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Taikos ir laisvės s vyturys
Šiandien JAV švenčia savo didžiąją šventę. Liepos 4 

d. šiai didžiajai laisvės šaliai yra susikaupimo, pasi
didžiavimo ir triumfo diena. Ji šiandien mums ir visam 
pasauliui turi gilią ir reikšmingą prasmę. Jei su Ameri
kos atradimu buvo pradėta naujųjų amžių istorija, tai 
su JAV išsilaisvinimu prieš 170 metų buvo pradėtas tikro
sios laisvės laikotarpis.

Krauju ir aukomis laimėjusios laisvę ir nepriklauso
mybę, JAV mokėjo ta laisve tinkamai pasinaudoti. Jos 
ir savo piliečiams suteikė visas žmogaus teises ir lais
ves. Juk čia kiekvienas žmogus turi pilna žodžio prasme 
religijos, spaudos, žodžio, sąžinės ir įsitikinimų laisvę.

Tų sąlygų dėka žmogus galėjo išvystyti visas savo 
kūrybos galias. Gal šiandien paprastas darbininkas turi 
geresnes kultūrines ir ekonomines sąlygas, negu pasitu
rintis europietis. Per vieną šimtmetį JAV virto turtin
giausia ir galingiausia šalim pasaulyje. Jos šiandien pa
saulio įvykių raidoje turi lemiamą žodį.

Ir šios galybės pasiekusios JAV nepasidarė militarinė- 
mis, imperialistinėmis. Jos nepasigrobė svetimų žemių, 
nepavergė kitų tautų. Priešingai, jos saugo ir gina 
mažųjų tautų teises ir laisvę.

Senoji Europa — šiandieninis kultūros lopšys pateko į 
sunkų bandymo laikotarpį. Jos kultūra ir civilizacija yra 
mirtiname pavojuje. Be JAV paramos Europa iš skurdo 
nepajėgs išbristi. Ji jau du kartu buvo JAV dėka iš
gelbėta iš vokiškojo imperializmo. Mums aišku, kad tiek 
anuomet, tiek ir per šį pasaulinį karą be JAV paramos 
sąjungininkai nebūtų pasiekę laimėjimo.

Tad nenuostabu, jei šiandien visų tautų ir žmonijos 
akys krypsta į JAV. Jos gerai supranta ne tik JAV ga
lią, svorį, jų įtaką pasaulinei politikai, bet žino, kad 
JAV visuomet laikysis teisingumo, demokratiškumo 
principų. Jos gynė ir gins pavergtųjų tautų teises ir lais
vę. Wilsono tautų apsisprendimo principai buvo ne tik 
užakcentuoti Atlanto Charta, bet Roosevelto ir Trumano 
mintimis ir principais turės būti pagrįsta ir naujoji 
pasaulinė taika. Galima drąsiai tikėtis, kad ne tik pa
vergtos tautos susilauks nepriklausomybės, bet ir kiek
vienas žmogus turės sąžinės, žodžio, religijos, įsitikinimo 
bei darbo laisvę.

Nors JAV yra nuo mūsų tėvynės' už daugelio tūkstan
čių kilometrų, anapus Atlanto, tačiau su šia šalimi mus 
riša nenutraukiamas saitas. Mūsų tautiečiai, bėgdami 
nuo persekiojimų, sunkaus ekonominio skurdo, šimtais 
tūkstančių rado ten prieglobstį. Šiandien manoma, kad 
JAV mūsų tautiečių yra virš milijono. Jie, būdami 
gerais to krašto piliečiais, neužmiršo ir savo senosios 
tėvynės ir jai visuomet teikė materialinės ir moralinės 
paramos. 1

Mūsų nepriklausomos valstybės atstatyme JAV mums 
turi nepaprastos reikšmės. Wilsono tada iškelta tautų 
apsisprendimo teisė mums buvo ne tik paskatinimo 
akstinu, bet ir viena iš tų pagrindinių teisių, kuria 
pasiremdami atstatėme nepriklausomą valstybę. Ji buvo 
JAV pripažinta. To pripažinimo jos ir šiandien laikosi. 
Jokios aplinkybės ir laiko sąlygos nepakeitė to tvirto 
ir teisingo nusistatymo. Nevilties momentais mes ga
vome iš Baltųjų Rūmų oficialų patikinimą, kad to bus 
laikomasi ir ateityje.

Ir mes, tremtiniai, daug kuo esame dėkingi JAV. Jos 
tieužmiršo tų milijonų ištremtų ir savo tėvynių neteku
sių europiečių. Jų gailestingumas yra toks pat didelis, 
kaip ir pačios laisvės supratimas.

Tad nenuostabu, jei šiandien mūsų širdys pilnos 
džiaugsmo. Mes kartu švenčiame ir kartu džiaugiamės 
JAV laimėjimais. Jų laimėjimai yra ir mūsų laimėjimai. 
Mes gerai žinome, kad ir didžioji šalis, stovėdama ant 
teisingumo, demokratiškumo pamatų, atneš išvargusioms 
tautoms tikrąją laisvę ir taiką. Ir mūsų, mažųjų tautų 
teisės naujojo pasaulio santvarkoj bus atstatytos.

Tad JAV mums yra tikrasis laisvės švyturys, bekovo- 
jarit už mūsų valstybės nepriklausomybės atstatymą!

Harry S. Trumanas,
Jungtiniu Amerikos Valstybių Prezidentas
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universalumo ir humaniškumo reiškėjas
Amerikos JV tautinės šventės proga paduodame savo 

skaitytojams ištraukas iš prez. Trumano programinės 
kalbos, kuri akyvaizdžiai parodo Rooseveltinės Ameri
kos idėjas pokarinio pasaulio tvarkai ir taikai realizuoti, 
šios idėjos sudaro pagrindą JAV užsienio politikai.

"Aš šaukiu visus amerikiečius padėt man savo tautą . 
išlaikyti vieningą, ginant tuos idealus, kuriuos paskelbė 
Franclin Delano Roosevelt, kuriems jis gyveno ir mirė. 
Iš savo pusės aš noriu užtikrinti savo tautiečius ameri
kiečius ir visus tuos, kurie myli taiką ir laisvę vi
same pasaulyje, jog aš remsiu ir ginsiu tuos idealus vi
somis savo jėgomis ir visa savo širdimi. Tai yra mano 
pareiga ir aš jos nevengsiu".

"Atsakomybė už taikos sudarymą — o tai yra labai 
sunki atsakomybė — turi pasilikti su taikos gynėjomis — 
su Jungtinėmis tautomis. Mes suprantame žmoniškumo 
reikalavimus. Mes nenorime nereikalingo ir nepateisi
namo kentėjimo. Bet Dievo ir žmogaus teisės buvo pa
žeistos, ir nusikaltėliai negali palikti nenubausti."

"Šitame suvaržytame pasaulyje labai svarbu surasti 
saugumą už geografinių barierų, betgi tikrasis saugumas 
bus atrastas įstatyme ir teisybėje."

"Mūsų sentėviai atvyko į šiurkščius pakraščius, ieško
dami religinės tolerancijos, politinės laisvės ir ekonomi
nės gerovės. Už šitas pagrindines teises jie rizikavo 
savo gyvybes. Mes šiandien gerai žinome, kad šitos tei
sės gali būti išsaugotos tik nuolatiniu budrumu, kuris yra 
amžinoji laisvės kaina. Mes taikos problemoms žiūrė
sime taip pat drąsiai į akis, kaip kadz žiūrėjom į karo 
problemas ir jas išsprendėm".

"Neužtenka ilgėtis taikos. Mes turime dirbti ir, jei, 
reikia, kovoti už ją. Sudaryti stiprią tarptautinę orga
nizaciją yra sudėtingas ir sunkus uždavinys, betgi be 
tokios organizacijos žmogaus teisės žemėje negali būti 
apgintos. Turi būti surasta mašinerija, kuri teisingai 
tvarkytų internacionalinius skirtumus. Be tokios maši
nerijos visas pasaulis virstų ginkluotu lageriu. Pasaulis
būtų pasmerktas mirštamam konfliktui ir netektų vil
ties atgauti tikrajai taikai. Laimė, kad žmonija tiki pa
stovia taika. Galvojantieji žmonės visada tikėjo, jog 
pagaliau ^teisybė turi triumfuoti. Istoriniai patyrimai 
aiškiai rodo, kad be teisingumo nėra galima pastovi
taika.

Karčioj desperacijoj kai kurie žmonės priėjo išvados, 
kad karai esą neišvengiami. Su tragingu fatalizmu jie 
tvirtina, kad karai iš būtinybės esą neišvengiami, todėl 
kaip buvo praeity, taip bus ir ateity. Geros valios vyrai 
ir moterys turi vengti tokio defetizmo. Žmonijos ateitis 
nėra beviltiška. Tamsiausiomis šio karo valandomis vi
sos tautos užlaikė šį tą nepaliestą, būtent, viltį. Kai 
buvo įspėjama, kad tik aklas pasidavimas duoda progų 
gelbėtis nuo ginkluotos galybės, viltis rodė kelią | per
galę. Viltis virto slaptu išlaisvinimo pajėgų ginklu. 
Agresoriai negalėjo viešpatauti žmogaus galvosenai. Kol 
liks viltis, žmogaus dvasia nebus palaužta".

LIETUVIŠKI PAŠTO ŽENKLAI.

Montgomery stovyklos L. T. B. Komitetas, norė
damas įamžinti lietuvių tremtinių bendruomenės 
gyvenimą Hassendorfo, Montgomery vardo sto
vykloje ir Seedorfe, 19-V> m. balandžio mėn. 
3 d. nutarimu, išleido pašto ženklus. Pašto ženklų 
piešinius paruošė dail. J. Steponavičius, o spaus
dinimo techniškus reikalus tvarkė Z. Raulinaitis. Viso 
išleistos keturios pašto ženklų laidos. Pirmoji laida 
skiriama Hassendorfo stovyklai prisiminti — šios laidos 
ženkluose vaizduojama stilizuota vytis. Antroje laidoje 

'prisimenamas gyvenimas Montgomery stovykloje — čia 
vaizduojama sopulingoji Lietuva. Seedorfo stovyklai, 
kurioje dabar gyvenama, prisiminti skirta trečioji laida, 
kurioje vaizduojamas Trimituojantis angelas. Ketvirtoje 
laidoje šios visos trys mintys trispalvėje sujungiamos 
blokuose. Pašto ženklų kaina Rpf. 10, 20, 10—90. Blokų 
kaina Rm. 3.—.

"Tuo laiku, kai didžiosios valstybės turi ypatingą, už
davinį stiprinti taiką, jų atsakomybė bazuojasi įsiparei
gojimu visų valstybių — didžių ir mažų — atžvilgiu ne
naudoti jėgos tarptautiniuose santykiuose, išskiriant 
įstatymo gynimą. Didžiųjų valstybių pareiga tarnauti, o 
ne viešpatauti pasaulio tautoms". z

"Norėdami sunaikinti godžius tiranus su jų planais' 
viešpatauti pasauliui, mes negalime toliau aukoti mūsų 
ateinančios kartos gražiausį jaunimą. Žmoniško pado
rumo ir civilizacijos vardu turi būti surastas racionali- 
nis metodas tautiniams skirtumams spręsti ir jis bus su
rastas. Amerika turi padėti kenčiančiai žmonijai jos 
take į teisingą pažangą . Tam reikės laiko ir kantrybės. 
Mums reikės laukiančio tikėjimo tautoje, tokio tikėjimo 
ir drąsos, kurios Fr. D. Rooseveltui niekad netrūko*4.

"Šiandien Amerika virto viena iš stipriausių galybių

Didysis Nurnbergo malūnas ir jo sparnai
Kas įlenda į Nurnbergo teismo rūmus, tam visai 

nesunku įsitikinti, koks milžiniškas aparatas yra įkinky
tas į darbą svarbiesiems šio antrojo pasaulinio karo 
nusikaltėliams teisti. To personalo, kuris plušą Nūrn- 
berge, pakaktų užpildyti visus mūsų buvusios teisingumo 
ministerijos etatus. Gal visi net ir nesutilptų. O Čia tai 
sudaro vieno teismo ir jo pagelbinio personalo sudėtį.

Įvairiausios rūšies pareigūnai yra sausakimšai užpildę, 
pagrindinius teismo rūmus, kuriuose vyksta ir posėdžiai, 
į kuriuos kas rytas atsargiai atvedami kaltinamieji 
iš netoliese esančio kalėjimo. Tačiau dar daugiau tų 
pareigūnų sutelkta šalutiniuose pastatuose. Jų biurai ir 
kontoros išmėtytos visame mieste ir priemiesčiuose. 
Daugybė auto mašinų nuolatos juda, palaikydamos ry
šius tarp atskiros paskirties pareigūnų. < Patogesniam 
susisiekimui teko suorganizuoti specialus telėfono tinklas, 
skirtas vien teismo reikalams?

Didelė pagelbinio personalo armija reikalinga toli 
gražu ne vien teismo posėdžiams rengti, medžiagai su
rasti, jai klasifikuoti, bet ir ypač posėdžių išdavoms ryš
kinti, susigaudyti visoje apkaltinimų ir pasiteisinimų 
makalynėje, iškelti darbus tų asmenų, kurie šiandien 
dar nėra atsidūrę kaltinamųjų suole, bet kurių kaltė 
pilnumoje tegali išryškėti tik jau žinomus nusikaltėlius 
teisiant ir jų darbus analizuojant. Teismo eiga apima 
begales įvairiausių sričių, kasdien paaiškėja kas nors 
naujo, išplaukia! nauji nusikalstamieji aspektai, nauji 
buvusiųjų galiūnų užsimojimai ir kombinacijos. Visas 
jas reikia atitinkamai grupuoti, studijuoti, papildyti ir 
išryškinti. Į viešumą išplaukia vis naujos ir naujos 
asmenybės, turėjusios vienokios ar kitokios įtakos nusi- 
kalstamajai karo politikai.

— Mes atliekame laboratorinį sudėtingiausios pasaulyje 
nusikaltėlių organizacijos tyrimą ir mes dar nesame 
visai tikri, ar rytojaus diena nepateiks mums kokių 
nors staigmenų, — pareiškė vienas aukštas šio teismo 
magistratūros pareigūnas.

Ateis eilė bausti ir tuos, kurie vienaip arba kitaip 
talkininkavo šiandien teisiamiems, arba kurie jų darbą 
padarė galimu.

Tas pareigūnas taip pat pažymėjo, kad daugelis vals
tybių naudojasi Nurnbergo proceso medžiaga, iš kurios 
atrenka kaltės faktus prieš tuos asmenis, kuriuos tos 
valstybės teis pas save.
Žmonės, kurie nesitraukia iš teismo salės

Tai ne teisėjai, ne prokurorai, ne sekretoriai ir pa
galiau, ne gynėjai. Tai yra visai kiti asmenys.

Seniai, jau seniai teismas posėdžiauja. Posėdžio dienų 
jau antras šimtas pradeda įpusėti. Nuo pat pirmos 
dienos visuose be išimties teismo posėdžiuose ne tik 
visi oficialiai su posėdžiais surišti asmenys, bet ir visa 
eilė tokių asmenų, kurie, iš paviršiaus žiūrint, jokiom 
viešom funkcijom su teismo posėdžiais nesurišti. Jie 
ateina prieš kiekvieno posėdžio pradžią, dažniausia su 
savo sekretore, atsisėda prie jiems skirtų stalų įvairiau
siose salės vietose, daugiausia netoli nuo teisėjų arba 
kaltinamųjų, užsideda ant ausų ausines, atsiskleidžia 
kažkokias papkes, patikrina savo parkerius ir laukia. 
Kartais jie išlaukia visą dieną piršto nepajudindami, 
niekam žodžio nepratardami. Tačiau kartais pasitaiko 
ir tokių dienų, kada jie kažką skubiai užrašinėja, daro 
pastabas kažkokiuose dokumentuose. Čia pat jis dik
tuoja trumpus lakoniškus tekstus savo sekretorei, kar
tais pasinaudoja čia pat esančiu telefonu.

Ir tai nėra žurnalistai. Jie turi jiems skirtas vietas 
ir nepasižymi uolumu posėdžių lankymo atžvilgiu. Jie 
dabar tik užbėga į spaudos salę, o posėdžiuose pasirodo 

pasaulio gerovei. Mes ją turime palaikyti. Mes priė
jome prie vadovavimo pasauliui, o tai neturi remtis vien 
mūsų militarine ir jūrine galybe. Idant mes, amerikie
čiai, gyventumėm savo garbingam paveldėjimui! Tuo 
būdu Amerika galės gerai vesti pasaulį į taiką ir gerovę. 
Šiuo momentu aš turiu savo širdyje maldą. Priimda
mas savo sunkias (prezidentavimo) pareigas aš nusiže
minęs meldžiu Visagalį Dievą Solomono žodžiais:

"Tad duok, Viešpatie, savo tarnni suprantančią širdį 
Tavo tautai teisti, kad aš galėčiau skirti gera nuo blogo, 
nes kas gi gali teisti Tavo tokią didžią, tautą?"

Aš tik meldžiu, kad būčiau geras ir ištikimas savo 
Viešpaties ir savo tautos tarnas".

(Iš "The President adresses the U. S. Congress" Text 
of speech made April 16. 1945, four days after taking 
the oath of office.)

J. Gobis.

laukdami sensacijų. Jie daug mieliau praleidžia laiką 
spaudos bare, kur jiems niekas netrukdo karštai ginčy
tis. Tvirtinama, kad teismo posėdžių ligšiol dar nė 
karto neapleido apie 15 tokių pareigūnų. Savo pareigas 
jie eina nepaprastu uolumu ir dalykai, kurie juos do
mina, niekada negali pro juos prasprukti negirdomis.

— Jų uždaviniai labai detalizuoti ir susmulkinti, o 
dėl to ir labai nuobodūs, — kalba apie juos žurnalistai. 
— Šioms pareigoms parinkti "sėslūs" žmonės* kurie ga
li ištisomis valandomis sėdėti nieko neveikdami. Tai 
lyg azartiški "meškeriotojai", kurie tupi prie įmerkto 
kabliuko ir kantriai laukia, kol ant jų užsikabins žuvis. 
Gynėjų armija.

Nedėkingos Nurnbergo teisiamųjų gynėjų pareigos. 
Jos sunkios ir komplikuotos, bet sąlygos gynybai sudary
tos pačios palankiausios. Kiekvienas advokatas gavo 
atitinkamas patalpas savo biurui ir savo pagelbiniam 
personalui, kuris daugeliu atvejų irgi yra labai didelis. 
Gynėjai turi ne tik savo atskirus biurus, bet ir bendruo
sius, kuriuose renkama pateisinamoji medžiaga apie 
atskiras kaltinamųjų grupes, pvz., apie buvusius vyriau
sybės narius, apie buvusius vyriausios karo vadovybės 
narius ir t. t. Kaip viena pusė kruopščiai renka kaltina
mąją medžiagą, taip antroji — pateisinamąją.

Kai vienas žurnalistas paklausė kartą Ribentropo gy
nėją, kaip vyksta pateisinamosios medžiagos rinkimas, 
advokatas jam pareiškė:

— Teismas visu savo autoritetu mums padeda, ta
čiau bendras Vokietijos, kaip valstybės, panaikinimas ir 
centrinių įstaigų nebuvimas tą rinkimą labai apsunkina. 
Dažnai mes jaučiame ir žinome, kad vienam arba kitam 
kaltinimui atremti yra reikalingos medžiagos, bet mes 
neturime į ką kreiptis. Daugiausia tos medžiagos mes 
randame / alijantų konfiskuotuose archyvuose. Privatūs 
asmenys kartais irgi padeda mums, bet jau žymiai ma
žiau.

Šis advokatas t turi ir dokumentinę medžiagą, liečian
čią Pabaltijo valstybių pardavimą Sovietų ■ Rusijai. O 
ta medžiaga mums būtų labai pravarti.

Liudininkai.
Abi teismo, šalys turi savo liudininkus. Tarp jų taip 

pat yra visa eilė buvusių garsių žmonių, pasižymėjusių 
karių. Šitokius daugiausia pateikia prokuratūra, bet 
juos savo naudai nuolatos ir gynyba stengiasi panaudoti. 
Be jų gynyba yra pasiūliusi ir nuolatos siūlo teismui 
tiesiog tūkstančius savo liudininkų, kurių dauguma šiuo 
metu patalpinta nacių lageriuose. Gynyba, siūlydama 
savo liudininkus, turi aiškiai įrodyti teismui, kad tas 
liudininkas gali būti naudingas teisingumui išryškinti. 
Dėl kiekvieno tokio pasiūlymo teismas pasisako atskirai. 
Kadangi toks didelio skaičiaus asmenų šaukimas į teismą 
ir apklausinėjimas nepaprastai užtęsia bylos eigą, teis
mas stengiasi atrinkti tik pačius svarbiausius ir reikalin
giausius. Tačiau, nežiūrint šios atrankos, pasiūlytų ir 
nutartų apklausti liudininkų sąrašas nuolatos auga. Jo 
tikslų skaičių šiandien težino tik teismo atitinkamas 
skyrius, tačiau tvirtinama, kad jau dabar tame sąraše 
yra keli tūkstančiai pavardžių. Visi jie bus iš įvairiau
sių vietų ir įvairiausių valstybių gabenami ir kviečiami 
atvykti, kad savo parodymais pasitarnautų tarptautiniam 
teisingumui. Jau vien tik jų pristatymas, apgyvendi
nimas ir aprūpinimas sudaro didelę problemą. O juk 
tai yra tik dalelė to milžiniško malūno, kurio visų 
sparnų negalima nė apčiuopti.
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Niūrios, lietingos dienos praėjo. Birželio danguj vėl 
giedras ir mėlynas. Laukai, pievos kvepia medum. Ru-. 
giai isgelto. Jau ir žalias vasarojus keičia spalvas. Ro
dos, pati gamta mus šaukia i saulėtus laukus, miškus. 
Tačiau yra žmonių, kurie šiandien nepajus vasaros 
džiaugsmo.

štai viename mažame mediniame namelyje nuo pat 
ryto grupuojasi žmonės. Jie rūstūs. Žvilgsniai pikti. Kai 
kas dar ironiškai nusišypso. Moterų tarpe vis didėja 
triukšmas, Atmosfera, atrodo, įkaitusi. Viename kam
bario — salės kampe ‘stovi uždengtas balta drobe sta
las. Ant jo stovi medinis kryžius ir juoduose apda
ruose Evangelijos knyga. Po valandėlės durys prasiveria. 
Įeina teisėjas ir du šuolininkai. Paskui juos slenka 
nedidelis, praplikusiu pakaušiu žmogelis. Ant nosies 
galo užslinkę akiniai. Po pažasčia velka didelį pundą 
bylų.

— Teismas eina! — šūktelėjo prie durų stovėjęs žmo
gus.

Sėdėję žmonės atsikelia. Veidai rimčiau susikaupia. 
Teisėjas atsisėda, apsidairo ir atsiverčia bylą.

— Jonas Vašoklis!
— Esu!,. . . — atsiliepia nedidelis, storas, pilvotas 

žmogus, išpurtusiu veidu ir mėlyna nosimi.
— Nukentėjusis Pilypas Dešimtvaikaitis!
— Esu! . . , — Atsiliepė dejuojantis, lyg iš po žemės 

balsas. • -
Pro susigrūdusius žmones prasistumia aprišta galva 

žmogus. Teisėjas perskaito skundą ir ramiu, lėtu balsu 
paklausia nukentėjusį:

J— Papasakok, kaip Tamstą sumušė, sužeidė.
— Aš ir pats, ponas teisėjau, nežinau! . . . Buvo 

jau sutemę. Ėjau taku pro piliečio Vašoklio langus. 
Artėdamas girdėjau triukšmą. Staiga prasivėrė langas, 
pokštelėjo sntūgis, suskambėjo stiklai ir aš apsipyliau 
kraujais.

Iššaukti liudininkaį papasakoja, kad pas Vašoklius 
dažnai būna gprtavimai, triukšmas. Ir apačioj, ir viršuj, 
ir šalimai gyveną žmonės turi daug nemigo naktų. Čia 
įsigėrę bliauna, dainuoja, triukšmauja. Rodos, lyg 
kokie vaiduokliai būtų čia apsigyvenę. Pagaliau teisė
jas atsigręžė į kaltinamąjį ir klausė, ką jis begalėtų 
pasakyti. Vašoklis pasižiūri į teisėją, pakrapšto pakaušį 
ir girgždančiu balsu pradeda:

— Taigi, ponas teisėjau ... Jie visa kalbėjo, kaip 
iš anksto susitarę. Rodos, nė pridėti, nė atimti nebūtų 
galima. Vis dėl to kaltas, sergėk Dieve, nesu. Pilietį su 
aprišta galva aš pirmą kartą stovykloje matau. Gal jis 
toks invalidas ir į mūsiį stovyklą atsikėlė.

Kaltinamojo kakta aprasojo prakaitu. Jis nusišluostė 
ir tęsė toliau:

— Aš visai ramiai kalbėjausi su’ savo bičiuliu. Bon- 
koje, kuri stovėjo ant stalo, buvo tik vanduo. Dabar, 
kai nėra indų, vandenį geriame iš bonkų. Liudininkai 
pasakojo apie stiklus. Jie, ponas teisėjau, juokdariai. 
Nuo bombardavimų langai išbiro. Daugiau, kaip pusė 
jų užkalta lentomis. Tad ar aš galiu atsakyti už visą 
tą Dievo bausmę — karą ir bombardavimus.

Teisėjas nepatikėjo gražiems kaltinamojo žodžiams ir 
Vašoklį nubaudė 7 paras sėdėti tremtinių belangėje.

Ir vėl teisėjas šaukia naują kaltinamąjį.
— Barbora Vėiybaitė!
Panelė, tačiau, jau žilsterėjusi. Jos kaltintoja — po

nia Veronika Tutienė. Atrodo dar kiek jaunesnė — pil
na, apskrito veido. Anksčiau, gal būt, ši ponia buvo ir 
graži, tačiau dabar, kai jos širdyje dūksta audros ar 
vėjai, ji žiūrovams atrodo kaip ragana. Teisėjui vartant 
bylos lapus, abi moterys kariauja rūsčiais žvilgsniais. 
Barbora Vėiybaitė, teisėjui pasilenkus, suspėja dar iš
kišti ilgą, raudoną liežuvį.

— Tai kaip ten buvo? — klausia teisėjas ramiu ir 
jam įprastu tonu.

■ — Kaip buvo? ... Ji mane apvagino, ponas teisėjau, 
— šaukė pakeltu tonu ponia Tutienė. — Mane šešių 
vaikų motiną! ... Ir kaip jūs galite pamanyti! Imsiu 
a« jos suterštus skudurus.. ,

Kaltinamoji netyli. Ji, rodos, sekunduoja savo opo
nentei, ir jos balsas vis stiprėja.
v — Girdi? _ A? ... Skudurai!... Kad tave kur... Ar 
nenujos tavęs į peklą piktasis . . . Grynos, šilkinės 
kelnaitės — dar iš Lietuvos atsivežtos, šešių vaikų mi
tina: Kaip tu ir nesigėdim? Mane, dievobaimingą paną 
pavadinti ištvirkėle.

Teisėjas draudžia, ramina, bara, tačiau moterys taip 
įsikarščiuoja, kad teisęjas nutaria jas nubausti po pen
kiasdešimt markių ir viešu papeikimu lentoje.

Po sprendimo abi moterys išėjo nepatenkintos, įnir
šusios ir dar ten pat prieangyje išsikoliojo ir špygomis 
išsibadė. Kitoje sesijoje, be ąbejo, bus vėl nauja byla, 
bus pakviesta dar daugiau liudininkų ir šios abi mo
terys tikriausiai dar kartą išsikolios.

Trečias iš eilės kaltinamasis pasirodo jaunas, devy- 
nialikametis berniukas. Plaukai gelsvi, garbanoti. 
Stovi jis galvą nuleidęs ir paraudęs. Matyt, kad šis jau
nuolis nors apgedęs, tačiau dar tebeturi gėdos jausmą ir, 
gal būt, pasitaisys Į teisėjo klausimus atsako tik pus
balsiai. Tačiau kitoje pusėje stalo stovi ne vienas, o 
keletas nukentėjusiųjų. Surašyta ir eilė liudininkų, bet 
jie nebereikalingi, nes kaltinamasis pats prisipažįsta.

— Tai kaip, Brazdeikį? Prisipažįsti, kad pavogei 
Maišaičiui cigaretes?

— Nušvilpiau! ... — dar žemiau pasilenkdamas pasi
sako kaltinamasis.

— O Kleivai cigarus ir cigaretes taip pat paėmei?
— Taip, ponas teisėjau! Kleiva' buvo išvažiavęs, aš 

po vieną, po vieną ir surūkiau ...
— Margiui Baltrui jūs iš kišenės ištraukėte 300 

RM?
Kaltinamasis atsidūsta, valandėlė tyli ir, lyg abejoda

mas, sako:
— Paėmiau . . .
Teisėjas liudininkų neklausia — pasitenkina paties 

kaltinamojo prisipažinimu, nubaudžia 7 paroms, o ntr- 
kentėjusiems priskiria atlyginti valdiška taksa už ci
garetes.

Dar kelios paprastos už peštynes, degtindarystę bylos. 
Pabaigoje prie teisėjo stalo pasirodo jau stambesnė žu
vis. Kakaraitis Jonas kaltinamas eile vagysčių ir kitų

Pakietėfis
Pūslins atsirado dviem pakietėliais nešinas. Ne kokiais 

ten indiškais, bet grynai amerikoniškais, su cigaretėmis, 
slyvomis, buivoline mėsa bei kitais užjūriniais skanėstais. 
Išduodant pakietėlius, vienas kultūringas DP garsiai, 
net pačiam maistininkui girdint, drįso išsišokti: ot, girdi, 
yra pageidavimų vieną trūkumą pašalinti.

Maistininkas išbalo, rankos ėmė virpėti, lyg nukirstos 
vištos galva, bet paaiškinus pageidavimą, būtent, kad 
vietoj slyvų ar razinkų vyriškiams skirtuos pakietėliuos / 
būtų įmontuotas nors vienas pusbonkis slyvinės, vėl 
atgavo pirmykštę spalvą ir net bandė juoktis.

Taigi, Pūslius, traukdamas „Camel" dūmą ir iš šir
dies jausdamas šiltą simpatiją UNRRA-ai, trenkė pakie
tėlius ant stalo.

— Prašau, ištisą savaitę liežuviais maišėte, jog bus 
indiški, o čia žiūrėk — American Red Cross, — brūkš
telėjo pirštu per užrašą.

Pūslienė, lyg perkūno trenkta, metė samtį į verdan
čius kukulius ir kibo draskyti abiejom. Keletą minučių 
pasipūškinus viduj, iškėlė rankas:

— O Jėzau, vėl pajudinti!
— Neišsigalvok niekų. Prie akių atplėšė.
— Daug tu išmanai apie akis, — nervingai kratė del

nus žmona. Burbulienei pereitą savaitę ar nepajudino? 
Pieno milteliai išversti ir šokoladas įgnybtas. Nespėjo 
išimti, begėdžiai, tai nors nagu įrėžė. Įmanę* skiedrų 
prigrūstų. Ach, kiek tai nervų kaštuoja, kiek nemigo... 
Bričkienė net „extra“ nusiraminimo miltelius priima. 
O jis man dar šneka, aiškina. Įkišk giliau po lova! — 
įsakė Pūslienė, pastumdama pakietėlius. — Dar pavogs!

— Taip, tai taip, — delsė vyras, — bet, rodos, pusė 
pakietėlio broliui priklauso.

nusikaltimų, padarytų įvairiose stovyklose. Surinktais 
duomenimis, kaltinamasis atsikėlęs jau į vienuoliktąją 
stovyklą. Visur, savaime suprantama, paliko pėdsakus ir 
nukentėjusius . . . Pats žmogus vedęs, tačiau su šeima 
išsiskyręs. Baustas už peštynes, mušęs kitus, bet ir pats 
gavęs, kas matyti iš atžymėtų randų ant veido. Šaltai, 
ramiai atsakinėdamas į teisėjo klausimus, kai ką nuty
lėdamas, kai ką prisipažindamas nori sukurti vaizdą 
žmogaus, patekusio į sunkias, gyvenimo sąlygas. Į teisėjo 
klausimus atsako netiesioginiai, o vingiuotai.

— Ponas teisėjau! . . . Buvo karas. Pagedo visas pa
saulis . . . Man pačiam, dar būnant Lietuvoje, važiuojant 
traukiniu, kažkoks nedorėlis pusę meitėlio nudžiovė. 
Apsistojau viešbutyje. Bemiegant batai dingo kaip ug
nyje. Žiemos metu kojų nušalt nenorėjau, tad išeidamas 
ir paėmiau iš kito kambario batus...

Iš jo kalbos susidaro įspūdis, kad jis tyčiojasi iš 
visų, ir iš paties teisėjo.

Teisėjas, apklausęs kaltinamąjį, nukentėjusius ir dau
gelį liudininkų, išeina pasitarti į kitą kambarį su šuoli
ninkais. Teismo salė aptuštėja. Žmonės išeina į korido
rius, į lauką parūkyti, pasidalinti įspūdžiais. Pro duris, 
pro langus veržiasi džiūstančio šieno kvapas. 
Auksiniai saulės spinduliai apjuosia medinį kryžių. Vie
name kampe voras mezga savo tinklą. Jis nusileidžia 
gleivėtu siūlu ir vėl keliasi aukštyn. Sienoje taksena 
laikrodis. Abu juodu, rodos, saisto, matuoja laiką. Taip, 
rodos, ir nežinia, kada nutrūks voro ištiestas šilkinis 
siūlas, ar žmogaus gyvybės gija. Vienas žilsterėjęs žmo
gus stovi prie praviro lango ir žiūri į saulės aplietus 
laukus. Jis pusbalsiai kalba šalia stovinčiam žmogui:

— Gal ir tiesą kalba Kakaraitis?
Pasaulis supuvęs. Ar mes, išvykdami iš Lietuvos, ten 
nepatikome ne tik savo turtą, gimtą žemę, bet ir Širdį, 
garbę ir sąžinę... Atvykome čia tik su visomis ydomis, 
įpročiais ir piktiname jaunuomenę, globėjus ir svetim
šalius.

Greta jo stovįs žmogus, žaisdamas auksine grandinėle, 
jam trumpai pastebi:

— Vis dėl to, ponas, jūs perdedate. Statistika rodo, 
kad, pagal gyventojų skaičių, bylos, palyginus su 
prieškariniais laikais, sumažėjo 84%. Tad dėl išimčių 
mums netektų jaudintis...

Tačiau šios pastabos, rodos, jo nepaveikė, ir jis susi
mąstęs tęsė toliau:

— Kokia nuostabi vasaros daina... Saulė, skambantys 
miškai — ar jie mūsų nešaukia į gamtą.

Ar pas mus nėra taip, kaip puikiame Čiurlionio pa
veiksle. Du karaliai laiko rankose mažą, kaip žaislas, 
saulę, o už jų pirštų, už medžių remiasi toks nuostabus 
pasaulis...

Prie durų stovįs žmogus vėl garsiai šūkteli:
— Teismas eina!
Žmonės susigrūda į salę, o teisėjas lygiu, ramiu balsu 

perskaito sprendimą. „Kakaraitį Joną, 28 metų, kilusį 
iš Kauno, įvykdžiusį' 17 nusikaltimų, nubausti, (pagal 
galimus lietuvių įstatymus) 1 mėn. kalėjimo ir pašalinti 
iš stovyklos, pranešant visoms kitoms stovykloms, kad 
daugiau niekas nepriimtų nusikaltėlio".

Nusikaltėlio ir ši bausmė nesujaudina:
— Užteks pas jus bastytis... Pasaulis didelis ir platus.
Kampe voras ir toliau mezga savo tinklą. Laikrodis 

muša lygiai dvyliktą. Žmonės skirstosi. Pro saulę slenka 
mažutis, balsvas debesėlis...

Piešiniai: dail K. Jezerskio.

Čia ir* prasidėjo košė, kuri jau anksčiau Pūslienei 
ant liežuvio gulėjo.

— Jokių priklausymų! Juk jis pas mus valgo. Tu nori, 
kad aš dar 'savo sugrūsčiau. Šito jau per daug.

— Ką jau kalbi, — spardėsi prieš vyras, — žolė atsi
randa, bulvę turim, prie puodo vienas šaukštas daugiau 
ar mažiau. Bet, sakysim, tokį šokoladpalaikį ar cigaretes 
į puodą nededi.

— Nededu, o aš sakau, durneli, kad dedu. Pritinka, 
vadinasi, suaugusiam šokoladas kramtyti. Būčiau ūkio 
viršininku, tai štai kiek matytumėt šokolado, — parodė 
trijų pirštų šposą.

Savo valioj paliktas kukulių puodas svilo, čirškėjo ir 
šiaip įvairiausias šunybes išdarinėjo. Pūslius žmonai taip 
lengvai nenorėjo nusileisti. Kažkaip turėjo polinkių į 
užsispyrėlių bei tiesos ieškotojų grupę. Štai, sakysim, 
pereitą savaitę jis turėjo panašų pasikalbėjimą su žmoua, 
tik ne dėl amerikoniškų, bet indiškų pakietėlių. Indiškų 
pakietėlių dėka, Pūsliaus pakaušis garbingai atrėmė dar 
iš Lietuvos atsivežtos lėkštės sutrupinimą. Jei Pūslius 
būtų numatę®, tai vietoj jos būtų gabenęs knygą.

— Niekas tavęs neprašo tų grūdinėjimų, — pareiškė 
aukštesniu tonu Pūslius. — Bet kas brolio, tai broliui. 
Bulves, berods, jis pargabeno.

— Labai man įdomu, ką tu veiki? — kumščius susl- 
kimšusi į šonus, pareiškė žmona. O akys jos slydinėjo 
tai ant pekliškai didele apykakle gautų iŠ Raudonojo 
Kryžiaus baltinių, tai ant vyro pakaušio iššokusio 
gužiuko.

— Aš? — kiek įkabindamas stengėsi pakelti savo auto- 
rftetą. — Berods,, tau turėtų būti žinoma, jog einu rašti
nėj sekretoriaus pareigas. Gražu, vadinasi, jei bendruo
menė audringai kalbėtų, kad mūsų sekretorius, girdi, 
vietoj rašalo bulves neša.

(Perkelta į 4 psl.)
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Savo ar Lietuvos interesu?
Buvo laikas, kada mus užgriuvo didelės bėdos ir kiek

vienas žmogus, kuris mums padėjo, patarė, nors tik kelią 
parodė, buvo lyg ir angelas ir mes pasižadėjome kitaip 
žmones vertinti. Bet tai buvo tuo metu, kada mums ant 
galvų krito sviediniai, bombos, kada lyg pragaro vartai 
atsivėrę, grąsino mus sunaikinti, o paskui mus ėjo rau
donasis teroras, liek daug nelaimių atnešęs mūsų tėvy
nei, o mums, pabėgėliams, nešdamas dideliausią baimę, 
ne tik vergiją, bet ir mirtį. Tuokart mes visi buvome 
broliai ir neklausėme, kas tu toks, kuris man gelbsti. 
Kiekvienas, kuris kaip nors padėjo, buvo lyg Dievo 
siųstas angelas.

Šiandien, pergyvenę metus laiko be baimės, sotūs ir 
apsirengę, aprūpinti reikalingiausiais gyvenimo reikme
nimis, jaučiame gana dažnai visokeriopą nepasitenkinimą 
savo likimu. Tiesa, mūsų likimas nėra pavydėtinas, bet 
mūsų visų padėtis yra vienoda. Mes visi esame Dievo 
paukšteliai, ir mūsų likimas priklauso ne nuo 
mūsų. O vis dėl to, ' dalis tos mūsų likimo 
bendruomenės nebenori suprasti esamos padėties nebe
pakenčia nors kiek ramesnio gyvenimo ir visomis išgalė
mis stengiasi pabloginti savo padėtį. Jie, tiesa, mano, 
kad jie, kitiems kenkdami, savo padėties nepablogina, 
bet jie yra tokie naivūs to nesuprasti. Reikia manyti, 
kad jų veiksmų išdavos juos vieną dieną taip pat 
skaudžiai palies kaip tuos, kuriems jie šiandien tyčia 
sudaro didelių sunkumų/

Pastaruoju laiku tenka pastebėti, kad tremtiniai sto
vyklose pradeda nebesutilpti. Reikia manyti, kad jiems 
nebeužtenka oro, nes maistą, drabužius ir kitą teikia 
mūsų globėjai. .Jie teikia vistiek tą pačią normą, ar 
stovykloje bus šimtas, ar tūkstantis žmonių. Taigi, dėl 
maisto jie negalėtų pavydėti, kad „nevertingi“ gautų tą 
pačią normą kaip ir vertingi. Dėl ko tie ginčai?

šiandien visi mėgsta kalbėti apie demokratiją, sakosi 
esą tikri demokratai, bet elgiasi visiškai nedemokratiš
kai, kaip jie nedemokratiškai galvoja. Dabar stovyklose 
susidaro vadovybės tik demokratiškais rinkimais. Nors 
rinkimai įvykdyti visai tvarkingai ir teisingai, atsiranda 
būrelis žmonių ir pradeda „valdžią versti“ visaip įro
dinėdami, kad ta valdžia netinka. Pirmiausia pradedama 
įtikinėti, kad tie žmonės, kurie gavo visuomenės daur 
gumos pasitikėjimą, esą to neverti, o visokie sukčiai, 
lietuvių priešai, naciai, bolševikai ir t. t. Jei tuo keliu 
nepavyksta tam tikros moralės žmohėms prisibriauti prie 
pelningų vietų (pav., prie tokio posto, kur galima ben
druomenei skirtus daiktus panaudoti savo gešeftams), 
jie eina pas mūsų globėjus su įvairiausiomis insinuaci
jomis ir pagaliau pradeda kovoti prieš tam tikrą visuo
menės dalį. Tokia nešvari kova dažnai būna sėkminga, 
nes jau šimtai tremtinių iš lietuvių stovyklų buvo išvyti 
ir atsidūrė dideliausiame varge ir skurde.

Dabar statykime sau klausimą: kam pasitarnauta?
Pirmoje eilėje reikia konstatuoti, kad mūsų bendruo

menėje vis dar reiškiasi per didelis netolerantiškumas, 
dar per daug kišamasi į asmens privačius reikalus — 
kaip diktatūrų laikais, kada buvo galima tampyti kiek
vieną asmenį, kuris nesielgė taip, kaip diktatoriaus liep
ta ir negalvojo taip, kaip jam įsakyta. Šiandien reikalas 
visiškai kitoks. Šiandien mes norime grįžti į savo 
tėvynę, kuri yra pavergta. Mūsų visų mintys yra nu
kreiptos į tai, kaip mes grįžę atkursime savo suhaikintą 
kraštą. Mes taip pat žinomef kad mums reikės daug 
rankų ir daug galvų, jei greičiau norėsime susitvarkyti 
ir vėl gyventi pakenčiamose sąlygose. Mums šiandien 
svarbus ir brangus kiekvienas lietuvis ir tokie, kurie 
gali ir nori jais vėl būti.

Dabar ne laikas ir, ne reikalas suvedinėti senas 
sąskaitas. Jei tokių yra, galėsite jas iškelti grįžę -namon. 
Kas dabar kenkia bendruomenei, tas galima sudraus
minti. Bet jokiu būdu negalima pradėti politines ar 
tikybines atakas, prisidengiant patriotiškumu. Ir pat
riotiškumas turi likti savo vietoje.

Pasižiūrėkime į mūsų likimo draugus kaimynus. Nors 
jų tarpe nėra taip pat idealios vienybės, bet* jie niekada 
nepadarė tokių triukų, kad išskirtų iš savo tarpo ma
ses žmonių, norinčių būti jų bendruomenės nariais ir 
kartu dalyvauti jų tėvynės atkūrime. Žinokime, kad ir 
mes nesukursime demokratinės valstybės, kurioje- visi 
piliečiai .būtų tik gryni lietuviif kilmės žmonės ir premi
juoti patriotai. Bendruomenė buvo ir bus sudėtinga. 
Vieni piliečiai bendrais reikalais rūpinasi daugiau, kiti 
mažiau. Patriotų pareiga yra kaip tik daboti, kad 
valstybės reikalai nenukentėtų ir kad tautos, tai reiš
kia visų valstybės piliečių, reikalai nebūtų pažeidžiami. 
Demokratijoje negali būti kelių rūšių piliečių. Tai 
reiktų įsidėmėti visiems. Ten gali būti tik gerų piliečių 
ir nusikaltėlių. Prieš nusikaltimus kovoti yra kiekvieno 
piliečio pirma pareiga, tačiau negalima primesti vieno 
piliečio padarytą nusikaltimą visai tokių žmonių kate
gorijai ir partijai. Jei kuris pilietis nesielgia taip, kaip 
tavo nuomone būtų tikslu, dart toli gražu nereiškia, kad 
jis yra nusikaltėlis. Nusikaltėlius teisti palikime teis
mams ir teisėjams, tada bus ir mums ir kitiems geriau. 
Tada nepasitaikys tokių nuoskaudų, kokių šiandien, 
gaila, tenka patirti. Jei pastebėjote nusikaltimą, praneš
kite teismui. Jei teismas, reikalą išnagrinėjęs, tars savo

New Yorke naktis. Mirga, šviečia didžiojo miesto 
žiburiai. Didingi dangoraižiai skęsta, liepsnoja rausvo, 
violetinio gaiso varsose. Tolimojo dangaus žiburiai ir 
čia atrodo blankūs. Užmiesčio mažam viešbutyje sėdi ty
lūs ir susikaupę du lakūnai. Meteorologijos stotis duoda 
paskutinius pranešimus. "Virš Atlanto didžiųjų audrų 
nenumatoma . , • Žemyno pakraščiuose debesys ir 
audra , . ." |

"Oras palankus", kalbasi lakūnai. Taip! Atėjo me
tas ir sparnuotiems lietuviams pakilti į padangių erdves. 
Laikrodis iš lėto išmušė dvylikta. Viešbučio kambaryje 
vis dar girdisi sunkūs lakūnų žingsniai. Ar jų širdys 
jaučia nelaimę? Gal juos jaudina ta nakties aplinkuma?

Ryto šviesa užlieja melsvą padangę. Miesto žiburiai 
ir ugnys išblanko. Dienos šešėliai karstosi dangoraižiuo
se, gatvėse. Lakūnų akys merkiasi. Per vėlai šiandien 
atėjo sapnų deivė. Prie jų skuba kita viešnia. Jie jau 
girdi amžinybės žingsnius. Giltinė pažvelgia į melsvas 
jų akis. Automobilis jau rieda priemiesčio gatvėmis. Jie 
skuba į didįjį New Yorko aerodromą. Iš čia jie pradės

savo didžiąją ir paskutiniąją žemės ir erdvių kelionę.
Tik keli jų artimieji bičiuliai. Jie tylūs ir susimąstę. 

Dar niekas apie didžiąją kelionę nežino. Į ąerodomo 
dienyną budėtojas rašo: "Lituanica" pakils šiandien į 
erdves sunkiam bandymui",

Lėktuvas iš lėto pradeda judėti, bėgti. Pasilikusiųjų 
akyse ašaros. Jie dar mosuoja rankomis, kai lėktuvas 
sunkiai, sunkiai atsiplėšia nuo žemės. Jis, kaip pavargęs 
paukštis, vos neužkliūva už didžiųjų dangoraižių. Tačiau 
jis jau jūros pakraštyje, tarp klykiančių žuvėdrų. Kaip 
mažas padangių taškas nyksta tolumoje. Jūra šaukia. 
Vilnys blaškosi, ošia. „Lituanica" išnyko iš New Yorko 
akių. Bevielis telegrafas jau nešioja žinią: „Šiandien 
rytą .. . valandą ... iš New Yorko aerodromo pakilo „Li
tuanica". Du lietuviai skrenda be sustojimo į savo senąją 
tėvynę Lietuvą!..."

★

Pilki vasaros debesys perbėgo per Lietuvos padangę. 
Lietaus lašai suvilgė išdžiūvusią žemę. Dar ankstyvas 
rytas. Dangus vėl giedras. Saulė iš lėto keliasi iš už girių. 
Žalias dobilų atolas mirga, šviečia sidabro rasa. Dalgiai 
jau čerška, skamba sodybose. Priešpiečiais linksmai 
dainuodamas būrys išeina į laukus. Prieš juos auksinis 
rugių laukas. Varpos pribrendusios. Rugių grėbėjos len
kiasi žemėn, lyg pagarbindamos auksinių Lietuvos laukų 
derlių ...

Saulė pietuose. Dangus įkaitęs. Horizonto pakraščiuose 
keliasi lyg vasaros rūkas. Iš sodybos laukų keleliu skuba 
lyg pavėlavęs, vienišas žmogus. Ir į Lietuvos laukus radio 
bangomis atėjo didysis gandas: „Virš Atlanto senosios 
tėvynės garbei kovoja du didieji lietuviai".

Kauno gatvės įkaitusios. Svaigi vidudienio tyla. Baltojo 
vyčio raudonoji vėliava, rodos, sustingo virš Kauno 

žodį, turime jam patikėti. O jei teismas pasirodytų 
šališkas, galima jį nušalinti, jo sprendimą apskųsti ir 
pan.

Kaip ir bebūtų, parodykime daugiau rimtumo ir san
tūrumo. Mes visi, rodos, norime dirbti Lietuvos nau
dai. Dėl to neatstumkime žmonių, kurie kartu su mumis 
nori likimu dalintis ir kartu su mumis atstatyti tėvynę. 
Už kiekvieną, kurį mes pražudėme, turėsime atsakyti. 
Toks yra mūsų bendruofnenės interesas. Kas bendruo
menės interesų nepaisytų, gali atsidurti už jos ribų, nes 
bendrasis interesas stovi aukščiau atskiro asmens 
interesų.

J. Gr.

Muziejaus bokšto. Ji nesiblaško, neplevėsuoja kaip vir
pantis drebulės lapas. Raudonos, baltos rožės suglebo, 
palenkė galvas kaitroje. Gatvėmis tik skuba, trimituoja 
automobiliai. Žmonių veidai taip tylūs ir abejingi. Abe
jonės ir netikėjimas tebevaldo jų širdis. „Ar jie tikrai 
išskrido? Kodėl tyli radio bangos?"
Virš Kauno Muziejaus skamba trimitas. Melsvas aukos 
dūmas kyla į padangę prie Žuvusiųjų Paminklo. Vėliavos 
leidžiasi. Lūpos šnabžda maldą už tėvynę. Prietemos 
slenka į gatves. Laikinosios sostinės gyventojai šiąnakt 
tikrai nesumerks akių. Jie gatvėmis, takeliais skuba į 
aerodromą. Automobiliai bėga, skuba vienas po kito ilga 
eile. Šviesos žybčioja, mirga. Kraujo spalvos žiburiai 
liepsnoja ir radio bokštuose. Minia nerimsta, laukia ir 
niūniuoja: „Atskrisk, sakalėli, iš tolimos šalelės..." Ta
čiau valandos slenka, bėga. Padangių žiburiai sušvinta 
ir gęsta. Aušros žarom švintant perbėga pilki maži debe
sėliai. Vėl rasos lašai mirga aerodromo žalios vejos 
pakraščiuose. Suvirpa ir ašara blakstienose. Tokia pat 
skaidri ir tyra, kaip deimantinė rasa. Meteorologijos 
stotis praneša: „Audra siaučia žemyne ir virš Atlanto".

Ir vėl palinko auksinės kviečių varpos. Čirška, skamba 
dalgiai. Slenka dienos. Saulė teka, leidžiasi. Kas rytą 
mirga sidabrinės rasos. Tačiau čia svetima žemė. Aplink 
aukšti, melsvuose rūkuose paskendę kalnai.

Pro akis vis slenka ir slenka tolimi senų dienų prisi- 
nimai. Širdis kažko dar laukia. Prieš akis sušvinta ir 
temsta melsvoji tėvynės pedangė. Štai žalias dobilų 
atolas. .. Auksinės rugių varpos... Didelės mėlynos 
akys... Vėl skamba, aidi laukų daina... Kaitrioj vidu
dienio tyloj ir ramaus upelio čiurlenimą išgirstame.

Kartais gaudžia ir gaudžia Kauno bokštų varpai. Pro 
mūsų akis praslenka ilga laidotuvių procesija. Mes dar 
kartą lydime į kapus du sparnuotus lietuvius. Girdime 
radio bangomis paskutinį Dariaus ir Girėno testamentą: 
„Jei piktasis Neptūnas suglaus mūsų sparnus... Tu, 
Jaunoji Lietuva, iš naujo pradėsi ir laimėsi mūsų 
žygį! ..."

Akimis palydime skrendančius paukščius. Jie savo 
sparnais neša ten mūsų ilgesį ir viltis. Dar kartą susi- 
drums vasaros dangus! Dar kartą mes grįšime į gimtąją 
žemę! Jūra jau ūžia ir šniokščia. Piktasis Nep
tūnas drumsčia mūsų gyvenimo bangas. Ar mes dar ištie
sime galingus plieno valios sparnus? Ar atnešime tėvynei 
garbingus laisvės vainikus? Laisvės Varpas dar skamba 
mūsų sielos gelmėse. Mes pakylame virš piktojo gyvenimo 
Atlanto. Jau, rodos, mes kelyje tėvynėn... Štai vėl atsi
veria mūsų akys svaigioje tyloje. Ir vėl melsva padangė, 
ir vėl tie patys melsvuose rūkuose paskendę kalnai.

Piešiniai: dail K. Jezerskio.

(Atkelta iš 3 psl.)
—r Sekretorius! Ir žiūrėk < tu man gražusis sekreto

rėms net padorių batų neišsikombinavo, kuomet butų 
skyriaus viršininko žmona dviem gautais paltais mums 
akis svilina. Tfu! Paprastas maisto dalintojas jau lengvos 
mašinos uostosi, o jis, matai, sekretorius, raštus rašo, — 
galutinai susinervino žmona.

Pūslius sumetė rankas į kišenes ir atsisuko veidu į 
langą.

— Lai perka, o leidimą visvien ne taip lengvai gaus.
— Nesvarbu! Kad ir po rajoną pasivažinėti, šeima 

šoferiauti išmoks, o Amerikoj, sako, ir šoferiams do
leriai byra.

Pūslienė jau buvo beatsileidžianti, bet vyras vėl brolį 
pakišo.

— Nevertini, vadinasi, o kai jis nacių laikais mums 
mėsą vilko, a? Pakietėlis, girdi, cigaretės nepriklauso. 
Gėda!

Baisus čia daiktas, kad plėvių atnešdavo.
— Baisus ne baisus, bet už kitus raudonesniais žan

dais vaikščiojom. Plėvių dėka vaikui pieno susigraiby- 
davom.

— Tu lok nelojęs, bet pakietėlio vistiek negaus. Ir, 
aplamai, nenoriu, kad kartu valgytumėm. Apryja! Mano 
nervai neišlaiko, žiūrint į tą gobšią burną. Pasakyk jam, 
kad nuo ryt dienos lai nešdinas prie bendro katilo! — 
griežtai paskelbė rezoliuciją Pūslienė. — Gana, priken
tėjau! Pažiūrėsim, — sako, — kaip jis biskvitus per 
dieną, čiauškins. Ir trupinius susipils. Bus jam pakietėlis! 
— tampėsi beveik uždusdama.
Pūslius bandė žmoną perkalbėti, bet, jai ėmus graibytis 

samčio, vardan bendros ramybės ir šeimos gerbūvio, 
nusileido. Pūslius, besikalbėdamas su broliu ir žmonos 
paremiamas, atsakė jam ne tik bendradarbiavimą val
gyme, bet ir šios savaitės pakietėlį,

f Č. Spirauskas.

I

4



Nr.19 — 20 Mūsų Viltis

Musu periodiniai leidiniai
(Kiek palaidu vardu)*

Baisiųjų mūsų tautos nelaimių iš tėvynės bloškiamieji 
lietuviai labiausiai buvo susisieloję savo neaiškia atei
timi, kuri daugeliui atrodė baisi, tiesiog klaiki. Per sieną 
žengiant, ne vienam prisiminė dainos žodžiai: „Kur aš 
nukeliausiu, nakvynėlę gausiu“. Peržengus sieną, trem
tinių likimą sprendė vokiečių policija. Vieni buvo nu
varyti prie žemės ūkio darbų, antri į fabrikus, tretieji 
prie kariškųjų darbų.
Kai kurie dar Lietuvos pasienyje buvo pagauti prie ap
kasų bei įtvirtinimo darbų. Tik maža dalelė tegalėjo sau 
laisvai pasirinkti gyvenamąją vietą ir išvengti sunkesnių 
prievartos darbų. Prie sunkių darbų prirakintiems lietu
viams nebuvo nei galimumo, nei laiko domėtis kultūriniu 
gyvenimu. Neįprastas darbas, svetima aplinka veikė slegian
čiai. Tačiail ir tokiose sąlygose gyvenant, greit pasiilgta 
savo spaudos. Netrukus jos ir atsirado. Tilžėje vėl buvo 
atgaivinta vokiečių okupacijos metu Kaune leistoji „Atei
tis^ Raudonajai armijai užėmus Rytprūsius, „Ateities" 
leidėjai ir redaktoriai nusikėlė į Berlyną ir ten atgaivino 
Lietuvoj vokiečių okupacijos metu, leistuosius „Lietu
vius". Po kurio laiko Riesenburge Lietuvos vyrams, prie
varta įjungtiems į kariuomenę, buvo leidžiamas laikraštis 
„Už Tėvynę", kurio, berods, buvo išleista 8 numeriai. 
Berlyne, o vėliau Weimare, buvo leidžiamas laikraštis 
„Karys". Tai, berods, visi lietuviškieji laikraščiai Vo
kietijoje, leisti dar prie nacionalsocialistinio rėžimo. Jie 
buvo griežtoje vokiečių cenzūros kontrolėje. Nors šie 
laikraščiai negalėjo atstovauti nei lietuvių tautos, nei lie
tuvių tremtinių siekimų (to neleido daryti cenzūra), ta
čiau jie kiekvieno lietuvio buvo laukiami. Buvo didelis 
lietuviško spausdinto žodžio išsiilgimas.

Be šių laikraščių, Vokietijoje esančių lietuvių buvo 
bandoma leisti ir .laikraščių, kurie nebūtų vokiečių cenzū
ros sužaloti. 1944 m. per Kalėdas Mūnchene buvo išleisti 
„Aidai", kurie buvo siuntinėjami ir platinami „vietoj 
laiško" lietuviško žodžio pasiilgusiems tautiečiams. An
trasis „Aidų" numeris buvo išleistas 1945 m. vasario 16 
d. proga. Tačiau jis atkreipęs geštapo dėmesį ir jo leidėjui 
tekę atsidurti tardymo ugnyje. Tuo būdu tolesnis „Aidų" 
leidimas pasidaręs nebeįmanomas ir jie turėję, nutilti. 
((„Aidai", 1945 mz Nr. 1, 2 psl.).

Maždaug tuo pačiu metu' Austrijos sostinėje Vienoje 
gimė ir kitas laikraštėlis „Tėvynėn!" Jis, gimė 1944 m. 
žiemą, „kada eglutės žvakiif mirgėjime visų Kūčių stalo 
dalyvių veiduose ir širdyse buvo įrašytas tas vienas žodis 
ir vienintelis troškimas. Rimties minutėje paskelbtasis 
šūkis „Tėvynėn!" liko motto visiems ateinantiems metams 
— sunkiems išeivio metams. O dvylikos puslapių laikraš
tėlis, išėjęs pirmuoju numeriu tą patį vakarą, neliko vien 
gražus prisiminimas. Mažas, bet pasiryžęs jaunųjų rašy
tojų kolektyvas leido jį ir toliau. Žinoma, sąlygos buvo 
nedėkingos: bendradarbių nedaug teatsirado, taigi, me
džiagos nuolat trūko, pats spausdinimas buvo įmanomas 
tik per oro pavojus, -nes tik tuo metu buvo galima vokiš
ku šriftu mašinėlę išsinuomoti. Maža to, spausdinama 
buvo dešimt egzempliorių, išsiunčiamų į didesnius lietuvių 
susibūrimo centrus Austrijoje ir Vokietijoje, prašant, lai

" I vieškeli
Smėlėtas vieškelis, pasipuošęs išsišakojusiais beržais, 

pasiekia tiltą, sumerkusį savo kojas į upės vandenį. Bliz
ganti liekna upė, tarytum gyvatė apsirangiusi apie aukštus 
skardžius, apaugusius medžiais, raizgosi tolyn. Akmeni
mis grįstas vieškelis, perjuosęs kalną,’ kopia į miestelį.

Ir tuo keliu prieblandoje skubiais žingsniais žygiuoja 
žmogus. Vyžotos kojos mindo pageltusius medžių lapus. 
Perėjęs tiltą, dar kartą atsigrįžta, žavisi gamtos reginiu.

Atrodo, kad tas žmogus žiauriai prislėgtos sielos ir 
ieškd ką nors, kad kas jį prablaivintų.

Bet ne, jo veide jokio liūdesio nesimato. Jis eina drą
sus, su šypsniu veide.

Jo šešėlis vejasi, lyg klausdamas, kur skubi ir kodėl?
O jis skubiais žingsniais žygiuoja pirmyn, tarytum iš 

baisaus maro kapinyno.
Jis eina nė vienas. Jis lydimas tautos minčių ir laimė

jimo.
Eina ten, kur atskiras žmogus žūna, bet "tauta at

gimsta. Jis tvirtai tiki, kad kova už tautos buitį, tary
tum daigas, pakankamai įsišaknijus ne tik jame, bet visos 
tautos pasąmonėje, ir jaučia pribrendusį momentą — 
gyventi arba žūti!

— Bet... kažin? Kur žmonės talkininkai, ar visi su
pras? Ar pakaks jėgų ir stiprybės, ar turėsime į ką pasi
remti 2-*-* .

Staiga prieš akis švystelėjo abejojimas. Ir ši abejonė 
grąžino jį mintimis į ten, iš kur išėjo. Kur buvo šilta, 

kraštėlį perskaičius, siųsti toliau. Iliustracijos kiek
vienam numeriui buvo atskirai daromos, kiekvienas eg
zempliorius būdavo ir atskirai ištaisomas, sudedant 
begalę reikalingų ženklų.

Kliūčių taip pat netrūko; pradedant sunkiai gau
namu popierum ir baigiant išsiuntinėjimu, bet jos visos 
buvo nugalimos, nes darbas taip aiškiai priminė mūsų tė
vynę, veržimąsi jon pas varge ir nelaimėj pasilikusius 
tautiečius.

Atsirado ir blogos valios.

Į mūsiĮ tautos šventovę prie Karo Muziejaus mes rink omės dvasioje susikaupti džiaugsmo ir skausmo valandose

Vieną ankstų rytą, tik paruošus ketvirtąjį numerį, pas 
redaktorių atsirado nemandagių svečių.'Krata, tardymai 
ir suėmimas. Pagrindas gi — nelegalus laikraštėlio spaus
dinimas ir platinimas. Išsiaiškinus, kad ši spauda neturi 
jokių politinių tikslų, redaktorius buvo paleistas, pors 
dar visą mėnesį' Hallcine ir Zalcburge Geštapo tardo
mas. Laikraštėlis po to nebeišėjo". („Tėvynėn!" 1946 m. 
vasario mėn Nr. 1, psl. 3.)
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sotu. . . kur buvo jo asmeniškas mažas pasaulis, ūkis, 
žmona, verkiąs kūdikis lopšyje.

Išeidamas iš savo laukų, jis matė melsvą dangų, kur 
ne kur praplaukiantį palšvą debesėlį ir rudens saulę pil
kai džiugią, kuri glaudėsi pamiškiu į pabalusius berže
lius. Kai ėjo vingiuotu takeliu per savas dirvas, palik
damas bėrį, arklą ir dirvonus neišplėštus, kažkas ledo 
pirštais sužnybo širdin. Pagaliau perėjo jauną sodelį. 
Nuogos vyšnių šakos glostė jo veidą, tos vyšnaitės, kuriąs 
tik vakar pasodino. Štai ir bičių aviliai. Du tėvo, žmonos 
ir jo dar šią vasarą susemtas sūnui. Pravėręs seklyčios 
duris staptelėjo.

Taip jis-stovėjo valandėlę, kitą, rydamas nerimą širdgė
loje, tarytum vagis apiplėšdamas savo šeimą.

Lėtais žingsniais priėjo prie lopšio, botagą užkišo lop
šio gale. Atidengė skarelę, dengusią vaiko galvutę. Norėjo 
paimti sūnų ant rankų, jo rankos bejėgiškai nusviro 
žemyn.

— Sūnau, aš išeinu. .. Aš išeinu kaip karys. Mūsų 
žemę mindo svetimieji. Auk, sūnau, stiprėk, tarnauk savo 
tautai, savai žemei. Eik tėvo pėdomis.

Perdėjęs kryžiaus ženklą ir pabučiavęs sūnaus akis, 
žengė slenksčio link. Priešais ėjo žmona su pilnais ki
birais pieno.“ \

— Bėris parbėgęs iš laukų prunkščia, pasagomis drasko 
žemę, net ugnis lekia. Ar apsirgo.. . vos pririšau... Žal
margė ir neatrajoja. Gal nueitum, gal kas negero.

— Tai, mat, žmonyt. .. — Staiga užkluptas nebežinojo 
ką atsakyti.

Tai . .. sakai, bėris pasagomis drasko žemę? — Subliz
gėjo liūdesys jailno šeimininko akyse.

Vienos Lietuvių Sąjungos Skyrius išleido keletą nu
merių ,jĮuietuvių Žinyno". Kaip ir kokiomis aplinkybėmis 
jis buvo leidžiamas, žinių dar neturima.

Trečiajam Reichui subyrėjus, dešimtys tūkstančių lietu
vių Vakarų Sąjungininkų buvo išvaduoti iš nacių ver
gijos. Patekę į amerikiečių, anglų ir prancūzų globą, lie
tuviai lengviau atsikvėpė. Išvaduoti iš vergijos turėdami 
daug laisvo laiko, lietuviai ėmė labiau sielotis savo li
kimu. Mūsų tremtinių ir mūsų pavergtos tautos likimas 
glaudžiai yra susijęs su didžiais pasauliniais įvykiais 

ir nuo vienokios ar kitokios tų įvykių raidos, be abejo, 
pareis ir mūsų bei mūsų tėvynės likimas. Tad savaime 
suprantama, kad visa tai mus verčia domėtis visu tuo, 
kas dabar vyksta plačiajame pasaulyje. Tiek po trečiojo 
Reicho kapituliacijos, tiek ir šiandien lietuvių tremtinių 
susidomėjimas pasauliniais įvykiais yra nepaprastai di
delis. Ši susidomėjimą, šį nepaprastą žinių išsiil-

(Pcrkelta į 7 psl.)

Apglėbė žmonos liemenį taip pat lygiai, kaip ir prieš 
metus grįžtant iš bažnyčios vestuvių dienoje. Prisimena, 
kaip šokant iš bričkutės užkliuvęs nuometas už klevo 
šakos nupuolė ant žemės, ir ant jo nukrito palaužtas 
klevo lapas.

Prisimena tą neišpasakytą laimę, kai juodu žengė į 
seklyčią, kai padavė jai ūkici raktus. Ji buvo baltą, bal
ta ir raudo iš laimės... s

Ir dabar jie abu žengė prie klevo.
Žmona pažvelgė į klevą ir vyrą. (Instinktyviai kažką 

nujausdama glaudėsi prie vyrd krūtinės.
— Jei šis klevas nebežaliuos... nupiauk. Gimus man, 

tėvas jį pasodino...
Nežiūrėdamas žmonai į akis:
— Anas klevelis — vakar pasodinau sūnui. Prižiūrėk 

ir jei... — užsikirto žodžiai gerklėje. — Pasakyk sūnui, 
kad tėvas jam pasodino. Jei aš - . . negrįžčiau, neraudok, 
— glostydamas žmonos gelsvas kasas: — Tėvynė šaukiasi 
pagalbos. Aš išeinu.

Nelaukė prieblandos šviesos nei mėnulio patekant, nei 
žvaigždžių krentant. Neprašė, kad lauktų jo ir būtų 
ištikima. Taip kalbėtų miestietis.

Bet jo žvilgsnyje buvo viskas — prašymas, įsakymas, 
ištikimybė ir pasitikėjimas.

Ir jis išėjo, palikęs namus ir jauną šeimos židinį. 
Išėjo į vieškelį, kuriuo žygiavo tūkstančiai Lietuvos vyrų, 
apiplyšę, suvargę, be ginklo.

Jis ėjo parnešt didžią laimę, parnešt Tėvynei laisvę.
Vanda Ramūnienė.
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Žiobriu
■n

Ten, kur srauni Imsrė, strimagalviais beskubanti pro 
Bišpilį, įteka į romantišką Mituvą, o ši, pasigrožėjusi 
pūstsodžių ir grybų šileliu, puola į Nemuno glėbį, — yra 
gražu, kaip rojuje.

Lygios Nemuno- pievos, seni piliakalniai, pušų šileliai, 
įdaubos ir aukšti krantai vilioja praeivį pasigėrėti pievų 
žolynais, pasiklausyti šilo švokštimo arba niekad nenuty
lančio paukščių alaso.

baugybę vasarotojų kasmet sulaukia šita rami ir ro
mantiška vietelė ir ne kartą vakaro metu gali matyti 
kokį svajotoją ant Mituvos tilto ar prie sudegusio ma
lūno griuvėsių. Pamituvy suokia lakštingala, krūmokšniais 
apaugusioje ganykloje dainuoja piemenėlis, o praeivis net 
nenorėdamas sustoja ir susimąsto.

Seni griuvėsiai primena gražią praeities pasaką ir 
dabarties skausmą; vešlia žole- apaugę piliakalniai pa
sakoja apie užkeiktus dvarus, pasenusi topolių alėja 
mena tuos laikus, kada rytų kunigaikštis važinėjo poil
siauti, žvėrių pamedžioti.

Kai atklydęs keleivis prisisotina gražiais gamtos 
vaizdais ir prisiklauso įvairių instrumentalistų simfo
nijos, svetingas pažįstamas jį pakalbina:

— O dabar gal pas žiobrių karalienę nukeliausim?
— Pas kokią karalienę? — nesupranta keleivis.
'ŽJmogisčius švelniai nusišypso, mosteli ranka į vakarus 

ir paaiškina:
— 'Žiobriai — mūsų krašto ypatinga žuvis. Ji kepama 

lauke, pasmeigta ant iešmo ir valgoma alum užsigeriant. 
Tų žuvų tik pas žiobrių karalienę gaunama.

Keleivis susigundo pamatyti ir karalienę, ir žiobrius 
ir mielai keliauja porą kilometrų į Kalnėnų sodžių.

★

Vasarą atvažiuoju į Barkūnus.
Einu senomis miestelio gatvėmis pro išsikėtrojusią 

medinę sinagogą, pro dieną naktį nenutylančią elektrinę 
ir prie raudono mūro bažnyčios susitinku basą, nedidelio 
ūgio, balta skarele apsigaubusią moterėlę. Jos rankoje 
baltu audeklu uždengta kašutė, ant krūtinės •nedidelis 
kryželis. Visu liemeniu persisvėrusi į priekį, apytekine 
skuodžia iš tetos Mortos namelių.

— Kur taip leki, Onute? — užkalbinu. — Gal žiobrius 
kašutėj nešioji?

Moteriškė sustoja, pasideda kašutę^ ant žemės ir kle
steli rankomis.

— Ką aš matau?! Nebuvėli, pražuvėli! Ale koks diktas, 
gražus! Nė vakacijų nereikia. Tai džiaugsis mamytė — 
Dieve, Dieve! Juk -neseniai, prieš porą dienų buvau jai 
žiobrių nunešusi. „Onute, sakė ji man, šią savaitę mano 
Jonukas parvažiuos, ’žinai, kaip jis žiobrius mėgsta, — 
atnešk jų bent dešimtį ..

Moteriškės balsas duslus, truputį prikimęs. Ji kalba 
neįprastai — tartum karšta bulve užsirijusi. Ir vis skuba, 
vietoje nenustygsta.

— Na, ką, atneši desetką, karaliene? — šypsodama
sis klausiu.

— Ką čia mane karaliene pravardžiuojat, — nuduoda 
supykusią Onutė, bet jos veidas maloniai šypsosi.

— Sakau, tie ponai, tie ministerial. Jie vis kitaip, 
negu mes paprasti žmogeliai... Ačiū Dievui, šiais metais 
žiobrių iki valiai. Mūši] Juozas su Autose išplaukia kurią 
naktį su tinklais, fai tik spėk kepti ir nešioti... Bus, 
kurgi nebus. Kitam nenunešiu, o jums būtinai bus!

Noriu dar ką nors karalienei pasakyti, bet ji jau 
čiumpa kašutę ir spaudžia mano ranką.

— Na, tai su Dievu, sveteli! Užeik su mama šešta
dienį! Lauksiu! O dabar skubu pas Mikutaitį. Jis mūsų 
bažnyčiai kryžių drožinėja. Reikia jam kelis žiobrius 
nunešti.

— Sudiev, Onute! — akimis palydžiu beskubančią 
moteriškę. — Ligi šeštadienio, ligi žiobrinės!

— Tik nepamirškite! ‘— atsiliepia Ona ir netrukus 
nusuka siaura gatvele į šalį. <

Einu Imsrės pakrante, žiūriu į paplautus kranto ak
menis ir prisimenu savo vaikystę, kada su vienamžiais 
draugais braidžiojau upe ir meškeriojau griužus.

Šiandien Imsrė, rodos, nebe ta, — siaurutė, išsekus. 
Įsibėgėjus lengva peršokti. Ir žilvičių krūmai pakrantėse 
tankiau suaugę, ir žolės tarp akmenų daugiau prižėlę.

Kai išeinu iš miestelio ir pereinu Mituvos tiltą, visa 
krūtine įsitraukiu gaivaus pušyno oro. Medžių viršūnės 
svyruoja, maži paukšteliai kliauga.

Takuoju į kairę ir ant mažo kalniuko pamatau Šv. 
Jono kryžių. Senas tas kryžius ir daug legendų apie jį 
pripasakota. Pakalnėj burgia meldais apaugęs šaltinėlis, 
ligi kurio, būk tai, atplaukusi šv. Jono statulėlė. Nuo 
to laiko akių ligomis sergą ligoniai semiasi stebuklingojo 
šaltinėlio vandens ir plaunasi akis. Sako, ne vienas 
pagijęs, praregėjęs.

karalienė
Šilas, laukai, kryžius atneša daugybę prisiminimų ir 

aš menu tas dienas, kai, gimnazijoj mokydamasis, su 
draugais išvaikščiojau visas šias vieteles, kai dainuoda
mas keliavau su jais į Kalnėnus, pas žiobrių karalienę, 
kaip, pirmą kart atvykęs ,turėjau per liepsnojančią ugnį 
šokti. . .

— Šokit, kitaip žiobrių negausite! — tartum šiandien, 
girdžiu Onos duslų balsą.

Paskum prisimenu mūsų dainas, žaidimus, iškylą lai
veliu į Ovingę. . .

★

Šeštadienį su namiškiais keliauju į Kalnėnus.
Einame smėlėtu keliu, pro Stangvilos ūkį, kurio so

delyje sirpsta raudonos vyšnios.
Toliau plaukia javų laukas — ligi pat miško, kuriame 

dainuoja piemenėlis: /
Ralio, karvutės, 
ralio, ralio! ...

Mano motutė apsigaubusi juoda skara. Jos 'veide žai
džia džiaugsmo spindulėliai. Rankoje nešasi mėlyną ru
giagėlę ir pasakoja apie pavasario sėją, apie savo ligą 
ir Marijono, mano jauniausiojo brolio, vargus.

— Geras jis vaikas, — jos balsas kaip daina, skam
bėjusi prie mano lopšelio. — Kai sirgau, kaip įmany
damas slaugė, gardžiausius kąsnelius nešė. Dabar supran
ta, negerai daręs, kam manęs neklausė, bet jau vėlu... .

tartum iš 

mus J?asi- 

rankas. —

Nemuno žvejai rengiasi kepti žiobrius

Prieš mūsų akis atsiveria puiki panorama.
Seni medžiai ūščioja, siūbuoja ant aukšto kranto, 

tartum dūsaujančios našlės prie vaikų kapo. Apačioje, 
tarp plačiai išsikėtrojusių žilvičių, tyvuliuoja ramus 
Ovingės vanduo. Nuo Nemuno pusės jį saugo vešlia žole 
sužėlęs pusiausialis, po kurį išdidžiai vaikščioja gand
ras ir tyko riebų kąsnelį.

Dar toliau, anapus Nemuno, balti “rūmai, 
pasakų knygos, ir juodo miško siena.

Prie senos, į žemę susmukusios trobelės 
tinka prykište. pasikaišiusi Ona.

— Tai matai! — sudeda, tartum maldai,
Visa šeimynėlė beateinanti. Oi, laiminga esi,x mamyte, 
tiek vaikučių užauginusi!

— Tur būt, nė žiobrių neužteksi! — juokauja tėvelis, 
traukdamas pypkutę. — Sakiau, nenešiok, kaip varna, 
o neklausei, karaliene!

— Ponas vis su tais juokais! — suraukia kaktą Ona.
— Pamatysit, privalgysit ir dar namo parsinešit!

— O gal reikia talkininkės? — siūlosi sesuo.”"
— Gal žabų parinkti? — apkabina Oną Marijonas. — 

bet ir maža esi, — ligi pažastų...
— Jūs augat aukštyn, o aš — žemyn, vaikai! *— ne 

tai paaiškina, ne tai pasiskundžia Ona. —* O į talką ga
lite visi ateiti! Greičiau bus!

Tėvelis su broliais nueina į šlaitą žabų parinkti, sesuo 
nuskuba su greitąja karaliene į virtuvę, o aš- su mamyte 
liekuosi žalioj pievelėj. Mudu atsisėdam po senu, šimt
mečiu ąžuolu ir kalbamės.

— Matai, sūnau, sako mamytė, — neturtinga, vieniša, 
kaip pirštas, o kokia linksma, patenkinta! Nežinia, kaip 
ten buvo, kad ji liko kampininkaut pas savo ištekėjusią 
seserį ir iš šitų žiobrių ligi šiol gyvena.

— Netinginė Ona, — sakau. — Visur jos pilna, visus 
ji aplanko.

— Kas rytą ir į bažnyčią nueina. O rankoj visuomet 
kašutė ir ryšulėlis. . .
Mūsų vyrai greit prineša žabų ir sukuria ugnį.

Sesuo su Onute atneša ant iešmų susmaigstytas žuvis 
ir sukiša į žemę apie ugnį. __

— Na, vaikai, šokit per liepsnas! — suploja rankomis 
'karalienė.

Brolis Rimas nė neįsibėgėjęs strikteli ir laimingai 
peršoka. Jį nori pasekti sesuo ir užbėga ant žiobrio.

— Tai man pana! — bėga prie žuvies Ona. — Dar 
šiais metais neištekėsi! O gal ir visą amžių viena 
paliksi. . . \ \

— Nagi, pamėgink pati! — sako tėvelis. — Pažiūrėsiu, 
ar dar ko nors verta!

— Ką jau su manim, ponuli, — atsikalbinėja kara
lienė. — Aš savo jaunystę jau už kelių mylių palikau...

žiobriai pradeda kvepėti.
Karalienė apsuka žuvis, kad ir antra pusė iškeptų. 

Kad būtų skaniau, pabarsto druska, sviestu patepa.
Netrukus čia pat ant žolės atsiranda austinė staltiesė, 

duonos riekės, sviestas, alus.
Susėdame ant žemės, pasiimame į rankas po žiobrį 

ir pasigardžiuodami valgome. . .
★

Ateina kita vasara.
Vėl atvažiuoju į Barkūnus. Tačiau vaizdai jau ne tie: 

'pievose prirausta duobių, šileliai pilni gurguolių, laukai 
— apkasų ir pabūklų. (

Susitinku Oną, bet ir ji jau ne tokia, kaip visada: 
. truputį susenusi, sumenkusi, ne tokia greita. Ir džiaugs

mo jos veide nematau.
— Tai sulaukėm, tai sulaukėm! — dejuoja vargšė. — 

Ir už ką mus Dievulis taip baudžia?! Rodos, ir bažnyčią 
laukėm, ir meldėmės... O ar turite ką valgyti, balan
dėli? Ar mama užtenka duonutės?

Padėkoju Onai už gerą širdį, paraminu, bet ir pats 
netikiu savo žodžiams.

Naktimis dūzgia svetimi lėktuvai, aplinkui šviečia 
gaisrų pašvaistės, anapus Nemuno, viršum girios, iškyla 
šviesūs žibintai. . .

Vieną pavakarį Ona užeiną į mus. Jos rankoje, kaip 
ir visuomet, gražiai uždengta kašelė. Tačiau akys parau
dusios, apsiašarojusios. r\

— Atnešiau žiobrių, — pro ašaras sako. — Gal pasku
tinį kartą...

Tėvelis nervingai traukia pypkės dūmą ir nieko ne
sako. Sesuo sėdi už stalo ir žiūrinėja gėlių žiedus.

— Dėkui, Onute! — glosto jos petį mamytė. — Dėkui, 
kad neužmiršai.

Matau, kaip jai sunku, kaip širdį spaudžia. Ji apie 
rytojaus šiurpą nenori prasitarti ir liūdnu žvilgsniu 
žvilgteri į mane. —

Viršum Nemuno sudūzgia lėktuvai ir tuojau pradeda 
ugnimi spiaudytis priešlėktuvinė.

— Dieve, mano Dieve! — sudeda rankas Ona ir apsi
pila ašaromis.

Spalio mėnesį aplankau karalienę.
Randu ją įkalnėje išraustoje slėptuvėje, šalia kelių 

dėžių ir maišelių.
Pakelia į mane geras akis ir pro ašaras sako:
— Liekuos savb žemėj. Čia gimiau, čia užaugau, čia 

ir numirsiu. Gal Dievas ir palaimins mano kančią...
— Ne tik palaimins, bet jau dabar laimina, — at

sakiau. — Lietuva liks gyva tokių, kaip jūs, žmonių 
širdyje. Ir nenumirs. Prisikels. Jei ne už metų, tai už 
dviejų ar penkių...

Suspaudžiu jos seną ranką ir paglostau plaukus. Dar 
pasakau kelis žodžius, o ji nubraukia ranka ašaras ir 
sako:

— Man negriaudu dėl savęs — pasenau, pavargau, 
niekam netinku. Man gaila jūsų, — mokytų, šviesių. Man 
gaila šitos šventos žemelės. . .

★

Dabar banguoja Nemunas, švokščia Kalnėnų pušynas 
ir svajingai linguoja laukų žolynai.

Seni, sulinkę ąžuolai liūdnai ošia ir kuždasi apie vargo 
dienas.

Tik ar skamba Juozo ir Antosės dainos tyliais vasaros 
vakarais laivelyje, ar senas tinklas slidinėję Nemuno 
bangomis, ar geroji žiobrių karalienė renka žabelius, 
ar taiso žiobrius mielam svečiui. . .

Jie liko gimtojoj žemėj mirti. . .
Bet ar numirė joje ir ar turės laimės savo tėvų žeme

lėje amžinai ilsėtis. . .
Soest, 1946. V. 14.

Jonas Gailius. .

TAPYBOS PARODA IŠTREMTYJE
Petmolde gegužės 5—12 d. d. įvyko YMCA-os su

ruošta latvių tapybos paroda, kurioje buvo reprezen
tuotas 31 autorius su maždaug 86 darkais. Tai nebuvo 
naujų darbų paroda. Paroda apėmė 3 latvių tapytojų 
kartas: senųjų — gimusių nuo septyniasdešimtų iki aštuo
niasdešimtų metų, vidutinių, kurie pasaulį pamatė 
šimtmėčįp pabaigoj, ir jaunųjų — 20 amžiaus kartos.

Senuosius atstovavd: Purvitis, Rozeentals, Pūpols, 
Kalvė, Valters, Zeltinš ir kt. Vidutiniuosius — Sezans, 
Tone, O. Skulme, Svems ir kt. Jaunesniuosius — Gei- 
stante, Zvirbule, Ftidrichsons. Didesnė dalis paveikslų 
atvežta iš Latvijos, kiti padaryti ištrėmime.

„Tėvzeme" Nr. 45.
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Musu periodiniai leidiniai
(Atkelta iš 5 psl.)

gimą, /kaip tik buvo Įmanoma, ėmė tenkinti lie
tuviai laikraštininkai, kurių šiuo metu Vokietijoje esama
daugiau kaip šimtas.

Pagrindinis žinių šaltinis buvo radijas. Per radio išgir
stos svarbesnės žinios buvo surašomos ant popieriaus ir 
stovyklose iškabinamos visiems pasiskaityti. Kai kur su
sirinkusiems jos buvo skelbiamos žodžiu. Tačiau svar
besniųjų radio žinių paskelbimas raštu negalėjo atstoti lai-
kraščio. Tad buvo pradėta leisti sieniniai laikraščiai. 
Mūsų stovykloms besiorganizuojant, pirmieji sieniniai 
laikraščiai pasirodė 1945 m. gegužės men. pirmosios pu
sės pabaigoje/-

Sceniniai laikraščiai leidžiami vieną sykį per savaitę. 
Jų leidžiamas tik vienas egzempliorius, spausdinamas ma
šinėle. Kai kur pirmieji sieniniai laikraščiai buvo net 
ranka rašomi. Pavyzdžiui „Hanau Lietuvių" pirmasis nu
meris. Sieniniai laikraščiai — įvairaus dydžio: nuo vieno 
dienraštinio puslapio iki trijų. Dažniausia sienlaikraščiui 
į talką, be laikraštininko profesionalo ar mėgėjo, dar 
ateina ir dailininkas. Tad kai kurie sieniniai laikraš
čiai yra gana gražiai iliustruoti piešiniais, karikatūromis 
ir foto nuotraukomis. Sieniniuose laikraščiuose be infor
macinės medžiagos taip pat esama ir auklėjamosios. Sto
vyklos literatai jiems nepagaili savo beletristinių kū
rinių ir poezijos. (

Tur būt, neapsiriksime tvirtindami, kad kiekviena di
desnė lietuvių stovykla dabar turi ar bent yra turėjusi 
sieninį laikraštį. DP Pulgis Andriušis savo feljetonų rin
kinyje „Ir vis dėl to juokimės" sako: „Sieninis laikraštis 
lageriuose prigijusi nesąmonė, nes sien. laikraščiai leid
žiami tiktai raudonuosiuose kampeliuose". Čia jumoras 
menkas. Gal būt sienlaikraščius mes ir pasisavinome iš 
raudonųjų kampelių, bet ten jie tarnavo tik propagandos

- tikslams, o mūsų- stovyklose leidžiami tik daugiausia 
informacijos. Sienlaikraščiai mūsų stovyklose ne nesą
monė, bet būtinybė. Sieniniai ‘laikraščiai, kaip infor
macinė priemonė, yra mūsų stovyklos gyventojams daug 
patarnavusi.

Kiek mūsų stovyklose leidžiama ar buvo leista sie
ninių laikraščių, šianden dar sunku tiksliai pasakyti. 
Iš mūsų surinktų duomenų, stovyklose leidžiami šie 
sieniniai laikraščiai: „Alguvos Baras" — Kemptene 
(1945 m.) „Be Tėvynės" — Alt Gargė (1945 m.), tuo pat 
pavadinimu ir Oldenburge, „Benamio Dalia" — Mitten
walde (1945—1946 m.), „Biuletenis" -—Mūhldorfe—Eich- 
felde ((1945) „Hanau lietuviai" —' Hanau (1945—1946 
m.J Išeivių Žinios" — Gunzenhausene (1945 m.), „Ka- 
lorijų Priedas" —‘ Bayreuth (1945 m.), „Kelias į Tė
vynę" — Bad Worishofen (1945-—1946 m.), „Klajūno Bal
sas" — Želi bei Wurzburg (1945 m.), „Komiteto Infor
macija — Wurzburg (1946 m.), „Lietuvis" — Geis
lingen — Steige (1945 m ),' „Lietuvių ’Ž’inios" —Wurz
burg (1946 m.), „Lietuvos Jūra" — Kiel — Friedriphs- 
ort (1945 m.), „Mūsų Viltys" — Rosenheim (1946 m.), 
„Mūsų Žinios" — Watenstedt (1945 m.), „Politinių Ži
nių Biuletenis" — Lahde, „Tėvynės Ilgesys" — Buxte- 
hud (1945 m.), „Tremtinių Balsas" — Ansbach 1945— 
1946 m.), „Viltis" — Augsburg — Haunstetten, „Vytis" 
— Buxtehud (1946 m.). Be to, sienlaikraščiai buvo leidžia
mi Sontheim bei Heilbronn, Uchtės, Augsburgo — Hoch- 
feldo, Nordlingeno, Velberto (Rheinland) ir visoje eilėje 
kitų stovyklų.

Sieniniai laikraščiai leidžiami ne tik vieną' syk per sa
vaitę, bet ir du, tris ar šešis kartus. Ypač daug sieninių 
laikraščių, kurie leidžiami šešis syk per savaitę. Kai 
kuriuos iš jų suminėsime. „Dienos Naujienos" —Mūhl- 
dorf — Eichsfeld, „Dienos Žinios" — Bad Worishofen 
ir Celle,, „Lietuviškoji Informacija" — Flensburge, „Lie
tuvių ’ŽŠnios" — Wurzburgo, „Naujienos" — Lehrte, 
Churchill Camp ir daugelis kitų.

£* Stovykloms įsigijus rotatorius, pradėta leisti dieninė 
• pasaulinių įvykių informacija rotatorium. Jos spausdi- 

7 narna po kelis šimtus egzempliorių kiekvieno numerio
- ’r jis kasdien išnešiojamas stovyklos gyventojams. Šiuose 

j informaciniuose biuleteniuose, be pasaulinių politinių
įvykių, taip pat spausdinamos svarbesnės žinios ir iš vi
daus stovyklos gyvenimo. Iš tokių biuletenių paminėtini 
šie: „Aidai", „Dienos Informacija" — Munch eife (1945— 
1946 m.) „Alguvos Baro Dienos Naujienos" — Kemptene 
(1945—1946 m.), „Bambergo Lietuvių Ipformacinis Biu
letenis" (1945—1946 m.), „Dienos'ŽSnios" — Augsburge 
(1946 m.), to pat vardo biuletenis Kasselyje, Munchenc 
ir Muna Mūnsteryje, „Elta" — Stuttgarte, Hanau lietu- 
vių tremtinių bendruomenės komiteto informacinis biu
letenis ^lietuvis" — Nūrtingene (1945 m.), „Lietuvių 
Balsas" — Regensburge, „Naujos Žinios" — Ingolsta- 
dte (1946 m.), „Radijo-JŽŠnios"' Hanau (1946 m.) ir Gun
zenhausene (1946 m.), „Wiesbadeno Lietuvių Balsas" 
(1945—1946 m.), „Žinios" — Regensburge, „Šiandien" 
— Fuldoje ir kt.

Kai kurie iš šių dieninės informacijos biuletenių yra 
itin sumaniai redaguojami ir įdomūs. Iš jų pirmon vieton 
statytinas „Wiesbadeno Lietuvių Balsas". Jis patiekia 
užsienio svarbesniųjų politinių įvykių apžvalgą ir vidaus

stovyklos gyvenimo platoką informaciją. Švenčių ar 
šiaip jau svarbesniųjų Įvykių progomis jis išleidžiamas 
net iki 8 psl. Kai kurie numeriai skoningai iliustruojami. 
Toliai minėtinos .Regensburgo lietuvių informacijos. Jų 
dydis nuo dviejų iki 10 puslapių. Be politinių žinių 
apstu ir Įvairiais- klausimais straipsnių. *

Daug kruopščiau redaguojami rotatoriumi spaus
dinami savaitraščiai. Bene pirmiausia iš tokių savait
raščių buvo pradėta leisti Haffkęiigo lietuvių sto-
vykioje „Kelyje Tėvynėn“. Šis Jaikraštėlis, kurio jau 
išleista per 40 numerių, sumaniai redaguojamas žurna
listo Jeronimo Cicėno. „Kelyje Tėvynėn“ duodama poli
tinio turinio straipsnių, nušviečiančių svarbesniuosius 
pasaulio įvykius. Yra publicistinių straipsnių, aiškinan
čių mūši} tremtinių bendruomenės negeroves. Ne
trūksta nuotaikingos dailiosios literatūros, kur atsispindi 
mūsų vargai, sielvartai ir lūkesčiai. Gausu kronikos iš 
mūsų pavergtosios tėvynės. Skaitydamas „Kelyje Tė
vynėn“, jauti benamio lietuvio sunkią ir sielvartingą 
dalią, kurią nešti lengvina tvirtas tikėjimas kada nors 
grįžti į savo išsiilgtą tėvynę.

1945 m. rugsėjo 22 d. Hanau lietuvių stovykloje buvo 
išleistas pirmasis numeris savaitraščio „Lietuvįj|_JŽinios“. 
Jo iš viso išleista 8 niyneriai. „Lietuvių Žinios“ sustojo 
dėl popieriaus stokos. „Lietuvių Žinios“ buvo užsibrėžu- 
sios informuoti savo skaitytojus apie svarbesniuosius 
politinius įvykius, tiekti žinių apie mūsų stovyklų kul
tūrinę veiklą duoti mūsų rašytojų naujų kūrinių ir 
Amerikos lietuvių spaudos apžvalgą. Kol. popieriaus 
buvo galima gauti,. „Lietuvių žinios“ tą savo užsibrėžtą 
uždavinį patenkinamai sprendė.

Ilgainiui ėmė rastis daugiau tokių savaitraščių ar du 
syk, tris syk per mėnesį leidžiamų laikraštėlių. Iš jų 
minėtini 1945 m, spalių 11 d. Montgomery vardo Lietu
vių stovykloje pradėtas leisti rotatoriumi spausdinamas 
laikraštis „Aušros Belaukiant“, 1945 m. lapkričio 10 d. 
Nūjįjingene pradėtas leisti lietuvių informacinis kul
tūrinis leidinys „Apžvalga“, Regensburge leistas in
formacinis, biuletenis lietuviams „Lietuvių Balsas“. Kai 
kurios stovyklos leido neperiodinius leidinius. Kemp
tene 1945 m. birželio mėn. pradėta leisti neperiodinis 
leidinys „Alguvos Baras“, 1945 m. gruodžio 25 d. 
Ingolštadtą - lietuvių stovykloje išleistas „Laiko ’Ž'o- 
dis“, Kasselio Lietuvių stovykloje išleista vienas 
numeris „Stovyklos Aidų“, Flensburge leidžiami ,/Žing
sniai^ Tolko lietuvių stovykloje leidžiamas „Nemuno 
Aidą£!, Allmenfelde „Mūsų Aidas“, 1946 m. pradžioje 
Vokietijoje atgaivintas „Tėviškės Aidas“, ėjęs Norvegi- 
jojer Vieni iš tokių laikraščių eina periodiškai ir jau 
turi susidarę aiškų laikraštinį veidą („Kelyje Tėvynėn“, 
„Apžvalga“, „Nemuno Aidas“ etc.). Kitų teišėjo vos 
vienas numeris ((Laiko ’Žodis“, „Stovyklos Aidas“), kiti 
gi ir su savo aiškiu laikraštiniu veidu del įvairių prie
žasčių turėjo sustoti („Lietuvių ’žinios“, „Lietuvių 
Baisas“). Kitiems vėlgi, nors techniškų atžvilgiu neblo- 

"gai spausdinamiems, vis dar nesiseka susidaryti kiek 
ryškesnį veidą („Mūsų Aidas“).

Mūsų centrinės organizacijos taip pat negalėjo 
išsiversti be informacinių leidinių. 1945 m. liepos 19 d. 
Wurzburge buvo pradėtas leisti „Lietuvių Sąjungos 
Žinynas“. Nilo tų pat metų gruodžio 1 d. jis leistąs 
Detmolde. Jo išleista, berods,. 22 numeriai. „Lietuvių 
Sąjungos Žinynas" buvo lyg ir koks oficiozas. Viena 
lik čia galima pasakyti, kad jis buvo galima daug 

. tobuliau išleisti ir daug gėriau būti redaguojamas. Lie
tuvių Sąjungai persiorganizavus į Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenę, „Lietuvių Sąjungos Žinynas" nustojo 

-ėjęs, o viton jo Detmolde pradėta leisti „Tremtinio 
_’žodis“, kuris yta leidžiamas privačių žmonių iniciatyva'. 
Laikraštiniu požiūriu jis yra žymiai tobulesnis už „Lie
tuvių. Sąjungos Žinymą“.

1946 m. vasario 1 d. VLIKO pradėta leisti „Eltos 
Informacijos". Jų, berods, iki šiol išleista 9 numeriai 
„Eltos Informacijos“ turiningos, tik jos skiriamos ne 
visuomenei, bet mūsų organizacijoms ir spaudai.

Be bendro pobūdžio leidinių, yra nemaža išleista ir 
specialių. Keletas laikraštėlių skiriama vaikams, skau
tams, inžinieriai susijaukė dviejų numerių turiningo 
žurnalo, leidžiamo Wurzburge, — „Inžinieriaus Kelias“. 
Apstu ir jumoristinių laikraštėlių. Jie silpnoki. Iš ba
landžio .1 d. proga išleistųjų, kaip geriausiai nusisekę 
minėtini Tūbingene — Nūrtingene „Dievo Paukštelis“, 
Kemptene „Neatplėštas Siuntinėlis“.

Čia suminėti būdingesnieji apolitiški laikraštėliai. 
Jų svarbiausias tikslas — informacija. Pats gyvenimas 
iššaukia ir mūsų politinę spaudą. Katalikiškosios srovės 
leidžia „Mažąjį Židinį“, kurio išleista, berods, 5 nume
riai, liaudininkai leidžia „Varpą, išleista taip pat 5 
numeriai, lietuvių tautinis sąjūdis leidžia „Mūsų pra
nešimai“. Tuose partiniuose laikraščiuose jau ' gana 
ryški ir partinė polemika.

Haffkruge gyveną lietuviai literatai išleido vieną

Jonas Kuzmickis

Žvaigždžiu pasakos
Nurimk, širdie! Nutilk iiprs kartą!
Gerai žinau, kad tau sunku.
Likimas juodą knygą varto,
O aš vilties žvaigždes renku.

Viena žvaigždė: — Negrįši! — klykia.
O gal, o gal ... — tyliai šnibždu.
Antra žvaigždutė šnara tykiai:
— Palauk metus! — Sakau — Gal du?

Trečia žvaigždė tolyn vis moja:
— Nei čia, nei ten, kur taip ilgies!
O debesys duknas joms kloja, — 
nejau tik ašaros žvilgės?!

Sidabro žvaigždės mirga, spraga,
% o aš kasnakt žiūriu į jas.

Naktis dar vieną žvaigždę sega 
ir pina pasakų gijas. . .

1945.' XII. 6.

numerį „Baltijos Almanacho“ ir septynias knygas lite-, 
ratūros žurnalo „Gintaras“. Kam teko šiuos leidinius 
skaityti ar bent pavartyti, tas galėjo įsitikinti, kiek daug 
gali padaryti ryžtingi entuziastai. Šie leidiniai turiningi 
tiek originaliais kūriniais, tiek vertimais. Betgi labiau
siai į akis krinta kruopštus jų išleidimas. Ne tik 
kruopštus, bet ir skoningas. Atsimintina tai, kad šis 
kruopštus darbas-yra dirbamas nepaprastai sunkiose 
sąlygose.

Be Vokietijos, lietuviai tremtiniai ir kituose kraštuose 
leidžia rotatoriumi spausdintus laikraštėlius: Austrijoje 
Glazenbache leidžiamos „Dienos .Naujienos",. Salzburge 
„Mūsų^-Žipios“, Italijoje Romoje „Lietuviu Balsas“, 
Danijoje „Lietuvių žinios“, Švedijoje „Svetur“. Lietu-’ 
via per prievartą paimti vokiečių kariuomenėn darbams 
ir vėliau iš ten pabėgę, ar Vakarų Sąjungininkams patekę 
į nelaisvę Norvegijoje leido, ypač palyginti, daug lai
kraštėlių. Svelvikc buvo leidžiamas jumoristinis lai
kraštėlis „Pašvaistė“, dienraštukas „Šiandien“ ir sa
vaitraštis „Tėviškės Aidas". Visi šie laikraštėliai buvo 
atgaivinti ir jiems sugrįžus į Vokietiją. Norvegijos pie
tuose buvo leidžiamas slaptas laikraštėlis „Tremtinio 
Balsas“^ A. Rimtautas.

L. Grigaliunaitės israiskinio šokio 
koncerto proga

Birželio mėn. 25 d. Fuldoje šoko viena žymiausių 
išraiškinio šokio lietuvaičių šokėjų p. L. Grigaliūnaitė. 
Programoje buvo L. v. Bethoveno „Menuetas4, E. Griego 
„Aitvaras“, M. Regerio „Egiptiška freska“ ir C. Debussy 
„Sapnas“.

„Menueto“ ritme mes gyvenome anų laikų iškilminga 
nuotaika, besivaikščiodami parke, iš už medžio stebė
jome besilinksminantį, išdykusį „Aitvariuką“. Po to 
atsidūrėme piramidžių ir sfinksų šalies maldykloje. 
Galiausiai pro mūsų akis prabėgo pasąmonės sukurti 
vaizdai, čia nutrukdami, Čia vėl įsijungdami į laiko bėgį. 
Kūriniai — tam tikros momentinės iškarpos -r- buvo 
atlikti blogoje scenoje, be bendro sceninio fono, švie
simo papildymo ir šokio išorinių detalių pabrėžimo. 
Tačiau tobulas visų kūrinių atlikimas, įtikiną perėjimai, 
santūrūs, lengvi ir žaismingi judesiai, mimika, — sudarė 
brilijantinio išbaigimo įspūdį. Atsidėkodami šokėjai 
įteikė gėlių.' Jei sąlygos leistų, būtų labai malonu 
ateityje pamatyti visą repertuarą.

Prie progos teko pakalbėti su p. L. Grigaliūnaitė ir 
patirti, kad darbą Vokietijoj pradėjo pernai rudenį. 
Dėl ilgo ir sunkaus darbo fabrike sveikata buvo nusilp
nėjusį, ir apie šokį netekę galvoti. Gaidos ir kostiumai 
likę Lietuvoje, o tų dalykų dabar beveik neįmanoma 
gauti.

Savo repertuare, be matytų, turinti dar Mt de Falla 
„Juokdarį“, M. Moškovskio „Improvizaciją“, Fr. Schu- 
berto „Meškeriotoją", R. Schumanno „Drugį" ir F. Šo
peno „Pasveikinimą“. Ligšiol Bavarijoj surengusi 7 šokio 
vakarus. \

Dabar Augsburge turinti savo privačią studiją, kurioje 
yra 2 grupės: jaunųjų mankštos —*20 mokinių ir moterų 
— 15., Gimnazijoj dėstanti ritminę mankštą. Patalpų 
klausimas studijai yra labai aktualus.

Ateičiai rengianti sonatą „Ruduo“ ir R. Schumanno 
ciklą „Gyvenimo kelias". Sonata 3 dalių: allegro, an
dante ir finale. Ciklo dalys: vaikystė, jaunystė, mo
tinystė, senatvė ir mirtis. Veikalas truks apie 30 min. 
Turinio apimlrmi tai bus kito masto kūriniai, teikią 
daugiau laisvės pasireikšti.

Baigdami palinkėsime p. Grigaliūnaitei ir toliau kurti 
ir garsinti mūsų tėvynės vardą.

J. Maciūnas.
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Mūsų Viltis Nr. 19 — 20

(Tęsinys iš Nr. 17—18)
Greta manęs iš kitos pusės gulėjo vienas 22 meti} 

lietuvis Buntinas iš Klaipėdos krašto. Pas jį rado džio
vos bacilų ir jis tuoj buvo perkeltas į džiovininkų 
skyrių. Jo daugiau nebemačiau. Manau ,kad jis bus 
miręs arba nužudytas.

Nors buvau visiškai sunykęs ir kosėjau be pertraukos, 
o be to nuolat. diegė šonus, buvau laimingas sužinojęs, 
kad nesergu neišgydoma džiova. Dauguma džiovininkų, 
kurie stovykloje susirgo, ten ir mirė arba buvo nužudyti, 
stovykline kalba — sunaikinti.

Kada ligoninė būdavo perpildyta, blokų seniūnai 
turėdavo surašyti visus neišgydomus ir negreit išgydo
mus ligonis. Tuos tada pusnuogius pasiųsdavo į „trans
portą poilsio stovyklon". Taip pat per metus kelis kar
tus visų blokų vadovai turėjo surašyti nedarbinguosius 
suimtuosius su kūnd trūkumais ir sąnarių netekusius 
karo invalidus. Juos visus pasiųsdavo į "kitas stovyklas". 
Paprastai eidavo keli transportai vienas po kito. Vienas 
transportas pasiekdavo kitą stovyklą, o kiti dingdavo 
kelyje. Kelias dienas po transporto išvykimo atveždavo 
atgal į stovyklą drabužius ir ramentus. Tariamai nepagy
domuosius ligonis sunaikindavo visus be išimties.

Džiova susirgusius ligoninėje negydydavo. Jie tik 
gulėdavo per dienas ir gaudavo tą patį maistą, kaip ir 
kiti suimtieji. Didžiausia dalis susirgusiųjų būtų buvus 
galima išgydyti, jei jie būtų gavę gerą maistą ir oro 
permainą. Kai kurie stovyklos gydytojai labai rūpin
davosi suimtaisiais, nors jie buvo smogikai. Jie nieko 
negalėjo pasiekti, nes turėjo pasitenkinti aplinkybėmis, 
kurias teikė stovyklinis gyvenimas.

Buvo nemaža atsitikimų, kad stovyklos gydytojas 
pasiųsdavo suimtuosius, kuriems reikėdavo daryti ypač 
sunkias ar pavojingas operacijas, į valstybinę ligoninę 
Berlyne, kur juos gydydavo gydytojai specialistai. Ten 
juos gerai ir sąžiningai gydydavo. Bet kada grįždavo į 
stovyklą, vėl patekdavo į tokias nepakenčiamas sąlygas, 
kad tik retas galėjo pilnai pasveikti. Kai tik sveiks- 
tantįjį iš ligoninės išrašydavo, jis turėjo grįžti į bloką 
ir eiti į darbą, stovėti per patikrinimus stovyklos 
aikštėje, šalti ir badauti.

Dvi savaites pabuvus ligoninėje, nors vos dar pajė
giau pereiti per kambarį, jau norėjo mane iš ligoninės 
išrašyti, nes ligoninėje nebuvo vietų, o reikėjo guldyti 
naujai atvežtus. Paskutinį momentą sanitaras , mane iš 
sąrdšo išbraukė ir perkėlė į lovą, kur jau gulėjo ser
gantieji po du. Aš buvau penktas dviejose lovose. Vis 

, dėl to džiaugiaus, galėdamas dar savaitę palikti, nors 
gulėjome labai susigrūdę.

Kituose skyriuose buvo dar didesnis susigrūdimas. 
Infekcijos ligų bloke sergantieji gulėdavo net po ketu
ris vienoje lovoje — du į vieną galą, du į antrą. Ats
kirais atvejais gulėjo net po penkis vienoje lovoje. Tai 

buvo daugumoje jauni vyrukai, nubadėję iki kaulų, 
kurie gulėjo kaip sukrauti šakaliai vienas prie kito ir 
vienas ant kito. Kai jokiu būdu nebegalėjo sutilpti, 
pastatė vietoje "dviejų aukštų lovij trijų aukštų lovas, 
kaip ir gyvenamuose blokuose.

Palatoje, kurioje gulėjau, kiekvieną dieną mirė po 
keli žmonės. Kaip jau sakyta, vaistų neduodavo, o tik 
leisdavo sergančiuosius badėti. Kurie turėdavo kūne 
vandens, tiems neduodavo sriubos, o tik duoną. Taip 
pat vien duona turėjo maitintis visi viduriuojantieji. 
Buvo tokių nusilpusių viduriuojančių, kurie nebepajėgė 
atsikelti ir bendrai nebekontroliuodavo savo kūno funk
cijų. Tie nuolat apsiteršdavo ir visa palata nepakenčia
mai dvokė. Tada palatos kalfaktoriai tokį ligonį nuvež
davo į maudyklę, pastatydavo po šaltu dušu, jį su šluota 
nuplaudavo ir vėl paguldydavo ant guminės paklodės. 
Antklodė buvo visiškai priteršta, o užvalkalų pakeisti 
nebuvo.

Suprantama, kad taip „gydant" sergantieji ilgai 
negyvendavo, o po poros dienų mirdavo. Kiti sergantieji 
džiaugdavosi, kad toks numirdavo, nes tada nebereikėjo 
gulėti tokioje smarvėje. Čia kielvvienas galvojo tik apie 
save, šiaurios aplinkybės suimtuosius padarė baisiausiais 

' egoistais.
Palatų kalfaktoriais dažniausiai įsitaisydavo sukčiai, 

nesąžiningi žmonės. Jie tik žiūrėdavo, kaip galėtų ką 
nors ptagauti sau. Kiti net jėga atimdavo sunkiai sergan
čiųjų maistą, jei tie nespėdavo jo greit suvalgyti arba 
pasidėdavo po pagalve. Jie - buvo užinteresuoti, kad tik 
daugiau ligonių mirtų, nes tada galėdavo sau palaikyti 
tam ligoniui skirtą maisto davinį. Jie gaudavo dar papil
domai maisto ir atiduodavo visą, ką patys nesuvalgy- 
davo, savo draugams ar pažįstamiems už rūkalus ar 
išmainydavo į kitus produktus. Ligoniams padėti jie nė 
nemanydavo. Net nedrįsdavome ką paprašyti, nes atsaky
mas vis' buvo neigiamas arba smūgis.

Stovykloje badėjo nemažiau 9O°/o visų suimtųjų. Tad 
galima suprasti, kad maisto produktai buvo labai bran
gūs. Kiekvienas trupinėlis duonos ir kiekvienas šaukštas 
sriubos buvo brangesni už auksą, nes kiekvienas norėjo 
išlaikyti savo gyvybę.

Nors ligoninė buvo perpildyta ir išrašydavo,dar nepas- 
veikusius žmones, įvairiuose ligoninės skyriuose būdavo 
ir taip vadinamųjų tinginių ligonių. Tai buvo blokų va
dovų pažįstami arba vadinamieji prominentai su gero-, 
mis pažintimis. Kai jiems atsibosdavo dirbti, jie atei
davo į ligoninę pailsėti. Jiems duodavo geriausias lovas, 
švarius užvalkalus ir visa tai, kas buvo reikalinga. Valgį 
jiems atnešdavo draugai iš virtuvės, suprantama, slaptai 
ir nelegaliai pagamintą. Jie maistu aprūpindavo ir blokų 
pareigūnus, dėl to juos taip stropiai ir globodavo.

Prieš tokius blokų vadovų globotinius nei vienas 
neišdrįsdavo ką nors pasakyti, nes stovykloje tuo atveju 

pareigūnai reaguodavo labai griežtai ir žiauriai. Tokį 
tuoj išrašydavo iš ligoninės, o to visi labai bijojo. Sun
kiai sergančius jau po kelių dienų išrašydavo iš ligoni
nės, jei tik nebeturėdavo karščio, o tokius tinginius 
išlaikydavo po kelis mėnesius ir dar ilgiau.

Taip ant kiekvieno žingsnio matydavai dideliausią 
neteisybę, bet negalėdavai nei žodžio prasitarti. Sveiki 
vyrai ten penėdavosi ir dėdavosi dideliausiais geradariais, 
kada savo sriubos, kurios patys nevalgydavo, kelis 
šaukštus atiduodavo kokiam išbadėjusiam likimo drau
gui. Mano įsitikinimu, daug politinių kalinių savo likimo 
draugų atžvilgiu pasielgė blogiau, negu prasikaltėliai 
recidivistai, į kuriuos žiūrėdavo iš aukšto.

Tris savaites išbuvus ligoninėje, buvau išrašytas. Nors 
vos galėjau ramstydamasis eiti, turėjau grįžti į bloką 
ir ten šaltyje stovėti išeinamojoje vietoje. Blokuose 
buvo tokia ’ tvarka, kad visi, kurie neturėjo darbo 
komandos, per dieną turėjo stovėti ore arba išvietėje. 
Kad išvietėje būtų „geras oras", atidarydavo langus ir 
duris. Kas buvo silpnas ir neatsparus, tas turėjo greit 
mirti, o kiti turėjo eiti dirbti. Tokia buvo stovyklos 
pagrindinė tvarka.

Kelias dienas pastovėjus išvietėje, jau reikėjo eiti į 
darbą. Kai po rytinio patikrinimo darbo komandos 
išžygiuodavo, nedirbantieji turėjo likti aikštėje ir laukti, 
kol visos darbo komandos išeis, nes dažnai išeinančioms 
darbo komandoms trūkdavo žmonių, o komandos turėjo 
būti pilnos. Tuomet darbo tarnybos pareigūnai išrink
davo iš vadinamųjų muzulmonų reikalingą darbininkų 
skaičių ir išvarydavo juos į darbą. Čia niekas neklaus-? 
davo, ar tas vargšas gali paeiti. (Dirbti jų nė vienas 
negalėjo, nes tai buvo ligonys, nusilpę paliegėliai). Kas 
tik turėjo žmogaus pavidalą, tas turėjo eiti kur siun
čiamas. Už mažiausią mėginimą pasipriešinti baisiausiai 
sumušdavo, o eiti reikėjo visvien.

Vieną rytą mane paskyrė į žemės darbų komandą, 
kuri rengė dirvą sėjai. Tai buvo kovo mėnesį paskuti
nėmis dienomis. 1942 metais buvo labai ilga.žiema ir 
kovo mėn. pabaigoje vis dar snigo. Mus išvarė tokią 
biaurią dieną mėšlų vežti. Iš stovyklos kiaulidžių vežėme 
patys pilnus prikrautus mėšlų vežimus kelis kilometrus. 
Nuvykus į vietą, mane pastatė mėšlų nešti neštuvais 
nuo didelės mėšlų krūvos į dirvą.

Paprastai komandose buvo tokia tvarka, kad naujo
kai buvo statomi prie sunkiausių ir blogiausių darbų. 
Taip ir čia. Aš dar buvau toks silpnas, kad vos pajė
giau panešti tuščius neštuvus. Kai neštuvus prikrovė, 
jokiu būdu nepajėgiau jų pakelti. Tuoj prišoko darbų 
vadovas ir pradėjo ant manęs rėkti. Aš jam aiškinau, 
kad vos sugrįžau iš ligoninės ir dar esu visiškai be jėgų, 
nepavelku kojų. Jis mane koliodamas pradėjo mušti, 
išvadino mane tinginiu, simuliantu. Purvuose gulėdamas 
jo meldžiau, kad pasigailėtų ir duotų man kitą darbą, 
kurį pajėgčiau atlikti. Tuo tarpu dar priėjo storas 
išsipenėjęs smogikas sargybinis, pradėjo mane spardyti 
ir buože trankyti rėkdamas:

— Ar tas maišas nenori dirbti? Tokius linginius 
reikia užmušti vietoje! Tuč tuojau kelk ir nešk, o šiaip 
užmušiu! •

(B. dp

kuri ją iš visų kančių 
Kai aš nueisiu

J. Kuzmickis

Lietuviu Tautosaka
k

(Tęsinys iš Nr. 17—18)
Surezignuoja liūdna mergaitė, barama savo bernelio. 

Ji nepriekaištauja jam, neišmetinėja, tartum visos švie
saus gyvenimo viltys būtų aptemusios, tik laukia mirties, 

išvaduotų:
Mano močiutė

pas motinėlę, aukštam kalnely,
tada išvargsiu aukštam kalnely,
savo vargelį. naujam grabely . . .

Juodas betgi būtų gyvenimas, ' jei skriaudžiamajam 
jokios vilties neliktų: žemėje turi laimėti tiesa. Ta 
prasme lietuvių liaudies pasakos taip rutulioja mintį, 
kad teisybė galų gale laimi. Nors ji vaikščioja užrištomis 
akimis, nors vargai ir neteisybės, kaip ragana pamotė, 
-neduoda ramybės, vis dėl to teisybė laimi, ir užkeikta 
tiesos karalaitė išvaduojama.

4/ Vėl charakteringas mūsų tautosakos bruožas 
— objektyvumas. Kolektyvinis autorius labai atsargus. 
Jis nerodo savo jausmo ir be reikalo negraudina skaity
tojo. Šaltai, objektyviai, tiesiog epiškai piešia gyvenimo 
vaizdus, eina pro , kliūčių kliūtis ir išveda veikėjus į 
idealų 'tiesos ir grožio pasaulį.

Mes neturime tautosakos kūrinių, kuriuose trium
fuotų melas, juodos jėgos ir apgaulė. Tiesą mylinčiam 
broliui išlupamos akys, tiesą kalbančiam sūneliui ragana 
ištraukia liežuvį, — vis tiek turi laimėti gerasis pradas.

Jei veikėjai nusikalsta, pažeidžia moralės dėsnius, jie 
turi atgailoti arba prie žemės įsmeigto kuolo, kurs obele 
išauga, arba visam laikui nustumiami į vegetatyvinį pa
saulį (plg. Eglę, žalčių karalienę) *

„Apsiverkė Eglė ir, atsigrįžusi į dukterį, tarė: 
Kad tu pavirstum į drebulėlę, 
kad tu drebėtum dieną naktelę, 

kad tau išpraustų lietus burnelę, 
kad iššukuotų vėjas galvelę! . . . 
Stokit, sūneliai, stipriais medeliais, 
aš, jūs mamelė, liksiuos eglele . . ."

( TAUTOSAKOS AUTORIUS
Supinsiu dainužę iš meilės balsų 
kaip rūtų vainiką dabinsiu;
Suteiksiu sparnus jai pilkų debesų, 
stipinsiu dainužę, supinsiu ...

Kiekvienas daiktas turi savo pradžią ir priežastį. 
Savaime niekas neatsiranda.

Literatūros kūrybą nagrinėdami, mes, paprastai, kal
bame apie kūrinio autorių arba asmenį, kuris yra 
nagrinėjamus dalykus sukūręs. Nė vienas literatūros 
kritikas nesiims nagrinėti kūrinio, pirma nepastudijavęs, 
koks yra to kūrinio autorius. Galima neperdedant 
tvirtinti, kad autoriaus asmuo yra raktas kūrinį suprasti.

Kalbant apie individualinę literatūrą, autoriaus klau
simas labai lengvai išsprendžiamas. Išimtį sudaro vienas 
kitas senesnių laikų kūrinys, nepasirašytas jokio rašy
tojo.

Tačiau kas kita yra su tautosakos kūrinių autoriu
mi. Jau pačioje tautosakos definicijoje pabrėžėme, kad 
tautosaka yra liaudies dvasios kū ryba, išreikš
ta žodžiais. Vadinasi, jau iš anksto suponuojama, 
kad tautosakos kūrinių autorius nėra vienas žmogus, 
bet ištisas kolektyvas.

Praktiškai galima šitaip įsivaizduoti. Liaudyje yra įvai
rių gabumų žmonių: vieni sugeba kruopščiai išdrožinėti 
menines statulėles, kiti iš molio nulipdyti įvairių indų, 
dar kiti — sugalvoti dainų, pasakų, raudų. Padainuota 
daina, pasekta pasaka, patekusi tarp žmonių, yra per
duodama kitiems. Šitokiu būdu, gyvo žodžio pagalba, 
tautosakos kūrinys keliauja iš vienos vietos į kitą. 
Sekantieji kūrinio perdavėjai kai ką pakeičia — tai 
išleisdami, tai pridėdami. Kūrinys juo toliau, juo labiau 

kinta, gražinamas nuolat naujomis dailiojo žodžio prie
monėmis.

Jeigu liaudies kūrėjas naują kūrinį paleistų užrašytą, 
susida/ytų kitoks vaizdas. Tuo tarpu žodinis perteikimo 
būdas prisideda prie to, kad kūrinys labai paprastu 
būdu kinta.

Mes patys galėjome pastebėti, kad ta daina ar pa
saka įvairiose vietose kai kuriomis smulkmenomis 
skiriasi. Šitaip gauname liaudies kūrinių varijantų, 
o tai yra ne kita, kaip tas pats kūrinys su neesminiais 
atskirų vietų pakeitimais. f

Tokiu būdu prieiname išvadą, kad:
a) liaudies kūrinio autorius yra kolektyvinis ir
b) kiekvienas liaudies kūrinys, kol jis nėra užrašytas, 

turi tendenciją keistis, keliaudamas per žmo
nes.

Klajodamas iš vienos vietos į kitą ir būdamas įvairių 
žmonių įtakoje, suprantama, liaudies kūrinys įgauna visus 
žmonių charakterių bruožus, kuriuos savo vietoje bu
vome iškėlę. Antra vertus, patys žmonės, susigyvenę su 
tautos tradicijomis ir papročiais, kažin kaip instinktyviai 
apreiškia * tautos dvasią naujais kūrinėliais. Jau V. 
Pietaris „Algimanto“ apysakoje vaidilos žodžiais 
pasakė:

„ —• Nori, vaikeli, būti dainius, tai klausyki prigiių? 
ties dainų ir klauki jas širdyje Klausyki senų seno
vės aidų, prosenių jausmus pajauski ir krauki viską 
širdyje, jeigu ten yra'vietos tam lobiui. Girių glūdu
mose, upių skardžiuose, ant senų mūsų prosenių 
kapų - liūdi iškeikti dainų balsai. Nuo tenai juosius 
imki, ir būsr dainius. Žmogus dainium tavęs neišmo
kys“ (Algimantas, I d.).
Tjkrai, ne žmonės ką nors dainiumi padaro, bet pats 

žmogus, jausdamas savo viduje kūrybinę kibirkštį ir 
tautos dvasią, su gražiu dainos ir pasakos žodžiu išeina 
i žmones.

(B.
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Pavasaris garsiame D P mieste
Vaikystės dienas leisdami tėvynėje, ne retas iš mū

sų skaitėme gražiąsias Brolių Grimų pasakas. Kiek daug 
ten randame vaiko sielai sudėto grožio! Jas skaityda
mi, taip norėjome nuklysti į pasakų apdainuotą gražųjį 
Hanau ir kitus miestus. Norėjome patys įsitikinti pasa
kų tikrumu, ' pasigrožėti 1 žėrinčiu auksu auksalių ir 
brangenybių pirklių labirintuose.

Laikas slinko. Jis drauge su savim nusinešė ir mū
sų vaikystės dienų prisimimus.

Pagaliau laiko įvykiai dalį Nemuno ir Neries pakriau
šių vaikų atbloškė į šią, Brolių Grimų pasakose apdai
nuotą salį,'
Keista! Ieškome mes po tą šalį senųjų prisiminimų. Vel

tui! Čia taip viskas svetima ir nejauku. Ne retas imame 
galvoj, kad tai buvo lakiosios Brolių Grimų fanta
zijos kūryba. Deja, šiandien tenka sutikti su realia 
tikrove.

Garsiame anų laikų Haųau mieste tenka skaudokai 
nusivilti. Viskas sugriauta! Kur gi čia galėjo įsikūnyti 
šauniųjų pasakų siela?

O vienok ir po šios „Sodomos Gomoros" Hanau liko 
garsus. Jo negarbina šios šalies gyventojai, tačiau 
benamis lietuvis jį žino geriau už kitus miestus. Ha
nau garsusis vardas skamba nuo pat Alpių viršukalnių 
iki tolimiausio Flensburgo visose DP stovyklose. Kodėl?

Kada pavasarį visur gražu, pabandykite atklysti, 
kurie dar nebuvote, ir į šį DP miestą ir su jo gyve
nimu susipažinti.

Jo įsikūrimo datą nustatys ^metraštininkai, todėl ne
siginčykime. Apytikriai sprendžiama, kad čia pradėta 
kurtis 1945 m. gegužės 28 d. Tada čia atklydo maža 
mūsiškių saujelė. Deja, ir ji nebepamatė senojo Hanau. 
Jis jau buvo pavadintas mirusiu miestu. Lietuviai čia 
kūrėsi, pradėdami iš nieko. Išvalė vieną kitą kareivi
nių pastatą, susikalė medinę lovelę, įsimetė šiaudų ir 
ramiai pradėjo ilsėtis. Stiklų gadynė buvo taip pat jau 
mirusi. Už tai langus sumažino, užkaldami lentomis, 
palikdami vieną, kitą stiklą. Ši medinė stiklų gadynė yra 
išlikusi iki šiam laikui.

Bet saujelės vienišas gyvenimas neilgai tęsėsi. Į šį 
pasakų miestą rinkosi iš po karo audrų išlikę ir kiti 
lietuviai. Dabar jis pasižymėjo ne aukso gausumu, bet 
konservais, sūriais, gardžia duonute. O jos buvo sočiai! 
Tas visus masino ir dęl to iš tolimiausių kampų rinkosi 
žmonės. Vėl iš naujo kūrėsi rajone atskiri miesteliai.

Per karštą mielą vasarą čia suplaukė apie 3 000 
mūsų tautiečių. Nebeužteko pastatų. Vieni lindo į rū
sius, kiti, labiau mėgstą romantiką, į palėpius, treti kū
rėsi pairusiame garaže.

Tuo pačiu metu užvirė darbai DP mieste: žmonės valė 
šiukšles, gražino takus, kūrė sau parankesnius butus. 
Registravo atvykusius.

Pagaliau gyvenimas aprimo. Susiformavo DP mie
stas, tik nepanašus į pasakiškąjį Hanau. Trijų rajono 
aikščių pakraščiais ir dabar apdraskytais stogais tūno 
ilgi pastatai, kuriuose susikūrė lizdus 3 000 tremtinių.

Baigus miesto planavimą, ėmė klestėti kultūrinis 
gyvenimas. Plačiai atsivėrė gimnazijos ir pradžios mo
kyklos durys, ir čia prie knygų sugužėjo keli šimtai 
lietuvių vaikų. Buvo organizuojami įvairūs kursai, (bo
rai, sporto Šakos, Žodžiu, viskas, kas dera pavyzdingam 
didmiesčio gyvenimui.

Atėjusi žiema apgaubė miestą sustingimu, ir visi ją 
praleido tūnodami savo gūžtelėse.

Ir štai vėl pavasaris! Šiai vėl Sekminės! Mūsų DP 
miestas atgyja. Tad pabandykime laisvalaikiu po jį 
paklaidinėti, pavartyti metraštininko popiergalius ir ar
čiau su juo susipažinti. Gal iš to kada nors gims vėl 
naujos pasakos.

DP miestas gražioje vietoje. Iš dviejų 'pusių supa pu
šynėliai, kurie piktų kirvių ir bombų gerokai išretin
ti. Apgriauti miesto pastatai skęsta puošniųjų medžių 
pavėsiuose. Prie miesto vartų kabo trys vėliavos. Jos 
byloja, kad čia gyvenama kelių tautybių žmonių.

Prie įvažiavimų ramiai žingsniuoja miesto tvarkos 
dabotojai. Jie pirmieji pasitinka svečius. Patikrina 
įvažiavimo vizas, o retkarčiais viena akimi pažvelgia ir- 
į sunkėlesnius keliautojų krepšius . . .

Vėliau svečius pagarbiai priima dezinfekcijos kameros 
viešpats. Tada žmogus lieki švarus ir turi teisę pažvelg
ti į Šio garsaus miesto gyvenimą. <

Savo vidaus gyvenimu šis miestas tikrai įdomus. 
Gražios, didingos tjys miesto aikštės. Didžioje aikštėje 
stovi lietuviškais ornamentais papuoštas medinis kryžius. 
Jis kasdien primena tremtinio dalią, o per šventes šio 
miesto gyventojai prie jo susirenka giliai susikaupti.

Toliau ant šakų saulėje džiūsta skalbiniai. Futbolo 
aikštėje vyksta žūtbūtinė kova. Mūsų futbolininkai savo 
mielajam kaimynui ryžtingai kerta įvarčius. Po valandė
lės sviediniai krenta į krepšį . . . Mūsų krepšininkai vis* 
dar tikisi būti Europos meisteriu.

Aikštės triukšme kurčiai suaidi skambučio garsas. 
Gimnazijos 8 klasėse prasideda pamokos. Patalpos paken
čiamos, gal ne erdvios, tačiau talpios. Suoluose susi
kaupia didelis būrys jaunimo. Jie mokosi vargo moky
kloje, bet noriai. Jau viena laida iš jos išskrido į platųjį 
gyvenimą ir paskendo universitetų auditorijose. Kiti 
vejasi, skuba, nes nežino, ką neviltingas rytojus jiems 
atneš.

Šalia vyresniųjų, į mokyklą skuba šimtai jaunesniųjų. 
Pradžiamoksliai džiaugiasi pirmąja išmokta parašyti lie
tuviška raide. Augesnieji’ tėvynės pažinimo pamokoje 
ieško Lietuvos žemėlapyje savo gimtinės. Jie klaidžioja 
po jos lygumas, mini Nemuną, Nerį, Šešupę. Jų lūpytės 
sustingsta ties tais vardais ir mokytoją apiberia klausi
mais: kada, kada pagaliau grįšime? . . .

Štai per rajoną skuba lietuvė už rankučių vesdama 
du vaikučius. Ir šie geltonsnapiai skuba į mokyklą. 
Vaikų darželyje linksmai klega berniukai ir mergaitės. 
Jie piešia, rašo, žaidžia, o lėlių kampeliai jiems šypsosi.

Kiek Čia darnumo ir grožio tarp šių trijų mokyklų. 
Išblėsę ir rūpestingumo apgaubti 'mokytojų veidai liudija 
kad šie žmonės jaunoms sieloms neša gėrį ir grožį. Jie 
neprivargsta ir mokslas tęsiasi nepertraukiamai.

Vakarais kursuose mokosi specialybių įvairaus amžiaus 
žmonių.

Kažkur palėpėje čiauksi žirklės. Čia dirba moterys. 
Buvusi aukšto pareigūno žmona, studentė, valdininkė ir 
šeimininkė bando kirpti popierinį kostiumėlio modelį ar 
braižo naujausios mados sijonėlį. Jos bus siuvėjos!

Nepavydėtiname rūsyje, ant nuosavų kėdučių sutūpę, 
klausosi paskaitų miškininkų kursų klausytojai. Medžio 
apdirbimas, miškų atželdinimas jiems graužia smegenis. 
Jie ruošiasi ateities Lietuvos miškų tvarkymo darbams.

Elektrotechnikai bando įtampas, ieško gedimų, 
studijuoja moderniškąją instalizaciją. Juk grįžus į 
tėvynę reikės ir jų. Jie padės pravesti krašto elektri
fikaciją. Neatsilieka ir būsimieji buhalteriai. Jie anali
zuoja prekių rūšis, mokosi jas pažinti, svarsto prekybi
nius galimumus pokarinėje Lietuvoje, mokosi tvarkingos 
buhalterijos. Jie bus šaunūs buhalteriai!

Pirmąją praktikos pamoką vesdami, rausta klasėje 
padegoginių kursų klausytojai. Tačiau sukaupia jėgas ir 
pirmuosius pedagoginius bandymus paberia klasėje. Jie 
nori auklėti mūsų jaunuomenę. Jie nori papildyti moky
tojų eiles.

Skausmingu balsu dejuoja palatoje ligonis. Čia atskuba 
balta, lyg angelas, gailestingųjų seserų kursų klausytoja 
ir virpančiomis švelniomis- rankutėmis perriša skaus
mingą ligonio žaizdą. Keliolika jų pasirinko šį kelią. 
Jos sušvelnins fizines kančias ir nelaimėje atskubės 
artimui pagalbon.

Aikštėje suburzgia senas motoras. Subėga rajono vai
kai, sulenda į raudonu kryžium paženklinta dėžę. Motoras 
paleidžia dūmų, ir dėžė slenka per rajoną. Tai mokosi 
Šio miesto šoferių akademijos studentai. Laida po laidos 
— ir jų dar daug bus. Greitu laiku čia, kaip Amerikoje, 
kiekvienas valdys ir sunkiausią mašiną.

Atokiau nuo gatvės skamba priekalai, dūzgia piūklai, 
obliai. Tai stalių dirbtuvės. Jose dienas praleidžia spe
cialistai, dirbdami miesto tvarkymo darbus.

Šio DP miesto nuošaliame rajone, karo audros apga
dintame name taip pat verda gyvenimas. Menininkai 
Čia tęsia studijas ir savo darbui pasirinko ramiausią 
miesto dalį. Per lubas varva vanduo, o grupelė sielos 
žmonių teptukais popietyje braižo įvairias linijas. Ner
vingai žvalgosi jauna pozuotoja! Sienose kabo daugybės 
paveikslų, portretų. Jie nenori leisti užgesti meno 
kibirkštėlei ir kada nors prabils savo gražiais kūriniais 
į žiūrovą. Retai kam težinomame rūsyje bujoja šio miesto 
„Atžalynas". Režisierius suraukęs kaktą nori aktoriams 
įkvėpti kūrybingesnės dvasios. Ir štai jie ne kartą gyven
tojus suvedė į buvusioje arklidėje įrengtą salę ir scenoje 
atkūrė daug gražių, sielai malonių vaizdų.

Buvusioje „Ramybėje" tyla baigėsi. Ją pakeitė 
„Dainava", kurios dainų garsai aidi nuo ryto iki vidur- 
'nakčio. „Dainavos" ansamblis mokosi lietuviškų dainų, 
kuriomis gaivina tremtinių sielas.

Kas pasijunta išvargęs, tas čia pat užsuka į šio 
miesto jaukią koplyčią, kurią miesto inžinieriai ir darbo 
žmonės gražiai atremontavo. Kukli ji, iš altoriaus malo
niu žvilgsniu žvelgia Dievo Motina ir pavargusį paguo
džia.

Jeigu kas iš čia labai skuba išvykti į užjūrį, o netu
ri foto, tam patarnauja foto meno studija. Jos aparatūra 
menka, tačiau pirmieji bandymai rodo, kad šiame mieste 
bus ir foto — atelier. •

Nusibodus šio DP miesto bendriems vaizdams, kvie
čiame užsukti į atsigaivinimo vietą — tarptautinį resto

raną. Lyjant spaudžiamės vidun. Čia žmonių kamšatis.

Tikras internacionalas. Padavėja, gal kiek nejudri ir 
rūstoka, tačiau po pusvalandžio atneša gaivinančio van
dens — juodo alaus. • Troškulį bemalšlndamas, pajunti 
keistą alaus skonį ir susirauki. Bet čia pat užgroja 
kapela linksmą „Čardašą", ir nuotaika prablaivėja.

Žmonės skęsta dūmuose. Rūsiai su įvairiomis pertva
romis primena priešistorinę smuklę. Viduryje sukasi 
blondinės ir brunetės, žilos, jaunutės damos, susikibusios 
su žalias kelnes dėvinčiais vyrais ir svečių akivaizdoje 
sukuria meilės vaizdus.

Saulutei šviečiant ar gražiai vasaros prieblandai 
apgaubus čia pat šalia restorano esantį sodą, vaizdas 
pasikeičia. Gražių medžių šešėliuose driekiasi stalai ir 
kėdės, aplinkui žydi gražios gėlės, o takeliais slenka 
aistringus žvilgsnius mėtydamos porelės. Toliau groja 
ta pati kapela, asfalto aikštelėje sukasi poros, o šio 
miesto žmonės ragauja alutį, lošia kortomis, ar nuobod
žiauja.

Pasisvečiavus alinėje, daugelis nuskuba į tarptautinį 
kiną. Salėje net šešiolika eilių. Ekrane pasirodo gražūs 
vaizdai, baisios kovos iš japonų karo lauko, nuveda 
žiūrovus į nerūpestingą Ameriką. Po kino tvankaus oro 
jaunų širdžių savininkai paskęsta miško medžių šešėlių 
jūroje.

Tuo pačiu metu vyrai išverda vakarienę, o močiutės 
pakloja patalus ir su gęstančiais miesto žiburiais į šei
mos židinį sugrįžta iš „pasivaikščiojimo" savieji.

Šio DP miesto žmonės įvairūs. Vieni išdidūs, kiti nu
sižeminę. Vieni taikūs, kiti peštukai. Todėl iš namo į na
mą bekeliaujant galima daug ko pamatyti. Už antklodžių 
pertvaros žmona bara vyrą, kad pastarasis tampa vaiz
būnu. 'žiūrėk — kitur susikerta bendri šeimininkių rei
kalai prie bendros virtuvės. Kitame kampelyje blyksteli 
nesantaikos kibirkštėlė dėl nepagrįstų kalbų. Tik vien
gungiai dienas leidžia ramiai. Silkės galva, gal kartais, 
na, ir svajonės sukurti šeimos židinį visa jų paguoda.

Visus suvienodina bendras likimas, suvedąs kas antra 
diena prie duonutės sandėlio į eilę. Tada įsiviešpatauja 
lygybės principas ir pažiūrų skirtumai šio miesto žmonė
se išnyksta.

Į pilką gyvenimą kasdien įneša įvairumo spausdintas 
žodis. Nuo pat ryto iki vakaro paštas beria naujus leidi
nius, o vietos redakcija paskubomis skelbia paskutinią
sias naujienas. O tų naujienų visi laukia, ir skaitytojai 
dienraštį ištraukia iš rotatoriaus dar nenudžiūvusį. 
Kas savaitė sienoje pasirodo ir savaitraštis ,,Hanau lie
tuviai". 'Žodžiu, DP miesto gyventojai spaudą mėgsta, 
o ypač laukia gerų naujienų.

Susitikus tuoj išsikalbama apie viską: teismo salėje 
vyksta nauja kažkokia juokinga byla, atvežta drabužių, 
neteisingai padalintos senos suknelės ir t. t. Toliau 
pramatantieji paskelbia vėl naują susivažiavimą, spėja 
busimojo komiteto rinkimus, šio garsaus DP miesto 
iškraustymą. Dažnai bandoma atspėti ir suktą užsienio 
politiką.

Garsusis Hanau virto tartum laikinąja tremtinių 
sostine. Čia vyko visa eilė suvažiavimų, čia formavosi 
mūsų gyvenimo pirmieji metmenys. Teisininkai sprendė 
juridines problemas ir įsteigė dabartinius teismus. 
Miškininkai sukūrė centrą, kuriame gvildenamos proble
mos apie būsimą Lietuvos miškų tvarkymą, ūkininkai 
suskridę aptarė, kaip reikės iš naujo ^bimti žagr^ į 
rankas ir išvaryti pirmąją vagą tėvynės dirvonuose. Su
sirinkę gydytojai aptarė būdus, kuriais galėtų daugiau 
padėti nelaimėse atsidūrusiems tremtiniams, palengvinti 
fizines kančias ir užtikrinti žmogaus sveikatą. Vaistinin
kai sprendė farmacinius reikalus. Žurnalistai — plunks
nos žmonės pajudino mūsų gyvenimą iš pagrindų. Jie savo 
suvažiavime nagrinėjo kovos už laisvę galimumus spaus
dinto žodžio forma.

Paskutinysis įvyko kunigų suvažiavimas. Šiame suvažia
vime mūsų dvasios vadai studijavo mūsų dvasinio gyve
nimo klausimus.

Be profesinių suvažiavimų, vienas reikšmingiausių čia 
buvo L. T. B. atstovų suvažiavimas. Šiame buvo išrinkta 
Vyr. L. T. B. Komitetas, kuris šiandien vairuoja trem
tinių gyvenimą.

Be šių stambiųjų suvažiavimų, čia vyksta ir smulkesni, 
kurių neįmanoma nei suminėti. Tačiau jie visi liks mūsų 
tremtinių istorijoje ir istoriko plunksna, be abejo, visus 
juos suminės. Visų šių suvažiavimų ir pasitarimų vieta 
— garsusis DP miestas Hanau.

šio miesto gyventojai visus svečius priėmė, maloniai 
vaišino ir tikisi, kad apie juos kada nors „pasakose" taip 
pat bus užsiminta.

Greitai slenka pavasario dienos, nusinešdamos su savim 
laiko įvykius. Bet juos papildo ir nauji. Į šį miestą sku
ba įvairūs meno kolektyvai. Demonstruoja jie damą, 
muziką, vaidybą.

Ir čia dar kartą užges pilki žiburiai, nutils raudojus 
armonika, išnyks vargas ir šio miesto vardą minėsime 
gal tik pasakose.

j J. Janusaitis
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Is Amerikos lietuviu spaudos
Lietuvai Vaduoti Sąjungai 5-ri

* /metai
Lietuvos Valstybės Prezidentui Antanui Smetonai 

atvykus į JAV, 1941 m. birželio 8 d. buvo įsteigta Lietu
vai Vaduoti Sąjunga. Šios organizacijos tikslas daryti vi
ens mums prieinamus ir galimus žygius, kad Lietuva būtų 

- išvaduota is tyronų ir vėl atstatyta jos nepriklausoma 
valstybė. Suprantamas dalykas, kad Lietuvai Vaduoti Są
junga daugiausia tegalėjo veikti propagandos srityje ir 
čia per 5-rins metus jos tikrai nemaža padaryta. Ji yra 
išleidusi „Timeless Lithuania", „Lithuania under, the 
Hammer\ ant Sickle", .„Amerikos lietuvių misija ir jos 
darbai" ir, visą eilę memorandumų ir atsišaukimų Lietu
vos klausimu. Per 5-rius metus jos skelbiamos idėjos 
pasiekė milijono žmonių dėmesį sudomino juos pavergtos 
jr naikinamos Lietuvos ^tragišku likimu.

šiuo metu Lietuvai Vaduoti Sąjunga leidžia didelį, 
dokumentais paremtą, veikalą „Lietuva Tyronų pan
čiuose", kuriame vaizduojamos Lietuvos kančios bolše
vikų ir nacių okupacijoje, raudonasis ir rudasis teroras 
Lietuvoje.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga dalyvavo pirmojoje ir ant
rojoje misijoje Vašingtone, darė atitinkamus žygius San- 
Francisko Konferencijoje, stengėsi Lietuvos nepriklau- 

z somybės' atžvilgiu palankiau nuteikti žymiuosius Ameri
kos veikėjus bei politikus, renka aukas Lietuvai vaduoti 
ir t. L

Šių metų birželio 1 ir '2 d. Detroito mieste įvyko 
šeštasis metinis Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimas. Jame 
dalyvavo gana daug atstovų ir bifvo pasakyta reikšmingų 
kalbų. Seimo metu Lietuvos vadavimo reikalams buvo 
suaukota per 2 000 dolerių.

Birželio 2 d. Lietuvai Vaduoti Sąjungos Seimas išrinko 
naują centro valdybą, kuri pasiskirstė pareigomis šiaip: 
Juozas Smailis — garbės pirmininkas, Pijus J. 'Žiuris — 
pirmininkas, Dr. Jonas J. Sims — vicepirmininkas, adv. 
Nadas Rastenis — vice pirmininkas, A. S. Trečiokas — 
vice pirmininkas, Dr. M. J. Colney — iždininkas, K. S. 
Karpius — sekretorius, Juozas Kripas — finansų sekre
torius, Ona Biliutė — iždo globėja, Helen Rauba — iždo 
globėja.

Be to, išrinktos dar dvi komisijos. Vięna jų veikimo 
komisija, kurion išrinkta Mare Sims, Shephania C. Dou- 
van, kurios veiks išvien su Helen Rauba, kaip visos De- 
troitietės, bendram organizacijos judrumui ir skyrių 
santykiams palaikyti.

Spe.ęialė Sąmatų Komisija išrinkta iš pirmininkų Lietu
vai Vaduoti Sąjungos ?— P. J. 'Ziuris; Amerikos Lietuvių 
Misijos — adv. Antanas A. Olis; Amerikos Lietuvių 
Tremtinių Centro — adv. Vytautas Arbaitis. Jų žinioje 
bus visas bendras tų organizacijų veikimo tvarkymas, 
biudžeto nustatymas ir ryšių koordinavimas.

Dr. M. J. Colney, New Yorko’Seimo Vykdomojo Komi
teto išrinktas iždininku tam komitetui ir vėliau Ameri
kos Lietuvių Misijos iždininkas, dabar bus vienas iždi
ninkas visų tų trijų tautinių grupių Lietuvos vadavimo 
akcijoje.

Po seimo įv^o banketas / pokylis Z, kuriame dalyvavo 
daug žymių svečių io iš Europos grįžusių lietuvių karių. 
Bankete Lietuvai vaduoti taip pat suaukota 530 dolerių.

Dar iki s. m. liepos 1 d. i JAV gali 
išvykti 74 lietuviukai

Š.m. gegužės 17 d. “Dirvos“ numeryje išspausdintas 
straipsnis antrašte „Parvešimo Amerikon lietuvius naš
laičius“. Jame rašoma:

Pagal veikiančius imigracijos įstatymus, per metus 
Amerikon gali įvažiuoti 386 Lietuvos piliečiai. Naujos 
kvotos metai prasideda kasmet liepos 1 d.

Prez. Truman 1945 m. gale išleido potvarkį, kifriuo pir
menybė įvažiuoti Amerikon teikiama vaikams našlaičiam^ 

Šis potvarkis taikomas ir lietuviams našlaičiams, esan
tiems amerikiečių valdomoje Vokietijos dalyje. Jų ten 
yra nemažas skaičius.

Atsikviesti našlaičius Amerikon atskiri asmenys negali. 
Tą gali padaryti tik didžiulės organizacijos, kurioms val
džia pripažino teisę duoti savo afidavitus. Tokia teisė su
teikta katalikų, protestantą ir -žydų labdaros organizaci- 

f joms. .
V Amerikos Catholic Committee for Refugees, glaudžiai 
’ veikiąs su War Relief Services organizacija, sutiko duoti 

raikalingus afidavitus lietuviams našlaičiams atvežti į 
' Ameriką, jei Bendras Amerikos Lietuvių Fondas už- 
♦ tikrins, kad našlaičių atgabenimo ir apsigyvenimo išlaidos 

bus apmokėtos.

Vieno našlaičio kelionė iš Vokietijos iki New Yorko 
kaštuoja Doll. 163, o jo užlaikymas prieglaudoje ir 
mokykloje po Doll. 25 mėnesiui.

Kiekvienas našlaitis, atvežtas Amerikon, turi teisę būti 
įsūnytu (adopted), jei tik susiras norinčių jį savo šei- 
nion priimti ir jei tos šeimos bus pripažintos tinkamomis 
ir galinčiomis našlaitį įsūnyti.
Gali įvažiuoti 74 našlaičiai

Pagal imigracijos kvotą Lietuvai dabar, iki liepos 1 d, 
Amerikos konsulai galėtų duoti vizas 74 lietuviams naš
laičiams. Jų įvažiavimo reikalu jau padaryti žygiai. . 
Atitinkami komitetai Vokietijoje sudaro reikalingus 
sąrašus.

BALF jau turi savo sąraše visą eilę geraširdžių lie
tuvių, kurie nori įsisūnyti po našlaitį. Yra net tokių, 
kurie sutinka paimti po du. Yra atsiliepusiųjų draugijų, 
kurios sutinka apmokėti vieno ar daugiau našlaičių 
kelionės išlaidas. Šie pranešimai labai pradžiugino BALF 
vadovybę. Bet dar reikia daugiau asmenų, daugiau drau
gijų šiam dideliam artimo meilės žygiui įvykdyti.

Kiekvienas geraširdis lietuvis našlaičių gelbėtojas, 
kuris sutiko apmokėti kelionės išlaidas, yra prašomas 
būti pasiruošęs atsiųsti Doll. 163.00, kai bus nurodyta.

Kas tik gali, yra prašomas šiai našlaičių gelbėjimo 
veiklai paaukoti bent kokią pinigų sumą. Čekius ir 
Money orderius rašykite tokiu vardu: Lithuanian 
Orphans Fund ir siųskite United Lithuanian Relief Fund 
of America, 19 W. 44 Stret, New York, N. Y.

Visos lietuvių draugijos yra prašomos paskirti kiek 
galint didesnes aukas. Būsime labai dėkingi, jei turtin
gesnės draugijos paaukos bent vieno našlaičio kelionės 
išlaidoms padengti.

Kadangi laiko nedaug liko, todėl prašome visus lie
tuvių našlaičių prietelins ir gelbėtojus paskubinti savo 
apsisprendimą ir tie&ti pagalbos ranką".

Už šias amerikiečių pastangas mes jiems esame labai 
dėkingi. Iš savo pusės mes turime padaryti visas gali; 
mas pastangas, kad 74 lietuviai našlaičiai dar šiemet 
galėtų įvažiuoti į JAV, kur jie ras tėvišką globą lie
tuvių šeimose.

Lietuviai britu karo nelaisvėje
Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras iš vieno lietuvio, 

esančio Anglijoje vienoje karo nelaisvių stovykloje, gavo 
šio turinio laišką:

„Netikėtai man teko skaityti „Dirvą*, kur ir radau . 
jūsų adresą. Aš negaliu išreikšti savo džiaugsmo, turė
damas galvoje jūsų kilnius užsimojimus bendros tėvynės 
labui. Aš noriu trumpai pasisakyti, kas aš toks ir kaip 
patekau į Angliją, iš kur aš jums šį laišką rašau.

Buvau vokiečių suimtas Lietuvoje, nuvežtas į Pravįe- 
niškių koncentracijos lagerį ir iš ten išvežtas į Prancū
ziją priverstiniems darbams vokiečių karo dirbtuvėse. 
Nebuvau joks kareivis, bet civilis asmuo, ir prasidėjus 
invazijai Normandijoj, pabėgau iš vokiečių ir po didelių 
vargų pasiekiau amerikiečių linijas. Šie vėliau mane per
davė anglams ir dabar beveik jau du metai kaip esu jų 
nelaisvis, uždarytas su kitais svetimtaučiais kariškiais. 
Mūsų čia yrž iš viso 11 lietuvių, keli latviai ir estai. Mano 
žiniomis, lietuvių nelaisvių yra dar viename lageryje 
Anglijoje, bet nedaugiau, kaip kokį 30—40 žmonių. Buvo 
daugiau, bet dalis išvyko namon, kartu su rusais. Mes 
atsisakėme vykti į komunistinę Lietuvą ir dabar esame 
laikomi nelaisviais, kaip ir kitų valstybių kariai.

Šiame lageryje yra apie 15 tautybių žmonių, ir mes, 
nieko nežinodami apie savo ateitį, nežinome, kas bus su 
mumis ir toliau. Dirbame ir. gauname nno pusės iki vieno 
šilingo už darbo dieną. Už tai galime nusipirkti 6—10 
cigarečių. Padėtis, žinoma, nepavydėtina. Kitų tautybių 
žmonės yra kur kas geresnėje padėtyje. Jų konsulatūros 
ar šiaip žmonės jais rūpinasi, beį to, jų yra daug. Mes 
esame, atrodo, visų apleisti ir pamiršti.

Nupasakojęs savo vargus, — toliau rašo nelaisvis, — 
noriu pasisakyti, kad esu kilęs iš Kretingos apskrities, 
Mosėdžio. Iš namų jokių žinių neturiu ir nesitikiu gauti.

Dabar aš norėčiau jūsų šio to prašyti. Esu labai dide
lis muzikos mėgėjas ir pats neblogas muzikantas. Mūsų 
draugai, kiti nelaisviai, turi šiokių tokių instrumentų. 
Norėjau iš jų pasiskolinti akordeonėlį per Vasario 16 pa
minėjimą. Žinoma, negavau. Tuomet ir sumaniau kreiptis 
į jus. Ar neatsirastų geraširdis amerikietis lietuvis, kuris 
man perleistų seną akordeonėlį?> Gali būti ir apgedęs, 
aš jį pasitaisyčiau ir galėčiau savo draugams pagroti bent 
lietuviškų meliodijų. Pinigų, žinoma, aš neturiu, bet mie
lai sutikčiau vėliau, išėjęs laisvėn, tiek atsilyginti.

Aš nežinau, ar jūs man tiesioginiai galėtumėt padėti, 
ar surasti draugiją ar žmogų, l^as tai galėtų padaryti.

Aš turiu apie 30 metų amžiaus, ir jei Dievas duos 
sveikatą, neapvilčiau savo geradarį, kuris man padėtij 
įsigyti muzikos instrumentą. Nelaisvėje būdamas, kito ke

lio nežinau, kaip tik kreiptis į jus ir tikėtis, kad jūs 
mano padėtį suprasite.

Siunčiu jums, didžiai gerb. L. V. Centre, geriausias 
linkėjimus, tikiuos ir meldžiu Dievą, kad jis jūsų darbus 
ir siekimus palaimintų, nes šiandien tik Jis vienas tegali 
nulemti naujos ir laisvos Lietuvos likimą.

Pranas Kataržis, P. O. W. Nr. 513282, Camp 168 
Woodlands, Kirkham - Lance Great Britain.

(„Dirva" Nr. 14)
LIETUVIS KANDIDATAS Į U. S. KONGRESĄ

Lt. Col. / pulkininkas leitenantas Į Joseph P. Muliolis 
yra pirmas lietuvis kandidatas Ohio valstijoje į Kongresą. 
Jis kandidatuoja demokratų partijos sąraše iš 20-to Dis- 
trikto. ą

Jis taip pat yra pirmas iš grįžusių II Pasaulinio ka- 
, ro veteranų, kuris stojo į didelės vietos politines lenkty

nes. . . • • •
Juozas P. Muliolis yra baigęs Ohio Štate University ‘ 

ir šiame kare pasiekęs aukšto laipsnio — bene aukščiausį, 
kokį kuris jaunų lietuvių karių galėjo pasiekti.

Jis savo rinkimų kampanijoje skelbia rėmimą pastovios 
taikos programos, stiprios užsienio politikos iš 'Amerikos 
vyriausybės pusės ir kitus būtinai reikalingus klausimus 
šalies gyvenime.

Juozas P. Muliolis, kuris kariavo ir dalyvavo Vokieti
jos nugalėjime, kuris matė pavergtų tautų pabėgėlius, 
asmeniškai pareiškia savo nepasitenkinimą dabartine 
Amerikos vyriausybės silpna politika, kuri privedė ir 
Lietuvą prie vergijbs SSSR. Jis nori, kad visos šalys 
būtų atstatytos, nes tik už tokią taiką Amerika kariavo.

(„Dirva" Nr. 16)
JAU ŽUVO 20 000 LAISVES KOVOTOJŲ

Šveicarų laikraštis „Berner Tagblatt" išspausdino ve
damąjį straipsnį, kuriame vaizduojama „sovietinė demo
kratija. Jame tarp kitko rašoma, kad 1944—1945 metų 
laikotarpyje vien Lietuvoje laisvės kovose žuvo 20 000! 
partizanų ir daugiau kaip 40 000 lietuvių buvo ištremta 
į Januskaja sritį, šiauriniame Urale, kur įsteigtos naujos 
anglies kasyklos. Ištremtųjų gyvenimo, maitinimo ir dar
bo sąlygos yra nepaprastai žiaurios. Jiems yra pavykę pa
siųsti savo tautiečiams į USA laišką, kuriame jie verk
dami maldauja USA vyriausybės numesti bombą ant Bal
tijos darbo vergų stovyklų Januskaja srityje, kad tuo 
būdu jie būtų išvaduoti iš nežmoniškų kančių.

(„Dirva" Nr. 17)
PRAŠO GAIDŲ LIETUVIAMS TREMTINIAMS

Amerikos Lietuvių Vargonininkų Centro pirmininkas 
Aleksandras J. Aleksis šiomis dienomis išsiuntinėjo laiš
ką visiems lietuviams vargonininkams, prašydamas lietu
vių tremtinių chorams Europoje aukoti gaidų. Ta proga 
pats vargonininkas sąjungos pirmininkas aukojo 320 egz. 
įvairių gaidų.

SELIGENSTADTO KOPLYČIA PAPUOŠTA AUŠROS 
VARTŲ MARIJOS PAVEIKSLU

Stovyklos klebono kun. Buikaus iniciatyva dailininkai’ 
Jonušas ir Buškevičius nupiešė Vilniaus Aušros Vartų 
Marijos paveikslą. Naujasis paveikslas stovyklos koply
čios altoriuje buvo išstatytas š4 m. birželio mėn. 8d., o 
Sekminių proga stovyklon atsilankęs J. E. vysk. Padols- 
kis jį pašventino. Ta pačia proga stovyklos mažiesiems . 
suteikė sutvirtinimo sakramentą.

Paveikslas nutapytas visai pagal originalą, kas teigia 
dailininkus įdėjus nemaža darbo. Pirmą kartą Aušros 
Vartų Marija Seligenstadto koplyčioje, skęsdama Sekmi
nių žalumynuose, papuošta gyventojų paaukotais gintaro 
karoliais, savo švelniu Motinišku žvilgsniu vargingai pa
talpai teikė šventą palaimos nuotaiką ir priminė mielą 
Tėvynę su Vilniaus Aušros Vartais.

Sekantį sekmadienį VI. 16. klebonas per pamaldas, sa
kydamas pamokslą, supažindino parapijiečius su Vilniaus 
Aušros Vartų paveikslo istorija ir padėkojo dailininkams 
už nuoširdų darbą pabrėždamas, kad dail. Jonušas, jau 
anksčiau mūsų koplyčiai nutapęs Pažaislio Dievo Moti
nos paveikslą, ir dabar neatsisakė kitu kūriniu pratur
tinti mūsų stovyklą. •

•i Sigis.
LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS NEW 

YORKE PADEDA SURASTI GIMINES
Atsiųstam viename privačiame laiške Lietuvos Gene

ralinis Konsulas New Yorke Jonas Budrys rašo:
„Giminių ieškodami, kreipkitės į Generalinį Konsulatą 

New Yorke, ir tik į jį. Konsulatas ieškojimus skelbia 
visuose lietuviškuose laikraščiuose ir per radiją, ar su
randa adresus savo sąrašuose. Kreipdamiesi į atskirus 
laikraščius, kenkiate sau, nes toks ieškojimas tame 
viename laikraštyje ir tėra skelbiamas".

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke adresas 
yra šis: Consulate General of Lithuania, 41 West 82nd 
New York24, N. Y.
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Šongau pabaltiečiu paroda lietuviškomis akimis
Pabaltiečiu paroda įrengta už 4 km. nuo Šongau Al- 

tenstadte, milžiniškų kareivinių rajono viename prieš
lėktuvinei gynybai skirtame pastate. Kituose gyvena 
pabaltiečiai, žymioje daugumoje estai. Altenstadt’e lie
tuvių tėra 4, gi Šongau dar 92. Jei daugelis stovyklų de
juoja patalpų stoka, tai Altenstadtas turi jų perteklių. 
Tūkstančiai tremtinių galėtų įsikurti Altenstadt’e,. kur 
ir maistas labai geras, kur ir kitokios lengvatos net 
pirmenybės, o UNRRA-os direktorius Mack S. Wishik 
pabaltiečiu laikomas savo tėvu. Jisai neskiria (ne dėl 
neišmanymo) estų nuo latvių, lietuvių nuo latvių ir pam. 
vien tik dėl to, kad jie gražiau sugyventų. Ir tikrai čia 
(Šongau ir Altenstadt’e) tų mažųjų tautų atstovai sugy
vena pavyzdingai gražiai be ginčų, barnių, be vienas 
kito pravardžiavimo. Viename kambaryje gyvena pora 
lietuvių ir pora latvių, arba lietuvių ir estų.

Lipame laiptais ir įeiname į milžinišką, šimtais me
trų išsiraičiusią salę. Pasirašome svečių knygoje, ku
rioje jau virš 10 000 parašų. Pirmiausia estų skyrius. 
Istorinės diagramos, kovos dėl nepriklausomybės, įspū
dingas medalių rinkinys, lauruose paskendę sportinin
kai, 1936 m. Berlyno olimpiados dalyviai. Vienas žymiau
sių pasaulio šachmatininkų-Paul Keres. Atskiros gra
fos vaizduoja Estijos profesijas, tautybes, laivus, žvejy
bą, miškus, veterinariją, pramonę ir t. t. Diagramos 
vaizdžios, pvz., kaip Estija atrodė 1918 m. (lūšnos) ir 
kaip 1939 m. (moderniškiausi statiniai). Kas taikos 
metu buvo galima nusipirkti už vieną estų kroną? 
(1 dol. = 3,75 kr.). Ryškiais piešiniais matote: 10 litrų 
pieno, arba 28 kiaušinius, arba 5 pokelius cigarečių, 
7 kg duonos, 0,6 Itr. degtinės, 0,7 kg, sviesto, 1 kg. 
kumpio, 0,4 kg šokolado. O ką galėdavo nusipirkti vidu
tinis tarnautojas už mėnesinę, maždaug 100 kr., algą? 
— Kostiumas 50 kr., lietpaltis 25 kr. skrybėlė 4,50 kr., 
viršutiniai marškiniai 3 kr., marškiniai 2 kr., apat. 
kelnės 0,5 kr., su auleliais batai 10 kr., lagaminas 3 kr., 
kojinės 0,5 kr., kaklaryšis 1 kr., lazda 1 kr., Vadinasi, 
pilną apsirėdymą. O kas buvo galima nusipirkti už tuos 
pačius pinigus 1941 m.? Atsakymą matai: apskritime 
pūpso spalvotais lopais kelnės!

Latvių skyrius. Ryškios karo sunaikintų vietų nuo
traukos: tiltu liekanos, sudaužytos gatvės, liepsnojan- 
tieji namai. Ir greta taikos meto Latvija —1 viskas spin
dėte spindi. O čia didelis Žemėlapis, kuriame liepsna 
apgaubus Latviją. Parašai anglų ir amerikiečių kalbomis 
sako, ko Latvija neteko: materialiniai nuostoliai — 
4.000.000.000 dolerių, gyventojų ištremta į Rytus 12°/o, 
į Vakarus lO°/o, pabėgo 7°/o, nužudyta ar žuvo 5%.

Tvaskančia širdimi einame prie Lietuvos skyriaus. 
Visa (tikrai didinga) Lietuvos istorija norėta pavaizduoti 
visiškai nepatraukliu viduramžių Lietuvos žemėlapiu, 
kur paskiros rodyklės žymi Šiaulių (Saulės), Vorkslos 
ir Žalgirio mūšius. Kabo Vytauto Didžiojo, Mindaugo, 
Jogailos, Poniatovskio paveikslai, sprindinio didumo 
Žalgirio mūšio vaizdelis ir iš laikraščio iškirpta ištrauka 
apie Nenmano — Sasso (Mažojo Nurnbergoj bylą. Argi 
tiek tebuvo surasta medžiagos? Ar iš to užsieniečiai 
susidarys vaizdą apie Baltojo Žirgo šalį? Ar jam daug 
pasakys, kad ir Vytauto Didžiojo Portretas? Ar jisai 
įsižiūrės į iš knygos išplėštą paveiksliuką apie didingąjį 
'Žalgirio mūšį? Ar užmes akis į laikraščio iškarpą, kai 
aplinkui pilna sieksninių ryškių grafų, vaizdų?

Gretimai — spaudos skyrius. Kelios atspaudos senųjų 
lietuviškų knygų, pora turistinių brošiūrų, Lietuviškoji 
Enciklopedija, Duonelaitis, Čiurlionis ir kt., keli po
grindžio spaudos pavyzdžiai būrelis dabartinės, periodi
kos, taip pat ir tremtyje atspausdintų knygų 'rinkinys, 
tik baisiai nepilnas: nėra Babicko, Brazdžionio, Gaidžiū- 
no, Kviklio, Gimbutienės — Alseikaitės ir d. kt. Šone 
kabo įdomus žemėlapiukas, vaizduojąs kuriose Vokietijos 
ir Austrijos vietose (anglų, amerikiečių, prancūzų zo
nose) eina (ėjo) lietuviški leidiniai. Ties Haffkrugu, 
Detmoldu, Fulda, Wurzburgu, Ravensburgu, Mūnchenu 
ir 1.1, surašyti laikraščių ,— laikraštėlių vardai. Nors 
paaiškinimų nėra, bet susidarai vaizdą, kad Vokietijoje 
eina (ėjo) 99 lietuviški leidiniai, Austrijoje 3, Italijoje 
2, Švedijoje 1, Danijoje 1.

Geriausią įspūdį palieka liaudies meno skyrius. Sko
ningai išdėstyta, duota puikių raštuotų juostų pirštinių, 
kostiumų, gintaro dirbinių ir kt. Tik nematai nė vieno 
vyriško tautinio aprėdalo, nematai sritinių tautinių 
rūbų vaizdo.

Filatelijos, pinigų skyreliai taip pat gražūs, reikia pa
sakyti, net mieli. Labai gražiai sutvarkyti.

Tremtinių (DP) skyrius gana neblogas, nors jame yra 
ir „naujoviškų" dirbinių, vargu ar priimtinų lietuviškon 
bendruomenėn. Pvz., vokiškai nukopijuotas megstukas, 

tikrai ne lietuviško apsinuoginimo medyje piaustyta 
moteris, žaidžianti su vaikais.

Dailės skyriuje yra labai gražių tapybos, akvarelėm, 
grafikos darbų visos eilės lietuvių dailininkų, kaip Sta- 
neikos, Varno, Vilimo, Petravičiaus, Krasausko, Jonyno 
ir kt.

Liūdniausias vaizdas bendrame pabaltiečiu skyriuje. 
Ten diagramomis pavaizduoti įvairūs Estijos, Latvijos, 
Lietuvos duomenys, sugretinus juos su kitų Europos 
tautų daviniais. Raudonuodamas eini nuo vienų (mo
kinių, mokyklų, perijodikos, knygų) prie kitų (geležin
kelių, pašto įstaigų ir kt.), negalėdamas suprasti, kodėl 
Lietuva veik visur paskutinė pabaltiečiu tarpe. Tik 
arklių ir kiaulių turi daugiausia (arklių Lietuvoje 100 
gyventojų tenka 23; toliau seka Latvija, Estija, Danija 
(14); Lenkija, Suomija, Švedija, Vengrija (9); Jugosla
vija, Norvegija, Graikija, Vokietija (5); Olandija, Švei
carija ir Ispanija (2). Kiaulių reikalai atrodo taip: 
Danijoje 100 gyventojų tenka 100 kiaulių, Lietuvoje 
100 gyv. — 50 kiaulių, Estijoje —J 40, Latvijoje —• 3.5, 
Vokietijoje 30; toliau seka Švedija, Vengrija, Olandija 
— 22; Šveicarija, Jugoslavija, Lenkija — 18 ir 1.1. 
Kodėl veik visur Lietuva nuriedėjusi apačion? Vargais 
negalais susigaudai Šongau -—Altenstadto L. T. B. Pir
mininką dr. Virkutį ir nori su juo pasikalbėti, gauti 
žinių. Bet jis tam neranda laiko tik prasitaria 'leisią

Taikomosios Dailės Institutas atkuriamas Freiburge
Š.’m. vasario 11 d. Badeno srities Ęield Supervisor 

rastu pranešė, kad duodamas sutikimas steigti Frei
burgo prašytą Taikomosiom Dailės Institutą. Tuojau po 
to buvo imtasi visos eilės parengiamųjų darbų, susiju
sių su inventoriaus, tinkamų patalpų suradimu, paga
liau profesūros apgyvendinimu. z
Kiek vėliau, būtent, balandžio 15 d. buvo gautas 
Freiburgo UNRRA direktoriaus raštas, kad, kaip tik 
bus gautos ^patalpos, galės pradėti veikti šios šešios studi
jos: audinių, grafikos, keramikos, tapybos, skulptūros ir 
dekoracijos. Tačiau, turint galvoje aukštosios mokyk
los steigimo sunkumus, pats darbas pradėti nevyko.

Pagaliau s. m. birželio 14 d. Freiburgo UNRRA di
rektorius raštu pranešė, kad keramikos studija darbą 
pradeda 1946 m. birželio mėn. 2T d. Visi asmenys, 
gavę iš mūsų pranešimus, tą dieną jau privalo būti 
Freiburge. Neatvykę ir apie tai nieko nepranešę bus 
laikomi atsisakiusiais atvykti ir į jų vietą bus priimti 
nauji. Visi tie, kurie asmeninio pakvietimo nėra gavę, į 
mokyklą nepriimami ir jokios paramos negaus.

Be keramikos studijos greitu laiku bus atidarytos au
dinių ir kitos studijos. Apie tai bus pranešta vėliau.

Visi asmenys, norintieji studijuoti kurią nors šaką 
Taikomosios Dailės Institute Freiburge, tuo reikalu pri
siunčia prašymą su trumpu gyvenimo aprašymu pažymė
dami, kokį mokslą yra baigę. Pirmenybę turi IĮ studi
javę meną ir amatus Kauno T. D. Institute ar Vilniaus 
Dailės Akademijoj; 2/ asmenys, norį studijuoti šias sri
tis ir baigę gimnaziją; 3/ asmenys, nebaigę gimnazijos, 
bet mokęsi Lietuvoje arba baigę amatų mokyklos ati
tinkamus skyrius ir norį studijuoti savo specialybėje; 
4/ asmenys, neturį aukščiau išvardintų kvalifikacijų, 
bet turį gabumų menui ir amatams ir norį studijuoti.

2, 3 ir 4 grupės asmenys turės laikyti paišybos eg
zaminus, kurie bus pravesti vėliau.

Į mokyklą priimami ne jaunesni 16 metų amžiaus ir 
ne vyresni — 40. Asmenys, ^nebaigę gimnazijos, laiko
mi laisvais klausytojais. Prašymus siųsti šiuo ad
resu: V. K. Jonynas, Freiburg in Br., Zasinstr. 122. 
Kiekvienam atsiuntusiam prašymą bus pranešta asme
niškai, ar jis priimtas į mokyklą, kada ir kur prasidės 
mokslas ir kokios bus kitos sąlygos. Ta proga aš noriu 
painformuoti visus tuos asmenis, kurie jau anksčiau 
į mane kreipėsi studijų reikalais. Kiekvienas, pareiškęs 
norą studijuoti kurioje nors Instituto studijoje ir ati
tinkąs kvalifikacijas, yra įrašytas kandidatu į tą stu
diją, kurioje jis pareiškė noro studijuoti. Kai tik paaiš
kės, kada atitinkama studija pradeda darbą kiekvie
nas gaus asmeninį pranešimą atvykti. Jei kas anksčiau 
yra padavęs prašymą studijuoti vieną kurią šaką, o 
dabar norėtų studijuoti kitą, privalo paduoti naują 
prašymą. »

Jei studentas ar laisvas klausytojas . dėl išvykimo iš 
dabar gyvenamo® vietoą numato turėti tam tikrų sunku
mų arba žino, kad jam bus reikalingi vienoki ar ki
tokį dokumentai apie tai, kad jis tikrai važiuoja studijų 
reikalais ir čia yra priimtas, apie tai kiekvienas pri
valo pažymėti prašyme, nurodydalnas kokius ir kam ad
resuotus dokumentus nori iš mūsų gauti.

T. D. Institutas yra Freiburgo UNRRA globojama 
mokykla, todėl studentai ir laisvi klausytojai, priimti į 

anglų kalba knygą apie parodą. Tada kiti, vietiniai lietu
viai tau pasako, kad lietuviai (iš Mūncheno?) tedavę 
1934 metų duomenis, kai tuo tarpu kiti pabaltiečiai 
atpylė 1944 m. — tikrus ar kiek papildytus. Įdomų, 
kaip atrodys projektuojamoji knyga ir kiek su ja pa
darysime Lietuvai naudos ar gėdos, jei reikalas bus 
paliktas dabartiniame stovyje.

Parodai atminti lietuviai išleido pašto ženklą su visų 
trijų Pabaltijo valstybių herbais ir atitinkamais užrašais 
ten pat pardavinėjamas dideliu pasisekimu. Jis antspau
duojamas Šongau Lietuvių Pašto antspauda.

Žinios rodo apie 10.000 svečių, kurių tarpe daug 
vokiečių (vienintelis UNRRA-os direktorius, supratęs 
reikalą ir vokiečiams leisti mus pažiūrėti), amerikiečių, 
pabaltiečiu, lenkų ir kt. Tik labai gaila, kad paroda 
vyko tokiame užkampyje. Ji ruošiama likviduoti, išar
dyti ir išdalinti kam kas priklauso. Gaila, nes papildžius, 
o ypatingai klaidas ištaisius, reikėtų pavežioti po kitas 
tremtinių stovyklas. Lietuviai, girdėti, tokiam *dalykui 
nesiruošia. Įdomu kaip latviai? . . .

Daugelį kartų buvo ir dabar dar kartą įvyko ta pati 
klaida: vadovaujamos rankos nebuvimas. Aiškiausiai 
juntamas lietuviškos centralizacijos trūkumas. Kaip ne 
vientisas Vokietijoje esančių lietuvių tremtinių darbas, 
tik paskirų, geros valios žmonių darbo ir dar geresnių 
sąlygų vaisius — priimtinas labai šiltai. Tačiau mes 
norėjome ir tikėjome pamatyti ne grupinį, bet visuotinį 
vaizdą. Tebūnie bent iš klaidų mokomasi.

Algirdas Gustaitis

mokyklą, bus UNRRA aprūpinami nemokamu maistu 
ir patalpa.

Kelionės leidimais ir išvykimu iš vietos rūpinasi pa
tys studentai. Atvykdamas į Freiburgą, kiekvienas pri
valo turėti: 1) išsiregistravimo lapelį iš anksčiau gyven
tos vietos (UNRRA), 2) skiepijimo pažymėjimą, 3) kelio
nės pažymėjimą ir 4) nors keturias fotografijas pasuE 

Atsižvelgdamas į tai, kad keramikos ir audinių ša
koms Lietuvoje, o taip pat ir čia yra labai plačios ga
limybės, prašau visus asmenis, dirbusius Lietuvoje ke
ramikos ir audinių srityje, be amžiaus ir lyties skir
tumo, skubiai pranešti man savo tikslius adresus, šei
mos sudėtį ir sąlygas, kuriomis jie sutiktų persikelti į 
Freiburgo kraštą ir dirbti savo specialybėje. Mes jau
čiame didelį techniškojo personalo trūkumą ir jį norė
tume užpildyti savo tautiečiais.

V. K. Jonynas |
Buv. Kauno T. D. Instituto Direktorius.

Paroda Baden-Badene
Nuo birželio 2 iki 23 dienos Baden-Badene vyko DP 

meno ir darbo paroda, kurioje buvo atstovaujamas lietu
vių, latyių, estų ir ukrainiečių menas ir darbas. Joje 
taip pat nežymų skyrių turėjo ir kitų tautybių tremti
niai, susijungę į vieną bendrą, grupę. Iš visų keturių pir
mųjų grupių lietuvių skyrius kiekybės atžvilgiu buvo 
mažiausias, nes mūsų skyriaus rengėjai bazavosi kokybe 
ir nenorėjo savo skyriaus perkrauti ne taip jau bū
dingais ir mažiau meniškai vertingais eksponatais.

Iš viso mūsų skyriuje buvo įstatyti 29 meno kūriniai, 
sukurti jau ištrėmime 12 dailininkų, žinomų mums iš 
nepriklausomo gyvenimo laikų. Čia Augis atstovautas su 
dviem kūriniais, Galdikas su aštuoniais, Janusas su vienu, 
Jonynas su keturiom „Prosper Merimee" graviūrom, 
Kasiulis su keturiais paveikslais, Kašuba su viena skulp
tūra, Staneika su trim paveikslais, Varnas su vienu, 
Ratas su dviem, Petravičius su keturiais Valius su dviem 
ir Vilimas su dviem, paveikslais. Be to. liaudies meno 
ir liaudies dirbinių skyriuje buvo išstatyta medžio rai
žinių ir audinių lietuviškais raštais.

Dvi DP parodos, būtent Schongau ir Baden-Badeno, 
sudarys branduolį būsimai didelei parodai, kurią ta pati 
UNRRA Team 206 dabar jau organizuoja Paryžiuje. 
Paryžius mielai sutiko tą parodą priimti ir šiuo metu 
vyksta patys pirmieji parengiamieji darbai. Ši 1 bai 
reikšminga paroda vėliau numatyta perkelti į P elį 
ir Londoną.

Tolimoje perspektyvoje švyti net ir New Yorkas. Pa
roda Paryžiuje įvyks ne anksčiau, kaip rugpiūčio pabai
goje ir bus suderinta su didžiuliu UNRRA suvažiavimu, 
o gal būt net ir su taikos konferencija. Jau vien šie 
faktai labai daug kalba. Tai parodai mes turime rengtis 
dideliu kruopštumu ir didele meile. Negali būti nė vienos 
stovyklos, kuri pasiliktų šiai parodai abejinga. Kiekvie
nai lietuvių stovyklai siūloma nieko negaištant sudaryti 
specialią komisiją, kuri pasiimtų atrinkti parodai tin
kančius eksponatus, ypatingai visus tuos, kurie sudarys 
mūsų liaudies meno skyriaus turinį ir kuriuos labai 
plačiai išvardino prof. V. K. Jonynas (Freiburg im Br., 
Zasiusstr. 122) savo atsišaukime. L — s.

MŪSŲ VILTIS - 
Lietuvių stovykla.

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

nama spaustuvėje Parzeller & Co., vormals Fuldaer Actiendruckereų Fulda.
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Koncertas Fuldoje
Birželio men. 25 d. Fuldoje koncertavo Studentų Kvar

tetas ir išraiškinio šokio šokėja p. L. Grigaliūnaitė. Pia
nistas — p. Al. Mrozinskas.

Studentų Kvartetas padainavo A. Kačanausko „Atsis
veikinimą“, E. Gailevičiaus „Ramovėnų maršą“, J. Švedo 
„Kur banguoja Nemunėlis“, S. Vilniškio „Sapnų pilį“ ir 
3 liaudies dainas. Kiti 11 dalykų buvo svetimų autorių. 
Kvartetas pasirodė kaip susidainavęs ir pajėgus vienetas 
ir pilnai galįs atstovauti lengvąjį žanrą. Publika buvo 
patenkinta ir prašė kartotis Priedui buvo padainuotos 
dar 2 dainelės. Kvartete dainavo — V. 'Žjmuidzinas, L. 
Jarošekas, V. Dargis ir A. Paulionis.

žinomas pianistas p. Al. Mrozinskas nuotaikingai ir 
puikia technika paskambino Šopeno „Valsą cismoll“, „Po
lonezą As-dur“, F. Listo „Medžioklę“' ir M. de Falla 
„Ugnies šokį“.

\ Apie išraiškinio šokio šokėją p. Grigaliūnaitę dedame 
atskirai.

Po karo sukrėtimų ir vėl gyvendama netikru rytojumi 
ir nenormaliose sąalygose, vis dėl to visuomenė išsiilgusi 
laukia mūsų menininkų. Ir šį kartą publika su malonu
mi! klausėsi ir 1,5 vai. buvo užmiršusi pilką kasdienybę. 
Visi koncerto dalyvei, buvo mielai priimti ir apdovanoti 
gėlėmis. Vėl visi lauksime jų atvykstant su nauju reper
tuaru. Tik, nors gerai žinome dabartines darbo sąlygas, 
norėtume iš kvarteto girdėti gal daugiau lietuviškų auto
rių ir liaudies dainų. Pasirinkti yra iš ko, o atkurti ar 
aranžiruoti specialistams, atrodo nebūtų perdaug sunku. 
Jodeliavimas ir kiti techniškieji mūsų kaimyno kūrinių 
ypatumai primema mums lyg ir jų mokyklą.

Tarp kitko, kiek žinių apie Kvartetą. Studentų Kvar
teto tikslas - reprezentuotis daina ir tuo prisidėti prie 
kovos dėl mūsų nepriklausomybės. Nuo karo pabaigos 
iki dabar jau yra koncertavę per 60 kartų, pianistas p. 
Al. Mrozinskas, pradėjęs dirbti kiek vėliau, per 40 
kartų. Paskutiniai 3 koncertai atlikti kartu su išraiški
nio šokio šokėja p. L. Grigaliūnaitė. Iš 60 koncertų 15 
buvo skirti Vyr. Kar. Vadovybei, 3. Armijos Štabui ir 
Vyr. UNRRA Direkcijai. Koncertuota amerikiečių ir 
prancūzų zonose Vokietijoj. Be išpildomų kūrinių 

Studentų kvartetas

lietuviškai savo repertuare Kvartetas turi po porą estiš
kai, latviškai, lenkiškai, ukrainietiškai, po keletą ang
liškai ir prancūziškai. Turi pakvietimų koncertuoti 
Prancūzijoj ir Belgijoj. Apie Kvar tą yra gražiai atsi
liepusi prancūzų ir vokiečių spauda.

J. Vikis.

/'* M. SAULIUS KONCERTUOJA

f "’su muzikas — violančejistas Mykolas Saulius — 
b Vilniaus operos koncertmeisteris ir solistas, š. m. 
b .o 17 d. dideliu pasisekimu viešai koncertavo 
Dilnngeno miesto teatro salėje.

Buvo išpildytos Beethoveno, Brahmso ir R. Štrauso 
cello sonatos.

Pianistė — Kitty von Teuffel — Mūncheno konser
vatorijos profesorė.

FLENSBURGO LIETUVIŲ METRAŠTĮ
„Dienos be Tėvynės“ amerikiečių okupuoto j Vokieti

jos zonoj gyvenantieji gali įsigyti Hanau Lietuvių 
pašte, prisiuntę pinigus už knygą sekančiu adresu: 
(16) Hanau, 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.

Su daina i laisve
Atsidūrę toli nuo tėvynės, lietuviai, šalia kitų kul

tūrinio darbo sričių, nepamiršo ir dainos meno. *' Jau 
praėjusių metų vasarą įvairiose stovyklose suskambėjo 
pirmieji lietuviškos dainos garsai. Šiame darbe neatsili
ko ir Hanau stovyklos lietuviai.

Jau praeitų metų rudenį girdėjome p. Radzevičiūtės 
vadovaujamo choro dainas. Puiki pradžia ir pasireiškęs 
ryžtumas leidžia spręsti apie šios stovyklos dainos meno 
pajėgų gražius užsimojimus ateičiai.

Hanau „Dainavos" ansamblis

Vėliau tą darbą tęsia p. žemaitis. Kaip visur, taip ir 
čia iškyla daug sunkumų. Stoka patalpų, mokymo prie
monių ir kasdieniniai rūpesčiai žymiai sunkina ansam
blio darbą.

Šių metų vasario pradžioje į šią didelę stovyklą at
vyksta muzikas Bronius Jonušas. Ir jis visu rimtumu 
imasi tęsti pradėtą darbą. Chorai (mišrus ir vyrų) dar 
daugiau suintensyvina darbą. Bet čia vėl nesėkmė. Dau
gelis akademinio jaunimo išvyksta studijų, ko pasėkoje 
chorai netenka daug vertingos balsinės medžiagos. Jų 
vietas papildo kiti, ir darbas tęsiamas toliau.

Visuomenei jie retai tepasirodydavo. Taip pat sunkiose 
sąlygose, tačiau gerų norų kupini, mūsų daininkai 
ištisas dienas praleidžia repeticijose, ruošdami naują 
dainų repertuarą.

Po Vasario mėn. 16 d. kuklaus pasirodymo ansamblį 
girdime JAV Prez.Jento F. D. Roosevelto mirties me
tinėms paminėti religinių giesmių ir muzikos koncerte. 
Balandžio mėn. 13—15 d. d. šis koncertas buvo pakar
totas įvairių tautybių visuomenei. Šis pasirodymas teikė 
daugiau vilčių ateįčiai.

Per žiemą ansamblis viešų koncertų neruošė, o pasi
tenkino įvairių suvažiavimų progomis sū trumpais re
pertuarais.

Pagaliau,Sekminių proga, po didesnės pertraukos, 
ansamblis laiko paskutinįjį savo egzaminą, duodamas 
visuomenei tris koncertus iš eilės. Koncerto programoje 
daug (gražių lietuviškų dainų, arijų iš žymiųjų operų, 
mūsų ir kitų kompozitorių kūriniai. Programą išpildo, 
muziko Br. Jonušo vadovaujami, vyrų ir mišrūs diorai, 
L. Valiukaitės vadovaujama tautiškų šokių šokėjų 
grupė ir solo — solistė Augustinavičienė.

Koncertą pagerbia savo atsilankymu šv. Tėvo sosto 
delegatas lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje kan. Kapo
čius, JAV armijos atstovas pulk. Itn. Leland Adair, vie
tos UNRRA vadovybė, daug svečių iš Frankfurto ir kt. 
vietų.

Ansamblio vadovybė apibudino meninių pajėgų išeitą 
sunkų kelią ir prašė ansambliui suteikti „Dainavos“ var
dą. Krikšto tėvais pakviesti aukštieji svečiai, visuome
nės ir organizacijų atstovai. Perskaičius krikštynų ak

tą, ansambliui buvo suteiktas prašytas „Dainavos4 var
das. Ta proga svečiai ir atstovai pasakė nuoširdžių kal
bų, palinkėdami „naujagimiui“ gražios kloties, keliant 
dainos meno lygį ir su skambančia daina sugrįžti į ne
priklausomą Lietuvą.

Pirmuoju savo koncertu „Dainava“ gražiai užsireko
mendavo. „Dainavos“ pasirinktas šūkis „Su daina į 
laisvę“ pilnai atitiko ir jos pasirinktą kelią.

Krikštynų aktas baigiamas >šiais žodžiais: AukšČiau

sias telaimina mūsų darbo kelią ir tepadeda su laisvės 
dainos garsais sugrįžti į mylimą Tėvynę Lietuvą“.

„Dainavos“ skambi daina teprisideda prie tos didžio
sios kovos, kuria gyvena visa lietuvių tremtinių šeima. 
Ta proga muzikas Bronius Jonušas labai gražiai atsiliepė 
apie ansamblio dalyvių gražias ir dideles pastangas 
šiame darbe. Taip pat pareiškė, kad išeivijoje tik gražiu 
menu, skambiomis dainomis mes sugebėsime lietuvių 
tautą išaukštinti užsieniečių tarpe, kas turės įtakos ir 
mūsų tautos likimo sprendime. Taip pat muz. Br. Jonu
šas gėrėjosi mūsų stovykloje esama žmonių balsine 
medžiaga, bet drauge apgailestavo, kad daug dar gerų 
pajėgų delsia prie šio darbo prisidėti ir) skęsta kasdieni
niame materializme. Jis, kaip muzikas, pašvenčia visą 
laiką dainos menui ir mielai dirbs su visais, kurie tą 
darbą vertins ir rems.

Hanau „Dainavos" ansamblio valdyba

Baigiant tenka pareikšti, kad gražūs darbo 
vaisiai atsiranda visų gerų pastangų dėka. „Dainava“ 
netrukus pasirodys ir gastrolėse, reprezentuodama lietu
vių bendruomenę.

Jrg. Jnš.
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