ciausieji, teisingiausieji ir turintieji užtektinai mora
lines jėgos, imti uz savo veiksmus visiška atsakinguma, 
žmones. O tokius žmones pažinti jau buvo progos, nes 
stovyklose gyvename jau ne, nuo šiandien ir ne nuo 
vakar.

I teismu organizavima, ypatingai i tinkamu teismo 
tarėju išrinkimą, reikia žiūrėti labai rimtai ir gal but 
net rimčiau, negu i vietos komitetu rinkimus. I teismą 
žmogus eina ieškoti teisybes, dažniausiai, tada, kai jo 
nuomone, jis jos kitur jau neberanda. Todėl teismai 
turi būti taip ‘‘suorganizuoti, kad visuomenes* viltys* 
nesudužtu. Be to, kai kuriu apylinkių teismu statutuose 
numatytos net labai griežtos sankcijos — net neribotas 
laisves atėmimas, atseit, kalėjimas iki mirties. Prakti
koje kai kurie teismai gavo is mus globojančiu ištaigu 
net' tokius aprobavimus — “spręskite visas bylas, na, 
nebent atsitiktu žmogžudyste, tai mums praneškite“. 
Taigi ir si daug kur beveik neribotai teismu kompe
tencijai verčia ju organizavimui suteikti dideles reikš
mes ir i tai atkreipti ypatinga dėmėsi. Visais tarėju 
paskyrimo reikalais vietų komitetai kreipiasi i Apy
gardos komitetus, o teismo tarėju išrinkimu pasirūpina 
patys, ar bendradarbiaudami su jau paskirtais teisėjais.

Ne vieta čia duoti smulkiausius nurodymus >del teismu 
organizavimo ir ju darbo. Tai atliks ir specialistai bei 
kompetentingi asmens vietose. O čia *teks pasitenkinti 
be jau paminėtu bendro pobūdžio dalyku, pabrezus dar 
pora bendru pastabu.

Isikurus teismams, komitetai bei kitos įstaigos turėtu 
tuojau nutraukti savo administracimo baudimo, kur 
tai buvo praktikuojama, darba, ar Kitokius' teisminius 
veiksmus ir perduoti visa tai isspresti teismams. Net 
ir mažesnieji nusižengimai teismu darbo neapsunkins, 
nes praktika parode, kad teismai neturės tiek daug

Antra vertus, tremtiniai turėtu atsiminti^ kad mes 
visi esame bendro likimo broliai, kurie,- anot vieno 
musu žurnalisto, plaukiojame juroje ant sudužusio savo 
laivo skeveldrų. Tat, kiekvienu atveju, kai kreipsimės, 
ypač su smulkiais reikalėliais — skundeliais i teismą 
(ir kitas ištaigas), pagalvokime, ar negalima tai, kur 
liečia vien privačius ginčus — gincelius, skundus —• 
skundelius, pirmiau sutvarkyti tarp saves draugiškai 
be oficialiu protokolu ir posėdžiu. Tai butu/ gražu irbe oficialiu 
broliška.

žiaurios okupacijos su terptu ir tremtiniodvi
kelias per mirties laukus ir ugnies linijas iki
pakirto ne vieno sveikata ir nervus, o čia

Tiesa, 
kryžiaus 
stovyklų 
stovyklose dažnai . ypa,c ankstos musu gyvenimo saly- ’ 
gos, kur keliuose namuose, keliu ha plote gyvena 
2—3000 žmonių, atseit visas miestelis tūla dar labiau 
parbloskia, musu santykius dažnai ypač sunarplioja. 
Bet sukaupkime paskutines jėgas! Del smulkmenų nesi
vaidenkime, o ir stambias, atvežtas is Lietuvos saskai- * 
tas, stenkimės parvežti i Lietuva arba bent su jomis 
dar nesiskubinkime.

Be itin rimto reikalo 
ištaigu duru, o ypač, jei 
žmones — , kad ir musu 
vydeno broliai Domeikos!

Jeigu jau einame i teismą, tai, nežiūrint kas kreip
tųsi i teismą — privatus asmuo, tautine policija, ar 
kitos ištaigos, sutikime ir su sprendimu ir neburno
kime pries nepalanku teismo sprendimą. Teismas yra 
nepriklausomas ir bylas sprendžia pagal savo duota 
priesaika ir iškilminga pasizadejima, tik vadovaudama
sis įstatymais zir sąžine, o nedaro sprendimu pagal < 
skundėjo (kad ir komitetu) užsakymus. Priešingu 
atveju jis butu ne teismas, bet amatininkas, kaip kad 
yra despotinese valstybėse.

Dar žodelis ir teismams. Daug kur teismu statutuose 
. yra irasytos griežtos bausmes. Viena tokiu yra pašalini
mas is bendruomenes ar is stovyklos. Suprantama, susi-, 
drausminimas reikalingas, o nusikalsta rėcidivistai, jei 
nerodo noro taisytis, reikalingi ir griežtesniu bausmių. 
Tačiau pašalinimas is bendruomenes ar is stovyklos, 
kiek tai priklauso nuo inusu pačiu lietuviu, turėtu būti 
taikomas su labai dideliu atsargumu ir tik labai dide- ■ 
liu nusikaltimu atvejais, kai tremtinys nusikalsta taip 
sunkiai, kad jo turi būti issizadama, kaip lietuvio, kon
krečiai, kai jo veikimas yra nukreiptas pries Lietuvos 
islaisvinima ar panašiais atsitikimais. Tik toks žmo
gus turėtu būti išskirtas is musu bendruomenes tarpo, 
jo issizadeta ir jam atsakyta bet kokia lietuviu ben
druomenes organu globa.

O, jei si bausme bus taikoma ir menkesniais atvejais, 
o ypač, jei dar bus ir skelbiama kitu stovyklų žiniai, 
kad nepriimtu (dabar i stovyklas ir taip jau sunku 
pakliūti), mes sudarysime valkataujančiu tremtiniu ka
drus, o tūla gal pakreipsime/ net pasiduoti tam likimui, 
nuo kurio visi begome. Neatiminekime is savo tautiečiu 
UNRRA - os ar UNO - s duonos kąsnio, bet paklydusius 
stenkimės sudrausti ar pataisyti stovyklose.

Jurg. E z e r i e t i s.

nevarstykime teismu ir kitu 
uz tu duru sėdi kitos tautos 
globėjai. Nebūkime L. Do-
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MUSU VILTIS 4jį

Sv. Kazimieras Vyt. Tarvainis

Žiburiai
Tykia, gilia žiemos nakti gaubia žvaigždėtas dangus. 

Palik šilta savo kambarėli ir išeik vienas bent truputi 
pasižvalgyti, pamastyti. Atleist vaizduotes raiščius, 
ikvepk giliai salto oro susimąstyk kaip didis yra Vieš
pats, jei'’ visa gėlėta dąngaus mėlynė yra vien tik jo 
minties kūrinys.

Yra sakoma, kad kiekvienas žmogus gimsta “po sava“ 
žvaigžde ir jam mirštant, žvaigžde krintanti ir užgęstanti.

Yra dar kitas dangus ir jame pilna kitu Žvaigždžiu. 
Tik tai nepalyginamai kitas Dangus ir kitos .žvaigždes. 
Tai Viespatięs Dangus ir jo šventieji. Kaip skiriasi 
zvaigdelemis nusėtoji mėlynė nuo vargu permirkusio^ 
žemes, taip Viešpaties namai, nuo dangaus mėlynės. Ir 
žvaigždes, tai ne žvaigždes, o Dangaus šventieji. Jie 
gimė augo zemeje, tačiau išaukštinti virs visu zvaigdziu. 
Senas Bažnyčios mokslas skelbia, kad Viešpats Dievas 
ne tik kiekviena žmogų, bet ir kiekviena žmonių susi- 
grupavima, miestus ir vietas paveda atskiriems Šven
tiesiems globoti. Pagal ta mokslą mes esame krikštijami' 
savųjų Dangiškųjų globėju vardais, pagal ji ir atskiros 
tautos net organizacijos turi savo globėjus.

Nera^ tur but, kitos tautos, kuri tiek daug savo sunu 
butu pakrikštijusi Sv. Kazimiero’vardu, tikrai nėra kitos 
salies kaip Lietuva, kuri butp pavesta ypatingai sv. Ka
zimiero globai. Kazimieras — koks malonus lietuvio 
ausiai ir brangus jo širdžiai (nors nelietuviškas savo 
kilme) vardas. Kovo 4 d. suplevėsuoja pries ištaigas ir 
namus vėliavos, kovo 4 d. papuošiamos varduvininku 

- durys ir kėdės, ta diena daugiausia siunčiama laišku ir 
telegramų Kazimierams.

Zvilgterekime ir mes, tremtiniai, i savo globėja siu 
metu jo šventes proga. Zvilgterekimę su pagarba, vil- 

- timi ir malda.
». Nedidele musu salis, tik garsi savo praeitimi. Vy

tautas D. sienas išplėtė ir kryžiaus mokslą padiegė. Dar 
f Ą nežinia, kuo šiandien tas Didysis Karvedys7 labiau di

džiuotųsi, ar kit'd Kremliaus pili savo kardu paženklino, 
kaip atsilankymo atminima, ar kad eiklu žirgą Juodo
siose Jurose pagirdė ar kad nuo Varnių lig Vilniaus kri
kščionybe skelbe. Vėliau Didžioji Lietuvos Kunigai
kštyste buvo pavergta ir, išniekinta, tačiau krikščionybe 
augo, bujojo ir gražu šventa v.ieda davė, sv. Kazimiere, 
karalaiti. Garsus jis buvo kol gyveno, bet dar garsesnis 
tapo mires, ypač i altoriaus garbei-pakeitęs. Kol tvers 
Bažnyčia, o ji gyvuos per amžius, tol bus ir brevijoriuje 
ir misole ir šventųjų kataloguose ir is sakyklos kovo 
4 d. is milijonu lupu skelbiama, kad kadaise ,Lietuvos 
sostinėje karalių pily pražydo dangaus lelija — sv. 
Kazimieras.

Norėdami suprasti si purpurota atgailautoja turime 
kiek geriau pažinti jojo laikus. Penkioliktojo šimtmečio 
pabaiga, kurioje teko sv. Kazimierui gyventi, buvo 
visais atžvilgiais perversmo perijodas. ' Storiausios kny
gos nesutalpins to, kas dėjosi tais laikais, Amerikos 
atradimas, spaudos išradimas, parakas, protestantizmas, 

r baudžiavos pradžia, nelaimingoji lietuviu — lenku bi
čiulyste ir t. t. Lietuvoje pamažu# jungiasi didikai au 
lenkais, nors atskirai, bet refikasi ta pati valdovą. 
Vienur ji Didz, Kunigaikščiu, kitur ^Karalium vadina; 
nestantžiika, nepasidalinimas, o is čia ir valstybes smu
kimas ir kitos negeroves.

Vienuolika vaiku turėjo Kazimieras Lenkijos ir Lie
tuvos valdovas. Visi jie garsas, visi garbingi. Štai 
viena duktė paskutinio kryz. ordino magistro motina, 
kitas čeku karalius, kitas nešioja Krokuvos vyskupo 
mitra;’ vienas Lietuva — kitas Lenkija paveldi. Visus 
juos išauklėjo žymusis istorikas ir pedagogas kan. Dlu
gošas. Visu vaiku garsiausias Kazimieras, musu svep- 
tasis. ** •

Jis gimę 1458 iu. ir vos 13 metu jau siunčiamas i 
Vengrija, tačiau žygis nesėkmingas, o karalaiti Vengrijos 
karūna nevilioja. Issisklaido kariuomene, karalaitis 
grizta namon, kad taptų maldos karaliumi. Jis palieka 
šokiu sales, kad paskęstu mastymuose, jis keliasi dar ne 
nepradejes nuo puotos stalo, kad butu arti altoriaus, jis 
negula i karalaičio lova, bet ant grindų, kad labiau pa
našėtu i Dangiskaji Valdovą, gulėjusi saitam Nikodemo 
kape.

Jaunutis pamalduolis saugomas kaip akis pily, tačiau 
vis nematomas atsijungia is dvaro pokiliu, kad susi
jungtu su Isganytojumi. Kaip pasakojama, tarnui bely- 
dinciam karalaiti ir besiskundžiančiam, kad sala kojos, 
pataria eiti savo pėdomis ir, o stebuklas, tarnas jaučia 
paslaptinga šiluma, bekylančia is Karalaičio išmintu 
sniege pėdu

Tik dvidesimtsestuosius metus užkliudęs (gimė 1458, 
mirė 1484), karalaitis* susirgo. Neišmanėliai gydytojai. 
Jie sake, kad Kazimieras turis būtinai vesti, o dvkro 
didikai ir žmona surado greitai. Bet Danguje reikėjo 
lelijos, reikėjo puošnios žvaigždes. Viešpats Dievas
norėjo turėti arti saves i varga žengiančios Lietuvos sunu, 
atstovą, globėja. Nerado kito, kaip tik sv. Kazimiera. 
Nei vaistai nei apsau'gos nei klastingi patarimai nesu- 
kliude Dangaus planu. Kazimieras tapo Lietuvos glo
bėju 'ir vieninteliu jos šventuoju istisus šimtmečius; 
net iki musu laiku.

Kuo gi Karalaitis, issiakyre is kitu, kad pelne taip 
didžia garbe, Besaliginis pamaldumas, pirmoji jo šven
tumo žyme. Diena ar naktis,• žiema ar vasara, šokiai, 
baliai ar tarnyba, karalaitis tampriausiai susijungęs t su 
Dangumi. Jis pirmasis bažnyčioje ir paskutinis is ten. 
Kryžius ir lelija sv. Kazimiero simbolis.

Skaistumu ,sventasis\ issiskiria netik is dvariškiu pa
laidu, ne tik is madingu bajoru. Skaistumu jis toli 
pralenkia ir šiaip jau skaistu kiekviena lietuviuką ar 
lietuvaite. Nei minties nei žodžio nederančio, kad 
kartais nepaklydūs ir nepapiktinus.

Ypatingas Marijai pamaldumas ir ištikimumas. Sa
koma, Kazimieras suredagavęs pats ilgiausia giesme Ma
rijai, kuria mėgo labai. Ji prasideda. “0 mui die die 
Mariae -A“ Kasdiena mano siela tarki garbe Marijai. Ja 
liepes ir i karsta ideti.

Neišskaičiuojamos ir kitos karzygiskos sv. Kazimiero 
dorybes, del kuriu jis tapo vertas taip didžio 
išaukštinimo. ’

Niūrios ir sunkios atėjo Lietuvai dienos kai užgeso 
karžygiu dvasia, kada didieji jos vadai nuzenge poilsio 

•i milžinkapius. Ir lenkai ir rusai lapas po lapo skabė 
Lietuvos garbes medi, iki nepagailo Viešpačiui ir pasiuntė 
jis sv. Kazimiera, kad gintu savųjų tautiečiu ka
riuomene jodamas ant balto žirgo. Kaip audros užgriūti

Kas šviečia ten nakty - pakyla, nusileidžia, 
ar»tik ne peikiu žiburėliai, 
kuriuos vidurnakčiuos,* lyg dziaugsma sau rinkai 

t ir dienu gijon ilgon suverei?

Ar jie mirksėjimu sugrizt tavęs nešaukia
ir nepamoja atgalios
svajingom sutemoni, kai žvaigždes krenta 
tolyn po pievas paklajot?

- 0 ne, ne peikiu žiburėliai šviečia, 
kuriuos vidurnakčiuos, lyg dziaugsma sau rinkai, 
tik alkose, kaip šventos ugnys Zplazda 
tėvynės žiburiai, tėvynės žiburiai . ..

atėjo i savo miestą Viluiu, kad aplankytu lusnas ir pa- 
pabjro priešai rusai. Ne karta šventasis Kazimieras 
vargelius, kad stiprintu išvargusiu ir pavergtu savo 
broliu sirdis. Kartais, net fiziškai apsireikšdamas, ste- 

\bukla ne viena padare. Net šimtą metu išsaugojo Vieš
pats jo kuna karste nuo puvimo, kad apreikštu pasau
liui, jog dorybe ne kenkia, o kaip tik priešingai, saugo 
ne tik sielos, bet ir kūno sveikata, cielybe.

1521 metais Kazimieras trasomas i palaimintųjų skai
čių, taigi vos 37 metams praėjus po mirties. 1602 
m. iškeliamas i altoriaus garbe ir paskelbiamas visam 
pasauliui, kad Lietuva, kuri jau silpsta valstybiškai, turi 
dvasios karžygiu, kuriu tiek daug dar jai reikes.

Kazimierai, skaistuoliai — stipriavaliai buvo Lietuvos 
išlikimo paslaptis; Kazimierai spyrėsi pries caro žan
darus, pries sjnukliu pinkles, Lietuvos Kazimierai gynė 
Kcnstaicius ir Kražius nuo Baisaus išniekinimo. Tik 
dvasia, ne turtais ne ginklais įveikta vergija, atgauta 
laisve 1918 m. Gaila, kad tuo kiek suabejojom nepri
klausomybes laikais.

Sunkiose siu dienu 'tėvynės reikaluose susimastė vėl 
visa vilti xlel savo ateities Mekime i Dangų ir Savo 
Globėja ir taip pat i visus tuos, kurie ji seka.

Atomo energijos amžiuje dar mažiau begalime pasi
tikėti savo materialine jėga 0 musu reikalai taip suraiz
gyti, kad is atomo energijos vienos, atrodo, per maža. 
Vėl kreipiamės i Galybių Viešpati, savo reikalus ir 

• skundus sudesime per savo Globėjo tarpininkavimą. Bet 
mums reikia ir i pati Globėja kreiptis, kad iššauktu 
reikalingas malones savo 'sekėju, kad duotu.

Šiandien mums reikia Kazimieru, kaip Lietuvoje taip 
ir čia, istremime. Kazimieru, kurie gintųsi, ir gintu. 
Gintųsi, nepakęstu laiko nesamose negerovėse. Musu 
vyrai, kad pamylėtu malda ir skaistuma, kaip sv. Ka
zimieras. Kad musu vyrai gintu trispalve, kaip Šven
tasis Globėjas ir tai, kad butu atlieltama ne vienoj 
kurioj vietoj, ne vienam atsitikime, bet visur, kur tik 

ttevynes vargelis sauks. K. L. J.

. J- Kuzmickis ■>

Lietuviu Tautosaka
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Jis imponuoja ne tiktai vaisingumu, bet ir to
lerancija. Jis nejučiomis veikia savo bičiuli.

Labai vykusiai etniškąsias lietuvio savybes iš
kėlė Vaižgantas „Dedziu ir dėdienių Mykoliuko 
asmenyje. Prof. Mykolaitis liūdnas ir gilus lietu
viškai gaivalas, dainuojanti siela, savo darbo smui
keliu, vienaposme meliodija mokas išdainuoti visa 
savo liūdėsi ir dziaugsma, Jis, kaip ir 'kiekvienas 
gaivalas,' traukia i save visus neatleidžiamai, nors 
ir nejaučiamai“.7) ' ,

Gal but, del to ir J. Linde Dobilas tvirtino, kad 
lietuvio bude vyrauja pasyvumas ir entuziastingu
mas: jis lyrikas, mistikas, tylus ir kuklus, taigi, 
pasingas, jis kartu uzsidegelis, atkaklus kovunas — 
taigi, entuziastas. '

ISTORINIS LIKIMAS. Ilga laika gyvendamas 
svetimųjų priespaudoje lietuvis dvasia nepgluzo, 
bet vede atkaklia kova su savo engėjais, del to, jo 
prigimtyje issispaude naujas bruožas — opozicijo- 
niskumas. Lietuvis nepatenkintas bet kokia valdžia 
ar vyriausybe. Jis nuolat kritiškai jos atžvilgiu 
.nusistatęs. Net valstybes nepriklausomo gyvenimo 
metu, kada buvo sava, lietuviška valdžia, — lie
tuvis prieš ja šiaušėti ir stojo opozicijon.

Tačiau lietuvis nėra sovinistas: jame giliai įlei
dusi saknis tolerancijos dvasia. Ilga laika ugdyta, 
atsižvelgiant i politinius santykius, neapykanta 
lenkams buvo gal ir ryškesne, tačiau vistiek nepa- 
sieke aukšto įtempimo, šiaip su visais svetimtau
čiais ir tautine mažuma buvo sugyvenama. Kaip 
toli sieke tolerancijos dvasia liudija žydu vaidmuo 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Nors ir buvo mestas 

j sukis: Lietuvis perka tik pas lietuvius, tačiau musu 
sodietis mielai lankėsi žydu parduotuvėse ir palai
ke su jais gerus santykius.

Lietuviu tolerancija ryški ir svetimųjų kalbu 
atžvilgiu. Dažnai, savo gimtosios kalbos gerai ne
mokėdamas, lietuvis visu uolumu imasi mokytis 
svetimosios kalbos, tikėdamasis turėti is to įvairios 
maudos. Susitikęs su svetimšaliu jis visuomet grieb
sis svetimšalio kalbos, nors jos mažai bemokėtu. 
Tai, be abejo, yra i senųjų laiku palikimas, kada 
gimtąją kalba nesusikalbėjo nei ištaigose nei vie
šose vietose.

Sunkus gyvenimas kitu priespaudoje, atkakli 
kova del duonos kąsnio, lietuvi padare darbštų 
bet kokiame darbe. Ūkininkas niekad nesedi be 
darbo ir nuo mažens pratina savo vaikus prie 
darbo. Jis anksti keliasi, vėlai gula. Nuo jo 
neatsilieka nei moterys. Jos arba virtuvėje ruo
šiasi arba verpia, arba audžia, arba koki kita dar
beli knibinėja.

Vaižgantas „Pragiedruliuose“ rašo: Lietuvaite 

nuo mažens nestoja dyka, kaip dažnai daro lietu
viukai. Ji ar mokosi knygas paskaityti ar audžia 
juostas is lininiu gijų, is vilnoniu, o kai kada tai 
net is silkiniu. Jos pačios juosmuo ar kojos pirštai
— tai pirmaprades jos stakles ir mestuvai. Nagai
— skietas ir šaudykle; antis visokiaziedziu siulu 
sankrova.

Kiaura diena lietuve piemenaite knarpia, kle
stėjusi kur nuovalyje, rastus renka, pyne pina, 
gembėmis gembeja, danteliais dantyja, grebliukais, 
puselėmis ir tulpėmis margina. Reikia užeiti zalin- 
gasai galvijas, strikt audėja ant kojų, o' visas jos 
audeklas bekabąs pajuostėje; užėjo gyvuli, klast ir 
vėl audžia, rastus renka.::8) '

Darbštus lietu.vis savo tevyneje, darbštus‘ir 
svetur.1 Kelias dienas padirbėjęs, tuoj isskiriamas 
is ivairiu tautu darbininku mases, nes jis i darba 
žiuri ne kaip i bausme ir dirba del kitu motyvu.

Tačiau istorinis likimas įspaude lietuvyje ir 
kai kuriu blogybių. Visu pirma lietuvis nėra 
karstas sovinistas, ir jo tolerantingumo dvasia per 
plačiai issiplecia. Jis nesusvyruoja vesdamas kita
taute / pig. dr. J. Basananaviciu, Dr. V. Pietari, 
Ksavera Sakalauska - Vanagėli / kartais net pasi
duoda jam Svetimai įtakai ir nusigrizta nuo gimtojo 
krašto. Šitos ligos savo metu neisvenge nei toks 
vyras, kaip dr. Vincas Kudirka.

(B. d.) •
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Maironis ilgisi tėvynės
„Vakaro ant Keturiu Kantonu ežero“ analize.

Kas nors viena karta mate gyva Maironį, niekuomet 
nepamirs jo veido; kuriame telkėsi, gili rimtis su rū
stumo ir susimastymo šlakais. Šypsena ir juokas labai 
retai džiaugsmu ji apvilkdavo. Gerai isižiurejus i poeto 
veidą, galima buvo spėti, kokia didele vidaus kova ir 
koks gilus tragizmas jo pergyventa. '

Tos kovos laukas buvo didelis ir platus: lenktyniavo, 
girdis ir protas, pynėsi jausmai ir valia, grūmėsi pareiga 
ir malonumas, — o poetas norėjo teseti, kad jo „bran- 
guą vardas“ nebutu kaltai ar nekaltai suniekintas.

Kaip vadas, vedes visa Lietuva i prisikėlimą, Mairo- 
nis retai kada nustodavo energijos, nors jau is anksto 
jaute, kad ateinančioms kartęms jo ir kitu bendra* 
laikiu „kovos ir kančios, be ryto naktis ar jiems besu
prantamos bus“ . . .

Nenorėdamas per daug susipainioti egocentriniuose 
motyvuose, Maironis visa savo poezija nukreipė tėvynės 
meiles linkme. Tėvynei jis aukojo savo talentą ir dar
bus, jai skyrė eilerascius, balades, poemas ir dramas, 
jai testamentu ir Aleksote pastatytus namus paliko. Ne 
be reikalo tad ji vadiname Tautos dainiumi, Lietuvos 
atgimimo pranašu ir patrijarchu.

Jei Vaižgantas atvirai prisipažino, kad Lietuva, gal 
but, labiau nei DieJva mylėjo, tai, konstatavę Maironio 
lyrikos pagrindini motyvą, galime nesvyruodami patikėti 
poeto prisipažinimui:

Jau niekas tavęs taip giliai nemylės, 
kaip tavo nulindęs^ poetas!
Ar kas kančių tiek pakelti gales 
tiktai del tavęs, numylėta!

Teisingai sakoma, kad tikroji meile tik tada su
prantama, kai visai ar laikinai netenkama mylimo ob
jekto. Maironis, visu poetiškos širdies jautrumu mylė
jęs Lietuva, kartkartėmis iškeliaudavo i svetima sali. 
Be abejo, poeto širdies neviliojo svetimo krašto grožis' 
ir ne poilsio iis tenai ieskoioų varnuos metu ji galima 
buvo matyti Palangoje, ant juros tilto, besigėrinti Bal
tijos juros romantika. Maironis, gal but, norėjo is tolo 
pasigrožėti mazute tėvynė, kad dar labiau ja mylėtu.

Viena vasara Maironis lankėsi Svei^ariioie ir su
stojo netoli Keturiu Kantonu ežero. Šita išvyka davė 
progos pasinerti jautriose reminiscencijose, o ju išdava 
buvo — gražus „Vakaro ant Keturiu Kantonu ežero“ 
eilerastis.

Eilėraščio tema galime laikyti — tėvynės ilgėsi, 
plaukiant Keturiu Kantonu ežeru. Šituo atžvilgiu jis 
primena Ad. _ Mickevičiaus „Krimo sonetus“, kuriu vie
name poetas prisimena Lietuva, važiuodamas svetimo 
krašto tyrlaukiais.

Eilėraščio fabula paprasta ir nekomplikuota. Poetas 
ramu ,vasaros vakara sėda i laiveli, kuri varo, linguoja 
švelnaus vėjelio dvelkimas. Poetą supa ivairus vaizdai: 

optiniai — kruvinas saulėleidis, rasoti medžiu lapai, 
zvaigdzetas paukščiu takas*. akustiniai — Liucernos 
varpu gaudimas ir kalnu vėjelio šiurenimas, atnesas 
aromatini* rožių kvapa:

Medžiu ant saules kepintas lapas 
nuspindo rasa;
rožių is kalnu papūtė kvapas 
skania sveikata. >

Vija tai poetą nuteikia svajingai. Tačiau, budinga, 
jis sava lakia vaizduote neanalizuoja nei aplinkos gro
žio, nei geliu kvapsnio. Priešingai, — poetą užplūsta 
gyvi praeities „atminimai — atsitikimai“ ir jis, tartum 
dailininkas, vaizduotėje susikuria paraleliskus tėvynės 
vaizdus: jis regi palangėse pasistiebusius žemčiūgu ir 
jurginu žiedus; mato rūtomis pasipuosias sesutes, juod
bėrėli auginanti broli:

Ten, kur sesutes rūta dabina
kasas nuo mažens,
kur juodbėrėli brolis augina 
balnot ant rudens.

Palaipsniui poeto regimasis plotas auga, didėja ir 
jis įsivaizduoja kolosali vaizda: mėlyna juosta banguo- 
janca plačia Dubysa.

Susijaudinės poetas daugiau nebegali analizuoti pra
eities atminimu, ir jautriai skundžiasi.

Ko, ašarėlė, ko tu -per skruostą®
- kaip perlas riedi? . ..

Prabėgusios jaunystes ir pasiilgtos tėvynės atmini
mai galutinai supainioja isisiubavusius poeto jausmus. 
Tartum nebenoredamas tikėti praeities vizija, jis pats 
save klausia: „Tai vien tik sapnai?“

Eilėraščio nuotaika svajinga, lyriška. Pradžioje 
galima jausti nepaprasta rimti ir poeto sieloje, ir gam
tos stichijoje: 'poeto nuotaika su ramaus vakaro lyriz
mu nuostabiai suta/npa (teigiamas paralelizmas). Su
sidarę puiki proga7 pasvajoti, ir Maironis vaizduote 
nusikelia i tėvynė Lietuva.

Eilėraščio forma maestriskai atitinka turini, kad 
visai nekyla abejones Wl. Kozlovskio teigimu: „Ten, 
kur yra turinys, forma savaime atiranda.“ Daktiliai 
ir chorejai laužta banga rieda i prieki; jambai ir ana
pestai, tartum priešinga- banga, juos sulaiko'. Gauname 
darnu ritmo zaisma, primenanti ežero bangavima. Kryž
minis rimas — moteriskasis ir vyriškasis dar la
biau stiprina bangavimo ispudi.

Nagrinėdami eilerasti stilistiniu atžvilgiu, ran
dame įvairiu poetiniu priemonių. Daugiausia poelas 
vartoja epitetu (skaisčios bangos; žalias smaragdas aukso 
svajones; mėlyna juosta . . .), kurie dar labiau sureljefina 
vaizdus. Jau mažiau yra palyginimu. Eilėraščio pra
džioje jaučiame teigiama paralelizma tarp gamtos ir 
poeto nuoinikos.

Is figuru paminėtini: kreipimasis, pakartojimas, pa- 

ma: Liucernos varpai aukoja Dievui žmonių darbus; 
jurginu žiedai kreipia raudommarge kepure ir p.

Labai gražiai įpinta metonimija, kada visuma iš
reikšta daliniu vaizdii:

Medžiu ant saules kepintas lapas 
nuspindo rasa ...

Is figuru paminėtini: kreipimasis, pakartojimas, pa
klausimas, susukimas. x

Eilerastis nėra trumpas ir patiekia visa eile vaizdu. 
Tačiau juos visus i viena vienetą riša pagrindinė 
idėja — tėvynės ilgesio nenuramina ne gražiausia 
svetimo krašto gamta. Konkrečiau ja galima šitaip 
išreikšti: graži svetimo krašto gamta sukelia didesni 
savosios ievynes pasiilgima. '. 1946. I. 23.

Kuzmickis.

TOLKA APLANKE AUKŠTAS SVEČIAS
Vasario men. 24 d. i Tolko (Schleswig) lietuviu stovy

kla buvo atvykęs BALF pirminkas kun. Dr. K on - 
c i u,s. Jis susipažino su musu stovyklos gyvenimu ir jos 
kulturiniu bei švietimo daibu. Taip pat aplanke ir nu
fotografavo daugiavaikes seimas.

Susipažinęs su stovyklos spauda, paprašė jos Ameri
kon pasiusti. Gavo vienkartini leidini „Tolko Skautas“ 
ir visa komplektą savaitinio „Nemuno Aidas“. Trumpa 
laika pakalbėjęs, išvyko i Flensburga, o is ten išvyko i' - 
Danija ir Švedija.

Vasario 23 ir'25 d. stovyklps šoferiu kursu lankytojai 
laike egzaminus. Kursai buvo įsteigti spalio men. 15 d. 
ir štai pirmąją ju laida sėkmingai baigė 22 kursantai ir 
is vokiečiu ištaigu gavo šoferiu specialybes pažymėji
mus. . (B.)

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Hanau Lietuviu Visuomenei, 

Hanau Lietuviu Komitetui, Hanau Meno Ansambliui, 
Wiesbadeno Meno Ansambliui prisidejusiems prie mano 
mylimo vyro ir nepamainomo seimos rūpintojo — tėvo," 
tragiškai žuvusio

a. a. Kazimiero AUGUSTIN AVICI AUS 
laidotuvių, taip iškilmingai palydint velioni i amžino 
poilsio vieta.

Ypatingai dėkoju, musu a. a. mylima vyra ir tęva 
atpazinusiems nelaimes vietoje, p. p Binderiams ir as
meniškai prisidejusiems prie jo palaidojimo Hanau par. 
kunigams, p. Sileikiui, p. p. Steponavičiams, p. p. Radze- 
viciams, p. p. Norvaisams, p. Kudabai 'ir p. Basalykui, 
p. p. Kalvaiciams, muzikams p. Railai ir p. Gaucinei, p. 
p. Balakauskui, p. p. Kalvaiciams, muzikams p. Railai 
ir p. Gaucienei, p. Šilinienei, 8 b bloko gyventojams, p. 
Kuncienei, p. Br. ivanauskui, Hanau teisininkams ir 
pinigais mus paremusiems p. p. Sakalauskams ir p. 
Gustainienei ir visiems kitiems, vainikais ir kt. prisi- 
dejusiems-tariam nuoširdų a c i u !

Nuliūdusi žmona ir sūnūs.

Balys Gražulis

Mirtis ateina
(Is Nr. 6)

— Ar mums ne vistiek ...
Ligoninėje nerimas buvo dar didesnis. Seseles dau

giau klausėsi patranku dundėjimo, kaip vaiku deja
vimo. Koridoriuose ir patalpose buvo prisikimse žmo
nių ir veltui seseles stengėsi atstatyti tvarka. Visur 
garsiai kalbėjosi, verke ir nuogasciavo. Jazminai, 
atsisakė pietų, per diena pasiliko prie Mindaugėlio. 
Vaikas silpnai dejavo ir vos bepazino tėvus. Suke
pusios jo lupeles šnabždėjo “gerti“, o akys maldavo 
mama. Temperatūra buvo pakilusi virs keturiasdešim
ties laipsniu ir kompresai ant krūtinėlės išdžiūdavo 
kaip ant krosnies. Sutankejes pulsas vos buvo galima 
pajusti. Artėjo krizes valanda. Nenuleisdami akiu 

" stebėjo ji Jazminai.
Pamažu kambaryje pradėjo pilkėti, patranku dun

desys aptilo ir gūdi nepakeliama tyla grėsmė pakibo 
virs, vakaro tamsoje paskendusio, miestelio. Buvo 
jaučiama, kad ta tylti pratruks kuo nors baisiu. I 
sirdi pradėjo rinktis baime, dirksniai isitempe laukime. 
Ta grėsmė nustelbė net vaiko dejavimo. Nejauku it 
gudu pasidarė Jazminams. įtemptais dirksniais sėdėjo 
jie prie vienturčio loveles. Su kiekviena minute įsitem
pimas didėjo, keldamas klaikuma akyse, įžiūrima net, 
prieblandoje. Abudu jaute, kad toliau neišlaikys. Ir 
Jazminas neislaike.

— Tai Mirtis. As ja girdžiu šioje tyloje. Pasižiūrėk, 
— padavė jis žmonai ranka, — kaip as drebu. As 
jaučiu ja ateinant.

Anele net negalėjo suspausti jo rankos, ji virpėjo 
visu kunu.

—’ Man baisu ... — vos girdimai ii atsake.'
Ir nors šia valanda ju vaikas blaškėsi tarp gyvybes 

ir mirties, jie ne nepagalvojo apie ta mirti, kuriai 
spiriasi Mindaugėli*. Jie jaute Ana uz miesto,, žygiuo
jančia > per tautu lavonas. #

Tanenusakoma baime prikėlė ir vėl savisaugos 
instikta Jazmine. Jis augo, kaupėsi ir patruko 
žodžiais. ' H

— Anele, daugiau as neištversiu. As negaliu. Ir 
negalima taip be ko>os pasiduoti. Ka mirties laukti, 
jei dar galima nuo jos gelbėtis. Viskas juk Dievo 
rankose. Kas gelbstisi, tam ir Jis padeda.Jei lemta 
gyventi, tai jis išveš Mindaugėli gyva per speigą, ir 
bombų kruša. Čia likus mes jam labiau nepadesim, 
kaip ir kelyje. Kas prižiuręs ji kovu metu miestė. Ar 
tai rūpės gydytojams? Ar jam bus ne tas pats 
griovy, ar vagone? As netikiu, kad vaikas užšaltu 
tėvo rankose! Rytoj as jus abu paimsiu ar tu nori, ar 
ne. Važiuosim ne toli. Tik keliolika valandų ir busim 
uz Eibes. Ten jau Mirtis musu nepavys. Ten rasim 
ligonine ir gydysim ji. Kelyje mes abu mokėsim su
rasti jam šilimos, surasim ir budu pakeisti kompresą. 
Tėvai juk viską gali. Viską del savo vaiko gyvybes!

Aneles jo žodžiai neisgasdino ir neužgavo. Visa 
atgijusi ji atsiliepe:

— As senai norėjau tau pasakyti, bet bijojau Dievo 
ištarti tokius žodžius. — Ji nutilo. Paskui, isdriso:. — 
Geriau jau palaidoti, negu žinoti vaiko busiant 
vergu. Ka Dievas duos —• čia, ir mirtis. Rytoj . . .

Sakini nutraukė duslus sniokstimas, lyg dejuoda
mas praskrido virs ligonines sviedinys ir. apkurtinan
čiu trenksmu sprogo netoliese. Keli stiklai susprogo 
ir pabiro ant loveles. Ro to pradėjo miestelyje kun
kuliuoti pragaras. Atskiru sprogimu jau nebuvo ga
lima išskirti. Ligoninėje kilo sumišimas, klyksmas, bė
giojimas. Seseles, tėvai, griebė ligonius ir bego žemyn 
i slėptuvė. Jazminas instiktyviai sugriebė Mindaugėli 
i glebi, isuko i antklode — ir mėtėsi pro duris. Jaz- 
miniene paseke is paskos. Staiga užgeso elektra ir 
tik jusles vedami Jazminai pasiekė rusi. Per keletą 
minūciu rūsys prisikimšo drebančiu. Bet, kaip staiga 
prasidėjo, taip staiga apšaudymas ir nutilo. Svie
diniu sprogimas girdėjosi kažkur salia' miestelio.

Pradėjus ligonius nesti vėl i viršų. Jazminas, nieko 
nesakydamas .žmonai, nusivilko paltd, susuko i ji 
Mindaugėli ir, islipes is rūsio, pasuko išoriniu duru 
link. Anele jo nelaikė. Tamsoje niekas ju išeinant ir 

nepastebejo* Per. deganti miesteli, griuvėsius, įoer* 
sumisusios kariuomenes burtus Jazminai prabėgo 
neatsikvepdami. Prie lagerio nebuvo jokios sargy
bos, ne žmonių. Visi buvę isbege i slėptuvės. .

— Tu paruošk kelionei tik ta, kas reikalinga vai
kui. Kitkas telieka. Ir pati gerai apsirenk. O as begu 
i stoti pažiūrėti ar dar tebeina koks traukinys. Ryt 
dienos nėr ko laukti, —• padejes vaika ant lovos, Jaz
minas skubiai pasakė žmonai ir išbėgo.

Sugrįžo tik po poros valandų ir tuoj pradėjo pasa
koti:

— Traukiniai nebeina jau nuo vakar vakaro. Ge
ležinkelio linija perkirsta. Tik pasiekus Goerlitza dar 
butu vilties išvažiuoti. Mes neturim ko rinktis. As api- 
begau visa miesteli, norėdamas pasamdyti vežimo,: 
— veltui. Ne roguciu nupirkti negalėjau. Nieks ir 
girdėt nenori. Bet as jas turiu. Paskolinau, neva su
žeistam vaikui i ligonine nuvežti. Tuojau isvaziave 
Goerlitza mes pasieksim dar pries ryta. Jei tik sus
pėsim prasmukti, kol neatkirto plentą. Delsti nega
lima ne minutes. Ruoškis. /

Anelei sirdis nustojo trumpai valandėlei plakti. Bet 
greit atsigavusi, žodžio netardama,' ji šoko ruošti 
Mindaugėli. Vaikas miegojo. Neatsibudo ne kai jam 
uždėjo nauja kompresą, nejuto kaip buvo isuktas i 
pagalvius, neatsibudo ne pririšant prie roguciu. Pa
like viską, tik apsirenge po pora eiluciu, viena ant 
kitos, pasiėmė pora lagaminėliu su reikmenimis Min
daugėliui, be gailesčio uždare duris. ,

Lauke selo pūga. Švilpė ir kauke vejas, aplink 
miesteli sproginėjo sviediniai. Atrodė, kad blogosios 
žmogaus ir ganios jėgos susijungė bėgliams užkirsti 
kelia. Bet drąsus yra tie, kurie nuo mirties bėga. Ne' 
sekundei nesudvejojo Jazminai. Nepagalvojo kas 
lauke kelyje, kur važiuos — visos mintys kaupėsi i 
viena taska: Mirtis ateina. Kupini energijos, pasiry
žimo iveikti visas kliūtis ir mirti, pasiėmė jie uz rogu
ciu virvutes, isireze — ir tvirtu, sparčiu žingsniu pradė
jo kelione per ugni ir nežinia.

Kuri laika dar šmėžavo ant sniego ju šešėliai, bet, 
netrukus, ir jie dingo naktyje.

(Pabaiga)
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Atsiminimu nuotrupos apie Jurgi Elisoną

sužavėti, įtraukti i darba. 
remdamasis jis kalbėdavo 

herbariumus, vabzdžiu, dru- 
visus mokinius, bet tiems,

Maždaug pries 25 metus Panevėžio berniuku gim
nazijoje man trejetą metu teko būti a. a. Jurgio Eli
sono mokiniu. 1, 111, IV klasėje (antroje klasėje neteko 

l būti) jis dėstė gamtos mokslus-negyvaja gamta, bota
nika, zoologija. Šiandien 'po tiek metu' jau sunkiai be
prisimenu, kaip jis aiškino mokiniams savo dėsto
muosius dalykus, ir kiek išliko atsiminimu nuotrupu, 
jos liečia ji ne tiek kaip mokytoja, kuris aiškino apie 
žiedo taurele, balandžio kojeles, lietuvišku lauku ak
menėlius ar lietuviško pilko vilko kaulus, kiek kaip 
pedagogą, lietuviškos gamtos mylėtoja ir įvairiu lituani
stiniu darbu organizatorių. •

Pirmiausia vis dėlto reikia keletą žodžiu pasakyti 
apie velioni, kaip mokytoja, savo dalyku dėstytoja. 
Kiek mano atmintis siekia, Elisonas lietuviško gamtos 
mokslo darbininkas, mokiniu dėmėsi kreipdavo i tuos 
dalykus, kurie Lietuvoje čia pat yra. Štai negyvosios 
gamtos objektai-zerutis, kvarcas, ir jis situos dalykus 
smulkiausiai; stačiai kalte kale mums i galvas. Granitas, 
auksas, sidabras-grazu ir brangu, bet tai nėra lietuviui 
taip artimp, kaip lietuviškieji akmenėliai, kuriuos pa
žinti mokslą einančio lietuvio pareiga, o mokytojo- 

. supažindinti, idiegti tiems dalykams meile.
Botanika jo irgi ribojosi lietuviškąją žeme. Maža to, 

kad jis vadovėlyje praleisdavo lietuviukui svetimus 
dalykus, sustodamas beveik tik ties Lietuvos grybais ir 
augalais. Kad mokinys gamtos dalykais tiesiog susirgtu, 
o tuo pačiu pasitarnautu ir mokslo reikalui, J. Elisonas 
rasdavo budu mokiniams 
Sakysim, savo autoritetu 
mokiniams, kad jie rinktu 
giu rinkinius. įkalbinėdavo
kurie gaudavo blogesnius pažymius, tiesiog pareiga uždė
davo pristatyti rudeni jam gražiai i albuma sudėta 
pluošta vienodu popieriaus lapu, o prie kiekvieno lapo- 
kokia nors pievos žole, augalas gražiai ištiestais ir 
sudžiovintais lapais. Apačioje būtinai turi, būti užrašyta, 
kaip ta augala žmones' vadina. Tokios pat istorijos 
vykdavo ir su gyvūnijos pasaulio tvariniais, Kas. pasi
žadėdavo ar privalėdavo sudaryti rinkini, tas laisvai 
galėdavo nuėjės i vaistine nusipirkti buteliuką eterio 
ar formalino vabzdžiams ar drugiams konservuoti: J. 
Elisonas jau is anksto susitardavo su vaistininkais (Za- 
borskiu ir Laurinaičiu), kad šie mokiniams tu dalyku 
parduotu. Man, nors vėliau i gamtininkus ir neišėjau, 
yra taip pat teke savanoriškai raišioti prie lapu auga
lus, gaudyti drugelius, vabzdelius, dėlioti juos i deg
tuku dezute, o paskui nuodyti eteriu.

Duodavo jis mokiniams, savo mokslinio darbo mažie
siems padėjėjams, ir kitokiu uždaviniu. Atsimenu, kaž
kurioje klasėje būnant, trumpu atostogų, bene Sek
minių, mefu buvo duotas savanoriskas uždavinys su
rinkti savo teviskese žinomus debesų pavadinimus. Kad 
tas darbas vis dėlto susilauktu teigiamu rezultatu, kad 
rinkėjai jaustu tikrai praktiška norą klausinėti tėvus 
ar kaimynus, kaip kurie debesys vadinasi, buvo paža
dėta visiems stropiems rinkėjams, atsilyginti penketu
kais. Neatsimenu kiek mokiniu tokius pavadinimus 
grize is atostogų iteike; žinau tik, kad as pats užsidir
bau penketuką, o mano vienas bėnkraklasis — viene
tuką. Mat, budrus ^mokytojas lengvai pastebėjo ,kad 
mokinys, norėdamas pelnyti gera pažymi, debesų pava- 
dįnimus ne is žmonių užraše, bet pats sukure...

Gerai, sąžiningai užrašyta medžiaga velionis panau
dojo savo gausiems mokslo darbams tiek gamtos, tiek 
ethografijos ar tautosakos srities.

z Žinodami, kad ju mokytojas J. Elisonas renka viso
kias senienas, retus dalykus, įdomesnius akmenis ir, kas 
tikrai verta, krauna i gimnazijos gamtos muziejų, o 
vėliau ir i miesto muziejų, kurio jis pasidarė tvarky

ki tojas, nuolatos dar paskatinami mokiniai ka retesnio 
suradę ir tempdavo jam. Kur apylinkėje ne vienas gim
nazistas būdavo, jau ir tėvai, žinodami is savo vaiku 
pasakojimu, kad ju vaiku mokytojas taip mėgsta rinkti 
visokius gamtos dalykus ir senienas, mėgdavo kartais 
tarp saves linksmai nusiteike lyg ir is savo vaiku, lyg 
is ju mokytojo p'asisaipyti: girdi, jei vaikas nori is gam
tos dalyku penketuką gauti, reikia tik prisikisus kišenes 
akmenų nusinesti. Toks juokas nebuvo piktas, bet jis 
gana budingas J. Elisono veiklai charakterizuoti. O, 
kad visi butu buvę tpkie lituanistiniu dalyku moky
tojai, Lietuva butu surinkusi visa tautosaka, seniai 
turėjusi savo žodyną, isleidusi gražiausius gamtos ir 
geografijos vadovėlius ir dar ne viena gražu darba nu
dirbusi, nekalbant apie tanku tinklą muziejui

Man nėra teke (matyt, kitu kuriuo nors budu issipir- 
kau, o gal ir nebuvau gavės jokios pareigos, šiandien 
nebeatsimenu), bet ne vienas mano draugas zemesnese 
klasėse (bene trecioje ar ketvirtoje) istisas valandas išsė
dėdavo prie Nevezio, begaudydami certaplaukius. Kai gau
davo ydvejetuka ir nepajėgdavo issitaisyti, J. Elisonas duo- 

— davo uždavinį nebe is knygos kalti, bet pasėdėti prie 
upes ir pririnkti certaplaukiu ... Atrodo, kad vienam 
kitam toks uždavinys lengvesnis būdavo, negu knyga 
vartyti.

J. Elisonas visur lituanistikos moksluose buvo kruop
ius. Jis yra surinkęs, sugrupavęs ir paskelbęs daug 
tautosakos įvairiomis temomis, surinkęs daugybe etno- 
grafiniu dalyku, bet jis puikiai mokėdavo taip pat i 
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jungti i .įvairius darbus ir savo mokinius, kurie, lyg 
skruzdeles, nešdavo, rinkdavo, rašydavo, paisydavo vis 
jam, o jis atiduodavo kur reikia ar pats panaudodavo 
savo rašomiems darbams. Jis per mokinius rinko žo
džius lietuviu kalbos žodynui, rinko tautosaka-pasakas, 
dainas ir niekad nepraleisdavo progos priminti moki
niams kuri nors jau žinoma uždavinį ar duoti nauja.

Drausmingumas, tvarkingumas, svarumas, darbštu
mas, saziningumas-tai didieji reikalavimai, kuriu metu 
mokiniai visada geriausiai laikydavosi. Gatvėje pro ji 
mokinys niekad nedrisdavo praeiti atsilapojęs, atsise
giojęs; nesusisukaves, pasisiauses taip pat nedrisk nie
kur pasirodyti jam akyse. Nedrisk meluoti, apgaudinėti. 
Jei pagaudavo netvarkingai strodanti ar nusikalsianti 
mokini, dažnai tuojau pat pabardavo ar ir bausme 
paskirdavo bet to ivykio dažniausia nepraleisdavo ir 
klasėje nepaminejes. Jeigu jis, atėjės i pamoka, nera
mus žingsniuoja po klase ir pradeda pasakoti istorija, 
kuri nieko bendra' neturi su gamtos dalykais, vadinas, 
kas nors yra kuo nors nusikaltęs, ir tada visi laukia 
kokiu naujausiu ivykiu ta istorija baigsis, kas bus kaltiy 
ninkasJir kokia ištarme. Dar labiau drebėdavo sirdis£ 
jei rc/kalas būdavo žinomas jau is anksto. O bausti, 
skaudžiai, rodos, niekada nebausdavo. Gal labiausiai 
veikdavo tie jo sugėdinamieji pamokymai, tas mokinio 
'dėmesio atkreipimas i pati save. Atsimenu; viena pa
moka jis nepatenkintas ilgai pasakojo apie pasisiausu- 
sius ešerius. Pasakojo visa puse pamokos ir pagaliau 
atidengė kortas: girdi, tokiu ešeriu frantu yra ir musu 
klasėje, kurie vaikščioja apžėlė; ilgais plaukais, nemėgsta 
tvarkingai nusikirpti (pats trumpai nusikirpes nešio
davo), ir pagaliau išvardijo tuos ešerius, kuriu tarpe 
ir as buvau. Tikrai, po tokios pamokos geda saves, 
mokytojo ir draugu.

O nelaimėje, bedoje visada mokini paguosdavo, sura
mindavo, padėdavo.
’ Nesiimdamas čia vertinti Jurgio Elisono darbu; palin
kimu ir pomėgiu, o tik pažymėdamas savo atsiminimu 
trupinėlius, baigdamas noriu paminėti, kad velionis 
karta pamokos metu yra kažkaip pasipasakojęs (bene 
man IV klasėje mokantis), kad jo mėgiamiausias poetas 
esąs Balys Sruoga. Su šiuo poetu jis mokėsis kartu 
Panevėžio'realinėj gimnazijoj. Žodžiu, senas bičiulis, ir 
B. Sruogos simbolizmas jam tikrai patinkąs. Tai esąs 
brangiausias jam poetas.

K. Arenas

< Del musu santykiu su lenkais
Istorijos eigoje musu santykiai su lenkais buvo blo

gi (iki Jogailos), oficialiai geri ar gan geri iki “Auš
ros4' sukelto sąjūdžio, blogi iki Lenkijos katastrofos. 
Dabar turi ivykti dvasinis tautu atgimimas; tautu santy
kiuose daug kas turi pasikeisti i gerąją, i taikos bei 
sugyvenimo puse. Nuo “Austos“, kaipo lietuviu nacio
nalinio renesanso reiskejos, pasirodymo lietuviu santy
kiai su lenkais turėjo pablogėti; jei to nebutu buvę, tai 
mes, kaipo tauta, butumem praradę arba sužaloję savo 
nacionaline individualybe: lietuviai butu sulenkėje taip, 
kaip buvo sulenkeje musu aristokratai. Reakcija ir lenku 
kalbos itaka musu tautai' sukėlė nepasitikejima ir an- 
tagonizma tarp musu ir lenku, kuris vėliau buvo ypa
čiai paastrejes del Vilniaus, o karui prasidėjus, netikėtai 
dauguma lietuviu pradėjo užjaust ir gailėtis lenku ju 
nelaimėje; oficiozine spauda turėjo lietuvius ispet, kad 
jie savo simpatijas internuotiems lenkams kiek priver
žtu. '

Lietuviu 'tauta savo nepriklausomybes laikais susi
formavo ir išryškino savo tautine individualybe ir kul
tūrinių atžvilgiu tapo savarankiška; musu tauta civili
zuotomis priemonėmis negali būti nei surusinta, nei 
sulenkinta, tad šiandien atkrinta reikalas bijoti nutau
tinimo; šiandien gresia musu tautai pavojus būti 
isbarstyai ir Lietuvai kolonizuotai. Is lenku puses toks 
pavojus Lietuvai negresia. Šiandien butu komiška ir 
žalinga ginčytis del Vilniaus, kuris yra valdomas nei 
lenku, nei lietuviu, o tik rusu. Rusai po Lenkijos katas
trofos Vilnių “atidavė“ Lietuvai, bet užtat pasiėmė 
visa Lietuva; naciai taip pat pripažino Vilnių Lietuvai, 
betgi okupavę ja, nepripažino pačios Lietuvos, kaip 
valstybes. Taigi dar karta pasirodė, kad musu kaimy
nai is Vakaru ir is Rytu nėra mums draugai, tad, gali
mas daiktas, jog,ateityje teks mums ne tautiniais, bet 
valstybiniais motyvais orientuotis i Lenkija. Jei Lepkija 
metu, tad Vokietija nebebus mums kaimyne, o jei taip, 
bus laisva ir jos sienos vakaruose bus tokios, kaip šiuo 
tai ir ūkiški interesai verstu mus artimai sugyventi su 
Lenkija. 1 .

Nors nuo notaikos svyruoja, bet istorija rodo, jog Lie
tuvos likimas yra paslaptingai susijęs su Lenkijos 
likimu: Lietuva kyla ir griūva kartu su Lenkija. Daug

Jonas Rimasauskas

Mirtis pumoje
Gruodas. Salta. Sninga. Pusto.
Laukuose vejas ir nyku — \
Išalkę skuba pilkos gretos:
Veiduos mirtis, širdy sunku ...

Palaukite, draugai, nebekit,
Man sunkiasi is kojų kraujas —
I veidą smūgis, vienas, antras ...
Po jo ir vėl: skaudesnis, naujas.

Jus skubate. Negirdite. Paliekate.
Paliekate, draugaį, mane . ..
Matau kai krinta ir jums smūgiai
Nejau klaįotume kaip valkatos sapne. 

I
Keliaukite, draugai, gana — klumpu
Palikite kely mane ... Sudie! ...
Aplinkui vejas, pusto, salta------------
Jums ryt mirtis, o man šiandie.

KZ, Stutthof

1944. sausio m. 18 d.

*

Kiekvienas tikras darbas yra tikroji auka
Visagaliui. ' E. Peters.

*

Karstas prakaitas turi lašėti nuo kaktos, nes 
reikia, kad darbas girtu darbininką. Šileris.

¥

kas is musu jaunimo po pirmojo pasaulinio karo mane, 
kad Lenkija esanti Lietuvos priešas Nr 1, kad Lenkijai 
žlugus Lietuvos laisvei nebegrestu joks pavojus, bet 
realybe parode visai ka kita; pasirodė, kad kai nėra 
nepriklausomos Lenkijos, tad negali būti ir nepriklau
somos Lietuvos.

Jogailos ir Jadvygos darbas yra lemiamos ir neišdil
domos reikšmes musu tautos pasauleziurai ir kultūrai: 
jei mes ne is lenku butumem gave krikščionybe, tad 
pagal musu anų laiku valdovu politika Rytuose mes ja 
butumem gave is rytu ir butumem radikaliai surusėję; 
is vokiečiu musu tauta negalėjo priimti krikscionybes 
del to, kad ja pirso plėšrusis vokiečiu kryžeiviu ordinas, 
sunaikinęs musu tautos brolius-prusus ir įsikūręs ju 
zemeje. Katalikybe dvasiškai suartino mus su lenkais 
ir ispaude musu tautai palinkima i Vakaru kultūra. Jei 
1918—19 metais mes nesubolsevikejome, tai tik del to, 
kad buvome išauklėti katalikybes dvasioje.

Turint tai visa galvoje, mums reikia savo nuotaikas 
reviduoti nepriklausomos ir demokratiškos Lenkijos 
atžvilgiu; Lietuvoje persiorientavimas vyksta; ten šiuo 
metu nei vienas Lietuvos patriotas Lenkijos nebelaiko 
Lietuvos priešu Nr 1. Ateities politines konjunktūras ir 
situacijas sunku numatyt, betgi gali atsitikti taip, jog 
demokratiška Lietuva virs vėl, kaip Grunvaldo metu, 
Lenkijos draugu Nr 1. Jau dabar laisvoji lenku spauda 
Vakaru Europoj ir Amerikoj parodo mums užuojautos 
ir nuoširdumo, o i nuoširdumą šiuo metu mes turime 
reaguoti be jokiu rezervu, be jokiu “bet“ ir “jei“. 
Sustingti tose nuotaikose, kuriomis gyvenome kovodami 
del Vilniaus, butu per daug archaiška ir disonansiska 
su angloamerikieciu idėjomis. Vakaru demokratijos sie
kia visu tautu broliškumo, visuotines taikos. Ir tai 
gražu, tad reikia ir lenkams ir lietuviams užmiršt senus 
ginčus ir priešingumus ir pradėt nauja ir gražesni sugy
venimą, negu pries kara kad buvo. Karo ątnestos kan
čios butu beprasmiskos, jei vėl tautos pradėtu kartot 
tas paciaš prieškarines klaidas ir jei vėl pradėtu ginčus 
be galo. — J. Gs.—
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Ar vokiečiai turi pagrindo skustis /
< f * \

Is pasikalbėjimu su vokiečiais ir is ju spaudos seka, 
kad jie jaučias jau pernelyg skaudžiai nubausti ju 
pralaimėto karo pasėkoje, girdi, ju miestai esą* 
sugriauti, pramone sunaikinta, sunkiosios pramones 
visiškai nebeteke, prekybini laivyną praradę, taip pat 
praradę anglies ir rudu klodus, nustoję derlingiausiu 
žemes plotu ir apie 10 milijonu gyventoju, kuriu apie 
6 milijonai pajėgiausiu vyru. O kur karo invalydai, 
kurie ilgus metus sudarys vokiečiu tautai sunkia našta. 
Be to, esą priversti priimti apie 8 mil. vokiečiu is 
Čeko - Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos ir su jais dalintis 
savo skurdžiais ištekliais. Pagaliau tolimesnis svetim
šaliu pasilikimas krašte juos is lygsvaros varas.

Čia suminėtieji vokiečiu samprotavimai nėra ju is 
piršto išlaužti. Vokiečiu tauta šiame kare tikrai 
patyrė visas karo baisenybes, kuriu nežinojo aname 
kare, nors ir buvo nugalėta. Tada Vokietijos miestai 
liko karo veik nepaliesti, jos pramone nesunaikinta, 

\ prarastos teritorijos plotas buvo nežymus. Tiesa, k^ro 
frontuose nustojo apie 4 milijonus vyru, bet civiliai 
krašto gyventojai savo kailiu karo baisenybių nepatyrė 
ir tikrojo vaizdo nepažino, nes karas buvo vedamas 
svetimose zemese.

Bet ta aplinkybe, kad vokiečiu tauta is ano karo 
išėjo beveik nenubausta, nors kara ir prakišo, ja 
paskatino nedelsiant ruoštis revanšui. Turint omenyje: 
a/kad vokiečiu tauta nuo amžių buvo ekspansyvi ir 
sieke igyvendinti savo hegemonija pasaulyje; b/kad 
vokiečiu tauta lygiai kaip ir žydu tauta save laike 
pranašesne uz visas kitas tautas ir vienintele tauta, 
kuriai pačios prigimties skirta kitas tautas valdyti;

. c/kad vokiečiu filosofo F. Nietsche teigimu tik vokiečiu 
tauta pagimdysianti virszmogius (Ubermensdien), galima 
suprasti, kSdel vokiečiu tautoje iškilo vadu koks tai 
be/kilmes ir be tėvo vardo prašalaitis Adolf Hitler, kurs 
driso viešai save vadinti Dievo' Apveizdos siustu 
vokiečiu tautai, kad ja išvesti galyben, ir 80 milijonu 
tauta ji pripažino savo tautos savotiškų mesiju, nes 
jo asmenyje mate tai, ko ji is seno troško, ka ji 
savo pasąmonėje ugdė ir šimtmečiais sieke, t. y. 
vokiečiu tautos pergales ir galybes. Žodžiu, Adolf 
Hilter buvo vokiečiu tautos luketeciu ir troškimu 
sinteze.

Is pasakyto kaip tik seka labai svarbi išvada, būtent; 
vokiečiu tautos atsakingumas uz i dangų keršto 
saukiančius veiksmus, atliktus Adolf- Hitler vardu, nes 
jis buvo ne daugiau, kaip vokiečiu tautos Treuhaender, 
nuo 1933 metu veikes vokiečiu tautos įgaliojimas.

Pripažinę, kad Adolf Hitler buvo vokiečiu tautos 
siekimu ir valios isreiskejas, dabar galime panagrinėti, 
ar vok. tauta tikrai dabar yra pernelyg skaudžiai 
nubausta.

Paprastai kara prakisusiai tautai sukraunama visi 
jos padarytieji nuostoliai. Bet vokiečiu- tauta turi atsa
kyti ne todėl, kad ji si kara pralaimėjo, bet todėl, kad 
ji ta kara pradėjo ir, svarbiausia, kad ji ta kara vede 
pamindama tarptautines teises nuostatus ir elemeiitaris- 
kiausius žmoniškumo principus. - . '
' Kad vokiečiu Reichas si kara pradėjo, rodos, 
netenka daug kalbėti. Mes visi prisimename 1939 metu 
data, kurioje vokiečiu Reichas paskelbė Lenkijai kara, 
nebūdamas jos išprovokuotas, bet reikalaudamas 
Danzigo miesto su jo apylinkėmis ir Lenku Koridoriaus 
i jura. Bet tikrenyheje Reichas pradėjo savo ginklais 
žvanginti pora * metu anksčiau, jėga pasigrobdamas 
Ruhro krasta, paskiau Austrijos valstybe, toliau 
Sudėtu krasta ir Čekija su Slovakija, pagaliau is 
Lietuvos atplėšė Klaipėdos 'krasta. Ir kas būdingiausia, 
kad po kiekvienos „operacijos“ Ad. Hitler iškilmingai 
visam pasauliui pareikšdavo, kąd tai esanti paskutine 
jo auka. Ta aplinkybe, kad pačios aukos nepajege 
prieš Reicho galybe pakelti ginklo, is to neseka, kad 
vokiečiu Reichas nebuvo okulos roleje.

Beto, karui isiliepsnoius, Reichas puolė sekančius 
neutralius kraštus: Belgija, Olandija, Danija, Norvegija,

Liūdnas, radinys
Scerbos miškuose Pomorzeje rasta kolektyvus 12 000 

žmonių, naciu nužudytu,, karstai. Specialine komisija, 
kuri stengiasi identifikuoti nelaimingųjų auku lavonus, 
yra nustačiusi jog žymia dali nuzudytuju sudaro lenkai, 
rumunai ir lietuviai. Be tu rasta 300 lavonu rusu, kurie 
buvo internuoti Augustavo lageryje. Traukdamiesi vo
kiečiai norėjo užslėpti savo barbariškus nusikaltimu 
pėdsakus, todėl privertė žydus iškasti nelaimingųjų auku 
lavonus, kurie jau buvo irimo stadijoj, ir degint juos. 
Visi Augustavo apylinkes kalviai buvo priversti dirbti 
specialius kablius lavonams traukti is kapu. Šito bjau
raus darbo vykdytojai buvo susaudyti po to, kai jie savo 
darba baigė.

MUSU VILTIS

Liuksemburgą, Jugoslavija, Vengrija. Tokiu budu ne
gali kilti abejonių, kad vokiečiu Reichas ai kara pradė
jo ir, kad jis yra šio karo kaltininkas, todėl ir turi 
pakelti visa karo kaina n'e tik savo, bet ir visu kitu, 
tautu, kurios jo buvo užpultos arba kitu budu pri
verstos stoti i kara.

Be to dar maža, kad vokiečiu Reichas pradėjo si 
kara ir ji prakišo: jis, vesdamas si kara, sieke ne tik 
užkariauti teritorijos, bet ir erdves vokiečiu tautai, t. 
y. teritorijos be gyventoju, kur galėtu patogiai koloni
zuoti vokiečiu tautos perteklių, kuris buvo dirbtinai 
ugdomas, teikiant skąitlingu seimu motinoms visokias 
premijas ir atzymejimus. Kada jau buvo užkariauti 
milžiniški Rusijos plotai, 1942 metais.

Himlerio organas “Das Schwarze Korps“ rase, kad 
užkariautiems plotams valdyti reikalinga 20 milijonu 
vokiečiu, kuri skaičių vokietes turinčios parūpinti. Tas 
pats laikraštis buvo apsprendes ir mažesniu tautu likimą 
būtent, kad jos po šio karo (žinoma Reichui laimėjus) 
turėsiančios nuo žemes paviršiaus dingti,x kaip lasas 
vandens nuo karsto akmens. Kad taip butu ^atsitikę,
netenka abejoti, žinant kaip buvo pasielgta su žydu 
tauta, o taip pat su lenku, čeku, graiku, serbu, kurios 
taip pat be atodairos buvo naikinamos, nors dar karas 
nebuvo baigtas. Nebuvo glostomos ir visos kitos, vo
kiečiu nukariautos tautos. Visur buvo imami ikaitai ir 
masiniai žudomi. Štai ir musu Vilniuje net vienu kartu 
viešai buvo sušaudyta 11 įkaitu, žinoma, pačiu inteli
gentiškiausių ir naudingiausiu kraštui. Buvo įvykdyta 
ir stambesniu susaudyniu. Kai Svencioneliu apylinkėje 
greičiausiai rusu parašiutininku, buvo ant kelio miške 
nušauti du civilines valdžios pareigūnai — vokiečiai, toje 
apylinkėje buvo sušaudyta 400 vyru, moterų ir vaiku ir 
sudeginta keletas kaimu. Kaip lengvapėdiškai Reicho 
pareigūnai žiurėjo i užimtu kraštu žmonių gyvybe,-dar 
vienas budingas pavyzdys. Is Babtų apylinkėje prie
varta apgyvendintu svetimuose ūkiuose vokiečiu — 
repatrijantu, vienas buvo rastas negyvas, papiautas. 
Hekstra sušauktas Nabersbergo žymiausiu Kaunu vo
kiečiu civil, valdžios atstovu pasitarimas be jokiu skru
pulu,- Baberšbergui pasiūlius, nutarė Babtų apylinkėje 
susaudyti 300 žmonių. Bet ten buvęs vokiečiu teismo 
prokuroras Lichtenšteinas, anksčiau buvęs Lietuvoje ad
vokatas, nutarimo vykdymui pasipriešino, kol nebus 
Lietuvos teismu praktikoje tokio atsitikimo nesą buvę, 
vietoje ištirta ar tikrai tas vokietis yra papiautas, nes 
kad Lietuvoje žmogus žmogų piautu. Vokiečiu Saugumo 
Viršininkui'prita/us ir su gydytoju sutarus ta pat diena 
vietoje ' buvo apžiūrėtas lavonas ir konstatuota, kad 
negyvėlis pats pasipjovė- ir paliko net rašteli, kad sau 
gala Jaras nebegaledamas moraliai pernešti sudarytu 
gyvenimo sąlygų. Žinoma, 300 Babtų apylinkes gyventoju 
liko gyvi.

Bet netenka stebėtis tokiu vokiečiu tautos žiaurumu, 
nes jis plaukia is Ad. Hitler “evangelijos“, t. y. “Mein 
Kampf“ ir is NSDAP programos. Juk anot “Mein 
Kampf“ visos pasaulio tautos' tėra tik trasa vokiečiu 
tautai. Be to moraliniu atžvilgiu laikoma visa teisėta, 
teisinga ir gražu, kas naudinga vokiečiu tautai. Taigt, 
jeigu vokiečiu tautai reikalinga erdve, tai kankinimas 
kitu tautu ne tik leistas, bet ir girtinas darba's. Todėl 
netenka perdaug stebėtis del buvusiu žiaurumu 437 
stovyklose del žiaurumu su pagautais užkariautuose 
kraštuose darbams, del užkariautu apiplėšimu, nes tas 
viskas seka is “Mein Kampf“ ir NSDAP programos.

Taigi turint omenyje vokiečiu tautos bestialiskus ke
tinimus kitu tautu atžvilgiu ir Cingis Chano laiku pa
vartotus karo metu metodus, ar galima sutikti, kad 
vokiečiu tauta yra pernelyg skaudžiai nubausta? Mums 
atrodo, kad ji dar toligrazu nėra ispirkusi savo sunkiuju 
nuodėmių, padarytu zpiogaus, kaip Dievo paveikslo 
atžvilgiu ir atžvilgiu kitu tautu, i kuriu seimą ir ji pati 
šiandien pretenduoja. J. G.

Rašo lenku (Fuldoj) laikraštis “Gazeta Polska“ Nr. 1 
(31):

Mums syarbu sužinoti, kokie ir is kur lietuviai pateko 
i tuos masinius kapus; is Seinu-Punsko apygardos, is 
Užnemunės evakuoti ar pabėgėliai, ar is kitur, pvz. "is 
Stutthofo konclagerio. Ar tai nebus daugumoj uznemu- 
nieciai, pabege nuo ivairiu “mobilizacijų“ ar evakuoti 
nuo frqnto. O gal tiesiai sunaikintu tam, kad butu 
ištuštinta erdve kolonizacijai. Jei taip, tad daugiausia 
i tuos kapus bus pateke lietuviu is Seinu-Punsko apy
gardos, kuri jau buvo aneksuota, prijungta prie Reicho 
ir valdoma is Rytprusiu, kaip ju dalis. Si erdve buvo 
“reikalinga ištuštinimo“.

Nr. 7

A. a. K. Augustinavicius
1946 m. vasario men. 11d. Hanau a. M. lietuviu visuo

mene, ypač pazistamus, draugus ir artimuosius aukrete 
staigi, tragiška a. a. Kazimiero Augustinaviciaus mirtis.

•
Velionis gimė 1909. I. 4d, Žiežmariu miestely, ūkiniu-., 

ku šeimoje. Pradžios mokslą baigė Žiežmariu mst., o 
Kaune („Ausros“) Gimnazija 1931 m. lapkričio men. 1d. 
atsargos jaun. leitenanto laipsny palieka Karo Moky
kloje ir 1932 m. spaliu 5 d. stoja i Kauno S. D. Kalė
jimą budinčiu valdininku. 1934 m. gegužes men. 7 d. 
skiriamas Rokiškio Arešto Namu Viršininko pareigoms. 
1935 m. lapkričio men. 15 d. Kretingos Kalėjimo, Vir
šininku. 1937 m. sausio men: '14 d. uz pasižymėjimus 
pakeliamas i atsargos • leitenanto laipsni, 1939 m. va- x 
sario men. 28 d. skiriamas Siauliu S. D. Kalėjimo Ad-_ 
ministracijos Viršininku ir 1939 m. lapkričio men. 18d. 
is Siauliu iškeliamas i Vilniaus S. D. Kalėjimą.

/
Deja, 1940 m. savo pamėgta tarnyba tdri palikti ir 

skiriamas buv. Lenkijos Pašto Taupomosios Kasos Vil
niaus Skyriaus Likvidatoriaus įstaigos Reikalu Vedeju.

1941 ui. rugsėjo men. 17 d. grizta vėl i Vilniaus Mo
terų Kalėjimą Viršininko pareigoms ir 1942 m. gegužes 
men. 16 d. skiriamas Vilniaus S. D. Kalėjimo Viršininku. -

Daug vargo ir nemalonumu velionis turėjo, eidamas 
savo pareigas, įvairiu okupacijų metu. Širdyje pilnas 
sielvarto būdamas, daug > nemigo naktų praleidęs be
sirūpindamas savo pamylėtais kaliniais, niekam, savo 
pėrgyvenimu nerode ir jo veidas visada spindele spin
dėjo. Kas gali isivaizduoti a. a. velioni susiraukusiu 
veidu? Kiekviena prakalbins, pradžiugins. Gelbėjo visus 
kalinius be tautybes skirtumo — tai buvo kaliniu tėvas. 
Tuo vardu Ji vadino lietuvis, lenkas ir žydas ir kt. Jis 
ieškojo teisybes.

Vokiečiu okupacijos metu panaikino kankinimus bei4' 
mušimus kaleji me, lengvino kaliniu salynas, kovojo su 
visais, ypač del lietuviu kaliniu, nors del to ne karta 
rizikavo savo likimu. Velionis buvo kaliniu, savo tarnau
toju, draugu ir pažįstamų mylimas.

1943 m. rugpiucio men. 28 d. sukuria seimos zidini 
su viena Vilniaus Operos Soliste.

1944 m. birželio men. deja, turi palikti numylėta Vil
nių su ašaromis akyse, nes ji eme persekioti Gestapo — 
uz tai, kad isdriso patraukti Vokiečiu Teismo atsako
mybėn savo buv. komisarą uz (kaliniu ir tarnautoju'mu
šima. Tai buvo didelis smūgis tarnautojams ir kaliniams.

Liepos men. Kaune, a. a. K. Augustinavicius- suima
mas Gestapo, bet laimingai pavyko is Gestapo nagu 
išsprukti ir pabėgti i Viena. r

Wiener Neustadte vienoj imonej dirba paprastu dar
bininku ir, nerimdamas del savo žmonos likimo, kuri 
paliko Lietuvoje, spaliu men. per audras skuba i Že
maitija, is kur atsigabena savo mylima žmona ir- sūneli 
i Dresdena, kuri taip pat, nujautimo vedamas, palieka 
1945 m. vasario men. '13 d., t. y. 2 vai. pries didiji Dres
den© bombardavima. Po to- gyvena Geroj,z "Walsdorfe 
prie Bambergo ir 1946 m. liepos men. atvyksta i Hanau. 
Čia a. a. K. Augustinavicius praleido 6 menesius. Ir 
štai artinantis Nepriklausomybes šventei, jo žmona ruo
šiasi koncertui, bet neturėdama gaidų tautiniais moty
vais, prašo velioni parvežti A. Šimkaus „Oi greičiau, 
greičiau“ —. 7 'y

Norėdamas dar aplankyti Wuerzburgo stovykloje gyv. 
drauga, išlipa prie stovyklos ir čia vasario men. 10- d. 
po pietų (17 — 18 vai.) ivyksta a. a. K. Augustina
viciaus tragiška mirtis — patenka jio traukiniu ir tampa 
vietoje užmuštas nepasiekes savo tikslo.

Reikšmingas lenku patriotines litanijos posmas.
Žinomas lenku publicistas Zygmunt Noswakowski 

paskelbė Londone 1940 m. Adomo Mickevičiaus “lita
nijos“ pritaikymą naujoms sąlygoms. Šita graudinga

> litanija paskelbta ir “Gazeta Polska“ Nr>-1 (31); joje
yra vienas mums ypačiai idomus posmas, kuris šitaip 
skamba: “Matko Boska, ktora ojeowe nasi nazywali kro- 
lova Polski i Litwy zban Polske i Litwe. — “Dievo 
Motina, kuria musu tėvai vadino Lenkijos ir Lietuvos 
karaliene, išgelbėk Lenkija ir Lietuva.“

Is atomines bombos gali kilti baisus vejai.
“Vilnis4 Nr. 24 Washington, sausio 28. d.
Laivynui rengiantis mesji tris atomines bombas i 96 

laivus ateinančia vasara viduryje Pacifiko, mokslininkai 
diskusuoja apie pasekmes.

Viena spėjimą jie daro, jog is to gali kilti nepaprastai 
stiprus ir iki šiol nebuve vejai. '

Kita, mokslininkai tikrina, kad kils iki šiol nežinomo 
aukščio bangos ne tik is vandens sukrėtimo, bet ir nuo 
sakomo ikaitinimo.

6
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Is Amerikos lietuviu spaudos
• i

Lenkai atsisakė nuo Vilniaus.
„Lietuviu Žinios“, s. m. sausio men. 11 d. Nr. 2 rašo: 

Lęndon. — Dabartine Varšuvos valdžia, kurioje yra val
stiečiu partijos vadas Mikolajczyk, ratifikavo siena su 
Sovietu Rusija. Lenku valdžia atsisakė nuo. pretenzijų 
i Vilnių; Lwowa ir visa eile kitu miestu.

Nauja lenku — rusti siena eis pagal Kurzono linija, 
vietomis nukrypdama truputį, i rytus, o kitur i vakarus.

Naciu padaryti nuostoliai Pabaltijį.
“Vilnies“ 25 Nr. is s. m. sausio men. 30 d. rašo, kad 

pagal specialios Komisijos surinktus faktus “Is Latvi
jos, Lietuvos’ ir Estijos Tarybų Respublikų valstiečiu 
vokiškieji fašistiniai grobikai atėmė žeme, kuria jiems 
buvo davusi tarybų valdžia. Šia žeme vokiečiai perdavė 
spvo baronams ir buožėms. Vien tik is Lietuvos piliečiu 
vokiškieji grobikai atėmė 620.000 stambiųjų raguočiu, 
220 000 arkliu, 770 000 kiaulių, 760 000 tonu grudu, 
485 000 tonu kitu žemes ūkio produktu“.

Petterson uz ėmimą karo tarnybon.
‘^Vilnis“ — “Washington, sausio men. 29 d. — Karo 

Sekretorius Petterson pareiškė? jog tarnybon verstinas 
ėmimas turi rysiu su tarnaujančiais užsieniuose.

Reikia atsitarnavusius paleisti is pareigu. Bet jeigu 
nebus naujoku, nebus kuo pavaduoti, tai tuomet nega
lima paleisti atsitarnavusius, kurie yra okupacinėje 
armijoje.

Jis pridūrė, kad savanoriu šiuo laiku labai mažai 
rasosi. '

Petterson važinėjo per -keturias savaites po įvairias 
•^salis, kur yra Amerikos armijos daliniu“.'

Pa ieško j imai
Paieškojimu skelbimai talpinami pagal ju gavi

mo eile. Talpinamas skelbimas turi būti apmokėtas 
— 2,— RM. uz kiekviena ieškoma asmeni. Mokestis 
siunčiamas redakcijai įkartu su skelbimo tekstu. 
Redakcija prašo laikraščio skaitytojus sekti skelbi
mus ir ka nors žinant apie ieškomąjį — tuojau 
malonėti pranešti 'ieškančiajam.

Fuldos (D: P. Camp 3 Frankfurter- Str.). Sto
vykloje gyvenantieji lietuviai ieško:

85. APANAVIČIUS Vytautas is Kauno ieško 
brolio Apanavičiaus Igno, kuris yra buvęs Riede.

86. DILBA Algirdas ieško giminiu ir pažįstamų.
87. JASKUTELYTE Adele ieško brolio Vinco 

Jąskutelio is Stakliškių — Alytaus apskr., ir Kauno 
Vlado is Kybartu.

88. TASKUNAITE — MARCIUKAITIENE Danu
te, ieško tėvo Alfonso Taskuno, gyv. Sirvintuose,

* sesers Valentinos Taskunaltes, Balio ir Ados Arunu, 
gyv. Kuršėnuose, Juozo ir Myses Jokubausku, gyv. 
Vilniuje.

89. GLYTIRNE Ona ieško sunu: Jono ir Alberto 
Glytu, ir žento Andriaus Kaulinaicio.

90. KVIECINSKAS A. ieško Elqnos Lekstutytes 
is Kretingos.

91. ZAZECKAS Juozas ieško giminiu ir pažįstamų.
92. GLYTIENE Ona ieško sunaus Vlado ir pažįs

tamu: Velyvio Juozo su seimą, ir Laukaičio Antano 
su seimą.

93. IVANAUSKAS Bronius is Zarasu apskr. ieško 
giminiu bei pazistamu is Salako, r

94. GEGIECKAS Kazys is Pakruojaus, ieško gimi
niu bei pazistamu.

95. Kun. J. KLUMBYS ieško Juozo Ūselio su 
seimą.

9fc. PLECHERTAITE Agota is Kybartu, ieško 
. sesers Veronikos Simelaitienes is Kybartu, giminu 

ir pazistamu.
97. KONDRATAS Alfonsas ieško gimidiu ir pa

zistamu.
98. PRIDOTKAS Jurgis ieško Zuzanos Ulrichienes 

pask. laiku gyv. Weimare — Schiitzengasse 3 ir 
Miko Sakavičiaus pask. laiku gyv. Virbalyje, Nau
miesčio g. 16.

99. MITRIKAS Vladas ir sūnūs Zenonas ieško 
žmonos ir motinos Antaninos Mitrikiehes — Mika
lauskaitės is Miroslavo.

99a. IESMANTIENE Marija ieško: Jeronimo Nar- 
budaicio su seimą ir Leokadijos 'Jesmantaites ar 
Juozo Dubino.

99b. VILIUSIENE Viktorija ieško sunaus Viliusio 
Juozo ir giminiu.

Ruošiasi atgaivinti “Lietuvos Žinias“
“Lietuviu Žinios“ Nr. 2: “Detmold, Vokietija. — Šioje 

anglu okupuotoje Vokietijos zonoje žinomas lietuvis 
visuomenininkas ruošiasi atgaivinti “Lietuvos Žinias“.

Lietuvoje sis dienraštis ėjo per 30 metu, bet okupacine 
Rusijos kariuomene ji uždare.“

Lietuva bus visada.
Dienraštyje “Worcester Telegram“ Clark Universiteto 

profesorius Ekblaw isspausdino nuoširdų ir gražu 
straipsni “Lietuva Prietemoje“. Profesorius Ekblaw rašo: 

“Lietuva bus visados. Nors dabar užtemdyta, kaip 
Estija ir Latvija. Lietuva negali būti ir nebus sunai
kinta. Lietuvos šimtmetine garbe negali būti nuslopinta 
ar užtemdyta. Vėl nusvis saule tautos, kuri praeityje 
suvaidino žymia role Europos žengime kulturon ir, auk-, • 
stesnin meno, mokslu ir filosofijos, laipsnin. Kai tarp 
žmonių isigales teisingumas, taika ir brolybe, ji vėl 
svies nelyginant xpapuosalas tautu žvaigždyne“.

Toliau autorius nupasakoja Lietuvos geografine padėti, 
jos praeities amžius ir laisves kovas. Mums malonu 
žinoti, kad tarpe tokiu gilaus mokslo vyru yra užjau
čiančiu Lietuvos reikalus, ir kad jie yra susipažinę 
su Lietuvos praeitimi, jos vargais. Tik gaila, kad pasau
lio “galvos“ to nemato ir ne tik Lietuvos, bet ir daug 
kitu mažu tautu turi prislėgė laisve ir nepriklausomybe.“

“Lietuviu Žinios“ Nr. 2.
Padės pabėgėliams ieškoti giminiu.

“Vilnis“ Nr. 24 “Geneva, Šveicarija. -L- UNRRA ren
giasi įsteigti rastines, kurios padėtu pabėgėliams surasti 
gimines. Tarptautinis Raudonasis Kryžius sako, kad iki 
UNRRA rastines'prades veikti, jo sekretoriai šiame rei
kale padės isvietintiems asmenims.
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HersfelcTe, Kriegsscfiule — (Ausldnder lager) 
gyvenantieji lietuviai ieško:

100. ORZAKĄUSKAS Pranas ieško žmonos Moni
kos ir vaiku; Sutkeviciu Stasio ir Topilės, Venclaus- 
ku Prano ir Antoses, bei kitu pazistamu ir giminiu.

101. IVANAUSKAS Gediminas ieško Ivanausko 
Vytauto paskutiniu laiku gyv. Lit. Lager — Stahll- 
hofen Post Pdrtschach am See Osterreich ir Iva
nausko Antano buvusio Brandenburge.

102. PAUSA Feliksas ieško brolio Juliaus ir 
pusseserių: Rozalijos ir .Vladislavos Tamosiunaiciu.

103. Zinantieje apie likimą: Andriaus, Vinco, 
Ursules, Petro ir Juozo Bagursku, kilusiu is Vilka- 
visko apskr. Bartininkų v. Vartų km., prašome

\pranesti adresu: Lit. Comittee, (16) Hersfeld-Hes- 
sen, Kriegsschule, Auslanderlager.

104. ŠAKALYS Jokūbas ieško brolio Eduardo.
Kitose stovyklose gyvenantieji lietuviai ieško:

. 105. JAGELAVICIUS Vincas is Virbalio, dabar 
gyv. (21) Arnsberg i. W. — Lit. Lager prašo savo 
pažįstamus atsiliepti.

106. BANYS Albinas is Sakiu apskr. Paezereliu 
vi. — dabar gyv. Regensburg, Wilhelm Raabestr. 3. 
b. 5 II ieško: sesers Elenos (Puidokienės) su seimą, 
brolio Benedikto ir artimųjų.

107. NAVICKAS Vladas is Skuodo m. Kretingos 
apskr. — dabar gyv. Landshut — Litauisches La
ger — Lehbuchlstr. 5 von 24 ieško sunaus Vytauto 
Navicko (is Skuodo) gim. 1931. II. 16 d. Kas 
žinote apie ji — malonėkite tėvams pranešti. *

108. KUNCAITIENE — Valceryte Elena, gyv. 
(13) Trauenstein/Obb' — Lager Kurhaus^ ieško 
brolio Vytauto ir tėvu paskutiniu metu gyv. Kudir
kos1 Naumiestyje.

109. VALONIS Augustas is Siaubu, dabar gyv. Se
ligenstadt b. Wurzburg — Lietuviu Lageryje, ieško 
sunaus Valonio Antano buvusio Austrijoje.

,110. KIREJOVAITE Meta is Tauragės, dabar gyv. 
Unterlenningen, Krs. Niirtingen, b. Stuttgart, Lie
tuviu stovykloje, ieško savo tėvu ir broli Valde- 
mara. ' t

11. RAULINAICIAI (Tėvai ir brolis) gyv. Ham- 
burg-Bergedorf D. P. Camp Block 9 paieško Rau- 
linaicio Vyt., is Kauno, po kap.ituliacijos buvusio 
Austrijoje, Klagenfurto apskr.

112. MATULIS Petras gyv. Gunzenhausen, Ans- 
bacherstr. 32 paisko žmonos Genes Matulienės is 

, Babtų.
113. BICHNEVICIAI L. ir Jadze, gyv. Wiesbaden

— LT Ansamblis, ieško Kensminaites Alfos ir kitu 
pazistamu. . .

114. PLIENAS Juozas, gyv. Wiesbaden, L T An
samblis, ieško Juozo Vengalip, Klemo Jurevičiaus ir 
kitu pazistamu.

< »

A. Bimba Maskvoje.
Tas pats “Vilnies“ nr. rašo, kad: “Gruodžio pabaigoj 

draugas Antanas Bimba, Lietuvai Pagalbos ’ Teikimo 
Komiteto pirmininkas, buvo Maskvoje. Is ten savo drau
gams jis paraše trumpa laiškeli.

Is Maskvos vėl grizo Tarybų Lietuvon. l5abar veikiau
sia važinėja po Lietuvos provincijos miestus ir mieste
lius. Kol kas, dar neturim žinių, kada gris Amerikon“.

Komunistai apie Attlee valdžia.
Amerikos lietuviu komunistu organas “Viltis“ s. m. 

sausio men. 30 d. Nr. 20 rašo: “Suėjo puse metu nuo 
isikurimo Darbo Partijos Valdžios Britanijoje. Ka davė 
britams Attlee ir jo kolegos? Daug pažadu ir beveik 
jokiu apčiuopiamu rezultatu.

Su Churchill nebūtu buvę blogiau.
Su nacionalizacija beveik nepadaryta progreso. 

Užsienio politika teoriškai tradicine.
Sekanti pusmeti pačioj Darbo 1 Partijoj pasireiks stipri 

opozicija Attlee vadovybei.

Bavarijoj laimėjo kriksc. Partija.
“Vilnis“ Nr. 24. “Frankfurt, sausio 28. — Amerikos 

zonos provincijoj ir miesteliuos, kurie neturi daugiau 
20.000 gyventoju pravesta rinkimai i savivaldybes.

Bavarijoj rinkimuose daugiausia balsu gavo Krikš
čioniu Socialine Sąjungą. Ji gavo 5462, 131 baisa ir 
9.081 vietas savivaldybėse. Socialdemokratu Partija 
laimėjo 173.702 balsus ir 1.607 vietas miesteliu ir pro
vincijos valdžiose. Komunistu partija gavo 20.427 bal
sus ir 127 vietas savivaldybėse“.

115. BAGOGIUNAS Juozas gyv. Kassel-Mattcn-
berg lageryje, ieško Bagociuno Prano gim. 1921. 12. 
3Q. is Pilviškių, Karvelio Jono gim. 1925. 9. 7. is 
Graziskiu, ir Adriusytes Elenos gim. 1916. 6. 15. is 
Pilviškių. į

116. JANKAUSAS Juozas, gyv. Gunzenhausen — 
Litauisches Lager — ieško sunaus Jankausko Sigito' 
is Vilkaviškio gel. st.

117. ALEKSANDRAVIČIŪTE — Skruodiene 
Prane, Regensburg, Ganghofer-Siedlung, Karl-La- 
force-Plah 3/W 5 ieško sesers Taujenienes Stases-is 
Židikų v. ir pazistamu.

118. NORKŪNAS Benediktas gyv. Augsburg/ 
Hochfeld ieško Kaukario Česlovo ir kt.

119. Cernecko Kazio ieško Levutis Petras. Regens
burg, Litauisches ^omittee.

120. NORKUNIENE — Krividtaite Regina gyv. 
Augsburg-Hochfeld ieško Antoses Pranaitytes ir kt.

121. MAŽEIKOS Juozo (arba jo sesers ar brolio) 
is Lazdijų (Reciunu km.) ieško Petras. Regensburg, 
Ganghofer-Siedlung, Litauisches Komittee.

122. RAZGAUSKIS Antanas (Fulda, Leipziger
StraBe 115) ieško brolio Kazio, kuris buvo prie 
apkasu darbu Tilzeje. Žinantieji apie jo likimą 
pranerti nurodytu adresu. V !

123. MOZŪRAS Juozas is Kauno-Garliavos. dabar 
gyv. Hesse-Lichtenau, Hotel Griiner Baum, ieško: 
Mozūra Joną sun. Kazio is Kauno. Pleckeviciaus Al
girdo sun. Petro is Alytaus, Pleckevicienes Elzbietos 
d. Mozūro Andriaus is Alytaus.

124. POCEVICIUS A. is Viekšnių, gyv. (13a) 
Eidistatt-Rebdorf — Lit. Lager, ieško Antano Pet
riko is Kelines, Zigmą ir Augusta Petrikus is Viek
šnių ir kitu pazistamu.

. 125. SURKOVIENE Elena gyv. Lahde, Krs. Min
den, Westfal. — Camp. 3, Baraken 4, — ieško Sur- 
kovaites Tamaros is Kauno.

s 12A GLADUTYTE Grasilda, gyv. Wiesbaden, 
Gersuorfkaserne, — ieško motinos Jadvygos Gla- 
dutienes, sesers Aldonos Gladutytes ir Romualda 
Kacionio is Kauno.
« 127. PETNIUNIENE Birute gyv. Liibeck-Sdiiller- 
str. la ieško dipl. inz. Česlovo Šalkausko.

128. BALIUNIENE Adele gyv. Oldenburg, Veh- 
nenlager, iegko broliu: Pijoso, Petro, Justino ir Bro
niaus Bikausku.

129. GRUBINSKAITE Aldona gyv, Kirchheim, 
Krs. Wiirzburg. Prašo atsiliepti gimines ir pazista- 
mus.

Ateityje yra numatoma paieškojimu skyrių pra
plėsti, kad butu galima patenkinti visu ieškan
čiųjų norus ir gavus, ju skelbimai bus artimiausiame 
numeryje spausdinami.
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Po pasitarimų
Prieš keletą dienu vienoj stovykloj ivyko plates

nio pobūdžio lietuviu atstovu pasitarimas. Kai ta 
diena pasitaikė Sv. Kazimiero atlaidai, tai atstovu 
gausiai galėjo dalyvauti ir is kitu stovyklų. Pasi
tarime matėsi daug, žymiu asmenų dirbusiu Lietuvoj 
kulturini ir valstybini darba. Buvo astovaujamos ir

Politines žinios
SIŪLOMA, KAD JAV SVETIMŠALIU LEGIONAS 

PERIMTU OKUP. PAREIGAS.
Washington’as, Vasario men. 23 d. (U. P.) Atstovas 

Alvij O’Konski inese legislacijos projektą legalizuojanti 
Kongreso Kariniu Reikalu Komitetą ištirti galimybe, 
kad J. V. rekrutuotu isblaskytus asmenis Europoje 
sudaryti Amerikos svetimšaliu legioną, kuris perimtu 
okupacijos pareigas Asies valstybių kraštuose. Jis 
pasakė,, kad pabėgėliai, kurie tenori grizti i savo 
buvusias tėvynės, mielai istotu i toki legioną. Jis 
pasakė, kad legionas galėtu būti sudarytas is Suomijos, 
Latvijos, Lietuvoj, Lenkijos, Jugoslavijos, Bulgarijos, 
Rumunijos, Austrijos ir Vengrijos piliečiu. „Kai 
kuriems is ju grizti i gimtaji krasta reikštu mirti ar 
vergove“, pasakė jis. „Butu ypatingai nepadoru versti 
simtus milijonu grizti atgal pries ju valia. Jie, labiau 
negu kas kitas pasaulyje, žino, koks likimas ju laukia, 
jei jie griztu. Šitie milijonai yra tarp lojaliausiu ir 
ištikimiausiu sąjungininku viso karo eigoje“. „Su tokia 
armija (okupavus) Amerikos okupacine kariuomene 
Europoje galėtu būti pagaliau pasiusta namo“, pasakė 
jis.

„The Stars and Stripes“ is 1946 m. kovo men. 1 d.

PASKIRTI 32 KARDINOLAI.
Popiežius paskyrė 32 naujus kardinolus, būtent: 

Antonio Gaggieno - Argentinai, Gregory Peter- 
Apaginian - Armėnijai, Norman Gilroy- Australijai, 
Jayone de Barros Camara ir Carlos Carmelo de 
Asconcellos Motta Brazilijai, James Charles Mac 
Guigan ir Rodrigues Villeneuve-Kanadai, Jose 
M. Caro Rodriguez - Cilei, Tomas Tien - Kinijai, 
Arteaga I Belameourt - Kubai, Pierre Gertui, Pierre 
Pėtit de Julleville, Emil Ragues ir Jules Gerano 
Saliege Prancūzijai? Bernard Griffin - Anglijai^ 
Josef Frings, Clemens August von Galen ir Conrad 
von Preysing - Vokietijai, Josef Minoszenty - Veng
rijai, Benedetto Aloisi Masella ir Giuseppe Bruno- 
Italijai, Johannes de Yong-Holandijai, Juan Alberto 
Guevara - Peru, Adam Sapieha - Lenkijai, Teodosio 
Clemente de Gouveia - Portugalijai, Agostini Parado 
Garcia, Enrigue Pla g Deniel ir Manuel Arce y 
Ochoterena - Ispanijai, John Joseph Glennon, Edward 
Mooney, Francis Joseph Spellman ir Samuel Stritch- 
Jungtinems Amerikos Valstybėms.

Greta nauju kardinolu paskyrimo Sv. Tėvas pas
kelbė keturis naujus Šventuosius; viena is tu ameri
kiete šventoji, būtent, Franceska Xavier Carbini yra 
amerikieti, kurios asmenyje Amerikos J. V? gavo 
pirma šventąją is savo piliečiu.

Ta proga Amerikos J.V.kardinolas Spellman adrese 
Sv. Tėvui pareiškė: „Jei Amerika ir pasaulis nori 
egzistuoti, tai turi ivykti radikalus pasikeitimas 
galvosenoje ir elgsenoje. Žmonija turi išeiti is 
neapykantos verpeto ir per atgaila ir malda 
atsigręžti i Dievą.“

Vasario men. 20 d. Sv. Tėvas kardinolu kolegijai 
pasakė kalba, kuri buvo transliuojama per Vatika
no radio; joje Sv. Tėvas palietė pasaulines prob
lemas ir tarp kitko pasakė: „Be Dievo ir toli nuo 
Dievo negali būti jokios vienybes pasaulio tautu-' 
tarpe. Daug žmonių atkreipė akis i Bazn^ia ir 
klausia jos, kokia role vaidins Bažnyčia saugoda
ma vidaus ir užsienio pasaulio taika. Bažnyčia 
apima visas tautas ir visas rases-visa žmonių gimine. 
Jie niekuomet nesieke pasaulinio viespatavino, beift 
imperialistine prasme, kaip tai dažnai sakoma. 
Bažnyčia ieško žmogaus, ir jos darbas vyksta žmo
gaus širdyje. Tuo budu Bažnyčia auklėjo žmonių 
gimine. Moderniškas imperializmas sudaro pavoju 
tautoms ir ju santykiams. Moderniškai imperialis- 

visos demokratines buvusios Lietuvoj partijos. Džiu
gu pastebėti, kad del kultūrinio veikimo ir musu 
ateities visu buvo vienodos nuomones. Aptarta 
daug mums svarbiu, kulturiniu-visuomeniniu reikalu. 
Kas buvo aptariama, diskutuojama, pažymėsime se
kančiame numeryje.

tiskos imperijos statomos ant plikos jėgos ir todėl 
neturi stipraus pagrindo. Tie organizmai linksta i 
griuvimą ir i nauju susidurimu sudarymą. Be ato
dairos i moderniškas susisiekimo priemones žmones 
yra labiau nutolę, vienas nuo kito negu anksčiau. 
Bet tai neliečia kataliku, nes Bažnyčia juos visus 
apima. Bažnyčia rūpinasi karo aplinkybių ištrem
taisiais is ju tėvynės; jei mes padedam pabėgėliams 
grizti namo, tai to nereikia aiškinti taip, lyg, kad 
mes noretumen, kad tie, kurie nenori grizti namo, 
per prievarta butu gražinti. Jei benamiai viską 
praras, tad Bažnyčia pasiliks.“

Tev. Tėvas paliete ir kaltes klausima: „Klai
dinga ta doktrina, pagal kuria atskira žmogų kal
tumas labiau paliecias, negu ka kita, jei jis pri
klausė tam tikrai bendruomenei ar grupei. Kas atsa
kingas ir kaltas ir kas ne, tai priklauso spręsti Die
vui. Tik Bažnyčia gali išvesti žmonija is tam
sumos i gyvenimą su tikresne ateitimi.“

Naujasis Vokietijos kardinolas Josef Frings, 
Koelno arkivyskupas, padėkojo Sv. Tėvui uz pasi
tikėjimą ir palankuma, parodyta vokiečiu tautai. Jis 
pabrėžė, kad visi vokiečiai negali būti kaltinami aki
vaizdoje to fakto, kad daug vokiečiu, ypač kunigu, 
kovojo su netikėjimu.

RUHR KLAUSIMAS.
Prancūzu uzs. reik. min. Bidault norėjo gauti Be- 

vin’o pritarima, kad is Ruhr’o krašto būtu sudaryta 
tarptautine teritorija, kaip tai buvo su Saar’o kraštu 
po Pirmojo Pasaulinio Karo. Bet Bevin as vien
prasmiško atsakymo nedave, o tik pabrėžė, jog nuo
monių skirtumas del Ruhr’o krašto ateities trukdo 
Europos atstatyma.

J. A. V. uzs,. reik. min. Byrnes paprašė Bidault, 
kad jis nesipriešintu centrines Reicho administracijos 
sudarymui. Europos kariuomenes vadas gen J. Mac 
Narney primygtinai pabrėžė, kad Vokietijai kuo sku
biausiai reikalinga centrine administracija.

Vienas is komunistu vadu Walter Albricht vasario 
men. 13 d. darbininku vadu konferencijoj pareiškė, 
kad „Ruhr’as yra vokiškas ir pasiliks vokiškas“. „Mes 
remiamės Potsdamo konferencijos nuostatu, kuris 
nustatė, kad Vokietija turi būti laikoma vienu ūkio 
vienetu. Si sutartis pabraukia fakta, kad Ruhr’as 
Vokietijai priklauso, nes be Ruhr’o Vokietija nega
lėtu egzistuoti.“ („Die Neue Zeitung“ Nr. 15.) 
SPIONAI NOREJE IŠVOGTI ATOMO PASALPTIZ.

Ottava. Kanados ministeris pirmininkas Mackenzie 
King paskelbė, jog susekta šnipu organizacija, kuri 
stengėsi, svetimos valstybes pavedama, atomines 
bombos paslaptį iszvalgyt. Kanadoj iki šiol are
štuoti 22 asmenys. Ir Jungtinėse Valstybėse veike 
užsieniu šnipu organizacija, kaip tai matyt is prezi
dento Harry S. Trumano pareiškimo. Pranešime iš
vardinta 100 asmenų, kurie priklausė šnipu rateliui. 
Sąryšy su tuo pranešta, kad Anglijoj vienas žmogus 
suimtas. Baltieji Rūmai iki šiol nedave jokio pareiš
kimo del šito šnipinėjimo.

Radio is Londono pranese, kad jos karo attache 
Ottavoje technikos reikalams norejs gauti mokoli- 
niu žinių, kurios Sovietams nereikšmingos, nes sovie
tinis technikos lygis esąs ankstesnis, todėl karo 
attache atšaukiamas is Kanados.

„(Die Neue Zeitung“ Nr. 15.)
ATOMINE ENERGIJA GYDYS VĖŽIO LIGA.
Dr. V. Sviland pranese Amerikos vėžio konfe

rencijai, jog atomines energijos panaudojimas tūks
tančius isgelbes nuo sunkios vėžio ligos mirties.

(Die Neue Zeitung Nr. 15.)

P. FRASER-MAŽU TAUTU TEISIU GYNĖJAS.
Naujosios Zelandijos ministeris pirmininkas Peter 

Fraser yra vienas is atviru mažųjų tautu teisiu gynėju, 
kuris turi pakankamai pilietines drąsos ir pasiryžimo 
savo musistatymui pareikšti. Jis yra atkaklus didžiųjų 
valstybių diktatūros priešas San Francisko konferencijoj. 
Jis šioje srityje turėjo konkurentą Australijos uzs. reik, 
minsterio Ewatto asmenyje; Jungtiniu Tautu Organi
zacijos praėjusioj sesijoj jis buvo vienintelis kovotojas 
del minimu mažu tautu teisiu. ,

Bendruose debatuose, kurie dažnai skambėjo nenuo
širdžiai ir klastingai p. Fraser‘io prakalba buvo lyg 
šviežio oro įleidimas. Ju vienas turėjo'drąsos griežtais - 
žodžiais nurodyt Chartos trukumus, būtent; JTO tiksluose 
nėra teritorines neliečiamybes ir politines valstybių 
nepriklausomybes išlaikymo nuo agresijos is oro, įsi
pareigojimo kolektyviai priešintis tokiai agresijai. Tokia 
garantija buvo Tautu Sąjungos pamatas. San Franciske 
p. Fraser kovojo del jos atnaujinimo, bet be pasisekimo.

Didžiųjų Valstybių “veto“ jis pavadino “Chartos 
deme“ ir pridūrė: “As manau, jog veto yra tokia blo
gybe, jog negalima įsivaizduoti, kad ji (veto) butu 
panaudota, jei bent tik kaipo paskutine desperuojancios 
Didžiosios Valstybes priemone, kai ji jaučiasi kalta ar 
kai ji • visiškai nepasitiki kitu Saugumo Tarybos nariu 
teisingumo jausmu. Kiekvienu atveju veto panaudo
jimas butu toks tautu sukrėtimas, kuris grėstų visai 
Organizacijos struktūrai.“ P. Fraser yra socialistas, bet 
rusai ji laiko vienu is svarbiausiu savo priešininku tarp
tautinėj arenoj. JTO -posėdžiuos buvo kilę aštriu ginču 
tarp rusu atstovo ir p. Fraser‘io.

Lenku laikraštis "Dzienik Polėki ir Dz.Z." atstovas 
paklauąe p. Fraser’i, ar Naujoji Zeląridija planuoja ma
sine imigracija, kaip tai daro Australija, kuri paskelbė, 
jog ji kasmet isileis po 70 000 imigrantu. Ponas Fraser 
i tai atsake: "Taip, kai tik baigsime savu kareiviu re
patriacija, tada paskelbsime musū planus, liečiančius imi 
gracija. Mes nesame istisas kontinentas kaip Australija, az 
tačiau galime priimti daug žmonių. As manau, kad musu- / 
krašto gyventojai gali padaugėti 4 ar net ir 5 kartus 
daugiau."

Kaip žinome, Naujoji Zelandija dabar turi apie 
1 300 000 gyventoju, kurie yra daugiausia anglu kilmes, 
klausima, ar p. Fraser‘is pageidauja vien anglu imigra
cijos, jis atsake: "šiuo metu negali būti ne kalbos apie 
masine emigracija is D. Britanijos, tad mes" laukiame 
atvykimo tu, kurie praėjusiame kare greta musu kovojo 
del bendro reikalo. Jie bus mielai sveikinami".

(is "Dziennik Polkski Dz. Z." Nr. 23.)

VĖL NAUJAS ŽODYNAS
Oldenburg i /Old. jau atspausdintas Lietuviškai — 

Angliško žodyno pirmas sasiuvinys. Žodynas bus penkių 
daliu, labai turiningas ir platus.

•Norintieji gauti žodyną, prašomi is anksto užsisakyti 
šiuo adresu: Jurgis Breive, Oldenburg i /Old. — Unterm 
Berg stovykla. Pagal gautus užsakymus tuojau? bus pri
siunčiama pastų arba skuba siunta gelzkeliu,. apdėtu 
mokesčiu.

JAU ATSPAUSDINTA:
1. “Speak englisch — Kalbėkim angliškai“ antras 

pataisytas leidinys su gramatika, pasikalbėjimais ir 
zqdyneliu. Kaina RM. 1,50.

2. “Dick Whittington“ — anglu kalba pasiskaitymu 9 
knygele skiriama besimokantiems su lengvai skaito- 
nomis apysakėlėmis. Priede — žodynėlis su ištarimu. 
Kaina Rm. 2,—.

3. “Keturženkliu logaritmu lenteles“ Eichstatto lietu
viu gimnazijos leidinys. Sukrauta Liet. Sp. Leidykloje 
Gunzenhausen. Kaina Rm. 2,50.

Čia išvardintas knygas gauti reikia su uszakymais 
kreiptis: V. • Sulaitis, (13a) Gunzenhausen, Ansbacher- 
straBe 32-1.

Naujas angliškai — lietuviškai •— vokiškas žodynas
Jau spausdinamas Jz. ir Jn. Berzinsku paruostas žodžiu 

angliškai —•' lietuviškai — vokiškas apie 25.000 žodžiu 
žodynas. įvairiais žodyno reikalais kreiptis šiuo adresu: 
J z. ir Jn. Berzinskai, Rozenheim D. P. Camp B—188, 
Pichlmayrstr. 22.

„GIEDROS“ LEIDYKLOS LEIDINIAI 
“Giedros“ leidykla Wiesbadene išleido Lietuvos Kuni

gaikščiu portretus, atvirukus ir tautiniais motyvais pa
puošta laiškams popierių. Be to išleisti dar 6 rusiil at
virukai ir tautiniu spalvų vėliavėlės.

D. L. K. Bytauto ir Mindaugo portretu detali kaina 
1,50 RM, -DLK Vytauto ir Mindaugo atviruku po 0,30 
RM, o laiškams popierio vienas lapas — 0,30 RM.

J. GRAUBAUSKO (Grabau) parašytas knygas, kas ju 
turi, ypač: „Darbo 'ir Socialines Apsaugos teise“, „Pra
mones darbininku įstatymai“, „Darbininku namu statyba“ 
ir „Socialine globa“ prašoma uz gera atlyginimą siulinti 
arba nors laikinai paskolinti: Wiesbaden, Gersdorf- 
kaserne, Litausches Lager “V. L. Balsas—G.“

MUSŪ VILTIS-lietuviu kultūros ir informacijos savaitrastis. Leidžia Spaudos Darbuotoju Kolektyvas. Redaguoja-Redakcine Kolegija Atsakomasis redak
torius — 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,— RM. Spausdinama spaustuvėje Parzeller & Co. vormals 
Fuldaer Actięndruckerei, Fulda. -
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