
MŪSŲ VILTIS
LIETUVIU SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY NEWSPAPER
AUTHORIZE D BYUNRRA TEAM 138

Nr. 17—18 1946tn. BIRŽELIO men. 24 d. II metai

Zinia i Tėvyne
Karvelėli mėlynasis, 
Karvelėli, tu pilkasis,

‘Skrisk į tą šalelę,
* K|Ur močiutė mane lankiau..

Tikruoju keliu
Tremtinių dienos slenka didelių rūpesčių šešėlyje. 

Mums rodosi, kad ir po metų mūsų gyvenime niekas 
nepasikeitė. Tiesa, mūsų ateitis nėra išryškėjusi. Tačiau 
mūsų viduje daug kas pasikeitė. Padarėme didelį žingsnį 
i priekį. Suorganizavome savo, tautinę bendruomenę 
Sukūrėme spaudą, aukštąsias, vidurines, pradžios mo
kyklas. Meno ansambliai, chorai, sporto rateliai ir kita 
kultūrinė veikla gerai reprezentuoja lietuviškąją kultūrą 
ir meną. Visa tai parodo, kad mes dirbame, veikiame, 
kovojame.

Šiame, palyginti, trumpame laikotarpyje turėjome Kė- 
lioliką suvažiavimų. Buvo susirinkę pasitarti ir aps
varstyti savo reikalų miškininkai, teisininkai, rašyto
jai, žurnalistai, daktarai, ūkininkai, agronomai, inži
nieriai, menininkai ir daug kitų. Įsikūrė sąjungos, draugi
jos, sambūriai. Tuo būdu esame jau gerai organizuoti 
ir profesiniai.

Visi šie suvažiavimai turėjo gilų tautinį charaktery 
Juose buvo svarstoma, putniausiai, kaip pasiruošti ir 
kovoti už savo tautos laisvę, kokį įnašą mes galėsime 
duoti grįžę į savo laisvą ir nepriklausomą tėvynę. 
Neišleisti, žinoma, iš akių ir mūsų kasdieniniai rūpes
čiai ir reikalai. Per šiuos suvažiavimus išryškėjo, kad 
mes kiekvienas atskirai ir jungdamies profesiniai, esame 
pasiryžę įdėti savo dalį laisvės kovoje.

Birželio pirmosiomis dienomis Hanau stovykloje 
j.jku kn tgv iv.nr’tviv »■». Oja buvo' aptariama, kaip 
mus stiprinti ir gaivinti religine prasme. Aišku, ir via 
nebuvo pamirštas mū«ų didysis reikalas — Lietuvon 
nepriklausomybė.

Mums yra aišku, kokį didelį vaidmenį vaidina religi
ja žmogaus gyvenime. Ji jungdama žmogų su dievybe 
padam patį žmogų geresnį ir tauresnį. Tik moraliniai 
stiprus žmogus gali nepalūžti toje sunkioje gyvenimo 
kovoje. Be tvirto moralinio pagrindo mes ir tautinėje 
mūsų kovoje negalėsime išsilaikyti. Juk ir anuomet, kai 
prasidėjo tautinis mūsų atbudimas. Nepriklausomoj Lie
tuvos atkūrimas, buvo teįmanomas todėl, kad mūsų 
tauta buvo moraliai stipri ir neiškrikusi. Moralinis 
kapitale, kaip ir žemės versmių šaltinis, yra neišse
miamas. Tas pats yra ir šiandien. Kur tiktai yra žmones 
moraliai palūžę, iš ten kyla nusikaltimai ir kitoj ne
gerovės. Žmogus, kuris yra saistomas religijos aukštes
nių siekių, nepadarys mūsų tautą žeminančių nusikalti 
mų. x

Moralinio mūsų gyvenimo stiprinimas nėra vien tik 
kunigų uždavinys. Prie šio reikalo turi prisidėti visa 
mūsų tautinė bendruomenė ir organizacijos. Religija, 
kuri kovoja su žmonių nusikaltimais — girtuokliavimu, 
vagystėmis, ištvirkavimu, turi rasti stiprų atgarsį mūsų 
tautinėje bendruomenėje, organizacijose. Tik sutartinas 
veikimas gali duoti reikiamų išdavų toje kovoje. Mr* 
šiandien neturime daug nusikaltėlių, tačiau gyvendami 
tarp svetimųjų ir retais nusikaltimų atvejais esame visi 
išstatomi sunkiems bandymams ir pažeminimui. Vieuo 
žmogaus nusikaltimas yra siejamas su visa mūsų tau
tine bendruomene. Todėl bus visai nuosaiku, jei tnc* 
”isi( įsijungsime į tą kovą. Reikia, kad mes visi pasmerk
tume kiekvieną, kas išklysta iš tiesos kelio, ruoštame 
girtuoklio, vagies ir t. t. visuomeninius teismu^. Kiek
vienas nusikaltėlis turi jausti, kad jis savosios bendruo
menės pasmerktas tampa mums svetimas, raupsuotas ir 
turės būti išskirtas iš mūsų tarpo.

Šis suvažiavimas duoda mums pagrindo manyti, kad 
ateityje mes ir moraliai nepakriksime, o stiprėsime. 
Turėdami stiprų moralinį pagrindą, pajėgsime įkūnyti 
ir savo didžiuosius siekius. Jokia kova, jokie sunkumai 
neatbaidys mus nuo tikrojo mūsų kelio — Lietuvos 
Nepriklausomybės!
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J. A. V. karines pajėgos
Pasaulis taip niekada nenorėjo taikos, tikros ir 

pastovios taikos, kaip dabar. Tačiau nežiūrint rimtų 
pastangų taikai įgyvendinti, metams praėjus po karo pa
baigos, pasaulyje nėra nei tikrumo, nei saugumo. Laimė- 

sjiasios karą didžiosios valstybės šiandien gal nemažiau, 
kaip prieš pat praėjusį karą, yra susirūpinusios savo 
saugumu ir dėl to nemažai kreipia dėmesio į savo kari
nes pajėgas.

Amerikiečių laikraštis „New York Herald Tribune* 
paduoda žinių apie stipriausios pasaulyje valstybės • — 
J. Amerikos Valstybių • karinį pajėgumą būsimo karo 
atveju.

Pirmiausia laikraštis nurodo, kad reikalui esant, 
J. A. V. demobilizuojamoji armija vėl atgautų pir
mykštį, šio karo metu turėtą, savo pajėgumą per 90 
dienų. Tą savo teigimą laikraštis paremia Amerikos 
armijos ir laivyno vadų pareiškimais, pasak kurių yra 
paruošti mobilizaciniai planai, pagal kuriuos numatomas
žymiai didesnis J. A. V. ginkluotųjų pajėgų stiprumas, 
negu dabar. Jų pagrinde glūdi principas: „sustatyti ma
šiną iš tų pačių dalių", arba, kitaip tariant, kiek galima

Prisidėkime prie Paryžiaus parodos
Jau yra pradėti darbai suorganizuoti didesnio masto 

lietuvišką parodą Paryžiuje, iš kur ji vėl gal pasiseks 
perkelti į kitas Vakarų Europos sostines. Kiekvienam 
aiškus būtinumas šiai parodai tinkamai pasirengti, nors 
laiko yra labai maža; paroda numatoma dar liepos 
pradžioje.

Parodoje numatoma suorganizuoti tris skyrius: 1) isto
rinį, 2) liaudies meno ir 3) šių dienų dailininkų kūrinių. 
Parodos eksponatų branduolį sudarys Baden - Badeno ir 
Schongau parodų eksponatai. Tačiau, norėdami tinkamiau 
reprezentuoti savo kraštą ir p&rodyti svetimiesiems 
jo kultūrinius laimėjimus; privalome šiuos eksponatus 
papildyti naujais. Dėl to šiai parodai dar reikia lietuviškų 
pašto ženklų kolekcijų, A. Rimšos medalių kolekcijos 
arba pavienių jo medalių, Nepriklausomosios Lietuvos 
pinigų kolekcijos, gražiųjų musų leidinių kaip M. K. 
Čiurlionio, K. Šklėrio, Maironio, Vaižganto monografi
jos, V. Petravičiaus „Gulbė Karaliaus pati", K. Duone
laičio „Metai" ir kt.

Liaudies meno skyrių būtina papildyti sėnais ir lan- 
jesniais lino ar margaspalviais audiniais, kaip rankš
luosčiai, staltdengtės, lovatiesės, juostos, rankų darbo 
skaros, milo arba milelio rankų darbo audiniai, kilimai, 
nertiniai, vilnonės pirštinės, kojinės, prijuostės ir kt. 
Čia taip pat reikalingi: 1) Gintaro dirbiniai arba atskiri 
jo gabalai, karoliai, sagtys, apyrankės, dėžės, plunks
nakočiai ir kit.; 2) medžio dirbiniai ir drožiniai, peni 
liaudies dievukai, nauji medžio drožiniai — statulėlės, 
riešutams, spaustukai, šaukštai, lietuviškų kryžių pavyz
džiai, paruoštos medinės dėžutės, seni liaudies meno 
raižiniai ir kt.

Visi tie daiktai, iš Lietuvos bėgant pasiimtas močiutės 
ar mamos išaustas audinys, gauta gintaro dovana, 
kruopščiai rinkta kolekcija, savininkams virto tarsi 
šventenybe, su kuria nesinori nei valandėlei persiskirti. 
Juk tiek daug vargo buvo visa tai saugojant karo 
audrų sūkuriuose. Tačiau mes negalime pasilikti abejin
gi bendriems mūsų tautos ir mūsų laisvės interesams. 
Kovai dėl laisvės mes turime aukoti visa, kas mums yra 
brangiausia. Todėl neatsisakykime paaukoti parodai tuos 
daiktus, kurie jai reikalingi; parodai pasibaigus jie bus 
tvarkingai grąžinti savininkams. Visi mes turime bendrą 
tikslą ir jau dirbame, atsimindami nesugriaunamą tiesą, 
kad be darbo nėra ir laimėjimų. Didžiuosius darbus 
žmonija atlieka, kaip skruzdės savuosius skruzdėlynus 
supila, nešdama šapelį prie šapelio. Mūsų siekimams rei
kalinga ta pati talka. O ką mes galime pasiekti, sureng
dami gerą parodą Paryžiuje, Briuselyje ir Londone, 
tesprendžia kiekvienas susipratęs lietuvis. Toks lietuvis 
ir yra kviečiamas į talką, ne tik paskolinant savo turi
mus eksponatus, bet ir parenkant jų pas savo pažįstamus. 
Surinktus eksponatus prašoma galimai greičiau pristatyti 
į Freiburgą, nes organizatoriams daugiausia ir neįmano
ma atvažiuoti jų pasiimti. Tik tokia talka įgalins mus 
tinkamoj pilnumoj parodyti svetimiesiems mūsų mylimą 
Lietuvą ir mus, kurie ją taip myli.

Dėl "meno skyriaus, be abejonės, pirmiausia kreipiamas 
dėmesys į visus lietuvius dailininkus. Ligšiolinėse paro
dose mes pasigesdavome eilės jau pasireiškusių tapy
tojų ir grafikų, kaip V. Vizgirda, A. Valeška, J. Bag
donas, J. Steponavičius ir, kt. Tokio pajėgumo dailininkų 
pasyvumas daro mūsų tautai nepaprastos žalos ir palieka 
neužpildomas spragas parodose. Šį kartą prašomi visi 
dailininkai, tiek pasireiškusieji, tiek pradedantieji, 

tiksliau rekonstruoti kariuomenės dalinius pirmykštėje 
jų sudėtyje.

J. A. V. karinis pajėgumas dabar turi daug pirmeny
bių, palyginus su 1941 metais. Pirmiausia, yra milijo
nai apmokytų karininkų ir kareivių, kuriuos vėl 
greitai galima grąžinti karo tarnybon. Sandėliuose yra 
sukrautos didžiulės ginklų ir amunicijos atsargos. Tuo 
tarpu karo pramonė turi reikalingų įrengimų ir pakanka
mai patyrimo. Ji kiekvienu atveju gali pereiti į karo 
meto gamybą. Dabartinę pirmenybę prieš 1911 metus 
ypač pagerina naujieji ginklai, kurių — pasak laikraščio 
— praėjusiame kare tik vienas primityvus atominės 
bombos modelis buvo panaudotas. Be to, J. A. V. bazių 
grandinė juosia visą žemės rutulį, iš kurio vyraujama 
visose potencialiose priešo srityse. Prie to dar 'reiuia 
pridėti prityrusius karo vadus, kuriuos davė antrasis 
pasaulinis karas, kaip gen. Eisenhoweri, adm. Nimitzą 
ir kt. \

Baigdamas laikraštis pastebi, kad būsimame kare grei
čiausia nebūsią išvengta cheminių ir bakteriologinių 
ginklų panaudojimo.

Pereitų metų pabai
goje Nūrnberge pra
sidėjo didžiausias iki 
šiol tarptautinis teis
mas prieš 23 vyr. 
kaltinamuosius — 
Trečiojo Reicho buv. 
ministerius, kariuo
menės vadus bei 
aukštus nacionalso
cialistų partijos va
dus Teisimas, numa
toma, baigsis šių me
tų pabaigoje.
Atvaizde - dalis kal
tinamųjų teismo sa- 
»1«.

neatidėliojant siųsti, arba dar geriau patiems atvežti į 
Freiburgą savo kūrinius. Retas dailininkas atsivežė iš 
Lietuvos savo kūrinių, o taip pat maža jų yra padarvta 
ir išeivijoj. Dėl to kiekvienas, kad ir mažo formato 
kūrinėlis yra branginamas ir laukiamas. Gali' būti ir 
neįrėminti.

Parodos eksponatų rinkėjai, paimdami parodai daik
tus, sudaro išsamų jų sąrašą ir prie kiekvieno eksponato 
prisiuva, priklijuoja arba kitaip pritvirtina: 1) Sąrašo 
eilės numerį, 2) darbo techniką, 3) senumą, 4) daikto 
kilimo vietą, 5) daikto savininko vardą ir pavardę, 6) jo 
dabartinę gyv. vietą ir 7) tikslų adresą, kuriuo daiktą 
grąžinti, parodai pasibaigus. Be to, nepamiršti kiekvieną 
daiktą įkainoti kuria nors valiuta.

Kadangi parodą organizuoja UNRRA, tai pastaroji 
imasi pilnos atsakomybės už daiktų apsaugą, jų drau
dimą ir kt. Organizacinis parodos komitetas yra UNRRA 
Team 206, Freiburg i. Br., Hildestr. 66. Atskirų stovyklų

DARBO VERGŲ MEDŽIOTOJAS TEISINASI
Fricas Sauckelis, Hitlerio Įgaliotinis Darbo reikalams, 

yra kaltinamas rinkęs ir naudojęs užimtų kraštų gyven
tojus kaip darbo vergus. Kalba eina apie 5 mil. darbi
ninkų, kurie buvo pasiųsti į Vokietiją. Mažiausia 1 mil. 
jų mirė ar dingo.

Sauckelis . aiškinasi, kad jis buvo patiekęs 2 progra
mas darbo reikalams. Pirmoji dėl vokiečių moterų, 
antroji kitiems, kuria galima būtų pasiekti „prie ma
žiausių išlaidų kuo didžiausių rezultatų*.

Tarptautinės teisės nuostatai ir žmoniškumo principai 
neatėję jam į galvą. Jis galvojęs tik apie vokiečių karei
vius ir darbininkus. Už tokią darbininkų politiką tik 
Hitleris ir Goebbelsas atsakingi.

Jo nuomone užsienio darbininkų deportavimas nėra 
nusikaltimas. Jo uždavinys buvęs kaip tik dalykus „su
tvarkyti pavyzdingai". Į tuos jo žodžius buvo perskaity
tas Centrinės Planavimo Tarybos 1944 m. kovo uiėu. 
protokolas, kuriame Fr. Sauckelis įrodinėja, kad svetim
šalius reikia vilioti alkoholiu ir verbuoti jėga.

Paklaustas, ar darbininkai nebuvę verbuojami prie
varta, ypač prancūzai, jis atsakė — ne, darbininkai buvo 
norimi tik įtikinti. Prie stiklo vyno ar alaus jie buvę 
draugiškai raginami vykti savanoriais į Vokietiją. Daug 
darbininkų dėl progapandos ir aukštų atlyginimų 
užsirašę patys savo noru.

UNRRA gali su ja visada susisiekti telefonu ir išsiaiš
kinti klausimus, jei jų kiltų.

Visus eksponatus su sąrašais siųsti šiuo adresu: V. K. 
Jonynas, Freiburg i. Br., Zasinsstr. 122.

Retais atvejais pranešti telegrama, kur yra surinkti 
didesni kiekiai eksponatų, kurie be auto priemonių 
neįmanomi pervežtu

Kadangi paroda numatoma atidaryti Paryžiuje dar 
liepos pradžioje, būtų gera, kad eksponatai pasiektų 
Freiburgą iki liepos 1 d. Tačiau kas nesuspės tai pa
daryti, nuoširdžiai prašomas siųsti juos ir kiek vėliau, 
bet nė vienos dienos neužgaištant. Pirmieji eksponatai 
su auto iš Hanau a/M paimami iki birželio 27 d., o iš 
Tūbingeno — iki liepos 1 d.

Visiems, kurie vienu ar kitu būdu prisidės prie Šio 
darbo, mūsų padėka, be abejonės, per maža. Jiems bus «> 
dėkinga Tėvynė.

V. K. Jonynas.
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Seimą ir musu moralė
Liet, 'žurnalistų suvažiavime, Įvykusiame 

Hanau, š. m. gegužės mėn. 11—-12 d. d., prof. 
S. Yla, kalbėdamas apie Lietuvos atstatymą, 
ypač iškėlė žmogaus moralės atstatymo būti
numą. Čia jis turėjo galvoje šeimą, lietuvišką, 
šeimą ištrėmime. Šeimos reikalas, — pasak 
kalbėtojo, yra degąs reikalas, kuris ne mažai 
kelia susirūpinimo.

Pilnai pritardamas tremtinių šeimos aktualu
mui, šiuo savo rašinėliu aš čia noriu šitą 
temą „išnešti4* į spaudos puslapius platesniam 
ir visapusiškam jos aptarimui.

Šeima — tai nėra tik privatus, suinteresuotų as
menų reikalas. Į šeimą visais laikais kišosi valstybė. 
Yra sakoma, kad šeima sudaro valstybės pagrindą, nes 
kokia šeima, o geriau sakant, kokios šeimos, tokia ir 
valstybė. Mat, šeima sudaro vieną iš daugybės valstybės 
kūno narvelių. O kokie tie narveliai, toks ir visas val
stybės organizmas. Jeigu yra sutrikusių narvelių, tai ir 
visas orgaųizmas negaluoja^ o tie sergantieji narveliai 
grąso sveikuosius užkrėsti.

Lietuvoje teisiniai šeimos reikalai buvo normuojami 
atitinkamų Įstatymų. Tiesa, teisininkai įžiūrėdavo vei- 
kusiuose šios srities Įstatymuose spragų bei netobulumų. 
Buvo keliamos pataisos, ruošiami nauji projektai ir, 
reikia manyti, jei ne šis karas, tai šeimos įstatimdavy- 
atėje tie netobulumai būtų buvę pašalinti.

Nežiūrint to, lietuviška šeima mūsų tautos ir valstybės 
gyvenime nekeldavo rūpesčių. Jeigu ir būdavo kokių 
nukrypimų, tai tik. nežymiam šeimų skaičiuje. Ir tai 
nesukeldavo visuotinos problemos, o juo labiau epide
minio pavojaus. Mat, šeimą, jos narių tarpusavio ir su 
aplinkuma santykius, be to, normuodavo sveiki, lietu
viški papročiai, pagrįsti krikščioniška pasaulėžiūra. O 
normalia vaga einąs prieškarinis gyvenimas šeimos 
egzistencijai sudarė palankias sąlygas.

Šis karas iš pagrindų sukrėtė pasaulį. Jo banga su 
visomis negerovėmis pasiekė ir Lietuvą. Dešimtmečiais 
bei šimtmečiais tausotos žmogaus vertybės buvo panie
kintos. Visa tai, kas gyvenimui teikė vertę ir prasmę, 
buvo griaunama ir naikinama. Pats žmogus, matydamas 
tiek, daug neteisybės, žiaurumų ir nužmoginimų; atvejų 
atvejais buvęs pavojuje ir žiūrėjęs mirčiai į akis, -r- giliai 
pergyvena vidujinę krizę. Karo metu nustojo veikę dau
gelis lietuvišką, gyvenimą normuojančių Įstatymų, kurių 
vietoje pakisti tik okupantų tikslams tarnaują įsakai bei 
potvarkiai. Sveiki, lietuviški papročiai buvo žalo
jami, vieton jų primetant iš svetur atvežtuosius.

Suprantama, kad šeimos buitis buvo tų negerovių 
giliai paliesta. Visų pirma fiziniai ji buvo ardoma, 
išskiriama. 1941 m. trėmimas į Sibirą palietė tūkstančius 
Šeimų. Tūkstančiai šeimų židinių suardyta, atskiriant 
vyrus nuo žmonų, vaikus ųuo tėvų. Vokiečių okupacijos 
metu sužalotų Šeimų skaičius dar padidėjo. Bet ypač 
fiziniai sužalotųjų šeimų padaugėjo, kai antroji karo

. Pirtyje
Jau trečia savaitė nebuvusi nusimaudyti Agota 

Tirškienė šį vakarą protekine bėga. Vakarienė nekaista, 
indai »nuo pietų nesuplauti. Čia žodelį, čia žodelį, — 
kaip geroms prietelkoms nenumesti, — čia kursai, čia 
eilutė prie davinio, taip ir prabėga dienelės. Parėjdsi 

* nerado vyro. Tas, matyt, pas kortauninkus. Gera valanda 
laisvo laiko. Nusipraus bent šiandien, kaip pridera. Ryt 
kaip tik šeštadienis, baltinius proga pakeisti. O sekma
dienį per šventas mišias prie Dievulio prisiglaus, už 
piktus darbus atgailaus. Piktį darbai? — ką ji Čia dabar, 
ji nieko pikto nedaro. Nei apkalba ką, nei pavydi kam, 
nei rūgoja ant ko. Jei Mortai pasako nugirstą šeimyninį 
vaidą, kad Tauškus TauŠkienei žadėjo plaukus nupešti, 
— čia gi dar nieko blogo. Arba, jei paklausia pas 
Jogniešką, kaip ji įsitaisė vilnonį paltą, toki brangų ir 
dar su karakulio kailiuku apykaklėje — čia gi dar 
nieko blogo, nors nebūtų pro šalį turėti su dviem kara
kuliais. Arba, jei eilutėje drebteli vieną kitą tiesos žodį 
ant stovyklos vadovų — čia kaip tik geras darbas, tikras 
pažangėjimo pavyzdys. Ji šituo dažniausiai ir guosdavosi, 
nes net ir laikraščiai rašė, kad tik jaunimas pilnas kri
tikos, seniai gyvenimu nesidomi, ir viskas jiems gerai. 
O ji aiškiai gyvenimu domisi ir jai dapg dar kas negerai, 
labai daug kas galėtų būti geriau. Ką čia ir kalbėti! 
Ji tik nenori per daug pasireikšti, paskui ims dar kas 
plepėti, girdi, Agotėlė valdžios užsigeidė. Ir taip jau 
kartais negali supaisyti liežuvių.

Tirškienė protekine įbėga pirtin. Dūris, sunkias, 
skarda kaustytas, už save užtrenkia.

Persirengimo kambarys atitvarstytas. Kažin kada čia 
buvo sportininkams nusirėdymo būdelės, gal virėjams 
sandėliukai, gal.... pagaliau, bene svarbu, kas ten kada 
buvo. Dabar vienoje tokioje būdelėje ji maunasi bate- 
1 tu, atsisega kojines, jas sudeda į batelius, į kiekvieną 
po vieną, nusiima skrybėlaitę, iš plaukų ištraukia kle- 

banga lietuvių tautos dalį nubloškė ištrėmimą* į 
Vokietiją. Vieni Į ŠĮ ištrėmimą pateko be žmonų, kurios 
liko Lietuvoje, kitos — be vyrų, kurie ar tai Lietuvoje 
liko, arba čia, Vokietijoje, karo metu buvo atskirti nuo 
savo šeimų.

Išskirtos tremtinių šeimos 
gyvenamon aplinkumon, be abejo, įneša tam tikrų 
neigiamų pasėkų. Gal tai netenka kalbėti kaip apie 
taisyklę, o tiktai kaipo apie atskirus atsitikimus, išimtis. 
Vis dėl to tai yra užkrečiamo pobūdžio reiškiniai, patys 
į save atkreipią didesnį visuomenės dėmesį. Nėra 
reikalo čia registruoti faktus, kaip dažnai išskirtųjų 
šeimų iariai bando sukurti stovyklose naujas „konjunk
tūrines“ Šeimas. Bet negalima nutylėti, kai šitie 
faktai tremtinių bendruomenės gyvenime turi epidemi
nio pobūdžio. Ir ne tik į stovyklas skerbiasi blogi pavyz
džiai, kai asmens, sunkių aplinkybių dėka, palikę žmonas 
ar vyrus ir vaikus Lietuvoje, arba net kitoj zonoj Vo
kietijoj, ramiausia sąžine de facto gyvena šeimos padėty
je. Jie (tie pavyzdžiai), žinoma, norės drauge su jų 
autoriais parkeliauti ir į Lietuvą, kur paliktiems šei
mos nariams, gal būt sudarys skaudaus apsivylimo; o ad
ministracijos ir teismo įstaigoms — naujo darbo.

Kuo gi pateisina save tokie asmens? Svarbiausias 
argumentas, tai kad yra jų privatus reikalas. Bet ar ga
lima su tuo sutikti jau vien dėl to, kad šituo veiksmu 
tiesioginiai paliečiamas kitas asmuo (o kartais ir kele
tas asmenų), o netiesioginiai, kaip minėta, blogu pavyz
džiu paliečiama visa stovykla. Šiaip ar taip, toks Įvykis 
stovyklos gyvenimę išeina iš privataus asmens ribų. Nors 
ir kaip stipriai jaustųsi suinteresuotas asmuo savo 
veiksmo pasėkas pasiimąs ant savo sąžinės, vis dėl to, 
noroms — nenoroms jų tenka visos lietuvių bendruome
nės sąžinei. Mes per ankštai stovyklose gyvename, kad 
kiekvienas galėtume nukrypti į šunkelius, nepadarę Žalos 
visai tremtinių bendruomenei.

Iš to seka
bendruomenės teisės bei pareigos Į tremtinio šeimą. 

Teisė bei pareiga visų pirma apsvarstyti tremtinių 
šeimų negeroves ir paieškoti būdų joms pašalinti. Teisė 
— bendruomenės kolektyvui, gal būt, tam tikrais atvejais 
ir kištis į Šeimą ar atskirų asmenų poelgius, kai jie 
turi žalingų pasėkų atskiroms šeimoms ir visai trem
tinių bendruomenei. 0 labiausia, pareiga stovyklos gyve
nime, kiek galima, sudaryti normalesnes sąlygas šeimos 
egzistencijai, ypač turint galvoje butų paskirstymą ir 
kit. Tiesa, kai kurių igfūsų kolonijų vadovybių ta kryp
timi yra daroma. Būtent, griežtai kai kur atsižvelgta 
patalpų paskirstymo ^tžvilgiu ne tik į šeimas, bet ir į 
vięngungiifs, vyrus ir moteris. Kitur gi net atskiri nuosta
tai išleidžiami viengungių — vyrų ir moterų — santy
kiavimui tvarkyti. Tuo tarpu kitose kolonijose šitie rei-, 
kalai palikti vien tik suinteresuotų asmenų iniciatyvai ir 

/kaip kas išmano, taip ten tvarkosi.
Aš čia nesiimu spręsti, kiek vienų pastangos geros, 

o kitų blogos. Taip pat nenoriu kelti minties, kaip toli 
kolektyvas, bendruomenės vadovybė į tremtinio Šeimą 

incrukus, atsagsto suknelę ... Žodžiu, nusirėdinėja, pra
dedant iŠoriniąįs ir baigiant pačiais apatiniausiais šil
kiniais baltiniais.

Pasiima muilą ir bėgte pribėga pirties duris, tas pačias, 
keliolika kartų varstytas.

Patalpa pilna garų. Palubėje vos spinksi lemputė. 
ŠĮ kartą spaudimas, matomai, labai geras, šildymas 
smarkus. Oras ’pritvinkęs’ vandens. Visi kranai — vir
šuje, šonuose — Čiurškia riestomis juostelėmis aukštyn 
ir žemyn. Iš visų pusių kūną smagiai kutena šilto van
dens srovelės. Nuo lubų krenta dideli, šaltoki lašai, 
Tekštelia per šlaunį, atšoka nuo krūtinės. Trumpam 
susigūžta, braukteli tą vietą piršteliais, trukteli liemenį. 
Pasitraukia arčiau sienos, bet ir ten vėl capt, capt ant 
minkštučio kūnelio. Mažytėlis nepasitenkinimo siūlelis 
striktelia — kaip tai ant jos tiek šaltų lašų krinta! Bet 
juo daugiau muilinasi, juo darosi smagiau. Prisimena 
mergautinius laikus, strainiosios Agnu lės vasaras, kai 
žydinčiose pievose jai gėlytės žiedeliu braukdavo per 
nuogą kaklą, arba paplūdymyje berdavo iš saujos šiltą 
smėlį ant nugaros . . . Ji net nusijuokia..« Geri buvo 
laikaj!... Kad taip dabar Jonelį sutikus... Aišku, ne 
šiuo momentu, bet šiaip sau kur-. .. laukuose ... ar net 
lagery... Jis tur būt nepasenęs.. . Ji juk taip pat dar 
gana standriai išsilaikiusi... Dar tik ketvirti vedybų 
metai.. . Be vaikų, dar taip, kaip panelė.. . . Oho, ap
suktų gajvelę, vargu, ar kas atsilaikytų, tik nenori. .. 
Ką jau čia ir kalbėti...

— A—ta—ta, tai smagu! Iškelia aukštyn rankas, dar 
nuo vasaros įrudusias, ir gaudo jomis vandenį. Bet 
prasiveržia pro pirštus ir čiurkšliais bėga pro alkūnę 
į pažastį, nučjurlena nugara iki pačių pėdų. Kitas liejasi 
ant galvos ir pro trumpai kirptus jos plaukus čiurena 
kaklu, apgaubdamas liemenį, patyžta cementinėse 
grindyse.

Mato pro garus kelias besimaudančias, bet taip daug 
garų, kad net veidus įžiūrėti negali. Iš liemenų atrodo, 
kad jau pagyvenusios moterys, stambių linijų, tačiau 

turi teisę bei pareigą kištis. Jei šiuo rašiniu turiu kokį 
tikslą, tai tik tokį, kad tremtinio šeimos klausimais 
plačiau kas, ypač mūsų moralinio gyvenimo vadovai, pa
sisakytų. Juk gana to, kad privačiuose pokalbiuose ir 
stovyklų kasdienybėje nuolat linksniuojamos negerovės, 
kurios liečia šeimas. Atrodo, reikėtų prieiti visai trem
tinių bendruomenei vienodo nusistatymo tais klausimais 
ir bendrų priemonių, kurios būtų pritaikomos prak
tiškame gyvenime.

J. Antanaitis

Spaudos balsai ape DP tremtinius
Anglų laikraštis „Free Europe“ atspausdino išsamų 

straipsnį D. P. tremptinių ir pabėgėlių bei juos globo
jančių Įstaigų problemoms nušviesti.

Straipsnio pradžioje rašoma, kad UNRRA-os skyriai 
gavo instrukcijų savo pastangas nukreipti išimtinai 
D. P. asmenų rępatrijacijai. Visas kitas pastangas reikia 
nuslopinti. UNRRA-os „teamų" direktoriams esą pa
reikšta, kad kiekvienas direktorius^ neveikiąs repat- 
rijacijos reikalui visa širdimi, turįs paprašyti atleidimo 
iš pareigų.

Laikraštis, nepasitenkindamas esama padėtimi ir mus 
globojančių įstaigų vedama politika, toliau siūlo:

1) Suteikti D. Britanijos ir Amerikos pilietybę tiems, 
kurie petys į petį kovojo su mumis (Vakarų sąjunginin-

6 kais) vakaruose. Nedelsiant jiems išduoti laikinus pi
lietybės pažymėjimus. Be to, suteikti jiems teisę į 'darbą 
visoje Britų imperijoje ir visoje Amerikoje. 1

2) Tiems tremtiniams, kurie nekovojo, išduoti Nan- 
seno pasų pavyzdžiu JTO pasus, kuriuos turėtų pri
pažinti visi kraštai.

3) Paskirti anglų ir amerikiečių zonose Europos tautų 
reikalams specialistų patarėjų. Labai kenksmingas esąs 
sąjungininkų valdininkų neišmanymas, skriaudžiąs aiškios 
vakarų orientacijos tremtinius.

4) Užtikrinti laisvę nuo baimės ir asmens saugumą. 
Apriboti sovietų veiksmus Vakarų Vokietijoje, išskyrus 
Įvairius nuostatus dėl tremtinių išdavimo.

5) Nors ir teisybė; — rašo toliau minėtas laikraštis, — 
kad tremtiniai Vakarų Vokietijoje yra našta sąjunginin
kams, tačiau repatrijacinė propaganda neturi klastoti 
tiesos ir nuslėpti nuo tremtinių akių tikrosios padėties 
jų tėvynėje. Sąmoningas melas sudiskredituos mus ir 
vakarų civilizaciją.

Red. pastaba. Iš savo pusės mes turime pastebėti 
tiek, kad Vakarų sąjungininkų spauda, naudodamasi 
visiška laisve, D. P. tremtinių reikalu įvairiais atvejais 
yra pasisakiusi, dažnai mūsų padėtį pilnai suprasdamą, 
o kartais ir ne iš esmės į reikalą pažiūrėdama. Čia 
atpasakotame anglų laikraščio straipsnyje taip pat pa
rodyta mūsų padėties supratimo. Prie jo mes tiek galime 
pridėti, ypač kiek tai liečia mūsų repatrijaciją, tai kad 
pasaulio tvarkytojai užtikrintų mūsų tėvynėje laisvę nuo 
baimės ir asmens saugumą ir išgyvendintų iš svetur 
atneštą smurtą ir melą, mes be mažiausių UNRRA-os 
direktorių pastangų, nė dienos ilgiau nelaukę grįžtume 
į savo tėvynę.

nenori būti sutrukdyta. Kartais taip smagu vienai laisvai 
pasimaivyti, nors vandenėlio akivaizdoje. Ji girdi pas
kirus garsus, tačiau iš visų šonų7 ošiant vandeniai 
neatskiria nė vieno žodžio, tiktai kažkokius šnarėjimus.

Jai atbula ranka brūžuojantis nugarą, iš užpakalio 
pajunta lėtą stuksenimą į pečius. Atsigrįžta.

— Galite nušiūruoti? <
Ir nusisukdama paduoda jai išmuilintą kempę. x
Agota Tirškienė vienam momentui nustemba, kodėl 

nepažįstama kaip tik ją pasirinko šiūruotoja. Na, bet 
niekis, paskui jai nutrins strėnas. O jai patinka iki 
raudonumo būti nubrūžintai.

— Čia jau sportininkė, — pamano Agutė, trindama 
raumeningus pečius — tokie keistai slidūs...

— Ką tu čia dabar kaip boba terliojies! Vyriškai pa
trink, — iš po nugaros išgirsta.

Tirškienei kaip peiliu per krūtinę. Negi jai taip 
pasigirdo? ...

— Oi! ... ♦
Ji norėjo bėgt, rėkt, skradžiai žemę pralįst ... Jau 

per vėlu!...
— Tu čia! — lyg perkūnu nutrenkė.
— Kaip tu čia! — dar pridėjo.
Agota stovi vos besilaikydama ant kojų. Pirštų paju

dinti, akim mirktelti, liežuvio apversti negali ... Ir tik 
galvoja:

— Jėzau, Jėzau! Dieve, kas dabar bus! 0, aš beprotė!
Agota visu šlapiu kūnu stovi prieš Antaną, savo vyrą. 

Staiga suvirpa, rikteli ir bėga link durų.
Antanas kietai ją suima už rankos.
— Stovėk čia! Atnešiu užsivilkt!
Kad galėtum žmogus staiga numirt, pradingti, pra

nykti, į žemę įlįsti! ... Kaip čia. atsitiko! Ji eu vyru 
vienoje pirtyje...

(Perkelta į 4 psL)
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4 psi. Mūsų Viltis

Laiškas is
Amerikos lietuvių laikraštis „Keleivis" Nr. 11 skel

bia vieną savo skaitytojo persiųstą laišką, gautą iš Lie
tuvos. Dėl suprantamų priežasčių, nei laiško autorius, 
nei jo gavėjas neskelbiamas. Laiškas rašytas daugiau, 
kaip prieš pusmetį —: 1945 m. spalio 18 d., tačiau kaip 
charakteringai vaizduojant) gyvenimą ir nuotaikas mūsų 
nelaimingoj Tėvynėj, jį pateikiame ir savo skaitytojams 
nesutrumpintą:

„Mes jūsų laišką gavome ir dabar džiaugiamės, kad 
jūs neužmirš t at mūsų. Mes po pirmo Tamstų laiško pa
rašėme Jums bent tris laiškus ir dabar mes žinome, kad 
ir Jūs nuo mūsų bent vieną laiškutį gavote. Todėl mes 
ir po šito Jūsų laiško skubame parašyti kuo greičiausiai 
Jums atgal ir norime parašyti keletą žodelių apie savo 
bėdas ir vargus ir savo artimųjų nelaimes.

Mūšų šalis per šį karą iškentė visokių vargų ir viso
kių nelaimių, tad ir mums teko iškęsti visokių bėdų ir 
visokių nelaimių savų ir savo giminaičių bei artimųjų. 
Mes patys kol kas dar tebesame visi gyvi, bet iš mūsų 
giminės daug jau Lietuvoje nebegyvena po Šio karo, nes 
atėjūnai pavydėjo, kad lietuviai dar ir po karo daugiau 
turi, kaip jie prieš karą kad turėjo. Jie gyventi 
išvažiavo į Sovietų Sąjungą. Jie važiavo nenorėdami, 
bet turėjo važiuoti, su namiškiais turėjo persiskirti, nors 
hr labai gaila buvo, bet tas priklausė ne nuo jų valios, 
bet nuo svetimos'jėgos, kuri jiems įsakė tą vykdyti. Ki
taip padaryti jie nebeturėjo valios ir jėgos, nes mes 
esame valdomi ne įstatymų, bet ginklo. Kieno ginklas 
tvirtesnis, to ir valia. Pas ką yra ginklas, rankoj, tas 
leidžia įstatymus, tas .tvarko mus beginklius lietuvius.

Į Rusiją yra išvažiavę gyventi A. su žmona ir vaiku 
1941 metais. B. žmona paliko Lietuvoje, o jis kažkur 
netoli Ledjūrio prie Sibiro barakuose dirba. Jis išvažiavo 
1945 m., bet jis tos laimės neiškentėjo ir mirė nuo šalčio 
ir bado. Jie visi važiavo ne savo valia, be£ prievarta, už 
tai, kad lietuviai nenori pakęsti kolchozininkų sant
varkos ir dar laukia, kad ateitų anglai bei amerikiečiai 
jų išvaduoti.

Mūsų šeima kol kas dar tebegyvena visi namie. Aš 
dirbu prie ... apie .. . kilometrų nuo namų, į namus 
parvažiuoju dažnai .. . Brolis S. dar jaunas ... taip ir 
gyvename visi kol kas netoli vienas kito. Tėveliai irgi 
sveiki kolei kas, darbuojasi namie, kiek dar jų jėgos' 
leidžia. Mes mažai ką galim padėti, nes reikia dirbti prie 
valdiškų darbų. Turime nusisamdę tarnaitę, bet jeigu 
toks laikas bus ir toliau, tad ir tos nebegalėsime nusam
dyti, nes ir patiems reikės eiti į kolchozą dirbtu Taip 
ir vargstame po to karo kol dar gyvi. Jeigu ir toliau 
bus, kaip dabar gyvenimas, tai geriau žmogui numirti,

I
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Pirtyje
(Atkelta iš 3 psl.)

— Knr mano protas buvo! ... Kaip aš taip durnai 
padariau... Į vyrų pirtį moteriai! ... Ohh! ... Kad tik 
greičiau Antanėlis atneštų apsiaustą, kad tik greičiau iš 
čia! . . .

Bet kaip ji pasiteisins! .., Ar patikės!*... Tokia kvai
lystė! ... Tokia kaltybė! ... Dabar Antanas turės laisvas 
rankas viskam, ir ji nė burbtelt negalės! Jis dabar galės 
daryti, ką tik nprės! ...

Lašas į nugarą. Kaip klijaus gabalas. Davėsi ir pri- 
lipo... Sunkiasi per odą, eina iki kaulų... Trina, iki 
skaudėti pradeda... Tada kitas lašas antron vieton. . . 
Dar ‘tirikesnis ir šaltesnis, kaip ledo gabalas...

Paga'iau paklodė ant pečių!
Išsprukusi pro grubias duris į persirengimo patalpą, 

griebė užsimaustyti ant slapaus kūno.
— Kad tik niekas1 daugiau nepamatytų! Dieve, gal 

pavyks nepastebėtai ir išbėgti! Gal paskui vis kaip hors 
Antanėliui išsiaiškinsiu...

— Jau išeinat?*
Girdi, šalia stovi vyriškis, sėdasi, pradeda atsisegioti 

batą. • Aišku, tuoj pamatys, nesvarbu, atsakysi ar ne. 
Ach, kvailai ji padarė, reikė, griebus drabužius, dumti 
vienu paltu apsisiautus... Dabar ...

— Daug vyrų? .’Tur būt, negalima prie kranų pri- 
rimušti, kaip paprastai, šeštadienio popietę.

Jis dar nepastebėjo. Tikriausiai dar nė nedirstelėjo. 
Koks tarškalas... Sakė šeštadiehis... šiandien juk 
penktadienis ... argi? ... Tikrai šeštadienis, maisto 
davinį atsiėmiau... Vyrų diena pirtyje ... Kieno tai 
balsas? ... Pažįstamas ...

— Kas čia dabar?
— Baigta, baigta! — Tik tiek tespėja pagalvoti Agota 

Tirškienė.
— Koks čia balandėlis?

Lietuvos
bet ne taip gyventi. Dar daug kas būtų parašyti apie 
savo bėdas, bet nebėra tiek laiko, kad galėtume viską 
parašyti.

Mes visi Tamstoms ir J. duodame gerų dienų, kad 
nesulauktumėte tokių laikų, kaip pas mus dabar yra!

Mūsų adresą Jūs žinote, todėl jo nerašysiu“.
Šis laiškas, kaip pastebi ir minėtas laikraštis, yra pa

siekęs Ameriką be sovietinės cenzūros. Tos vietos, kurios 
galėtų padėti suinteresuotoms įstaigoms susekti laiško 
autorių ir pan., yra praleistos. Laiško autorius yra vi
dutinis ūkininkas.

Mums, tremtiniams, gyvenimas mūsų nelaimingoje Tė
vynėje yra gerai jaučiamas. Tą mūsų blogą nujautimą 
laikas nuo laiko patvirtina ir įvairiais būdais iš Tėvynės 
mus pasiekiančios patikimos žinios. Lietuvos ir lietuvio 
vardą nori okupantai galutinai išbraukti iš šiandieninio 
gyvenimo, tačiau amžių bėgyje panašių užmačių daug 
kas turėjo mūsų atžvilgiu. Laimei, visos jos atsitrenkė

Ten
musu

žemė

į nepalaužiamą lietuvio dvasią ir mūsų tauta išliko gyva. 
Mes pernešime ir šio amžiaus visus bandymus, mes 
liksime gyvi Lietuvai, o Lietuva vėl galop surinks pas 
save visus lietuviškojo kraujo vaikus, išblaškytus iš
tremtyje tūkstančius kilometrų nuo gimtosios žemės

Ir lyg juokdamasis vyriškis ima ją abiem rankom, 
staiga atsuka. .*....

0 ji? Ach, mama, net rankų pajudinti neįstengia! Ji, 
visų gerbiamoji direktorienė, turi kęsti kažkokių piemenų 
vaipymusis iš jos, veik plikos, pirtyje.

Išsprogdina akis.
— Dieve! ...
— Ar tai tu, Agute? — balsas minkštas, veržlus.
Ji griebia nuo grindų paklodę, apsigaubia.
— Bent dabar numirti! Prakeikimas, prakeikimas, 

velnie!
— Išeik! — sucypia į prieš ją besijuokiantį veidą, 

tą patį veidą, apie kurį dar taip neseniai svajojo. . . 
Jonas, jaunystės meilė, juokiasi iš jos... Jis čia, 
lageryje?

— Tu nepyk, Agute, aš nekaltas, — aiškinasi Jonas.
— Niekšas! — Jaučia, kaip ji visa dega. Per antklodę 

paraudonuos.
— Greičiau rėdykis ir nešūkauk! Supratai? Skubink.
Jonas nusisuka, kad kartais kiti nepamatytų.
Ji nusimeta paklodę ir griebia suknelę.
— Čia kas? — Jos vyro balsas.
— Ne tavo reikalas! — atkerta Jonas.
-Ką?
— Tu tik nesijaudink, pilieti!
— Dieve, jie nepažįstami! Dar susimuš!
— Tu nepyk, Antanėli, jis mane saugo ... — mal

dauja Tirškienė.
— Tai mano vyras, — adresuoja Jonui.
— Malonu susipažinti, — kilsteli kepurę Jonas.
— Jautis! Asilas! Durnius! — pamano Tirškienė.
— O tu jau baigei? — Antanas kreipiasi į žmoną, 

prastumdamas Joną.
— Jau . . .
— Mudu eisim, ar judu, — paklausia Antanas.
— Vadinasi, mudu! Na, gerai! ... Eime! ... Pasiš

nekėsim! ... t
.Algirdas Gustaitis ’

Nr. 17—18
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LAIŠKAS LIETUVAI
Sveiki,
Laukai, namai ir girios!^ —
Už jus kadaise savanoriais mirėm, •
Dėl jūs ir vėl ištrėmime lietuvis kenčia.

Regiu — raudoni skausmo pančiai
Ant gintarinio mano žemės veido, 
Tekėjo saulė ir be laiko nusileido 
Nakties tamsumui atiduodama laukus . . -

Kur tu, mūs kryžkelių medinis Sarge 
Šalikelėj budėjimui ir mąstymui iškeltas? — 
Ar Tavo kruvini pečiai pasaulio kaltę, 
Kaltų ir nekaltųjų aimanas atlaikė?

Senų piliakalnių nuskurusios pašlaitės,
Ar jūs išsaugojot nesudrumstą senolių miegą, 
Ar beišleisit mums iš žemės naują diegą 
Laukams, namams ir girioms vasarai prikelt?

O jūs, lietuviški keliai, jūs vargo vieškeliai, 
Kiek tremtinių procesijų jumis giedodamos išėjo! 
Ar beatnėš kada visų-šalių atšiaurūs vėjai 
Tas kraujo .dulkes mūsų Lietuvon tėvynėn?

Ar dar ilgai uždėtą skausmo žymę
Plukdys it Nemunas, Nevėžis ir Dubysa? — 
O Viešpatie, kaip nūdiena be laisvės mums įgriso 
Ir kaip įskaudo be namų diena! . . .

i

po visas keturias pasaulio šalis. Šitose skaudžiausiose 
nevilties dienose dvasioje mes jungiamės su savo bro
liais, kenčiančiais sunkiausius* bandymus Tėvynėje Lie
tuvoje, ir su visu kitu lietuviškuoju pasauliu rytuose, 
pietuose, vakaruose bei šiaurėje ir tariame:

— Mes nesirengiame mirti, o kovojame už gyvenimą. 
Už laisvą, nepriklausomą ir laimingą gyvenimą mūsų 
protėvių žemėje ties Baltija,''Lietuva vadinamoje.

KOVOTOJŲ TEISMAI LIETUVOJE
„Išeivių Draugas“ Nr. 22. remdamasis tam tikrų šalti

nių žiniomis, rašo apie pereitais metais lapkričio mėn. 
4 d. įvykusį Kaune, kino „Forum" salėje, lietuvių kovo
tojų už laisvę teismą. Sudarytas karinis tribunolai 
teisė Kelmės girininkijos buhalterį Juozą Jakubėnąr 
Kelmės parapijos vikarą Antaną £imielių, Lyduvėnų kle
boną Bronių Gaižutį, Vertukių eiguvos eigulį Stasį 
Eitmantą, Karmelitų parapijos Kaune kleboną kun. 
Bubnį ir Žaliakalnio kleboną Tomaševičių. Apie paskuti
niųjų dviejų nubaudimą neminima, o kun. Čimielius, kun. 
Br. Gaižutis ir J. Jakubėnas nubausti laisvės atėmimu 
(kalėjimas arba ištrėmimas) 10 metų, St. Eitmantas —■ 
laisvės atėmimu 3 metams.

Taip mūsų Tėvynėje naikinami lietuviai patriotai ir 
kovotojai už tautos laisvę viešųjų teismų įscenizacijos 
pagalba, neskaitant „paslaptingų dingimų" iš nakties bei 
trėmimų iš gimtosios žemės į rytų platybes.

SUVARŽOMAS TARPZONINIS SUSISIEKIMAS
Nuo gegužės men. vidurio pagriežtinta anglų ame

rikiečių zonų keleivių susisiekimo kontrolė. Jei anks
čiau tarpzoniniam susisiekimui kartais užtekdavo* lie
tuvių tremtinių bendruomenės įstaigų išduotų pažy
mėjimų, tai dabar to nepakanka ,bet reikalaujama atitin
kamų karinių įstaigų dokumentų. Įvažiavimui iš anglų 
zonos į amerikiečių, reikia gauti amerikiečių karinės 
valdžios įgalioto atstovo leidimą. Norint šitokį 
leidimą gauti, keliautojas turi įrodyti, kad šitokia 
kelionė į amerikiečių zoną yra rimtai reikalinga.

Taip pat pagriežtinta ir bagažų kontrolė amerikiečių 
zonos pasienyje. Tatai dažniausiai atlieka. vokiečių, 
policijos pareigūnsi, prižiūrimi amerikiečių karių.
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niekai dundėdami traukinio ratai slinko, bėgo į vakarus. 
Vakarop dangus atvėso. Mes lengviau atsikvėpėme. Kai 
išlipome stotyje, miestą jau gaubė prietemos. Praėję 
tuščias, apgriuvusias gatves, už pusvalandžio pasiekėme 
lietuvių stovyklą užmiestyje. Ji buvo beveik tuščia. Viena 
žilagalvė sefiutė paaiškino, kad visa stovykla yra išėjusi

švęsti tradicinių Joninių. Ji parodė kitoj pusėj šviečiau* 
' čius laužus.

Eidami asfaltuotu. vieškeliu, mes išgirdome lietuviš. 
kos dainos posmą. Jos aidą kartojo tolumoje dunksą kal
nai. Po valandėlės daina nutilo. Priartėjus prie laužų 
pasigirdo armonikos garsai. Jaunųjų poros linksmai su
kosi Mūsų atvykimo niekas nė nepastebėjo. Įsimaišę į 
būrį mes ieškojome pažįstamų veidų. Laužai tratėdami 
liepsnojo. Kartūs dūmai maišėsi su liepų medaus kvapu. 
Pilnatis mėnuo jau buvo pakilęs virš kalnų. Dangus bnvo 
pilnas nakties žiburių. Vienas laužas aikštės kampe jau 
buvo prigesęs. Priartėjusios besisukančios poros peršok
davo per žėruojančius nuodėgulius. Pakildavo, sumirgė
davo raudonos kibirkštys. Tada gęstantis laužas vėl užsi
liepsnodavo melsva ugnele. Pro mus prasisuko viena jau
nųjų pora. Jų veidai man pasirodė pažįstami, nors seniai 
bematyti. Aš nęsuspėjau gerai nė įsižiūrėti, kaip jie vėl 
dingo -jaunimo sūkuryje. Seni prisiminimai atgijo. Valan
dėlei, kitai buVau išklydęs.1 į tėviškės klonius.

Štai aš dar nedidelis berniukas. Klausau sAvo Jseno.* - 
tetos pasakojimų. Pro mus bėga, čiurlena mažytis upelis. 
Karklų šešėliai juda vandenyje. Į žvyruotą krantą atplau
kia mažutės sidabrinės žuvelės. Senoji teta papasakoja, 
kaip seniau ieškodavo paparčio žiedb. Joninių naktį 
eidavo toli toli, į klaikius miškus. Tie, kurie eidavo, su
tikdavo daug pabaisų. Kaukdavo vilkai, liūtai, slinkdavo 
pro juos murmėdamos meškos. Tačiau kas neišsigąsdavo, 
tas viduryje miškų, tarp įsikerojusių paparčių pastebėdavo 
žilą, žibančią galvą. Paslaptingasis senelis laikydavo tarp 
pirštų žėrintį paparčio žiedą. Kas atsakydavo į senelio 
klausimus teisingai, ta& nusiskindavo paslaptingąjį pa
parčio «žiedą. Nuskynęs žiedą, jis pasikeisdavo. Sužino*

Kartą, kai atėjo Joninių naktis, aš su savo draugais 
išėjau į mišką ieškoti paparčio žiedo. Mano drangai 
buvo** tokie pat, kaip ir aš, dešimtamečiai. Mes ilgai 
klaidžiojome miške, tačiau žėrinčio paparčio žiedo nera
dome. Paklydome ir tik kitą dieną iš kito kaimo žmoguj 
mus parvežė j namus.

Prisiminiau ir kitas Jonines. Jas švenčiau senajam 
Rambyne. Ant senojo kalno liepsnojo laužai. Jaunimas 
Su deglais slinko prie Rambyno papuošto aukuro. Tada 
dangus buvo giedras ir mėlynas.. Skambėjo dainos ir 
muzikos garsai. Jaunimas šoko. Drąsieji persimesdavo 
per liepsnojantį laužą ir vėl linksmai klegėdami sukda
vosi. Sukausi ir aš. Mergina man pasakojo, kaip, ir ji 
kada tai norėjo eiti ieškoti paparčio žiedo. Paskui ji 
pasisiūlė pasivaikščioti puikiuose Rambyno šlaituose. 
Pamažu mes nusileidome nuo stataus kalno. Nemuno 
juostoje mirgėjo padangių žiburiai. Plūduriavo palinkę 
krantų ir medžių šešėliai. Eidaųii toliau takais mes priė
jome mišką. Paklajoję suradime ir žaliuojančius papar
čius. Ji juokėsi, kad įneš turime dar ilgai klajoti iki 
surasime aukso ugųimi žėrintį paparčio žiedą. Paklajoję 
dar valandėlę mes pasiekėme žaliuojančius laukus ir pie
vas. Tarp deimantiniu rasų karstėsi švento Jono vaba
lėliai. Nuo jų kilo mažas auksinis gaisras. Mes grįžome 
prie laužo pavargę ir susimąstę. Mūsų širdys buvo pasi
keitusios. Gal būt mes jau būtume suradę auksinį pa
parčio žiedą. Laužai buvo prigesę, pilnatis mėnulis

šypsojosi iš melsis padangės. Šypsojomės ir mes 
besisukdami ir Šokdami per gęstančius laužus.

Ir dar vienos Joninės žemaičiuose. Laužai liepsnoja 
didžiajam Žemaičių kalne Medvėgalyje. Tačiau dainos 
motyvai nelinksmi, melancholiški. Kraštas jau okupuotas 
svetimųjų iš rytų. Jaunimas nebesisuka taip linksmai, 
nebešokinėja per gęstantį laužą. Kažkoks senukas žiūri 
liūdnu veidu ir pasakoja savo bičiuliui,, kaip būtų gera 
surasti paparčio žiedą, kad sužinojus savo tėvynės 
ateitį.. .
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Tremtinio lopšine
MATEI, sūnau, kur saulė teka? — -
Ten mūsų palikti namai,
Auksinis ryto takas
Parves ir mus tenai.

Ant Nemuno saulėto kranto
Svajingai obelaitė žydi
Ir laukia, kol dangaus bus lemta
Saviesiems obuolius nuskint.

0 panery — balta alyva 
Viršūnėj žiedus krauna, 
Ir tėviškė viena mintim dar gyva 
Gaivina širdį vakaro rasa . . .

Paskutines Jonines tėvynėje praleidome jau be tra
dicinio laužo. Iš rytų jau buvo priartėjęs frontas. Visą 
dieną girdėjosi duslus patrankų dundėjimas. Praskris
davo plieniniai sakalai. Žemė sudejuodavo, sudundėdavo. 
Iš kaimo slinko vežimai, bėgo moterys su klykiančiais 
vaikais. Ruošėmės ir mes. Praeidami pro vieną medinę 
sodybą valandėlei staptelėjome. Priešais namo ant me
dinės žemaičių tvoros kabojo iš ąžuolo lapų nupintas 
didelis vainikas. Prie jo buvo prisegta didelė raudonų 
bijūnų puokštė. Įėjome į grįčią — ji jau buvo tuščia. 
Varduvininkas Jonas jau buvo palikęs savo gimtąją 
sodybą. Kažkuri mylinti širdis paliko prie jo namų tra
dicinį Joninių vainiką. . .

Joninių naktis buvo nerami. Virš galvų skraidė lėktu
vai, girdėjosi trenksmas ir sprogimai. Sodžiai visur 
liepsnojo. Dangus žėravo pašvaistėmis. Tačiau ir tada 
pilnatis mėnulis iš žvaigždynų, liedamas balsvą Šviesą, 
ramiai sau šypsojosi ... ,

Ir vėl pro akis prasisuka jaunųjų pora. Dabar jau 
aiškiai pažinau ir veidus. Nuostabu ir keista — čia rate 
sukasi ta pati mergina, su kuria Rambyno kalne ieško
jome paparčio žiedo. Greta jos baltais auksiniais plau
kais sukasi Jonas. Matyt, ne veltui ji buvo nupynusi jam 
paskutinį Joninių vainiką.

Po vidurnakčio dainos garsai nutilo. Laužai blėso. 
Jaunimas skirstėsi. Mes ėjome vėl pro išplaukusius riN 
gins, sužaliavusius vasarojus. Rasotose pievose karstėsi, 
ropojo tie patys žibą aukso spalva švento Jono ♦vabalė
liai.

MIRĖ RAŠYTOJAS G. HAL’PTMANAS
Birželio 8 d. savo gimtinėje — Silezijoje, sulaukęs 

84 m. amžiaus mirė vokiečių rašytojas Gerhardas Haupt- 
inanas. Jis buvo gimęs 1862 m. spalio 15 d. Salzbrune. 
G. Hauptmanas savo raštais buvo plačiai žinomas ir už 
Vokietijos ribų; 1912 m. jis buvo gavęs Nobelio premiją. 
Dalis jo knygų buvo išversta ir lietuvių kalbon. Prieš 
pat karą Lietuvos 'Valstybinio teatro lankytojai Kaune 
gėrėjosi G. Hauptmano pastatyta drama „Prieš Sau
lėleidį*'.

Balys Gražulis

. Lenktynės i kapus
(Tęsinys iš Nr. 15—16.)

Moterys su Petru rimtai pradėjo tartis: vežti ar 
laukti ?» Geriau būtų palaukus, gražiau su kunigu, bet 
kas liks iš nabašninko iki Vakaro, jei jau dabar pirkioj 
kvapą užima. Be to ir pigiau be lydėjimo. O duobę 
vistiek pašventins. Nulėmė giesmininkai, nenorį Leipams 
užsileisti. Ir miręs Leipus nepasidžiaugs aplenkęs.

Vienas vyrų užsivilko kamžą, pasiėmė kryžių ir 
atsistojo ant kiemo. Netrukus Kemzūrą užvožė karsto 
antviršiu, užkalė ir įkėlė į .vežimą. Sukliko našlė, vyrai 
.užtraukė giesmę, ir eisena pasijudino. Kemzūra ištraukė 
paskutinėn savo kelionėn.

Nuo sodybos iki kelio, kietu lauko keliuku, gedu
lingoji eisena ėjo kaip pridera. Arkliukas vežimą traukė 
nors nesparčiai, bet tvirtu, vidutiniu žingsniu — 
•pėstiesiems nereikėjo nei risnoti, nei stoviniuoti. 
Namiškiai ir giminės garsiai verkė, ir giesmininkai 
traukė pilnu balsu. Bet viskas sutriko jiems įsukus į 
smėlėtą kelią. Pradžjoj dar šiaip taip, bet juo toliau, 
juo pastebimiau arkliuko žingsnis trumpėjo ir lėtėjo. Ir 
šiaip jis buvo užvarytas, vos savo kaulus nešė, o 
sulakstęs tokioj kaitroj į miestelį kunigo ir visai ap
silpo. Apsilpo arkliukas, apsilpo ir giesmininkai. Tris 
paras išsėdėjus, šitiek <|egtinės išgėrus kojos vilkosi, 
lyg medinės: vos vos jas ištraukdavo iš smėlio. O dar 
tas karštis nežmoniškas ir visai pribaigė: gerklės 
išdžiūvo, akyse žaliavo, širdis pyko. Gerai dar, kad 
arkliukas nesiskubino. Suprantama lad, kad tokiomis 
sąlygomis giesmė negalėjo būti garsi. Ir vis labiau driko, 
tilo taip, kad pagaliau tik vienas kitas giesmininkas 

dar pusbalsiu pritarė giedančioms moterims. Ir artimieji 
išsiverkė. Iš kur tų ašarų imsi, kai saulė taip džiovina. 
Petras, sėdįs ant vežimo pasostės, kurį laiką dar ra
gino, plakė arklį, paskui, pagalvojęs apie viso pusmylio 
kelią, atleido vadeles ir tik baiminosi-,^ kad tas, visai 
nesustotų.. Bet arkliukas, kad ir visas putotas, dėjo 
pastangas garbingai atlikti paskutinį patarnavimą savo 
ponui. Taip ir yrėsi pastoviniuodama liūdna, gedulingoji 
eisena.

Beslenkant pro paskutiniuosius kaimo' vienkiemius 
moterys pirmosios išgirdo giesmę, sklindančią iš už ne
tolimo kalniuko, šalimais kelio.

— Leipų atlydi. Leipų atlydi, — neiškentė nesu
šnabždėjusios.

Dabar ir vyrai išgirdo nematomą giedojimą. Visi 
sužiuro į kalniuką. Ir taip persikreipę ėjo, kol ant kal
niuko nepasirodė kryžium nešinas žmogus ir pridurmui 
jį kunigas. Tada visi, lyg po komandos, staigiai nusi
kreipė. Tik žvairomis dėbčiojo į artėjančią eiseną. 
Kunigas žengė apyspėriai, nes pora juodbėrių nesidavė 
berno sulėtinami ir lipo jam ant kulnų. Giesmininkai, 
stengdamiesi neatsilikti, negalėjo įskaityti kantičkų ir 
painiojo žodžius, duso, taip, kad' vietoj giesmės skrido 
tik padrikas riaumojimas. Bet ir jis skatino kem- 
zūriškius.

— Vyrai, vyrai, — gėdino moterys, — ko aptilot da
bar. Ana kaip gražiai giedodami Leipų atlydi. Dar 
kažin ką pamanys kunigėlis.

Vyrai atsikrenkštėjo, išsikosėjo, susibūrė į krūvą ir 
užplėšė visa gerkle. Tepasiklauso turčiai, kaip ubagai 
gieda. Dabar eisena pagyvėjo, tik arkliukas nesusiprato 
pasipukinti, net ir Petro primintas nenorėjo prie bendro 
atkutimo prisidėti. *

, Neiškęsdamos moterėlės vis grįžčiojo pro petį:
— Jau į kelią įsuko! Skubinasi, kaip į atlaidus.
Vyrai nesižvalgė, susikaupę giesmei vien į kantičkas 

težiūrėjo. Tik kai išgirdo bruzdesį užpakaly savęs, atsu-. 
ko galvas ir jie. Net pyktis paėmė užmačius. Leipaus 
eisenos vadovas mynė paskutinėms moterims ant anda- 
rokų, baksnojo jas kryžiaus kotu ir vis ragino: •

— Greičiau, greičiau, riktelkit Petrui, tegu pavaro 
arklį.

Petras ’ir pats išgirdo. Timptelėjo vadeles, užvožė 
botkočiu arkliui per šonus, ir taip visą eiseną truk
telėjo pirmyn. Pasinešęs arklys vos neužlipo ant 
kryžiaus nešėjo. Teko ir tam pasispausti. Tik neilgam. 
Netrukus ir vėl jam reikėjo stoviniuoti, lūkuriuoti 
prisivejant silpstančio, šonais, kaip dumplėmis, plakančio 
arklio. Net botkotis nieko negelbėjo, ratai vos paste
bimai sukosi.

Kunigui pritrūko kantrybės šitaip vėzlioti:
— Sakyk, tegu jie ten juda, o tai ir iki vakaro kapų 

nepasieksim. Pasiskubinkit, pasiskubinkit, moterėlės.
Kemzūros palydai niršo, bet tik tyliai niurzgėjo:
•— Suspės, ne šliuban važiuoja.
Kunigui nusibodo raginti, be. to arklių putos iš' nasrų 

pradėjo jam net ant pečių dribti, tad mostelėjo ranka 
į šalį ir, šūktelėjęs Leipaus vežėjui: "Lenkim!", 
žirgtelėjo Kemzūros palydams pro šalį. Susigretinęs su 
vežime sėdinčiu Petru, pasilenkęs ant vežimo, sušnabždė
jo jam į ausį:

Kol jū-s iš lėto atsiūbuosit, mes jau būsim Leipų 
užkasę. Lukterkit truputį, aš-užsuksiu duobės pašven
tinti.

(Perkelta į 6- psl.)
■ . • I . ' <
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4 psi. Musų Viltis Nr. 17—18 >

ii
1940 m., birželio 15 d.
Graži šeštadienio popietė. Mano ausis pasiekia baugi 

žinia. Išeinu gatvėn. Laisvės alėjoj Kaune stoviniuoja 
būreliai žmonių. Visų veidai rimti, pilni' išgąsčio. Staiga 
nuo Įgulos bažnyčios atsirita tankas. Jį seka antras, 
trečias, ketvirtas. . . Svetimo įsibrovėlio tankai ritasi 
Laisvės alėja, suka Savanorių prospektu.. . Nejauku. 
Tankus seka kavalerija, už jos — kiti motorizuoti ka
riuomenės daliniai, ir vėl tankai. . . Žmonių gatvėse 
prisirenka minios. Jau ir radijas oficialiai painformuoja 
apie padėtį. Kraštas okupuojamas. . . Viename tarpduryje 
prie gatvės stovi sudžiūvusiu veidu žmogelis; matyt, 
sunkiu rankų darbu jis pelnosi kasdienės duonos kąsnį. 
Žiūrint į gatve besiritančius tankus, jo skruostuose 
sublizga gailios ašaros, iš sielos išsiveržia skaudūs 
atodūsiai. ..

— Viskas baigta. . . Mūsų laisvė išplėšta, mes pa
vergiami, — šnabžda virpančios lūpos nepažįstamam pra
eiviui, staptelėjusiam ties tarpuvarčių.

O tankai, tanketės, kavalerija, kariuomenės gur
guolės Laisvės alėja vis plaukia ir plaukia...

Vakare Valstybiniame Teatre uždaromas operos sezo
nas. Aidi „Rigoletto" operos muzikos ir dainų garsai. 
Žmonių, kaip paprastai, pilnutėlis teatras. Scenos me
nininkai žavi žiūrovų sielas. Juokiasi pro ašaras . . . 
Aidint subtilios muzikos garsams ir iš scenos plaukiant 
išpildomos arijos švelniam piano, klausytojų ausis pa
siekia gatve dardančių kariškų gurguolių garsai. Jokios 
nuotaikos scenoje, dar daugiau niūrūs ir apsiblausę 
klausytojų veidai. . .

Tą naktį Kaunas nemigo. Žavios birželio nakties ra
mumą visą laiką trikdė per miestą tolyn į vakarus 
žygiuoją svetimų atėjūnų kariuomenės daliniai.. . Visą 
Lietuvą apgaubė tamsūs nežinios debesys. Lietuvių 
sielas slėgė baugios ateities įvykiai. Negi su šia diena 
ir baigiasi Nepriklausomosios Lietuvos kelias, negi nuo 
šios dienos lietuvis vėl tampa svetimųjų vergas? -... O 
gal? ... Gal tai tik klaikus sapnas, gal koks nesusipra
timas? . . . Tačiau pro mūši) akis slenka^vis tankesnės 
atėjūnų voros, ir žiauri momento tikrovė vis labiau 
slopina«bet kokias abejortes, šviesesnes ateities viltis...

★
1941 m. birželio 14 d.
Prašvinta ūkanotas rytas.
Ir vėl nauja diena! Ką ji atneš? Didysis laukimas vis 

neišsipildo. . . Sielą apima vis skaudesnis vylius. Bet ne. 
... Išganingosios vilties kibirkštėlė dar šviečia, mano 
tauta dar gyva, todėl ir aš turiu jai išlikti gyvas. . .

Šias* pirmas ankstyvo ryto mintis pertraukia staigus 
barbenimas į duris. Ateivis pasakoja baisius dalykus. 
Nuo pat vidurnakčio iki šio momento mieste vyksta 
baisios medžioklės. Apsupami namai, suimami žmonės: 
maži vaikai, jaunuoliai, palinkę seneliai, vyrai ir mo
terys —' visi sunkvežimiais ir įvairiausiomis mašinomis 
vežami. Kas, kur, už ką? ... Jokio atsakymo, jokio 
pranešimo...

B'
KUSjRriDPfi.

Išeinu gatvėn. Jos apytuščios. Pralekia vienas, kitas 
sunkvežimis. x Juose sėdi ginkluoti žmonės. Leidžiuos 
gatve žemyn. Laukiu autobuso. Praeivis pastebi, kad 
autobusai nevažiuoja. . . Jie, esą, kitiems reikalams 
šiandien panaudojami. . .

Iš dangaus pradeda lašnoti smulkučio lietaus lašai. 
Apsiniaukę. Gamta stebėtinai prisiderinus prie žmonių 
nuotaikų. Birželis, pats pavasario gaivumas, pats gy
vybės triumfo laikas, o čia toks niūrus, rudeniškas 
rytas. Nuostabu, bet atrodo, kad žmonių sielos rišasi 
su gamtos pasauliu...

Priemiestyje stapteliu ties viena gražiai sutvarkyta 
miestiečio sodyba. Iš namų ginkluoti žmonės apstoję 
išvaro stamboko sudėjimo vyrą, jo užpakaly seka 
smulkutė moteris, matyt, su naujagimiu rankose. Gin
kluotos* sargybos šeimą lydi į sunkvežimį. Vyro veidas 
išbalęs, lūpos sukąstos, tačiau dvelkia sielos nepalau- 
žiamumas. Moters veidas pasruvęs ašarose, ji glaudžia' 
prie krūtinės mažytį, kuris pagautas žvarbaus ryto oro 

srovės ir nukritus ant gležnučio veidelio stambiems 
lietaus lašams, ima garsiai verkti. Vis^šeima sulaipinama 
sunkvežimin. Iš paskos atokiau atlydėjus tremiamąją 
šeimą senutė moterėlė klaupia ant molėto tako, kelia 
aukštyn rankas ir garsiai kūkčiodama kryžiaus ženklu 
laimina išvežamuosius. . . Čia pat Bukinėjusia ginkluota 
žmogaus pavidalo būtybė prišoka prie senutės ir šau
tuvo buože vožia nugaron, delnu prideda veidan ir 
pervirtusią senutę dar paspyręs įsako jai kuo greičiau 
iš čia pradingti. . . Ir vyriškio širdis neišlaiko. Sunkveži
miui pasijudinus, per jo skruo&idb persirita stambūs 
ašarų perlai, pro sunkvežimio kraštus •nusirita jie pur- 
vinon žemėn ir susimaišo lietaus prilytose balelėse. .. 
O’ senutė, vėl suklupus ant kelių, ištremiamuosius vis 
laimina ir laimina didžiuliu kryžiaus ženklu.. Sunkve
žimis greit įsuka didesnėn gatvėn ir įsijungia į visą 
eilę kitų mašinų, kurios prigrūstos pilnos tokių pat 
nelaimingų žmonių, vežamų klaikion ir baugion

nežinion. ...
1941 . m. birželio 21d. » •
Aš klydinėju užmiesčio pušyne. Gražus, giedras 

vakaras. Nuo pereito šeštadienio — baugiųjų trėmimų 
-pradžios — klaidžioju be namų. Už ką? Daug kartų 
stačiau pats sau klausimą, ištisas valandas ieškojau 
atsakymo — ir jo neradau . . .

Šiandien mano siela ypačiai nerami. Aš taip mėgda
vau seniau klausytis paukščių giesmių ir pro laibūnių 
pušų viršūnes sekti padangių debesėlių žaidimą. . . Kiek 
daug poezijos, kiek slaptingos muzikos garsų, kiek 
tiesiog nuostabių gamtos paslapčių ir žavėtino jos gro
žio galima pajausti pavasarį miške! Ir šiandien aš- 
sąmoningai išklydai: į mišką, kad užmiršus savaitės 
pergyvenimus, dabarties tragediją ir pavirtus tik gamtos 
vaiku. . .

Tačiau ir gamtos prieglobstyje mane lydi šių dienų 
tikrovė. Sielos skausmas ir rytdienos nežinia neatstoja. 
Aš negirdžiu žaviųjų paukščių, giesmių pavasario miške 
pavakary, nematau gyvybe alsuojančios gamtos. Ausyse 
ūžia mašinos, girdisi nelaimingųjų moterų, vaikų be: 
senelių verksmai, rodosi baisios ginkluotos šmėklos... 
Nuvargstu. Atšlaitėje prisėdu. Nė nepajuntu, kaip ties 
manim tekančios upės vandens ir besileidžiančios saulės ’ • 
susimaišiusių varsų žaidimu besigėrėdamos akys užsi
merkia. . .

Persikeliu į kitą pasaulį. Mane nori užgriūti baisūs 
kalnai. . . Jaučiu, iš visų pusių kažkas spaudžia, taikstosi 
grubiais pirštais baisios šmėklos.. v Kyla audra. .. 
Tvenkiasi sunkūs debesys. . . Staigus trenksmas — ir vėl 
gražus pasakų pasaulis... Bėgu per nuostabias dausas, 
gėriuos nematytais žiedais, reta augmenija. . . Kiek 
saulės šviesos, spalvų žaismo, nuostabios laisvės!...

Staigios džiaugsmo srovės ir laisvės pagautas pra- 
plėšiu akis, Prieš mane stovi praeivis. Jaunas vyriškis 
įsisiautęs į pilką apsiaustą. . .

— Žmogau, ir tu, matyt, esi iš namų išvytas. . . Tapai 
miško paukščiu. . Eime giliau į mišką, ten yra visas 
mūsų būrys. . . Bus smagiau visiems draugėje gėrėtis 
žavia pavasario naktim. . . Mes ten esame jaukiai įsi
kūrę. . . Eime... — kalba iš lėto nepažįstamas praeivis 
į mane.

Ir aš nuėjau. . .
★

1944m. birželio pabaiga. •
Po ilgos kelionės aš vėl ilsiuos: žavioje Nemuno 

pakrantėje. Artėjančio vakaro jaukią tylą dažnai su
drumsčia duslūs garsai. . . Girdisi patrankų gaudimas, ■/ 
jaučiama, kaip po mano kojomis laikas nuo laiko suvirpa 
žemė.

Tik. prieš tris metus per gimtąją žemę persirito 
baisi karo audra. Ji pareikalavo daug aukų. Daug mūsų 
sodybų pavirto pelenais, daug jaunų širdžių amž/ais 
nustojo Lietuvai plakusi. O per tuos tris metus naujas 
įsiveržėlis iš Vakarų taip pat nesnaudė... Vėl būriai 
mūsų krašto sūnų nukeliavo į paslaptingus kalėjimų rū
sius, surakintomis rankomis ir kojomis ištremti iš gim
tosios žemės į baugią nežinią. . . Ir visos tos aukos su
dėtos kovoje už mūsų gimtosios žemės laisvę, už lai
mingą mūsų krašto ateitį. .. *

Ir štai vėl beldžiasi į mūsų gimtąją šalį mirties 
angelas. . . Baugi baimė ir didelis susirūpinimas spindi 
Lietuvos vaikų veiduose. Kas bus?

(Perkelta į 7 psl.)

(Atkelta iš 5 psl.)

Į žmogų baltu rūbu, ir kunigą, Kemzūros arklys nė 
ncdėbtelėjo, bet kai šalimais pasirodė Leipaus juod
bėriai, jis suglaudė ausis, susiraukė — ir šoko pirmyn. 
Vos spėjo kunigas ii4 kryžių nešėjai į šalį striktelti. Lei
paus bernas sukirto juodbėriams vadelėms per šonus, 
ir tie pasileido risčia. Bet Kemzūros kuinas nepasidavė. 
Nebodamas Petro tempiamų vadelių metėsi šuoliu. Taip 
jau jis buvo senojo šeimininko įpratintas, be to ir pats 
nemėgo būti kitų aplenkiamas.

Kemzūros palydai, užsimiršę kur esą, sužviegė juoku. 
O vienas net gąrsiai šūktelėjo:

— Varyk, Petrai! Nepasiduok! Ooo!
Ir kiti pritarė:
— Laikykis! Laikykis!
Tai buvo paskatinimas gerokai išgėrusiam Leipaus 

bernui nepasiduoti.

Dabar ir Petre nubudo lenktynininkas. O gal senas 
pyktis Leipui paskatino, kad jis ne tik atleido vadeles, 
bet net botkočiu pradėjo arklį vanoti.

Ir taip prasidėjo karstų lenktynės.
Petro motina kažką tai šaukė, bet jos balsas dingo 

įsismaginusių giesmininkų šūkavime. Leipaus sūnus 
liepė bernui sustoti, grūmojo, bet tam negalint įsinešusių 
arklių suvaldyti, pasileido iš paskos. Kunigas, kaip 
prasižiojo lenktynininkus pabarti, taip ir pasiliko pra
vira burna bestovįs, vieną ranką pakėlęs. Kilo visuoti
nas subruzdimas: vieni gėrėjosi, kiti, daugumoje iš Lei
paus palydovų, dejavo ir keikė berną su Petru. Bet visi 
sekė lenktynes. Tačiau matėsi tik dulkių verpetai, 
sukilę paskui lenktynininkus. Netrukus pasigirdo kaž
koks triokštelėjimas, bildesys ir iš dulkių debesio 
išniro juodbėriai, vilkdami per Jaukus tuščią, apvirtus) 
vežimą.

Dabar visi aiktelėjo ir pasileido bėgti: vieni arklių 
gaudyti, kiti iškritusio karsto ieškoti. Plačiu žingsniu 
nusiskubino ir kunigas. Pradžioje jis tik ėjo, bet kai 
dulkėms besisklaistant pamatė Leipaus sūnus besivejan
čius žingine važiuojantį Petrą ir išgirdo piktus, į abipusę 
muštynių talką besiveržiančių vyrų balsus, pasikėlė 
sutaną ir leidosi kiek įkabindamas. Prie kelio griovyje 
išvirtusio karsto ir besikoliojančių moterų jis nesustojo, 
bėgo tiesiog prie Kemzūros vežimo susibūrusių vyrų. 
Tik greitos jo kojos neleido vyrų kraujui pasilieti.

Vienas Leipi) jau buvo nutvėręs Petrą už atlapų, o 
kitą laikė du vyrai. Petro šalininkai taip pat jau buvo 
čia ir rengėsi skalbti leipiškius. Iki kunigas įpuolė į 
susikibusiųjų tarpą, šie tik po porą nežalingų antausių, 
spėjo pasikeisti. Kunigo autoritetas neleido muštynėms 
išsiplėsti, bet grūmojimas ir keiksmai dar ilgokai nesi
liovė.

— Vistięk jis savo atsiims. Šitaip išniekint. . . Nedo
vanosiu, kol gyvas bpsiu! — šaukė Leipaus Stasys.

— Ir ant lentos gulėdamas lenktynes atsiims! — rė
mė brolį Jurgis.

— Paptelsit gaidžiui į uodegą, va, ką jūs man pa
darysit. Nebijau, eikšekit! — kirtosi Petras.

Kunigui pradėjus Petrą barti, jis pasiaiškino:
— Ne aš lenktynes pradėjau. O jei nori — prašau. 

Dar negimė tas, kas mane aplenktų. Ar aš kaltas, kad 
arkliai šoko per ravą. Aš jų nebaidžiau. Tais tas, šė
tonas, — parodė į arklį. — Kai tik tie susilygino, tai 
jis ir šoko, kaip žvėris, ant jų. Krimstelėjo vienam į 
kaklą, tai tas ir metėsi šonan. Ar aš kaltas, k\d bernas 
nemoka arklių suvaldyti.

Kol kunigas apramino - vyrus, atvedė sugaubus dre
bančius iš baimės arklius ir nepavelkantį kojos vežėją. 
Bet vežimo buvo likę tik šipuliai. Prie karsto verkė ir 

vis tebesiriejo moterys. Kunigui prisiartinus vis8% šoko 
aiškint:, plūsti “eretiką“, seniausias nuoskaudas 
išguldinėti. Vargais negalais, tik griežtai surikęs, kuni- , 
gas- jas nutildė ir priėjo prie karsto. Stipriai užkaltas 
antviršis nebuvo nusivožęs, matyt, ratams trinktelėjus 
ravan, karstas buvo lengvai per galą ratų išslydęs.

Ilgai nesitarę, leipiškiai užsidėjo karstą ant pečių ir 
ryžosi nešte nunešti likusį galą. Bet, kiek paėėję, 
nešėjai pradėjo silpti: nuo didelio karščio ir tvaiko, 
sklindančio iš karsto, sukosi galvos, pynėsi kojos. Vos 
vos prinešė iki Kemzūros vežimo.

Kemzūrai taip pat ne geriau ėjosi: tiek pastangų 
lenktynėse rodęs, dabar arkliukas visai nejudėjo.

Abudu nabašninkai, taip labai skubėję, dabar gulėjo 
vidury kelio visa: negalį kapų pasiekti: vienas vežime,* 
su pristojusiu arkliu, kitas ant žemės, tarp atsisakiusių 
nešti palydų. Jei ne kunigas, tai taip būtų ir iki vakaro 
išgulėję, kol būtų prisišaukta pagalbos iš kaimo. Ilgokai 
jis kalbėjo apie artimo meilę, apie žemiškų kelių klai
dingumą, graudino ir pats graudinosi nusidėjęs, kol abi 
šnairuojančias puses, beveik varu, sutaikė. Kad ir 
žybčiodami akimis, nabašninkų sūnūs pasibučiavo. Tada 
buvo iškinkytas Kemzūros arklys ir pakinkytas vienas 
Leipaus juodbėrių, o abu karstai šiaip taip sutalpinti 
vienam vežime.

Prieš pajudant dvigubai gedulingąją: eisenai, kuni
gas dar prašneko:

— Ir taip mirtis visus sulygina: ir turčius ir bėdžius, 
kaip matote, susilygino ir, pagaliau, susitaikė.

Ir iš tikrųjų, lygybė fyuvo visiška, nei vienas mirusiųjų 
negalėjo jaustis bent kuo pranašesniu: vienas ir tas 
pats kunigas į amžinąją kelionę lydėjo, tie patys gies? 
mininkai abiem giedojo, ir abu karstai, kaip vienas, 
lygiavo.
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Nauji leidiniai

Rūpesčiu Dienos
Tokiu pavadinimu 1946 m. Vokietijoje iš spaudos 

išėjo trečiasis Balio Gaidžiūno eilėraščių rinkinys. Leidi
nėlis turi 64 psl. dydžio, suskirstytas i keturius skyrius: 
Rūpesčių dienos, Lietuva, Už žemę ir namus, Tremti
niai. Visi eilėraščiai rašyti didžiosios nevilties ir skausmo 
dienose, persunkti giliu tėviškės liūdesiu ir skausmin
gais pergyvenimais svetimoje šalyje. Paskutinio skyriaus 
keliolika eilėraščių autoriaus parašyti nacių kalėjimuose 
bei koncentracijos lageriuose Vokietijoje (keli — ir 
Kauno gestapo kalėjime 1944 m.), kuriuose ypatingai 
atsispindi autoriaus vidiniai pergyvenimai ir nepa
laužiamas pasiryžimas kovoti už gimtosios žemės ateiti 
ir laisvę. Laiškų cikle iš geštapo kalėjimo autorius se
kančiais žodžiais ramina gyvenimo palydovę — žmoną:

„Neverk manęs per kiaurą naktį, 
Ramink save, dukrelę, sūnų. 
Nelaimėj reik jėgų užtekti* 
Po didžio skausmo džiaugsmas būna.
Bet jeigu laužtų vargas kietas, 
Mane su šaknimis išrautų, . 
Augink sūnelį mano vietoj, 
Kad nieks tėvynėj nevergautų. (50 psl.)

ALEKSIS RANNIT — KAESURVE 
z (RANKOS PASPAUDIMAS)

Nuoširdus lietuvių z tautos bičiulis estų poetas ir 
rašytojas Aleksis Rannit, gyvendamas ištremtyje, išleido 
naują poezijos rinkinį — KAESURVE (Rankos paspau
dimas), dedikuotą Gražinai Matulaitytei. Šitame 52 psl. 
poezijos rinkinėlyje yra visas ciklas eilėraščių apie Lie
tuvą, pavadintas „Lietuva". Šitame skyriuje yra 8 

Kauno Senamiestis Neptiklausomos Lietuvos laikais

eilėraščiai — Dedikacija, Lietuvos kryžiai, Nida, Pava
sario lietuvaitė, Rudens lietuvaitė, Vasaros lietuvaitė, 
Žiemos lietuvaitė, Lietuva.

A. Rannit nuo 1940 m. gyveno Lietuvoje ir visą laiką 
nuoširdžiai dirbo lietuvių estų kultūrinio susiartinimo 
darbą. Jis buvo aktyvus lietuvių spaudos bendradarbis, 
daug rašė apie Lietuvą, ypačiai estų spaudoje, o taip pat 
ir suomių, latvių bei vokiečių. Malonu pažymėti, kad ir 
ištrėmime poetas toliau stiprina dviejų Pabaltijo tautų 
— estų ir lietuvių — draugystės ryšius ir iš sielos gelmių 
išplaukiančiame eiliuotame žodyje dainuoja apie Lietuvą, 
lietuvaitę, mūsų gamtos grožio žavumą, lietuvių tautą 
ištikusią tragediją ir t. t.

„DIENOS BE TĖVYNĖS“
Neseniai pasirodė Flensburgo metraštis „Dienos be 

Tėvynės". Leidėjas ir redaktorius — A. Vaitkus. Viršelį 
piešė dail. V. Vizgirda. Spalvotos reprodukcijos dail. 
Jonelynienės, Grigorevičiaus, V. Siskino ir M. Tiburskie- 
nės. Metraštis turi 358 pą)., 12 spalvotų reprodukcijų ir 
16 fotografijų, įkištas į kietus viršelius.

kiūrėdami knygos išorės,' matome, " kad „Dienos be 
Tėvynės" išleistos puošniai ir skoningai. Dėl knygos tu
rinio kai kas spaudoje darė priekaištų. Su tuo galima 
sutikti. Tačiau nereikia pamiršti, kad šį reikalą suprato 
ir pats redaktorius. Jis iš anksto turėjo tikslą duoti 
vienos stovyklos apybraižą tiek veiklos, tiek kūrybos 
prasme. Savaime suprantama, kad, naudojantis tik vienos 
kolonijos darbu, neįmanoma duoti toks turiningas 

kūrinys, koks būtų buvęs galimas, sutelkiant visas isblaš 
kytų tremtinių kūrybines jėgas. Galime drąsiai tvirtinti, 
jei knygos redaktorius būtų ėmęsis tokio plano, tikrai 
būtų jam nepavykę ne dėl nuo jo pareinančių 
aplinkybių. Mes žinome, kad ruošiamasi išleisti 
žurnalistų, rašytojų metraščius, tačiau jų dar nematyti ir 
nežinia, kada dar jie išvys dienos šviesą. Tuo tarpu 
viena kolonija parodė, ką ji gali padaryti. Todėl knygos 
vertė didelė ta prasme, kad iš jos matome ir ateityje 
matysime vieną mūsų ištremties nuotrupą. Tatai bus gera 
medžiaga istorikui ir tam, kas domėsis mūsų tremtinių 
gyvenimu.

GYVULIŲ DRAUGAS,
A. Krausas —'gyvulių globos antoiogijėlė, pat uosta 

išeivijoje 1946, m., Detmoldas.
Suaugusiems dar ir išeivijoje galima nugriebti Šį bei 

tą pasiskaityti: viena, kita knyga yra patekus ir iš Lie
tuvos, o čia taip pat leidžiama visa eilė laikraščių, rota- 
toriais spausdinamų leidinių, retkarčiais pasirodo ir 
nauja knyga. Tačiau visa ši lektūra daugiausia skiriama 
suaugusiems. Moksleivijai, jaunimui, pradedančiam skai
tyti lengvo turinio pasiskaitymėlių tuo tarpu ypatingai 
trūksta.

A. Krauso 32 psl. gražiai išleista knygutė „Gyvulių 
draugas" kaip tik skiriama mūsų jaunimui. Šitoje kny
gutėje yra visa eilė mūsų klasikų ir verstinių apsaky
mėlių, kuriuose vaizduojamas gyvulių pasaulis ir jų 
meilė bei ištikimybė žmogui, nors žmogus kartais ir 
šiurkštokas yra šitų sutvėrimėlių atžvilgiu. Leidinėlyje 
yra įdėti Vaižganto, Jono Biliūno, Vyt. TamūlJičio ap
sakymėliai ir Turgenevo, Manfred Kyber, Henrich John, 
Senta Maurina ir Selma Lagerlof kūrinių apie gyvulių

pasaulį vertimai. Apsakymėlius puošia parinktos iliustra
cijos is gyvulių gyvenimo. Tai graži dovanėlė jaunam 
lietuviui skaftytojui.

Birželio prisiminimai
(Atkelta iš-6 psl.)

Žavi birželio pabaigos idilija! Čia, pušyne ant Nemuno 
įsijungus į gamtą, tapus tikru atgimstančio pavasario 
miško vaiku, nesinori tikėti, kad pasaulyje iš viso yra 
karas, kad jame siaučia kažkokia tai paslaptinga mirtis, 
kad yra pančiojama žmogaus sielos laisvė, kad žmogus 
žmogui gali būti plėšriu žvėrimi... Ne! Kas gali su
rakinti mano sielą, kas gali drįsti mane atplėšti nuo 
gimtosios žemės! Nelaisvė ir priespauda — tai klaikus 
sapnas! Juk čia yra tiek daug laisvės, tiek daug gy
vybės trykšta iš kiekvieno žiedo, iš kiekvienos pušies

• šakelės — ir kaip gali mirtis nugalėti gyvenimą!
Staiga krūpteliu. Tikrovė išblaško pavasariškos nuo

taikos svajones. Taip garsiai nuaidėjo visa serija spro
gimų, kad nenoromis tenka sutikti su baugia tikrove — 
vėl mūsų gimtoji žemė raižoma patrankų sviediniais, 

J karo gaisrų liežuviai vėl laižo kuklias sodybas, naikina 
mūsų krašto materialinius turtus. O užpakaly karo 
gaisrų slenka baisi mirties giltinė, kuri savo sparnais 
vėl kėsinasi apglėbti visą Lietuvą. . . Ir kur nuo jos gali 

, ištrūkti menkutis šios žemės vabalėlis — Žmogus?!...

BER'ŽfUS švinas kapojo kaip lietus. 
Ir plentuos sproginėjo granatos. 
Buvo senas jisai gelžkelietis — 
O sūnus devyniolikos metų.
Priešų voros net miestuos netilpo.
Ir kulkosvaidžių ugnys šakojos. 
Dvi dienas jisai kovės prie tilto, 
Trečią dieną sugrįžo namo jis.
Rado motiną varstant rožančių 
Sunerimusią, liūdną ir vieną.
Jo sūnus vis dar kovėsi Šančiuos, 
Ir sugrįžo ketvirtąją dieną.
Ir tada rūsčios žinios atskrido, 

.Ir grėsmė viršum krašto pakibo:
Tarsi maras, siaubingas ir didis, 
Priešai puolė į mūsų sodybas. 
Vasarojuje šautuvai plakės.
Ūžė medžiai sutemstant ir švintant.
G^žkelietis į sūnų pasakė:
— Savo kraštą mes turim apginti.
— Tave šaukia brangi šalis mūsų.
— Eik, kad laisvė žydėtų mūs kloniuos. 
Tyrą ašarą braukdams nuo ūsų 
Pabučiavo jis sūnų kelionėn.
Ir išėjo sūnus. Ir negrįžo.
Dienos temo vienodai ir lygiai. 
Partizanų kapuos naujas kryžius 
Atžymėjo jo narsųjį žygį.
Ošia pušys išlakios ir kilnios.
Liūdnai supasi vinkšnose vėjas.
Nuo Šiaulių, Kretingos — ligi Vilniaus 
Maras Lietuvą vėliak užliejo.
Bet sukauks dar patrankų perkūnai, 
Vyties žirgas sužvengs kraštui širmas.
Trečią priespaudą sveikinsim griūnant, 
Kaip birželyje sveikinom pirmą.
Vai dar plaksis, dar kris švino lietūs, 
Oš laukai, tarsi vėtroje jūra.
Todėl rymo liūdnai gelžkelietis, 
Kad daugiau jis sūnų nebeturi.

(Iš baladžių rinkinio „Sugrįžimo Laivas")

1946 m. birželis toli nuo Tėvynės.
Štai jau antras pavasaris svetimoje žemėje. Nerami 

mano siela nebuvo dar patyrus tiek skausmo ir nevilties, 
kiek šį pavasarį. Ir tas širdies skausmas auga su kiek
viena diena. Tuščias ir nykus atrodo šis pasaulis ir 

*• gyvenimas be gimtosios žemės smilčių. Pavasaris ir čia 
alsuoja gyvybe, gaivalingu gyvenimu, tačiau jis nepa
jėgia užviešpatauti mano dvasios.. Ir kiek aš nesistengiau 
save apgauti! Vos tik šyptelėjus pietų saulutei, pa
miškėje gėrėjaus pirmosiomis baltažiedėmis, kurios, 
Žinau, beveik per gruodą prasikalė ir mano Tėvynėje, 
saulės spindulių pavasariškame žaidime Baltijos vandenų 
bangose bandžiau yro rūkus išvysti Palangos kranto 
miražą, nokstančių rugių laukuose rugiagėlės žiede 
atpažinti sesės lietuvaitės mėlynas akis . . . Veltui . . . 
Čia viskas svetima, nemiela, šalta....

Liūdnos dienos svetimoje žemėje. Tik darbar man 
aiški tikroji Tėvynės vertė, tik šitose dienose įsitikinau, 
kad didžioji* gyvenimo prasmė yra neatjungiamai susieta 
su.gimtąja žeme, jos šviesia ateitimi. Tik tada siela pa
jus tikrąjį birželio džiaugsmą ir palaimą, kada mano

kojos atsistos ant gimtosios žemės, kada akys gėrėsis 
Tėvynės dangaus mėlyne ir krūtinė sotinsis Lietuvos 
laukų gaivinančiu oęu ... Ar greit sulauksiu tos die
nos? . . . Tikiu, išauš dar birželis, kuriame triumfuos 
didysis Teisingumas ir stebuklingoji žmogaus* sielos 
Laisvė. Dabarties nevilties ir skausmo dienos mano 
sieloje brandina naujus užsimojimus ir jėgas, kurių 
pagalba Didžiajai Valandai atėjus stosiu laisvoje tėvų 
žemėje į didįjį kūrybos ir atstatymo darbą . . .

7



8 psl. M u s y Viltis Nr. 17—18

Viso gero PalinkėK Sre0 išėjo, nes aš
J, GR1GGLHITIS buvau toks silpnas, kad vos pajėgiau ištarti kelius žo

džius.

(Tęsinys iš Nr. 6)
Mes sugulėme ant apledėjusios aikštės. Pats sto

vyklos viršininkas paėmė ugniagesių žarną, taip pat keli 
jo palydovai, ir pradėjo mus laistyti vandeniu. Kas klane 
gulėdamas mėgino pakelti pilvą nuo žemės, gavo bizūnu 
per užpakalį ir raporto viršininko šuo tuoj kando 
mušamąjį. Taip turėjome gulėti vandenyje, mirkti, nuolat 
iš viršaus liejami.

Kaip ilgai mus ten mirkino ir mušė, sunku pasakyti. 
Kada smogikams atsibodo mus kankinti, jie nuėjo. Tuo 
tarpu jau buvo priėjęs vakaras. Dalis mūsų neatsikėlė. 
Tuos nuvilko į maudyklę ir suguldė kaip numirėlius 
šalia vienas kito. Tada surašė mūsų numerius*. Mes, kurie 
dar stovėjome, turėjome laukti iki patikrinimo ir tik 
tada- mus nuvarė į maudyklę. Ten suvaryti nežinojome, 
ką su mumis ketina daryti, gal nužudyti ar Vą, bet 
mums viskas buvo nesvarbu. Peršalę ir sugalę, be maisto, 
Jikome iki antro ryto maudyklėje, kur galėjome ant 
suolų ir asloje. Iki antro ryto jau buvo 80 mirusių. 
Ryte sužinojome, kad būsime vežami į Oranienburgo 
stovyklos ligoninę. Tai buvo maža vilties kibirkštėlė dar 
kartą ištrūkti giltinei iš nasrų.

Negalima aprąšyti to liūdno vaizdo. Skaitytojas nie
kad negalės suprasti, kad tokie dalykai gali atsitikti 
kultūringame pasaulyje. Sušaudymas yra niekis lyginant 
su tokiu lėtu nukankinimu. Pats visiškai bejėgis, lyg 
apmiręs, matai ir girdi, kaip vienas po kito miršta, bet 
vienas kitu nesirūpina, negali padėti, nes pats nieko 
neturi, nepajėgia. O beveik visais atvejais mirštantiems 
nereikėjo ko kito, kaip maisto ir trupučiuką poilsio. 
Tokią tragediją gali suprasti tik tie, kurie patys yra ją 
pergyvenę.

Antrą rytą mus pradėjo vežti į ligoninę. Vežė sani
tariniu automobiliu ir sunkvežimiais. Man teko važiuoti 
sanitariniu automobiliu. Apačioje automobilį prikrovė 
lavonų, o mus gyvuosius ant jų. Kelis stipresnius pa
sodino ant suolelio. Pagaliau mašina pradėjo* judėti. 
Man, kaip per miegą, kilo mintis ,kad dabar vykstame 
iš mirties į gyvenimą.

Atvykus į ligoninę, tuoj subėgo slaugytojai ir.sanita- 
-jrai sergančiuosius iškrauti, taip pat ir lavonus. Mus 
nunešė į ambulatoriją, surašė, paklausė kokia liga kas 
serga ir tada išskirstė po atskiras patalpas'^ Vienas sani
taras, kuris mane jau pažino, man pasakė: — Tu esi 
iš Lietuvos! Dabar greit važiuosi namo! Aš jo paklau
siau: — Kodėl aš galėsiu važiuoti namo, ar gal jau karas 
baigiasi. Aš tik vėliau supratau jo žodžių mintį. Jis 
manė, kad aš> taip greit mirsiu. Po to jis, nieko daugiau 
nepasakęs, nuėjo. Kitas, taip pat pažįstamas, sanitaras 
nuvedė mane į kitą bloką. Aš jo klausiau, ar jis mano, 
kad aš išgysiu. Jis man atsakė: — Turi tikėti, tad ir 
išgysi! Aš jo dar paprašiau pranešti mano draugui Vos- 
kai, kad aš atsidūriau ligoninėje. Jis pažadėjo pranešt?.

Tą dieną į ligoninę atvežė apie 120 paliegėlių suim- 
• tųjų ir 80 negyvų iš Klinkerio. Ligoninėje buvo mažai 

vietos, dėl to stipresnius suguldė po du į vieną lovą.
Mums liepė visiškai nusirengti ir drabužius atiduoti 

dezinfekcijai. Tada po dušu numaudė ir prikišo seną,

prakaitu dvokiantį užvalkalą nusišluostyti. Pasirodė, kad 
rankšluosčių visai nebuvo.
60—70 suimtųjų, 
Marškinius gavau 
marškiniai tesiekė 
senai nebekeisti, nešvarūs.

Mano lovoje buvo visiškai 
nys. Drožlės buvo susivėlusios kamuoliais taip, kad vie
tomis buvo guzas, o vietoipis plikos lovos lentos. Aš 
pats buvau per silpnas lovą susitvarkyti, o šiaip nė 
vienas nesirūpino -tuo reikalu ir negalėjai nei vieno pri
siprašyti. Nebuvo kitos išeities, kaip gulėti taip, nes 
neturėjau jėgų apsiversti lovoje.

Apsikloti davė vieną antklodę ir dar vieną antklo
dę nakčiai. Buvau sušalęs „iki kaulo“. Per yisą dieną 
ir sekančią naktį neatšilau. Antrą dieną iškėlė iš gre
timos lovos kaimyną. Tas turėjo po šonu antklodę. Kada 
jis išėjo, aš visomis jėgomis ištraukiau tą antklodę ir 
nepastebimai pasikišau ją po šonu. Tai buvo mano išgel
bėjimas. Kol aš susitvarkiau, užtruko porą valandų, 
nes po kelių judesių jau netekau kvapo. O šonai labai 
gėlė gulint kietoje lovoje. Apsiversti ant kitos pusės 
buvo problema ir pareikalavo planingų judesių ir pas
kutinių jėgų. Iš lovos išlipti nepajėgiau. Reikėjo pir
ma išvirsti į aslą ir tada atsikelti. Buvau gavęs per 
daug mažas klumpes. Vos įėjo pirštai, o be klumpių eiti 
neleido, ir nei vienas nesirado, kuris padėtų.

Pagaliau antrą dieną, kai jau 
po šonu, pradėjo rastis 
Įėjau truputį miegoti. Į 
čioti. Tai buvo sunki 
pareikalavo visų jėgų sukaupimo.

Kietoje lovoje gulint, šonai pradėjo rausti ir atsirado 
žaizdos. Bet į tai sanitarai nekreipė dėmesio. Reikėjo 
pačiam gelbėtis. Nuolat krėtė šiurpuliai ir kosėti reikėjo 
beveik be perstojimo. Vaistų jokių nedavė ir niekas 
nežiūrėjo. Tik du kartus per dieną matavo temperatūrą •" 
ir kontroliavo pulsą. Į visus mano nusiskundimus sani
taras pareikšdavo, kad jis pažiūrėsiąs vėliau. Jis tur 
būt manė, kad aš visvien mirsiu, dėl to visiškai nesirū
pino.

Ligoninėj gulint nedavė nei rankšluosčio, nei nosinės. 
Nežinojau kaip gelbėtis, nes is nosies nuolat varvėjo. 
Vieną dieną radau nešvarią nosinę. Nuėjęs į prausyklą 
ją išskalbiau ir buvau be galoj laimingas, kad vėl vienas 
rūpestis atkrito. Net gabalėlį popieriaus būtinam rei
kalui nebuvo galima gauti. KalfaktorUį, kurie tvarkė 
palatą, sakė patys neturį, popieriaus. —- Jei aš jiems 
būčiau galėjęs ką nors duoti, jie man būtų popieriaus ir 
viso kito parūpinę kiek reikiant. Jei nieko negalėjai 
duoti, ir negavai.

Sekmadienį mane aplankė mano draugai Voska ir 
Vitešas. Aš labai nudžiugau juos pamatęs, bet jie re
gimai išsigando, net nepažino manęs. Aš jų paprašiau 
parodyti veidrodį, nes ligoninės bloke veidrodžio nebuvo. 
Jie sakėsi vaidrodžio neturį. Tada aš jų paklausiau:

— Kaip atrodau? Ar pergalėsiu?
Jie kiek sumišę mane paguodė:
—’Nebijok, pasveiksi!

Visai palatai, kur gulėjo 
davė tik vieną sudėvėtą užvalkalą, 
su trumpomis 
iki strėnų.

rankovėmis, o 
Lovos skalbiniai

plonas drožlių

patys 
buvo "

čiuži-

turėjau antklodę 
kiek šilčiau ir naktį jau ga- 
išvietę reikėjo visiems vaikš- 

problema ir jos išpildymas

Maistas ligoninėje buvo tas pats, kaip ir visoje 
stovykloje. Tik skrandžio ligomis sergantieji gaudavo 
pienišką maistą ir be mėsos. Tiek ligoninėje buvo geriau, 
kad nereikėjo eiti į patikrinimą ir galėjau per dieną 
ilsėtis be jokios baimės nuo smogikų. Stovyklos ligo
ninė buvo stovyklos gydytojo žinioje ir be jo sutikimo 
nė vienas smogikas negalėdavo į ligoninės reikalus kištis.

Taip išgulėjau ligoninėje be jokio noro gyventi ir be 
jokio tikslo apie savaitę laiko. Su kaimynais nesikal
bėjau, nes turėjau pats savimi gana rūpesčių. Iš lovos t 
išlipti vis dar nepajėgiau; reikėdavo išvirsti į aslą ir 
tada atsikelti.

Vieną dieną paprašė lipti ant svarstyklių. Tada visus . 
suimtuosius kelius kartus per metus sverdavo ir 
užrašydavo svorį. Kurie būdavo svorio nustoję, tuos siųs
davo peršviesti plaučių, ar nesusirgo džiova. Tai buvo 
tiesiog patyčios. Iš vienos pusės vaidindavo, lyg suim
tųjų sveikata kažin kaip rūpinamasi, o iš kitos pusės 
leido jiems masiniai mirti badu, liepė juos užmušti, 
nukankinti ir net susirgus neteikė vaistų. Kada aš 
užlipau ant svarstyklių, sanitaras nustebo ir manė, kad 
aš noriu jį apgauti, nes svarstyklės nerodė nei 48 kg. 
Aš pats taip pat buvau nustebęs, kad 175 cm. suaugęs 
vyras gali besverti 48 kg. Vėliau matavau sprandą ir 
taip pat nustebau konstatavęs vos 33 cm. Atsiminiau, 
kad esant 13 metų amžiaus man jau reikėjo 31 cm. 
apykaklės. Nėra ko stebėtis, kad po tris ir net keturis 
tokius šakalius suguldydavo į vieną lovą.

Greta manęs gulėjo vienas apie 60 metų vokietis, 
visiškai aklas. Jis stovyklon buvo atvežtas iš kalėjimo, 
kur buv<5 atlikęs keturių metų bausmę už priešnacišką 
veiklą. Jis buvo kairiųjų pažiūrų žmogus. Kitas kaliny-./, 
nas j a iri padėdavo sutvarkyti lovą, aptepdavo duouą, 
išvesdavo jį į išvietę ir maudyklę ir gaudavo už patar
navimą jo maisto liekanas, nes jis valgė mažai. Kada 
jo pagelbiuinkas buvo išzligoninės išrašytas, jis paprašė 
mane jam padėti. Apsiėmiau, nors-man buvo be galo 
sunku tvarkyti lovą, — turėjau ją tvarkyti atsi
klaupęs, nes pasilenkęs neišsilaikiau. Klūpant vėl ' b? 
galo skaudėjo keliai, nes buvo tik pliki kaulai. Vis.dėl 
to apsiėmiau jam padėti ir ištesėjau pažadą, nors tai iš 
manęs reikalavo didelio pasiaukojimo. Užtat jis man duo
davo po riekutę duonos ir po kelis šaukštus sriubos. Tas 
maisto priedas man buvo kaip didžiausia dangaus dovana, 
nes kūnas norėjo atsipeikėti ir reikalavo maisto, o jo 
buvo per daug maža ir tas pats day labai liesas. ..<• *

Antrą savaitę jau pradėjau kieK gyviau judėti. Jau 
galėjau iš lovos išlipti kaip ir kiti, lovoje apsiversti ir 
atsisėsti. Jau norėjau vėl ką nors paskaityti, išgirsti nau
jienų. Bet skaityti nehuVo galima, nes akys mirgėjo ir 
negalėdavau sugaudyti raidžių. Laiko esant, visvien sugau- 
dydavau raideš'ir kaip pradžiamokslis vėl pradėjau moky
tis skaityti.

Vieną dieną mus nuvedė į rentgeno skyrių plaučius 
peršviesti. Peršviečiant sakė, kad turiu sunkų bronchi
tą, bet džiovos žymių dar nesama. Ta pačia proga padarė 
ir skreplių analizę ir konstatavo, kad džjovos simptomų 
nesą.

(B, d.)

J. Kuzmickis

Lietuviu Tautosaka r-
(Tęsinys iš Nr. 15—-16)

Šitoje dainelėje išreikšta lietuvaitės mergaitės trage-

kūnijusią -atskirais pavidalais. Visa visata jam patampa 
tartum didžiulė šventovė.

Šitame panteizme galima aptikti ir senojo lietuvių 
tikėjimo pėdsakų, kada saulytė — dievų dukrytė vaik
ščiojo po dangų, ramindama našlaičius; kada mėnuliai 
saulę vedę, nuo jos atsiskyrė, aušrinę pamylėjo ir buvo
įpykusio perkūno nubaustas — perskeltas į dvi dalis. —

liai, mergelei nesulaukiant savo bernelio, netekus moti
nėlės, ar pražudžius rūtų vainikėlį. į

Rūpesčiai, vargeliai retai kada iššaukia šarūnišką 
kovingumą ir atkaklumą. Dažniausiai mergaitė sure- 
zignuoja, glausdamasi prie močiutės kapelio ar užlaužus 
rankas raudodama vargui ištikus:

«lija, kada nuo piktų svetimų įtakų jos negali nė myli- 
61 as is išgelbėti. Vainikėlis lietuvių tautoje simbolizuoja 
mergaitės dorą, kai audringoje gyvenimo jūroje mer
gaites dora, piktų šiaurės vėjų, atseit, svetimų atei
vių įtakoje, buvo pavojuje^ į pagalbą atėjo bernelis. Jis 
žuvo, bet parodė, kokia giliai morališka yra lietuvių 
tauta.

Mistinis paslaptingumos eina toliau ir pasiekia dar 
miglotesnį turinį. Štai jauna mergaitė našlaitė, netekusi 
noro gyventi ir sunkų vargą vargti, nori persikelti iš šios 
ašarų pakalnės į fantastinį pasaulį, kurį susikuria švie
sios saulutės iliuzijoje-

Einu, einu Vargios mano
pagirėliais /• dienužėlės,
vis pakalnėms, tamsios, ilgos
pajūrėliais naktužėlės, —
į savo močiutę. nuilsau, močiute!
Ai, saulutė, ~ /Tai įleido
motinėlė motinėlė,
atkelk aukso - tai atkėlė,
man vartelius vartužėlius1
į sa^o kiemelį. į platų kiemelį.
Pagaliau lietuvis gamtos apraiškas ir kūnus pradeda 

panteistiškai traktuotu-. Jis gamtoje jaučia Dievybę, įsi

— Miela Saulyte, Dievo dūk ryte, 
kur taip ilgai užtrukai?
Kur taip ilgai gyvenai 
nuo mūsų atstojusi?
— Po jūras, po kalnelius 
laidojau našlaitėlius, 
sušildžiau piemenaičius!

— Miela Saulyte, Dievo dukryte,
kas rytais, vakarėliais 
prakūrė tau ugnelę, 
tau klojo patalėlį? *

— Aušrinė, Vakarinė, —
j Aušrinė ugnį prakurė, 

Vakarinė patalą klojo!
Tą patį aptinkame ir lietuvių liaudies pasakose. Ir ten 

yra daug misticizmo, paslaptingumo, net panteizmo.
3 Susimąstymas, švelni rezignacija. Mūsų liaudies 

kūryboje apstu Guyau minėto susimąstymo, net rezig
nacijos. Ypačiai progų susimąstyti teikia vargų varge

Išvažiavo tėvelis 
į didžią kelionėlę 
ir paliko dukrytėię 
mažą, neužaugusią. 
Parvažiavo tėvelis 
iš didžios kelionėlės, 
sutink savo dukrytėię 
vieškelužiu einančią.

— O kur eini, dukrele, 
dukrelė lepūnėle?
0 kur eini, dukrytėię, 
dukrele našlaitėlę^
'— O aš einu, f ė veli, 
kol prieisiu kalneli, 
kol prieisiu"kalnužėlį, 
motinėlės kapelį . . .

Nors tėvas ramina našlaitę dukteri, kad ji turinti 
pamotėlę kaip tikrą motinėlę, bet mergaitė nesiduoda 
perkalbama: jos mintyse — šventas ir neužmirštamas 
motinos vaizdas:

Kai močiutė šukavo,
glostė mano kaseles; • 
kad vilko marškinėliais, 
ant kelių pasodino. z

Kai vilko marškinėliais, 
bučiavo į veidelius; 
o kai juosė su juostele, 
lengva mano širdelė;

(B. d.)
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Tremtiniu gyvenimo reformos anglu zonoje
Tremtinių, ypač trijų Pabaltijo tautų, bendruomenėse 

angių zonoje šiuo metu Įgyvendinama tam tikrų organi
zacinių reformų.

Tuoj po karo tremtinių kolonijose buvo sudaryti 
tremtinių bendruomenės komitetai, kurie ne visur ofi
cialiai buvo pripažinti, tačiau faktinai jie/ veikė ir atitin
kamos Įstaigos bei globotojai su jais skaitėsi. Tie komi
tetai buyo paties gyvenimo iššaukti. Jie daug padėjo 
ne tik patiems tremtiniams, bet jie buvo reikalingi ir 
globėjams, nes be jų pagalbos darbas buvo sunkiai 
Įmanomas. Taip Įvairūs komitetai ir be oficialaus pri
pažinimo kurį laiką veikė be patvarkymo iš viršaus. 
Tiesa, buvo atsitikimų, kad vieną dieną kai kuriems 
komitetams buvo Įsakyta veiklą sustabdyti, bet už kelių 

' dienų toji veikla vėl buvo leista tęsti. O tai dėl to, kad 
dar nesukurta naujų institucijų, kurios pakeistų uždary
tus komitetus>< Vis dėl to tremtinių bendruomenės gy
venime anglų zonoje komitetų likimas ir galimi organi
zacinio gyvenimo pertvarkymai kelia tam tikro dėmesio.

Suprantama, kad ir teisinis tremtinių organizacinio 
gyvenimo suorganizavimas, ypač kiek tai liečia santykius 
su globojančiomis Įstaigomis, yra ne tik pageidautinas, 
bet ir reikalingas. Ta kryptimi veikia ir Įvairūs trem-

Mūsų mokslas — Tau, Tėvyne!

tinių bendruomenės rinkti organai, kad išsiaiškinti trem
tinių organizacinės veiklos gaires ir sutvarkyti teisiniai 
organizacinių vienetų padėtį. Negalima pasakyti, kad ir 
globojančių mus įstaigų būtų neparodyta mūsų .reikalų 
supratimo. Gal tiktai esamos aplinkybės jas verčia imtis 
tokių, o ne kitokių tremtinių organizacinio gyvenimo 
patvarkymų. Mums, žinoma, atrodo, geriausia būtų pri
pažinti demokratiniu būdu rinktus komitetus, atitin
kamoms įstaigoms jiems padedant atstovauti tremtinių 
teises bei pareigas.

Tačiau pastaruoju metu anglų zonoje tremtinių 
organizaciniame gyvenime pasirinktas kiek kitas kelias. 
Organizacinio gyvenimo reformos čia sprendžiamos, visas 
tris pabaltiečių tautybes, — lietuvių, latvių ir estų 
sujungus tartum į vienetą. Anglų zonoje tremtinius 
atstovauti, jų reikalais rūpintis, yra sudaryta Pabal
tiečių Gerovės ir Darbo Organizacija (Baitice Welfare 
and Employment Organization). Nors šios organizacijos 
statutas dar nėra patvirtintas, bet ji savo veiklą jau 
yra pradėjusi ir- atitinkamų valdžios organų yra pripa

žinta. Į ją, kaipo į vienalytę pabaltiečių tremtinių or
ganizaciją, atstovai Įtraukti visų trijų tautybių.

Pabaltiečių Gerovės ir Darbo Organizaciją sudaro: 
1) Centro Komitetas, 2) Korpusų Komitetai ir 3) Sto
vyklų gerovės vadovai (Welfare officers*. Centro komi
tetas sudaromas iš šešių narių: po du nuo kiekvienos 
pabaltiečių tautybės. Korpusų komitetai sudaromi iš 
trijų asmenų: po vieną Kuo kiekvienos tautybės, ir 
stovyklų gerovės vadovai arba ryšininkai — po du nuo 
kiekvienos tautybės. Pastarieji skiriami kiekvienoje 
stovykloje ir jie palaiko ryšius su vietos karine valdžia 
bei UNRRA.

Koks skirtumas tarp Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės Komitetų ir Įsteigtosios Pabaltiečių Gerovės ir Darbo 
Organizacijos? Pagrindihis^skirtumas tas, kad Tremtinių 
bendruomenės organizacija iš esmės yra draugija, turinti 
savivaldybės požymių. Tuo tarpu Pabaltiečių Gerovės 
ir Darbo Organizacija tų požymių neturi, o yra tik 
oficiali įstaiga tremtiniams globoti. Gal būt ir mus globo-' 
jančioms įstaigoms veikti per šitokią organizaciją, kiek 
suprastintą, yra patogiau. Kai reformos bus baigtos ir 
tremtinių organizacinis darbas Įeis Į normalias vėžes, 
reikia laukti tremtinių gyvenimo pagyvėjimo.

Tačiau šios tremtinių organizacinio gyvenimo reformos 
yra dar tik gera pradžia. Beveik visose lietuvių koloni
jose anglų zonoje dar veikia rinktieji komitetai, Kai 
kur jie betarpiai atlieka ir ryšininko pareigas tarp 
karinės valdžios ir UNRRA — os, o'kai kur, greta jų, 
dat yra komendantai ar tautybių vadovai. Vienose stovyk
lose komitetų pirmininkai yra drauge ir komendantai 
ar tautybės vadovai, kitose — atskirai. Bet jau kai 
kuriose kolonijose vietos komitetai, net ir L. R. Kry
žiaus skyriai panaikinti, o jų vieton įsteigta Pabaltie
čių Gerovės ir Darbo Organizacija. Dar kitose stovy
klose rinktų komitetų veikla suprastinta, pritaikant juos 
prie naujosios organizacijos paskirties. Žodžiu, visiško 
vienodumo tremtinių bendruomenės organizaciniame 
gyvenime tuo tarpu dar nėra. Tas gyvenimas šiuo metu 
anglų zonoje yra reformų ženkle .

Tenka konstatuoti ir tam tikrą stovyklų pertvarkymą 
anglų zonoje. Tremtinių gyvenimas šioje zonoje yra 
išsimėtęs tarp daugelio stovyklų, kurių didumas siekia 
nuo keliasdešimt iki kelių šimtų ar net vieno, kito 
tūkstančio gyventojų. Stovyklose tautybėmis D. P. trem

tiniai gyvena mišriai. Anksčiau kelios^ stovyklose tremti
nius pamėginta sugrupuoti atskirai tautybėmis. Praktika 
parodė, kad tokiosė stovyklose tautybės gyvenimas 
vyksta sklandžiau. Jau vien tas koloniją daro veiklesnę, 
kad vienos tautybės sukoncentruojama daugiau pajėgų. 
Bet t\ai atskiri atsitikimai. Šiaip jau tremtiniai anglų 
zonoje gyvena tautybėmis mišriose stovyklose.

Tenka dar pažymėti stovyklų pertvarkymą dides
niais vienetais. Anglų zonoje einama prie mažesnių sto
vyklų subūrimo Į didesnes su keliais tūkstančiais trem
tinių. Ar tas palies visoje zonoje dabar esančias sto
vyklas, sunku pasakyti. Praktikoje, žinoma, tenka skai
tytis ir su aplinkybėmis, kurios šiam nusistatymui yra 
palankios. Bet jau pradžia šia kryptimi padaryta. Taip, 
viena tokių stovyklų Įsteigta tarp Bremeno ir Ham
burgo, Seedorfe, 5 km. nuo Zeveno miestelio. ” šią 
stovyklą atkelta Dorverdeno Montgomery vardo stovy
kla, dalis Fišbeko ir Buxtehudes stovykla. Turima žinių, 
kad į čia numatoma dar atkelti keletą kitų stovyklų, 
pvz. Uchtės ir Meerbecko. Tuo būdu sudaroma didelė, 
kelių tūkstančių D. P. tremtinių stovykla. Kita didelė 
stovykla numatoma padaryti ’Hanoveryje. Stovyklų 
sukėlimų didesniais vienetais, mažinant jų skaičių, anglų 
zonoje yra ar dar ruošiama ir daugiau.

Tremtinius subūrus į didesnes stovyklas, jų bendruo
menės organizacinis gyvenimas, be abejo, Įgaus naują 
veidą. Tremtinių gyvenimas turės pagyvėti jau vien dėl 
to, kad tokioj kolonijoj atsiras daugiau pajėgų. Iš 
kitos pusės — gal būt ir tremtinių atstovavimas bei- 
reprezentavimas, subūrus didesniais vienetais, bus 
patogesnis. '

UNRRA - os vadovybė dabar ruošia planus tremtinių 
darbo problemai išspręsti. UNRRA - os direktorius 
anglų zonai Sir Raphael Cilento paskelbė dalį instrukcijų 
darbo programai Įgyvendinti.

Pirmiausia nurodyta, kad pirmas darbo programos 
vykdymo laipsnis yra rūpestingas profesinis D. P. asmenų 
surašymas ir suklasifikavimas. Šis surašymas anglų 
zonoje jau pradėtas. Tuo surašymu norima tiksliai nus
tatyti kiek kurių profesijų bei klasifikacijų tremtinių 
šioje zonoje yra. Šios žinios reikalingos tremtinius 
aprūpinant darbu ir tuo atveju, jeigu tremtiniams tektų 
iškeliauti į kitus kraštus. Be to, šią registraciją pravesti 
skatina ir karinės administracijos sluoksniuose auganti 
darbo jėgos paklausa. Registracija liečia visus D. P. 
darbinguosius tremtinius, pradedant 16 metų amžiaus. 
Išimtys daromos tiktai tiems, kuri negali dirbti dėl fi
zinių bei psichinių trūkumų ir globoja mažus vaikus ar 
slaugo ligonius bei nedarbinguosius.

Registracijai nustatyta 10 profesinių klasifikacijų, 
būtent: 1) administracija, kontora, komercija; 2) kasy
klos, chemikalai ir perdirbimas; 3) statyba ir Įrengimai; 
4) žemės ūkis, miškininkystė, maisto gamyba, pienininky
stė; 5) sveikata ir sanitarija; 6) susisiekimas, transportas; 
7) specialūs verslai (amatai, patarnavimai ir kt.); 8) spe
cialybių profesijos ir menas (visos, išskyrus sveikatą ir 
sanitariją); 9) metalo darbai ir 10) Įvairūs verslai.

Registracijos instiukcijoje aiškiai nurodyta, kurios 
profesijos į kurią klasifikacijos grupę patenka. Čia pat 
yra konkretus apibūdinimas, kokius reikalavimus turi 
atitikti kiekvienos specialybės profesionalas. Kiekvie
nam darbingam UNRRA - os globojamam tremtiniui su
rašoma darbo kortelė. Joje yra šios žinios: asmens, pa
grindinė ir antraeilė profesija, gali ar negali repatri
juoti, mokslo cenzas, kalbų mokėjimas, nori ar nenori 
dirbti ir sveikatos bei fizinis stovis.

Žodžiu, tremtinių gyvenimas anglų zonoje yra re
formų ženkle ir naujų galimybių išvakarėse.

As.

Saukiamas D. Britanijos lietuviu 
kongresas

„Išeivių Draugo" (Nr. 22) pranešimu, Londono Lie
tuvių Federacijos Taryba gegužės mėn. 26 d. savo posėdy 
tarėsi Didžiosios Britanijos lietuvių kongreso reikalu ir 
pasiūlė Vidurinės Anglijos ir Škotijos lietuvių koloni
joms į tokį kongresą Londone susirinkti liepos 13—14 
d. d. Nors ir nebuvo gauti iš visų lietuvių kolonijų 
atsakymai, tačiau Federacijos Taryba šiam kongresui 
pradėjo ruoštis ir, minėto laikraščio pranešimu, sudarytos 
rezoliucijų, mandatų, spaudos, priėmimo, nakvynių ir kt. 
komisijos. Tarp kitų kongreso tikslų, minimi atitinkami 
nutarimai Lietuvos laisvės reikalu ir pasitarimai dėl lie
tuviškosios ' ateivijos Didž. Britanijoje glaudesnio santy
kiavimo/

f
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10 psi. M ū s-ii Viltis Nr. 17—18

e® (SMfii K MT a NI l^fFA u p o s
„Pabaltijo valstybes ir Pasaulio Saugumo Organizacija“

Tokiu pavadinimu Latvijos pasiuntinybė Vašingto
ne 1945 m. anglų kalba išleido 60 psl. dydžio brošiūrą, 
kuri gali būti įdomi ir pabaltiečiams Vokietijoje. Dides
nę knygos dalį apima trumpa istorinė apžvalga apie 
Pabaltijo likimą tarp pirmojo ir antrojo pasaulinio karo, 
pabrėžiant jo suklestėjimą valstybinės nepriklausomybės
laikotarpiu, suminint svarbesnes sutartis su abiejaiš di
džiaisiais kaimynais, kurios draudė naudotis karu ir 
agresija kaip tarptautinės politikos įrankiu. Istorinės 
apžvalgos pabaigoje autorius konstatuoja, kad Pabaltijo 
valstybės gyveno darbščiose agrarinėse demokratijose. 
Jis cituoja kelių anglų stebėtojų išvadas apie Pa
baltijo valstybėse pasiektus laimėjimus, pvz., „Continen
tal Stakes" (1944) autorius 0. Keuns rašo: „Šios trys 
mažos valstybės pasiekė tokios žymios pažangos visose 
gyvenimo srityse, kad galėjo būti pavyzdžiu pasauliui 
taikos, bendrosios gerovės ir progreso atžvilgiu." Kitas 
publicistas B. Newman knygoje „The New Europa" 
(1943) pastabiai apibūdina Latvijos atsiekimus tokiais 
žodžiais: „Latvijai nieko kito netrūko, kaip tik tai, kas 
jai buvo atimta — dar 20 taikingi} metų".

Prieidamas prie savo tikrosios temos, Dr. A. Bil- 
manis peržvelgia Pabaltijo valstybių neutralumo politi
ką ir išnagrinėja aplinkybes, kuriose įvyko okupacija. 
Knygos konstruktyviojoje dalyje, kuri, gaila, yra per 
daug trumpa, autorius nurodo, kad prie darbartinės 
ginklų technikos, visuomet bus grąsinama Skandina
vijos valsybių, žiemvakarių ir Vidurio Europos saugu
mui, jei Pabaltijo valstybėse kuri nors didžioji valstybė 
galės įsirengti savo oro užpuolimų bazes. Kartu su tuo 
grius visos Europos saugumo sistema. Todėl reiktų siekti 
Pabaltijo valstybių neutralizacijos pagal Šveicarijos 
pavyzdį, ir joms duoti JAV panaši valstybinė santvarka. 
Tokia regionali unija yra galima dėl visų 3 Pabaltijo 
valstybių esminio lygumo; jas skiria tik kalbos, jos 
turi bendrą istoriją ir tradicijas, vienodą socialinę ir 
ūkinę struktūrą, vienodą geopolįtišką padėtį, pagarbą 
demokratinei santvarkai ir privačiai nuosavybei. Pa
baltijo valstybių gyventojų skaičius (6 mil.) yra lygus 
Australijos gyventojų skaičiui, bet teritorija didesnė, 
kaip daugelio Europos valstybių. Tokio Pabaltijo Jungti
nės Valstybės galėtų būti partneriu Pasaulio Taikos ir 
Saugumo Organizacijoje. Baigdamas autorius primena 
deklaracijas, kurios duotos mažųjų tautų atžvilgiu, ir 
gale cituoja tuometinio JAV Užsienių Reikalų Mini- 
sterio Eduardo R. Štetiniaus žodžius iš 1945 m. baland
žio 6 d. kalbos: „Nė viena kita tauta pasaulyje nėra 
parodžiusi didesnio susidomėjimo mažųjų ’.tautų nepri
klausomybe ir jų teisėmis pačioms tvarkyti savo reika
lus, kaip JAV. Tai yra pagrindinis principas kaip mūsų 
taikos politikoje, taip ir santykiuose su visomis tauto
mis . . . Kaip mažųjų, taip didžiųjų tautų vienintelė 
viltis yra taika pagrįstas pasaulis, kad didžiųjų vals
tybių ūkinė ir karinė galia galėtų būti teisingai pavar
tota visų tautų bendrai gerovei. Kitu atveju pasau
lyje įsiviešpataus anarchija, kurioje pirmiausia po kojų 
bus pamintos mažosios tautos". (,^Tėvzeme" Nr. 41)

R. ZUIKOS VYRŲ CHORAS DAINUOJA HAMBURGO 
RADIOFONE

Roberto Zuikos vyrų choras iš Lūbecko, pradė
damas savo gastroles, pirmiausia atvyko į Hamburgo 
radiofoną, kuriame plokštelėse įamžino 12 latvių liau
dies ir originalių dainų. Minėtas dainas Hamburgo sių
stuvas artimiausiu laiku perduos Europos tautų muzi
kinių popiečių metu,.

Po to chords svečiavosi Altgargės Geesthachtb, 
Špakenbergo ir Juodosios stovyklose ir Hamburgo Pa
baltijo Universitete su vertingais koncertais.

Rob. Zuikos vyrų choras susiorganizavo jau pereitais 
metais karių stovykloje Putlose („Tėvzeme" Nr. 41)

LATVIŲ TAUTOS MENO PARODA ESLINGENE
Eslingeno latvių kolonijos švietimo ir kultūros skyrius 

suruošė latvių išdirbinių ir tautinio meuo parodą, kuri 
gegužės 25 d. atidaryta. t

Paroda įruošta 4 plačiose ir erdviose patalpose. 
Įnirtingai reprezentuojami audiniai, siuvinėjimai, raš
tuoti mezginiai, Rucavos, Nicos, Valmieros, Rygos ir 
Žiemių Vidžemės tautiniai drabužiai. Atskirus parodos 
skyrius įrengė ir sutvarkė žymūs, latvių menininkai. 
Mažas, bet, įspūdingas yra knygų leidyklos „Gramatu 
Draugs" skyrius su savo nedaugeliu, bet gražiomis kny
gomis. Gerai atstovaujama ir latvių tremtinių spauda. 

Tautos meno parodoje dalyvauja 150 dalyvių su 1500 
eksponatų. Dauguma eksponatų atsivežta kartų iš Latvi
jos, kitas dalis pagaminta ištrėmime.

(„Tėvzeme" Nr. 41)

SVARBUS PRANEŠIMAS
Ryšium su kai kurių radio ir laikraščių išplatintais 

gandais, būk tai Pabaltijo pabėgėliai bus verčiami /aru 
grįžti namo, JAV užs. reik, ministerijos patarėjas pabė
gėlių ir DP reikalams G. L. Warren balandžio 2 d. 
pranešė raštu Lietuvos Informacijų Biurui New-Yorke 
sekantį: „Jau generolas Mc. Narney savo laiku aiškiai 
pasakė, kad iš viso niekad nebuvo iškeltas klausimas 
dėl Vokietijoje esančių pabaltiečių repatriacijos pri
verstinu būdu į gimtinę ir yra nesuprantama, kaip to
kia klaidinga informacija galėjo būti priskirta JAV 
aukštosios karinės valdžios šaltiniams Vokietijoje. Ne
žiūrint į tai, ar Pabaltijo pabėgėliai yra asmenys, kurie 
buvo pašaukti "prieverstiniems darbams, ar atsirado 
Vokietijoje savanoriškai, juos aprūpins UNRRA-os 
stovyklose JAV valdžia taip pat, kaip kitus Jungtinių 
Tautų išvietintus asmenis. Tiktai tais atsitikimais, jei 
apie kokį Pabaltijo pabėgėlį bus gauti parodymai, 
kad jis yra buvęs nacių kolaborantas; eis asmuo bus 
nedelsiant pašalintas iš DP stovyklos.

MENO STUDIJA MEERBECKE
Jau ilgesnį laiką Meebecke gyveną menininkai buvo 

susibūrę į meno ratelį, kuriam visą laiką vadovavo 
žinoma* menininkas grafikas — Aleks. Kr u k a'. Dabar 
jau su oficialia UNRRA — os parama Meerbeckp 
įkurta Meno Studija. Studijos vedėju UNRRA pakvietė 
tapytoją Erastą Šveics. Meno Studijoje yra tapybos, 
grafikos ir išraiškos klasės. Tapybą dėsto E. Šveics, 
grafiką — A. Kruka, o išraišką kol kas — E. i Šveics, 
bet norima pakviesti šios srities specialistą prof. E. 
Dzeni.' Studija lektoriais nori pritraukti ir daugiau 
žymių latvių menininkų.

UNNRA - o* vadovybė stengiasi studiją aprūpinti 
dažais ir kitomis būtinai reikalingomis medžiagomis. 
Studija prieinama visiems stovyklos D. P., jos sąstatas 
yra tarptautinis, nors su latvių dauguma.

(^Tėvzeme" Nr. 43)

Lietuviu kunigu studijų dienos
Pačiame pavasario gražume, prieš pat Sekmines, bir

želio 4—6 d. d. į Hanau stovyklą buvo suvažiavę ištrė
mime gyvenantieji lietuvių kat. kunigai trijų dienų 
studijoms.

Į suvažiavimą atvyko J. E. vyskupai Brizgys ir Pa- 
dolskis, Šv. Sosto delegatas kan. F. Kapočius, visa eilė 
žymiųjų katalikų veikėjų, daktarų, profesorių ir iš visų 
trijų — amerikiečių, anglų ir prancūzų valdomų zonų- 
virs 160 kunigų.

Suvažiavinias prasidėjo birželio 4 d. J. E. vyskupo 
Brizgio pamaldomis. Suvažiavimas savo trijų dienų 
studijose išklausė žymių mokslo daktarų, profesorių ir 
dvasiškių turiningus pranešimus, paskaitas ir referatus, 
kuriuose buvo nagrinėjami religiniai tremtinių gyvenimo 
bruožai, religinio ir dorovinio lietuvių gyvenimo orga
nizavimas. Aptarta dvasiniai kunigų reikalai ir paliestas 
pamaldų organizavimas ištrėmime.

Suvažiavimą paįvairino Šv. Kazimiero garbei lite
ratūrinė akademija. Čia suvažiavimas išklausė apie šven
tąjį literatūrinę paskaitą iZ buvo paskaityta novelių, 
kurias skaitė į suvažiavimą atvykę patys autoriai.

Suvažiavimo proga smuikininkas Vasyliūnas davė re
liginės muzikos ir Hanau ansamblis, vadovaujamas mu
ziko Broniaus Jonušo, gražių giesmių religinius kon
certus.

Suvažiavimui baigiantis, J. E. vyskupas Brizgys su 
stovyklos gyventojais vietinėje bažnyčioje nuoširdžiai 
atsisveikino. Ta proga atlaikė pamaldas ir pasakė gražų 
pamokslą, kuriame iškėlė šios stovyklos gyventojų pa
rodytą didelę meilę priimant suvažiavimo dalyvius, 
pasidžiaugė gražiu susiklausymu ir tinkaųia religine 
praktika. Baigdamas J. E. Vyskupas padrąsino tikinčiuo
sius sekti Dievo rodomu keliu, o mes būsime tikrai 
verti užimti prideramą mums vietą pasaulyje. Tuo pačiu 
suteikė ir ganytojišką palaiminimą.

Vakare,. prieš koncertą, vietos klebonas stovyklos 
gyventojams pareiškė padėką už parodytą didelę p&ramą.

TAUTINĖ DELEGATŪRA ĮSIKŪRĖ WIESBADENE
Šv. Tėvas, atj'ausdamas tremtinių reikalus, Vokietijoje 

įsteigė specialią savų delegatūrą. Ji apima lietuvių 
tremtinių, esančių Vokietijoje ir Austrijoje, religinį gy
venimą. Lietuvių Tautinės Delegatūros atstovu Šv. Tėvas 
paskyrė Kauno Kapitulos kanauninką F. Kapočių. Lie
tuvių’Tautinė Delegatūra apima ir latvių bei estų trem
tinių katalikų reikalus, nes jiems atskirai delegato 
nepaskirta.

Tautinė Delegatūra įsikūrė Wiesbadene. Ji veikia pil
nomis Ordinare jato^ t. y. Vyskupijos Valdytojo teisėmis. 
Mūsų Tautinės Delegatūros Adresas: Nationaler Delegat 
des Hl. Stuhles fur Litauer in Deutschland und Oster- 
veich, (16) Wiesbaden, Frankfurterstr. 14.

Tautinei Delegatūrai įsikurti ir sėkmingai veiklai 
išplėsti yra reikalinga moralinė ir materialinė tikin
čiųjų parama. Tuo tikslu per Šeštines ir pirmąjį birželio 
men. sekmadienį tremtinių bažnyčiose buvo renkamos 
aukos.

LAUŽUI LIEPSNOJANT,
Fuldos Liet. Stovyklos L. S. S. „Pilies4* Tunto vien

kartinis leidinys Šv. Jurgio ir Motinos Dienai paminėti.
Tai 22 psl. knygutė, parašyta, suredaguota ir išleista 

vietos skautų jėgomis. Šalia žodinės medžiagos, apstoka 
fotografijų,* vaizduojančių vietinio skautų tunto gyve
nimą. Viršelį piešė sklt. P. Noreika, redagavo sklt. B. 
Žalys.

TRUMPA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
Meerbecke J. Braz-is š. m. gegužės mėn. išleido rota

torium spausdintą 34 psl. trumpą anglų kalbos grama
tiką, kurioje trumpai paliečiamos visos kalbos dalys it 
sakinių sudarymas. Gramatiką sudarant, naudotasi M. R. 
Arnold, dr.' Ising, Langescheidet ir kt.

LATVIŲ OPERA IŠTRĖMIME
Oldenburge latvių menininkai rengtasi pastatyti P. 

Mascagni operą „Ūkininko garbė". Šiai operai pastatyti 
talkininkauja Meerbecke ir Blombergo latvių teatrai. 
Pastatyme dalyvauja solistaidainininkai: Rygos operos 
ir radiofono solistė Paula Brivkalne, Liepojos operos 
solistai Arnolds Obšteins, Edgars Petrevicš, Mirdza 
Piekalnite ir Rygos radiofono dainininkė Alma Skudra.

Šv. Sosto Delegatas lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje 
kan. F. Kapočius suvažiavimo dalyvių vardu pareiškė 
suvažiavimo organizatoriams, Hanau lietuvių stovyklos 
komitetui, visai visuomenei, amerikiečių karinei valdžiai 
ir vietos UNRRA-i daug šiltų padėkos žodžių.

Po to suvažiavimą sveikino lietuvių evangelikų vardu 
kun. Neimonas, kuris iškėlė daug gražių, bendrų ti
kintiesiems minčių ir prašė perduoti tuos nuoširdžius 
sveikinimus Šv. Tėvui. Taip pat gražių minčių pareiškė 
komiteto, mokyklų, ir organizacijų vardu sveikinusieji 
kalbėtojai.

Po koncerto svečiams buvo suruošta bendra va
karienė.

Ta proga uzsimintinos ir stovyklos nuotaikos su
važiavimo metu

Jau iš vakaro prieš suvažiavimą pradėjo veikti infor
macijos biuras, kuriame V. Urboias budėjo visą suvažia
vimo laiką. Svečių patarnavimamas pasiruošę skautai 
nulydėdavo atvykusius į apsigyventi skirtas vietas ir 
teikė kitus patarnavimus.

Nakvynes parūpinti svečiams ypačiai nuoširdžiai pa
dėjo namų blokų atstovės moterys ir moterų komitetas. 
Jos gana daug rūpesčių įdėjo ir maistą renkant. Hanau 
lietuvių bendruomenė, kuri pati neturi jokiu maisto 
atsargų ir daugelį suvažiavimų maistu noriai sušelpė, 
šiuo atveju taip pat ištiesė savo dosnią ranką ir skyrė 
nuo savo burnos nutraukdama geriausius maisto pro
duktus. Suvažiavimo dalyviai maitinosi valgykloje, tvar
komoje p. Urbonienės ir kt.

Vietos lietuvių stovyklos technikinio biuro inžinierių 
ir gyventojų pagalba gražiai ir jaukiai atremontuota 
stovyklos koplytėlė.

Suvažiavimo metu vyravus šventiška nuotaika rodė, 
kad šis suvažiavimas iš kitų išsiskyrė ir viso šito iš
ryškinimo nuopelnai skirtini mūsų dvasios vadovams — 
suvažiavimo dalyviams ir niekad nenuilstančiai, parodan
čiai daug lietuviškos širdies, Hanau lietuvių bendruo
menei. Jrg. jn.
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Šalutiniai atomo skaldymo produktai
Antras svarbus dalykas, kad, atomui skylant, 

išspinduliuojami spinduliai, panašūs į radiumo, tačiau 
labiau skarbūs ir naikiną. Kiekvieno pflRFtiškai naudo
jamo atominės energijos kiekio pagaminamieji spindu
liai turi daug didesnę naikinamąją galią už daugelio 
tūkstančių gramų radiumo. Be to, šiuo pasikeitimo mo
mentu susidaro nuodingos, radioaktyvios dujos. Kadangi 
uranas ir šiaip yra nuodingas, tenka griebtis ypatingų 
apsaugos priemonių, kad apsaugojus dirbančiojo 'perso
nalo gyvybę ir sveikatą.

Uraną skaldant, naujai' gautieji atomai yra kintą ir 
radioaktyvūs. Jie darosi pastovūs tik išspinduliuodami 
labai skvarbius spindulius, kurie susideda iš elektronų, 
neutronų ir Rentgeno spindulių ir yra pavojingi gyvybei 
bei sveikatai. Tačiau, lygiai kaip Rentgeno ir radiumo 
spinduliai, jie gali turėti naudingų savybių. Pvz., jie 
galėtų pavaduoti didelius kiekius radiumo ligų gydyme, 
pakeisti daugelį sudėtingų Rentgeno aparatūrų, industri
joj pavartoti liejiniams, šveisavimo siūlėms patikrinti, 
kurių negalima nustatyti išoriniai apžiūrėjant.

Daugelis šių naujai gautų medžiagų, kaip pasakyta 
anksčiau, ne tik radioaktyvios, bet ir nuodingos. Vienos 
jų yra dujų pavidalo, kitos ne. Kiekvienas įrengimas*, 
kuris naudojamas iš urano gautai energijai, turi būti 
taip sukonstruotas, kad žmonės būtų apsaugoti nuo 
spindulių ir kylančių dujų. Yra būtina uraną laikyti sto
rame švino apvalkale, kuris visiškai nepraleistų oro. 
Kadangi visi įrengimai niekada nėra pilni, būtinos prie 
darbo aparato automatiškos rodyklės, rodančios kylančias 
dujas.

Tam tikrą laiką vartotas urano stulpelis susirinkusių,, 
naujai pagamintų atomų „užnuodijamas.* Šios nuodingos 
medžiagos reikia pašalinti, kad stulpelis vėl atgautų 
pilną veikimą. Tada dar kyla klausimas, kas daryti su 
dideliu nuodingų medžiagų kiekiu. Į tai būtinai reikia 
atsižvelgti, kad neapnuodijus oro, žemės ar vandens.

Gaminant plutoniumą atominei bombai, buvo sunau
dota labai daug vandens, kurio užtektų aprūpinti vidu
tinio dydžio miestui. Šis vanduo buvo taip radioaktyvus 
ir nuodingas, kad savaitėmis stovėjo tvenkinyje, kol jo 
radioaktyvumas pasidarė nepavojingas. Po to vanduo 
nustatytais kiekiais, kad nepakenktų žuvims ir kitiems 
gyviams, buvo suleidžiamas į upę.

Turėdami tai prieš akis, galėtume paklausti, kokiomis 
sąlygomis galėtume, sulaukti greito ir praktiško atomi
nės energijos realizavimo. Imant dėmesin tik finansinę 
pusę, atominė energija, atrodo, negalėtų'lenktyniauti su 
kitomis degamomis medžiagomis. Tuo tarpu visa 
naudingos energijos vertė yra tik maža gamybos 
išlaidų dalelė. Tik elektros energijai pagaminti degamųjų 
medžiagų išlaidos sudaro 2O°/o. Prileidę, kad didžiu
lių urano jėgainių įrengimas būtų galimas, tai degamųjų 
medžiagų sutaupymo išlaidos, paskyrus didesnes lėšas 
šių naujos rūšies įmonių įrengimams, būtų išlygintos. 
Ypač visiškai nepakeliamos išlaidos būtų, pakeičiant 
senąsias šilimines jėgaines į atominės energijos. Taip 
pat ir statybiniai tų jėgainių įrengimai ir padėtis mažai 
būtų tinkami perstatyti. Pirmasis, praktiškas šių idėjų 
įgyvendinimas yra naujų, didžiulių įmonių suplanavimas.

Laikui bėgant, uranas turėtų visiškai išstumti ir 
didžiai vertingus energijos šaltinius. Uranas yra mažai 
pritaikomas kitiems tikslams, kaip nafta ir anglys, kurie 
duoda žaliavos chemijos ir metalo industrijai. Todėl, 
žiūrint iš ūkinio taško, teisingiau yra panaudoti uraną 
kaip energijos šaltinį, negu prieš laiką išsemti kitus 
degamų medžiagų išteklius.

Greitu, laiku tikrai bus išvystytos dvi sritys atominei 
energijai išnaudoti. Viena, kuri, nežiūrint didenių 
išlaidų, turi aiškią pirmenybę, antra, kuri nori išnaudoti 
šalutinius skaldymo produktus. Kokia pirmenybę turi 
dabar žymiausia energija prieš gaunamą iš kitų degamų 
medžiagų? Pirmiausia koncentruota forma, kurioje 
energija pątiekiama. Degamų medžiagų pareikalavimas 
sumažinamas iki minimum, ir tik degamoms medžiagoms 
laikvta erdvė gali būti panaudota papildomai siuntai. 
Tačiau tai nėra grynas sutaupymas, nes personalo apsau
ga nuo spindulių reikalinga sunkios uždangos uranui ir 
nepaprastų apsaugos* priemonių prieš nuodingų dujų 
ištekėjimą. Pagerintos pompos, šilimos kitimo įrengimai 
ir automatiški vairavimo prietaisai, kurie išrasti dirbant 
atominę bombą, palengvino darbus šioje srityje. Toji pir
menybė bus pakankamai didelė ilgų distancijų trans
portui laivais, traukiniais, iš tolo valdomais lėktuvais 
ir raketiniais užtaisais panaudoti. Pats, atominės energi
jos šaltinii) ir įgulai apsaugos svoris turėtų būti daug 
mažesnis, negu reikiamos , degamos medžiagos svoris 
transokeaniniam skridimui.

Vietose, kurios yra toli nuo kitų degamos medžiagos 
išteklių ir kur nėra jokių savo transporto, galimybių, 
pagal sąlygas atominė energija ūkiškai gal būti pato
gesnė už anglis ir ,naftą. Pvz., eksploatuojamos rūdos 
kasyklos, kurios yra toli nuo geležinkelių arba vandens

kelių, atominės energijos pagalba rūdos iškasimas ir'jjos 
valymas galimas palengvinti iki tokio laipsnio, kad jos 
transportas, pasirodo, būtų praktiškiausias oro keliu.

Apie skaldymo produktų radioaktyvumą iki šiol nieko 
nepaskelbta, tačiau yra visai aišku, kad yra gauta labai 
daug tokių radioaktyvių medžiagų. H. D. Sinytb savo 
„Atomic Energy" tvirtina, kad skaldymo produktų, kurie 
buvo pagaminti per 24 vai. darbą vienos 100000 klw. 
grandinės reakcijos stulpelio užtektų didelei sričiai pa
daryti negyvenamai. Šiems produktams yra dar ir kiti 
panaudojimo tikslai, nebūtinai naikinimo. Dideli kiekiai 
gali būti panaudojami ligoninėse gydymui; industrija 
gali vartoti juos metalų bandymams, vietoj didžiulių ir 
komplikuotų Rentgeno aparatūrų. Aukštosios mokyklos 
ir universitetai 'gali panaudoti juos fizikos, chemijos, 
metalurgijos, biologijos ir medicinos tyrimų tikslams. » 
Be abejonės, kai tik jos bus pagamintos didesniais 
kiekiais, bus išrastos šioms medžiagoms ir pritaikymo 
galimybės.

Pirmosios urano įmonės galėtų būti įrengtos pirmoj 
eilėj tyrimų tikslams ir radioaktyvių medžiagų gamybai, 
kur energija liktų kaip šalutinis produktas. Atominės 
bombos tyrimo darbuose tikslas buvo plutoniūmo paga
minimas. Šiam tyrimui buvo sunaudoti milžiniški energi- 

" jos kiekiai. Tačiau nebuvo bandyta energiją kaip nors 
išnaudoti vispusiškai, kadangi tada pirmajame plane 
buvo atominės bombos pagaminimo problema. O ener
gija, daugiau kaip šalutinis produktas, buvo nuleista 
į Columbia-River. Gali būti, kad tolimesni urano stul
peliai bus padaryti tikslu radioaktyvioms medžiagoms 
arba retiems elementams pagaminti; o iš to pagaminta

Lietuviai
Italijoj visą laiką buvo kuklutė lietuvių kolonija. 

Šis karas dar apie 1.000 mūsų tautiečių nubloškė į Vi
duržemio . jūron išsikišusį Apeninų pusiaęalį. D. Britanijos 
lietuvių savaitraštis „Išeivių Draugas" (Nr. 22) apie 
lietuvius Italijoj paduoda šiek tiek žinių. Kaip šis lai
kraštis rašo, dalis buv. prievarta vokiečių įjungtų mūsų 
žmonių į karinius darbus Italijoj, dar ir šiuo metu 
tebėra belaisvių stovyklos^, o kiti, kurie karui baigiantis 
įstojo į Vakarų sąjungininkų kariuomenę, ir dabar tuose 
daliniuose tebetarnauja, tuo tarpu turi sotų gyvenimą, 
tik, be abejo, gyvena amžinu Tėvynės Lietuvos ilgesiu.

Kita dalis gyvena UNRRA-os išlaikomose pabėgėlių 
stovyklose, panašiai, kaip ir mes Vokietijoje. Tik tenykš
čiai lietuviai labai jaučia lietuviškos spaudos ir lietu
viškų knygų trūkumą. Kada nekada pripuolamai patenka 
į Italijoj gyvenančių lietuvių rankas gimtąja kalba lai
kraščio senas numeris.

Dar prieš karą Italijoj .gyvenę lietuviai sudaro taip 
pat nemažą būrelį, prie kurių yra prisijungę ir vėliau 
atvykę, , daugiausia studentai ir klierikai bei kunigai, 
kurie pereitais metais iŠ Vokietijos nuvyko į Romą 
baigti bei pagilinti studijas. '

Kunigai bei klierikai laikinai yra apsigyvenę Tėvų 
Jėzuitų patalpose Romoje ir sudaro vadinamą Lietnvių 
šv. Kazimiero kolegiją, kuriai vadovauja buv. Vilniaus 
Kunigų Seminarijos lektorius prof. L. Tulaba. Jėzuitai

Paieškojimai
DAUKŠAI Petras ir Povilas, gyv. BayreutlJWendel- 

hofen lietuvių stovykloje, ieško Vandos Daukšaitės, 
giminių ir pažįstamų.

MOCKEVIČIENE Petronėlė — Fulda, Lit. Lager 
-t— ieško: sesers Onos Reiterienės ir dukters Onos Ulvi- 
kienės.

TAROZA Stasys — Fulda, Ljt. Lager — ieško: 
Olendros Juozo, Kvietkausko Vlado, Makaro Jono ir 
Barausko Juozo.

BUTKŪNAS — Butkevičius Vytautas prašomas 
atsiliepti Liet. Raud. Kryžiaus Lūbecko skyr. (Unter- 
trave 111—112). ^Žinantieji jo likimą prašomi siųsti 
žinias ten pat.

JUODVALKIS Petras, gyv. Scheinfeld (Mfr) SchloB 
Schwarzenberg — ieško brolio Antano ir pažįstamų sa
viškių.

VYŠNIAUSKAS J., gyv. Schweinfurt, Fw. Fischerpl. 
26—6, ieško Vyšniauskaitės Alfredos, paimtos į Luft- 
waffę (adr.: Wahlitj bei Magdeburg).

SVETINSKAITĖ Eleonora, gyv. Schweinfurt, f’r. 
Schubertstr. 14a ieško: Sofijos ir Vytauto Simonavičių, 
Elenos Aismonticnės ir Elzės Kasmauskaitės.

Inž. BARANAUSKAS Kazys, gyv. Wiesbaden, DP 
Camp 563, prašo, atsiliepti gimines ir pažįstamus, ypa
tingai Klajūną Vladą. 

energija bus panaudota mašinoms varyti — garo ma
šinoms, turbinoms arba šilimos gamybai fabrikacijos 
procese.

Po to galėtų atsirasti nauji atominės energijos panau
dojimo tikslai, pvz., prileidžiant, kad būtų pasiekta pa
kankamai aukšta temperatūra,galėtų būti įvykdyta daug 
cheminių ir metalurginių pakeitimo procesų, kurie tuo 
tarpu dar negalimi.

Be abejo, sprogdinant atominę bombą, buvo pasiekta 
ypač nepaprastai aukštos temperatūros. Jei pavyktų ją 
suvaldyti, šios rūšies temperatūra turėtų daugeriopą 
pritaikymą. s

Visa tai sutraukiant, galima pasakyti, kad vienintelis 
atominės energijos šaltinis, kuris laikinai žinomas, yra 
manas arba jo derivatas plutoniumas. Šių medžiagų, kol 
jos ‘ gali būti naudojamos jėgai gaminti, išvalymo meto
das, atrodo, bus perbrangus, kad jas visuotinai pritai
kius jėgainėms. Vis dėl to tam tikrais atvejais 
ji bus labai naudinga, pvz., kai eina reikalas apie dide
lių atstumų transportą arba jėgaines, kurioms negalima 
pristatyti kitų degamų medžiagų. Taip pat yra galimybė 
įrengti urano skaldymo įmones radioaktyvių medžiagų 
ir naujų elementų gamybai, kur energija mašinoms 
varyti ar industriniams tyrimams būtų gaminama kaip 
šalutinis produktas. Taip pat atominė energija gali būti 
panaudota tokiems reiškiniams pasiekti, kurie ligšiol 
buvo nepasiekiami, pvz., pagaminti labai aukštą tempera
tūrą.

Gwilym Owen
(„Die Amerikanische Rundschau" Nr. 7)

Italijoj
ir marijonai studentai kunigai ir klierikai gyvena atski
rose savo luomo vienuolių kolegijose.

Pasauliečiai studentai gyvena įvairiose vietose ir 
studijuoja Italijos universitetuose. Apie 20 studentų 
gyvena Tėvu Saleziečių vadovaujamame bendrabutyje 
Romoje. Kita 20 studentų studijuoja įvairiuose Italijos 
miestuose: Romoje, Bolonijoje, Neapolyje, Florencijoje 
ir Milane. Jie išlaikomi Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Fondo lėšomis.

Iki šiol B. A. L. F. Italijos skyriui vadovavo Lietuvos 
Ministeris prie Šv. Sosto St. Girdvainis. Komitete drauge 
dirbo V. Lozoraitienė, kun. dr. V. Pavalkis, inž. dr. E. 
Karanauskas ir kun. J. SakeviČius St. Girdvainiui dėl tie
sioginių savo pareigų atsisakius iš pirmininko pareigų, 
BALF įgaliotiniu Italijai paskirtas kūn. dr. V. -Paval- * 
kis. Jo padėjėjais išrinkti A. Gavrilienė ir inž. K. Ga- 
briūnas. Reikalų vedėjo pareigose ir toliau dirba inž. dr. 
E. Karanauskas.

FLENSBURGO LIETUVIŲ METRAŠTĮ
„Dienos be Tėvynės" amerikiečių okupuotoj Vokieti

jos zonoj gyvenantieji gali įsigyti Hanau Lietuvių 
pašte, prisiuntę pinigus už knygą sekančiu adresu: 
(16) Hanajn, Lamboystr., Litauer Lager. Knyga kainoja 
RM 100,— ir RM 3,— reikalinga pašto išlaidoms pa
dengti. Prisiuntus pinigus, knyga tuoj bus pasiųsta re
gistruota siunta.* Galima užsisakyti pavieniui ir suda
rant stovyklose gyvenančiųjų grupinius sąrašus.

PRAĖJUSIO NUMERIO
„Mūsų Vilties* formatas buvo nenormalus, ir skaityto 
jus prašome už tai atleisti. Dėl šito nenormalumo nėra 
kalta laikraščio Redakcija ir Administracija, nes šian
dieniniai popieriaus parūpinamo sunkumai nugali ir ge
rus norus.

POVYLAITIS Juozas iš Keturvalakių km., Kybartų 
valse., gyjv. Memmingen, Lit. Lager — ieško: brolio 
Antano Povylaičio su šeima, Juozo Smilgiaus, Jono 
Jesukaičio, Stasio Andriukaičio, giminių bei pažįstamų.

RAČIŪNAS Pranas, gyv. Augsburg — Hochfeld 9/32 
Lit. Lager ieško: Pernaravičiaus Broniaus su šeima ir 
agr- Žemaičio Vlado.

ANCEVIČIUS Vaclovas, gyv. Augsburg — Hochfeld, 
Lit. Lager, ieško: Zofiją Čapkauskaitę — Ivinskienę ir 
Jagdvygą Čapkauskaitę.

RINKEVIČIENĖ — Pikčilingaitė Matilda, gyv. 
Schweinfurt, Fr. Fischerpl. 4—1, ieško: sūnaus Vytauto 
Rinkevičiaus, — dukters Aldonos Rinkevičiūtės (abudu 
paimti į Luftwaffę) ir Aldonos Viltrakytės.

JUOZAPĄVIČIENĖ Marija, gyv. Flensburg, Lit. La
ger, ieško sūnaus Edvino — Petro Juozapavičiaus, gim. 
1926. VI. Ž3. Palangoje.

MŪSŲ VILTIS — lietuvių kultūros ir informacijoj laikraštis. Leidėjas i— ats. redaktorius — A. Vilainis —Šidlauskas. Redakcijos ir administracijos adresas: Fulda, 
Lietuvius,stovykla, Moselstr. 11. Redakcija ir administracija interesantus priima darbo dienomis: 10—12 ir 14—16 vai. Paskiro numerio kaina RM 1,50. Spausdi-

, . 7 narna spaustuvėje Parzeller & Co., vormals Fuldaer Actiendruckerei, Fulda.
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■ 12 psi. Mūsų Viltis

Keliaujantieji šešėliai
Ilgos kolonos vežimų traukė dulkėtais keliais. Netoli jų 

vis krisdavo priešo sviediniai ir retkarčiais praretindavo 
tirštas pabėgėlių kolonas. Moterys ir vaikai baugiais 
žvilgsniais klaidžiojo svetimose žemėse, o nevilties ir 
didelio vargo naštos kasdieną vis daugiau slėgė.

Pagaliau nuo vežimų ėmė rankioti darbingus vyrus. 
Juos atskirdavo nuo šeimų, o moteris su vaikais pasiųs
davo nežinomam likimui . . .

Ir žiaurūs gi buvo tie pareigūnai! Jokio pasiteisi
nimo. Nieko nepadėdavo nei vaikų, nei moterų ašaros ar 
kurtus klyksmas. Žandarai, rudomis uniformomis partie
čiai ar pavergimo trokštą SS-manai rikiavo darbingų 
vyrų gretas, sklaidė kolonas po įvairius lagerius, pasku
bomis grūsdavo Į pereinamuosius barakus ir iš ten, kaip 
darbo įrankius, žmones siuntė į karinius fabrikus, pa- 
frontėn sustiprinimų daryti. Jei kas bandė parodyti nepa
sitenkinimą, tą palydėdavo skaudesnis likimas. . .

Dirbo karo mašinos. Sunkiai alsavo iš darbo grįžę 
sugrūsti lageriuose žmonės. Su kiekvienu pavojaus- sirenų 
staugimu dingdavo fabrikai, o iŠ jų negrįždavo į vargin
gus lagerius ir žmonės. Tuos, kuriuos rudžiai atplėšė nuo 
šeimų, taip pat lydėjo sviedinių skeveldros ir retino jų 
gretas. Jie benamiai ir beteisiai. Iškrikusias eiles budri 
sargybinio akis greit pastebi, grąsinanti ranka sutvarko, 

Jr vėl komanda žengt į darbą. Jų buvo daug. Ir mergai
čių, ir vyrų, ir įvairiausio luomo žmonių. Visus likimas 
suvedė čia, prie pafrontės įtvirtinimo darbų. Neapy
kantos jausmas prabėgdavo ne .vieno širdį ir mesdavo 
nejučiomis kastuvą ar kitą, darbo įrankį. Bet veltui. Jo 
vieton į rankas įbrukdavo vėl naują darbą, ir šios 
alkanos minios šešėlių pribukdavo prie žemės. Išlai
žė apkasais ir įvairiausiais grioviais visą Vokietiją. Tačiau 
niekas nepadėjo. Išdidumas menko kasdien, tačiau blogos 
pabaigos nujautimas partijos šulams gėlė širdį, degė ne
apykantos jausmas prieš kiekvieną, kuris drįso galvoti 
apie laisvę. Jie norėjo visas žmogaus teises surausti su 
tomis duobėmis ir išlyginti tankais.

Pagaliau kova baigėsi. Išvargę nekalti kariai metė 
ginklus. Per Vokietiją nuskubėjo sveikieji tankai. Nutilo 
patrankos, žmonės išlindo iš rūsių ir pradėjo" ramesnį, 
nors ne visai sotų, gyvenimą . . . Daugelis sugrįžo į savo , 
namus, pas šeimas.

Tik grioviakasiai liko vieniši. Jie pateko tariamon 
karo belaisvėm Vargšai jie!

Jie metus laiko prievarta įbruktą kastuvą tąsė. 
Jie širdyje keikė savo dalią, nekentė tos tvarkos, kuri 
jiems atėmė laisvę. Šiandien jie vėl liko nesuprasti. Tie 
patys, kurie 'su ginklu viską naikino, šiandieną džiau
giasi laisve ir neretai su pasityčiojimu pažvelgia į tuos, 
kurie jų pačių varomi jiems vergiškai tarnavo. Tikra 
gyvenimo ironija ...

Benamio dalia sunki. Spygliuotos vielos, sotesnio 
valgio pasiilgimas, nežinomas šeimos likimas, ilgos belais
vio dienos ir neviltis blaško juos kietuose belaisvių 
naruose1.

Kita gi dalis gal kiek laimingesnė. Ji apleido klaikias 
belaisvių stovyklas, ir kuprinėlę nešini klaidžioja iš 
stovyklos į stovyklą, ieškodami artimųjų bei pažįstamų. 
Sudžiūvusios duonos kąsnelis ir apiplyšę baltiniai yra jų

Scena iš „Atsisveikinimo".

visa manta. Jie beldžiasi į lagerio duris. Bet jos taip pat 
uždarytos. Čia nuo anksčiau susikūrę sau lizdelius, kad 

«ir neištaikingai. bet vis tik pastogėse gyvena žmonės. Šie 
bailūs šešėliai slankioja koridoriais laukdami patarimo, 
iš savųjų pagalbos. Tačiau iš raštinių išsiveržia neviltis 
ir vėl užtemdo klajoklių veidus.

— Neturime maisto.
— Radau giminaitį, bet neturiu kur prisiglausti . . . 

— ir daug kitų trumpų, baimingų pageidavimų išsiver
žia iš jų sielos gelmių.

— Neturime vietos, nauji ^gyventojai nepriimami, 
negalime jums padėti, — atkerta balsai ir vėl durys 
užsidaro.

Šie niekuo nekalti, išvargę, daug kartumo patyrę 
žmonės vėl renkasi savo kuprines ir žvarbiomis naktimis

Wiesbadeno Tautinis Ansamblis
' Biržt lio 23 d. Wiesbadeno Tautinis Ansamblis švenčia 
savo metines. Per tuos vienerius metus ansamblis davė 
net ISO koncertų. Ne kartą Tautinis Ansamblis į dieną 
duodavo 2—3 koncertus. Savo gausiame repertuare an
samblis turi net 160 dainų, giesmių.

Savo darbą ansamblis pradėjo Vilniuje. Ten buvo 
pastatyta M. Petrausko „Lietuviškos vestuvės". Režisie 
rius Gasp. Velička taip pat buvo paruošęs „Jonines" ir

Wiesbadeno Tautinis Ansamblis.
i

„Šienapiūtę". Nelemto likimo dėka, ansamblio vadovam.- 
ir daliai pačių ansambliečių teko atsidurti ištremtyje. Dar 
karo metu ansamblis buvo pradėjęs savo darbą Berlyne. 
Tačiau naciai sutrukdė ansamblio pradėtąjį darbą ir jam 
teko persikelti į Vierzehnheiligeną, prie Bambergo. Čia 
ansamblis galutinai susiorganizavo ir ruošėsi pastatyti 
„Nemunui žydint".

Wiesbadeno kariai, amerikiečiai, ansamblį pasikvietė 
pas save. Ansamblis, apsigyvenęs Wiesbadene, vietoje 
davė koncertus amerikiečiams ir lankė jų įgulas. Vėjiaū 
IUnnilHllilHnillllllUHIli!HllllinHllinilI!IHn!lliniHHinillliilllH!1lllllll!illlii!liniii{iiHlljiHHi!H;II!!lll!il!HHHI«inHI;iinHII!!HIH!ii!lh !HI!HH!IHHIin-Hiiil!;HUlilf

blaškosi tarp svetimųjų, ieškodami malonesnių lagerio 
šeimininkų, ieškodami širdžiai artimesnių žmonių.

Dienos slenka lėtai. Tačiau šių žtponių vargas juos 
graužia dar lėčiau.

Vėl beldžiasi į kitas stovyklos duris, vėl dejuodami 
dėsto savo bėdas. Ir vis tas pats.

— Pavėlavote, kur iki šiol buvote1? — atsakymai, kurie 
nepasižymi artimo meile.

Atsakinėtojų kaltinti netenka. Gal ir sąlygos ne
leidžia priimti. Bet kur gi jiems dėtis —«■' niekas nepa
taria.

Gal ir tiesa, kad svetimųjų bėdų neverta paboti, juk 
ir savųjų nemaža yra. Bet gi tos bėdos yra visų muęų 
tautiečių bendros. Gal šitie šių dienų nelaimingieji ir 
teisingai nusiskundžia savo nesėkmė. Mūsų visų turėtų 
būti bendras tikslas — pakeleivingą į savo namus priimti. 
Jie juk yra mūsų broliai ir sesės, tokio pat, gal dar ir 
žiauresnio, likimo atblokšti. Tad supraskime jvos ir jiems 
padėkime atidaryti stovyklų duris, leiskime jiems pajusti 
tą šilumą savo šeimoje, kurių buvo atplėšę svetimieji. 
Tegu šių keliaujančiųjų šešėlių vargas baigiasi su pir
muoju pasibeldimu į kiekvienos stovyklos duris ir tegu 
lietuvių tremtinių šeimoje jie randa jaukią ir ramią užu- 
vėją.

J. J a n u š a i t i s.

IŠVYKO I AMERIKĄ KUN. KLUMBIAI
Birželio mėn. 8 d. iš Bremeno išplaukė laivu į Ameri

ką kun. Romanas ir Justinas Klumbiai. Fuldos stovykla 
jiems gegužės mėn. 23 d. suruošė gražias išleistuves. Ta 
proga buvo pasakyta širdingų kalbų, įteikta daug gėlių. * 
Choras sudainavo keletą dainelių. Kun*. Klumbiai, būda
mi ilgesnį laiką Fuldoje, daug nusipelnė lietuvių stovy
klai. Jie patys pirmieji ją organizavo ir ilgesnį laiką va
dovavo komitete. Visur, kur buvo kas nors daroma, vei
kiama, kun. Klumbiai vienu ar kitu būdu prie to prisi- * 
dėdavo ir paremdavo. „Mūsų Viltis" taip pat išleista kun. 

su gastrolėmis ansamblis aplankė anglų ir amerįkiečių 
zonas.

Šių vieneri^^netų laikotarpyje ansamblis yra pastatęs 
„Atsisveikinimą ' ir „Nemunui žydint". „Atsisveikinimas" 
ir „Nemunui žydint" parašė ir pastatė Gasp. Velička. 
Muzikalinė dalis Step. Sodeikos. Tautiniams šokiams va
dovauja Alb. Ličkūnaitė, instrumentalinei daliai —- Balys 
Pakštas.

Šis ans'amblis yra davęs didelį indėlį mūsų kultūrai 
ištremtyje. Jis gražiai reprezentavo amerikiečiams ka
riams, ne tik džiugino Lietuvių širdis, bet jo dainos menu 
turėjo progos pasidžiaugti ir ponia Rooseweltiene, kai 
lankėsi Wiesbadene ir Švento Tėvo pasiuntinys ark. 
Ciarlo.

Apie Wiesbadeno Lietuvių Tautinį Ansamblį gražiai 
yra atsiliepusi mūsų lietuvių spauda, o taip pat gražų 
įvertinimą yra davę estai, latviai ir* vokiečiai.

Romano rūpesčiu ir triūsu. Iki išvažiavimo dienos kun. 
Romanas Klumbys pasirašinėdavo kaip atsakomasis to lai
kraščio redaktorius. Mums, kuriems kartu teko dirbti, 
jis paliko gerų ir nepamirštamų prisiminimų. Visas jų 
pastangas ir darbą sunku keliais žodžiais pavaizduoti. Jei 
kas kada rašys Fuldos stovyklos praeitį, be abejo, ne

galės praeiti pro kun. Klumbius, kaip daugiausia šiai 
stovyklai nusipelniusius.

Linkėdami sėkmės anapus vandenyno, manome kad ir 
ten neužmirš gražaus lietuviško darbo. Neužmirš savo 
tėvynės 'ir tų žmonių, su kuriais teko dirbti ir sunkesnių 
valandų išgyventi. *

REPORTAŽŲ ILIUSTRACIJOS IR VINJETĘ 
vartotos pereitame nuūieryje ir šiam nuuirėnii, yra 
pieštos dail. R. V'e^elausko. ' .žT'
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