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Šimtmečiu kovoje
Mažoji Lietuva istorijos bėgyje pergyveno daug sunkių 

ir tragiškų valandų. , Prūsijos žemės buvo nukariautos 
kryžiuočių kardo. Toji kova pareikalavo daug aukų. 
Tačiau tie ginklo nukariavimai nepalaužė Mažosios Lie
tuvos gyventojų atsparumo. Gausūs sukilimai parodė, 
kad Mažosios Lietuvos lietuvis nepasidavė jėgai, 
neišsižadėjo savo kraujo ir savo teisių. Ir ginkluotoms 
kovoms aprimus, kova tęsėsi jau kitu būdu ir kitomis 
priemonėmis. Ir per šešetą šimtmečių Mažosios Lietuvos 
žemėse neišgeso gimtojo žodžio meilės kibirkštis, čia 
pasirodė pirmieji daigai spausdinto žodžio, lietuviškos 
knygos ir laikraščio. Prūsijos lietuvis dėl savo gimtosios 
kalbos, dėl ^papročių, dėl teisių ėjo jų ginti į karaliaus 
rūmus, ėjo į kalėjimus, bet niekada nenusilenkė nei 
viliojimams bei pažadams, nei grąsymams.

Mažosios Lietuvos lietuvis ne tik jautėsi esąs lietu
viškojo kraujo vaikas, bet kartu suprato, kad jis kraujo, 
papročių bei kalbos ryšiais yra surištas ir su Didžiosios 
Lietuvos lietuviais nesutraukomais ryšiais. Buvo nuolati
nis ryšys, santykiavimas šių dviejų Lietuvos dalių tiek 
kultūrinėje plotmėje, tiek ekonominėje. Net skirtingos 
tikybos, kurios anuomet turėjo tokios didelės reikšmės, 
nepajėgė šių dviejų Lietuvos dalių išskirti. Kai šimtmečių 
eigoje Didžioji Lietuva patekdavo į svetimas rankas ar 
lietuvis čia buvo persekiojamas —- jis tada rasdavo 
prieglaudą Mažojoje. Daug Didžiosios Lietuvos vaikų 
ir patys Mažojoje Lietuvoje įsigyveno ir čia dirbo 
bendrą kultūrinį ir lietuvišką darbą. Šis tautinis santy
kiavimas dar labiau išryškėjo, kai kraštas buvo 
okupuotas Rusijos. Lietuvis tada Mažojoje Lietyvoje 
ne tik rado prieglaudą, bet is čia pradėjo ir kovą 
spausdintu žodžiu prieš tironišką krašto priespaudą. 
Mažojoje Lietuvoje spausdinama „Aušra'', „Tėvynės

Sargas“, „Apžvalga“, „Varpas“ žadino Didžiosios Lie
tuvos sąmonę ne tik tautiniai atbusti, bet kovoti už 
savo teises ir laisvę. Tame kovos bare dirbo ne vien 
tik iš Didžiosios Lietuvos atbėgęs sūnus, bet ir Mažosios 
Lietuvos lietuviaj. . Tas sutartinas veikimas ir kova 
pasiekė savo tikslą ir Didžioji Lietuva ne tik atbudo, 
bet paėmė į savo rankas ir naujosios valstybės atstatymą.

Kuriant, atstatant Nepriklausomą Lietuvą, Mažosios 
Lietuvos sūnūs tatai sutiko ne tik su džiaugsmu, bet 
ir patys aktyviai įsijungė į tą sąjūdį. Po Didžiojo karo 

' jie griežtai pareikalavo atsiskirti nuo Vokietijos ir 
* įsijungti į naujai sukurtą tautinę Lietuvos valstybę. Jau 

tada Taikos Konferencijos metu Mažosios Lietuvos 
lietuviai darė susirinkimus, nutarimus, siuntė memoran
dumus ir patys veržėsi į Taikos Konferenciją, kad 
žodžiu ir raštu visa tai išaiškinti ir pasiekti teisingo 
sprendimo jų ateities klausime. Tie teisingi reikalavimai, 
dėl laiko aplinkybių, pilnumoje nebuvo suprasti ir 
įvertintu Tik nedidelė dalis Mažosios Lietuvos šiapus

Karo Muziejus — 

lietuviu, tautos susi^ 

kaupimo šventove

Mire Aušrininkas Martynas Jankus
Prieš pat išleidžiant laikraštį gavome žinią, kad 

gegužės 24 d F.lensburge mirė paskutinysis Aušri
ninkas, nepalaužiamas kovotojas už lietuvių tautos 
teises ir Lietuvos valstybės reikalus Martynas 
JANKUS. Palaidotas Flensburge gegužės 27 d.

Martynas Jankus gegužės mėn., pradžioje, 
perkeliant lietuvių koloniją iš Huzume į Flens- 
burgą. kaip tik į čia ir buvo atvežtas. Jo sveikata 
visą leiką buvo gana silpna, tačiau pavasarį buvo 
tikimasi, kad sustiprės.

Plačiau apie ši Didįjį lietuvių tautos Vyrą 
parašysime sekančiame numeryje.

Nemuno buvo atskiria nuo Vokietijos. Tačiau kai ir 
tuo atveju dar buvo delsiama, Mažosios Lietuvos lietu
viai net kraujo aukomis pasiekė galutiną sprendimą ir 
susijungė su Didžiosios Lietuvos lietuviais ir sukūrė 
bendrą valstybę.

Atėjęs valdžion Hitleris, savindainasis svetimas žemes, 
prievarta atgal atplėšė ir lietuviškąjį pajūrį. Ir tada 
Mažosios Lietuvos lietuvis nenustojo vilties ir toliau 
tęsė kovą dėl laisvės. Buvę lietuviai veikėjai buvo 
sukišti į kalėjimus, į koncentracijos stovyklas ir 
daugelis jų nacių buvo nužudyti. Tos aukos neatbaidė 
Mažosios Lietuvos lietuvių nuo kovos už laisvę. Jie ir iš 
kalėjimų išėję bei išsiblaškę, kaip ir mes, nepamiršo 
savo Tėvynės, nepamiršo Mažosios Lietuvos teisių ir 
šiandien kovoja, aukojasi ir turi vilčiiĮ, kad jie bus 
suprasti ir Mažosios Lietuvos žemės bus sujungtos su 

Didžiąją Lietuva pagal teisingumo principus. Jie tiki, 
kad Mažoji Lietuva nebebus suskaldyta, kaip po ano 
Didžiojo karo, o visa bus sugungta į nedalomą Lietuvos 
valstybės vienetą.

Mes manome, kad gimtosios žemės balsas, jos sūnų 
kova bus išgirsta ir suprasta tų galybių, kurios tiek 
daug aukų sudėjo siekiant didžiojo teisingumo, demo
kratiškumo. Mes tikime, kad nebetoli yra toji diena, kada 
visi — tiek Didžiosios, tiek Mažosios Lietuvos lietu
viai džiaugsimės laisva ir nepriklausoma Lietuva Mes 
džiaugiamės Mažosios Lietuvos lietuvių pasireiškusią 
veikla, sveikiname jų pastangas ir broliškai sujungę 
rankas eisime bendruoju, nors ir sunkiu, šios kovos 
keliu į^ laimėjimą, kuris suteiks mums atpildą už visas 
mūsų iškentėtas kančias, sudėtas aukas toje sunkioje 
šimtmečių kovoje. ,
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Pietų Amerika ir galimumai joje įsikurti
Po kiekvieno karo Europoje iš ji pralaimėjusių kraštų 

pasipila didelė emigrantų srovė į užjūrio šalis; Pb pir
mojo Pasaulinio karo Jungtinėms Valstybėms nustačius 
labai mažas kvotas emigrantams iš Europos, gaivalinga 
emigrantų srovė iš Rytų Europos kraštų pasuko į Pietų 
Ameriką. Nuo 1924—30 metų vien tik iš Lietuvos ten 
atvyko apie 70.000 žmonių. Iš Vokietijos, Lenkijos. 
Vengrijos, Italijos tie skaičiai siekė daugelį šimtų 
tūkstančių. .

Kas traukė mūsų žmones "į tuos tolimus ir nežinomus 
kraštus? Pirmiausia tų kraštų turtai, galimybė užsidirbti 
ir pralobti, neribota akmens laisvė; kurią neramios dva
siem žmonės, įvairūs avantiūristai ir nusikaltėliai ypač 
brangina. Tų kraštų vyriausybės, užinteresuotos galimai 
greičiau apgyvendinti tuščius plotus darbščiais emi
grantais iš Europos, savo lėšomis juos gabenosi iš* su
vargusių kraštų ir stengėsi juos įkurdinti žemės ūkyje. 
Kiek tai liečia italus, ispanus, japonus, vokiečius, 

**• dauguma jų nevengė žemės ūkio darbų ir noriai knrėsr 
žemės ūkyje - ar tai įsigydami ūkius nuosavybėn, ar juos 
nuomodami, ar eidami samdiniais. Tačiau lietuviai, kaip 
atvykę iš žemės ūkio krašto, gimę, augę ir visą laiką 
d'-rbę ūkyje, neturėjo jokio patraukimo vėl pradėti vnka 
iš naujo svetimame krašte, visiškai kitokiose, jiems 
ne pažįstamose sąlygose. Juo labiau, kad toji žemė Jaž- 

"niaukiai esti miškais ir krūmais apžėlę plotai ir reikia 
daug prakaito išlieti ligi ją paruošti taip, kad būtų 

. galima ką pasėti ar sodinti. Tam reikia turėti ir daugiau 
darbo jegu ir bent kiek lėšų, nes pradedantiems kredito 
gauti yra sunku.

Lietuvio svajonė yra įsikurti didesniam mieste, gauti 
gerai apmokamo darbo fabrike ar įmonėje, susitaupyti 
pinigų ir paskui su jais grįžti Lietuvon (prieš karą), 
dasipirkti žemės, ar įsigyti namus, arba galutinai pa
silikti naujoje šalyje taip pat Įsigyjant kokią nuo
savybę.

Dabar pažiūrėkime iŠ arčiau, kokios yra konkrečios 
sąlygos svarbesnėse imigravimo atžvilgiu Pietų Amerikos 
valstybėse: Argentinoje, Brazilijoje ir Uragvajūje.

Pradėsime nuo Argentinos. Argentina yra antroji di
dumu Pietų Amerikos valstybė, turinti 2.978.000 kv. km. 
plotą su apie 14.000.000 gyventojų, iš kurių sostinėje 
Buenos Aires apie 3.000.000. Klimatas panašus į subtro
pinės zonos klimatą, su karštom vasarom ir šaltom 
žiemom. Karščiausi mėnesiai — gruodis ir sausis; Šal
čiausi — birželio ir liepos. Pajūrio zonoje daug drėgmės. 
Patagonijoj ir Andų kalnų srityje oras labai sausas, 
kritulių labai maža (kartais per metus nė vieno sykio 
nepalyja). Lietaus stoką atstoja dirbtinis drėkinimas, 
panaudojant iš kalnų tirpstantį sniegą ir jo vandenį 
kanalais išvedžiojant po dirvas, kurios apsodintos vais
medžiais ir vynuogynais.

Bendrai imant, žemė labai derlinga. Viskas auga be 
trasų. Daugiausia sėjami kviečiai, kukurūzai ir linai 
(sėmenims). Lygiagrečiai su žemės ūkiu yra puoselėjama 
ir gyvulininkystė. Mėsos eksporte Argentina užima vieną 
pirmųjų vietų pasaulyje. Čia gyvuliai turi labai geras 
augimo sąlygas: gimsta ir visą laiką išbūna lauke, jie 
nežino, kas yra tvartai. Patagonijoj dėl skirtingo kli
mato vyrauja avių ūkis. Ten ūkininkai laiko po ke

liasdešimt tūkstančių avių. Avys daugiausia laikomos 
dėl brangios vilnos. Gerais melais jie iš vieno kirpimo 
uždirbu dgdelį pinigą. Tačiau, užėjus kokiai krizei, veis
linę <vį galima pirkti už keletą litų. Panašiai ir dar 
blogiau esti ir su gyvuliais. Pavyzdžiui, užėjus didelėm 
liūtim, daug gyvulių pastimpa. Išsiveržus kuriam vulkanui 
Anduose, milžiniški plotai esti užpilami pelenais ir 
tada daugybė gyvulių išgaišta. Ne be pavojų ir rizikos 
yra ir pasėliai. Užlėkus dideliam debesiui skėrių, dideli 
javų plotai, kaip bematant, pavirsta tyrlaukiais. Vienais 
metais sausros, kitais — didelės liūlys niekais paverčia 
sunkų ūkininko darbą. Tačiau protarpiais pasilaiko geri 
metai - ar visa jų eilė, iš karto pastato žmogų ant kojų, 
gausiai jam atlygina už visas pastangas ir triūsą.

Betgi, kaip sakiau, lietuvio nevilioja besikaitaliojanti 
laimė žemės ūkyje. Nors čia vienas dalykas yra tikras: 
dirbąs ūkyje Vado* nemato, tačiau lietuvis vyko į nau
jąjį pasaulį ne dėl bado (taip buvo prieš karą, dabar 
visa apvirto aukštyn kojom). Jam rūpėjo įsikurti mieste, 
gam; lengvą, gerai apmokamą darbą. Kaip gi jam čia 
sekasi? O gi nelengvai. Nes panašių siekimų turi ne 
vieni lietuviai. Po pirmojo Pasaulinio karo Argentina 
pergyveno krizę, bet tuo melu, kaip tyčia, daugiausia 
plūdo į ją imigrantai. Miestuose buvo daugybė svetim
šalių bedarbių, tad dėl darbo ėjo rungtynės. Užtat 
nenuostabu, kad lietuviai gaudavo sunkiatisį darbą 
skerdyklose, nes kiti ten negalėdavo dirbti. Didesniuose 
miestuose, ypač Buenos Aires, daug lietuvių, ypač lietu
vaičių, dirbo "mucamais" t. y. tarnais ir tarnaitėm. 
Nors lai nelengvas darbas, bet gan gerai apmokamas; 
yra paklausa ir virėjom. Laimingesnieji po kelerių metų 
vargo, jau pradeda statytis tolimuose priemiesčiuose 
it.imukvs, gan dažnai iš skardos, kuriuose žiemą labai 
šalta,, o vasarą — karšta.

Spėjama, kad pirmas,lietuvis, atvykęs Į Argentiną, bus 
buvęs knygnešys Višteliauskas apie 1896 m. ir broliai 
Šlapeliai, apsigyvenę Patagonijoj ir turį didelius avių 

•ūkius. Platesnės emigracijos pradžia yra laikoma 1899 — 
1900 m., kada čia atvyko iš Lietuvos apie 50 šeimų. 
Dauguma jų įsikūrė Argentinos pietuose, Cnbuto teri
torijoj, vadinamoj Colonia Sarmiento, kur klimato sąly
gos vra panašesnės j mūsiškes.

Visa ta neaprėpiama teritorija buvo, jr tebėra labai 
retai gyvenama, todėl tais laikais Žemės ten buvo galima 
pasisąvmti tiek, kiek žmogus tesėjo apsitverti tvora. 
Tuo Hudu kelios dešimtys lietuvių virto stambiais sa
vininkais su dešimtimis tūkstančių avių. Ligi pokarinių 
metu lietuvių skaičius Argentinoje nesiekė nė 5.000, bet 
nuo 1924 m. pradėjo labai smarkiai augti. Dabartiniu 
metu lietuvių Argentinoje yra apie 40.000. Buenos Aires 
mieste ir priemiesčiuose lietuvių yra virš 25.000. Ro
sario mieste — 5.000, Cordoboje — 2.000, Canodero 
Rivadavia ir Colonia Sarmiento.apie 2.000, Tucumane — 
1000. kiti išsisklaidę po plačią šalį.

Į Argentiną važiuodavo daugiausia nevedę lietuviai. 
Tik vėliau, apsibuvę krašte, jie pradėdavo kurti šeimas. 
Todėl, nežiūrint didelio lietuvių skaičiaus, B. Aires 
tebuvo (1939) tik viena lietuviška pr. mokykla; be to, 
buvo jaučiama didelė stoka inteligenlirtių pajėgi), nes 
dauguma išeivių buvo paprasti darbininkai. Buenos Ai

res ėjo trys lietuvių savaitraščiai, pastoracijos darbą dir
bo du lietuviai kunigai. Veikia kelios savišalpos drau
gijos. Tiek laikraščiai, liek draugijos turi partinį 
atspalvį ir tarpusavy riejasi. Gal dabar, Lietuvai nete
kus Nepriklausomybės, mūsų išeiviai rado bendrą kalbą, 
bet, neturint žinių, nieko tikro negalima pasakyti.

Prie* II Pasaulinį karą Argentinos ekonominei būk
lei pagtrėjus, geriau įsikūrė ir mūsų išeiviai. T.io 
metu trijuose didžiuose Buenos Aires bankuose lietuviai 
turėjo apie 10 milionų litų sumai indėlių, be to, gau
siai šelpdavo likusius gimines Lietuvoje pinigais. 
Tai buvo daugiausia tarnaičių ir amatininkų santaupos. 
Kiti išeiviai santaupų beveik nesudaro, nors atlyginimai 
Argentinoje yra neblogi. Tam yra dvi priežastys: girtuok
liavimas ir loterijos. Niekam nepaslaptis, kad lietuviai 
mėgsta įsigerti, juo labiau, kad alkoholis ten yra pigus. 
Antras vėžys, naikinąs mūšų išeivių santaupas ir, bendrai, 
iš pašaknų pakertąs jų pasiryžimą dirbti, yra visuotinai 
ĮiaĮilitusios miestų, provincijų ir valstybės loterijos, 
lošiamos kas savaitė. Retas lietuvis atsispiria pagundai 
ii nus-.perka vieną ar kelis bilietus. Įmantri propaganda 
visokiais būdais kursto žmogaus iliuzijas lengvai ir 
greitai pralobti. Daugybė lietuvių, atrodo, dirba ir gy
vena besiekdami tų gražių iliuzijų, kurios tačiau pa
grindinai ištuština jų kišenes, palikdamos juos pačius ir 
jų šeimas merdėti skurde . . .

Taip buvo ligi II Pasaulinio karo. Jani įsiliepsno
jus, nutrūko bet kokie ryšiai su Pietų Amerika. Per išti
sus šešerius metus mes nieko apie ją nežinojome. 
Tačiau ir dabar, suėjus metams nuo karo pabaigos, žinių 
iš len gaunama labai mažai. Vistiek ir tos šykščios ži
nios rodo karo metu įvykus didelių pakitimų Argenti- 
iioįC. Pasirodo, per tą laiką negirdėtu mastu ten išaugo 
pramonė, pridygo daugybė fabrikų, kuriems reikia daug 
darbininkų, tačiau tiek krašte jų nebuvo. Dabar pati Ar
gentina yra užinteresuota atsigabenti iš užjūrio, kaip 
tik atsiras galimumai transportui.

Tačiau greta su tuo, pastebima didelė industrializa
cijos baimė. Jeigu Argentina dideliu mastu ims gaminti 
mašinas, ir įvairius fahrikatus, kas tuos gaminius pirks? 
Be to, ji bijo sukurti skaitlingą proletarijatą, kuris 
pelitiniu atžvilgiu yra neramus ir sudaro daug rūpesčių 
turtingiems krašto šeimininkams.

Reikia dar pažymėti, kad milžiniškas gyventojų 
skaičius Jungtinėse Valstybės^ ir Brazilijoje kelia didelį 
susirūpinimą Argentinoje, kuri su gavo keliolika milijo
nų gyventojų negali lygintis su anais dviem kraštais, 
nors josfos dydis ir materialiai ištekliai leistų jai tai 
dafytL

Baigiant reikia pasakyti, kad eventualiai Argenti
na tiktų pavieniams tremtiniams įsikurti. Didesnė 
tremtinių kolonija ten įkurti tam tikram žemės ploję, 
atrodo, būtų sunku, laisvų ir tinkamų didesnių 
žemės plotų tik užpirkimo keliu būtų galima gauti. 
Gal būt, diplomatinių derybų keliu būtų galima gauti 
ir* nemokamai iŠ valstybinių žemių fondų, tačiau tam 
yra daug visokių kliūčių. Be to, reikėtų galutinai 
nustatyti, kur būtų tinkamiausia, reikalui esant, trem
tinius įkurdinti ir tada ta kryptimi atatinkamai veikti;

(B. d.) P. Gs.

Balys Gražulis

Lenktynės i kapus
*

Visus metus lengęs, prieš pačią Šienapjūtę, Karolis 
Kemzūra, vis dėlto, numirė. Ir šį kartą jau visiškai. 
Jam paskutinį kartą kvėptelėjus, sūnus dar visą pus
valandį neleido žmonos moterų šaukti. Vis dar netikėjo,’ 
kad būtų miręs. Bene pirmas kartas su juo taip atsitin
ka? Žiūrėk, — miršta. Sūnus parveža kunigą paskutiniam 
patepimui, sueina moterys, grabnyčią uždega, litaniją 
atgieda, Kemzūrienė užverkauna, net ir marti ašarą nu
lieja, o senis ima ir atsibunda. Ir taip į savaitę po kelis 
kar’nc. Priėjo iki to, kad net prisiekusios marintojos 
pi adė jo netikėti — kunigas jau seniai atsisakė atvažiuoti. 
Paskutiniai keli marinimai praėjo jau be marintojų ir 
litanijos, tik su grabnyčia. Taip ir numirė Kemzūra be 
moterų, litanijos ir ašarų. Gerai dar, kad marti suspėjo 
grabnyčią uždegti, o tai būtų ir Dievui dūšią kaip nekata- 
likas atidavęs.

Kad ir prikankino šeimyną ilga tėvo liga ir tie dažni 
mirimai, bet, jam akis užmerkus, visi apsiašarojo. Nerėkė, 
nelementavojo, bet suklaupus prie lovos ašaros pačios 
pasipylė. Visgi tėvas. Kad ir negaila, bet ot, kažkas krū
tinę suspaudžia. Taip apsiašaroję ir žmonių kviesti išėjo: 
sūnus — vyrų grabui sukalti, marti — moterų nabaš- 
ninkui nuprausti ir aprengti.

Kad ir neturėjo iš ko, bet šermenis suruošė, kaip rei
kiant, senoviškai. Ir giesmininkų pilna užstalė sėdėjo, ir 
butelis ant stalo netuščias stovėjo. Po žeme pakišti taip 
pat nesiskubino: tris dienas, kaip nuo seno priimta, prie 
nabašninko degė žvakės jr skambėjo šventos giesmės. 
Trečią dieną visi jau buvo pavargę: bobelės -pa

sieniais ant suolų, o giesmininkams tik degtinė neleido 
užmigti.

Kad ir užkimę nuo ilgo rėkimo, bet giedojo sąžiningai. 
Apvarys stikliuką ratų, užkąs po šmotą kiaulienos, ir 
vėl atverčia kantičkas. Žinoma, ne be to, kad ir pasil
sėtų. Reikia juk ir pasikalbėti, juo labiau, kad po kelių 
butelių liežuvis pradeda niežtėti. Tada išsiliedavo šnekos:

— Ak giedam ir dabar, bet koks čia tas mūsų giedoji
mas, — pradėdavo koks senis, — balsų nėra. Būdavo, 
kad susėdam vyras į vyrą, tad net žvakės gesdavo už
traukus.

—■- Didelio daikto žvakės, — atsikerta iš jaunesniųjų,
— papūtei — ir užgeso. *

— Per silpni plaučiai, vyreli, — suniekina atsiliepu
sįjį senasis.

-v Gal pabandyti? — Ir atsakymo nela’ukęs, priešginin- 
kas atsistoja, pasilenkia per stalą nabašninko link, ir, 
plačiai išsižiojęs, rengiasi iš visf) plaučių pūsti.

— Ar pikta dvasia apsėdo, ar kokį galą, — nutvėręs 
už kupros sodina atsistojusį kaimynas. — Rado juokus 
prie nabašninko.

Tada suklega juokas.
— Tai taip, turbūt,, ir jūs užpūsdavot.
— Juokitės nesijuokę, o mes ir be to užpūsdavom. 

Ana, atsimenu* kaip ■ Sidarų Anuprui giedojom, tai net 
lempa užgeso. — Ir skubėdamas, kad kas nesuabejotų:
— Kaip Dievą myliu, tiesą sakau. Va, jei nabasninkas 
Karalius, Dieve duok jam dangų, galėtų atsikelti; tai 
ir jis pasakytų. Kartu tada giedojom.

— Pažadink, gal atsikels, — parodo galva nabašnin* 
ko pusėn vienas giedorius .

— Apstok jau, apstok, kad Dievas liežuvio kuolo 
nepaverstų, — sudraudžia kitas.

— O nabasninkas dėdė Karalius mėgdavo giedoti, — 
prisimena trečias. — Be jo neapgiedojo nė vieno nabaš
ninko.

— Taigi, prikilnas žmogus buvo. Ir per didžiausią 
darbymetę neatsisakydavo. Visur pirmas — ir prašytas, 
ir neprašytas.

Ir pradeda visi liaupsint mirusįjį-:
— Geras žmogus buvo, Dieve duok jam dangų.
Išmeta po burnelę ir vėl gieda. ' -
Atbėga, net uždusus, moterėlė. Persižegnoja, klup- . 

teli, ir, nenustigdama vietoje, laukia giesmės pasibai
giant. Visi pastebi norint ją pranešti kažkokią naujie
ną.

— Ar girdėjot: Leipus numirė! — dar giesmei iš 
pirkios neišplaukus ištrūksta žinianešei.

— Eik eik, tikrai? — nustemba choru gedėtojai.
— Numirė, numirė, skuba patvirtinti pranešusioji,

— sako iš vakaro dar dalgę tynė, o naktį — ėmė ir 
numirė.
. Ir pradeda kalbėti apie Leipų:

-— Sakyk, tu man, toks stiprus senis buvo. Kalbėjo, 
kad dar ženytis nori.

— Apsiženino.
' — Pasiutęs senis buvo. Tikras lupyna, velniapinigis. 
Iš jo akmens galvai praskelt negautum.

— Užtai gi ir įsitaisė palocius, kaip dvaro.
— Nu ir kas iš to, numirė ir liko viskas. Žiojo žiojo 

ir prižiojo. Dabar neša velnias dūšią apžergęs.
— Ganate, ganate, prie nabašninko tokios kalbos, — 

sudraudžia įsismaginusius vienas santūresniųjų. —
— šioks ar toks buvo, numirė, ir Dieve' duok jam 
dangų.
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Gražu ir
N^ visur savo stovyklose turime gerą mokyklą išėju

sius ar ir teatruose dirbusius aktorius. Ne visur chorai 
kaip reikiant, pasiruošusių specialistų vadovaujami. 0 
vis dėl to kultūrinis darbas beveik visur dirbamas, ir 
tai labai gražu. Daugiur dirba scenos ir dainos mėgėjai, 
dirba nesigailėdami ’laiko, aukodamiesi savo darbui. 
Apie kokį nors pelną, naudą čia negali būti ir kalbos, 
bet žmonės ir neieško tai. Jiems atpildas yra tai, kad 
stovyklos lietuviai gali susirinkti pasižiūrėti ir pasiklau
syti, ką vaidintojai ar daininkai sugeba parodyti. 
Žinoma, kur mažiau jėgų, ten negalima reikalauti 
kažin kokių stebuklų: juk didelis dalykas yra jau tai, 
kad žmonės supranta savo darbo prasmę ir iš visos 
Širdies dirba.

Tik vis dėl to kultūrinio darbo vadovams reikia savo 
darbe ir tam tikro apdairumo. Jie dirba didelį, bet 
kartu ir labai atsakingą darbą. Ir visas atsakingumas 
prieš klausytoją ir-žiūrovą priklauso ne vien tik nuo 
to, kaip vaidintojai ar dainininkai pasirinktuosius da
lykus atlieka, kiek nuo pasirinktųjų dalykų turinio.

Visokiems margiesiems parengimams mūsų sąlygose 
per daug rinktis ir negalima. Jei tik gražu, susirinku
sieji turi ko pasijuokti, tai vadovai, taikydamiesi prie 
publikos skonio, jau mano,' kad čia ir glūdi visas 
pasisekimas. Aišku, kad visada negali būti duodama 
rimtų dalykų: mes gyvename taip, kad nėra iš ko per 
daug pasirinkti, tai gali pavykti tik visiškai šitokiam 
reikalui, atsidėjusiems žmonėms. Vadinas, gali šalia rim
tesniųjų dalykų būti ir lengvesnių, kuriuose žiūrovas 
ar klausytojas nesuras kokios nors gilesnės auklėjamo
sios prasmės, bet svarbiausia, kad žmogus nebūtų žalo
jamas. Štai kad ir cirkuose — klounai kartais rodo 
juokų, kurie ir tėra tik juokai. Juk lengvesnių plaučių 
žmogui, kai jis yra geros nuotaikos, užtenka iškėlus 
parodyti pirštą, ir jis juokiasi. Deja, būna labai žemo 
lygio cirkų, kuriuose vienas kitas dalykas rimtėlesniain 
žiūrovui net pasipiktinimą kelia, nors dalis publikos 
dar ir juokiasi. Galvojančio žmogaus pasipiktinimas rodo, 
kad kažkur esama netvarkos, ir jeigu dar kas nors 
tokiais atvejais juokiasi, tai reiškia, kad čia publika 
mokoma ne kilti, o smukti.

Va, pasirenkant ir reikia žiūrėti, kad iš scenos žmo
gus nebūtų nors demoralizuojamas, žalojamas, jeigu jis 
jau net ir neauklėjamas, negerinamas. Jeigu scenoje 
bus paišdaigauta, pasistaipyta, žiūrovas skaniai pasijuoks, 
bet dar nebus jam pakista nieko nemoralaus. Kas kita, 
jei bus pamėginta sudainuoti kokia blevyzginė dainuška: 
ką klausytojas girdės, tai jam sukurs nešvankų vaizdą. 
Labiau svyruojančiam gal atrodys, kad tai kažkas jau 
gera, jeigu net iš scenos rodoma. Besitaikydamas prie 
publikos skonio, scenai rinkdamas ką nors rodyti, vado
vas kartais tų drovingumo uždavinių ir nebepaiso: 
svarbu, kad tik juoktųsi. O jeigu dar pasiimama dainuoti 
kokia nors liaudies dainuška, tai dar mėgstama pasitei
sinti ir tokiu atsakymu: girdi, čia liaudis sukūrė. Taip, 
liaudis, bet ir iš liaudies negalima reikalauti, kad ji 
kiekvieną žodį visur būtų sverte nusvėrusi. šalia gan- 

negražu
sybės gražių dalykų pasitaiko dalis ir menkų, kaip ša
lia aukso kviečių būna ir pelų. Bet tų gražiųjų tiek 
daug, kad apie nevertuosius neverta nė galvoti, ypač 
scenon kelti. Jeigu norime juoko netruks nė jo, bet 
nebūtina rinktis tai, kas dar ir žalos gali daryti.

Mes niekada neužmirškime savo idealo: audrose ir 
varguose išlikti sveiki. Mūsų visas kultūrinis darbas 
skiriamas savo tautiečiams stiprinti, o ne menkinti ir 
žaloti. Mes visada atleisime saviesiems aktoriams ir 
dainininkams nelankstų judesį, klaidingai nudainuotą 
scenon kelti. Jeigu norime juoko netrūks nė jo, bet 
nešvankaus žodžio, nemoralaus vaizdo nesistenkime 
daryti pasigrožėjimo ir pasigėrėjimo objektu, nes tai 
visiškai nereikalinga ir varguose mūsų tautiečiams tik 
žalinga. S. Baltaragis.

„TĖVYNĖS SARGUI* 50 METŲ
Šiemet sukanka 50 metų, kai Tilžėje buvo pradėtas 

leisti „Tėvynės Sargo* laikraštis. Jo iniciatorium buvo 
kun. J u of as Tumas-Vaižgantas. „Tėvynės Sargas“ uuo 
1806 m. buvo leidžiamas ligi 1904 m., t. y. iki to laiko, 
kada lietuviams buvo grąžinta spauda lotyniškomis 
raidėmis. „Tėvynės Sargas* buvo leidžiamas dviem 
dalimis. A dalyje Ijuvo spausdinami straipsniai, nukreipti 
prieš pavergėjus rusus, raginami lietuviai kovoti 
dėl savo kultūros, laisvės, neleisti vaikų į rusičkas 
mokyklas, steigti sa^o slaptas lietuviškas mokyklas ir 
t.*t. Ši dalis buvo laikoma pavojinga ir turėjo būti nuo 
raudom tūlių žandarų labai slepiama. B dalyje daugiau
sia buvo spausdinami pamokomieji straipsniai apie 
žemdirbystę, smulkiąsias ūkio šakas, įvairius amatus ir 
t t. ši dalis buvo ne taip jau pavojinga.

„Tėvynės Sarge* bendradarbiavo Juozas Tumas- 
Vaižgantas, Maironis, kun. Kazimieras Pakalniškis — 
Dėdė Atanazas, Adomas Jakštas, Margalis, Povilas 
Matulionis, Puiidzevičius-Petliukas, grafaitė Tiškevičiūtė 
ir daugelis kitų. Spaudos draudimo metu „Tėvynės Sar
gas* budriai stovėjo mūsų tautinių idealų ir .siekimų 
sargyboje.

ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS MĖTRAŠTIS
žurnalistų Sąjungos Valdyba pirmajame savo posėdyje 

yra nutarusi dar šiais metais išleisti Lietuvių žurnalistų 
Metraštį. Jame bus straipsnių apie dabartinę mūsų 
periodinę spaudą, apie lietuvių pogrindžio spaudą 
vokiečių okupacijos metu, apie lietuvių laikraštininkų 
šios dienos uždavinius, apie tremtinių kultūrinį gyveni
mą veikimą. Į metraštį yra kviečiami bendradar
biauti savo grožinės kūrybos kūriniais plunksnos kolegos 
rašytojai.

A. Rimtautas.

Gerosios knygos ateicai
Nepriklausomybės laikais, domėdamasis knygos rei

kalais, esu nurodęs spaudoje, kad per daug didelis pro
centas ir originalios ir verstinės pasiskaitymų knygos yra 
lab’i žemo lygio: Gerosios knygos lyg skęste paskęsdavo 
menkybių šiukšlyne, ir žemesnio kultūrinio lygio skaity. 
tojas, užuot buvęs keliamas, kultūrinamas, dar labiau 
būdavo smukdomas. Gyvi pavyzdžiai liudija, kad skai
tytojau įpratęs į menko lygio knygą, rimtesnės jau nė 
nebemėgsta, per sunki ji pasidaro jam, o jei kas įpranta 
skaityti ir pamažu suprasti vertingą knygą ir įsigilinti 
į ją, tas menkoje neberanda nieko, kas jam suteiktų 
kokios nors prasmės skaityti ją. Taigi visada linkėtina, 
kad prastųjų šiukšlynu dvelkiančių knygų būtų kuo 
mažiausia. Tas klausimas ir tada buvo svarstytinas, jis 
pradeda aktualėti vėl ir šiandien, o galimas dalykas, 
kad ne kartą ir ateityje teks ties juo sustoti, nes nuo 
tinkamo knygų leidybos klausimo sutvarkymo labai 
priklausys ir mūsų tautos kultūringumas.

Anuomet, nepriklausomybės metais, gausybė mūsų lei
dyklų išleisdavo didelius knygų kiekius. Tada gal galė
jome leisti sau ir šiokią tokią prabangą, bet šiandien tai 
jau toli gražu nebedera. Bet ir iš anų dienų galime pa
žymėti būdingą faktą, kad stambesniosios, rimtosios lei
dyklos, rodos, nėra išleidusios nė vienos nevertingos ar 
skaitytoją smukdančios knygos. Viesokias zevakines 
tuštybes, tomdykinį neraštingumą, zažyckinius niekniekius 
ar mniŠekinę lietuviams svetimą dvasią pakišdavo kažko
kie apspurusios knygos leidėjai, kuriems visiškai ne tau
tos kultūrinimas, bet jiems vieniems žinomi tikslai 
rūpėjo.

Šiandien emigracijos sąlygose knygos klausimas labai 
opus. Vienas kitas laikraštis mėgina spausdinti šiek tiek 
mūsų mokyklai reikalingų lietuviškųjų klasikų, o pačios 
knygos dygsta tik kaip retos gėlelės šaltą ir vėjuotą 
pavasarį. Netikusios tam leidinio darbui sąlygos. Štai 
jaunimas mėgsta vertingus eilėraščius, o jų — sunkiai pro 
pavasario ledus išlindę K. Bradūno, P. Babicko ir B. 
Brazdžionio rinkiniai, parašyti gyvenant emigracijos vargo 
sąlygose. Džiaugiamės tais rinkiniais, jei kam pasisekė 
įsigyti. Džiaugiamės ir laukiame daugiau, o į tą gėlyną 
neseniai ėmė ir įlindo viena apsmurgusi usnis. Flens- 
burge Br. Dirmauskas išleido eilėraščių knygelę “Pa
vasaris ateina“, bet būtų daug mieliau buvę, jei tokia 
poezija nebūtų įsivilkusi į knygos apdarą ir pasiekusi 
skaitytojo. Gaila man tų visų jaunuolių, kurie šitojo 
knygelėje ieškos poezijos: jos čia nėra, ir skaitytoją lau
kia nusivylimas.

O iš keturių čia išleistų knygų kad ir ta viena niekam 
tikusi — jau didelis dalykas.

Yra tekę skaityti pranešimų apie naujai įsisteigiančia* 
leidyklas, kurios vienu pirmųjų uždavinių laiko išleisti 
negirdėtų vardų kūrinius. Iš anksto ką nors tvirtinti 
sunku: gal tie naujieji vardai duos tikrai vertų dalykų, 
bet kai tokiose knygai gimti sunkiose sąlygose išleidžiami 
menkučiai zvėgaliojimai, kažkaip gaila pasidaro tų 
pastangų, kurios niekais nuėjo besirūpinant tokį leidinį 
parodyti dienos šviesoje. Jeigu jau šiandien galima ką 
nors išleisti, tai reikia šitai daryti visu rimtumu, gerai 
pagalvojus, kokia bus iš to mūsų tautiečiams nauda, ži
noma, dvasinė, o ne materialinė. Atrodo, kad išleisti būtų

(Perkelta į 4 psl.)

J. Kuzmickis

Lietuviu Tautosaka
M

(Tęsinys iš Nr. 9—10)
Taigi, reziumuodami galime tvirtinti, kad lietuvio 

individualybės bruožus kūrė trys veiksniai*, gyvenamoji 
vieta, istorinis likimas ir religija.

a) Gyvenamoji vieta įspaudė į lietuvio sielą 
lyrizmą, misticizmą, kuklumą, net pasingumą, padaryda
ma jį tolerantą, molonų ir patrauklų žmogų.

b) Istorinis likimas išryškino lietuvio prigim
tyje opozicioniškumą, platų tolerantingumą, darbštumą 
tačiau įspaudė ir neigiamas savybes — materializmą ir 
tautinį neatsparumą.

o) Religija padarė lietuvį panteistą, jausmu 
išgyvenantį ir Dievybę, ir apeigas, ir, be to, padarė jį 
nuolaidų svetimiesiems.

b) Lietuvių tautosakos charakteris. 
Įsiskaitę į lietuvių tautoską, turėsime konstatuoti, kad 
jos nuotaika atitinka lietuvio individualybę, ir tautosa
koje, kaip ir lietuvio asmenyje, mes rasime jau minėtų 
trijų veiksnių įtaką — lyrizmą, misticizmą, kuklumą, 
melancholiškumą, tolerantingumą, panteizmą, darbštumą, 
emocionalumą ir kitas ypatybes.

Prof. B. Sruoga rašo: „Lietuvių liaudies kūryba — 
tepradės liūdėjimas, nesibaigiamas ilgėjimos, neišbrenda
ma gėlasu prošvaisčiais kitokios būties. Ir istorinė lie
tuvių-tautos laimė ir aplinkinė gimta — nedavė progos 
kitokių dainų sudėti. Juodos begalinės girios, siūbuo
jančios pelkės-liūnai, juodai mėlyni ežerai-ežeraičiai, ir 

šiaurės vėjo plėšrios giesmės, iė ilgaamžė, mirtina kova 
su kaimynais, ir visa pavergimo gadynė — visa tai ne
galėjo neatsiliepti į tautos būdą, negalėjo nepagimdyti 
joje vienumos ir užuomaršou nusiteikimo, — visa tai ne
galėjo neatsiliepti liaudies dainose*1).

Mūsų teoretinį samprotavimą puikiai pailiustruoja 
liaudies dainos. Paimkime jų vieną.

Ko rymai ant rankelių? 
Rankelės užrymotos?
— Kur aš dainuosiu? 
Kur linksma būsiu: 
yra darželyje iškada, 
daržely iškadužė. 
Rūtos numintos, 
rožės nuskintos, 
lelijos išblaškytos, 
rasužė nubraukyta.

Barzdoti vyrai, 
vyrai iš jūrų 
prie krašto leid« 
į dari, kopa, 
rūtas numynė, 
rožes nuskynė, 
lelijas išlakštė, 
raaužę nubraukt 

O ir aš pati 
vos išsilaikiau 
po rūtų paŠakeliu, 
*»o juodu vainikėliu.

Darželio iškadas“:
— Dainuok, sesyte, 
ko nedainuoji? ,

šita liaudies daina galima ne tik realistiškai suprasti: 
joje esama ir simbolinio elemento, taip mėgstamo lie
tuvių liaudies. XVII-XVIIfa. į Lietuvą veržėsi Skandi
navai. Jie naikino Lietuvos kultūrą, jos grožį, plėšė 
gėrybes. Pati Lietuva, tartum vargana mergaitė, vos 
išsilaikydavo po tautinių tradicijų ,z,pašakeliu*.

Šilo juodo istorinio likimo^-pėdsakų yra daugelyje 
mūsų liaudies dainelių. Iš čia jų melancholiškas lyriz
mas, liūdnas pasiskundimas, gūdus kuklumas.

Jau anksčiau minėtas geografas E. Rečius kalbėda
mas apie lietuvių liaudies dainas, tvirtina: „Jų dainos 
skaidriai apreiškia jų sielą: jie akylus tyrėjai, kitąkart 
kiek ironingi, jautrūs, melancholingi, kupini gamtos jau
timo. Nors jie buvo verčiami dažnai kariauti ir yra 
taipgi turėję didžių karžgių, jie — šita rami tauta — 
neprisiima jokio savo didvyrio, nedainuoja jokio žygio, 
nesigiria jokia laimėta kova; šita tauta tenkinasi rau
dodama savo numirėlius: šituo atžvilgiu ji yra, gal būt, 
vienintelė Europos tautų giminėj. Ji skiriasi taipgi 
nuo kitų sausumos tautų savo jautria atsarga, drovia 
diskrecija, su kuria visos tautinės jos dainos kalba apie 
meilę"*). 4

Charekterizuodamas lietuvių liaudies dainas P. Vai
čiūnas padarė tokią išvadą; „P ak ak a paklausyti vienos 
kitos lietuvių liaudies dainos — ir kiekvienas pasakys, 
kad lietuviškos kūrybos individualybė glūdi pirmiausia 
jos lyriškume, jos švelnioj formoj. Paskui seka — pau- 
teiškumas ir mistinis nusiteikimas ... Be to, lietuvio 
kūrinyje individualus reiškinys yra — gilus susimąsty
mas, susikaupimas švelni rezignacija „7). Vydūnas dar 
prideda: „Tokios drovingos. Širdingos skaisčios dainos, 
kokios yra lietuviškos, žadina žmoguje visa, kas gera, 
kas malonu, kilnu** 8). (B. d.)
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Motina Tėvynė
Kūdikis be motinos — našlaitis. Jo dalia — sunki. 

Apie ją mūsų tauta daug graudžių pasakų ir dainų 
sukūrė, apie ją poetai daug eilėraščių parašė. Juos 
beskaitant, ne vienam akyse sužvilga skaidri ašara.

Skaudi ir sunki našlaitėlio dalia, nes jam motinos 
niekas negali atstoti. Motina yra niekuo nepakeičiama. 
Našlaitį kūdikį svetimieji gali aprūpinti visokiomis 
medžiaginėmis gėrybėmis, tačiau niekas jam negali 
duoti tyros, kaip ašara, motinos meilės, skausmus

Pavasaris eina per Tėvynės laukus, miškus irmiestus..,

raminančios motiniškos paguodos, visur ir visuomet 
kūdikį lydinčio motiniško rūpestingumo.

Paaugliai ir suaugusieji, dažnai jau ir patys sukūrę 
šeimas ir tapę tėvais ir motinomis, neretai pamiršta 
aavo tėvus. Gyvenimas, kupinas kasdienių pareigų ir 
rūpesčių, išblukina motinos pąveikslą. Tačiau, kai tik 
mus paliečia skaudieji gyvenimo smūgiai, kai mes 
gyvenimo vieškelyje pasijaučiame vieniši — prieš mus 
iškyla rūpesčių išvagotu veidu sielvartingas motinos 
paveikslas. Motinos, kuri savo vaikų niekad nepa
miršta, kurie gyvi jos mintyse ir rūpesčiuose.

Daug brangių vertybių palikome Lietuvoje. Bran
giausios iš jų — mūsų motinos, suaugusios neatskiriamai, 
neatplėšiamai su visų mūsų Motina — Tėvyne. '

„Paniekinimas ir mirtis ėjo kaip srutų banga, o jos 
paliko kaip vieniša sala vandenyne. Pakeliui ugnis ir 
bombos surausė miestus ir arimus, daug daiktų pakeitė 
veidą, daug įspūdžių surizgo kaip siūlai nebeišpainio- 
jami, bet raukšlės, kurias įrašė rūpestis ir vargas, gilios 
ir banguojančios kaip ežeras pavasarį, tos raukšlės iš 
motinų veido ir kaulėtų rankų atminime mirga ilge
singai ir neramiai, lyg neiššifruota telegrama. Už mus 
ir dėl mūs jos sielojosį, ir šiandie tas neišsakytas 
kentėjimas ir ta meilė neišmylėta, rasit, pradingo 
rūsčioj eisenoj ištrėmime į Rytus, o, gal būt, įsibrovė
lio durklas į širdį įsmeigtas tebetvyro neartų Maukų 
pakrašty, o gal sudegė kartu su gimtuoju slenksčiu." 
(„D. P. Išpažintis", KELYJE TĖVYNĖN, 1946 m. IV. 
17 d. Nr. 13—14).

Baisiosios audros ir didžių nelaimių Išblokšti iš 
Lietuvos, gyvendami svetur tarp svetimų, mes esame 
našlaičiai be savo Motinos — Tėvynės.

Kas mums gali atstoti Motiną — Tėvynę Lietuvą!.
„Kas mums tėviškę atstos? Kuo- imanu pakeist" 

šventos Onos bažnyčią, kai vidudieny, saulei plieskiant 
nuo šv. Mykolo bažnyčios stogo, į gatvės grindinį 
krenta medžių ir kryžių šešėliai, o laibi lieknučiai gyvų - 
plytų laipteliai kopia į gilų debesų dugną: žvilgteri į 
kairę, o ten trys kryžiai, lyg klūpą vienuoliai, moja 
baltais habitais, — poezijos akimirka. Ir .eini tylus ir 
įsiklausęs į seno miesto bylą. Įsuki į' pirmą po kaire 
skersgatvį, rusvi stogai, vienas kito atsirėmę, antai 
iškėlė šv. Jono varpinę. Balti balandžiai suka aplinkni 
ir sparnais piausto išskliaustuotus varpinės langus, 
įdubusį šešėlį. Kad tu žinotum, taip virš Vilniaus 
aušra aušta. Tai tyloa, susikaupimo ir prasmės ieškojimo 
valanda, kurios nepridengia nei auksas, nei . laiko ir 
vėjo nunešamos dulkės" (Ten pat).

Kuo mes galėtume pakeisti savo pakelėse rymančios 
rūpintojėlius, savo gimtinių palangėje žydinčius rūtų 
darželius?

Kuo mes galėtume pakeisti savo derlingus, vasa
romis lyg jūra banguojančius javų laukus, margažiedes 
pievas, savo tėviškės sodus ir miškus?

Nėra pasaulyje tokių vertybių, kuriomis mes visa tai 
galėtume pakeisti. Visa tai, kuo turtinga mūsų Moti
na-Tėvynė, visa tai, kas puošia ir dabina mūsų Moti
na-Tėvynę, visa tai, kas gimsta, dera, veši joje, visa 
tai, ka* joje mūsų motinų, tėvų, brolių, seserų ir vaikų 
rankomis padaryta, mums miela ir malonu, mums bran
gu, mums niekuo nepakeičiama, nes tai mūsų pačių. Net 

mūsų tėviškės, mūsų Motinos-Tėvynės dūmai mums 
malonūs:

Tavo dūmai, tėviške, nekartus, 
Ir nedygūs einančiam takai, 
Ir ne vargas žydi tavo vartuos, f 
Ir visi tau brangūs mes vaikai.

(Brazdžionis "Tėviškės Dūmai")
Mūsų tėvynė Lietuva mums brangi ir miela, maloni ne 

todėl, kad ji graži, ne todėl, kad ji turtinga ir ne to-

Po metu .
Ir vėl pavasaris, ir vėl gegužis pasipuošė savo žaliuoju 

apdaru. O aš vis tebeklajoju svetimoje žemėje. Man 
nejučiomis prieš akis iškyla tos dienos, kuriose 
džiaugsmas, kartu ir liūdesys buvo apgaubęs mano sielą. 
Džiaugiaus, kad laisvės spindulėlis buvo prasiveržęs pro , 
tamsias ištisų metų eilėje gaubusias ūkanas, kad sutruko 
nelaisvės ir niūrios priespaudos pančiai, kurie buvog su
rakinę ne tik tūkstančių mano tautiečių širdis, bet išti
sų milijonų įmonių, pries tai nepažinusiii nelaisvės ir 
priespaudos, dienų. Tačiau kartu sielojaus neaiškia atei
timi, kuri laukė manęs svetimoje žemėje, o taip pat maža 
teteikė vilčių tikėtis kolų nors, šviesesnių pragiedrulių 
Tėvynės horizonte.

Prabėgo dienos, savaitės, mėnesiai. Nutekėjo, 
tartum kalnų upeliu skaidrus vanduo, ištisi metai, su 
savimi nusinešdami visas ateities lūkesčių viltis ir pa
likdami, it sunkius akmenis, nevilties bei skausmo nuosė-^ 
das sieloje. Nerami mano dvasia vis dar tebesotinama 
iliuzijų miražais, guodžiama ateities viltimis.

Sunkus klajoklio gyvenimas. Ypačiai gyvenimas prieš 
savo norą, prieš savo valią. Dienas ir naktis nepasotina
mas Tėvynės ilgesys griaužia sielą, tartum piktas kirmi
nas įsimetės į sveiko augalo šaknis. Nežinomas rytojus, 
dabartis taip pat lyg marmurinė kolona būtų atsirėmus 
smėlėto grunto. Baugu. Nejauku. Nei ^pavasaris atrodo 
Šaltas. . . .

Tačiau pavasaris daro savo. Jis visą gamtą, visą 
gyvūniją pažadina naujam gyvenimui. Gamtos prisikėli
mas veikia ir žmogaus sielą, lygiai kaip rudens simfonijos 
primena šio gyvenimo žemejė laikinumą. Ir mano klajok
liška siela jaučia pavasariškumą. Vyturio giesmėj 
ji sugeba išgirsti Tėvinės aidų melodijas, baltam obels 
žiede įžvelgti Tėvynėj likusios motinos veidą, o auksi
nių saulės spindulių žaisme gėrėtis nuostabiai žaviomis 
Lietuvos pavasario varsomis. Dar daugiau. Pavasaris atė
jo į svetimą žemę, pavasaris užliejo mano sielą, pavasa
ris viešpatauja ir mano Tėvynėje .. • 

dėl, kad ji garsi, bet todėl, kad ji yra sava, kad ji yra 
mūsų Tėvynė-Motina, mus išugdžiusi, kad ji yra niekuo 
nepakeičiama, ‘2‘niogus, išsižadėjęs savo Motinos-Tėvynės 
yra laikomas išgama.

Tėvynė mums yra labai daug davusi. Jos mums teiktas 
gėrybes mes šiandieną jaučiame -labiau negu bet kada. 
Kaip kūdikis be savo motinos jaučiasi nesaugiai ir 
gali būti kiekvieno praeivio nuskriaustas, taip ir mes 
šiandien jaučiamės, būdami be globos savo Motinos- 
Tėvynės. Mes esame lyg benamiai paukščiai, lyg klajo
kliai, kuriems uždrausta grįžti į išsiilgtus namus, bet 
kurie nežino — nei kur jie nukeliaus, nei kas juos 
priglaus. Būdami be savo Motinos-Tėvynės globos, mes 
jaučiamės nesaugiai, mes priklausome nuo svetimųjų 
mums teikiamos globos. Mes esame panašūs į elgetas.

Baisiosios audros ir didžiųjų nelaimių iš savo tėvy
nėj išguiti mes negalime svetur pritapti. Svetima 
pastogė mums nemiela. Svetimoji duona, nors žino - 
metu dar ir balta, nėra tokia gardi, kaip juodoji tėviš
kės duonelė.

Kai)^ kūdikis jį mylinčios ir rūpestingos motinos 
globos kartais neįvertina, taip ir mūsų tūlas, gyven- 
damas savo tėvynėje, būdamas pertekęs jos gėrybėmis 
neįvertino jos kaip reikiant. Jis svajojo, kad, anot patar
lės, ten gera, kur mūsų nėra.

Šiandien mes visi suprantame — kas tai yra tėvynė ir 
jos globa. Šiandien mes- ilgimės savo tėvynes. Mes ilgi
mės jos ne dėl ten mūsų paliktų turtų, bet dėl to, kad 
ji yra mūsų Tėvynė-Motina, kad ji yra mums niekuo 
nepakeičiama, kad be jos mes esame menki ir silpni.

_■ Negalės mums tėvynės pakeisti nei kai kurių mūsų 
svajojamoji Amerika ar kuris kitas turtingas ir pra- 
bangingas kraštas. Ten šiaip taip nusikrapštę, mes jau
simės svetimi ir nereikalingi, mes vysime ir džiūsime 
be tcvjnės, ir, gal būt, tik mūsų vaikai ar net ir vaikų 
vaikai tepajėgs ten įleisti šaknis ir tu būdu susirasti 
sau tėvynę. Mes ten būsime tik žmonės be tėvynės, 
žmonės nelaimingi.

Jei mums bus lemta nebegrįžti į Lietuvą, mes būsime
nelaimingi žmonės be Motinos-Tėvynės. Sunki bus mūsų 
našlaičių dalia. Bet mes tvirtai tikime, kad anksčiau 
ar vėliau, mes grįšime į Lietuvą, kad Motina-Tėvynė 
mus priglaus po savo sparnu. Tam mūsų tikėjimui 
esama daug pagrindo. Tikėjimas, kad grįšime į sava 
tėvynę yra didžioji mūsų paguoda sunkiuose mūsų var
guose.

A. Merkelis* j

Kaip tik mano ausis pasiekia pavasario giesmės 
žodžiai. Giesmės, kuri buvo giedama anuose laiminguose 
gegužiuose mano gimtinėje, šiandien ji aidi taip pat 
švelniai, melodingai ir prasiskverbia į giliausias ma
no sielos gelmes čia, svetimoje žemėje. Ji mane per
kelia. į gimtinę, į mieląją Lietuvą. Ar ten vakarais 
taip pat aidi gegužio giesmės garsai? Abejoju! Bijau, ar 
kartais gimtoji mano gūžta nėra išdraskyta žiauriųjų 
rytų vėjų, ar pakeliui viską naikinantysis chaosas nėra 
nušlavęs ir nubloškęs mano artimuosius į šaltąją ir to
limąją šiaurę? . . .Tada ten, tėvų sodyboje tikriausiai 
pavasario vakaro malonioje prieblandoje nesklinda ge
gužio giesmės aidai, kelius sulenkus motina ir sesė 
nesiunčia savo sielos godas Aukščiausiam už mane, iš
klydusį į svetimas pašvietęs, žiaurios audros nublokštą 
nesvetingon šalin . . .

Taip aš sotinu savo sielą pavasariškuoju atgimi
mu. .Ir po nevilties bei skausmo metų aš nesijaučiu pa
lūžęs. Su pavasariu vėl atgimiau ir gal su ateinančiu 
rudeniu nebus lemta apmirti. O jei ir priešingai atsitik
tų, juk dar ateis kitas pavasaris . . . Ateis tikrasis pri
sikėlimo pavasaris, kurį aš švęsiu savo Tėvynėje. Nesvar
bu, ar tai bus gegužis, ar gruodis. Su tąja diena, kada 
mano pėdos atsistos ant gimtosios žemės, mano siela gy
vens amžiną pavasarį ir niekuomet nesibaigiantį džiaugs
mą. Tik gilaus skausmo valandos ar kartaus vyliaus die
nos žmogų grūdina ir rengia gyvenimui. Be sielvarto ne
būtų galima pažinti tikrojo džiaugsmo, be vyliaus nebū
tų suprantamas gyvenimas, nepažinus nelaisvės ir prie
spaudos — liktų svetima ir nesuprantama laisvė. Todėl 
šiandieninis mano gyvenimas taip pat yra vertingas ir 
bendrame gyvenimo kelyje naudingas. Tik šitose die
nose aš suvokiau tikrąją Tėvynės prasmę, lygiai kaip po 
klajokliško gyvenimo svetimuose kraštuose sugrįžęs gim
tinėn pajėgsin suprasti tikrą pavasarį ir prisikėlimą

Kueandra.
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Blaškomi Lapai
At. Kairio eilėraščių rinkinėlis "Blaškomi Lapai" yra 

nedidelis kišeninio formato, gražiai išleistas ir patrau
klios išvaizdos. Viršelis ir vinjetės nupieštos dail. "S. Ma- 
karevičiaus; "Alguvos Baro" leidinys, atspausdintas 
Kemptene, 1946 m. kovo mėnesį, tiražas 2100 egzem
pliorių, kaina — RM 3.
/ Leidinėlį autorius dedikuoja Pasilikusiajai:
į Tu gyveni širdy manoj — 

Tave prisimenu dainoj.
Eilėraščių rinkinys pažymėtas kaipo pirmieji bandymai. 

Jis suskirstytas į penkis skyrius: 1) Be namų, 2) Savo 
■ sielos gelmėse Viešpatį jaučiu, 3) Dainos apie laisvę, 
4) Neramios valandos ir 5) Įvairūs. Visuose skyriuose yra 
64 eilėraščiai.

Pirmasis eilėraštis, kuris neįeina į rinkinio suskirsty
mo rėmus, yra to paties užvardymo, kaip ir pats leidi
nėlis — "Blaškomi Lapai". Jame autorius pirmame 
ketureilyje sako:

Miršta saulė juodam ryto fone.
Kaupias debesys baisūs, raudoni ...
Jau girdėti mirtį nešančios dainos!
Baisios audros ateina, ateina ...

Toliau seka skyrius "Be namų". Jame, sakyčiau, au
torius ir sukoncentravo savo stipresniuosius eilėraščius. 
Jie persunkti Tėvynės ilgesiu, jie mus nukelia į mieląją 
gimtinę ir duoda tvirtai pajusti ko mes netekome, 
apleisdami savąjį kraštą. Eilėraštyje "Tėvynės regėjimas" 
autorius rašo:

Sapnuos tave jaunutę, gražią, •**
Kaip pirmą žiedą vis regiu —
Kaip tyrlaukiuose prie miražo
Klajokliu vis artyn einu.

Arba vėl pasikalbėjime su varnėnu gražiai poetas dai
nuoja apie savo gimtąjį kaimą Levanus:

• Kleve, palei Tangą, varnėnas gyvena.
Jis gieda kas rytą smagiai,
Daina jo man tėviškę žydinčią mena
Prie Nerio kaime — Levanai ...

■"Tėviškės vaizdų" eilėrašty poetas, rodos, drauge su 
mumis taip pat skundžiasi:

Jau seniai gyvenu be gimtinės,
Be laukų Lietuvos,
Be rytinės dainos,
Be gėlės, be rasos sidabrinės.

Skyrius "Savo sielos gelmėse Viešpatį jaučiu" yra veik 
ištisai pašvęstas religiniams motyvams. Čia poetas, matyt, 
panoro pabūti "antruoju Brazdžioniu". Ir iš viso, visam 
rinkinėly justi daug kur sekimas kitais poetais. Tačiau 
tas autoriaus pastangų, žinoma, nė kiek nenuvertina.

Štai silpnokame eilėrašty "Išpažintis" poetas rašo: 
Nevertas regėti aš tavojo Kraujo 
Ant Kryžiaus pralieto esu.
Nevertas matyti ant rankų ir kojų

eilėraščio

temomis.
Čia eilė-

Atperkančio kūno žaizdų.
> Čia pat norisi pacituoti bent vieną posmelį
ir iš skyriaus "Dainos apia laisvę":

Ko ieškai plačiuos horizontuos,
Dvasia nerami?
Ko verda krūtinėje kraujas,
Kai laisvę meni?

Šiame skyrelyje veik visi eilėraščiai laisvės
Noriu prisiminti ir apie skyrių "Įvairūs".

raščiai yra tikrai įvairūs. Nemažai pasitaiko sekimų kitais 
poetais. Pasiskaitykime eilėraštį "Kartą su Alfonsu", ar 
nerasime čia Vytauto Sirijos Giros motyvų, kuriuos jis 
mėgdavo eiliuodamas apie miesto sodo kavinės "oberius"?

Kelionė. Nešuliai. Nuovargis veiduos.
"Užeikime, sakau, čia į kokia "gaštetę", 
Išgersime, užvalgyt gal ką duos, 
Gal kils kokia nauja idėja netikėtai..."

Tačiau kalbant apie rinkinėlį, kaipo apie pirmąjį ban
dymą, tenka jauno poeto pastangas pripažinti ir palinkėti 
savo kūrybines galias plėtoti ateityje.

Pranas Ališauskas.

. Gerosios knygos ateičiai
(Atkelta iš 3 psl.) 

ko. Juk turime savo tarpe nemaža rašytojų, kurių, grei
čiausia, nė vieno plunksna nerūdijo ir sunkiu metu, o 
juo labiau šiandien, kai darbo sąlygos, šiaip ar taip, 
visokeriopai yra palengvėjusios. Iš jų kas gal turi parašę 
naujų* dalykų iš mūsų dabartinės' buities, kas iš praeitų 
senesnių laikų. Rimti plunksnos žmonės, tiesa, parašyti, 
greičiausia, kiekvienas turi ką nors parašęs ir mielai ga
lėtų pasidalyti su skaitytojais ir praturtinti tokį kuklų 
mūsiškės tremtinės literatūros lobyną, bet tokie žmonės 
nėra landūs, nemoka surasti šiandien savotiškai prieina
mų spaustuvių ir išleisti savo darbus savo lėšomis, o 

* leidėjai, atrodytų, ar nemoka surasti tų stiprių plunksnos 
žmonių su jų darbais, ar nemoka iš jų ištraukti turimųjų 
darbų, ar pagaliau nenori.

Pagaliau visi geriausieji lietuvių literatūros dalykai, 
ką yra davę mūsų garbingieji rašytojai, yra likę šiuo 
metu už neperžengiamos kinų sienos. Gerą knygą retas 
atsivežė, ir skaitytojui būtų Velykos, jei kuris nors lei
dėjas parodytų kokį nors deimančiuką Vaižganto, Krėvės, 
Žemaitės ar kito kurio autoriaus. Tikrai tai būtų švęntė 
knygos pasaulyje, ir džiaugtumės neatsidžiaugdami. Tokios 
knygos stiprintų dalies mūsų silpstančią dvasią ir pa
siryžimą gyventi ir ištverti sėdint ant sudužusio laivo 
skeveldrų, sulaikyti svyruojančius nuo kritimo į bedugnę. 
Žinoma, klasikus perspausdindami, leidėjai neturėtų ža- 

- ...................

B. Rukša

f*. Pasifitusiajai 
DAUG mačiau aš į naktį viliojant, 
Daug gražių moteriškių veidų, — 
O vistiek aš, kaip maldą kartoju 
Ir, kaip poterius, ašen šnabždu: — 

Nors prieš mirtį norėčiau dar kartą 
Tavo dievišką veidą išvyst, 
Tavo lūpų ugnies atsigerti 
Ir pajusti kaip plaka širdis...

Nors prieš mirtį norėčiau dar kartą 
Iš tavęs atleidimo maldaut 
Ir tenai, ten prie tėviškės vartų 
Viską, viską išpasakot tau ...

Nors prieš mirtį norėčiau dar kartą 
Įtikėti/ kad tujen gyva 
Ir su stingstančiom lūpom ištarti 

.tfKaip nesvietiškai myliu tave ...

loti jų: neturėtų jų apkarpinėti, trumpinti ar tenkintis 
ištraukomis. Iškarpa ar išbraukymas, sutrumpintas daly
kas niekada nėra tai, kas visuma, ir sužalotas jis niekada 
nebeduos tai, ką ištisas visame savo didingume.

Pasaulinė literatūra taip pat yra davusi gausybę 
gražaus lobio. Jeigu į leidimo planus lietuviškosios lei
dyklos įtrauks vieną kitą gerą svetimų autorių knygą, 
lietuviškasis skaitytojas šitai taip pat sutiks ne su 
abejingumu, bet džiaugdamasis. Tiek., klasiškieji, tiek ir 
šiems laikams būdingi geri veikalai bus mūsų skaityto
jams keleriopai vertesni už originalines menkystes. Kai 
tos menkystės tik skurdina skaitytoją, svetimieji milžinai 
atidengs naujus pasaulius ir supažindins su naujais daly- 
kais-ir naujomis idėjomis.

Skundžiamės popierium, ir jo tikrai trūksta, bet 
didžiulius nuostolius darome sau tada, kai neapsigalvoję 
pradedame leisti ne literatūrą, o makulatūrą. Leisdami 
niekus, sugadiname popierių, kuriame galėtų būti 
išspausdintas geras dalykas. 0 tų niekų išspausdinama ir 
spaustuvėse vienas kitas dalykas ir rotatorium. Būtų lai
kas mesti. Žinoma, kokia nors ryškesnė kontrolė čia būtų 
neįmanoma, bet jei mūsų kultųrinį darbą vetuojantieji 
žmonės retkarčiais užmestų į tokius dalykus akį ar 
tartų pasitaikius progai ar reikalui savo žodį spaudoje, 
šitai mūsų kultūros reikalui ne tik nepakenktų, bet 
greičiau padėtų.

K. B a r ė n a s.

P. RomanovŽenkliukas
Gatvėje prie komiteto namų durų jau nuo šeštos va

landos ryto grupavosi žmonės. Netoli jų stovėjo kaž
koks tipas su popieriaus lapu ir pieštuku rankose ir 
užrašinėjo atvykstančiųjų pavardes.

Pro šalį praeinantis milicininkas, prisikabinęs prie 
šono revolverį net nesustojęs suriko:

— Jūs savuosius varykit į aikštę, o tenai nurodys 
kas daryti. Po darbo visiems dirbusiems bus išduoti 
ženkliukai. — Ir nuėjo. •

— Kam, gerbiamieji, Čia žmonės renkami? — pak
lausė priėjusi 70 m* tų amžiaus senelė.

— O tu dar neįsiregistravai? — pasidomėjo turėjęs 
popierių iri pieštuką rankose.

— Ne, gerbiamasis.
— Ko gi tu žiopsai? Jau tuoj varys. Rašykis greičiau.
Bematant senutė įsiregistravo.
— Viešpatie, ko tik nepavėlavau, — pareiškė senutė, 

atsitraukdama nuo registruojančio žmogaus: — suprast 
negalima, — jau visai nuvarinėjo.

— Ar tuoj varysite? — rėkė nekantrūs balsai iš 
minios.

— O kur gi eisime? — klausė kiti.
— Velniai juos žino! Tik žmones tąso, daugiau nieko.
— Ne tąso ir ne velniai juos žino, — pareiškė ka

riška miline apsivilkęs ir nusiskutęs žmogus, — bet 
siūlo visiems susipratusiems piliečiams eiti į darbo 
šventės iškilmes.

Į jį visi išgąstingai pažiūrėjo ir nutilo. Tik kažkokia 
smulkių prekių pardavėja, perkeline suknele apsivil
kusi ir skepetaitę ant kaklo užsimetusi, pareiškė:

— Ot, paimt, visiems susitart ir neit! Kokias čia 
teises išgalvojo?

— O ar būtinai reikia eiti, ar savanoriškai?
— Savanoriškai, — atsakė žmogus, laikąs popierių 

rankoje: — po vieną žmogų iš buto.
— O jeigu nėjus, kas už tai būtų?

— Velniai juos žino... Sako kažkokius ženkliukus 
davinėsiu.

— O kas tokio ženkliuko neturės, kas tam bus?
— O aš iš kur žinau, ko tu prie manęs prikibai? 

Komunistus klausk. Varinėk juos, velnius, ir aiškink 
dar viską. Ir taip galvoje viskas skr ėja, — sumurmėjo 
žmogus, laikąs popierių.

— Pardavėja su perkeline suknele susimąstė, ‘ paskui 
sako:

— Ot imt, visiems * susitart ir neit.
— Tu čia susitarsi, orkitoje gatvėje nesusitars — ot ir 

įkliuvai, — pareiškė buvusis krautuvininkas su kiaurais 
batais.

— O čia dar ženkliukas, — pridūrė kažkas iš minios.
— Velniai juos žino, gal jis ir nieko nereikš, o gal be 
jo išeities nebus. Dabar, sako, kaliošus greitai duosią. 
Ateisi kaliošų — savo ženklelį prašom parodyti. 
Nėra? — na ir kaliošų jums nėra — pasakys.

— Tas tai dar nieko, bet kai tave visiškai išbrauks
— kažkas pareiškė.

— Iš kur išbrauks?
— Ten, broli, randa iš kur išbraukti.
— Na, baikit kalbas ir valiai į aikštę! Stokit ei

lėmis!
— Visai kaip į paradą, — pasigirdo kažkieno pašie

piamasis balsas.
— Tai dar nieko.... Ana, pereitą kartą vienas ko

munistas taip vaikė, dainas dainuot privertė... Ot . 
kankynė!

— Lygiuok! — suriko žmogus, laikąs popierių ran
kose ir traukdamasis atgal į gatvės vidurį, kaip trau
kiasi komandierius, besiruošiąs savo pulką į paradą 
vesti.

— Senute, ko mėtaisi į visas puses, tai čia, tai 
ten? Jeigu komanduoja "lygiuot", vadinasi, turi stot į 
eilę ir lygiuotis. Eisim gatve. Kur ant šaligatvio užsi- 
rioglinot?

— O, Viešpatie Tu mano!
— Žingsniu .. . marš! Kur ten vėl ant šaligatvio 

užropojot? Kas1 per banda!
— Kad aš esu . •. nėščia ...

— Tai ko tu čia atkeverzojai? Nuoširdūs, kada nerei
kia. Pasakyta iš buto po vieną žmogų, o jų čia prigužėjo 
visa velnio migla.

— Be kaliošų niekam nesinori likti, — kažkas ne
drąsiai pareiškė.

— Bijau, ženkliuko neduos.
— Ot, prakeiktieji, susuko protą su tais ženkliukais. 

Bobute, neatsilik!
Kai minia artinosi ' prie aikštes, 1 priešais pasirodė 

kita žmonių grupė raudonomis vėliavomis nešina ir su 
muzikos orkestru ^priešakyje. Sutiktieji ėjo linksmai, 
nušvitusiais veidais, tarp savęs kalbėdamiesi ir net 
pasiveikindami kepurėmis ir skepetaitėmis mūsų gru
pei mojavo.

— Šiuos jau, matyti, pakrikštijo, — pareiškė buvusis 
krautuvininkas. $

Staiga pirmutiniai sustojo.
— Ko sustojot? — rėkė užpakaliniai žmonė , ant 

galų pirštų pasistiepdami.
— Nežino kur tolian varyt. Nuėjo paklaust.
— Ar ne geriau būtų, jei iš vakaro darbo ir kastuvų 

parūpintų. Tada per pora valandų ir apsidirbtų, — pa
reiškė kažkoks ilgaplaukis žmogus. — O dabar lauk, 
stovėk.

— Kad man rankos nudžiūtų, jei aš paimčiau kastu
vą į rankas — pareiškė smulkiųjų prekių pardavėja, 
apsivilkusi perkeline suknele. , ►

— Mes žinome, kaip jie kastuvus išdavinėja: atves 
po vieną kastuvą penkiems žmonėms, ir gerai.

— Na ir ačiū Dievui, nors rankų neteks nupūslėti 
prie tokio darbo.

— Ne taip jau labai ačiū Dievui. Pasakys nedirbai 
— be ženkliuko ir liksi.

Pardavėja piktai nutilo, paskui truputį palaukus 
pasakė:

— Aš nekalta, jei jie kastuvų neturi, o jei jau buvau 
atvykusi, vadinasi, ir ženkliuką turi duoti.

— Taip, taip, su jais pamėgink pasiginčyti. Pasakys: 
iš eilės galėjai dirbti.

(Perkelta į 6 psl.) ,
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Hanoveris lietuviams buvo žinomas jau gerokai prieš 
šį ir aną pasaulinius karus. Šis Vidurio Vokieti jo*? pra
monės ir susisiekimo arterijų miestas lietuviams žinomas 
buvo visų pirma dėl to, kad čia 1838 m. gimė didelis 
lietuvių teisių gynėjas ir jų žadintojas J. Sauerweinas. 
Jis yra parašęs nemaža straipsnių ir eilėraščių lietuvių 
kalba, žymiausias jo eilėraštis “Lietuviais esame mes 
gimę“ ilgainiui tapo antruoju Lietuvos himnu. Šiandieni
niame griuvėsių Hanoveryje nebeliko ir Sauerveino gim

Ccn apleistos pilys griūva ant kalnų aukštai...

tojo namelio, ir čia užklydęs lietuvis neberas jo aplan
kyti. Tačiau griuvėsių Vokietijoj gyvenančiam lietuviui 
taip yra artimi ir mieli Sauerveino žodžiai “Lietuviais 
esame mes gimė. ..“ Jie taip pat brangūs visiems lietu
viams, tiek laisvoje Lietuvoje, tiek Sibiro ištrėmimę, 
tiek į bet kurį kitą pasaulio kampą nublokštiems.

Be to, Hanoveris lietuviams žinomas savo gafsigjfl 
veterinarijos akademija, kurią Nepriklausomos Lietuvos 
laikais ir dar anksčiau nemažą lietuvių yra baigė. Ši 
akademija beveik be pertraukos turėjo studentų lie
tuvių. Šiuo metu joje studijuoja apie 15 mūsų tautie

čių (ir kita tiek aukštoje technikos mokykloje). Uki- 
niams Lietuvos sluogsriiams Hanoveris, o geriau sakant 
šio vardo Vokietijos provincija, buvo žinoma savo hano- 
veranais arkliais. Šios veislės arkliai, kurių gimtinė yra 
Hanoverio, provincija, buvo įvežami į Lietuvą, čia pla
tinami ir veisiami.

Hanoveris tremtinių lietuvių gyvenime
irgi užima tam tikrą vietą. Praėjusio karo metu tremti
niams lietuviams Hanoveryje apsigyventi sąlygos, dėl

nuolatinių bombardavimų ir butų trūkumo, buvo gana 
sunkios. Todėl čia lietuvių pateko tik maža saujelė ir 
tai tik daugiausia vokiečių prievarta' darbams atvežtų. 
Baigiantis karui ir beslenkant frontams, ir į Hanoverį 
vis daugiau lietuvių atbloškė. Taip čia lietuvių skaičius 
vis didėja iki šiol, ( (

Vakarų sąjungininkams užėjus, lietuvių gyvenimas 
prasidėjo Stovyklose, kurių atskirose miesto dalyse buvo 
keletas. Lietuviai nedidelėm grupėm buvo paskirstyti po 
įvairias mieste stovyklas, dažniausiai kitų tatybių stovy
klose prisiglaudė. Dalis gyveno mieste privačiai, kurių 

sumažėjusi dalis ir dabar taip pat gyvena privačiai, bet 
maitinimo atžvilgiu priklauso stovyklai.

1945 m. gale, UNRRA rūpesčiu, Hanoverio prie
miestyje, Stiickene (Garbsenerlandstr.) įsteigta didelė

baltiečių stovykla — D. P. Baltic Camp.
Stovyklai patalpos panaudotos čia pat esančio “Accu" 
fabriko karo metu darbininkams statyti cementiniai 
barakai. Suprantama, kad vokiečiai ir dar karo metu 
statydami, ypač užsieniečiams darbininkams gyvenąmas 
patalpas, mažai ’žiūrėjo jų tinkamumo. Užtat patiems 
gyventojams, įsteigus baltiečių stovyklą, teko gerokai 
padirbėti, kol barakai gyventi pasidarė įmanomi. Ir da
bar Hanoverio stovykla patalpų atžvilgiu negali lygintis 
su kai kuriom kitom stovyklom, vis dėl to šeimos turi 
po atskirą kambarį, tik viengungiai- gyvena po kelis.

Lietuvių gyvenimas baltiečių stovykloje prasidėjo 
praeitu metų rudenį, kai niūria vėlybo rudens dieną 
UNRRA mašinos “Accu“ fabriko barakuose išsodino 
kelias lietuviškas šeimas. Lietuvių skaičius nuolat augo, 
nes atskirų, stovyklėlių gyventojai, iš dalies privačiai 
mieste gyveną, buvo perkeliami į vieną bendrą baltiečių 
stovyklą. Dabar stovykloje gyvena apie 350 lietuvių, o 
su privačiai mieste gyvenančiais ir atskirai įsikūrusiu 
studentų bendrabučiu, Hanoveryje lietuvių skaičius 
siekia apie 450. Baltiečių stovykloje — D.P. Baltic Camp 
dar gyvena latvių, estų, ukrainiečių, be pilietybės, iš 
viso per 1000 žmonių. Palyginus tautybėmis, lietuvių 
skaičius yra didžiausias.

Nežiūrint to, lietuviams teko daug padirbėti, kol 
išsikovota įmanomos gyventi sąlygos, ne tik patalpų 
tinkamumo atžvilgiu, bet ir prideramos vietos kitų tau
tybių tarpe užėmimo atžvilgiu. Mat, lietuviai, kaip 
vėliau į stovyklą atsikėlę gyventi, reikšmingų stovyklos 
postų, atitinkant tautybių skaičiui, pradžioje negavo, 
tatai turėjo išsikovoti vėliau, savo darbu ir sumanumu. 
O tai buvo nelengva, susiduriant su latvių tautybės 
pareigūnų atkaklumu, juo labiau, kad lietuvių inteligentų 
skaičius stovykloje yra nedidelis, iki lO°/o. Antra, ir 
patiems lietuviams teko visuomeniškai persitvarkyti, iš 
naujo persiorganizuoti. Veikę du komitetai — bendras 
vietos lietuvių ir stovyklos lietuvių komitetas — susi
jungė, sudarant vieną iš 7 asmenų — Hanoverio lietuvių 
tremtinių bendruomenės Komitetą. Jo pirmininku yra p. 
A. Griškėnas. Visai stovyklai vadovauja UNRRA direk
torius'^ belgas. Direktorius stovyklos gyvenimą, tvarko 
per tautybių vadovus. Stovyklos lietuvių komitetas savo 
darbą yra paskirstęs sritimus, pritraukdamas atskiroms 
sritims sugebančius darbuotojus bei specialistus.

Švietimas ir kultūrinė veikla* Stovykloje 
veikia pradžios mokykla (dirba mokytojai J. Kašelionis, 
O. Antanaitienė, Petrauskas, kun. Radvinauskas vaikų 
darželis (ved. Griškėnienė), anglų ir prancūzų kalbų 
kursai. (Perkelta į 7 psl.)

Ženkliukas
(Atkelta iš 5 psl.)

— Kastuvus veža. Griebkit, nežiopsokit, — skubiai 
kažkas pasakė.

Visi metėsi prie vežimo. Pirmiausia bėgo pardavėja 
su perkeline suknele. Ji pagavo už galo šluotos, kurią 
laikė kita moteriškė.

Ore sumirgėjo rankos, šluotos ir kastuvai. Buvo gir- 
difiii tik smarkiai prie vežimo prispaustų žmonių bal
sai.
_ — Ką jūs, ar sukvailėjot! Ei, boba, ką tu čia? Ap
sėdo tave, ar ką. Ranką išsuksi, —7 rėkė pardavėjai.

Milicininkas, pagriebęs iš užpakalio dvi moteris už 
drabužių, traukė atgal ir kalbėjo:

— Suspėsit, palaukit, palaukit!
— Visai žmonės pasiuto. Kažkuris dar apie kaliošus 

veptelėjo. Tikra kankynė. Už pabaudą, tur būt.
Kareiviška miline apsivilkusį ir apsiskutusį žmogų 

tuoj netrukus minia išvertė iš kojų, ir jis, kad nebūtų 
žmonių sutryptas, palindo po vežimu.

Taip, gerai jam, šėtonui, pamokslų tenesako, — 
pasakė kažkas iš minios.

Smulkiųjų prekių pardavėja atkariavo kastuvą, o 
kita moteris, del kastuvo su pardavėja kariavusi ir per
plėšusi sau ranka, už vežimo stovėdama, grasė jai 
kumštimi ir rėkė:

— Aš tau parodysiu, kaip iš rankų traukti, biaurybe 
tu. Visai pasiuto, gatava, ir rankas gali nutraukti.

— O tu negriebk anksčiau už kitus. Viena nori viską 
sučiupti.

— Žingsniu ... marš!
— Ot ir matuok gatvę, — tarė kažkoks kaminkrėtys, 

turėdamas už nugaros šluoteles: — 40 metų prigyvenau 
trejetą vaikų turiu.

Per 15 minučių vėl sustojo prie aikštės.
— Ką, vėl sustojom?
— Vieton atvykome. Nuėjo paklausti, bet, turbūt, vėl 

kažkas netvarkoje.
Visi žiūrėjo į aikštę, kurią šnekučiuodami ir juokau

dami šlavė kiti anksčiau atvaryti žmones — vyrai ir 
moterys.

— Švenčia! — ironiškai pareiškė buvęs krautuvinin
kas. — Geriau susitarti ir išsiskirstyti, o nė nugaras 
lankstyti. Tikra arklių padermė.

— Kur tu čia juos atginei? — suriko aikštėje stovė
jęs augštas žmogus su kastuvu rankose.

— O aš iš kur žinau, kur juos varyti. Man pasakyta 
čia .. .

— Turbūt, jiems ten nebevisi galvoje. Jau trečią 
partiją man prisiunčia, o aš čia Jr su šitais velniais ne
žinau kas daryti.

— Ką, negi atgal? —•. klausia vadovą.
Tas susitraukęs nervingai pradėjo vaikščioti, nieko 

neatsakydamas. Paskui išsiėmė kišeninę skepetaitę, 
apsišluostė suprakaitavusią kaktą ir, kažko pasidairęs į 
šalis, nereikšmingai mostelėjo skepetaite išilgai gatvės.

— Eisime tenai!.. .
— Geriau iš vakaro darbo sugalvotų, — vėl pareiškė 

ilgaplaukis žmogus.
— Mes anąkart ot prisikamavome. Žmonių privarė 

tiek ir tiek, o darbo neradome jokio. Apvaikščiojome 
visas aikštes, geležinkelio stotį, laivą prieplauką, o darbo 
kaip nėr, taip nėr. Iki šeštos valandos privaikščiojome. 
Gerai, kad palydovas geras pasitaikė, — vis dėl 
to ženklelius išdavė.

— Ko gi jūs valkiojatės iki dvyliktos, lyg mieguistos 
musės! — sušuko kažkoks karys, smagiai pro šalį ant 
arklio prajodamas, kaip jodinėja dvaro užvaizdą, 
apžiūrinėdamas laukų darbus; —r sau vietos niekur 
nerandate?

— Ką gi veiksi, jeigu iš visur veja, — piktai atsakė 
vadovas.

— Galva, turbūt, visiškai nebedirba, už tai jus ir 
ve joja. Eina tylėdami, tartum skenduoliai...

— Ot šitam jeigu patektumėm, tikriausia dainuoti 
priverstų, — pareiškė buvęs krautuvininkas. — Iš tų 
pačių, turbūt, kilęs.

— Kaip gi, ir sugrąžino, — pasityčiodamas sumurmėjo 
vadovas, kai karys buvo dingęs už gatvės pasisukimo. 
Ir vėl vedė žmones pirmyn, toliau. "

Pamatęs gatvių susikirtimo kampe sugriautą namą, 
jis sustojo ir įsakė:

— Tąsykit plytas prie tvoros ir ūžpildinėkit duobes. 
Tik vikriau, nes jeigu iki trečios nebaigsit, — ženkliukų 
neišduosiu.

— Dėkui Dievui! Pagaliau darbo susiradom.
— Taip, dėkingi būkime, kad šis nameliūkštis su

birėjo, jei ne — iki vakaro vaikščiotumėm. _
Visi karštai ėmėsi darbo. Vienas kasė kastuvu, o 

penki stovėjo už jo eilėje ir kas minute rėkė:
— Užteks tau, ar dar neprisidirbai?
— Jau kai pripuolė, tai jo neatitrauksi. Senelei duo

kit padirbėti, pagerbkit seną žmogų. ..
O praeiviai pašiepdami kalbėjo:
— Ot išsijuosę dirba. Na ir gyvulėliai.
Kai darbas buvo baigtas, pradėjo dalinti ženkliukus. 

Paaiškėjo, kad senelei ženkliuko trūksta.
— Kam tau ženkliuko, jei tau jau per 60 metų. Galė

jai visai neateiti.
— Viešpatie Dieve, juk jūs mane užrašėt. Vagi visi 

matė.
— Negalima, tau nereikia. Supratai? Visi per 50 metų

amžiaus turintieji nuo viešųjų darbų atleidžiami. O tau 
kiek? x -

— Septyniasdešimt pirmi.
— Pasiuto senė, atplumpino.
— Galva sukas, nieko nesuprantu, — ištarė senelė.
— Šaligatviu dabar galima eiti?
— Galima...
— O ženkliuką ar prie krūtinės prisegti, ar ka su 

juo daryti? — klausė nėščioji moteris.
— Tai jūsų pačių reikalas.
Visi būriais skirstėsi namo, prisisegę ženkliukus sau 

ant krūtinių, ir su panieka žiūrėjo į sutiktuosius praei
vius, kurie buvo be ženkliukų.

— Vis spaceruoja, rankeles supūslėti bijo, — pa
reiškė pardavėja. — Ir ko su jais ceremonijasi? Gau
dytų juos stačiai gatvėje ir siųstų į darbus...

O senutė skubėjo iš užpakalio ir murmėjo:
— Tikrai, galva sukasi, ir tiek: nieko negaliu su— ■

prasti. Vertė K. Jonelynas. .
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Ruošiami D.
Augių zonoje šiuo metu vyksta kursai, kurių tikslas 

paruosti reikiamus pareigūnus, kurie galėtų rūpintis 
D. P.“ žmonių reikalais, kada UNRRA baigs savo kaden
ciją visai, arba, kada D. P. reikalais rūpintis imsis kita, 
UNO sudaryta, organizacija. Tokie kursai vyksta jau 
kuris laikas, juos yra baigę jau 6 kursantų laidos ir 
jie' tęsiami toliau be pertraukos. Į kursus pakviečiama 
kiekvienai laidai po 25 asmenis ir jie- trunka 2 savaites. 
Numatoma išleisti nemažiau 500 asmenų iš pačių D. P. 
tarpo. Kursuose dėstoma diskusine paskaitiį sistema 
įvairūs dalykai liečią D. P. įvairius reikalus, k. t. aprū
pinimą, kultūriniai reikalai, pasiruošimas emigracijai, 
įsikūrimas, amatai, vaikų lavinimas ir auklėjimas ir 
1.1. Kursuose dėstoma daugiausia vokiečių kalba, nors 
yra paskaitų ir anglų kalba. Taip kad į kursus pa
renkami asmenys daugiausia moka abi minėtas kalbas. 
Visos trys Pabaltės tautos- daugumoj viena nuo kitos 
neskiriamos ir į kursus tų tautybių kursantai kviečiami 
kartu. Kursuose paskaitas skaito įvairių tautybių ir 
įvairių valstybių (pilietinės priklausomybės) asmenys, 
k. t. anglai, buvę ano karo rusų emigrantai, australie- 
čiai, neozelandiečiai ir k. t.

Artimiausioje ateityje anglų zonoje numatoma su
daryti iš pačių D. P. taip vadinama "gerbūvio organi
zacija", kuri perims buvusias UNRRA pareigas ir kuriai 
vadovaus tuose, dabar vykstančiuose kursuose, paruošti 
žmonės bendradarbiaudami ir hierarchiškai priklausydami 
nuo anglų karinės ar Vokietijos kontrolinės valdžios. 
To gerbūvio Komiteto" uždaviniai būtų “pereinamame 
laikotarpyje" rūpintis savo tautiečių reikalais — aiškin
tis del darbo ir jo sąlygų bei galimybių, del atlyginimo, 
del galimos ir numatomos emigracijos ir t. t.

Atskirų paskaitų ir paskaitininkų mintys.
Vyr. 30 korpo vado Generolo pasveikinimo ir kursų 

atidarymo kalboj buvo pareikšta, kad UNRRA, kada 
ji buvo įsteigta beeinant karui, jos tikslai ir ji pati 
buvo vieninga, nes tą vieningumą įkvėpė bendras 
priešas, o bendram priešui išnykus išnyko ir vieningu
mas, o jo vietoje atsirado egoistiniai sumetimai ir rei
kalai ir kol neišnyks egoizmas tol neišnyks iš pasaulio 
ir karai ir žmonių vargai. UNNRA-os tikslas buvo pa
daryti žmones, esamose' sąlygose, galimai laimingus. 
Didžiausia, aišku, laimė — grąžinti žmogų į ten iš kur 
jis buvo paimtas — į jo tėvynę. Bet jūs, pąbaltiečiai, 
į savo tėvynę grįžti esamose sąlygose nenorite, o todėl, 
kiek liečia jus UNRRA uždaviniai yra tokie, kad jums 
sudaryti galimai daugiau laimės esant išeivijoj. Aš, kaip, 
karys, pareiškė generolas, esu tos nuomonės, kad 
geresnis karys yra tada, kada jis yra karininkų vado
vaujamas, o ne vedamas (varomas), nors yra ir kitokių 
nuomonių ir taip pat dar šiandieną vykdomų gyvenime, 
bet eidamas savo principu aš laikiaus ir laikaus nuo
monės, kad UNRRA ar dabar jau ruošiama nauja or
ganizacija turėtų ir jums, išeiviams, kaip ir kareiviams 
tik vadovauti, bet ne vesti (varyti) jus nustatyta linkme, 
o už tai ir sudaromos jūsų pačių organizącijos, kad jos, 
mūsų padedamos, jums vadovautų. Netolimoje ateityje, 
lenkams didžiumoje grįžus į namus, čia liks tik pa- 
baltiečiai, kurie jau sudarys daugumą, kiek lenkų, jugo
slavų ir kitų. Globa ir rūpinimąsis jumis nenutruks, to 
galite nebijoti, gal teks tik dabartines kai kurias sto
vyklas panaikinti, iš vienų į kitas perkeldinėti, perkel- 
dinėti ir profesiniai, kad lengviau būtų aprūpinti dar
bu ir t. t. Gal karinė valdžia visai Vokietiją apleis, 
tada jūs pereisite vokiečių civilinės valdžios žinion, bet 
vistiek liks kontrolinė komisija, kuri jūsų skriausti 
neleis, bet jūs patys turėsite turėti gerus ryšininkus 
ir apdairius savo komitetus, kurie jūsų reikalais rū
pintųsi ir juos gintų.

Vienas UNRRA aukštas pareigūnas, kuris kalbėjo 
darbo aprūpinimo reikalu, pažymėjo kad reiks daug 
įvairių darbo jėgų prie vokiečių pramonės išmontavimo, 
prie Vokietijos miško iškirtimo ir išvežimo ir prie kitų 
karinės reikšmės darbų, kuriems vadovaus Anglijos 
kariuomenė ir jūs būsite jos talkininkai ir dirbsite jos 
Agnioje.

Viena ponia, kuri kalbėjo amatų reikalais, kreipė, 
ypatingą dėmesį į smulkias amatų šakas, k. t. žaislų ir 
Sėlių gamybą, smulkią popierio pramonę, dailę, šliurių 
gamybą, siuvyklas, batsiuvių dirbtuves ir t. t.

Viena ano karo rusė pabėgėlė (išbėgo turėdama 16 m), 
dabar jau Anglijos pilietė, nes tekėjusi už anglo, labai 
karštai įtikinėjo išmesti iš galvos mintį, kad kils tarp 
Rusijos ir Anglijos karas, ir kad jo pasėkoje grįšime 
į namus. Karo tarp Anglijos ir Rusijos, pareiškė ji su 
aplombu, nebus. Mes tomis viltimis gyvenom ir vietoj jų 
išsipildymo daugelis vietoj grįžti dar antrą kartą turė
jom bėgti. Reikia dairytis kur įsikurti, rūpintis įsigyti 
specialybę, susirasti darbo ir įsikurti, o ne dairytis į 
praeitį, nes taip galvojant — dairantis į praeitį atsitiks 
taip kaip Šv. Rašte paminėtai Sodomos ir Gomoros 
moteriškei, kuri atsigręžus į degantį miestą virto drus
kos stulpu.

Prelegentė zelandietė, kuri kalbėjo emigracijos ir 
įsikūrimo klausimais, aiškino, kad geriausia būtų

P. pareigūnai
įsikurti Australijoj ir Zelandijoj, ypač paskutinioj, bet 
Zelandija, deja, dabar dar pabėgėlių neįsileidžia, bet 
numatoma, kad įsileis.

Ta tema kalbėjo ir daugiau prelegentų ir visi pab
rėžė du dalyku: 1) kur emigruoti bus net perdaug, jus 
vilios net įvairiais šūkiais ir plakatais, bet reikia tą 
klausimą labai rimtai ir apdairiai spręsti, kad paskiau 
nereiktų gailėtis. 2) J. A. V. -niekas nepatarė rinktis, 
nes ten pragyvenimo standartas (suprask, negro) labai 
žemas, kraštas tirštai apgyventas, bedarbė ir t. t., 
geriausia emigruoti į Australiją, Zelandiją, Kanadą ir 
kt. Kaikurios, pav. San Domingo, Brazilija ir kt. jau 
dabar priima ir kviečia pabėgėlius, bet ten nepatartina.

Hanoverio lietuviai
(Atkelta iš 6 psl.)

Lietuvių komiteto rūpesčiu skaityta visa eilė paskaitų 
apie kitus kraštus, kaip Angliją, Ameriką, Brazi
liją ir kt. Stovykloje gaunama visa eilė lietuviškų lai
kraščių, be to, keletas lietuvių yra atsivežę gausų kiekį 
knygų ir jomis mėgėjai mielai naudojasi. Nuo vasario 
16 d. stovyklos ribose eina vietos laikraštėlis "Pragiedru
liai" kurį redaguoja J. Antanaitis. Pats laikraštėlis išeina 
neperijodiškai, tačiau savo užsienio ir vidaus žinių laidą 
išleidžia kasdien.

Kultūrinio darbo pastangos ypač pasirodė minint Va
sario 16 sukaktį. Anglų karinės valdžios ir UNRRA atsto
vus lietuviai maloniai nustebino minėjime, pasirodydami 
vykusia kultūrine bei menine programa, prie jos pritrau
kiant eilinius darbininkus. Po to anglų karinės valdžios 
ir UNRRA aukštieji pareigūnai dabar mėgsta lankyti 
baltiečių stovykla ir lietuviams savo menine programa 
dažnai tenka pasirodyti.

Yra susiorganizavę ir sportininkai. Krepšinio ir* futbolo 
komandos lenktyniauja su kitų tautybių sportininkais, 
be to, įvairiais atvejais pasirodo piramidėmis ir sakalų 
pratimais. %

Stovyklon meninio impulso įnešė du kartus čia* kon
certavęs Čiurlionies ansamblis. Reikia pažymėti, kad 
ansamblis buvo anglų karinės valdžios į anglų zoną 
pakviestas, kur jis ilgesnį laiką, lankydamas atskiras 

Pavasario žaismas Nidos kopose

vietoves, koncertavo. Savo gastrolėse čiurlioniečiai ne
pamiršo ir lietuvių stovyklų. Kalbant apie Hanoverio 
lietuvius, tenka pastebėti, kad Hanoveris yra ir tam 
tikras meno centras, kas lietuvių gyvenimui duoda šį tą 
teigiamo. Čia lietuviai turi progos gėrėtis aukšto lygio 
vokiečių opera, drama, operetėmis, estetiškomis, spalvo
tomis filmornis, įvairiausiomis varietėinis, prašmatniais 
cirkais. Pačioje stovykloje UNRRA vadovybė kviečia 
įvairių tautybių ansamblius, varietes, reguliariai kas sa
vaitę duoda kino seansus. Nors stovykloje mokslus 
einančio jaunimo, išskyrus pr. ~ mokyklą,' nėra, bet ir 
čia veikia susiorganizavęs nemažas skautų būrelis.

Nėra užsnūdęs ir religinis gyvenimas. Stovykloje 
įrengta koplytėlė. Tikintieji turi galimybių klausyti -šv. 
mišių, pamokslų, gegužinių pamaldų, atlikti išpažintį ir 
t. t. Surengiama tikintiesiems specialių konferencijų, 
rekolekcijų. Religiniam gyvenimui vadovauja stovyklos 
klebonas kun. Radvinauskas.

Stovyklos gyventojų aprūpinimas. Kaip 
minėta, patalpos yra menkos. Juo labiau, kad gyventojų 
skaičius nuolat didėja ir dalis apgyvendinama laikinai 

Svarstoma jau dabar vykti į Australiją, kuri priims 12 
milijonų,' nes ji turi tik 7 mil. iš kurių tik 1 mil. bėra 
prie žemės ūkio, visi kiti gyvena miestuose. Australija 
turinti ir negerų pusių, nes yra vietų ir tokių nemaža, 
kur nuo 2—20 metų nebūna visai lietaus. Tokiose vie
tose pašaras (verčiamasi ten tik gyvulininkyste) labai 
brangus.

Dar viena prelegentė atkreipė ypatingą dėmesį į 
vaikus, ypač į vaikus be tėvų. Pasirodo, kad vokiečiai 
buvo atgabenę, ypač iš Lenkijos ir Rusijos ištisas prie
glaudas ir atidavę adoptuoti vokiečiams. Toji adoptaci- 
ja dabar yra panaikinta, tie vaikai surenkami, stengia
masi atpažinti jų tautybę, surasti jų tėvus, bet tie, kurių 
tėvų nėra, tie bus siunčiami į jų tėvynes, nes laiko
masi principo, kad ten jie gali surasti savo tėvus, o 
laimingiausias žmogus su’ savo tėvais ir tėvynėj. Tai 
tokios maždaug kursų mintys.

pastatytuose skardiniuose garažuose. Tačiau pavasariui 
išaušus ir tokiose patalpose gyvenimas palengvėjo.

Maistu aprūpina UNRRA ne tik stovyklos gyvento
jus, bet ir per ją mieste privatiniuose butuose gyvenan
čius. Maisto normos keitėsi. ’ Dirbantieji dabar gauna 
žymiai didesnes maisto normas, kaip nedirbantieji. Visą 
maisto normą galima imti sausame davinyje ir pietus 
iš bendros virtuvės, laisvai pasirenkant. UNRRA iš dalies 
aprūpina ir drabužiais, tačiau pirmoj eilėj tik dirban
čiuosius ir jų šeimas. Šiejc tiek drabužių gauta per L. 
Raudonaji Kryžių, suaukotų Amerikos lietuvių. Tuo 
tarpu drabužiais ir avalyne kiek geriau aprūpintos mo
terys, gi vyrai apranga silpniau aprūpinti.

Čia pat stovykloje veikia ambulatorija, ligoninė ir 
dantų gydymo kabinetas. Šios įstaigos rūpinasi stovyklos 
medicinos ir sanitarijos reikalais, keli lietuviai gydytojai 
dirba Hanoveryje kitų tautybių stovyklose. Tačiau jie 
numatoz savo darbu prisidėti ir prie baltiečių stovyklos. 
Tuo tikslu vietos L. R. Kryžiaus skyrius numato su
organizuoti ambulatorinį apžiūrėjimą, kur lietuviai gydy
tojai savo tautiečiams duotų sveikatos reikalais patarimus. 
L. R. Kryžiaus skyrius jau turi suorganizavęs tam tikslui 
ir vaistų.

Hanoverio baltiečių stovykla D. P. Baltic Camp — 
yra dirbančiųjų stovykla.

Visiems vyrams darbas privalomas,

žinoma, kurie sveiki, darbui tinkami. Dirba žymi dalis 
ir stovyklos moterų. Bendrai, 75°/o stovykloje gyvenančių 
lietuvių yra dirbantieji. Ši stovykla skiriasi tuo tarpu 
nuo kitų anglų zonoje esančių stovyklų, o gal ir visų 
D. P. stovyklų Vokietijoj tuo, kad čia visi sveiki, dar
bingi vyrai turi dirbti privalomai. Tam tikra* dalis dirba 
stovyklos ribose administracinį darbą, tačiau dauguma 
dirba už stovyklos Tibų, anglų karinės valdžios žinioje. 
Jie Į darbovietes kasdien mašinomis rytą išvežami ir po 
darbo vakare mašinomis parvežami.

Darbų apimtis ir dirbančiųjų pareikalavimas didėja. 
Ryšium su tuo, numatoma, didės ir Hanoverio baltiečių 
stovykla gyventojų skaičiumi. Nesenai šia apgyvendinta 
arti 200 latvių, paleistų iš karo belaisvės. Atvyksta ir 
naujų gyventojų lietuvių ar tai iš kitų zonų, ar iš gre
timų stovyklų. Galimas dalykas, kad vykstant stovyklų 
perkilnojimams, Hanoveryje liks viena didžiausių bal
tiečių stovyklų su žymiu skaičiumi lietuvių. Kai lietuvių 
tremtinių bendruomenėje gyvai svarstomas v i s i'e m s 
darbo būtinumas ir į darbą įsijungimo klausimas, tuo 
tarpu Hanoverio lietuviai į tą klausimą žiūri darbą turė
dami savo rankose. As.
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Bukime verti 
pasitikėjimo

Karo audros išblaškė milijonus žmonių po svetimus 
kraštus. Nutilus patrankų gaudimui, daugybė benamių 
rado mielą globą Vakarų demokratijose. Šie benamiai 
dėl i olitinių įsitikinimų ir šiandien dar negali sugrįžti 
į savus karo audros nusiaubtus kraštus ir savo darbai 
negali prisidėti prie tėviškės sodybų atstatymo.

Vakarų demokratijos, giliai vertindamos žmogaus ir 
žmoniškumo teises, benamius tremtinius supranta ir, tik 
frontui praėjus, atskubėjo šiems nelaimingiesiems į pa
galbą.

Jau metai laiko, kai mes naudojamės ta globa. Neli
kome ir mes, lietuviai, be globos. Gavome pastogę, valgį 
ir iŠ dalies rūbą.

Per šį laiką dalis tremtinių įsijungė į darbą, padė
dami alijantų kariams, kiti susirado sau darbo UNRRA- 
os skyriuose. Treti mokėsi įvairių amatų, o daugelis 
ramiai praleido šiuos metus įvairiose stovyklose gerai 
pailsėdami.

Jau kuris laikas mūsų, periodinėje spaudoje vis buvo 
keliamos amatų mokymosi ir darbo mintys.

Anksčiau keltos mintys šiandien ima virsti tikrove. 
Js vienos į kitą stovyklą ir per visas zonas nuskambėjo 
žinia, kad mes esame kviečiami UNRRA ar karinės 
valdžios įsijungti totaliniai į platesnio masto darbus. 
Šiandien jau tas faktas įvyksta. Taigi ir nuošaliau iki šiol 
stovėjęs jaunas ar vyresnio amžiaus vyras ar mergaitė 
šiandien tiesioginiai bus paliesti darbo problemos.

Ką mes į tai atsakysime? Savaime suprantama, kad 
į šį reikalą teks atsakyti pilnu pritarimu ir be 
abejonių.

Darbas — druska, kuri žmogų saugo nuo sugedimo. 
Metai be darbo daug gal kam įnešė gležnumo ir nenoro 
dirbti. Neturėdamas pastovaus užsiėmimo, žmogus ima ne 
tik fiziniu, bet ir dvasiniu atžvilgiu skursti, ir tas 
individas gyvenime regresuoja ir darosi visuomenei 
nenaudingu. Daug gal kas suabejos ir stengsis prisiminti 
savo turėtą vietą tėvynėje. Savaime suprantama, kad čia 
nebus galimybės susirasti tokį postą, kuriame galėtų 
jaustis panašiai, kaip savame krašte. Bet į tai tektų 
atsakyti tik viena, kad šiose sąlygose reikės dirbti tokį 
darbą, kurį padiktuos dabarties metas. Tos minties 
vedini, mes turime žiūrėti į dabartį ir galutinai sutikti su 
šiomis sąlygomis. Is to išeinant, mes imkimės mums siū
lomo darbo. Darbas bus įvairus. Čia ras darbo inži
nierių?, mechanikas, elektrotechnikas, stalius, šaltkal
vis, mašininkė vertėjas — pręto ir fizinio darbo 
žmogus. Taigi, atrodo, iš dalies ir pagal savo sugebėji-. 
mus.

Turint tai prieš akis, mums tenka viena pareiga 
apsispręsti, kaip mes tą darbą atliksime.

Mes esame ne kartą girdėję iš oficialių USA atstovų 
apie lietuvio įvertinimą Amerikoje iš gerosios pusės. 
Reiškia, lietuvis darbininkas Amerikoje savo sąži
ningumu, darbštumu išeivijoje gražiai užsirekomen
davo ir tuo pačiu puikiai atestavo lietuvių tautą 
užjūryje. Likimas taip lėmė, kad Amerikos ir Anglijos 
kariai mus sutiko čia ir dabar turi progos mus pažin
ti dar arčiau.

Mes ir dabar girdime apie lietuvius gražių atsi
liepimų įvairių stovyklų komendantų, kurie su mumis 
susitinka veik kasdien. Girtina, kad mes, kaip kul
tūringos tautos nariai, sugebėjome save čia gražiai 
užrekomenduoti ir savo darbu tai patvirtinome.

Šiandien gi yra pastatytas platesnio masto klausi
mas ir į jį mes turime taip pat atsakyti savo 
organizaciniu susiklausymu ir bendrų reikalų supratimu. 
Kada išeisime darban ir mūsų darbo gretos bus tvirtos, 
tikiu, susilauksime iš savo globėjų gražaus įvertinimo.

Be to, svarbu kaip mes tą darbą atliksime. Reikia 
manyti, kad iš mūsų tarpo ne vienas užims ir 
atsakingesnes darbe pareigas, o gal ir net jam vado
vaus. Taip pat bus patikėta visa eilė vertybių, kurios 
pareikalaus didelės atsakomybės ir sąžiningumo jausmo.. 
Čia būkime tvirtos valios. Atsimintina, kad pasiti
kėjimas uždeda ir atsakomybę. Įsijungę į darbą, atkreip
sime į save eilės vadovaujančių asmenų dėmesį ir sic 
bus gyvieji liudininkai apie mus ir mūsų tautos vertin
gumą.

Kada pasaulyje siaučia bado ir nevilties šmėkla, 
mes gi naudojamės malonia parama ir mums yra 
užtikrintos laisvo žmogaus teisės. Tad, rodydami dėkin
gumą, mes turime jungtis vieningai ir su noru prie 
organizuojamų darbų, kurie iš dalies užtikrina ir mūsų 
egzistencija, o taip pat ir visų žmonių gerbūvio kėlimą. 
Lietuvis nuo amžių buvo darbštus. Savo rankomis po 
pirmojo pasaulinio karo atstatė sugriautą savo tėvynę 
ir įrodė pasauliui, kad jis moka ir gali kurti. Ir šį 
kartą, būdami tremtyje, parodykime savo gerąsias 
vertybes. Pasiimtą darbą telydi sąžiningumas, gražūs 
norai ir gera valia. Tik tuo užsitarnausime verto pasiti
kėjimo ir dar kartą įrodysime, kad mes savo darbu 
norime pagreitinti grįžimą į savo laisvą tėvynę ir 
sugebėsime ja iš naujo atkurti. Jurgis Janusaitis.

Generolas Morgan Hanau 
tarptautinėje stovykloje

Š. m. gegužės 15 d. Hanau a/Main Tarptautinę DP 
stovyklą, kurioje pusė gyventojų (3000) sudaro lietu-, 
viai, aplankė UNRRA Europos vyriausias direktorius 
Gen. Ltn. Sir F. Morgan. Jis atsilankė į Hanau DP stovy
klos amalų mokymo dirbtuvių (Hanau Work-Training 
Center) atidarymo iškilmes. Šioms dirbtuvėms patalpas 
pradėta ruošti š. m. vasario mėn. pradžioje. Jos įruošta 
didžiulėse šimto m. ilgio ir dvylika m. pločio arklidėse 
ir prie jų šalutiniuose pastatuose. Šių dirbtuvių įrengimui 
vadovavo iš Anglijos atvykusi Mrs. C. Dorothea Greene. 
Ji bus jų direktorius. Remonto darbams vadovavo dipl. 
inž. Dragasius. Prie remonto darbų paskutinėmis dieno
mis dirbo apie 120 darbininkų, kurių daugumas buvo 
lietuviai.

Gegužės 15 d. 14 vai. į atidarymo iškilmes atvyko 
Europos UNRRA H. Q. vyr. direktorius Gen. Ltn. Sir 
F. Morgan, US armijos atstovas pulk. Frost, daug auk
štų svečių iš UNRRA vyr. būstinės (H. Q.) Arelson, 
Frankfurto, W.iesbadeno ir kitur. Orkestrui grojant, gen. 
F. Morgan, gausaus būrio .kitų svešių lydimas, atidarė 
dirbtuves ir jas apžiūrėjo. Pagrindiniame pastate 
įrengtosmetalo apdirbimo (šaltkalvių), skardininkų, bat
siuvių, rankdarbių ir siuvimo skyriai. Kituose šaluti

Istorinės Kauno Senamiesčio bažnyčios byloja garsią Lietuvos praeitį 
l

APIE PRAVENIŠKES.
Vienas lietuvis kacetininkas, gimnazijos direktorius, 

rašo kruvinus pergyvenimus savo ir daugelio tūkstan
čių Praveniškių stovykloje, kur buvo įgyvendinta visa 
koncentracinė drausmė,, surinkti etatiniai budeliai ir 
praktikuoti įvairūs žmonių išniekinimo ir naikinimo 
būdai: išnaudojimas perdėtai sunkiam darbui, nusil- 
pusiųjų likvidavimas, šaudymai, deginimas apipilant ben
zinu ir derva. Tai kruvinos Pravieniškių istorijos 
vaizdai.

Kartu su autorium buvo atiduota sunaikinimui 500 
Prancūzijos žydų, taip pat lietuvių veikėjų grupė, 
čigonų likučiai, gen. Plechavičiaus dalinių kariai, Lenki
jos pogrindžio aktivistai, intelektualai, valdininkai ir 
mažesnis kiekis įvairių tautų kovotojų prieš nacius.

Geštapas labai slėpė Pravieniškių stovyklos režimą, 
nieko neleisdavo laisvėn. Kam jau neišvengiamai buvo 
lemtas laisvės gyvenimas, tas transportuojamas į na
cinį Reichą. O į Pravinieškių pragarą nepakliwęs kas 
gi galėjo tikėti, kad naciai yra tokie sadistai ir kad 
svetimoje žemėje drįso įkurti kitataučių naikinimo ir 
kankinimo įstaigą, slepiamą nuo pasaulio akių, ir nie
kas iki šiol nemanė, kad tiek aukų kritę ir taip žiauriai, 
žmogžudiškai kankinta.

GESTAPO ŠYDUOSE
Žurnalistas Bronius Kulys (Sievershuetten) užfiksavo 

savo pergyvenimus nacių kalėjimuose. Knyga pavadinta 
"Gestapo Šyduose" sudaro 12 skyrelių, apima Vilniaus 
ir Kauno geštapinius kalėjimus.

Pirmiausia aprašomas klastingas tarybiniu keliu 
atviliojimas į Vilniaus viešbutį "Bristol , Švietimo 
Vadybos pareigūnų apgavimas ir areštas; be to, aukštų
jų mokyklų terorizacija ir intelegentijos persekiojimas, 

niuose pastatuose įrengtos automechanikų dirbtuvės ir 
kalvė. (Numatyta dar stalių ir keramikos skyriai). Pa
grindinio pastato antrajame aukšte įrengti elektromon
terių ir radio mechanikų (monterių) skyriai. Daugiau
sia mašinų turi metalo apdirbimo skyrius. Dirbtuvių 
skyriuose išsirikiavę darbininkai pasitiko aukštuosius 
svečius. Kai kurie skyriai buvo gražiai išpuošti gėlėmis. 
Gen Morgan, apžiūrėdamas dirbtuves, vienam kitam 
darbininkui tarė žodelį.

Apžiūrėjus dirbtuves, stovyklos tarptautiniame teatre 
įvyko iškilmingas aktas, kurio metu kalbėjo vietos 
UNRRA vadovybė. Gen. Morgan bei kiti aukštieji 
svečiai ir tautinių stovyklų vadovai. Po to įvyko kon
certinė dalis, kurioje lietuviai gražiai pasirodė su savo 
muziko Broniaus Jonušo vadovaujamu choru. Gen. F. 
Morgan buvo apdovanotas gėlėmis.

Į atidarytąsias amatų mokymo dirbtuves jau yra 
užsirašę 875 įvairių tautybių mokiniai. Mokslas numa
tomas apie 5 mėnesius. Panašios dirbtuvės jau veikia 
Wiesbadeno tarptautinėje DP stovykloje. Ten toms 
dirbtuvėms vadovauja lietuvis dip. inz. Pacevičius. Nu
matyta ir kitose stovyklose panašių dirbtuvių įrengti.

A. M.

kiek tai siejama su autorium -ir jo viršininkais. Paskui 
charekterizuojami: tardytojas Rauck, repatrijantai
Ziegleris, Heldke, saugumietis Zaganevičius ir užsimas
kavęs geštapo agentas Juozas Morkūnas, "mokytojavęs" 
Trakuose, Merkinėje ir Kauno IX gimnazijos (nepa
tikrintomis žiniomis: norėjęs nusišauti)

Gausūs ir kruvini autoriaus išgyvenimai tvarkomi 
sistemingai, apskritai išryškinant tardymą, bylos eigą, 
kalinių kombinacijas ir kasdieninę gestapo apgaulę: pa
galiau ištrėmimas į koncentracinę stovyklą, apie kurią 
autorius jau rašąs kitą knygą.

NAUJA PROF. K. PAKŠTO KNYGA.
"Garsas" Nr. 13 — rašo: Kovo mėnesį iš spaudos 

išėjo naujas prof. K. Pakšto veikalas „The Modern Lit
huania". Šimto puslapių veikale duodama Lietuvos pra
eities apžvalga, paduodami faktai iš laikotarpio, kada 
Lietuva buvo svetimųjų rankose, parodyta pažanga, 
kuri buvo padaryta Nepriklausomos Lietuvos laikais, 
aprašoma Lietuvos padėtis II Pasaulinio karo metu. 
Veikalas užbaigiamas įdomiu skyriumi — naujosios Lie
tuvos idealai ir vadai.

Profesorius K. Pakštas dabar gyvena Kalifornijoje 
ir rašo naują veikalą apie Lietuvą.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE.
New York (L.A.I.C.) — Australijos sostinėje Bris

bane yra apie septynetas lietuvių šeimų, kurios labai 
sielojasi Lietuvos reikalais. Kitame Australijos mieste 
— Sydnėjuje — lietuvių yra žymiai daugiau. Jie net 
turi sudarę lietuvių draugiją. Australijoje plačiai kalba
ma, kad į tą kraštą bus priimtas didesnis skaičius be 
tėvynės atsidūrusių žmonių.
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Tremtiniu spaudos dienos
Lietuviu žurnalistu suvažiavimas

Po pirmojo pasaulinio karo, o iš dalies ir jo metu, 
kova dėl Lietuvos nepriklausomybės prasidėjo plunksna. 

"Kai kas net teigia, kad plunksna* buvo svarbiausias 
ginklas, kuris davė sėkmingą laisvės kovos pradžią 
ir ją išvedė nepriklausomos Lietuvos keliu. Atgavus 

. nepriklausomybę, lietuviškoji spauda nepaprastai 
išaugo tiek leidinių skaičiumi, tiek savo kokybe. 
Suprantama, kad tai buvo pasiekta tik spaudos žmonių 
—- žurnalistų proto ir rankų darbo dėka. Lietuvoje 

. spaudos darbuotojai — žurnalistai buvo susiorganizavę į
L. ’Journal is tų Sąjungą. Ji turėjo per 200 narių. Lietu
viai žurnalistai sukūrė savų tradicijų, palaikė glau
džius ryšius su užsienio spauda bei žurnalistais ir .jų 
sąjunga priklausė Tarptautinei 'Žurnalistų Organizacijai 
Paryžiuje.

Šio karo ir Lietuvos okupacijų metu atimtas lie- 
. tuviškos spaudos savistovumas ir ji pavergta tarnauti 

okupantų tikslams. Leidinių skaičius smarkiai suma
žintas. 'Žymi dalis lietuvių žurnalistų atsidūrė rytų 
ir vakarų ištrėmime.

Vokietijoje gyveną tremtiniai lietuviai žurnalistai 
■ gegužės mėn. U—12 d. suvažiavo į Hanau stovyklą 
aptarti savo profesinio darbo ir organizacinių reikalų. 
Suvažiavimą- atidarė seniausias amžiumi žurnalistas A. 
Klimas. Sudarius prezidiumą, po gausių sveikinimų 
aptarta visa eilė svarbių mūsų tremtinių spaudos klau
simų ir žurnalistų organizacinių reikalų.

Lietuvio žurnalisto uždaviniai ir vaidmuo D. P. 
sąlygose.

Pats svarbiausias ir pagrindinis uždavinys lietuvio 
žurnalisto ištrėmime, kaip ir kiekvieno tikro lietuvio, 
yra Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atgavimas. Šiam 
tikslui žurnalistas turi kreipti visą savo veiklą, savo 
plunksnos darbą, kiek tai galima D. P. sąlygose. Be to, 
žurnalistui tenka dirbti ir tremtinių bendruomenėje, jos 
organizacijose. O tai" reiktlauja iš žurualisto būti 
pavyzdžiu kitų tarpe. Lietuvių tauta dabar gyvena 
tokias sąlygas, kad tik nedidelė jos dalis aktyviai gali 
veikti Lietuvos nepriklausomybės labui. Ir tai daugiausia 
toji tautos dalis, kuri yra už Lietuvos ribų. Šioje 
veikloje,* kaip minėta,* svarbiausias ginklas tuo tarpu 
yra plunksna. Štai kodėl žurnalistas savo veiklumu 
turi būti lietuvių tremtinių bendruomenės priešakyje.

Lietuvių periodinės spaudos organizavimas.
Lietuvių tremtinių gyvenimas koncentruojasi atskirose 
stovyklose, kurių iš viso trijose zonose yra apie 200. 
Beveik visose stovyklose leidžiama informacinių lei
dinėlių. Didesnė dalis jų yra vietinio pobūdžio, 
mašinėle rašytų ar 'rotatoriumi spausdintų laikrastėlių- 
Bet yra ir platesnio masto spaustuvėje' spausdinamų 
laikraščių. Tremtinių spaudos organizavime ypač pasi- 
žymėjo jaunieji spaudos darbuotojai. Šis etapas, reikia 
•kaityti, jau praėjęs ir žurnalistams dabar tenka 
uždavinys esamą spaudą gerinti ir tobulinti. Suvažiavime 
pasisakyta prie šio tikslo eiti bendromis jėgomis. 
Iškelta ir ta mintis,' kad tremtinių spaudos kokybės 

. kėlimas turi .eiti, reikalui esant, ir kiekybės sąskaitom 
Suvažiavimas pritarė pasiūlymui išleisti vieną bendrinį 
laikraštį, kuris apimtų visų įsitikinimų ir profesijų 
lietuvius tremtinius. Šitas reikalas - pavestas naujai 
žurnalistų valdybai, kiek leis sąlygos, įgyvendinti. Taip 
pat pritarta suorganizavimui tarybos, kuri planingai 
teiktų informacijas spaudai.

žurnalistų organizaciniai reikalai.
Ištrėmime, Vokietijoje yra apie pusšimtis L. ‘žurnalistų 
Sąjungos narių ir trečdalis paskutinės teisėtos sąjungos 
valdybos. Suvažiavimas nutarė atgaivinti L. žurnalistų 
Sąjungą ištrėmime. Suvažiavime į 1 ietuvių tremti
nių Zarnalistų Sąjungą įstojo per 80 narių. Są- 
jungais veiks Lietuvos Žurnalistų Sąjungos pagrin
du bei įstatais. Nutarta į sąjungą įstojamojo 
mokesčio imti 10 BM. ir nario mokesčio 25 BM. metams. 
Išrinkta sąjungos valdyba iš 9 narių, garbės teismas 

~ ir revizijos komisija. Be to, priimta visa eilė svarbių 
nutarimų.

Lietuvių tremptinių žurnalistų suvažiamas, užsitęsęs 
dvi dienas, praėjo darbingoje nuotaikoje. Beikia laukti, 
kad jis turės teigiamos reikšmės lietuvių tremtinių 
spaudai. Be to, .suvažiavimas subūrė tremtinius žurna
listus Vokietijoje į vieną organizaciją, kuri, be abejo, 
turės reikšmės ne tik tremtinių spaudai, bet ir visai 
lietuvių tremtinių bendruomenei. ,

. v v
Pogrindžio spauda vokieziu okupa

cijos metu
Lietuvių pogrindžio spauda turi savo plačią isto

riją, nes jos amžius yra ilgesnis, kaip laisvosios spaudos. 
Sunkiais lietuvių tautai laikotarpiais pogrindžio spauda 
suvaidino lemiamą vaidmenį.

Dabar mes turime . progos iš arčiau pažiūrėti i lie
tuvių pogrindžio spaudą paskutinės vokiečių okupacijos 
metu. Apia tą spaudą žurnalistų suvažiavime Hanau 
plačiau nušvietė spaudos kolekcionierius B. Kviklys..

Lietuvių pogrindžio spaudai vokiečių okupacijos metu 
pradžią davė mūsų visuomenės veikėjų įvairių memo
randumų, įteiktų okupacinei vokiečių valdžiai, nuorašai. 
Tie nuorašai buvo dauginami ir platinami visuomenėje. 
Iš Čia ir gimė gausi lietuvių pogrindžio spauda, kuri 
perėmė viešosios lietuvių tautos nuomonės formavimą. 
Pogrindžio spauda, kovodama už Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatyma, aiškiai reiškė demokratines 
idėjas ir jų įgyvendinimą Lietuvoje. Ji iškeldavo ir 
naujos politinius sąjūdžius. Kalbant apie pogrindinės 
spaudos turinį, reikia pažymėti, kad ji buvo griežtoje 
opozicijoje prieš vokiečių okupacinės valdžios planus 
kolonizuoti Lietuvą ir išnaikinti lietuvių tautą. Taip pat 
ji buvo nusistačius prieš bendradarbiavimą su okupacine 
vokiečių valdžia. .Pogrindžio spauda nemaža teikdavo 
žinių apie vokiečių terorą Lietuvoje, apie priverstiną 

'lietuvių gaudymą darbams ir į kariuomenę miestuose, 
gatvėse, teatruose, bažnyčiose. Ji ragino neklausyti 
Šaukimų „savanoriškai'* eiti darbams ar į kariuomenę, 
ragino nepabūgti vokiečių tam tikslui vartojamo teroro. 
Slaptoji spauda rašė ir apie vokiečių plėšikavimus Lie
tuvoje tiesioginiai ir netiesioginiai įvairių piliavų 
priedangoje. Be to, ji nurodydavo, kokių represijų lie
tuvio imdavosi ir kaip reikia atsakyti į vokiečių 
vykdomą terorą. Visais atvejais slaptoji spauda 
nurodydavo, kad joks bendradarbiavimas su vokiečių 
okupacine valdžia neįmanomas, kad okupantai yra 
užsibrėžę, išnaikinti visa lietuvių tautą.

Pogrindžio spauda nuteikė lietuvių tautą teisinga 
linkme ginkluotų pajėgų sudarymo klausimu. Ji kreipė 

^nusistatymą ta kryptimi, kad ginkluotų pajėgų lietuvių 
e tauta norėtų, bet tik tokių, kurios visa vadovybė būtų 

lietuvių rankose, o veikimo ribos tik Lietuvoje. Slap
toji spauda kėlė negeroves ir pačių lietuvių tarpe, ra
gindama su jomis kovoti. Faktais tačiau įrodydavo, 
kad šios negerovės yra atkeliavusios su vokiečių pa
reigūnais iš Reicho.

Pogrindžio spauda nevengė ir jumoro, kuriuo siekė 
palaikytu gerą lietuvių ūpą ir pašiepti okupacinius 
vokiečių pareigūnus bei jų veiksmps. Tuo tikslu išei
davo kartais atskiri pogrindžio leidinėliai.

Trumpai suglaudus, lietuvių pogrindžio spauda 
vokiečių okupacijos metu atsiekė: 1) tai, kad lietuvių 
tautą subūrė į vienalytį politinį vienetą, 2) apsau
gojo daugelį lietuvių nuo išvežimo darbams į Vokietiją, 
3) apsaugojo nuo lietuvių SS legiono sudarymo, 4) iš
šaukė lietuvių kovą prieš ^vokiečių okupantus ir tai ko
vai sėkmingai vadovavo, 5) davė pradžią partizaniniam 
sąjūdžiui Lietuvoje, 6) nukreipė lietuvių tautos orien
taciją anglosakskų politikos kryptimi ir 7) gyvais 
pavyzdžiais įrodiė, kad lietuvių tauta priešinosi nacių 
rėžimui.

Suprantama, kad kaip kiekvienas dirbdamas, taip 
ir pogrindžio spauda padarė klaidų. Svarbiausia iš jų 
yra ta, kad slaptoji spauda nenumatė gresiančios iš 
rytų Lietuvai antrosios okupacijos ir jai tinkamai 
lietuvių tautą neparuošė. Bet čia nebuvo blogos valios, 
o nulėmė ta aplinkybe, kad vokiečių Gestapui pavyko 
surasti dalį slaptosios spaudos siūlų ir jos informacijų 
Šaltinius. Nemaža patyrusių slaptosios spaudos 
darbuotojų atsidūrė_ vokiečių kalėjimuose. Į jų vietas 
atėję nauji žmonės nespėjo taip greitai susiorentuoti, 
ypač kad buvo nutraukti susižinojimo ir informacijų 
ryšiai su užsieniu. Tuo tarpu įvykiai fronte keitėsi 
visu smarkumu. Tik dėl to pačiu paskutiniuoju momentu 
pogrindžio spauda gal ir neatliko savo uždavinio, kokį 
ji atliko per visą vokiečių okupacijos laiką Lietuvoje.

Tačiau, bendrai pogrindžio - spauda vokiečių okupa

Liibecke ruošiama informacinė paroda apie Lietuvą
Lūbecke lietuvių bendruomenėje susidariusi iniciaterių 
grupė yra pasišovusi surengti Lubecke informacinę pa
rodą apie Lietuvą. Bus stengiamasi parodą padaryti kiek 
galint platesnę. Parodos svarbiausias tikslas būtų grynai 
propagandinis — supažindinti užsieniečius, ypatingai 
anglų karinę valdžią ir UNRRA, su Lietuvos istorija, 
kultūra, ūkiu, ir pan. Parodą galima būtų padalyti 
kilnojamą.

. Parodoje numatoma trys pagrindiniai skyriai: 1. Is
torinis, 2. kultūros, švietimo ir tautodailės, 3. Lietuvos 
ūkio.

Tai įgyvendinti bus reikalinga surinkti ir paruošti 
eksponatai: diagramos, žemėlapiai, fotografijos iš Lie
tuvos ir tremtinių gyvenimo, lietuviškoji spauda Lie
tuvoje, tautinių audinių, juostų, drabužių, medžio gaminių 
ir kitų tautodailės pavyzdžių, gaminiai vaizduojantieji 
lietuvių tremtinių darbą ir užsiėmimą Vokietijoje ir pan.

Norint parodą padaryti vaizdžią ir turtingą, o neturint 
visų reikalingų eksponatų čia vieloje, būtų sunku tai 

cijos metu atliko didelį vaidmenį. Šis jos laikotarpis 
bus pažymėtas visoje lietuvių pogrindžio spaudos isto
rijoje. Be to,, progrindžio spauda parodo nepaprastą 
lietuvių tautos pasiryžimą vokiečių okupacijos metu 
kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. Taip pat parodo 
paskirų lietuvių nepaprastą tam tikslui pasišventimą, 
rizikuojant visko nustoti. Tačiau vokiečių okupacijos 
metu slaptosios lietuvių spaudos paskleistos Lietuvos 
nepriklausomybės idėjos yra gyvos lietuvių protuose 
ir širdyse, nežiūrint kur, ar tai Lietuvoje, ar čia, Vokieti
joje, ar Sibiro ištrėmime.

Lietuviškos spaudos paroda
'zhirhalistų savažiavimo proga Hanau stovykloje, 

surengta įdomi lietuviškos spaudos paroda. Joje buvo 
trys pagrindiniai skyriai: 1) Spaudos draudimo laikų 
spauda, 2) pogrindžio spauda ir, 3) dabartinė lietuvių 
tremtinių spauda Vokietijoje.

Spaudos draudimo laikų akvriuje buvo išstatyti du 
pilni „Aušros" komplektai.

Pogrindžio spaudos skyriuje išstatyti 24 atskirais 
pavadinimais leidinėliai, išėję slaptai vokiečių okupacijos 
metu Lietuvoje. Kai kurių leidinėlių "buvo’ po kelis 
numerius, bendras jų skaičius siekė apie 70. Štai tie 
svarbiausieji laikraštėliai, kurie vokiečiu okupacijos 
metu buvo leidžiami slaptai nuo okupantų: „Nepri
klausoma Lietuva*4, , ,Į Laisve", „Laisvės Kovotojas", 
„Tautos 'Juodis", „Apžvalga", „Baltija", Lietuvos Judas", 
„Lietuva", „Vardan Tiesos", „Vieninga Kova", Fron
tas", „Jaunime Budėk", 3,Atžalynas", „Pogrindžio 
Kuntaplis" ir kt.

Vokiečių Geštapas, nepajėgdamas su pogrindžio 
spauda ir jos įtaka kovoti, imdavosi provokacinių 
priemonių, išleisdamas vieną kitą tokio pat pavadinimo 
formato ir šrifto, žinoma, jiems palankaus turinio, 
„slaptąjį" laikraštėlį. Tačiau visuomene greitai tatai 
pastebėdavo ir jie nepasiekdavo tikslo (suklaidinti 
lietuvių tautą ir suskaldyti vieningą jos nusistatymą). 
Parodoje ir tokios vokiečių Geštapo leistos „slap
tosios" spaudos 3 egz. buvo išstatyti.

Tremtinių lietuvių spaudos Vokietijoje skyrius
buvo pats gausiausias. Jame išstatyta 153 leidiniai^^ 
bendro skaičiaus 335 egz. (kai kurių leidinių po kelis 
egz.). Šio skyriaus eksponatai suskirstyti taip, a) spaustu
vėje spausdinami savaitraščiai, b) neperiodiniai leidiniai, 
c) kasdieninė informacija, d) vaikų laikraštėliai, e) skautų 
laikraščiai, f) jumoristiniai leidiniai, g) sieniniai 
laikraščiai, h) kiti leidiniai.

Parodoje buvo išstatyta 15 spaustuvėje spausdintų 
savaitraščių ir neperiodinių leidinių, 38 rotatoriumi 
spausdinti savaitraščiai ir neperiodiniai leidiniai, 
6 skautų leidiniai, 2 vaikų laikraštėliai, 11 jumoristinio 
turinio leidinių. Kiti^ leidinių, kaip mokyklų vadovėlių, 
vaikams knygelių buvo iš viso 17, iš jų 11 išleistų 
Hanau lietuvių stovykloje. Iš sieninių laikraščių buvo 
tiktai vienas, leidžiamas Hanau lietuvių stovykloje, 
kurio išėjo 38 n r. Jais ir buvo gražiai dekoruotos parodos 
kambario sienos.

Kalbant apie šią spaudos parodą, tenka pažymėti 
kolekcionieriaus B. Kviklio nuopelną, kuris nacių 
valdymo laikais, bėgdamas į ištrėmimą, ryžosi pasiimti 
su savim daugelį prieš tuos pačius nacius lietuvių iš
leistų slaptų laikraštėlių. Suprantama, kad tai sudarė 
nemaža pavojų. Be to, buvo pavojaus per bombardavi
mus šiai istorinei spaudai žūti. Tačiau nuo visų šių 
pavojų pasisekė ją vis dėl to išsaugoti kaipo gyvąjį 
liudininką lietuvių tautos kovos už savo laisvę ir 
nepriklausomybę. J. A.

įvykdyti be nuoširdžios kitų lietuvių Komitetų paramos. 
Todėl mes kreipiamės į Tamstas prašydami, kad ne- 
atsisakymtumėt painformuoti mūsų tautiečius apie šį 
sumanymą ir, jei Tamstas pačius asmeniškai apsunkintų, 
surasti kokį kitą asmenį, kuris galėtų palaikyti su mumis 
nuolatinį ryšį tuo reikalu ir tarpininkauti renkant 
eksponatus. Būtų labai malonu, jei mes galėtumėm tuę 
klausimu, kaip galint greičiau, su tuo asmeniu- su
sirišti.

Visą korespondenciją tuo reikalu prašome siusti šiuo 
adresu: Lithuanian Welfare Office. (24) LUBECK, 
Untertrave 111/112.

MONTEVIDEO MIESTE LIETUVOS GATVE
Amerikos lietuvių spauda rašo, kad š. m. sausio mėn.’ 

25 d. Uragvajaus sostinės miesto valdyba, t.. y. Monte-
* video miesto Intendantas p. Fabini, pagerbė Lietuvą, 

pavadindamas vieną miesto gatvių LITHUANIA. Apie 
tai komentavo visa Montevideo spauda.
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Lietuviai studentai okupacijoj ir ištrėmime
Nepriklausomybės laikais lietuvių tauta ypač aukštai 

vertino mokslą. Po didžiojo karo ir laisvės kovų, atgimus 
Lietuvos valstybei, sparčiai pradėjo augti įvairiausios 
mokyklos. Be plataus pradžios mokyklų tinklo, krašte 
pristeigta vidurinių,* aukštesniųjų bei specialinių mokyklų. 
Švenčiant pirmąjį Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį, 
galėjome pasidžiaugti įgyvendintu privalomu pradžios 
mokslu. Visą kraštą puošė išdygę mokyklų ir švietimo 
įstaigų naujieji pastatai.

Dar pirmaisiais nepriklausomo gyvenimo metais Kaune 
įsteigta aukštoji mokykla — universitetas, kuris vėliau 
pavadintas Vytauto Didžiojo vardo universitetu. Ši 
aukštoji mokslo įstaiga subrendo ir išaugo į rimtą 
mokslo įstaigą. Greta jos vėliau įsisteigė ir eilė kifų 
ankstųjų mokyklų: 'žternės Ūkio Akademija E otnuvoje, 
Aukštieji Karininkų Kursai, Aukštoji Meno Mokykla, 
Pedagogikos Institutas Klaipėdoj, vėliau Panevėžyje, 
Prekybos Institutas Klaipėdoje, vėliau Šiauliuose, Vil
niaus Universitetas

Mokyklos buvo perpildytos, nes į jas lietuviai veržte 
veržėsi. Vien tik V. D. Universitetas turėjo apie. 5.000 
studentų. Mokslas pasiekė aukšto lygio. Aukštosios 
mokyklos, priimdamos studentus, galėjo daryti gabesniųjų 
atranką, nes į jas norinčiųjų įstoti visada būdavo per
teklius.

Per dvidešimt kelis Lietuvos nepriklausomo gyvenimo 
metus aukštosios mokyklos išvarė gilią mokslinio švie
timo bei kultūros darbo vagą. Jos paruošė keletą tūk
stančių įvairių specialistų su aukštojo mokslo diplomais. 
Šiais žmonėmis rėmėsi Lietuvos dvasinis bei medžiaginis 
gyvenimas, jos kūryba ir pažanga. Šitie Žmonės ir šian
dien stovi kovos už Lietuvos laisvę avangarde.

Deja, šio karo pasėkoje ištikusi
pirmoji Lietuvos okupacija iš rytų 

mokslo ir švietimo darbą, jo tolimesnię pažangą gerokai 
sukliudė. Mokykloms, vieton tiesioginio jų tikslo — 
mokyti ir auklėti — buvo primestas naujas tikslas, bū
tent, perauklėti jaunimą okupanto iš rytų atsivežta 
ideologijos linkme. Tai buvo pats svarbiausias mokyk
los uždavinys pirmosios okupacijos metu. Šiam tikslui 
siekti turėjo tarnauti visos mokyklos, pradedant pra
džios ir baigiant aukštosiomis mokyklomis. Be to, daug 
patyrusių mokslo personalo žmonių buvo atleista, 
areštuota ir išvežta.

Priimant į aukštąsias mokyklas studentus buvo panai
kinta ne tik gabumo, atestato konkursai, bet ir suma
žintas iš įstojančių reikalaujamas mokslo cenzas. Taip, 
pav., į kai kurias aukštąsias mokzklas buvo priimami ir 
be gimnazijos baigimo atestato, jei tik įstojančiojo 
pažiūros atitiko okupanto peršamą idelologiją. Kandi
datus aukštosioms mokykloms daugeliu atvejų parink
davo okupanto iš rytų atvežtos organizacijos arba bent 
reikalaudavo gauti iš jų sutikimą.

Aišku, kad dėl to mokslo lygis pirmosios okupacijos 
metu krito. Į mokslo programas buvo įrašoma nieko 
bendro su mokslu ir lietuvių tautos nusistatymu neturį 
dalykai, kurie tarnavo tik okupanto užmačioms. Pati 
gi mokslo programa buvo siaurinama ir prastinama.

Mokyklas lankančiųjų skaičius žymiai sumažėjo. Ypač 
tatai jautėsi aukštosiose mokyklose. Mat, studentams, 
kaip labiausiai subrendusiam mokslus einančiam jauni
mui, taip lengvai nepasiduodančiam atvežtai ideologijai, 

‘buvo pavojus tapti areštuotiems ir išvežtiems. Užtat 
dauguma studentų, saugumo jausmo vedami, patys aplei
do aukštąsias mokyklas. O tuo metu nemaža dalis bai
gusiųjų gimnazijas, dėl minėtų priežasčių, studijuoti visai 
nepradėjo. Be to, nemaža studentų ištremta į Sibirą ar 
kitaip pirmosios Lietuvos okupacijos metu žuvo.

Ne geresnėje padėtyje atsidūrė 
aukštosios mokyklos antrosios, vokiečių, okupacijos metu. 
Nors pradžioje darbą jos galėjo pradėti, tačiau neilgai. 
Netrukus jų darbas labai pasunkėjo. Studentai buvo 
stačiai gaudyte gaudomi mobilizacijoms ir darbams į Vo
kietiją. Todėl daugelis studentų apleido savo studijas ir 
vyko į kaimus slapstytis. Tas pats likimas ištiko ir gim
nazijų abiturientus. Ir jiems mažai tada rūpėjo studijos, 
nes labiau rūpėjo kaip apsisaugoti nuo išvežimo darbams 
į Vokietiją.

Pagaliau 1943 m. kovo mėn. 17 d. Vilniaus ir Kauno 
universitetai, o taip pat ir kitos aukštosios mokyklos, 
kaipo represija už lietuvių tautos pasipriešinimą prieš 
nacių kėslus bei metodus, vokiečių okupacinės valdžios 
buvo uždarytas, o studijos nutrauktos.

Tačiau mokslo personalas ir studentai parodė nemaža 
pasišventimo slaptai nuo okupantų dar šiaip taip tęsdami 
darbą. Studentai, snsitarę su profesoriais, laikė baigia
muosius egzaminus

'.Žinoma, kad tokiose sąlygose aukštosios mokyklos, 
toli gražu, neatliko to, ką atlikdavo normaliais laikais. 
Nuo pat karo pradžios ir 1940 metų okupacijos Lietu
vos aukštųjų mokyklų darbe atsirado spragų. Visų pirma 
jos nedavė kraštui normalų specialistų prieauglį.

1944 metais perėjusi
antroji karo banga per Lietuvą 

tūkstančius lietuvių nubloškė į Vokietiją. Sitų tremtinių 
tarpe nemaža atsirado studentų ir gimnarijų abiturientų.

Tačiau jiems apie jokias studijas nacių Vokietijos ve
damo karo metais ir neteko galvoti. Jie, kaip ir visi 
tremtiniai užsieniečiai, buvo pristatyti fabrikuose prie 
mašinų, lauko darbų ar apkasų kasimo, kur turėjo pel
nyti alkaną duonos kąsnį ir skurdžią pastogę.

Vėliau buvo patvarkyta taip, kad vbkiečių universi
tetuose galėjo studijuoti tik keletos neutraliųjų kraštų 
studentai. Šiuo potvarkiu lietuviams studentams vokie
čių universiteto durys buvo galutinai uždarytos. Nedau
gelis studentų, kurie iš auksliau čia studijavo, pasku
tiniais karo metais vokiečių universitetus turėjo apleisti.

Tačiau
lietuviai vokiečių universitetuose nuo seniausių laikų 

yra studijavę, galima sakyti, be pertraukos. Tai rodo 
ir senieji vokiečių universiteto archyvai. Pav., tokio 
Tūbingeno universiteto archyvuose galima rasti, kad tame 
universitete lietuvių studijuota dar prieš 400 metų. Tais 
laikais vokiečių universitetuose mokslus ėjo Lietuvos 

Čia jaunoji karta Tėvynėje sėmėsi šviesos ir tiesos.

didikai ir šiaip įžymūs asmenys. Jie čia paliko gerą lietu
vio vardą, kas matyti iš archyvinės medžiagos. Tame pat 
Tūbingeno universitete dabar studijuoja apie 300 lietu
vių tremtinių.

Nepriklausomybės laikais vokiečių universitetai lietu
vių studentų taip pat nuolat turėjo. Studijų tikslais lietu
viai vykdavo ir į kitus kraštus, kaip Angliją, Prancūziją, 
Skandinaviją ir kt. Į užsienius lietuviai vykdavo studi
juoti tokių mokslų, kokių nebuvo galima išeiti Lietu
voje. Be to, ir' baigę Lietuvoje atitinkamą mokslą, į 
užsienius vykdavo studijų pagilinti.

Po sąjungininkų pergalės 
visa eilė vokiečių universitetų, atlikus tam tikras refor
mas, pradėjo darbą jau praeitą rudenį. Dar kiti pradeda 
darbą šį pavasarį.

Atstačius nacių Vokietijos užsieniečių paneigtas teises, 
atsirado galimybių ir tremtiniams studijuoti vokiečių uni
versitetuose. Čia dar palengvino ta aplinkybė, kad vakarų 
sąjungininkai kai kuriems vokiečių unirsisitetams įvedė 
privalomą užsieniečių studentų priėmnho kontigentą, 
kuris dažniausia siekia 10*/s vokiečių studentų skai
čiaus. •

Sąlygoms pagerėjus, sujudo ir lietuvių studentai bei 
abiturientai tęsti toliau studijas ar naujai pradėti. Tatai 
paskatino, visų pirma, įgimtas lietuvio veržlumas į 
mokslą, antra, kaip tiksliau ir naudingiau sunaudoti 
laiką ištrėmime. ’<

Vis dėlto ir dabar lietuviai studentai patekti į vokiš
kus universitetus galėjo ne be pastangų. Teko nugalėti 
visą eilę kliūčių, neišskiriant ir iŠ kai kurių universi
tetų administracijos pusės daromų sunkumų. Ne vienam 
teko pervažiuoti visas tris okupacines zonas ir aplankyti 
kelis universitetus, kol atsidarė lietuviui tremtiniui stu
dentui universiteto durys. Sakoma, kad noras ir pasiry
žimas viską nugali. Šiandien tur būt nerasime vokiško 
universiteto, kuriame nestudijuotų lietuvių.

IŠ pavienių asmenų kilusi iniciatyva vėliau susiorgani
zavo į studentų atstovybes. Kur tik yra daugiau stu
dentų, ten veikia lietuvių studentų atstovybės, kurios 
įstojantieuM ir studijuojantiems padeda, tiekdamos infor

macijų ir kita. Lietuvių studijų reikalu dėmesį atkreipė 
ir mūsų tremtinių organizacijos. L. R. Kryžius skiria 
studentams stipendijų po 100—150 RM mėnesiui.

Nemaža paramos parodė UNRRA ir sąjungininkų 
karinė vadovybė, kaip tai, palengvindama tremtinių stu
dentų į universitetą įstojimo sąlygas, įsteigiant prie 
atskirų universitetų tremtinių studentų stovyklas ir 1.1.

LJžsieniečiams, DP tremtiniams, studijuoti pernai

Mūnchene atidarytas UNRRA-os Universitetas.
Jis dabar turi apie 2000 studentų, kurių skaičiuje yra 
keletas šimtų lietuvių studentų. Be to, jame mokslinį 
darbą dirba ir keli lietuviai profesoriai. Priimant į šį 
universitetą, buvo daroma gana griežta studentų atranka, 
ir į jį galėjo patekti tik visais atžvilgiais patikrinti D. P. 
tremtiniai. UNRRA-os ir vokiečių universitetuose 
Mūnchene iš viso studijuoja apie 600 lietuvių.

§ių metų kovo mėu. pradėjo veikti
Baltijos Universitetas Hamburge.

Veikia iš viso 8 fakultetai, nors dar pačio universiteto 
organizavimo darbas tebevyksta. Dar nėra atvykę visi 
numatytieji profesoriai, be to, tebevyksta fakulteto 
mokslo priemonėmis papildymas ir kt. Tačiau pilnai jau 
sudaryti fakultetų branduoliai, kurie bus plečiami ir 
papildomi nauju mokslo personalu.

Sis semestras baigsis birželio 8 d. ir tada prasidės va
saros semestras. Paskaitos skaitomos lietuvių, latvių,, 
estų, vokiečių ir anglų kalbomis. Prašymų buvo paduota 
apie 2.000, bet priimta tik apie 680 studentų, iš kurių 
272 lietuviai, 92 estai, kiti — latviai. Greitu laiku numa
toma atremontuoti naujų patalpų, tada, vėl bus svarsto
mas naujų studentų priėmimas.

Universiteto klausytojai (studentai ir hoapitantai) galt 
būti tik trijų Baltijos tautų asmenys. Mokslo personalas 
sudarytas iŠ lietuvių, latvių ir estų tautybių profesorių. 
Universiteto vienas iš rektorių (prof. Stanka), be to, 
žemės ūkio ir teisės bei ekonomijos mokslų fakultetų 
dekanai yra lietuviai profesoriai.

Baltijos universiteto adresas: Baltic University^ 
Lithuanian Section, Hamburg 36, Karolinenstr.
Aukštojo mokslo siekiąs jaunimas nebetelpa Sąjun

gininkų bei vokiečių universitetuose. Atsiranda reikalas 
steigti naujų aukštųjų mokyklų. Taip, Liet. Inžinierių 
Tremtinių Draugija Kemptene steigia Aukštuosius Tech
nikos Kursus. Tuo tarpu veiks šių kursų statybos skyrius, 
kuriame bus dėstoma pagal Vytauto Didžiojo Universi
teto Kaune statybos fakulteto programą. Vasaros 
semestras prasidėjo birželio mėn. 1 d. Kiek vėliau bus 
steigiamas Šių kursų elektrotechnikos skyrius.

Studijų sąlygos ištrėmime, 
žinoma, yra nelengvos. Taip, pav., Baltijos Universitetą, 
Hamburge studentai gyvena gana ankštoje stovykloje, 
po kelis ir keliolika viename kambaryje. Panašiai D. P. 
sąlygose gyvena ir vokiškųjų universitetų lietuviai stu
dentai, ankštai susispaudę stovyklose. O tas neigiamai 
veikia į darbo našumą. Be to, stadijas labai pa«wnkiwa 

(Perkelta į If pel.)
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14 JAV redaktorių Wiesbadeno stovykloje
Saulėtą Velykų sekmadienį Wiesbadeno stovyklos kie

mas privažiavo pilnas ten g vii jų masini], atvežusių 14 
žymių amerikiečiu redaktorių ir vietos žurnalistų. Sve- 

^-eiai D P stovykloje dar nebuvo buvę, todėl jie gyvai 
domėjosi stovyklos įrengimu, patalpomis, maistu ir gy
ventojų darbu, ilgiau užtrukta latvių virtuvėje, po to 
apžiūrėtos kai kurios gyvenamos būstinės. Salėje svečiai 
kurį laiką stebėjo pabaltiečių ir lenkų vaikų pasirody
mus. 317 amerikiečių ligoninės vadovybė ir pacientai 
mažuosius apdalino kepsniais ir saldumynais iš pilnų 
krepšelių. ,

Gražus laikas, šyencių proga pasipuošę žmonės ir 
, .vaikų klegesys prie karuselės, atrodo, paliko ameri

kiečių žurnalistams įspūdį, kad čia išvietintieji asmenys 
gyvena tiek gerai, kad daugiau nieko geresnio negalėtų 
norėti. Todėl, "Tevzcmes" bendradarbis, su lietuvių 
collega jiem nurodė, kad stovyklos gyvenimas tik iš 
lauko pusės atrodo patenkinamas. Visi pabaltiečiai labai 
norėtų sugrįžti namo, ir žiūri į vakarų demokratijas, 
kurios žadėjo užstot už mažųjų tautų laisvę.

Netruko ir daug politinių klausimų. Amerikiečiai buvo 
nustebinti girdėdami, kad didesnė dalis stovyklos gy
ventojų, atbėgusių iš Vokietijos rytinių sričių, pakely 
paliko visą iš tėviškės kartu pasiimtą turtą.

Daugiausia apie latvių būklę atrodė informuotas "New 
York Times* -viceprezidentas Adlers, "Cleveland Plain 
Dealer" redaktorius Belami, "Washington Post" bendra
darbis majoras Barts, kurie pabrėžė, kad reikalinga 
amerikiečiams daugiau interesuotis Europos įvykiais, 

\ kad visa centreline Vokietija nepatektų į komunistų 
rankas. Negalima Vokietijos sudemokratinti su 1200 
kolorijų, jei rusų zonoje komunizmo mokoma su 1600 
koldrijų dienai. (Mūsų turimomis žiniomis, ten gyven
tojai turi mažiausia kolorijų ir gyventojai anaiptol ne
komunistiškai nusiteikę.)

Majoras Barts pasakojo apie pietus Wiesbadeno kari
nėje atstovybėje, kurie buvo neskaniausi ir menkiausi visą 
kelionės laiką. Pulk. Truąnens svečiam paruošęs "staig
meną" — užkandą, kuri reprezentavusi vokiečių gyven
tojų ištisos* dienos davinį, kad amerikiečiai vietoje ga
lėtų įsitikinti, koks maisto trūkumas viešpatauja Vo
kietijoje, Jis^įąlges truputį mėsos, truputį pupų, bulvių, 
rupios duonos, marmelado, margarino, gėręg "ersatj" 
kavą be grietinės.--Ant stalo nebuvę nė cukraus, nė 
druskos. Stalo kortelėse-buvo pažymėta, kad kiekviena 
porcija turi 1255 koloritas. Amerikiečių majoras 
džiaugėsi, kad vakare. valgysiąs viršininkų klube.

Margi trupinėjai
Kortų nameliai

Atsikėlęs į stovyklą, radau visą būrį savo senų 
pažįstamų. Su vienais kartu gimiau, su kitais vaka
ruškose tas pačias panas šokdinome. Pagyvenau dieną,
kitą stovykloje ir girdžiu, kad šoferis čia jau pasidaręs 
inžinierium, smulkių prekių smulkios krautuvėlės par
davėja išvirtusi į dantų gydytoją, kaimyno bernas į lei
tenantą, kirpėjas policijos viršininką vaidina, o mano 
brolio tarnaitė sakosi esanti**grafaitė.

Galvoju ir nesugalvoju, kokį kortų namelį man pa
sistatyti.

k. a r - a s 
Bobos

Prisikiša prie ausies pažįstama pažįstamai ir sacharinu 
saldydama ima pasakoti*.

— Žiūrėk, tos bobos, sakau, ką apie tave pasakoja!
Ji papasakoja, ką tos bobos papasakojančios, ir ant galo 
priduria, kaip ji bobas užpuolusi gėdinti už tas kalbas, 
už doro žmogaus garbės plėšimą.

Pasirodo, bobos nieko nepasakojo. Ji pati sugalvojo 
tokį būdą įsiteikti savo pažįstamai, todėl bobų vaYdti 
apšmeižė akyse, o savo perdėtu gerumu Čia pat išsitei
sino. Imtum ir užverstom tokiai karštutėlio vandens 
ant liežuvio, kad kitą kartą nebeteisintų ir bobų nebe- 
gėdintų!

m. ž v a i n

.. Minkšta Širdis
Mes tuomet bėgome tolyn nuo fronto. Radę ramesni 

kampelį, sėdėjolne tyliai susiglaudę, jausdami, kad esame 
visiški beteisiai. Matėme ir jautėme, kaip vokiškos pa
vydo akys sekė kiekvieną mūsų nuryjamą mažytį ga
balėlį duonos: dabar mes buvome nebereikalingi jiems 
ir mažinome jų kąšnius. Ir ji, ta baltaplaukė, kurią čia 
susipažinome, kalbėjo tada tik vokiškai ir keikė mus 
kartu su anais.

Kai padidėjo mūsų kąsnis, tada- ji atėjo pas mus. Ji 
esanti lietuvė. Iš pradžių mes šnairavome, pamažu t 
apsipratome, o šiandien ji savo lengvai sudėstonia šyp
sena, lakuotais nagais, dailiai sušukuotu kuodu ir vie
nam pakišamu stikleliu, o kitam kąsneliu dalį mūsų 
užkariavo: mūsiškiai išsirinko ją pareigūnu.

Tikrai gera turėti minkštą širdį.
n. k a r.

Smulkiai išsiteiravęs apie latvių gyvenimą stovykloje, 
jis domėjosi ir mūsų spauda Vokietijoje ir pareiškė norą 
pasiimti kelis laikraščius kartu į Washington,].

Iš Wiesbadeno amerikiesių redaktorių grupė, kurios 
apsilankymo tikslas Vokietijoje buvo susipažinti su ka
rinės valdžios darbu, išvyko į Wieną.

"Tevzcme" 1946. V. 8. N r. 33.

ęlensb rge p dnėji i.eiuviu sema
Prieš metus Flensburgo mieste ir apylinkėse 

buvo priskaitoma per 700 lietuvių. Iki šių metų pavasa
rio šis skaičius buvo žymiai sumažėjęs: iš perpildyto 
lietuvių bendrabučio mieste dauguma lietuvių pasistengė 
išvykti į kitas vietoves pas gimines bei pažįstamus. Nau
jai ,atvykusio.ji taip pat retas kuris čia tegalėjo įsi
kurti.

S| pavasarį, pradėjus visus užsieniečius anglų zonoje 
koncentruoti didesniais vienetais, ir Flensburgo lietuvių 
kolonija žymiai padidėjo. Balandžio mėli. į Flensburgą 
perkelti Sylios saloje gyvenusieji lituviai, o gegužės 
mėn. pradžioje — Huzuioo lietuvių kolonija. Su pasku- 
timę kolonija į Flensburgą atvyko ir Aušrininkas Marty
nas-Jankus su šeima, pereitais metais gyvenęs netoli 
Flensburgo kaime. Be tautinio lietuvių bendrabučio 
miesto centre,, dabar Flensburge yra dar. <Įu lietuvių 
lageriai: vienas užmiestyje (bu v. Ostarbeiterlager, ku
riame šalia lietuvių gyvena mažumoje latvių, estų ir kitų 
tautybių žmonių, o Mūtzelburge (už Mūrviko) lenkų 
lageryje patalpint iš Huzumo atkeltieji lietuviai, jų 
tarpe ir Martynas Jankus.

FULDOS SKAUTAI MINI PATRONO DIENĄ.
šiais metais Fuldos skautai po ilgos pertraukos vėl 

galėjo švęsti savo Patrono dieną.
Dieną skautai dalyvavo pamaldose ir davė įžodį. 

Vakare buvo lietuvių skautų pakviesti kartu su lenkų 
skautais prie laužo.

Kad po ilgų karo meti] pirmą kartą trijų, ligšiol 
neapykantos ir nesupratimo atskirtų Europos „tautų jau
nimas susirinko apie degantį laužą, dainavo savo dainas, 
prakalbose vadai reiškė viltį santaikai ir bendram Eu
ropos atstatymui — lai yra šviesus vilties spindulys 
mūsų laiko migloj.

C»a skautai, -pralauždami pirmus ledus, įrodė, kad, 
nežiūrint visko, Europos tautos vėl gali ir turi ben
dradarbiauti teisės,teisingumo ir krikščioniškosios meilės 
dvasioje.

"Bonifatiusbote Nr. 1
Fulda, 12. 5. 46.

SOESTE ORGANIZUOJAMA AUKŠTESNIOJI 
PREKYBOS MOKYKLA “~

Anglų zonoj, Cellės lietuvių stovykloj 1945. IX. 20. 
pradėjo veikti žemesnioji ir aukštesnioji prekybos mo

Paieškojimai
VENSKUNAS Andrius, Kaunas — Garliava, ieško 

švogerio Makūno Prano ir brolių Sidaravičių: Vytauto, 
Adomo ir Albino.

OLŠAUSKAS Pranas, gyv. Landshut (Bay) Lehbūl- 
str. 5, — ieško šunaus Tado Olšausko gim. 1928 m. 
Kaune.

SIDARAVIČIENE Bronė gyv. (13a) Weiden, Oberf. 
— Lit. Lager Haniinerweg, ieško dukterų Justinos ir 
Bronės Sidaravičiutės. Turintieji žinių malonėkite pra
nešti molinai.

VAIČIUS Kazys gyv. Memmingen i. Allgau, Gasthof 
z. Waldhorn —* Bayern ieško sesers Elenos Rudzinskie- 
nės iš Šiaulių ir kitų giminių.

Kun. RUDZINSKAS V. gyv. Schongau in Bayern, an 
Beck Rete Post ieško , Edmundo Kairio, giminių ir 
pažįstamų. ' \

PONOMARIOVIENĖ Alina, gyv .Ingolstadt, Eibracht 
Kaserne — Litausdies Lager ieško sūnaus Ponomariovo 
Eugenijaus gim. 1925. V. 2.

MATULAITIENĖ Aleksandra, gyv. Nurtingen — Li- 
tausches Lager, — ieško sūnaus Matulaičio Vlado, gim. 
1925 m.
SABALIAUSKAS Juozas, gyv, (13 b) Schongau, Hold 
„Blaue Traube", ieško giminių ir pažįstamų.

MERKEVIČIUS Viktoras, gyv. Nordlingen — Litau- 
sches Lager, — ieško sūnaus Teodoro Merkevičiaus. 
’Žinantieji ką nors — praneškite.

Gyd. ŠULMA VI., gyv. SAw. Hall, Wtb., UNRRA 
T 512— Camp doctor — ieško: Juozo Šulmos, Jono ir 
Adolfo* šulmaitės — Petraičių, Vitalio ir Emilijos 
Šidmailės — Morkūnų. Asmenys, ką nors apie juos 
žinantieji (po 1944 m) prašome duotu adresu pranešti. 
Galiu"suteikti žinias apie Jikimą Juozo Kronkaičio (gyv. 
Baile— a. d. Salle) ir inž. Aleks. Putrimo (dirbusio 
Bei lyne — „Siemens-Werke" įmonėse).

STANKEVIČIŪTĖ Anelė, gyv. Memmingen—i. All
gau, Gasthof > z. Waldhorn — Bayern, ieško: sesers 

kykla, kuri š. m. III. 30 sėkmingai baigė pirmuosius 
mokslo melus. Dėl patalpų trūkumo mokyklą lankė tik 
vietos lietuvių stovyklos gyventojai ir iš kitų stovyklų 
mokiniai nebuvo priimti.

Likvidavus Cellės lietuvių stovyklą, mokykla nuo 1946. 
IV. 1. persikėlė į Socsl’o (Westfalen) stovyklą ir vielos 
UNRRA-os direktorius pažadėjo paramą. Prie mokyklos 
yra organizuojamas mokiniams bendrabutis, kuriame bus 
apgj vendinti iš kilų stovyklų atvykę mokiniai.

Ši prekybos mokvkla jjrganizuojama trijų tipų
a) dvimetė prekybos mokykla, i kurią priimami mo
kiniai virš 18 m. amžiaus, baigę pradžios mokyklą;
b) žemesnioji arba trimetė prekybos mokykla, į kurią 
priimam] mokiniai iki 18 m. amžiaus, baigę pradžios 
mokyklą. c) aukštesnioji prekybos mokykla, į kurią 
priimami mokiniai, baigę keturiasi gimnazijos klases.

Mokykloje mokslas einamas pagal Lietuvos Švietimo 
Ministerijos prekybos mokykloms nustatytas programas, 
kurios papildomos sustiprintu anglų kalbos mokymu.

Mokykloje veikia visos klasės. Mokiniai, kurie mokėsi 
Lietuvoj prekybos mokyklose, priimami į atitinkamas 
aukštesnes klases. Mokykla normaliai pradės darbą š. 
m. birželio 1 d. Tuo tarpu UNRRA-os direktoriaus 
pageidavimu, jau veikia dvi klasės tikslu pakartoti 
bendrųjų dalykų kursą. Prašymai įstoti į šią 
mokyklą bus priimami iki š. m. gegužės 20 d. Asmenys, 
norintieji gauti smulkesnių informacijų, turi kreiptis 
raštu šiuo adresu: J. Varanavičius, (21) SOEST, Argon- 
ner Kaserne, Lithuanian Secondary Commercial Scool.

NAUJI LEIDINIAI
Redakcijai atsiųsti paminėti šiuo metu iš spaudos 

išėjusieji nauji leidiniai:
1. Kun. K. Žitkus "Tėve m ū s ų", tikybos vadovėlis

antrajam pradinės mokyklos skyriui, X leidimas. Išleista 
Lietuvių Sąjungos 1945 m.’ Vadovėlis folomechaniniu 
būdu atspausdintas iš IX leidinio (1944 m.) ir patie
kiamas mūsų mažiesiems skaitytojams visai toks, koks 
buvo Lietuvoj nominaliose sąlvgose išleistas. Kaina —- 
RM 3,50. ....

2. Br. Dirmaurkas "Pavasaris atein a", išleistas 
1946 m. Flensburge. Antrasis autoriaus eilėraščių 
rinkinėlis. Viršelis — dail. A. Crigaravičiūtės — Jo- 
nclynicnės. Tiražas — 500 egz.

3. "Gimtinės ž i b u r ė 1 i a i‘, antroji pasiskaitymų A 
knygutė vaikams, gražiai iliustruota, išleista rotatoriaus 
spauda (viršelis spausdintas spaustuvėje) Hanau L. Tr
B. švietimo skyriaus 1946 m. Velykoms.

4. “Žingsniai“, Nr. 1. Išleisti rotatoriaus spauda
(viršelis spausdintas spaustuvėje) 1946. III. 25. Flens- f 
Ijurge. . ,

5. "V ago s", Nr. 1., mėnesinis kultūros žurnalas, 
išleistas Lietuvių stovykloje "Vytis", Uchtė, 1946 m. x 
gegužės mėn. Spausdinta rotatoriumi, o viršelis — spaus
tuvėje:

6. Lietuvos žemėlapis .išleistas ‘Atžalyno“ 
leidyklos (Weilheim Teck), keturių spalvų, vidutinio 
formato. Kaina — RM 5.

Drangicnės Viktorijos su šeima, sesers Julijos Balčiūnie
nės ir kitų giminių.

KOX S AS JJleponas, gyv. Hanau — Lit. Lager (Block 
Ila Zimmer 3) ieško žmonos Kovsienės Valės, gim. 1921. 
10. 19. su dviem vaikais: dukra Marija — Lukrecija, 
19.79. 8. 23. ir sūnum gim. 1941, 10. 24.

NEVERAUSKAS Juozas su sūnum, gyv. Dillingeu a. 
D.— Lit- Lager ieško žmonos Onos su dukra Gražina, 
giminių bei pažįstamų.

OLŠAUSKAS Pranas, gyv. Landshut (Bay) — Lch- 
būhistr. 5, ieško sūnaus Tado Olšausko, gim. 1928 »n.

LEVICKAS VINCAS, gyv. Dillingen — a. D. — Lit. 
Lager — ieško seserų: Marijos, Ono^ ir Stasės.

BAKAITYTĖ Stasė, gyv. Kassel — Mattenberg, Lit 
Lager — ieško: motinos Bakaiticnės Onos, brolio Ba
kaičių Juozo su žmona Bakaitiene — Jaseliūnaite. Ele* 
na, švogerio Gudeikos Edvardo, giminių ir pažįstamų. 
Žinantieji apie šiuos asmenis — malonėkite pranešti

BAZJLIAUSKAS Antanas, gyv. (13a) Weiden — Lit. 
Lager Haniinerweg, — ieško: sūnaus Alfonso Ba- 
ziliauakr (19 m. amž.) Turintieji žinių praneškite tėvui.

Stase Levickienė, gyv. Wiesbaden lietuvių stovykloje, 
ieško: Paulinos Alysaitienės -r- Sutkevičiūtės iš Kauno, 
Onos Gimbcrienės, gimusios 1914 m. Kaune, Vlado Gim
berio ir jų sūnų Jurgio ir Eduardo.

JAKELYTĖOna, gyv. Fulda, Lit. Lager. — ieško 
giminių bei pažįstamų.

Anglų kariuomenės majoras LIUDŽ’IUS Jonas ieško 
giminių ir pažįstamų. Atsiliepti) (24) Flensburg, lietuvių 
bendrabutis, am Pferdewasser 14 (Timm-Kroger-Schule).

Visiems komitetams ir stovyklų vadovybėms
Prašome Valiukonį Joną s. Silvestro 25 m. am

žiaus, Index Card Nr. G 02177729, padariusį kriminalinj
nusikaltimą, tuojau suimti ir pranešti L.T.B. Apylinkės 
komitetui, Ansbach, Hindenburg — D. P. Camp.
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Ar bus susitaria taikiu budu?
PERSIJOS KLAUSIMAS

Gegužės mėn. 22 d Saugumo Taryba svarstė Persijos 
klausimą. Prieš posėdį buvo pareikalauta raportų is 
Sovietų Sąjungos ir Persijos vyriausybių. Sovietų Sąjunga 
nedavė atsakymo. Gegužės mėn. 20 d. persų atstovas Dr. 
Hussein Ala pareiškė, kad jo vyriausybė neturi tikri} 
žinių apie sovietų kariuomenės atitraukimų iš Persijos, 
nes per jos nepaliaujamą kišimąsi į persų vidaus reikalus 
Teherano vyriausybė neturi galimybės nustatyti, kas de
dasi persų Azerbeidžane. Sovietų kariuomenė esanti 
perrengta civiliais drabužiais ar Azerbeidžano karių 
uniforma ir tuo būdu susiliejusi su Azerbeidžano ginkluo
tomis pajėgomis. Prieš tą posėdį Saugumo T. gavo persų 
vyriausybės telegramą, kuria pranešama, kad, einant 
sovietų ir persų sutartimi, iki gegužės mėn. 6 d. visa 
sovietų kariuomenė esanti evakuota iš Persijos teritori- 

* j®»- l posėdį sovietų atstovas Gromyko neatvyko. Persų 
atstovas Dr. Hussein Ala buvo pakviestas ir Tarybai 
pareiškė, kad sovietai Azerbeidžane sukūrė ginkluotas 
jėgas, priešingas centro vyriausybei, ir todėl Teheranas 
neturi jokios įtakos Azerbeidžane ir nežino, kas ten 
daroli. A. J. V. atstovas Stelinius pasakė, kad Persijos 
atstovų pareiškimai nenušviečia situacijos taip, kad ga
lima būtų padaryti galutinę išvadą, todėl pasiūlė persų 
skundą palikti S. T. darbotvarkėje trumpam neapibrėž
tam laikui, per kurį bet kurjuo momentu kiekvienas 

: Saugumo Tarybos narys gali pareikalauti svarstyt jį 
eiliniame posėdyje. Britų atstovas sir Cadogan pareiškė, 

: kad D. Britanija yra ypatingai suinteresuota sovietų 
■ kariuomenės atitraukimu iš Persijos ir todėl jis palaiko 
j štetiniaus tezę. Balsuojant už JAV pasiūlyma, balsavo 8 
. delegatai, prieš jį balsavo lenkų ir prancūzų atstovai.

Lenkų atstovas Lange siūlė išimti persų skundą iš S. T. 
darbotvarkės, nes persų vyriausybė telegrama pranešė, 
jog sovietų kariuomenė atitraukta iš Persijos. Jo pasiūly- 

. mas atmestas.
„DIDŽIOJO KETVERTUKO“ KONFERENCIJA 

PARYŽIUJE.
Ją sudarė keturi užsienių reikalų ministerial: J. A. V; 

atstovavo Byrnes, D. Britanijai - Bcvin, Sovietų Sąjun
gai — Molotov ir Prancūzijai — Bidault. Visą laiką 
iniciatyva ėjo iš Byrnes’o pusės, tad Amerikos J. V. idė
jos vadovavo šiai konferencijai. Joje buvo svarstomi 
taikos traktatai Italijai, Rumunijai, Vengrijai, Bulgarijai 
ir Suomijai. Greta to Austrijos ir Vokietijos klausimai. 
Susitarta: Pietų Tirolį palikti Italijai ir Transilvaniją 
Rumunijai. Beto, susitarta palengvinti Italijai karo pa
liaubų sutartį ta prasme, kad Italija gauna didesnę poli
tinę ir ūkinę laisvę. Alijantų Kontrolės Taryba Italijoj 
paleidžiama, Alijantų militarinė valdžia paliekama tik 
Venezia Jugla ir Udine provincijose, ten tebus ir okupa- 

c cine Alijantų kariuomenė dar laikoma. Iki šiol nesusi
tarta dėl Italijos kolonijų, dėl Triesto ateities, dėl Bal
kanų atidarymo tarptautinei prekybai, dėl Dunojaus 
internacionalizavimo, dėl okupacinių kariuomenių atitrau
kimo iŠ Austrijos ir dėl Vokietijos; taip pat nesusitarta 
dėl bendros taikos konferencijos datos.

Svarstant Vokietijos klausimą V. 16 d., Molotovas 
nesutiko su Byrnes’o pasiūlymu paskirti ypatingus įgalio
tinius, kurie turi apsvarstyt Ruhro ir Reino krašto in
ternacionalizavimo, ūkio suvaržymo zonomis ir pagaliau 
Vakarų Vokietijos sienų klausimus, paruošdami atatin
kamus projektus. Taip pat nebuvo priimtas Byrnes’o pa
siūlymas paskirti komisiją taikos traktatui su Vokietija 
parengti. Komisija turėjo parengti traktato projektą 
užsienių reikalų ministerių konferencijai, kuri, jį 
apsvarsčius, būtų patiekus kitai taikos konferencijai, 
kuri būtų įvykus š. m. lapkričio mėn. 12 d. ir būtų 
įvykdžiusi taiką su Vokietija. Molotovas nepritarė Byr
nes’o projektui sudaryt keturių didžiųjų valstybių paktą 
25 metams, kuriuo būtų solidariai kontroliuojamas Vo
kietijos apsiginklavimas. Molotovas pareiškė, kad tas 
klausimas nesąs skubus, nes praktiškai tai būtų aktualu 
tik po to, kai okupacinės armijos‘bus iš Vokietijos at
šauktos.

Per debatus dėl Vokietijos Byrnes pareiškė, kad Pots
damo nutarimai nenuosekliai vykdomi: iš vienos pusės 
nevykdomas nutarimas, kad Vokietija turi sudaryti vieną 
ūkišką vienetą, o iš antros pusės norima gauti repara
cijas fabrikų įrengimais iš Vakarų Vokietijos. Amerikos 
J. V. neduos daugiau mašinų išmontuoti, kol Vokietijos 
ūkis bus varžomas zoninėmis sienomis, kol Rusija ne
leis koordinuoti Vokietijos ūkio. Buvo vieningai susi
tarta nusiųsti 4 didžiųjų valstybių komisijas į visas ke
turias Vokietijos zonas Vokietijos nusiginklavimo patik
rinti.

Bidault pasiūlymas Saar'o kraštą pavesti Prancūzų 
politinei ir karinei kontrolei, o Ruhrą ir Pareinį atskirti 
nuo Vokietijos ir pavesti internacionalinei kontrolei 
nepraėjo: Bevinas tam pasipriešino, jis pasakė, kad jis 
prancūzus užjaučia ir juos supranta, bet negalįs pritarti 

tų kraštų atskyrimui nuo Vokietijos, nes Vokietija turi 
likti vieningu kraštu. Be to, negalima nustatyti Vakarų 
Vokietijai sienų, kol jos sienos Rytuose tebėra pro
vizoriškos. Ūkiški sprendimai dėl Ruhro krašto Britų 
zonoj galimi tik tuo atveju, kai bus žinoma, kas kitose 
zonose daroma. Be to, prieš sprendžiant Ruhro klausimą, 
reikia pasitarti žė, Holanši, Belsgija ir Luxemburg!!.

Byrnes pabrėžė, kad šiuo metu Vokietija yra suskal
dyta į keturias griežtai atskirtas zonas. Okupacinės 
vyriausybes neturi aiškaus vaizdo dėl politinės Vokieti
jos ateities. Jis supranta, kad greit negalima sudaryt 
centrinės vokiečių vyriausybės, su kuria galima būtų 
pasirašyti taikos sutartį, tačiau svarbu turėti okupa
cinėms vyriausybėms bendrą, visų 4- valstybių sukurtą, 
būsimos Vokietijos vaizdą ir ta kryptimi dirbti okupa
cinėse zonose.
Byrnes siūlė taikos sutarčiai su Austrija nustatyti 
birželio mėn. Ji rėmė Bevinas tuo motyvu, kad jei tai
kos sutartis su Austrija nebūtų liečiama, tai pasaulis 
nustebtų ir įtartų. Labai svarbu su visais buvusiais Vo
kietijos vasalais sudaryti taikos sutartį, kad Alijantinės

Amerikos diplomatas George H. Earle apie raudonėj pavoju
Amerikos spaudoje, buvęs Pensilvanijos valstybės 

gubernatorius ir buvęs U. S. ministeris Bulgarijai ir 
Austrijai — George H. Earle, nesenai sugrįžęs iŠ 
Europos, rimtai įspėja amerikiečius apie pavojus, gre
siančius iš raudonosios sovietinės Rusijos pusės.

Earle gerai pažįsta bolševizmą, Maskvos politiką 
ir jos metodus sunaikinti savo pavaldinius ir okupuotų 
kraštų žmonių laisves.

Eaile pasmerkia tuos amerikiečius diplomatus, kurie 
pro pirštus žiūri į Maskvos žygius. Jis nurodo, kad so
vietai sudaro didesnį pavojų, negu hitlerinė Vokietija. 
Jeigu bolševikai pirmiau būtų išradę atominę bombą, 
šiandien, Earle žodžiais, būti} pasilikę tik keli amerikie
čiai. Sovietų Rusija pavertė farsu UNO, kuri nieko ne
gali nuveikti. Stalino žodis yra bevertis. Sovietų okupuo
tose šalyse siaučia pasibaisėtinas teroras. Rusijos kon
centracijos lageriuose yra virs 15 mil. žmonių. Earle 
sako — jis taip pasielgtų:

į. Aš pasiųsčiau Rusijai ultimatumą grįžti į savo teri
torijas ir nustoti kankinti kitas tautas. Jeigu ji atsi
sakytų, aš vartočiau ir atominę bombą, pirma, negu ji 
pati tą bombą įsigys. Jūs negalite taikytis su žmog
žudžių gauja"> *

AREŠTAI IR KRATOS LIETUVOJE.
Amerikos lietuvių spauda praneša apie suėmimus ir 

areštus:
Aluntos klebonas kun. Arminas suimtas, smarkiai- 

sumuštas ir išvežtas.
Leliūnų klebonas taip pat „išnyko“.
Burbiškio klebonas kun. Šiaučiūnas tebeieškomas.

Be to, rusai ' suiminėja partizanų gimines, jiems 
keršydami už partizanų veiksnius.

Atvežtieji į Lietuvą rusai, atvirai išsišnekėjus, pasa
koja apie didelę maisto stoką Rusijoje ir apie siaučian
čias ten ligas.

Rusai tardo ir kai kuriuos į užsienį pasitraukusių 
asmenų šeimas. Kadangi jie, caro valdininkų pavyzdžiu, 
mėgsta kyšius, tai kartais nuo jų pavyksta "išsiparkti"

DIDELIS MIRTINGUMAS.
„Garsas" Nr. 13 — rašo: Iš Stalingrado apsupimo 

paimtų 100 000 vokiečių belaisvių sugrįžo į namus tik
tai 6000 žmonių. Likusieji „išmirė".

SVARBUS DOKUMENTAI.
„Vienybė" rašo: Į amerikiečių rankas pateko gana 

svarbūs dokumentai, liečią Molotovo ir Ribentropo dery
bas Berlyne.

Dabar jau „juodu ant balto" aišku, kad 1941 m. 
pavasarį (nacių žygio į rytus išvakarėse) Molotovas 
siūlė vokiečiams "pilną karinę pagalba", zeigu Šie sutiks 
pripažinti rusams pusę Lenkijos, Kareliją, Pabaltijo 
valstybes, Besarabiją, Bukoviną, Dardanelų kontrolę, lais
vas rankas Irane ir Irake ir, be to, laisvą išėjimą į Per
sijos ir Adeno įlankas.

Šie dokumentai, dabar parodo, kaip bolševikai „neken
tė" nacių ir kaip jie „troško" padėti Vakarų demokrati
joms.

„Carsas" Nr. 11 rašo: Vilniuje Katredos aikštė 
dabar pavadinta Kutūzovo aikšte, ovĮCaune Laisvės Alėja 
— pavadinta „Stalino prospektu". 

kariuomenės galėtų būji iš Dunojaus valstybių atšauktos. 
Molotovas atsakė, kad sovietų vyriausybė turi per maža 
laiko pasirengti Austrijos klausimui apsvarstyti. Po. to 
Bevinas pasakė, kad reikia iki VI. 15 d. sudaryti diplo
matinį kontaktą dėl okupacinės kariumenės atšaukimo 
iš Austrijos. Jį palaikė Byrnes ir Bidault.
Ypatingas „Times" korespondentas Paryžiuje parašė, kad 
savo esme Austrija sudaro raktą taikai Vidurio ir Rytų 
Europoje. Jei dėl Austrijos būtų susitarta ir okupaci
nės kariumenės iš Austrijos liūtų atšauktos, tai atkristų 
sovietų argumentai, jog reikia saugoti susisiekimo linijas 
Balkanuose ii todėl negalima iš ten sovietų kariuomenės 
atitraukti, kol Austrijoj laikoma okupacinė sovietų 
armija.

Byrnes, Bevinas ir Bidault mėgino susiaurinti „Vo
kietijos turto Austrijoje" sąvoką, nes sovietai daugumą 
raktinių Austrijos pramonės įmonių, transporto prie
mones, naftos produkciją, bankus ir draudimo įstaigas 
laiko Vokietijos turtu; jį išveža ir tuo griauna Austrijos 
ūkį. Molotovas nuo savo pozicijos neatsitraukė, ir todėl 
vieningo nusistatymo neprieita.

Nuinaldavimai ir koncesijos . Sovietą Rusijos naudai- 
parodo lik silpnumą. Ji supranta tik karą ir grasinimus 
karu. Demokratijų žmonės žino, kas atsitiko, kai mes 
stengėmės numaldinti Hitlerį. Dabar mes-prieš save 
turime didesnį pavojų ir mes vartojame tą pačią tak
tiką, kaip ir prieš Hitlerį.

Earle apgailestauja, kad šioje šalyje (Amerikoje) 
yra žmonių, kurie tiki, kad Sovietų Rusijoje gyvuoja 
liberalizmas. Ten pasmaugta spaudos ir religijos laisvė. 
Teroras siaučia ne tik pačioje Rusijoje, bet ir kiekvie
noje jos dominuojamoje šalyje.

Tai yra stiprus balsas prieš bolševikiškąją agresiją. 
Reikia pasakyti, kad ir, daugiau tokių blaivių balsų pasi
girsta. Rimti šios šalies diplomatai ir didžioji spauda 
kelia balsą prieš slaptą diplomatiją ic- slaptty sutarčių 
darymą, kuris užtraukia gėdą visam civilizuotam pasau
liui.

Artėjant formaliai taikos konferencijai — stiprėja 
reikalavimai, kad tautų likimas būtų sprendžiamas 
atvirai, kad bent galutini sprendimai būtų daromi 
dienos šviesoje, o ne klaikioje tamsoje.

„Garsas" Nr. 13

Lietuviai studentai okupacijoj ir ištrėmime
(Atkelta iš 10 psl.) 

mokslo priemonių, rašomosios medžiagos, ypač mokslo 
knygų stoka.

Visa tai turint galvoje, reikia pasakyti, kad lietuvių 
studentų ištrėmime daug padaryta. Jie ne tik sugebėjo 
įstoti į vokierčių universitetus, bet ir parodė pažangos 
studijose, perėjo į aukštesnius semestrus, išlaikė rei
kalingus egzaminus. Tam tikras skaičius Lietuvoje stu
dijavusių mūsų t autiečių vokiečių universitetuose 
šiandien priėjo ar bebaigia prieiti prie diplominių egza
minų. Ir jie, grįžę į Lietuvą, tuoj įsijungs į tėvynės 
atstatymo darbą kaipo diplomuoti specialistai.

Studentų uždaviniai Lietuvos atstatyme. ‘
Studentų, kaip ir bendrai lietuvių tremtinių, šiandien t 

pagrindinis tikslas yra: 1) praleidus kartybės dienas * 
ištrėmime sulaukti laisvosios Lietuvos atgimimo ir 2) 
aktyviai prisidėti prie Lietuvos atgimimo bei atstatymo 
darbo. Dėl šito tikslo mes dabar gyvename ir/ jam 
ruošiamės.

Tad labai tikslu, kad lietuviai studentai ir sunkiose 
sąlygose gilina bei toliau tęsia savo studijas, o tuo pačiu 
ruošiasi ateičiai. Be abejo ne vienas pradėtas studijas 
Lietuvoje čia baigs ir įsigys specialybę. Kiti kad ir 
nespėą baigti, . tačiau praeitas kursas neliks veltui, Tie 
ateityje greičiau baigs pradėtus mokslus ir įsigiję, spe
cialybes greičiau įsijungs į Lietuvos atstatymo darbą. 
O kiek daug reikės Lietuvos atstatymui specialistų!

Ir tai be skolos Lietuvai. Kai normaliais laikais stu
dijos užsienyje valstybės iždui sudarydavo išlaidų sumas, 
dabar tremtiniai studentai atgimusios Lietuvos iždo > 
neapsunkins.

Šių dienų tremtiniams studentams Lietuvoje teks pa
pildyti gerokai išretėjusius su aukštuoju mokslu spėria* 
listus. Jiems teks įnešti naujos kūrybinės dvasios, 
perimtos tikrojo mokslo šviesos. Įnešti į Tėvynę, kur 
okupantai eilę metų mokslo vardu skleidė importuotas 
idėjas, nieko bendro su tiesa ir mokslu neturinčias.

J. Antanaitis.
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