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UNRRA
Vakarų demokratinės valstybės kovojo ne dėl tuščio 

reikalo. Jos kovojo dėl tautų laisvės, žmogaus teisių. 
Ši kova buvo šventa, žūtbūtinė. Nuo laimėjimo ar pra
laimėjimo juk parėjo ir visos žmonijos kultūros ir ci
vilizacijos ateitis. Aišku, ši ilga ir kieta kova pareikala
vo nepaprastai daug aukų.

Dar karo metu vakarų demokratinių valstybių poli
tikai pramatė, kokie bus šio karo padariniai. Vokietija 
žudė ne tik milijonus žmonių, bet tiek pat buvo palaido
ta gyvų koncentraciniuose lageriuose. Keliolika milijonų 
svetimšalių darbininkų buvo per prievarta atgabenta 
ir dirbo Vokietijos karo pramonėje. Ir karui pasibai
gus šių žmonių likimas nebuvo tikras. Juos nusilpusius, 
išvargusius galėjo pribaigti badas ir ligos. Tad visiems 
išlaisvintiems žmonėms buvo reikalinga skubi pagalba, 
globa. Bado šmėkla žiūrėjo ir į Vokietijos okupuotus, 
apiplėštus kraštus.

Tiems didiesiems uždaviniams atlikti, gerų žmonių 
sumanymu ir demokratinėms valstybėms padedant, buvo 
jsteigta UNRRA. Jos tiesioginis uždavinys ir buvo pasi
rūpinti tais tėvynės netekusiais belaisviais, tremtiniais, 
iš koncentracinių lagerių išėjusiais bei suteikti pirma

'rlVą hadan jautiems iš vokiečių išlaisvintiems kraŠ- 
Į šią pasaulinę organizaciją be JAV ir D. Brita

nijos tėjo veik visos valstybės ir tautos, kurios kovojo 
prieš Vokietiją. Svarbiausi įnašą davė JAV ir D. Brita
nija.

Pagrindinį UNRRA-os kapitalą sudarė 3.000.000.000 
dolerių. Vėliau jai suteikto^ pašalpos, atleisti kreditai 
šią sumą dar žymiai padidino. Tad ši pasaulinio masto 
organizacija savo milžiniškiems uždaviniams atlikti tu
rėjo savo žinioje milžiniškus išteklius ir kariškais pag
rindais gerai organizuotą aparatą.

Tikrai, kaip buvo laukta, karo pabaigos atomazga 
buvo dramatiška, chaotiška. UNRRA-ai teko savo globon 
paimti virš 15.000.000 belaisvių, tremtinių iš KZ-tų ir 
darbams atvežtų žmonių. Visą šią milijoninę masę rei
kėjo priglausti, aprūpinti maistu, rūbais, patalpomis ir 
t. t.

šiandien UNRRA savo didžiąją uždavinių dalį yra at
likusi. Daugumas žmonių reatrijuota į jų buvusias tė
vynes. Pasiliko daugiausiai tik tie asmenys, kurių Vah- 
lybės ir tautos dar ir šiandien neturi laisvės. Mes netu
rime pilnų davinių, kaip UNRRA sėkmingai įvykdė savo 
didžiuosius uždavinius, tačiau mes matome, kaip šis dra
matiškas klausimas UNRRA-os sėkmingai buvo išspręstas 
amerikiečių zonoje.

Frankfurto radio prieš porą mėnesių pranešė, kad iŠ 
amerikiečių užimtos zonos buvo repatrijuota į jų buvu
sias tėvynes 2.739.619 asmenų. UNRRA-os globoje esą 
likę tik 406.027 asmenys. Ir iš šio skaičiaus nerepatri- 
juotinų skaitoma 198.000. Susidaro įspūdis, kad šį skai
čių daugumoj sudaro pabaltiečiai, kurių nepriklausomos 
valstybės ir teisės dar nėra atstatytos.

Smulkiau detalizuojant tuos pačius Frankfurto radio 
duomenis, matome, kad iš bendro šioj zonoj esamų 
sovietų piliečių skaičiaus 1.047.545 repatrijuota 99,5 %, 
belgų, liuksemburgiečių, italų, repatrijuota 99,9 %, čekų 
98,8 %. Lenkų amerikiečių zonoje dar esą 163.378.

Visiems grįžtantiems buvo parūpinta maistas, rūbai, 
transporto priemonės ir t. t. Nežiūrint pokarinių sunku
mų, visi išlaisvintieji turi ir turėjo tokias sąlygas ir aprū
pinimą, kad jie gali atgauti fizines jėgas ir moralinę 
pusiausvyrą.

Visiems Šiems tėvynės netekusiems žmonėms suteikta 
laisvė ir sudarytos sąlygos jų kultūriniam veikimui. Tam 
reikalui iš savo pusės UNRRA yra padėjusi nepapras
tai didelių pastangų. Išlaisvinti žmonės kultūriniu vei
kimu save pilnai pateisino. Jie tinkamai išnaudoja laiką 
pasiruošimui būsimai ateičiai. Apie 80.000 jaunimo mo
kosi. Kita tiek lanko įvairius kursus. Vien studijuojan
čiųjų Vokietijos universitetuose yra keliolika tūkstančių.

(Perkelta į 2 psl;)

Gen. Sir F. Morganas
Europos UNRRA Vyriausias Direktorius
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„Tiesos“ pėdsakais
Pripuolamai į mūsų rankas pateko bolševikų okupuoto

sios Lietuvos oficiozo „Tięsa“ š. m. birželio 6, 7, 9 ir 11 
d. d. numeriai (130 (964), 131 (965), 133 (967) ir 134 
(968). Juose daugiausia rašoma apie Maskvoje mirusį 
Kalininą, jo gyvenimą, laidotuves, dedamos visuose 
numeriuose užuojautos telegramos Stalinui, Molotovui ir 
t. t. Be to, perspausdinti abu maskviškės „Pravdos“ ve
damieji, pašvęsti šio Maskvos „didžiūno“ garbei, kurie 
„Tiesoje“ talpinami taip pat vedamaisiais. Diktatūrų bei 
totalitarinių režimų yra būdingas reiškinys — garbinti, 
tiesiog dievinti iškilusius ir valdomajam rėžimui vado
vaujančius asmenis. Taip buvo hitlerinėje Vokietijoje, 
dar. ryškiau tai reiškiasi bolševikinėje Rusijoje. Tuo 
tarpu Vakarų demokratijoms šis pompastiškas vadų gar
binimo kultas yra visai svetimas. Begarbinant „vadus“, 
diktatūrose prieinama net prie kurijozų, pvz., nacional
socialistinio režimo laikais Hitlerio vardą ir- svetimoje 
kalboje minint nebuvo galima jo sulietuvinti ir pridėti 
lietuvišką galūnę, bet būtinai turėjo būti rašoma tik 
vokiškai — Adolf Hitler; lygiai dabar Staliną linksniuo
jant, spaudoje visas žodis visur rašomas tik didžiosiomis 
raidėmis.

Be abejo, mus labiausiai įdomauja, kaip bolševikinėje 
„Tiesoje“ atsispindi Lietuvos gyvenimas. Kaip iš šitų 
numerių matyti, Lietuvoje ir šiandien viskas dirbama 
stachanovietiškai ir rengiamos soclenktynės po soclenk- 
tynių. Štai: „Marijampolės cukraus fabriko darbininkai 
pasirašo socialistinių lenktynių sutartį. Fabrikas bus 
atstatytas dar šiais metais. . Sutartyje sužymėta ką kiek
viena brigada turi padirbti rytoj, poryt, per savaitę, ligi 
pradės byrėti cukrus“. Toliau, į soclenktynes įsijungė 
Vilniaus odos ir avalynės fabrikai, „Dianos" (Kaune) 
kojinių trikotažo fabriko darbininkai soclenktyniau- 
dami kelia darbo našumą, „Kauno Audinių“ audėjos 
lenktyniauja, viena audėja aptarnaudama 3 — 4 stakles, 
durpynų darbininkai taip pat pasiryžę planus viršyti, 
pieno pristatyme valdžiai taip pat visa Lietuva lenkty
niauja ir t. t. („Tiesa" Nr. 130). Taip - ir dabar, pagal 
„Tiesą“, Lietuvoje bolševikai čiulpia paskutinį lietuvių 
darbininkų prakaito lašą, kad Lietuvoje pagamintomis 
gėrybėmis sotintūs Maskvos naujieji ponai ir bolševikų 
p'artijos galiūnai. Štai, birželio 9 d. „Tiesos“ Nr. 133 
vedamajame neslepiamai pasakyta: „Valstybinių prievolių 
įvykdymą visi mes laikome savo šventa pirmos eilės 
p;rk£erme“. U . . . * ■- ) - - ; ,

Iš šitų kelių „Tiesos" numerių taip pat aiškiai matyti, 
koks stiprus Lietuvoje yra partizaninis sąjūdis. Nėra 
numerio, nėra tiesiog puslapio, kuriame nebūtų rašoma 
apie partizanus, kurie keikiami ir koliojami paskutiniau- 
siais žodžiais. Čia reikalaujama jų sutvarkymo („Tiesa" 
Nr. 133, 1, 2, 3 ir 4 psl.), čia pranešama, kaip partizanai 
trukdo vadinamųjų prievolių (rekvizicijų) surinkimą 
kaimuose („Tiesa" Nr. 134), kitur vėl rašoma, kad parti
zanai nužudė bolševikinius pareigūnus („Tiesa" Nr. 133 -
Kovarsko vlsč. nužudytas žemės dalinimo komisijos narys 
Povilas Ciukšys, tame pačiame numeryje rašoma apie 
Zabielos iš Kanceteviškių vienkiemio, Kovarsko vlsč., 
nužudymą) ir t. t. Toliau, paskutiniais žodžiais koliojami 
taip pat kiekviename numeryje, beveik ir kiekviename 
straipsnelyje bei kronikinėje žinutėje, kurioje tik liečiama 
Lietuva bei lietuviai, mūsų krašto ūkininkai ir su vi
sais vis grąsoma ir žadama atsiskaityti. Tai mums 
įprastas tonas, pažįstamas metodas, tik pirmosios oku-

(Atkelta iš 1 psl.)
Yra tankus tinklas pradžios mokyklų, gimnazijų. Ir 
UNRR^ žinioje veikia du universitetai: UNRRA-os 
Mūnchene ir Pabaltiečių — Hamburge; daug kitų specia
lių mokyklų, kaip tai konservatorijų, amatų ir t. t. 
UNRRA-os globojamieji jau yra sukūrę operas, teatrus, 
baletą, meno ansamblius, chorus, sporto ratelius ir t. r. 
Esama daug ir kitų įstaigų, kaip tai ligoninių, sanatorijų. 
Visas šis veikimas neįmanomas nusakyti šiais keliais 
žodžiais. Tai yra tarsi didelė darbo, meno ir kultūros 
laboratorija.. Tai didelė demokratijos mokykla, iš ku
rios išėję žmonės grįžę į viešąjį gyvenimą, duos stambų 
įnašą žmonijos kultūrai. Tuo būdu visos didžiosios 
UNRRA-os įdėtos aukos pilnai pasiteisins medžiagine ir 
kultūrine prasme.

žinoma, tarp visos šios globojamųjų masės yra ir tam
sesnių dėmią. Tam tikra žmonių dalis šiame ilgame karo 
kelyje moraliniai yra žuvę, nebepataisomi. Tačiau visa 
tai negali užtemdyti prasiveržiančios šviesos tiek kultū
ros, tiek ateities pasiruošimo prasme.

Ir mes, lietuviai, gausiu skaučiumi pasinaudojame šia 
didžiąja globa. Sustiprėję fiziniai ir moraliniai jau 
didesne dalimi įsijungėme į kultūrinę veiklą ir pasiruo
šimą būsimai ateičiai. Visa tai mes telaikome tik užuo
mazga ir manome ateityje savo darbu prisidėti prie žmo
nijos kultūrinių lobių padidinimo. Nors UNRRA iš savo 
globojamųjų nelaukia dėkingumo, bet mes jį savo širdyje 
jaučiame ir mums suteiktos pagalbos niekada nepamir
šime. Negalėdami šios sąskaitos išlyginti materialiai, mes 
ją išlyginsime kultūrine prasme grįžę anksčiau ar vėliau 
Į savo laisvą, nepriklausomą Lietuvą!

pacijos metu taip dar nebuvo koliojami lietuviai. Visa 
tai rodo, kad šiandien Lietuvoje bolševikinis režimas dar 
labiau persekioja lietuvius, o lietuviai iš savo pusės 
stengiasi, kiek prie esamųjų sąlygų įmanoma, su okupan
tais kovoti.

Bendrai, iš laikraščio nematyti, kad Lietuvoje būtų 
bent minimaliai normalus gyvenimas: per visus keturis 
minėtus „Tiesos“ numerius, išskyrus apie vadinamųjų 
valstiečių mitingą Kovarske ir dar poros mažyčių smulk
menų nėra jokių žinučių iš provincijos, jokio straips
nelio bendraisiais kultūriniais, ar kitais klausimais, jokių 
žinių apie centrinių įstaigų bei įmonių veiklą Vilniuje, 
Kaune bei kitur.

Įdomu, kaip „Tiesoje" atsispindi pasaulis? „Jūrininkų 
ir,krovikų streikas Olandijoje", „Bedarbių demonstraci
ja Šanchajuje“, „Streikų sąjūdis JAV“, truputį nuostabi 
žinutė — „Angliškoje Vokietijos okupacinėje zonoje 
sudaromas policinis svetimšalių legijonas", kurioje ra
šoma, kad „verbuojami lenkai, pabaltiečiai ir jugoslavai, 
„nutarusieji negrįžti į tėvynę". Prie šių žinučių dar ra- 
'šoma apie teismą Nurnberge ir pora smulkmenų — štai ir 
visas užsienio gyvenimas pagal į,Tiesą" Nr. 131. „Tie
sos“ Nr. 133 politinės žinios — „Streikų sąjūdis JAV", 
„Geležinkeliečių streiko grėsmė Indijoje“, „Fizinės baus
mės anglų kolonijose“, „Geležinkelių ir tramvajų trans
porto darbininkų streikas Bolivijoje“; toliau „Tiesos“ 
Nr. 134 — „Aleksandrijoje išvaikyta bedarbių demons
tracija“, „Politinių laisvių likučių likvidavimas Graikijo
je", „Streikai Meksikoje ir Bolivijoje", ^Padėtis In
donezijoje“ (rašoma, kad anglų-olandų kariuomenė 
kariaujanti su vietos gyventojais), „Amerikiečių žurna
listai dėl Anglijos politikos Graikijoje“ (būk, nesą demo
kratijos) — štai kas pasaulyje šiandien aktualiausia pagal 
bolševikinę „Tiesą“ ir kuo maitinami lietuviai skaityto
jai. Visame pasaulyje, atrodo, siaučia streikai, varžomos 
laisvės, slankioja minios išbadėjusių bedarbių, tuo tarpu 
bolševikų „rojuje" gyvenk ir neatsigėrėk laisvu, sočiu ir 
laimingu gyvenimu... Ar ne ironija!?.. Apie tai, kad 
š. m. birželio 6 d. sukako dveji metai, kaip Vakarų 
Sąjungininkai įsiveržė į Europos tvirtovę — Normandiją, 
kad birželio 8 d. Londone švęsta pergalės diena, kad New 
Yorke vyksta Saugumo Tarybos posėdžiai — nė žodžiu 
neduodama skaitytojams žinoti. Visa tai bolševikiniam 
„Tiekos“ dienraščiui tokios smulkmenos,. kurios never
tos aė eilute užsiminti. Ir iš viso per visus tuos „Tie
sos" numerius nieko neduodama apie Jungtinių Tautų

Suaugusieji šviečiasi ,
Reportažas apie kietas galvas

Bandėme įvairiais būdais savo stovykloje suorgani
zuoti suaugusiųjų švietimosi kursus. Organizavo juos pa
tentuoti ir nepatentuoti mokytojai, bej visad gaudavome 
liūdnus rezultatus. Pirmąją dieną mokinių skaičius siek- 

- davo keliasdešimt, o jau ketvirtąją galėdavom pasi
džiaugti tik keturiais. Finalas tokiais atvejais aiškus — 
penktąją dieną pranykdavo ir pats mokytojas su savo 
auditorijos likučiais, tik tušti suolai likdavo.

Gal taip ir būtumėm likę be kursų, jeigu savo sto
vykloje neturėtumėme išmintingesnių ir kietesnių galvų, 
kurių kaktos galėdavo pramušti ne tik vakaruškų metu 
stovyklos langus, bet ir didžiausių kliūčių stulpus iš
versti iš pat pamatų. O tokie nepalūžtančios energijos 
vyrai buvo susimetę šeštajame barake.

Tai buvo ne taip sau vyrai, bet tikros galvos. Kas, 
kad jų profesija Lietuvoje buvo tolima nuo bet kokio 
kultūrinio darbo. Vienas tiltus paramstydavo, kitas grio
vius kasė, trečias pakrūmėse „naminę“ varė, o ketvir
tasis, kaip jis pats apie save kalba, miltų maišus svars
tė. Tačiau tai tremtiniškame gyvenime nesvarbu: keičiasi 
laikai, keičiasi ir profesijos.

Vienas tokių stovyklos išminčių, baigęs tuštinti ar 
penktą stikliuką kažkokio neišaiškinto skysčio, trenkęs 
kumščiu į stalą, maždaug tdip iškilmingai išrėžė:

— Ką gi, vyrai, iš mūsų tų tariamųjų kultūrininkų nie
ko gero neišeina. Aš suorganizuosiu suaugusiųjų kursus. 
Pamatysit!

— Puiki mintis, Jonai, prisidedame, — ir sumušė ketu
riom rankos sutartį.

O Jonas toliau dėstė savo planą:
— Kvailybė suaugusius žmones sodinti į vaikų moky

klinius suolus ir džiovinti po p&rą valandų, lyg kokius 
penkmečius pienburnius. Reikia geresnės galvos suaugu
siems lavinti.

— Aišku, aišku, — ir pritarimo ženklan norėdamas 
paploti, neišlaikęs lygsvaros, nugriuvo nuo suolo buvusis 
„naminės" valytojas.

Suaugusiems lavinti kursai prasidėjo visu atkaklumu. 
Ir mokytojai, ir mokiniai buvo patenkinti. Mokslas, iš 
tikrųjų, moderniškiausias ir niekur dar neužpatentuo
tas. Mokiniams netenka susilenkus džiūti mokyklos suo
luose, bet kiekvienas gali kursus lankyti savo barako

Organizaciją, apie pastangas išlaikyti pasaulyje taiką, 
apie Vakarų Sąjungininkų rūpesčius kovoje su pasaulio 
badu, skurdu ir pan. Priešingai, visur pabrėžiama bolševi
kinės Rusijos karo pramonės ir karinių jėgų stiprinimo
reikalingumas, milžiniška Rusijos ginklavimosi programa 
paskelbtojo penkmečio rėmuose ir kt.

Pagaliau skelbimų kertelė. Per visus keturis „Tiesos“ 
numerius jų yra tik Nr. 130. Štai ir jie: „Tiesos“ 
leidyklai prie LKP (b) CK skubiai reikalingi ,šie tarnau
tojai: planavimo skyriaus viršininkas, ekonomistas-kalku- 
liatorius, agentas, šoferiai, mašininkės, kurjeriai, sandė
lio vedėjas ir kiti darbininkai“, antras — „Keleivinio 
Susisiekimo Vilniaus Kontorai reikalingi: šoferiąi, kon
duktoriai, mechanikai, šaltkalviai, dispečeriai, buhalteriai, 
sąskaitininkai, tiekimo agentas, ūkvedys ir sargai“ ir 
paskutinis — „Vyriausiajai Mėsos Pramonės Valdybai 
„Maistas“ Vilniuje reikalingi tarnautojai: inžinieriai- 
statybininkai, inž.-technologai, agronomai, ekonomistai, 
inspektoriai, buhalteriai, mašininkė, vertėjas, registra
torius, pasiuntinys *ir kiti tarnautojai“. Prie šių skelbi
mų dar pora teatro ir kinų skelbimų — štai ir viskas. 
Tai rodo, kad beterorizuodami lietuvius, bolševikai nebe
turi nė būtinų įstaigose darbo rankų, nes savo koloniza
toriais vis tik, matyt, visų įstaigų taip pat nevyksta už
pildyti. Kad Lietuva kolonizuojama, tai aiškiai rodo 
laikraštyje pastebimos pavardės, kurių daugiau 50%, 
ypačiai įmonių bei įstaigų pareigūnų bei partinio aktyvo, 
yra rusiškos su lietuviškomis galūnėmis ar net be jų.

ls latviu tremtiniu veiklos
Paskutinėmis žiniomis latvių tremtinių skaičius sie

kia 135 000, x kurie gyvena 225 stovyklose. Į tą skaičių 
įeina ir iš Belgijos atvykę 12 000 buv. 'belaisvių. Cen
trinėje latvių tremtinių kartotekoje (Hanau) yra užy 
registruota 110 000 latvių. Registracijos darbas dar 
nėra užbaigtas. . •

Ligi š. m. gegužės mėn. 1 d. visose zonose veikė 122 
pradžios mokyklos su 6834 mokiniais. Vidurinių mo
kyklų yra 45 su 1983 mokiniais, iš kurių 291 baigiamoje 
kldsėje. Vaikų darželių yra 45 su 1669 vaikais. Visose 
mokyklose dirba 1079 mokytojai.

Prie Vyr Latvių’Tremtinių K-to veikia agentūra, ku
rios žiniojezyra 624 menininkai ir 104 ansambliai. Jų 
tarpe 126 dainininkai,. 166 instrumentalistai, 60 kom
pozitorių, dirigentų ir jų pavaduotojų. Be to 126 akto
riai ir 27 baletininkai. Yra 119 rašytojų ir žurnalistų.

Nuo š. m. balandžio 1d. pradėjo eiti Vyr. Komiteto 
leidžiamas „The New World", prof. Stratu redagv^ia^ 
mas, storas,-puikiai iliustruotas žurnalas.

kamputyje. Mokinių skaičius irgi pasigėrėtinas — be
veik visa stovykla.

Tai nebuvo dėstymas už akią, bet tiesiog akyse ra
šančio. Pamokos praktiškos ir suaugusiems gana įdomios. 
Kai kam, ypač iš kurst} lektorių, nepatiko maisto san
dėlio tvarka — tuoj pat pirmoji pamoka išmokti taisy
klingai savo pavardę pasirašyti. Vienas lektorių, ypač 
kietesnių veido bruožų, kurie kiekvieną gali sumink
štinti iki švelniausio pūkelio, išnešioja į barakus kiek
vienam po nosimi pamokos konspektus (tikrumoje vie
ną visiems). Tik pasirašyk — ir pamoka pilnai 
baigta.

Nepatiko stovyklos komendantas — antra pamoka su 
nauju pamokų konspektu. Nori, kad Baltrus būtų komen
dantu — trečioji pamoka. Nusikalto stovyklos kontrolinė 
komisija, kam ji išlaistė užraugtą bravorėlį — ketvir
toji pamoka. Ir taip toliau iki begalybės, kol kursų auklė
tiniai gerai išmoks pasirašyti. O progų naujoms pamo
koms gausybė, ir kas kart vis naujos temos.

Kadąngi kursų lektoriai buvo vyrai kietomis galvomis, 
tai klausytojai, savaime aišku, turėjo suminkštinti savo 
širdis: patinka ar nepatinka pamokų konspektas, bet 
pasirašymo pratimus kuo uoliausiai atlikdavo. Juk neži
nai, kur galima užsitraukti nemalonę.

Po vieno kito kursų mėnesio ir labiausiai prie rašto ) 
drebanti ūkininko ranka įgudo tiesiau pasirašyti. Kiti 
mokslai nesvarbu — juk jie nereprezentuoja mūsų sve
timtaučių akyse. Svetimasis į mūsų smegenis neįlįs pati
krinti istorijos ar geografijos žinių, kada nemokant jų 
kalbos neįmanoma su jais susikalbėti. O pasirašymas kas 
kita - tai reprezentacinis dalykas, ypač kada kas nors gauna
ma iš UNRRA-os sandėlių. Vadinas, kursų tikslas pasiek
tas.

Gal kultūrininkai ir prisikabintų dėl mažmožių, kad 
kai kuriems mūsų*piliečiams nebuvo įsąmoninta, jog nu- 
trupėjusios ar nelietuviškomis raidėmis pagražintos pavar
dės netinka lietuvių bendruomenėje, bet juk tai nes
varbu. Kursų lektoriams dėl to kaktos nesuminkštės. Be 
to, lietuviškas pavardžių vardynas dėl to irgi nenukentės. 
Juk jį dabar papildo Lietuvoje dabartinių šeimininkų 
lietuvinamos naujųjų „lietuvių“ pavardės. Ką gi, pasikei
čiam. Koks kraštas — tokia ir pavardė. R. Ryksiulis-
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Mr. M. PETITJEAN 
UNRRA Team 138 Vicedirektorius

Is pasikalbėjimo su UNRRA Team 138 Direktorium 
Mr. A. R. C. Prentis

Jau praėjo metai, kaip Vakarų Sąjungininkai mūs iš
vadavo iš nacių vergijos ir perėmė savo globon. Dar 
prieš karo pabaigą buvo sukurta organizacija, pavadinta 
Jungtinių Tautų Fondas ir Padarytųjų, Nuostolių At
siskaitomoji Administracija, sutrumpintai vadinama 
anglų kalbos žodžių pirmosiomis raidėmis — UNRRA. 
Ši pasaulinio masto organizacija, kuriai lėšas duoda 
ištisa eilė Jungtinių Tautų, o daugiausia JAV, užsibrėžė 
kovoti su pasaulyje po karo bandančiu įsiviešpatauti 

skurdu, badu. UNRRA ėmėsi globoti ir Europos trem
tinius, nacių nei karo audros išplėštus iš tėviškių ir 
nutremtus Vokietijon. Mes, lietuviai tremtiniai, nuo pat 
pirmųjų Vakarų Sąjungininkų pergalės dienų taip pat 
naudojamės UNRRA - os teikiama globa: esame aprū
pinti pastoge, teikiamas mums maistas, kuklūs aprangos 
kiekiai, suteikiamos galimybės kultūriniam bei profesi
niam darbui ir t. t.

Šios globos metinių sukaktuvių proga mūsų Redakcija 
kreipėsi į UNRRA - os Team 138 neseniai perėmusį pa
reigas Direktorių p. A. R. C. Prentis, kuris pats bei 
Jo artimieji bendradarbiai mus maloniai sutiko pain
formuoti apie šio UNRRA - os skyriaus metinę veiklą 
ir pasidalijo su Redakcija aktualiosiomis mintimis. 
Šio UNRRA"- os skyriaus leidimu ir kontrolėje kaip tik 
išeina ir mūsų laikraštis, taip pat Fuldoje, šalia gausaus 
būrio kitų tautybių tremtinių, globojama apie 800 lie
tuvių.

— Šis UNRRA - os skyrius įkurtas 1945 m. gegužės 
mėn 8 d., Vokietijos kapituliacijos valandomis, Julou- 
viile mieste, Prancūzijoje, — pradėjo. informuoti p. 
Direktorius. — Tuo laiku jame darbą pradėjo p. 
Maurey, p. Petitjean, p. Wolf ir p - le Stevenson. Keletą 

dienų po to šis UNRRA - os skyrius sunkvežimiu buvo 
išsiųstas į Nordhauseną, kurį pasiekė po 8 dienų; čia 
jis pradėjo darbą Doros koncentracijos lageryje, kuriame 
buvo 19 — 20 000 žmonių.

— Darbo sąlygos buvo labai sunkios, ypačiai prisi
menant tų nukentėjusiųjų žmonių padėtį, kuri buvo 
baisi fiziniu ir dvasiniu atžvilgiu, bet jų moralė buvo 
nuostabiai aukšta ir jie darė viską, kas buvo galima, 

kad padėtų UNRRA - os pareigūnams ir patys sau. Jie

Mr. A. R. C.
Prentis „

UNRRA Team 138 
Direktorius

patys suorganizavo Tarptautinį Komitetą, kuriame soli
dariai dirbo visų tautybių žmonės ne vien tik savo 
tautiečių gerovei, bet visos stovyklos labui. Lenkui bu
vo pavesta skirstyti maistą, rusui — drabužius, italui — 
poilsio laiką tvarkyti, o stovyklos pirmininku buvo ju
goslavas. Stovykla buvo taip internacionališkai nusi
teikus, kad pabaltieČius atstovavo čekas! Gal būt, dėl 
to, kad visi kartu kentėjo, jiems buvo lengviau pa
miršti tautinius skirtumus ir kartu dirbti bendrajai 
gerovei. Sunkiausia darbo dalis tuo laiku atiteko p. 
Petitjean'ui ir p. Wolf’ui, kurie, kaip aprūpinimo 
viršininkai, turėjo surasti pakankamai ir tinkamą maistą 
bei gelbėti žmones nuo mirties, kuri grėsė daugeliui iŠ 
stovyklos gyventojų. Ir visa tai jie atliko nuostabiai 
greit.

— Maždaug po mėnesio ponia Akers, dirbusi kitame 
UNRRA - os skyriuje netoli nuo mūsų, bet buvusi kartu 
su mumis, buvo oficialiai perkelta į 138 skyrių. Jai 
pavyko suorganizuoti dvi puikias sanatorijas, kuriose 
galėjo gydytis buv. koncentracijos stovyklos kaliniai, 
sergą džiova ar Šiaip nusilpę. Sanatorijose besigydantieji 
gavo tuo metu galimai geriausią aprūpinimą. Stovykloje 
taip pat buvo įsteigta prieglauda maždaug 70 vaikų, 
kurių tėvai buvo nežinomi arba mirę.

— Nordhausene dirbant, šiam UNRRA - os skyriui 
teko repatrijuoti apie 10 000 žmonių, įvairių tautybių: 
prancūzų, čekų, jugoslavų, italų, olandų ir t. t.

— Liepos mėn. pradžioje buvome perkelti į Fuldą. 
Čia 52 UNRRA - os skyriaus direktorius p. Whittuck 
buvo paskirtas i mūsų skyrių direktoriaus pavaduotoju, 
o p. Maurey iškėlus - p. Whittuck tapo UNRRA - os 138 
skyriaus direktorium. Rugsėjo mėn. prie skyriaus 
priskirta gail. sesuo p. Magei, p. Gorzskowski »r 
Lance, o lapkričio mėn. pas mus atvyko D r.' Lannon. 
Tuoj po Kalėdų mūsų bendradarbių eiles papildė p. 
Waldmae, /p. Lauerson ir p. Rubel, o kiek vėliau — p. 
Adcock ir p. Golendziner. Dr. Lannon’ui apleidus Šį 
skyrių ir perėmus aukštesnes pareigas, į šį skyrių at
vyko Dr. Schroeder, o gegužės mėn. šio UNRRA - os 
skyriaus direktoriaus pareigas perėmė p. Prentis.

— Pradėjus UNRRA - os 138 skyriui darbą Fuldoje, 
čia bvvo apie 5—6000 išvietintųjų Žmonių. Jugoslavai ir 
italai daugumoje buvo tuojau repatrijuoti. Bendras 
globojamųjų skaičius čia niekuomet neprasoko 6000, o 
dabar šio UNRRA - os skyriaus žinioje dar yra 3000 
žmonių. Savo veiklos metu UNRRA Fuldoje yra 
atidarius ir uždarius įvairias išvietintųjų stovyklas ir

(Perkelta į 12 psl.)

Mss. B. STEVENSON 
Gerovės sk. Viršininkas
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Nuolatinės Amerikos lietuviu pastangos
dėl Lietuvos laisvės

šiaurinėje Amerikoje gyveną mūsų tautiečiai V savo 
veikla ir medžiaginėmis aukomis žymiai prisidėjo pri^ 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo po pirmojo Pasau
linio karo. Jie ir dabar, po antrojo Pasaulinio karo, deda 
nuolatines pastangas dėl pavergtosios Lietuvos Laisvės ir 
Nepriklausomybės atgavimo.

Kaip žinoma, Amerikos lietuviai yra susibūrę į visą 
eilę organizacijų ir grupių. Nežiūrint to, visos grupės 
ir srovės vieningai ir gana aktyviai veikia siekdamos 
padėti atgauti Lietuvai Nepriklausomybę ir pagelbėti 
tremtiniams Vokietijoje bei Sibire. Čia tik išsiskiria ma
ža komunistinio nusistatymo grupė, kuri Amerikos lie
tuvių gyvenime žymesnio vaidmens nevaidina. -

Mūsų organizacijos Vokietijoje ir pavieniai asmens 
gauna iš Amerikos laiškų, kuriuose atsispindi nuolatinės 
Amerikos lietuvių pastangos kovoje dėl Lietuvos Nepri
klausomybės.

Birželio 1—-2 dienomis Detroide įvyko metinis Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos suvažiavimas. Jame apsvarstyti 
būdai, kurių ši organizacija numato imtis, kad padėti 
Lietuvos atvadavimo darbe. Be to, suvažiavime Lietuvos 
išlaisvinimo reikalu priimta keletas rezoliucijų, ku
rios įteiktos atsakingiems Amerikos valstybės vyrams. ,

Rugpjūčio mėn. 25—26 d. d. Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Susivienijimas New—Yorke tuo tikslu šaukia 
kongresą. Jame, be kita ko, plačiai bus apsvarstyta 
veikla dėl Lietuvos išlaisvinimo ir tremtinių būklės pa
gerinimo.

Kiek anksčiau Brooklyne įvyko Amerikos Lietuvių 
Tautininkų Centro suvažiavimas. Jame buvo apsvarsty
ta eilė svarbių, mus ir Lietuvą liečiančių klausimų, 
būtent: Willis-Kelly rezoliucijos, lietuvių tremtinių 
Amerikoje reikalai (tam tikslui išrinkta .speciali komi
sija) ir priimta svarbių rezoliucijų.

Šis suvažiavimas siūlo visas Amerikos lietuvių pastan
gas kreipti šiomis kryptimis:

1. Amerikos lietuvių pagalbą dėl Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo besąlyginiai remti Amerikos 
kongresan įneštas Willy — Kelly rezoliucijas ir tarp
tautinėje plotmėje pasiunčiant
Amerikos lietuvių delegaciją . Paryžiaus Taikos Kon- 

ferencijon,
tikslu padėti apginti Lietuvos bylą.

2. Nemažiau svarbi už Amerikos lietuvių pagalbą Ne
priklausomai Lietuvai atstatyti yra pagalba tūkstan
čiams išblaškytų lietuvių Vakarų Europoje ir kitur. Pa
galba yra reikalinga materialinė ir moralinė: vietos su
radimas ir jų apgyvendinimas iki Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo bei pragyvenimo galimybių jiems sura
dimas. Nemažiau svarbus yra ryšių užmezgimas su vei
kiančiomis tremtinių organizacijomis.

Čia, Vokietijoje, yra gaujas iš Amerikos Lietuvai Va
duoti Sąjungos pirmininko P. J. Zurio laiškas, kuris pa
vaizduoja Amerikos lietuvių nuotaikas ir mūsų reikalų 
supratimą.
Įdomesnes laiško ištraukas čia pateikiame.

— „Pasaulis sumišo, prarado lygsvarą, moralinę dorą, 
visur paplito nuodingos rytų atžalos. Žmonija užsikrėtė, 
bet kada atsipeikės, išsiblaivės ir pamatys, kas jie tikrai 

yra, vėl griebsis už ginklo, kad panaikintų kitą 
diktatorių, kurį mes patys (Amerika) ginklu, pinigais ir 
visokia materialine pagalba išugdėme.

Rytų propaganda, palaikoma milijoninėmis dolerių iš
laidomis, daliai amerikiečių apdūmė akis, ir jie liaubsi 
jų obalsiais. Spauda vis dar panaudoja „tylos būdą". Ra
dio komentatoriai su mažomis išimtimis taip pat tyli. 
Tačiau pastarosiomis savaitėmis jau vienur kitur pasi
girsta teisybės žodis ir kai kurie rašo tokius žodžius: 
„Ar galima patikėti jų žodžiu", ir atsako, kad negalima' .

Laiškas baigiamas visišku mūsų, tremtinių, vargų rei
kalų ir vilčių supratimu:

— —Baigdamas sveikinu mūsų brolius ir seseris, kurie 
pergyveno nuožmiausius žiaurumus ir kančias, kurie buvo 
kryžiuojami ne tik kūniškai, bet ir dvasiniai. Pagaliau 
teisybė paims viršų, ir Lietuva vėl bus laisva, vėl mūsų 
trispalvė plevėsuos ant Vilniaus ir Kauno, ir vėl jos sūą 
nūs ir dukros sugrįžę kurs savo tėvynei laimingesnę 
ateitį. Geriau mums žūti su garbe, negu tapti azijatų 
vergais ir pasaulio pastumdėliais.

Amerikos Rietuvių vardu sveikinu Jus, kurie nešate 
mūsų tautos sunkų kryžių ir duodu pažadą, kad mes 
dėsime visas pastangas, kad palengvinus jūsų naštą", bai
gia savo laišką Lietuvai Vaduoti Sąjungos pirmininkas 
p. Zurius.

Atlanto nugalėtojų Dariaus ir Girėno bareljefas Puntuke

Seligenstadte paruosti 95 nauji šoferiai
Pereitą žiemą grupė iniciatorių: Kuzma, Čerškus, 

Garolis ir inž. Miliūnas su dipl. inž. Tamošiūnu prie
kyje, Seligenštadte nutarė suruošti šoferių kursus. Šita 
mintas rado didelį pritarimą. Kursais susidomėjimą pa
reiškė net 250 stovyklos gyventojų. Bet didysis entuziaz
mas tuoj pat atslūgo, nes kursai lapkričio 11 d. prasidėjo 
su 200 klausytojų. Teoretinės pamokos tęsėsi lygiai du 
mėnesius. Atsižvelgiant į lankytojų sąžiningumą, prie 
egzaminų buvo prileista tik 115. Iš 97 laikiusių egzami
nus 95 išlaikė ir buvo prileisti prie važinėjimo prakti
kos. Buv. UNRRA Mir. Fračer pastangų dėka buvo gauta 
mašina, kuria, vadovaujant lėkt. Čerškui, kiekvienas kur
santas galėjo praktikuotis iki pusantros valandos.

Birželio 22 d. buvo suruoštos šoferių išleistuvės. Į 
oficialiąją dalį atsilankė UNRRA dir. Conti, stovyklos 
komitetas, lektoriai, kursantai ir svečiai. Kursų vedėjas 
dipl. inž. Tamošiūnas, apibudinęs mokslo metu nueitą 
kelią, {teikė naujiesiems šoferiams liudijimus, atspaus
dintus anglų ir lietuvių kalbomis. Po to kalbėjo UNRRA 
dir. Conti. Jis, be savo pasigėrėjimo dėl naudingai išnau
doto laisvalaikio, pareiškė, kad jam lietuviai yra žinomi 
kaip geriausi ir sąžiningiausi žmonės šoferio amate. Jis 
net pavyzdžiu pavaizdavo is Hanau stovyklos, kur lietu
viai sudaro šoferių daugumą. Toliau paaiškino: jis dedąs 
pastangas, kad lietuviai būtų priimti į amerikiečių 
kariuomenę civiliniais šoferiais. Praktikai pagilinti 
jis kursantams pavešiąs vieną stovyklos sunkvežimį. Ko
miteto pirmininkas taip pat nepagailėjo šiltų žodžių 
baigusiems, bet perspėjo šoferio amate vengti alkoholio.

Sigitas M.

Šventasis iSgesgs
1. Tarp žmonių

Vasara. Pilnas miestas šilimos ir saulės. Gatvėse il
sisi senų namų šešėliai. Žalumynuose skęsta puošnios vi
los. Ant miesto stogų žaidžia įvairiavarsį^i bažnyčių lan
gų atšvaitai. Tamsoje šešėlių snaudžia masyvūs, niūrūs 
bokštai ir aikštėse didelio garso vyrų statulos. Pavėsingi 
parkai vilioja atsigaivinti tamsiose alėjose, o virš miesto, 
ant kalno iškilusi karalių pilis išdidžiai kviečia pasiste
bėti jos bokštais, stipriomis sienomis, gyvais valdovų var
dais, jas pastačiusiais.

Tai tas pats miestas, matytas knygų paveiksluose ir 
svajonėse, kurio lietuviškoje trobelėje ilgėjausi, minti
mis į jį veržiausi. Bet kodėl nevirpa širdis iš džiaugsmo? 
Kodėl nesigėri akys? Kodėl taip abejingai slenku per 
miestą? — klausiu savęs, stebėdamasis aklu abuojumu. 
Atsakymo nereikia toli ieškoti, nes jį širdyje nešiojuos. 
Tai ilgesys. Prarastos tėvynės ilgesys temdo 4ikis, migdo 
pojūčius ir visas mintis sutelkia į vieną žodį — Tėvynė.

Mielas ir laisvas tas žodis. Sunkus iki nepanešimo. Ir 
net bijau visą laiką jo slegiamas sugriūti, likti ilgesio 
išsakinta pušim, netinkančia sveikam gyvenamo namo 
pamatui. '

Sunkus darbas, šiaudiniu stogu trobelė ir žalios lygu
mos Tėvynėje žadino ilgesį kitų, gražesnių kraštų. Kraštų, 
kur kalnai debesis skrodžia, kur miestai didesni už 
visą mano tėvynę. Ir štai, esu krašte, apie kurį svajojau. 
Esu, bet pro tėvynės ilgesį neįžiūriu, ar šis kraštas tik
rai toks'gražus, kaip apie jį skaičiau ir mąsčiau. Bet 

kaip nusimesti ilgesį, išlaisvinti iš po jo naštos darbui 
kylančias rankas, žmogaus akimis pažvelgti į pasaulį, 
jeigu visi sutiktieji draugai ir nepažįstami tautiečiai vien 
juo tekvėpuoja. Į visas jų kalbas prasismelkia prisimini
mai ir visuomet randa progos suskambėti žodis: Tėvynė.

Ne,tarp žmonių ilgesio nenusimesiu. Į gamtą! Į kalnus! 
Ten, laipiodamas po skardžiui, nesutiksiu tautiečių, ne
gi: dėsiu ilgesio ugnį kurstančių kalbų. Apžiūrėsiu kraštą, 
gražesnį už prarastąjį ir sveikas grįšiu gyventi žmogumi 
tarp žmonių.

2. Rytas
Pramerkiu akis ir žvalgausi po kambarį. Tiršta pilka 

prieblanda slepia sienas ir kambario daiktus. Nieko 
neįžiūriu, kas padėtų susivokti, kur aš esu. "Girdžiu 
plakant dalgį ir įsiklausau: — tik, tak, tak, —skamba 
plienas už lango. Skaičiuoju. Vienas, du, trys. Toliau 
susimaišau, nes girdžiu plakant aplinkui — viso kaimo 
šienpiūviai jau sukilę. Kaupiu mintis, bet vis nesusigau
dau, kas čia darosi: ar tai tik sapno tęsinys, ar tikrai 
plakimą girdžiu. Kažkur užgieda gaidys, jam atsiliepia 
antras, trečias. Pašoku iš lovos ir atitraukiu lango užuo
laidą. Balkšvas rūkas tirštai gaubia žemę ir nieko pro 
jį nematyti.

Pakeliu akis ir susiduriu su virš rūko iškilusiu kalno 
vaizdu. Iš karto atsipeikėju. Tai Švabijos Alpės. Aš esu 
mažyčio kaimo viešbutėlyje. Ir tai ne sapnas, bet švabai 
plakasi dalgius Dabar jau žinau, kodėl taip buvau pasi
metęs. Sapnavau tėviškę, girdėjau tėvą plakant dalgę ir 
todėl nubudęs pagalvojau esąs gimtojoj kamaraitėj.

Ir vėl stebiuosi, kaip Ir kiekvieną rytą, kodėl dabar 
tiktai tėviškę sapnuoju. Kiekvieną naktį paaugliu berniu

ku lakstau po kaimą. Tiktai tėviškę. O buvau ją primir
šęs, daugiau dešimties metų praslinko, kai joje lankiau* 
si. O dabar sapnuoju. Kodėl ne miestą, kuriame gyvenau 
ir dirbau? Kodėl ne baisius bėgimo ir netolimos praei
ties vaizdus? — Tiktai tėviškę.

Pasiremiu ant palangės ir klausau. Lygiai taip, kaip 
vos beatmenamais vaikystės metais: skamba dalgiai, 
gieda gaidžiai ir taip gera krūtinėje, kad anksti atsikė
liau. Lygią: taip . . .

Ne, kažkas ne taip. Kažko trūksta, kai iš garsų suvo
kiu esant ne lietuviško kaimo rytą. Bet ko? Sukaupiu 
dėmesį ir stengiuosi atspėti mįslę, Ak štai, — negirdžiu 
svirties girgždėjimo, ir paukščių giesmės ne tokios gar
sios. Pypt, pypt — vienas kitas balselis, taip padribai, 
nedrąsiai. O Juk sodas aplinkui, kodėl gi jie negieda, juk 
rytas? Ir skverbiasi lietuviškojo ryto prisiminimai, pauk
štelių sutartinės skamba pasąmonėje. Ne, tai ne lietu
viškasis rytas, toli gražu . . .

Vis labiau švinta; Aptilo dalgių skambėjimas kaime,— 
girdžiu juos žvangant netolimoje pievoje. Sklaidosi rū
kas,garuoja miškas, nuo kalno kyla permatomi, mie
guisti debesėliai — pailsi ant plikos akmeninės kalno 
keteros, pasiremia ant iškilesnių medžių viršūnių ir išsis
klaido. Ausį pasiekia vos girdimas čiulbėjimas miške. 
Nematytu vaizdu susižavėjęs, skubiai rengiuosi ir einu 
į mišką rytinio paukščių ulbėjimo pasiklausyti, debesėlių 
ant uolų pagaudyti.

Stoviu miške ir stebiuosi — tylu, lyg Anykščių šile
lyje vidurnaktį, kada „girdi kaip jaunas lapas ar žiedelis 
ant šakelių kraunas". Betgi dabar rytas, saulė teka, 
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• Lietuva biaurojanti knyga
Į lietuviško laikraščio redakciją 1944 m. pavasarį vie

nas okupacinei nacių valdžiai pataikaująs bendradarbis 
atnešė didelę vokiškos knygos recenziją ir nurodė, per 
kiek dienų ta recenzija turi būti išspausdinta. Įsakmus 
nurodymas recenzijai išspausdinti termino visus redakci
jos žmones privertė tuoj susidomėti, kas joje recenzuo
jama. O recenzijoje, kurią išspausdinti įsakęs vokiškasis 
generalini* komisariatas, be pastabų buvo atpasakotas 
turinys vokiškos knygos, biauriausiai išdergiančios Lie
tuvos nepriklausomybės metų laikotarpį. Redacija at
sisakė tą recenziją spausdinti. Mėginta spausti iš šalies, 
bet redakcija surado visiškai rimtų motyvų pasiteisinti.

Ta knyga — tai Anto Mikonio parašytas romanas iš 
lietuviško gyvenimo ir pavadintas lietuvišku žodžiu 
„B a 1 a". Knyga vokiškos Lūhe leidyklos išleista 1943 m. 
Nežinia, koks didelis tos biaurios knygos tiražas, kiek 
plačiai ji paplitusi, ir gal męs galėtume jau tylėti, lyg 
ir pasenusiu dalyku laikyti,, jei tie keletas rimtų motyvų, 
verčiančių kaip lik dabar kalbėti.

Knygos autorius bus' norėjęs pasitarnauti nacional
socialistinei Vokietijai ir padėti prieš užsienius _ir 
prieš pačius vokiečius nacionalsocialistų planus Lietu
voje pateisihti. Juodindamas Lietuvos nepriklausomybes 
laikotarpį, biauriai šmeiždamas ir su jokiais tikraisiais 
faktais nesiskaitydamas šitame „romane" autorius —• 
lūžo plyšo — nori įrodyti, kad Lietuva negali valdytiš, 
kad tas valdymas nėra valdymas,, o baisi atžanga. Sunku 
pasakyti, kokių malonių už šią paslaugą .suteikė jam 
naciškieji valdovai, kiek aukso jam davė, bet labai 
įdomu būtų patirti šio šmeižiko tikrąją pavardę. Man 
rodos, kad šios knygos autorius yra nežmoniškai apšmei
žęs savo tėvų kraują... Taip pat labai galimas dalykas, 
kad jis sėdi dabar kurioje nors stovykloje ir mėgina 
vaidinti patriotą.

Šioje istorijoje biaurus dalykas yra jau vien tai, kad 
Mikonis savo šmeižtui įgyvendinti yra pasirinkęs ro
mano formą. Kai koks nors terlius parašo didesnę ar 
mažesnę brošiūrą, mes gerai žinodami, kaip skaitytojas 
žiūri į visokią įkyrėjusią propagandą, galime būti 
tikresni, kad tokią knygpalaikę maža kas tevartys. O 
romanas gali pavilioti perskaityti ir tinginį. Dabar 
vokiečiams kaip tik gražiausia proga pasidomėti, kas tie 
lietuviai, kaip jie savo krašte gyveno, nes lietuvių 
stovykla yra beveik kiekvienoje apskrityje, vokiečiai 
nuolat susiduria su mūsų tautiečiais. Iš- tikro vokiečiai 
ir domisi. Nerasdami savo domėjimuisi patenkinti 
žmoniškų žinių, jie pasigardžiuodami skaito Mikonio 
„perlą", o tie, kurie turi tarp lietuvių draugų, ateina 
paskaitę pasiklausti, ar iš tikro mes namie valdėmės 
ir gyvenome taip, kaip rašoma toje knygoje.

Norėdamos patraukti skaitytoją, vokiškosios biblio1- 
tekos (Leihbiicherei) išstato savo languose geriausias ir 
gražiausias knygas ar bent įdomiausias. Per šiuos 
pokarinius metus tarp šitų gerųjų ir įdomiųjų knygų ne 
kartą mačiau šviečiančią ir šią naciškąją propagandinę 
„Balą". Paskutinį kartą mačiau neseniai.

Kol valdė naciai, mes neturėjome teisės ginti savo 
garbės. Jie galėjo šmeižti murf, kaip jiems patiko, bet 
šiandien mes galime jau ieškoti teisybės. Ta knygpalaikė 
žemina mūsų tautą ir valstybę. Ji jokiu būdu nepasitar- 
naiija nė tautų taikiam bendradarbiavimui, kuris skiepi
jamas didžiųjų vakarų demokratijų. Todėl mūsų 
organizacijų, pirmoje eilėje rašto žmonių — rašytojų ir 

laikraštininkų — šventa pareiga būtų motyvuotai 
išdėstyti reikalą vyriausiosioms tuos dalykus tvarkan
čioms įstaigoms, kad ši nacių knyga neatidėlio
jant būtų surinkta iš bibliotekų ir įtraukta į draudžia
mųjų knygų sąrašus kartu su kitomis nacių propagandi
nėmis ir karinėmis knygomis. Šitokio žygio iš mūsų 
reikalauja tautinė garbė.

O šitoje nuodingoje, stačiai gyvatiškoje, knygpalaikėje 
Mikonis labai drąsiai mėgina susitvarkyti su mūsų nepri
klausomuoju valstybiniu gyvenimu, to gyvenimo priekyje 
pastatydamas keletą išsigimėlių ir savanaudžių, kokių 
Lietuvos istorija nei Mikonio žymimomis pavardėmis, 
nei kitokiomis niekada nėra turėjusi. Tiesa, nėra namų 
be dūmų.' Mes gal ir nesisielotume, jei autorius savo 
knygoje imtų pasakoti mūsų gyvenimo kai kurias, nei
giamybes. Tokių neigiamybių surasdavo ir mūsų pačių 
rašytojai, bet Mikonis naudojasi reikšmingesniu ir efek
tingesnių būdu: jis Šmeižia Lietuvą, imdamas pasakoti 
nesąmones, melą.

Štai vienas jo didvyris, Petras Kareiva, iš kunigų 
seminarijos nuėjo į rusų kariuomenę, revoliucijos metu 
pasidaręs komisaras, nors pagaliau buvo priverstas atgal 
smukti į Lietuvą, nes jis padėjo pabėgti bolševikų 
suimtai aristokratei ir už tai būtų buvęs sušaudytas. 
Lietuvoje per porą savaičių jis spėja pasirodyti kaip 
rytų „demokratijos" savanoriškas pranašas, kol vietinės 
parapijos klebonas kun. Gaidys prikalba jį remti 
krikščionis demokratus, pažadėdamas padaryti jį dideliu 
žmogumi. , Kareiva Velykų metu bažnyčioje sumuša 
socialistus, pradėjusius burbėti prieš kunigo varomą 
agitaciją, bet už savo darbą gauna apskrities viršininko 
vietą. Tose muštynėse dalyvavo ir rusas perkrikštas 
Burliakovas, kurio tėvas kadaise gaudė lietuvių 
knygnešius. Šis paskiriamas miestelio policijos virši
ninku. • Autoriaus pasakojimu, šitaip atsitiko išrinkus 
socialistų steigiamąjį seimą, o kai reikėjo rinkti kitą 
seimą ir klebono patikėtinių darbas nepajėgė nusverti 
pergalės krikščionims demokratams, tada kun. Gaidys 
gavo iš apskrityje pasimaišiusio būsimojo prezidento 
raštelį, kad jis skiriamas ministeriu pirmininku, o tuo 
remdamasis jis pradėjo vesti derybas su apskrities žy
dais, ant greitųjų parašu patvirtindamas daugelį teisių 
žydams už jų pagalbą rinkimų metu. O po rinkimų 
Petras Kareiva ministerio pirmininko kun. Gaidžio pas
kiriamas vidaus reikalų ministeriu, Burliakovas saugumo 
departamento direktoriumi, o jų bičiulis buvęs jūrinin
kas ir teismo raštininkas, per melą Lietuvoje pasidaręs 
teisėju, Jonas Dūda — Klaipėdos krašto gubernatorium, 
nors jis ne tik nieko neišmano valdymo reikaluose, bet 
nė žodžio ir vokiškai nemoka. Šitie žmonės eilę metų ir 
vairuoja Lietuvą, čia ministeriaudami, čia pasitraukdami 
į kiek žemesnes vietas ar vėl grįždami prie vairo. Jų 
draugijos žmogus, turįs labai svarų balsą, yra Kuprių 
miestelio (o Mikonis visas Lietuvos viršūnes ir paskiria 
iš to vieno miestelio apylinkių) zakristijonas Icukis, 
ilgalaikis valstybės tarybos narys ir Lietuvos pasiuntinys 
užsieniuose, bet kažkodėl dalyvaująs ir ministeriu ka
binetų posėdžiuose.

Būtų čia beprasmiška atpasakoti visas šios knygos 
nesąmones, todėl pasitenkinsime pažymėdami kai kuriuos 
juokingai keistus dalykus, labiau krintančius į akis ir 
ryškiau parodančius, kaip šis autorius nešvariai susido
roja su mūsų praeitimi.

5 psl.

Autorius pasakoja, kad Petras Kareiva, nevykęs ku
nigų seminarijos auklėtinis, grįžęs iš sovietinės Rusijos, 
kaip įsitikinęs komunistas, porą savaičių toks rodęsis 
namie ir savo kamynams, pakviečiamas kun. Gaidžio ir 
tuojau pat perkalbamas remti krikščionis demokratus, 
nors ir kunigas žinojo, kad jis ūkininkams sako komuni
stines. prakalbas. Tokiu staigiu perversmu niekas ne
patikės, nors jis įvyko ir dėl karjeros. *Taip pat niekuo 
nepateisinama ir tai, kad kun. Gaidys, būsimasis mini- 
steris pirmininkas, patikėjo politinius uždavinius, o vė
liau ir aukštas vietas, net ministerio portfelį, tokiam 
savo ideologijos priešui, per kelerius metus Rusijoje be
veik užmiršusiam gimtąją kalbą. Taip pat nesu niekad 
girdėjęs, kad kunigas ruoštų kur nors bažnyčioje mušty
nes dėl partijos programos. Petras beviršininkaudamas 
įsigyja dvarą, susibičiuliauja su lenkais, net veda lenkę 
našlę, kurios vyras buvo sušaudytas kaip lenkų sukilėlis 
Lietuvoje. Jis remia vietinius žydus, susitaręs su jais 
sudegina miestelį, kad būtų ko atstatinėti, o ministeriau- 
damas nuolat geria. Bolševikai palieka jį vidaus reika
lų komisaru Lietuvoje, bet jis greit žūva, mėgindamas 
įspėti brolį, kurį pats buvo padėjęs apkaltinti ir nuteisti 
mirti dar laisvoje Lietuvoje.

Jo draugas rusas Burliakovas, paskirtas miestelio po
licijos viršininku, kas turgaus diena savo policininkams 
liepia sifvaryti į nuovadą po 20—30 žmonių^ turgų 8U* 
važiavusių apylinkės ūkininkų, ir čia rėkia ant jų, grąsi- 
na bausmėmis, niekuo nekaltindamas. Ūkininkai nesi
priešina šitokiam sauvaliavimui. Norėčiau tvirtinti, kad 
Lietuvoje nebuvo šitokio policijos viršininko, o jei kada 
nors būtų atsiradęs, tad Lietuvos ūkininkai per porą 
savaičių būtų jį iškrapštę iš vietos, nors jis. ir apskri
ties viršininko draugas buvo. Įstatymas yra įstatymas, 
bet iškrypęs sauvaliavimas negalėjo būti pakenčiamas. 
Lietuvą juodinančiam knygos autoriui šis tipas dera prie 
visos kompanijos, nors jis buvo vaikas rųsų žandaro, 
ištrėmusio į Sibirą lietuvį knygnešį ir atsisėdusio jo
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pačios paukštelių mišios — ir tylu. Tik kur ne kur 
sucypsi balselis. Bet ar tai rytinė giesmė? Net nejauku 
tampa negirdint miško giesmininkų. ,

Einu toliau. Iš po kojų ritasi akmenys, lūžta žagarai, 
čeža lapai, aš esu vienintelis trukdąs čia kapo tylą. Ir 
net kojomis juntu, kad po svetimą mišką vaikštau. Da
bar jau ir akimis pasigendu minkštučio žalio samanų kili
mo, kuris Lietuvos miške tarsi tyčia ištiestas, kad nei 
žvėries, nei žmogaus žingsniai netrigdytų paukščių gies
mės. Vienur kitur ir čia pastebiu samanų kuokštelį, bet 
tai ne lietuviškas samanų liulynas, kur koja giliau kelio 
klimpsta, kur traukte traukia ant jo pailsėti. Ir užmirš
tu, ko čia esu atėjęs, tik žvalgausi, ko trūksta švabiška- 
jam miškui, kodėl jame taip nyku. Einu ir kiekviename 
žingsnyje randu ko pasigesti. Aš nematau plačiašakio 
ąžuolo, baltasermėgio beržo, nematau daugybės mūšų 
miško medžių — tik bukas ir bukas. Sutinku gojelį 
eglių, sudriskusiomis skaromis apsidengusių, pereinu per 
sukumpusių, vargais negalais1 uolos įsikibusių pušaičių 
kalvą ir netenku noro, po taip vienodai skurdų mišką 
bastytis. O jau ir grįžti metas, nėra laiko ant kalvų 
belipti. Pavakare sugrįšiu, pasilipęs ant viršukalnės saulei 
labanakt pasakyti.

Grįžtu į kaimą skausmą krūtinėje nešdamasis ir žinau, 
kad ją ne gailesys spaudžia dėl šio miško skurdumo, bet 
graužia ilgesys lietuviškojo, skambaus, margarūbio miško. 
Nejučiomis užlieja prisiminimai, ir lūpos pačios prakalba 
lietuvio poeto žodžiais:

Niekur nėra tokio miško, kaip mūsiškis.
Ant šakelių, kaip varpeliai, skamba šiškos.
Ir paukšteliai kaip iš knygų, pasakyčiau,

Kai sutūpę uždainuoja ant šakyčių,
Net suulba, sulinguoja ta girelė, ta žalioji...

3. Diena
Pats vidudienis. Danguje nė debesėlio. Saulė kabo 

melsvoje beribėje ir žeria žemyn spindulių sroves. Vėjas 
tyli, medžių lapai nejuda. Pievos pilnos žiogų čirškimo, 
peteliškii} ir grėbėjų. Bet kąs per šienapiūtė, — vienas 
vargas. Kur ne kur vežimą traukia arkliai, vis karvės 
ir karvės, pastoviniuodamos vos juda su šieno vežimais 
keliu. Gera ir tai, nes dauguma žmonių patys velka 
dviračiais šieno vežimėlius. Tikras vergų darbas. Ir iš 
kur imsis ta skambi, mūsiškė šienapiūtės nuotaika, kad 
kaulai nuo įsiręžilno traška. Todėl ir nematau grėbėjose 
judraus lankstumo, žaismingo jaunųjų juoko, tik abejin
gus, pareigai pasidavusius veidus ir lyg prievartos rankų 
veiksmus. Žiūriu į juos ir negaliu neprisiminti lietuviškų 
grėbėjų, kurių rankose grėbliai lenktyniaudami verčia 
šieno kupetas, kur pievos aidas per mylią sklinda ir, 
kaip namas dydžio, vežimai prunkščiančių juodbėrių 
traukiami liula.

Einu per nenupiautą pievą ir nejaučiu nosyje kvapų 
dūrimo. Sustoju ir dairausi nustebęs — kultūrinė pieva 
net krūtinės siekia, vešli, verpetais susisukusi, bet ne
traukia akies žiedų margumu. Atsidėjęs ieškau, bet 
nerandu žvangučių. Nerandu ir kitų, lietuvišką lanką 
puošiančių žiedų, varsų įvairumu drugelius pralenkian
čių, kvapų kvapais vabzdelius viliojančių. Brendu žole 
per visą pievos plotį, ir nė viena varlė po kojomis 
nesuliuoksi. Nustebęs apmetu akimis aplinką — nė 
vieno gandro, braidžiojančio pievoj, nė vieno sukančio 
ratu. Ir tiktai dabar prisimenu niekur nematęs Čia 
gandralizdžio. Prisimenu, kad varlė tai švabų skanu

mynas, dėl kurios vaikai jos ieškodami pešas, kad 
gandrui čia nebeliko ko medžioti. Ir lyg graudumas koks 
širdin įsimeta, lyg ilgesys seniai matyto gandro, kažkas, 
kas daro pievą man nebemiela.

Suku kelian, atgal į kaimą. Abipus kelio javų laukai, 
lyg giria tanki. Net pasistiepti reikia, kad virš jų tolyn 
pažvelgtum. O žemė — akmenys vieni, uola išskeldėjusi, 
nevaisinga. Ir neša derlių! Keista ši žemė — skurdi ir 
derli. ,

Einu per kaimą, o jame ramu, tylu, kaip per mišias. 
Nekrykštauja gatvėje vaikai — visi laukuose, iš mažens 
pratinasi kietu darbu žemę sau paklusti.

Bet kur žvirbliai? Kodėl šią kaitrią dieną nesimaudo 
kelio dulkėse? Lyg atsakui — prieinu prie sodo. Tai 
šit kur jie, smaguriai. Sugrįžę iš lankų tik vyšnių kauliu
kus beras Šio sodo savininkai. Neiškenčiu į sodą neužsu
kęs pasigėrėt linksmais gruobuoniais. Bet kur gi jie? 
Ir Čia nė vieno? ‘žiūriu ir šen, ir ten — nėra. Iš viso, 
sodas lyg išmiręs. Šis atradimas nuliūdina mane ir 
išvaro iš sodo. Ir ką gi veikčiau sode be paukštelių 
giesmių. Gal tiktai švabas galėtų jame ilsėtis.

Ir vėl gatvėje. Minu grindinio akmenis ir dairausi 
gėlių darželio, kur galėčiau lelijų ir jurginų žiedais akis 
pradžiuginti. Jų čia daug, kaip ir pas mus, po kiekvieno 
namo langais matau kvadratus iš cemento. Artinuosi 
prie pirmojo ir apstulbstu — ten tik milijonai musių 
nardo ant srutų ir mėšlo likučių. Toliau ieškoti neber
eikia. Prie kiekvieno namo šitoks „darželis", pas kitus, 
iš kurių mėšlas dar neišvežtas, nė langų nesimato, 
šluostausi ašaras ir su ant krūtinės nusvirusia galva 
lėtai grįžtu į viešbutį.
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ūkyje, ir už vien tai ūkininkai nebūtų leidęsi jo valdo
mi, bet kun. Gaidys jį, suktybėmis įsigijusį dvarą ir 
vedusį Petro Kareivos seserį, paskiria saugumo depar
tamento direktorium. Tas biaurus melas nueina ligi 
kraštutinumo: Burliakovas, išgirdęs prezidentą kalbantis 
su jo asmeniniu priešu, drįsta prezidentą sustabdyti! 
Burliakovas nekenčia žmonių, kurie prašoka jį ir. 
jo draugus savo mokslu ir sugebėjimais, todėl, kai grįžta 
iš užsienio Petro Kareivos brolis Vytas, baigęs aukštuo
sius mokslus, daktaras, profesorius, šis išgama paskelbia 
jį šnipu, vėliau surežisuoja jam valstybės išdavimo bylą 
ir nuteisia mirti. Kad Lietuvoje būdavo nuteisiama žmo
nių, ypač vienos raudonos partijos, tai tiesa, bet Vytas 
Kareiva nuteisiamas tiesiog už juokingus dalykus. Atro
do, kad šitokie dalykai galimi buvo kur nors kitur, tik 
ne Lietuvoje.

Jau esame minėję vieną vyriausių veikėjų — kun. 
Gaidį. Veržęsis į politinį gyvenimą, pasikeitus valdžioms, 
sis gimnazijos 4 klases baigęs vyras paskiriaiųas Lietu
vos universiteto technikos fakulteto dekanu ir teologijos 
fakulteto profesorium. Teisingai jis sakosi Vytui Karei
vai, kad jie, šitokie profesoriai, tik pasakas seka savo 
studentams, bet jei toks įvykis būtų parodytas kur nors 
nacinėje Vokietijoje, kur nemokyti partiniai visur valdė 
ir mokė, tai mes galėtume patikėti, o kai dėl Lietuvos, 
tai joje tokių dalykų nebuvo. Vienas mokslo personalo 
narys galėjo būti kūrybiškesnis, kitas ne toks savaran
kiškas, bet visi jie buvo baigę aukštąjį mokslą, ir Lietu
vos universitetas tikrai buvo aukšto mokslinio lygio 
įstaiga, mūsų pasididžiavimas. Kai kurie užsieniuose įsi
gyti daktaratai buvo patys niekai prieš lietuviškąjį dak
taro laipsnio diplomą, nes Lietuvoje tokį laipsnį įsigyti 
reiškė baigus universitetą dar keletą metų tikrai ir rim
tai dirbti. Netiesa, kad į lietuviškąjį universitetą būtų 
buvę nepriimami dėstytojais tikrai gabūs lietuviai, no
rint apsisaugoti puo labiau išmokslintų žmonių. Tokie 
žmonės buvo traukte traukiami, leidžiama jiems reik
štis.

Mikonis Kuprių parapijos zakristijoną Icukį padaro 
valstybės tarybos nariu, o vėliau Lietuvos pasiuntiniu. 
Jeigu kur mūrininkas iškyla į trumpalaikius valdovus 
ar tepliorius šitokio posto pasiekia, tai tik ne laisvoje 
Lietuvoje. Zakristijonas^ Lietuvoje turėjb savo vietą ir 
darbą, o valstybės taryboje buvo specialistai teisinin
kai, užsienių pasiuntiniais taip pat daugiausia dakta
rais tituluoti, žmonės. Ką čia kur bendra turi su zakri-

,naį*{ _
btai keletas smulkių būdingų dalykų. Senasis Kareiva, 
ministerio ir profesoriaus tėvas, susisiuva į savo liemenę 
blizgančia^grįžusio iš kariuomenės savo sūnaus karinės 
uniformos sagas. Ar jūs patikėsite, kad Šitaip pasielgtų 
Lietuvoje turtingas 60 hektarų žemės savininkas?

Tas pats senasis Kareiva baisiai nekenčia automobilių, 
nes pro šalį važiuodami jie dulkėmis apneša jo s.o- 
JyM • • •

, Kuprių . bažnytkaimyje yra 20 trobų, iš jų 15 pri
klauso žydams, 2 kunigui, 3 visuomenei. Norit — tikėki
te, nenorite —: netikėkite, bet lietuvių tame Lietuvos 
bažnytkaimyje visiškai negyvena, ir iš tos parapijos 
kaip tik kyla visi didieji Mikonio vaizduojamas Lie
tuvos vairuotojai.
\ Parapijos klebonas kun. Gaidys, atvažiavęs į senio 

Kareivos ūkį, klausia sutikęs Kareivienę ir dukterį, 
ar Čia jos duktė ir kaip jos valias. Nežinau, kur kaip 
yra, bet Lietuvoje kelerius metus parapijoje pabuvęs 
klebonas gerai pažįsta stambiuosius ūkininkus, nes šie 
ir pavaišinti kleboną mėgsta ir parapijoje turėti savo 
svorį, taigi vieni kitus gerai pažįsta. Žinoma, khrtais 
Mikoniui, besiekiančiam savo nešvaraus tikslo, jo vei
kėjai išeina kvaili nevykėliai, bet tuo pačiu jie pasi-
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Musu gyvieji reikalai '
LTB Centras savo paskutiniuose biuleteniuose paliečia 

mūšų opiuosius reikalus. Pasinaudodami biuletenių 
medžiaga, mes dalį informacijos skelbiame savo skaity
tojams mūsų laikraščio puslapiuose.

LTB Centras ir apygardų komitetai gauna skundų, 
kad kai kuriose stovyklose dar ne visi tremtiniai vieno
dai traktuojami. Nesusipratimų iškyla dėl Mažosios Lie
tuvos lietuvių, repatrijavusių ir dėl tikybų skirtumų. 
LTB Centras pabrėžia, kad mūsų valstybės ir tautos in
teresai liepia mūsų valstybę ir tautą stiprinti. Kiek
vienas žmogus, kuris yra lietuviškos kilmės ir nori tapti 
mūsų tautiečiu, turi mums būti brangus. 'Pirmoje eilėje 
į lietuviškąjį kultūrinį ir tautinį gyvenimą reikia įtrauk
ti vaikus, jaunimą, tuomet ir patys tėvai ateis. Didžiau
sią dėmesį kreipti į vaikus, į mūsų ateitį. Už juos reikia 
kovoti ir juos ir jų tėvus globoti. Todėl toliau sakoma: 
„Mes norime atkurti gražią demokratinę Lietuvą su Vil
nija ir Mažąja Lietuva. Tuos kraštus galime vėl sau lai
mėti tik drauge su tų kraštų gyventojais. Mūsų aukščiau
si organai, Amerikos lietuviams talkininkaujant, deda 
visas pastangas visus mūsų tautiečius ginti, už juos ko
voja, kad jie būtų pripažinti mūsų tautiečiais. Apylinkių 
komitetai ir stovyklų vadovybės turėtų tas pastangas 
paremti ir visa daryti, kad visi lietuviai, ar norintieji 
jais būti*— iš Vilnijos ar M. Lietuvos — būtų ginami 
kaip ir visi kiti mūsų tremtinių šeimos nariai, ir mūsų 
tarpe naudotųsi lygiomis teisėmis. Komitetai turi ta 

z prasme paveikti bendruomenę. Kur kiltų neaiškumų ar 
sunkumų, pranešti Vyr. Komitetui".

Dėl santykių su kaimynais pasisakoma taip: „Mūsų 
pareiga palaikyti bendradarbiavimą su baltais, lenkais, 
gudais bei ukrainiečiais meno, sporto švenčių ir parodų 
rengime, ir darniai sugyventi, neišpučiant . pašilai-' 
kančių nesusipratimų ar nemalonių smulkmenų. Prin
cipiniuose mums reikaluose laikytis kietai. Geri, bet 
santūrūs santykiai su visais!".

Kai * kur ir vidaus santykiai dėl politinių įsitikinimų 
retomis išimtimis sukelia nesklandumų. „Wiesbadene su
važiavusių.. apygardų pirmininkų nuomone, pasitaikan
čias bendruomenėje tarpsrovines politines trintis reikia 
pakeisti tolerancija ir vienas kito supratimu, siekiant 
vieno bendro tikslo — Laisvos, Nepriklausomos, demo
kratinės Lietuvos." , . :j —

Dėl kai kurių komitetų apsileidimų net peticijos, ku
rios buvo renkamos dar vasario mėnesį, su parašais dar 

'daro nebe Lietuvos žmonės. Viskas tame romane ki
auru ir neįtikima, o juo labiau nieko bendro neturi su 
tikrąja mūsų Lietuva.

Kai ruošiamas labdarybės balius ir atvažiuoja prezi
dentas, pradeda groti orkestras. Prezidento žmona, nd- 
rėdoma, kad orkestras pagaliau nutiltų, išsiima šil
kinę trispalvę nosinę ir mostelėja ja orkestrui. Trispalvė 
nosinė čia reiškia skonio neturėjimą, bet Lietuvoje to
kių nosinių neturėdavo nė nemokytos tarnaitės.
- Tai tik dalis šio nemažo rezginio (knyga turi 362 psl.) 
faktelių, bet užteks ir tiek, norint suprasti, kas tai per 
knyga. Ši biauri knyga ligi šiol jau bus pridariusi mums 
nemaža skriaudos, kurią bus sunku, kartais ir neįma
noma atitaisyti. Vis dėl to reikia^daryti tai, kas galima, 
kad ji toliau savo melu ir šmeižtais nebenuodytų vokie
čių ir kitų vokiškai mokančių žmonių. Todėl reikia rū
pintis, kad ši knyga būtų išimta iš apyvartos, o jei gali
ma, tai dar vokiškoje spaudoje pamėginti atitaisyti joje 
keliamas nors ryškiausias neteisybes. K. Arenas.

nėra įteiktos. Tai tikrai didelis ir nedovanotinas apsi
leidimas. Nejaugi mūsų komitetai ir paskiri vadovaują 
asmenys išleido iš savo akių didžiuosius mūsų uždavi
nius. Juk kovoje dėl nepriklausomybės bet koks, kad ir 
mažiausias apsileidimas, yra sunki nuodėmė. Kovoje 
dėl laisvės viskas reikia padaryti laiku ir tam nėra nieko 
negalimo. " ,

Norima baigti sutvarkyti ir' profesinį suorganizavimą. 
Tad tos profesijos, kurios dar nėra sukūrusios savo pro
fesinių organizacijų, prašomos pasiskubinti. Ta proga 
norima suorganizuoti ir patį profesinį centrą, ir todėl 
prašoma visų-organizacijų ir sąjungų pranešti Vyr. Ko
mitetui savo paskirtį, apimtį, kuriam plote ar zonoje 
veikia skyriai, kada bus baigtas suorganizavimas, ar vei
kia kitos tolygios organizacijos vokiečių vakarinėse zo
nose. Jei aplinkybės pasikeistų, profesinis centras ga
lėtų pakeisti LTB Centrą ir tęsti jo pradėtą darbą.

Mūsų kultūrinio gyvenimo laimėjimai, pasak LTB 
Centro žinias, esą dideli. Galime didžiuotis savo ansam
bliais ir menininkų pasirodymais. Yra reikalas lietuviš
ką visuomenę, kaip galima, įtraukti į platesnio kultūri- 
dio darbo sritį. Dainos, šokiai, sportas, parodos/gali mus 
efektingiau reprezentuoti kitoms tautoms. Mūsų geras 
kultūrinis pasirodymas mums yra geriausia atestacija. Ta
čiau kai kur dėl nepakankamų kvalifikacijų, pasiruošimo 
chorai, ansambliai, šokių grupės pasirodo viešumoje ne
tinkamai pasirengę ir tuo būdu sugadina tą gerą nuo
monę, kurią kiti yra apie mus susidarę.. Komitetai įpa
reigojami, kad tokie meno vienetai nepasirodytų tinka
mai nepasiruošę ir pan.

Kovoje su nusikaltimais Centras numato, kad persi- 
kelią iš vienos stovyklos į kitą nebūtų priimami be ko
miteto pirmininko ar tos stovyklos vadovo pažymėjimo. 
Jame turi būti nurodytos ir priežastys, dėl ko 
tas asmuo persikelia į kitą stovyklą. Tose stovyklose, 
kur besikreipiantieji dėl vietos stokos nebus priima
mi, jiems išduoti pažymėjimus, nurodant nepriėmimo 
priežastį.

Taip pat prašoma komitetų neišleisti iš akių trem
tinių, dirbančių įvairiose įstaigose^ (įmonėse ar san?- 
dėliuose, kad jie nesugadintų doro lietuvio vardo. 
Juk bet koki nusižengimai yra registruojami. Atskirų 
asmenų nusikaltimai gali būti primesti visai ben- 
druomenai. Griežtą kovą vesti ir su tais, kurie dali
jant ar rūšiuojant gautus išskirstymui daiktus, dalį 
jų pasisavina ar paleidžia į juodąją rinką.

Komitetai prašomi surinkti solidarumo mokestį, 
kuris jau yra paskelbtas ir bendruomenės nariai įsi
pareigoję per savo rinktus atstovus kas mėnesį mo
kėti po 2 RM. Šis mokestis turi būti rūpestingai su
rinktas kas mėnesį ir jo 50 °/o prisiunčiama LTB 
Centrui, o likusioji suma paskirstoma tarp apygardos 
ir vietos komite'tų. Šias aukas — mokestį reikia su
rinkti rūpestingai, nes surinktos lėšos bus panaudoja
mos švietimo ir kitiems būtiniems reikalams 
Skundžiamasi, kad iki šiol šio mokesčio mažai kas 
yra įmokėję. Čia, mūsų manymu, didžiausia kaltė 
tenka apylinkių komitetams, kurie tų mokesčių ne
renka, nors gyventojai mielai mokėtų. Nereikėtų pa
miršti, kad pinigai yra kaip kraujas, kuris veikia į 
visą orgahizmą ir nuo lėšų gausumo pareina ir gy
vesnis Centro bei kitų įstaigų veikimas, dėl ko lig 
šiol kai kuriais atvejais buvo net nusiskųsta.

Ten pat minima ir tremtinių surašymo reikalas. 
Bet manome, kad šį reikalą komitetai jau bus sut
varkę, tik mums susidaro įspūdis, kad jis ne visui 
rūpestingai ir tinkamai atliktas. Ne visur įvykusių 
ir apylinkėj gyvenančių asmenų anketos buvo užpil
dytos ir pasiųstos su surinktomis anketomis.

(Atkelta iš 5 psl.) e
Niekas netrugdo ilgesiui lietis, nė viena varna nesuk- 

ranksi. Ir jų čia nėra.

4. Vakaras
Stoviu pačięje viršukalnėje, ant plikos uolos pasilipęs. 

Netoliesi, už gretimų kalnagūbrių jau slepiasi saulė. 
Raudonais spinduliais apibertos uolos žėri kaip auksas 
ir lyg veidrodžiai svaido akinančius atspindžius. Aplinkui, 
kur nepažvelgti, matyti kalnų suspausti miesteliai ir 
kaimai, kurių raudonų čerpių stogai dega vakaro saulėje. 
Kloniuose ir atkalnėse lengvo vėjelio supamos mirgu
liuoja javų bangos. Kalno papėdėje ir visu kloniu jau 
tiesiasi rūkas, lengvu šydu apgaubdamas pievas. Gražu 
nenusakomai. Taip gera čia ant kalno, laisva, platu, yra 
kur akies žvilgsniui išsitiesti. Tai štai, kodėl taip sunku 
buvo kvėpuoti pakalnėje. Iš visų pusių kalnų suspausta
me slėnyje jautiesi lyg kalėjime. Prie lietuviškų lygumu 
pripratę akys ilgisi laisvės, platumos.

Atsisėdu ir žiūriu žemyn į kaimą. Iš laukų grįžta 
darbininkai. Visais keliais dunda karvių ar žmonių 
tempiami vežimai. Rūksta kaminai. Gatvėse puikuojasi 
vaikai, ir jų balsai yra vieninteliai, kuriuos girdžiu 
kaime ir aplinkui laukuose. Žiūriu, klausau ir tikėti 

nenoriu, kad savo akimis kaimą matau. Nematau par
gintos ir po kiemą besiskirstančios kaimenės, negirdžiu 
baubiant karvių, bailiai bliaunančių ėriukų... Nepleška 
kaime piemens botagas, negirgžda svirtys, neplaukia iš 
laukų grįžtančio jaunimo daina. Ne taip tenai...

Ir stojasi akyse gimtojo kaimo vaizdas vakare. Ir 
skamba ausyse jo alasas.

Kai nubundu iš prisiminimų, vos beįžiūriu pro sutir
štėjusią prieblandą miegantį kaimą. Aplipkui nė krust. 
Tylu kaime, tylu miške. Nedainuoja merginos soduose, 
negieda atšlaitėse lakštingalos. O juk šventvakaris, jau
nimo vakaras.

Atsidustu. Tai ne tėviškė. Kiti čia žmonės, kiti čia 
ir paukščiai, kiti čia vakarai.

Lipu žemyn vaizduotės sukeltu ilgesiu nešinas, kad 
šią naktį, kaip/ ir visuomet, vėl sapnuosiu tėviškę.

5. Šventasis ilgesys

Grįžtu atgal į miestą ilgesio nenusimetęs. Grįžtu pas 
žmones naujais patyrimais pasidalinti. Papasakoti jiems, 
kaip svetima žemė kiekviename žingsnyje primena 
tėviškę, kaip mes pasigendam ir ilgimės net rėksnės 
varnos ar peštuko žvirblio.

Grįžtu dar didesniu skausmu nešinas, bet džiaugdama
sis sužinojęs, kad benamiui tiktai tėvynės ilgesys dar 
laimės teikia, kad galima gyventi, kai yra ko ilgėtis, ir 
kad jau nebūtumėm savos žemės vaikais ilgesį pametę. 
Sužinojau, kad Tėvynės Ilgesys yra šventas, kaip ir ta 
žemė, kurios netekome, ir todėl nevalia jo kratytis, nes 
tas, kuris savyje neturi nieko švento, neturi teisės Dievo 
tvariniu vadintis.

Grįžtu pamatęs svajotą kraštą, supratęs, kad lietu
viams yra kitas' skirtas. Kur gėlės vilioja ir vabzdį ir 
žmogaus akį, kur taip platu pasižvalgyti, lengva atsidūsti- 
Kur soduose ir giriose paukščiai linksmina vargdienį, 
kur pakelės smuikeliai padeda žmogui vargti. >

Žinokit visi, kad negalima nesiilgėti žemės, kuri gera 
valia vaisių neša,^kurioje viskas žmogaus gėriui auga 
ir kurioje žmogus varge ar laimėje paukščio giesmei 
atsiliepia. ' \

Tokia žemė tik viena pasaulyje, kur tokia didelė 
augalų ir balsų dermė. Ir ši žemė skirta lietuviui, jos 
meilę per mirtį ir ugnį išnešusiam, tik šventuoju savo 
žemės ilgesiu gyvenančiam.

Palaimintas ilgesys — jis parvęs mus Namo.
Balys Gražulis.
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Treji kursai
Hanau lietuvių stovykloje ypatingai gražiai klesti 

švietimo sritis. Šalia pradžios mokyklos ir gimnazijos 
visą laiką veikia įvairūs kursai, kuriuose ruošiami spe
cialistai. Kai kurie kursai jau išleido antrąsias kursantų 
laidas. ♦

Liepos 2 d. baigė darbą Prekybos — kooperacijos — 
bucbalterijos ir peedagoginių kursų laidos.. Ta proga

baigė darba
Vvr. Komiteto atstovas, palinkėdamas naujiems miškinin
kams liemty įgytas žinias parsivežti į Lietuvą ir ten su 
tikra meile Lietuvos miškui įsijungti į miškų tvarkymą.

Kursantų vardu kursų vedėjui, lektoriui ir visiems 
kuo nors šiuos kursus parėmusiems nuoširdžią padėką 
pareiškė kursantas Matiukas.

Baigiant tenka pažymėti, kad šie kursai buvo ilgiausi

Nauji leidiniai
Paskautininkė Ona Saulaiticnė, pagal lordą R. Baden - 

Powell ir kitus autorius, paruošė skautams skirtą leidi
nėlį „Skautybė mergaitėms, IV dalis — vadovės". Ši 
knygutė 1938 m. buvo išleista Lietuvoje. Dabar, kaip 
leidinėlio įžangoje pasisakoma, kuriama beveik viskas 
iš naujo ir trūkstant skautams bei skautų vadams litera
tūros jų darbui, Augsburgo ir Memmingeno skautų- 
čių pagalba naudodamasi, autorė „Skautybę mergaitėms" 
vėl ryžosi išleisti, šį kartą nors ir primityviškesne forma 
(spausdinta rotatoriumi). Tai yra pirmoji knygos dalis. 
Kitas dalis žadama taip pat paeiliui išleisti. Šią laidą 
redaguoja vyr. sktn. Saulaitis.

„VAGOS“
Uchtės lietuvių stovykloje išleistas mėnesinio kultūros 

žurnalo „Vagos" 3 numeris (liepos mėn.). Turinyje —• 
Putinas „Margi sakalai“ (eil.), J. P. „Auka Jaunajai 
Lietuvai“ (Dariaus-Girėno tragišką skridimą per Atlantą 
prisiminti), Kazys Gilandis „Darius ir Girėnas skrenda“ 
(telegramos ir reportažai)^Pranas Čepėnas „I-jo pasau
linio karo priežastys“, Dr. A. Rukša „Vergilijaus Ene- 
jidė“, Vincas Ramonas „Ir vėl ta Magdutė“ (iš romano 
„Kryžiai“), Alfonsas Daukantas „Laimikis“ (kaimo vaiz
delis)), Harry Harper „Astronautų amžius“, Robert Jok- 
son „Karo nusikaltimai“, S. Alsietis „Racionalizacija". 
(Šitame straipsnyje kai kurie faktai iš praeities vargiai 
verti buvo minėti, sutinkant su jų tikrumu ir reikalin
gumu ateityje panašių netikslumų vengti. Tik ar laikas 
prie šių dienų žaizdų dar ryškinti praeities skaudulėlius? 
Antra — ką turėtų pasakyti lietuviškosios taudodailės 
žinovai dėl piršimo sumoderninti mūsų tautinius drabu
žius? Lietuviška tautinė daina, tautinis šokis, tautinis 
drabužis negali būti moderninamas! Mūsų tautinis menas 
tuo ir brangus, kad jis grynai, lietuviškas, liaudiškas; jis 
patraukia ir svetimųjų dėmesį tiek,kiek jis yra išlikęs 
savitas, originalus, nepaliestas svetimųjų įtakų, moder
nizmo).

Be to, leidinyje yra Z. Kaulienės, Alekso Radžiaus, 
Mykolo Mažeikos eilėraščių, verstinių įvairenybių ir bai
giamas pirmuosiuose dviejuose žurnalo numeriuose tilpęs 
tremtiniams aktualus straipsnis „Tremtinių problema 
JTO svarstymų ir nutarimų šviesoje".

„Vagos“ spausdinamos rotatoriumi, palyginti, gana 
rūpestingai ir švariai. Leidėjais pasirašo Redakcinė Ko
legija. Tai vienas iš švaresnių ir savo apimtimi įdomes
nių iki šiol leidžiamų rotatorinių leidinių.

lektoriais ir svečiais (Pr. Remeikos nūotr.)

— tęsėsi 6 mėn. Programoje išeita bendrieji ir specialūs 
miškininkystės dalykai, kuriems buvo skirta 470 valandų. 
Be to, praktikai miškuose — 200 valandų. Kursantų 
eilėse taip pat matyti įvairaus amžiaus ir išsilavinimo 

žmonių. — J r g. J n s.

Hanau liet, stovyklos miškininkų kursų lan kytojai su 

įvyko abiejų kursų bendras pažymėjimų įteikimo aktas
Prck. — koop. — bucbalterijos kursų vedėjas dipl. 

ekon. J. Audėnas ir pedagoginių kursų vedėjas Skuodas 
akto metu palinkėjo kursantams įgytas žinias praktiškai 
pritaikyti gyvenime.

Kursų vedėjai apibudino ir sunkias darbo sąlygas. 
Stoka vadovėlių, rašomosios medžiagos ir kiti sunkumai 
pareikalavo iš kursantų kantrumo. Tačiau dėka pasišven
tusių lektorių, kurie dirbo arba be atlyginimo, arba an
traeilėse pareigose, ir kursantų stropumo pavyko sunku
mus nugalėti ir šiandien matome 17 naujų prekybininkų 
ir 7 pedagogus.

Kursantų eilėse matyti ir jaunų, ir žilagalvių. Profesi
jų atžvilgiu taip pat įvairūs: buvę karininkai, valdininkai 
ir moksleiviai. Išsilavinimo atžvilgiu — pradedant nuo 
keturių klasių, baigiant universitetą baigusiais.
Kultūros vadovas Žilionis kursantus pasveikino komi
teto vardu.

Po p&žymejiinų įteikimo, kursų vedėjams ir lektoriams 
abiejų kursų atstovai pareiškė kursantų vardu nuošir
džiausią padėką.

Prek. — koop. — bucbalterijos kursai tęsėsi 4 mėn., 
o pedagoginiai — 2,5 mėn. Čia buvo išeita Lietuvos vasa
ros ped. kursų programa su papildymu — atlikti moko
mąjį slebėjimą su 3 pamokų praktika.

Po oficialiosios dalies abiejų kursų kursantai suruošė 
kuklias vaišes — išleistuves, kuriose dalyvavo kursų ve
dėjai, lektoriai ir svečiai.

Liepos 6 d. pažymėjimus gavo 36 asm., baigę 6 mėn. 
miškininkų kursus.

I pažymėjimų įteikimo aktą atvyko vietos UNRRA 
švietimo globėja ponia Heath.

Kursų vedėjas dipl. miškininkas P. Šilas savo kalboje 
priminė Lietuvos miškininkų nuveiktus darbus ir iškėlė 
išeivijoje suorganizuotų kursų reikšmę. Šios rūšies kur
suose buvo ruošiami miškų technikai, kurie po ilgesnės 
praktikos pilnai sugebėtų eiti ir aukštesnių miškų admi
nistracijos pareigūnų pareigas.

Pažymėjimus įteikė p. Heath. Ta proga kursantams 
pasakė trumpą kalbą. Ji pareiškė, kad jai visuomet yra 
malonu dalyvauti panašiuose aktuose ir džiaugėsi naujųjų 
miškininkų darbo vaisiais.

— Sunkios darbo sąlygos, trūkumas knygų ir popieri
aus, blogos patalpos nepalaužė jūsų užsimojimų ir jūs 
pasiekėt gražių rezultatų. Ypač specialūs kursai yra geri 
ir įgytą specialybę lengviau galėsite pritaikyti gyvenime. 
Jei jūs mokslus ir ateityje tęsite, mes padėsime, t. y. 
mū«ų nuoširdžiausias linkėjimas, — baigė savo žodį p. 
Heath.

Po to kursantus sveikino komiteto pirmininkas ir LTB

LAIKRAŠTIS AMATININKYSTĖS REIKALAMS
Eslingene Latvių Valsčių Techniškų Darbinintcų būre

lis išleido amatininkystei ir ateities Latvijos atstatymui 
skirtą mėnesinį žurnalą „Musu Pagasts“. „Musu Pagasts" 
Nr. 1—2 (gegužės — birželio mėn.) 32 puslapiuose apstu 
straipsnelių, nagrinėjančių amatų mokymąsi ir kitas 
šiuo reikalu susijusias problemas.

Hanau liet, stovyklos Prekybos — pramonės----kooperacijos ir Pedagoginių kursų lankytojai
(Pr. Remeikos nu->tr.)
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(Tęsinys iš Nę. 19—20)
Aš klaupęs jį prašiau ir įtikinėjau:
— Aš noriu dirbti ir dirbsiu, bet aš nepajėgiu neš

tuvų panešti. Duokit man kitą darbą, tuomet aš jums 
parodysiu, kad aš noriu dirbti ir dirbsiu! ...

Kai aš spardomas ir mušamas nepakėliau neštuvų, jis 
man liepė eiti mėšlų krauti į neštuvus, bet darbų va
dovui įsakė:

— Tam tinginiui šuniui šiandien neduokite pietų. Kas 
nenori dirbti, tam nereikia valgyti!

Į mane atsikreipęs dar pasakė:
— Dabar parodykite, kad norite dirbti, nes kitaip 

žinosime, kaip su Tamsta reikia pasielgti!
Jau jėgos buvo išsisėmusios, o darbas tik dar pra

sidėjo. Tą dieną lijo beveik be perstojimo. Drabužiai 
buvo visiškai permirkę ir vos galėjau pasijudinti. Smo
gikas nuolat vaikštinėjo aplink mane ir stebėjo, ar aš 
tikrai sąžiningai- dirbu.

x' Nors strėnos gėlė kaip išnarintos ir vos laikiaus ant 
kojų, dirbau iš paskutiniųjų jėgų, nes dirbau už savo 
gyvybę. Jei dar kartą būtų prisikabinęs, būčiau neišlikęs 
gyvas. Tai aš tikrai žinojau ir dėl to dirbau kaip tik 
begalėdamas. Kada gyvybė bekabo ant plauko ir visgi 
dar nori išlikti gyvas, vis dar iš kažin kur sukaupi 
trupučiuką jėgų ir drebančiomis gyslomis, kafojančiu 
liežuviu kovoji žūtbūtinę kovą. Tikrai žinojau, jei nebe
pajėgsiu nugalėti savo silpnumą, tuomet jau baigta.

Kam neteko tokių bėdų pačiam pergyventi, tas gali 
pamanyti, kad tai perdėta. Čia negalima nieko perdėti, 
net negalima atpasakoti, kaip yra žmogui, kuriam gresia 
mirtis kiekvieną akies mirksnį. Buvo daug tokių atsiti
kimų, kad smogikai įsakė pargriuvusiam nusilpusiam 
tuojau atsikelti. Kada toks vargšas atsikelti nebepajėgė, 
jis buvo sušaudytas kaip pasipriešinusis smogiko įsaky
mui.

Mėšlų krūvoje, kurią reikėjo išnešioti, buvo suversta 
ir sėtinių bei morkų liekanos. Sriutose kai kurios mor
kos buvo išlikusios sveikos, bet, suprantama, primirku
sios sriutų. Suimtieji tas morkas ir sėtinius griebė ir 
nugrandę mėšlus valgė.

Vakare, iš darbo grįžtant, reikėjo parvežti pilną ve
žimu bulvių į stovyklą. Kelias buvo permirkęs ir ratai 
ktifhpo iki pSisiau atipinių. Per dieną išvarginti nebepa
jėgėme vežimo pavežti, bet smogikai jokia būdu neleido 
pailsėti. Greta manęs ėjo vienas toks pat nusilpęs, pus
gyvis suimtasis, kaip ir aš, ir nebepajėgė paeiti, o tik 
laikėsi į vežimą įsitvėręs, kaip ir aš. Darbų vadovas 
užsipuolė, kodėl jis nestumia vežimo. Jis atsakė:

— Aš jau nebegaliu paeiti, bet stumiu vežimą kiek 
pajėgiu!

Tačiau darbų vadovas pradėjo jį mušti, spardyti. Tuoj 
priėjęs smogikas pradėjo taip pat jį spardyti. Spardo
masis nuolat virto į purvą. Pavirtusį smogikas spardė

ir trypė purve rėkdamas: /.
— Greičiau kelk ir stumk vežimą, kitaip sušaudysiu!
Kai spardomasis jau nebepajėgė atsikelti, vienas 

'draugų jam padavė ranką ir pritraukė prie vežimo. Prie 
vežimo prisikabinęs jis dar pajėgė paeiti kartu, o smogi
kas su darbų vadovu vis pakaitomis paskui eidami 
spardė jam į užpakalį.

Taip vargais negalais parsivilkome iki stovyklos. Jei 
ne vežimas, į kurį įsikibęs galėjau laikytis, nebūčiau pa
jėgęs pareiti. Mano didžiausias rūpestis buvo, kaip pra
eiti vartus, nes reikėjo eiti greit ir vežimą paleidus iš
sirikiuoti po penkis. Per vartus pirmieji* penki turėjo 
vežimą pervežti. Tokia tvarka buvo nustatyta dėl to, kad 
smogikai galėtų lengviau suskaityti, kiek suimtųjų pra
eina. Smogikų kontrolė užrašydavo visus pro vartus 
įeinančius ir išeinančius suimtuosius.

Kaip gyvas lavonas parvykau į stovyklą. Kai tik palei
dau rankas nuo vežimo, tuoj išsitiesiau aikštėje, o dar 
reikėjo bėgti. Atsikėliau, kelis žingsnius pabėgau ir vėl 
gulėjau. Darbo metu turėjo visi bėgti, o kaip tik pradė
jau bėgti, netekau lygsvaros ir tuoj virtau. Man paaiš
kėjo, kad nusilpus žmogui beveik visiškai išnyksta lygs
varos jausmas, taip pat susilpnėja klausa ir regėjimas. Be 
to, galima kalbėti tik lėtai, galvoti lėtai ir judesiai yra 
lėti ir netvirti.

Vakare, po patikrinimo ir vakarienės, ėjau pas savo 
draugą Voską ieškoti patarimo. Vos ne vos nuėjau iki 
Voskos bloko, kur jį susitikau ir jam pasiskundžiau savo 
bėda. Jis mano padėtį suprato ir greit griebėsi man pa
dėti. Nuėjęs pas savo darbų vedėją jis gavo jo sutikimą 
mane imti kartu į jo dirbtuvę, vietoj susirgusio vieno kal
vio padėjėjo. Mane priėmė į darbą kaipo kalvio padėjėją.

Voskos darbų vedėjas buvo išmintingas žmogus, užda
rytas stovykloje už komunistinį nusistatymą, kaip ir mano 
draugas, kuris mane išgelbėjo nuo mirties. Jis man liepė 
eiti pailsėti, o antrą rytą atnešė porą lengvų batų, kartu 
pranešdamas, kad aš galiu tuoj eiti kartu su jo komanda. 
Iš stovyklos aikštės iki fabriko buvo tik apie 500 metrų. 
Kol nužygiavome, kelis kartus virtau. Kaip tik koks 
akmenėlis pasimaišydavo po kojų, tuoj virsdavau, nes bu
vau taip silpnas, kad vos pavilkau kojas ir, be to, buvau 
beveik visiškai nebetekęs lygsvaros jausmo.

Dirbtuvėje — didelėje kalvėje — darbų vedėjas liepė 
pastatyti seną mašiną netoli krosnies ir man pavedė ją 
valyti. Tik liepė beužmigti ir daboti, kada ateis dirb
tuvės meisteriai ar šiaip koks smogikas. Prie mašinos sė
dėdamas su skuduru rankoje aš tik žvalgiaus, kad nety
čia neužtiktų koks nors pareigūnas. Vien rauką paju
dinti buvo be galo sunku. Jau maniau, kad nebepajėgsiu 
nė čia ateiti pasėdėti, bet vis dar sugaudavai trupučiuką 
jėgų. Bėgti visiškai negalėjau. Eidamas tik taip kraipyda
vau pečius, lyg bėgdamas

Prie Jos mašinos išsėdėjau dvi savaites. Komandoje 
gavau pusę dirbančiojo normos, kaip ir kiti suimtieji, o, 
be to, draugas Voska man dar atnešdavo iš virtuvės ser
gančiojo jo padėjėjo pietus. Tokiu būdu aš gavau dau
giau pavalgyti, turėjau .per dieną šiokią tokią ramybę ir 
buvau šiltoje patalpoje.

Kada jo padėjėjas iš ligoninės sugrįžo, man reikėjo 
tą komandą apleisti. Tada Voska su Brusdeilynu, taip pat 
klaipėdiečiu, mane įpiršo į gerą darbo komandą — batų 
fabriką, kur suimtieji gaudavo kiekvieną darbo dieną 
po du šimtus gramų duonos priedą. Ten galėjau sėdėda
mas dirbti. Nors iš pradžių buvo be galo sunku, nes rei
kėjo atlikti nustatytą normą, vis tik galėjau toje vietoje 
lenko darbų vedėjo padedamas laikytis ir likau ten dirb
ti, kol mus iš stovyklos išvarė. Aukščiau minimus drau
gus dėl to prisimenu su gilia padėka, nes jie mane išgel
bėjo iš neišvengiamos mirties nasrų. Be jų pagalbos bū
čiau pražuvęs.

Ne tik darbo metu suimtieji buvo kankinami ir žudo
mi, bet ir blokuose. Eilė blokų vyresniųjų buvo pagar
sėję kaip suimtųjų kankintojai. Taip, pvz., gretimame 
bloke buvo baisus toks vyresnysis. Kai stovykloje buvo 
paskelbtas karantinas ir darbo komandos nėjo į darbą, 
liepdavo padaryti dainavimo pratimus. Tuo laiku kiek
vieną sekmadienį po vakarinio patikrinimo buvo dainų 
valanda. Dainos turėjo puikiai aidėti, nes šiaip reikėdavo 
tol dainuoti, kol gražiai skambėdavo. Apylinkės gyven
tojai turėjo žinoti ir girdėti, kaip „smagiai ir links
ma " suimtieji leidžia laiką stovykloje. Pratimus atlik
davo miegamojoje salėje, nes tuo metu dar nebuvo lovų 
visuose blokuose, o, be to, bloko vyresnysis norėjo ramiai 
leisti laiką gyv. salėje. Jis dar liepė dirigentui padaryti 
pratimus, kad atvykus smogikui visi tinkamai ramiai su
stotų. Jis įsakė, kad atėjus smogikui ir kam nors sušukus 
„dėmesio", visiems ramiai sustojus ir davus komandą 
„kairėn" — visi kaliniai turi atsisukti veidu į duris, Blok~ 
vyresnysis pats ketino patikrinti pratimus, ar jie tikrai 
sklandžiai vyksta, nes norėjo smogikams įtikti.

Bedainuojant bloko vyresnysis atidarė duris ir vienas 
iš suimtųjų suriko „Dėmesio!,". Dirigentas tuoj padavė 
komandą — „Kairėn!". Vienas inteligentas lenkas, kažin 
kaip sumišęs, pasisuko dešinėn. Bloko vyresnysis įsiuto 
ir pribėgęs pradėjo mušti bei kolioti. Pagaliau bandymo 
pakartojimas. Kai jis įėjo antrą kartą ir dirigentas pa
davė komandą, tas pats lenkas vėl apsisuko į kitą pusę. 
Bloko vyresnysis vėl pripuolė kaip žvėris ir pradėjo jį 
mušdamas baisiai rėkti. Tuo momentu į bloką įėjo smo
gikas bloko vadas ir tuoj pradėjo klausinėti, kas čia 
per triukšmas. Bloko varesnysis jam pradėjo aiškinti, 
kad tas „durnius, pusprotis" nemokąs pasisukti. Smogi
kas pasišaukė lenką pas save, jį apžiūrėjo ir į bloko 
vyresnįjį atsisukęs pareiškę:

— Laukan su juo! Sudorokit jį!
Bloko vyresnysis išsivedė lenką ir po kokios minutės 

sugrįžo vienas. Kai vėliau kiti išėjo iš salės, jie rado 
savo likimo draugą prausykloj nebegyvą. Bloko vyresnysis 
jį buvo užmušęs. Jis paskui dar pasijuokė sąyo drau
gams:

-— Aš visiškai nemaniau, kad jis turės tokią silpną

(B. d.)

e Z. Kuzmickis

Lietuviu Tautosaka
k

TAUTOSAKOS SUSKIRSTYMAS
(Tęsinys iš Nr. 19—20)

Lietuvių tautosaka ir turinio, ir formos atžvilgiu yra 
įvairi. Dėl to, norint apie ją kalbėti ir sistematingai ją 
ūagrinėti, reikia ją suskirstyti į atskiras dalis.

A/ L I A U D IE S D A I N O S. Tai yra ilgesni ir 
trumpesni lyriniai kūrinėliai, skirti ne skaityti, o dai
nuoti. Tiktai dainuojami daina gali padaryti atbaigtą 
įspūdį, nes skaitant ne tik ritmas, bet ir visa nuotaika 
atrodo kitaip.

Dainas savo keliu galima skirstyti į kelias rūšis:
a/ Darbo dainos. Jos dainuojamos dirbant. To- 

tiu būdu turime: lopšines, malimo, verpimo, audimo, 
ūlimo, šienapiūtės, rugiapiūtės, talkų ir kt. dainas.
b/ Papročių dainos. Įvairūs lietuvių papročiai 

yra dainose apdainuojami. Net daugelis tradicijų yra 
dainų lydimos. Taip mes ir turime: krikštynų, vestuvių 
dainas, laidotuvių raudas ir kt.

c/ Mi tologinės dainos. Kai kuriose senes
nėse dainose atsispindi mūsų tautos žila senovė, kada 
lietuviai garbino įvairius dievus ir buvo susidarę kito
kią pasaulėžiūrą. Mitologinės dainos kaip tik ir padeda 
atkurti mūsų žilos senovės religiją ir žmonių pasaulė
žiūrą.

d/ Istorinės dainos. Ne tiktai įvairūs papro
čiai, bet ir svarbesni tautos įvykiai yra dainose apdai
nuojami .Liaudis dainavo apie karus, apie tautos nelai
mes, kovojančiųjų mirtį, svetimųjų užpuolimus ir t. t. 
Iš šitų dainų galime susidaryti įspūdį apie tautos nuo
taiką, 4*ųmėjimus, nuostolius, svetimųjų įtaką ir kt.

B/ PASAKOS. Tai yra epiniai, fantastingi kūrinė
liai, kuriuose pasakojami įvairūs nuotykiai iš žmonių, 
žvėrių, paukščių ar negyvosios gamtos gyvenimo. Pasa
kos yra fantastingos, tačiau jose žymu objektyvumas: 
tiesa visuomet turi laimėti, o melas,, apgaulė — išryš
kėti ir būti nubaustas.

Pasakas galime skirstyti taipgi atskiromis rūšimis.
a/ Buities pasakos. Jose pasakojama įvairūs 

fantastingi atsitikimai iš žmonių gyvenimo.
b/ Žvėrių pasakos. Tai pasakojimai iš gyvulių 

ir paukščių gyvenimo.
Trumpa pasaka iš žvėrių ar neg. gamtos gyvenimo 

su aiškia pasakoma mintimi dar vadinasi pasakė- 
” C/ PADAVIMAI, LEGENDOS. Pasakos,^pa

liečiančios praeities svarbius įvykius, kurių tikrumo nega
lime patikrinti, vadinamos padavimais.

Padavimai, liečią religinio gyvennimo įvykius, vadinami 
- legendomis.

D/ Pagaliau mūsų tautosaka turi smulkių kūrinėlių, 
4lurie taipgi atskirai paminėtini. —

a/ Burtai Tai yra įvairūs prietarai ir būrimai, su
siję su ateities spėjmu.

b/ Patarlės. Tai trumpi, dažniausiai vieno saki
nio pasakymai, kurie išreiškia liaudies išmintį konkre
čių pamokymų būdu.

c/ Priežodžiai. Tai yra trumpi, tartum suakme
nėję pasakymai, vartojami žmonių kasdienėje kalboje.

d/ M į s 1 ė s. Tai yra alegoriniai pasakojimai, kuriuos 
reikia atspėti.

DAINOS IR JŲ RŪSYS
Įvairių esama lietuviškų dainų. Visas žmogaus gyve

nimas nuo pat gimimo iki mirties yra jų apdainuotas. 
Dainuoja lietuvis nuliūdęs, dainuoja' linksmas būdamas, 
dainuoja į svečius važiuodamas, dainuoja grįždamas, 
dainuoja jaunas, dainuoja pasenęs. Ištisą lietuvio gy
venimą lydi daina.

A. DARBO DAINOS

Lopšinės dainos
Kūdikio užgimimas visuomet atneša džiaugsmo lie

tuviškai šeimai. Tėvai stengiasi iškelti šaunias krikš
tynas, sukviesdami kuo daugiausia svečių iš toliau ir 
iš savo kaimo. .

Paskui ateina nyki • kasdienybė, kada motina per 
dienas ir naktis supa savo mažutėlį. Besupdama, belin- 
guodama ji dainuoja lopšinę dainą:

A—a, a—a—
mažutėli,
mažutėli, sūnaitėli!
Auk didutis, 
būk greitutis! 
Vis linksmutis, 
vis gerutis!
A—a—a—a! A—a—a!

Dainelės melodija — monotoniška, migdanti ir labai 
paprasta. Ją atitinka ir paprastutis turinys, labai dbsu
dėtinga forma. Lopšinė — tai motinos širdies kalba su 
gražiausiais linkėjimais kūdikiui.

Kai vaikutis truputį paauga, motina dainuoja kito
kią dainą. Dabar ji nori mažutėlį ir mintimi *— daž
niausiai protinga, naivi — nuteikti:

čiūčia — liūlia, liūlia — lia!
Kiškis vaiką lingavo.
Belinguodams užsnūdo.
Katinas ūsus nukando.

Malimo dainos
Senų senovėje, kada mūsų krašte nebuvo malūnų, ma

limo darbą turėjo atlikti kiekviena šeima individualiai. 
Tam tikslui kiekvienas ūkininkas savo troboje turėjo 
atskirą kampelį-su girnomis.

(B. d.)
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Seedorfo lietuviu gimnazijos sukakti minint

Gimnazijos barake šiandieną šventiška nuotaika. Šven
tiškai apsirengę mokiniai ir mokytojai. Daug svečių 
peržengė šį kuklų gimnazijos barako slenkstį, kad kartu 
su gimnazijos vadovybe ir mokytojais, tėvų atstovais ir 
svečiais galėtų pasidžiaugti gražia gimnazijos sukaktimi. 
„Juk jau vieneri metai mūsų gimnazijai“ — girdėti balsų, 
prisimenančių tas birželio dienas, kai kūrėsi ir pradėjo 
veikti gimnazija. „Vieneri metai — tai itin trumpas 
laikas, bet prisiminus sąlygas, kuriomis gimnazija kūrėsi, 
tai jau gražus laiko tarpas“, — pastebi svečiai kalbėtojai, 
kurie daug gražių ir pelnytų žodžių pasako gimnazijos 
steigėjams, vadovybei ir mokytojams po to, kai gidmazi- 
jos organizatorius ir jos direktorius atidaro iškilmes ir 
supažindina susirinkusius su gamnazijos istorija.

Poilsiautojai Birštone gaivinasi šaltinio vandeniu
(V. Augustino nuotr.)

Iš gimnazijos istorijos
Jau didelis istorijos lapas susidarė nuo to laiko, kai 

gimnazijos direktorių paskutinį kartą mačiau tjes neseniai 
baigtu statyti ir j tvarkyti baraku, prie kurio durų jis 
pats savo rankomis prikalė gimnazijos iškabą. Ant per
nelyg kuklaus barako durų stovėjo užrašyta „Lietuvių 
Gimnazija“, o užrašo viršuje buvo balta Vytis raudo
name fone.

Tai buvo jau po mėnesio laiko, kai gimnazija baigė 
sunkias „kampininkės“ dienas stovyklos salėje ir persi
kėlė dirbti į šį visuomenės jai pastatytą baraką. Nuritinęs 
džiaugsmo ašarą, glostė ūsus tėvas, džiaugdamasis išleidęs 
savo vaiką į gimnaziją. Tai kas, kad vieneri metai 
sugaišta. Dabar, saviems žmonėms vadavaujant ir 
dėstant savąja kalba, vaikai vėl galės toliau mokytis, 

• Ir visi lietuviai išdidžiau pasijuto stovykloje vien dėl 
šito barako su užrašu atsiradimo. Ypač prieš mūsų sto
vyklos kaimynus buvo mums gražu, nes jiems apie gim- 

.naziją nebuvo nė ko kalbėti. Jų pradinis mokslas sunkiai 
varė vagas.

Dvi datas šiandien gimnazija ypatingai mini: birželio 
mėn. 16 ir spalio mėn 1 d. Prieš metus pirmąją tų datų 
gimnazija pradėjo savo darbą su penkiomis klasėmis, 
o antrąją — atidaryta pilna aštuonių klasių gimnazija. 
Šis antrasis įvykis įvyko jau tebegyvenant Montgomery 
vardo stovykloje Doerverdene.

„Mūsų tautos stiprybė yra kultūroje. Tik pakėlę savo 
kultūrą iki aukščiausio laipsnio, mes užtikrinsime savo 
tautai egzistenciją. Gyvendami ištrėmime, mes ilgimės 
savo tėvynės ir į ją ruošiamės grįžti praturtinta dvasia. 
Tam tikslui siekti šiandieną lietuviškosios visuomenės 
pastangomis, leidžiant ir remiant Britų Karališkosios 
Vyriausybės atstovams, atidaroma pilna aštuonių klasių 
gimnazija. Mokytojai pasižada savo mokslo žiniomis pa- 

‘sidalyti su mūsų jaunaisiais, tėvai ir visuomenė savo 
darbu bei kita parama rems naująją gimnaziją, o 
moksleiviai stropiu mokymusi. Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi“ — tokio turinio aktą pasirašė’ stov. 
komendantas, liet, k—to pirm., gimn. vadovybė, moky
tojai, visuomenė ir mokiniai. Čia gimnazija padirbėjo 
beveik pusę metų, dėl persikėlimo į kitą stovyklą šiek 
tiek anksčiau užbaigdama ir savo mokslo metus. Per 
vienerius metus gimnazija šiuo metu jau yra trečioje 
stovykloje. Tai labai trukdė mokslo darbą, bet dideliu 
mokytojų bei mokinių uolumu pasiekta gražių darbo 
vaisių. .

Mokiniai ir mokytojai

Gimnazijoje Hassendorfo laikais mokinių skaičius sie
kė per 30 mokinių. Jų tarpe buvo ne tik stovykloje gy
venusių lietuvių vaikai, bet keletas ir už stovyklos ribų 
gyvenančių. Montgomery stovykloje, atvykus lietuviams 
dar iš kitų įvairių vietovių, mokinių skaičius pašoko iki 
52. Atsiradus daug aukštesnių klasių mokinių ir įkūrus 
pilną gimmnaziją, mokinių skaičius padidėjo iki 96. 
Mokslo metu mokinių skaičius buvo prašokęs 100. Ba
landžio mėn. 14 d. gimnazija užbaigė savo pirmuosius 
mokslo 'metus. Mokslo metų gale buvo 94 mokiniai. Ba
landžio men. 4 d. buvo baigti abiturientų egzaminai ir 
gimnazija išleido savo pirmąją laidą. Brandos atestatai 
įteikti 17 abiturientų.

Naujuosius mokslo metus Seedorfe gimnazija pradėjo 
gegužės mėn. 10 d. Į šią stovyklą atkėlus dar kelių buv. 
stovyklų gyventojus lietuvius, moksleivių skaičius dar 
padidėjo. Šiuo metu mokosi 135 mokiniai.

Mokytojai, tie labiausiai tremtinio gyvenime pasi
aukoję žmonės, nežiūrėdami jokių sunkumų, nors karo 
ir visokių kelionių išvarginti, nusilpę, negaudami ir ne
ieškodami jokios naudos ar kompensacijos, gyvendami 
viename kambaryje didžiausiomis grupėmis net per 50, 
visados energijos pilni, kiek galėdami stengėsi įsijungti 
į darbą. Hassendorfo nepilnoje gimnazijoje dirbo jų net 
22. Su nedideliais pasikeitimais beveik''tas pat jų sąsta
tas dirbo ir pilnoje gimnazijoje. Tik Seedorfe mokytojų 
kolektyvą papildė dar žymesnis skaičius mokytojų. Į gim
naziją pakviesti dirbti Gen. T. Daukantas, rašytojas Jur- 
gis Jankus ir kt. Šiuo metu gimnazijoje viso yra 23 
mokytojai.

Vadovėliai ir gimnazijos patalpos.
Mano užkalbintas sukaktuvininkas gimnazijos direkto

rius J. Vedegys apie vadovėlius bei kt. rašomąsias prie
mones atsakė: „Įkūrėme gimnazijos penkias klases, netu
rėdami nei pieštuko, nei knygos“. Visiškai pažodžiui ne
reikia šį Jposakį suprasti. Turėj& ir pieštuką ir knygą, 
bet juos turėjo ne gimnazijos direktorius, o vienas ki
tas stovyklos', gyventojas, kuris paskui prisidėjo prie 
gimnazijos paskolindamas jai ir vieną ir kitą. Trūko 
vadovėlių, trūko rašomosios medžiagos. Dabar gimnazija 
pati savo jėgomis pasirūpinusi turi rašomosios .medžia
gos, mokytojai pilnai aprūpinti literatūra, be to, 
sukomplektuotas, nors ir kuklus, fizikos ir 
gamtos kabinetas. Saviesiems reikalams gimnazija per
sispausdino logikos, psichologijos, visuomenės mokslo ir 
tikybos užrašus. Mokytojo J. Kazlausko rūpesčiu išver
sta ir rotatoriumi atspausdinta anglų kalbos Herlito va
dovėlio I ir II dalis.

Patalpij atžvilgiu gimnazija šiandieną yra geriausiai Įsi
kūrusi. Ir pirmoje Hassendorfo,^ir antroje Doerverdeno 
stovykloje gimnazija kurį laiką „kampininkavo“ salėse, 
sandėliuose, o tik vėliau susilaukdavo barako, kuris tiek 
pirmoje, tiek antroje stovykloje, vadovaujant inž. Reiso- 
nui, buvo lietuviškosios visuomenės pastatytas. See
dorfe gimnazija rado jau gatavą baraką, bet reikėjo jį 
sutvarkyti. O čia vėl atėjo ta pati lietuviškoji stovyklos 
visuomenė, gimnazijos mokiniai, vėl to paties inžinie - 
riaus vadovaujami, sutvarkė koridorių, sales ir kt. Dabar 
daug erdvės. Kiekviena klasė turi po atskirą kambarį.

Šioje stovykloje ir gimnazijos vadovybė, mokytojai ir 
mokiniai gyvena erdvesnėse patalpose, kas turi daug 
įnašo į bendrą mokymo ir mokymosi ddrbą. Ne tik pa
talpų, bet ir maisto atžvilgiu mokamajam personalui bei 
mokiniams teikiamos šiokios tokios išimtys. Nors ir 
kuklus tas maisto priedas, bet jį prisidėjus prie normai 
lauš maisto davinio, vistiek susidaro didesnis kąsnis 
Taip pat girdėti, kad moksleiviai bus iš dalies aprūpinti 
ir avalyne.

Trumpos atostogos.

Nuo liepos mėn. 5 d. norima padaryti trijų savaičių 
atostogas. Tuo metu gimnazijoje pamokų nebus, bet 
moksleiviai bus daugiau įjungiami į visuomeninį darbą 
stovykloje. Kai kuriom klasėm ir paskiros pamokos 
bus. Šių trijų savaičių metu norima sustiprinti mokslei
vių dalyvavimą sportiniame, meniniame stovyklos gyve
nime, nors ir dabar moksleivį užtiksi ne tik sporto 
aikštėje ar bokso rungtynėse, bet jis su didele meile 
dalyvauja ir stovyklos chore, dažnomis pramogomis gai
vinančiame tautiečius lietuviška daina koncerte ir gies
me bažnyčioje, šoka tautinių šokių grupėje, rytais ir 
vakarais gražiomis gretomis žygiuoja pakelti ir nulei
sti vėliavą. Moksleivis — tai neatskiriamas stovyklos 
gyvenimo dalyvis. Vien juo jis yra būdamas tik gimna
zijos ribose. Išėjęs iš jos, jis jau ne tik moksleivis, bet 
ir stovyklos gyventojas.

„Tai buvo ieškpjimo metai“
„Kaip jūs, pone Direktoriau, vertinate tuos praėju

sius vienerius gimnazijos darbo metus?" — klausiu aš 
jo, o jis šypsosi ir galvoja lygiai, kaip ir čia pat esąs gim
nazijos inspektorius Ant. Kasperavičius, tas žmogus, 
ant kurio pečių gimnazija rėmėsi visom keturiom kojom.

„Tai buvo ieškojimo metai, kada turėjome šapelį prie 
šapelio surinkti visa tai, ką šiandieną gimnazijoje turi
me: ir inventorių, ir mokomąsias priemones, ir mokinius 
ir mokomąjį personalą. Tai laikotarpis, kurio metu mes 
labai mažai apčiuopiamą paramą tegavome is mūsų sto
vyklą globojančių vadovybių. Visa, ką gavome, tai ga
vome tik iš buv. lietuvių komiteto, tėvų komiteto, na 
ii tos visad lietuviškam reikalui jautrios lietuviškosios 
visuomenės. Dabar šie reikalai jau stovi kitaip. Dabar 
mes jaučiame paramą iš UNRRA pusės, ypač mums daug 
reiškia jos direktorius Dubois ir Mrs. Kalats“, — taip 
maždaug išsireiškia jiedu. Toliau jie prisimena savo ko
legų mokytojų pasiaukojimą džiaugdamiesi, kad visuo
menė tinkamai įvertina gimnazijos išvarytąją pirmąją 
darbo vagą.

Ir vėl slenka tylios ir pilnos laukimo dienos. Skambu
tis sušaukia pamokoms, nuo jų paleidžia, triukšmingai 
susirenka ir išsiskirsto mokiniai. Bet pamokos metu tylu: 
,, . . . Girdėtum, kaip jaunas lapelis ar žiedelis ant ša
kelių kraunas . . .“ Tai jau antrieji gimnazijos darbo 
metai.

S. Narkeliūnailė

Mokytoju kursai Flensburge
Kursai lietuvių pradžios mokyklos mokytojo cenzui 

įgyti Flensburge buvo įsteigti 1945 m. spalių 15 d., o 
baigė mokslą po 8 mėnesių š\m. gegužės 15 d., egzaminams 
trunkant ligi gegužės 31 d. Buvo priimta baigusieji ne 
mažiau kaip 4 gimnazijos klases. Buvo dėstomi 43 spe
cialiojo ir bendrojo lavinimo (gimnazinio kurso) mokslo 
dalykai. Teorinių pamokų buvo 653, o praktinių 100, 
— iš viso 753. Lektorių turėta 24. Į kursus buvo įstoję 
per 20 kuršininkų, bet daliai išvykus mokyti^ Lūbecko 
gimnazijoje, teliko ir baigė 14 kuršininkų,kurių 2/3—7 
jau dirba ištremties lietuvių mokyklose. Visi baigusieji 
kuršininkai gavo baigiamuosius pažymėjimus, Lietuvių 
Švietimo Įgaliotinio Detmolde patvirtintuosius. Kursus 
suorganizavo ir vedė P. Būtėnas. Kursus baigė: Andrulis 
Jonas, Barkauskas Jonas, Bukaveckaitė Aldona, Galbuo- 
gytė Birutė, Kielaitė Aniceta, Markonienė — Kurlaus- 
kaitė Emilija, Maurukienė />— Vandalauskaitė Stasė 
Pakalnis Leonas, Birštonaitė Danutė, Kuraitytė Rasa, 
Podvoiskis Arkadijus, Anuškevičienė — Radzevičiūtė 
Ona, Draskinytė Stefanija ir Būtėnas Vladas.

Rugiapiūtė Lietuvoje
(V. Augustino nuotr.)

KURSAI LIETUVIŲ PRADŽIOS MOKYKLOS 
MOKYTOJO CENZUI ĮGYTI SEEDORFE 

b/Zeven, Kr. Bremervorde, DP Liet. Stovykla, pradės 
darbą liepos pabaigoje. Priimami baigę 4 gimnazijos 
klases arba tolygaus mokslo. Stovykloje atvykusieji 
kuršininkai gali apsigyventi, tik turi atsivežti iš savo 
stovyklos leidimus persikelti. Smulkesnės žinios yra See
dorfo gimnazijoje paskelbtos.

Organizatoriai: P. Būtėnas ir A. Kasperavičius.

9



10 psi. M u s g Viltis Nr. 21—22

/

Is Amerikos lietuviu spaudos
Bimba apie lenku repatriacija is 

Lietuvos
— Bimba gegužės 24 d. Laisvėj# „aiškina" lenkų 

repatriacijos iš Lietuvos klausimą: „Man esant Lietu
voje, lenkų kraustymas iš Lietuvos ėjo visu smarkumu. 
Tam darbui vadovauja Tarybos Lietuvos užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Albertas Knyva, jaunas, darbštus, 
rūpestingas vyras. Su juomi aš gerai susipažinau, jis man 
suteikė daug informacijų apie tą visą taip svarbų reikalą. 
Jis man sakė, kad* jeigu bus gauta užtenkamai traukinių, 
tai lenkų repatriacija bus pabaigta 1946 metais... Kaip 
jau esame girdėję, Lietuvos ir Lenkijos buvo susitarta, 
kad lenkai, kurie nori, gali išvažiuoti iš Lietuvos. Bet 
toje sutartyje, matytu nebuvo aiškiai nustatyta, kokie 
lenkai turi teisę išvažiuoti: Ar visi lenkai, ar tiktai tie, 
kurie buvo Lenkijos piliečiai, tai yra, Vilniaus krašto 
lenkai? Man esant Lietuvoje, tuo reikalu buvo Varšuvon 
nuvykę Lietuvos užsienio. reikalų ministeris Povilas Po- 
tomskis ir jo pavaduotojas tartis. Sugrįžo jie nieko kon
kretaus nenutarę. '

„Lenkų valdžia laikosi tos pozicijos, kad iš visos Lie
tuvos bile lenkas, arba pasiskelbęs lenku, gali išvažiuoti. 
Mat, Lenkijai labai trūksta žmonių, ypatingai jai reikia 
žmonių į Rytinę Prūsiją. Todėl ji stengiasi gauti kuo 
daugiausia lenkų iš Lietuvos. Tuo tarpu Lietuvos 
vyriausybės pozicija yra, kad Lietuvos piliečiai pasilie
ka Lietuvos piliečiais, kad repatriacija liečia tiktai tuos 
lenkus, kurie 'prieš karą buvo Lenkijos piliečiais, arba, 
skaitėsi Lenkijos piliečiais... Tuo tarpu Lietuvos 
vyriausybė išdavinėja leidimus tik tiems, kurie pirmiau 
buvo Lenkijos piliečiais. Kitiems lenkams leidimai šiuo 
tarpu neišduodami. Kiek suprantu, Lietuvos vyriausybė 
šitaip orientuojasi irgi todėl, kad Lietuvoje taip pat 
nėra jokio žmonių perviršio . . ."

Vadinasi, kartojasi sena istorija. Panašiai kaip Hit
leriui susitarus su Stalinu iš Lietuvos buvo kraustomi 
vokiečiai ir vokiečiais, gelbėdamiesi nuo bolševikų, 
užsirašė nemaža lietuvių, taip matomai šiandien daug 
lietuvių stengiasi užsirašyti lenkais. Vis tik Lenkija 

. arčiau Vakarų Europos — ne vienam vaidenasi kibirkštėlė 
--'Vilties patekti ^-anglų ir britų kontroliuojamą zoną... 

Pati Lenkija vargiai ką beviliotų, nes ir jos padėtis ma
žai kuo besiskiria nuo kitų bolševikų kontroliuojamų 
„seseriškų respublikų".

UŽ KĄ BOLŠEVIKAI LIETUVOJE ŽMONES 
AREŠTUOJA

— Tęsdamas įspūdžių aprašinėjimą, Bimba gegužės 
24 d. Laisvėje rašo: „Gruodžio 25. Kalėdų diena. 
Įmonės ir įstaigos nedirba. Atėjo pasikalbėti nepaprasta 
viešniii, M. Grigaitytė — Jasulaitienė, išgarsėjus Kauno 
dantų gydytoja, amerikiečio Pijaus Grigaičio sesuo. Nors 
jau nebejauna, bet gražios, malonios išvaizdos moteriškė. 
Jinai atėjo pasiteirauti apie savo brolį, Pijų Grigaitį, ar ' 
jis dar gyvas ir sveikas, nes nuo jo nesanti gavusi laiško 
labai ilgą laiką. Džiaugėsi, kad pasakiau, kad jos brolį 
pusėtinai gerai pažįstu ir kad jis, kiek žinau, yra svei
kas ir dar gyvas. Ji pati per karą išsilaikiusi savo pro
fesijoje, su vokiečiais nieko bendro neturėjusi.

„Po tam ji priėjo prie „skundo". Josios brolis kunigas 
Grigaitis Klaipėdos krašte esąs nuteistas dešimčiai metų 
kalėti. Už ką? Girdi, okupacijos metu jis buvo vokie
čiams už perkalbėtoją. Ji žinanti, kad jis jokio kitokio 
prasižengimo nepapildęs.

„Bet, sakau, kiek man teko patirti, tarybinė vyriausy
bė kunigų nepersekioja, visiškai nekliudo tiems, kurie 
nebuvo okupacijos metu susidėję su vokiečiais. Jinai 
sutiko, jog tas tiesa. Vadinasi, jos brolis bendradarbiavo 
su vokiečiais. Tačiau suprantama, jai gaila jo ir ji norėtų, 
kad jis greičiausiai už griekus atpakutavotų ir iš kalė
jimo išeitų".

Tai tokią „paguodą Amerikos lietuvių komunistų 
lyderis suteikė atsilankiusiai.

BOLŠEVIKAI UŽ PAKIETĖLIUS IMA MUITĄ
— Grįžęs Bimba iš Lietuvos paskelbė, kad dovanų pa- 

kietai bus įleidžiami į Lietuvą be muito, bet matomai 
išsišoko. Vis daugiau nusiskundimų ir iš jų pačių suklai
dintų žmonelių, taip, kad Bimba rado reikalą ilgu 
straipsneliu „Pašalpa ir muitai Lietuvoje" birželio 3 
Laisvėje atsakyti į \,prieštarybinę propagandą": 
„Tūli žmonės nervuojasi ir pyksta. O dar kiti šį dalyką 
panaudoja piktai propagandai prieš Tarybų Lietuvą. 
Vienas kitas silpnadvasis, be abejo, pasiduoda tai pro
pagandai. Nu, girdi, aš noriu pasiųsti savo giminėms 
rūbų, o čia muitai nesvietiški. Jis irgi pyksta ir barasi 
ant Tarybų Lietuvos". Trumpai suglaudus viskas susive
da į tokius du Bimbos sakinius: „Tarybinė vyriausybė 
neima jokių muitų už pašalpą . . . Siuntimas savo gimi
nėms daiktų iš užsienio nėra jokia pašalpa. Taip grynas 
biznio reikalas. Taip, visose Šalyse yra žiūrima į daiktų 
siuntimą užsienin bei gavimą iš užsienio". Anot Bimbos, 

viską reikia aukoti Lietuvai Pagalbos Teikimo Komite
tui, kurį komunistai yra suorganizavę, o tas tai sušelpsi
ąs Lietuvoje labiausiai pašalpos reikalingus.

KAUNO UNIVERSITETAS BOLŠEVIKINIMO 
MOKYKLA

— Birželio 3 Laisvėje persispausdintas ilgas straip
snis „Kauno Universitetas", kuriame rašoma: „ . . . 
Studentai turi po 40—50 savaitinių valandų paskaitų ir 
pratybų. Tačiau nežiūrint to, sesija pasibaigė sėkmingai, 
5O°/o studentų išlaikė juos pažymiu „labai gerai" ir 
„gerai", marksizmą, — leninizmą.

Uchtės skautu ir skaudu stovykla
29 skautai ir 30 skaučių birželio 17 d. rytą < su visa 

manta išvyko stovyklauti į 15 km. nuo Uchtės esantį 
Steyerbergo pušyną. Stovyklai vieta buvo parinkta kal- 
vuotame pušyne, primenančiame Lietuvos miškus, Aue 
upės krante.

Visą birželio 17 d. skautai, kurie iki tol nebuvo stovy
klavę, praleido palapines statydami ir lovas įsirengdami. 
Palapines teko statytis iš įvairių nesuderinto brezento 
gabalų, visuomenės paskolintų skautams, nes palapinių 
gauti nepavyko. Beveik visą laiką lijo. Nežiūrint tų 
nepalankių aplinkybių, jauni skautukai išlaikė nuotaiką 
ir nakvojo jau po stogu ir savo pasigamintose lovose.

Birželio 18 d., vis tebelyjant, skautai pastatė kitas 
stovyklines įrangas: vėliavai stiebą, kryžių, stalą, lauža
vietę, sutvarkė stovyklos rajoną ir pradėjo pasipuošimus.

Birželio 19 d. vįsi stovyklos įrengimai ir papuoši
mai buvo baigti, įvyko pirmas laužas.

Birželio 20 d., per Devintines, į stovyklą iš Uchtės 
atvyko sunkvežimiais jaunesnieji skautai ir skautės ir 
apie 150 svečių. Trumpai atsilankė UNRRA dir. Van de 
Walle. Stovykloje mišias laikė kun. Račys. Mišių metu 
giedojo skautai-ės ir stovyklos svečiai. Jaun. skautai ir 
kai kurie svečiai buvo pavaišinti pietumis.

Birželio 21 d. stovykloje atsilankė iš Bad-Rehburg’e 
esančio anglų skautų dalinio Relief Section 106 (Scouts) 
2 anglų skautai, kurie buvo prie bendro stalo pavaišinti 
stovykliniais pietumis, apžiūrėjo stovyklą- ir žiūrėjo 
skautų užsiėmimų — duonos kepimą skautišku būdu. Tos 
duonos jie gavo ir parsivežti kitiems to dalinio skau
tams. Svečiai atvežė vertingos skautiškos lieteratūros ir 
ja apdovanojo Uchtės vic*tininkiją. Svečiai buvo apdųvk- 
noti „Skautų Aidu" ir lietuviškais skautų ženkleliais. 
Stovykloje jie užtruko apie 4 vai. Į stovyklą atvyko 
pastovyklauti skautų rėmėjai Prekeris ir Purvinas.

Birželio 22 d. stovykloje atsilankė Tarptautinio 
Skaučių Biuro Londone 8 įgaliotinės — anglų skautinin- 
kės. Jos apžiūrėjo stovyklą, labai gėrėjosi papuošimais 
apie palapines, fotografavo ir filmavo. 12 vai. į stovy
klą atvyko vyr. skautininkas dr. Vytautas Čepas, lydimas 
„Skautų Aido" redaktoriaus sktn. Krauso ię viso būrio 
skautininkų ir skautų iš Detmoldo. Kartu atvyko ir ke
lios latvių ir estų skautininkės, (curios kartu su anglėmis 
ir lietuvaitėmis skaučių vadovėmis turėjo atskirą įdomią 
mokomojo ir informacinio pobūžio sueigą, kurios metu 
paaiškėjo, kad mūsų skautės laikomi tų pat ideologinių 
pagrindų ir metodų, kaip ir anglės. Skaučių vadovių sn- 
.eigai vykstant, Vyr. Skautininkas apžiūrėjo stovyklą. 
Visi detmoldiškiai svečiai kartu su Uchtės skautais pa
pietavo. Po to detmoldiškiai svečiai turėjo savo skilti- 
ninkų sueigą su pašnekesiais, kurioje dalyvavo ir Uchtės 
skautų ir skaučių skiltininkai. Tuo tarpu anglės vieš
nios baigusios savo sueigą, taip pat papietavo prie stovy
klos stalo ir išvyko kartu su latvėmis ir estėmis. 3 Uch
tės ir 1 Detmoldo skautai kandidatai davė1 įžodį, jiems 
kaklaryšius užrišo Vyr. Skautininkas. Po to Vyr. Sktn. 
pravedė trumpą laužą, kurio metu Uchtės skautams pado
vanojo naujų skautiškų leidinių ir Uchtės vietininkijai, 
žymiai išaugusiai, leido vadintis Vilniaus Tuntu. Baig
dami laužą, visi svečiai ir stovyklautojai peršoko per 
laužą. Svečius palydėjo iki pat mašinų visi stovyklauto

jai.
Birželio 23 d. stovyklon atvyko UNRRA Team 112 dir. 

Van de Walle, lydimas kitų UNRRA pareigūnų, Uchtės 
stovyklos komendantas p. Skrolys, p. Kutkus su savo ve
damu choru ir apie 150 svečių iš Uchtės. Mišias laikė Uch
tės stovyklos kapelionas kun. Totoraitis, mišių metu 
giedojo p. Kutkaus vedamas choras. Po pamaldų UNRRA 
pareigūnai ir dar kai kurie svečiai buvo pavaišinti stovy
kliniais pietumis. Tuoj po pietų įvyko skautų pasirody
mas — lauželis, susilaukęs gyvo svečių pritarimo. Sve
čiai išvyko 13 vai. Paskutinei stovyklavimo nakčiai liko 
stovykloje skautų rėmėjas p. Dabšys. Vakare paskutinį 
kartą nuleista vėliava ir įvyko paskutinis laužas.

Birželio 24 d. stovykla buvo išardyta, stovyklavimo 
žymės panaikintos ir 16 vai. baigtas pasikrovimas išvykti 
į Uchtę.

Stovyklą tenka vertinti kaip gerai pavykusią, nors

„Labai gerai" ir „gerai" išlaikė 80 9/o. Tas rodo, kad 
Universiteto kolektyvas yra pasiryžęs atlikti bet kuri
uos partijos ir vyriausybės statomus uždavinius . . . Dau
guma mokslo* personalo įsitraukė į studentijos politinį 
auklėjimą. Tačiau dar yra ir tokių, kurie nuo viso to 
stovi nuošaliai. Dabar, kada taip akivaizdūs socialisti
nės santvarkos privalumai ir kada ji taip surišta su 
lietuvių tautos egzistencija ir tolimesniu jos klestėji
mu . . . nuošaliai stovėti negalima. Mokomojo personalo 
pareiga yra įsitraukti į aktyvų jaunų būsimų tarybinių 
specialistų auklėjimą". Straipsnį pasirašo: „V. Kuzmin
skas, K^uno V. D. Universiteto partorgas".

aplinkybės buvo ir nepalankios. Jaunų skautų ir skaučių 
pasiryžimas, entiuziazmas ir atkaklumas nugalėti visas 
kliūtis buvo svarbiausias stovyklos pasisekimo faktorius. 
Labiausiai kliudė lietingas oras — tik vieną dieną nelijo. 
Maistas, parėmus skautų rėmėjams ir UNRRA-ai, buvo 
visai pakankamas. Išskyrus keletą nežymių nusišaldyinų, 
susirgimų stovykloje nebuvo.

Stovykloje vyko tarpe skilčių skautiškos pažangos, 
susitvarkymo ir t. t. konkursas.

Stovykloje buvo pastatyta 11 palapinių, 2 lapinės (iš 
miško medžiagos), įrengtas stalas, vėliavos stiebas, kry
žius, laužavietė, virtuvė, padaryta daug smulkesnių sto
vyklinių įrengimų palapinėse ir apie palapines pasipuošta.

Vertinimas iš anglų skautų pusės buvo teigiamas.
Daugiausia nuopelnų dėl stovyklos pasisekimo turėjo 

Skaučių Draugininke ir Vietininkas — stovyklos V-kas, 
o taip pat daug prisidėjo vyr. skaut. p. Šulcas.

Adv^ Al. D.

Flensburgas
UNRRA-i likvidavus Timm Kroger mokyklos lietuvių . 

pagrindinį bendrabutį, kur gimė ir koncentravosi visas 
lietuvių kultūrinis gyvenimas ir kur lietuviai turėjo iš- 
siremontavę didelę salę (jį užleido estams) ir lietuvius 
iškėlus į už miesto esančius Mu^elburgo barakus bei 
dalį į Ostarbeiter lagerį, tuo tarpu apstingo kultūrinė 
mūsiškių veikla. Dalis inteligentų iš rlensburgo visai 
išsikėlė. Išvyko į kitur ir P. Būtėnas, kuris buvo suor
ganizavęs mokytojų kursus (kursai darbą lig laiku baigė), 
leido kultūros žurnalą „Žingsnius" ir informacinį 
laikraštėlį kas antra diena po 4 psl. „Lietuvių Infor
macija", buvo pradėjęs progimnaziją organizuoti ir jai 
pradžiai sudaręs paliko bibliotekėlę, pavesdamas tą darbą 
toliali organizuoti p. V. Siskinui. „Žingsnių" redak
torius paliko flensburgiečiams įgytus lietuviško šrifto 
rašomąją mašinėlę, rotatorių ir t. t. — ir visą kitą 
turtą ir pinigus, išverstus už ’Žingsnius", kad flensburgie- 
čiai ir toliau nemestų spaudos darbo. Pats redaktorius 
iš kitos vietos ketina „Žingsnius" ir toliau leisti, iš naujo 
sudarydamas jiems leidimo sąlygas.

LATVIŲ BALETO KONCERTAS FULDOJE
Liepos 17 d. latvių baletininkai koncertavo Fuldojfc. 

Koncerte dalyvavo Rygos bei Liepojos operų, o taip pat 
latvii} tautinio teatro Rygoje\baletininkai: A. Ezergaile, 
M. Skujina, V. Riekstina, M. Tillaka, N. Kreslina, E. 
Pilupe, E. Mezulis, R. Saule, A. Fibigis, O. Lemanis, 
J. Verenieks. Orkestrą sudarė Rygos radiofono muzi
kantai.

Pirmojoje koncerto dalyje buvo išpildyti paskiri ba
leto numeriai, iš kurių žiūrovų ypačiai šiltai sutiktas 
„Elgetos" (muzika M. de Falla, šoko M. Tillaka ir Osv. 
Lemanis) ir „Likimas" (muz. Rachmaninow), išpildytas 
tų pačių šokėjų.

Antrojoje dalyje pastatytas 1 veiksmo baletas „Haba
nera" (muz. N. Dostal). Trupės baletmeisteris — Osv. 
Lemanis. Koncertas sutraukė gausų žiūrovų būrį ir iš 

vietos lietuvių stovyklos.

ĮSTEIGTAS LATVIŲ PABĖGĖLIŲ GYVENIMO 
ARCHYVAS ( 1

Detmolde prie LCK (Latvių Centro Komiteto) įsteig
tas pabėgėlių gyvenimo archyvas. Jo uždavinys rinkti 
medžiagą iš pabėgėlių gyvenimo emigracijoje. Archyvas 
renka: atsiminimus iš koncentracijos stovyklų, foto nuo
traukas, svarbesnius dokumentus, žinias apie pabėgėlius 
ir karo metu dingusius latvius, buv. kareivių atsiminimus 
iš kovij lauko, apsupimo ir t. t.

PIRMOJI LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ IŠTREMTYJE
Birželio 30 d. Fischbecke — Merzfeide įvyko pirmoji 

latvių dainų šventė ištremtyje. Šventėje dalyvavo 12 
chorų ir 700 dainininkų iš įvairių Vokietijos vietų. 
Šventės metu įvyko latvių rašytojų vakaras ir meno pa
roda Merzfeldo stovykloje. Šventėje dalyvavo per 3000 
žiūrovų — svečių.
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Nr. 21—22 Mūsų Viltis 11 psl.Pranešimas švietimo reikalu
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Švietimo skyrius 

praneša: * \
1. Visos mokyklos, kiek vietinės sąlygos leidžia,' skiria 

mokiniams ne mažiau, kaip šešias savaites atostogų. 
Atostogos taip tvarkomos ir įvairinamos, kad mokiniai 
neliktų be priežiūros. Kur pilnų vasaros atostogų 
nesusidaro dėl pavėluotos moksld pradžios, turi būti 
skirtas vėlesnis laikas mokiniams pailsėti; dėl to susi
tariama su švietimo įgaliotiniu. Aprėžtas atostogų lai
kas dėl vietos sąlygų pačių mokyklų išlyginamas nevar
ginančiu atostoginiu kursu.

2. Poatostoginį darbą visos mokyklos pradeda rug- 
piūčio mėn. 1 d. Negalėjusios mokslo metų birželio mėn. 
užbaigti, dėl mokslo pradžios susitaria su švietimo 
įgaliotiniu ir praneša švietimo valdybai.

3. Naujų mokslo metų kursas mokyklų savo nuožiūra 
išskirstomas trimestrais, bet taip, kad galima būtų jį 
išeiti per 180 dienų ir mokslo metus užbaigti ne vėliau 
kovo mėn. 31 d. Tos mokyklos, kurios naujus mokslo 
metus yra pradėjusios prieš vasaros atostogas, mokslo 
metu gali įterpti daugiau poilsio dienų apie atitinkamas 
šventes. Pageidaujama, kad visos mokyklos galėtų kursą 
išeiti iki kovo mėn. 1 d. ir tą paskutinį mėnesį skirti 
pakartojimui, keliamiems ir baigiamiems egzaminams.

4. Mokiniai dėl sunkių mokymosi sąlygų turi visas 
savo jėgas ir dėmesį skirti visų pirma mokslui. Neapsun
kinti mokinių viešais kultūriniais pasireiškimais, orga
nizuojamais ne mokyklų. Kur tam tikrais atvejais būtų 
neišvengiamai reikalingas mokinių dalyvavimas, tai vie
tos švietimo skyriai turi prašyti mokytojų tarybos lei
dimo ir tėvų komiteto pritarimo.

5. Pradėdamos poatostoginį darbą mokyklos taip su
sitvarko, kad mokytojai turėtų ne mažiau šešių dėstomų 
pamokų savaitėje. Mažiau pamokų gali turėtit tik tie 
mokytojai, kuriems iš dalykų nesusidaro pakankamai 
pamokų, ir kurių kiti negali dėstyti. Taip pat mažesnį 
pamokų skaičių gali ^turėti mokytojai nepilnose gimnazi
jose, tačiau jokiu būdu nemažiau dviejų savaitinių pa
mokų. Ligi š. m. rugpiūčio mėn. 1 d. turi būti patiektas 
švietimo įgaliotiniams prašymas pripažinti mažesnį 
dėstomų pamokų skaičių tiems mokytojams, be kurių 
mokyklos negalėtų apseiti. Bendrai, per didelio pamokų 
skaidymo yra vengtina.

6. Mokytojų atlyginimas ir teikiamos jiems lengvatos 
priklauso nuo vietos sąlygų. Šiuo atžvilgiu minimalinis 
darbo valandų skaičius gali būti labai įvairus. Reikia 
vietoje rūpintis per švietimo skyrių, kad mokytojams 
būtų įskaitomas atitinkamas darbo valandų skaičius pa
mokoms pasiruošti. Savo tarpe mokytojai gali nutarti 
vadovautis proporcijos principu, imdami pagrindan 
pamokų skaičių.

7. Mokytojų personalas pirmoje vietoje sudarytinas 
iš cenzuotų ir prityrusių mokytojų. Svetimoms kalboms 
dėstyti gali būti kviečiami ir necenzuoti dėstytojai, 
praktiškai gerai tas kalbas mokantieji, o egzaktiniams 
mokslams — specialistai akademinio išsilavinimo. Turin
tiems' cenzą tik žemesnėms klasėms švietimo įgaliotinio 
gali būti pripažįstama teisė dėstyti ir aukštesnėse 
klasėse. Pripažinimo motyvai pranešami švietimo valdy
bai.

8. Mokytojų skyrimas ir atleidimas dažnai priklauso 
nuo tų potvarkių, kurie vietoje taikomi ir kitiems tar
nautojams. Tačiau mokyklos, prie to prisitaikindamos, 
neturi apsilenkti su tvarkančiais švietimą bendruomenės

Margi trupinėjai
PAMAŽU PRATINAMES ATEIČIAI

Pirmoji mums rodyta graži filmą vaizduoja avių 
ganytojus, ginančius savo didžiules bandas nuo plėš
riųjų žvėrių, taip pat laukinių žvėrių jaukintojus pie
tiniame pusrutulyje, Žiūrėjo vyrai, žiūrėjo moterys; 
žiūrėjo ir dūsavo:

— Nelengva bus priprasti ramiai miegoti palapinėse, 
kai čia pat laukiniai žvėrys slankioja. Ir klimatas toks 
neįprastas.

Kai po kiek laiko antroje filmoje pamatėme sve
timšalių legionus smagiai žingsniuojant smėlynais ir 
simuliantus išdaigas išdarinėjant, ne vienas lengviau 
atsikvėpęs ištarė:

— Čia jau linksmiau. Gerai, kad yra iš ko pasi
rinkti.

Jeigu dar pamatysime kč^igūras, aukso ieškotojus, 
kovas su laukiniais, tai pamažu ir susidarysime nuo
monę. kur geriausia kam spausti, nors tų filmų tiks
las nepropagandinis. O per daugelį metų žmogus įprato 
visur matyti pro kitokius akinius ir pagal propagandą 
tvarkyti savo gyvenimą. (k. ar.) 

nuostatais. Mokytojai atitinkamai administracijai, kur 
tai neišvengiama, pasiūlomi skirti ir atleisti, susižino
jus su švietimo įgaliotiniu ir pritariant švietimo valdybai.

9. Visos mokyklos turi būti švietimo valdyboje įre
gistruotos ir patvirtintos. Naujas mokslas ar klasės ga
lima steigti tik tada, kai švietimo įgaliotinis nustato, 
kad yra būtinas reikalas ir pakankamas cenzuotų moky
tojų personalas.. Aukštesnėse klasėse iš pagrindinių 
dalykų turi būtinai persverti I akademinio išsilavinimo 
mokytojai. Be švietimo valdybos žinios veikiančių moky-- 
klų pažymėjimai yra nepakankami įstoti į kitą lietuvišką 
mokyklą ir gali būti bet kur keliamas klausimas jų 
nepripažinimo.

Neatidėliotini Paryžiaus parodos 
reikalai

Organizacinis Paryžiaus parodos komitetas (Freiburg 
i. Breisgau, Zasiusstr. 122) kreipiasi į visas lietuvių trem
tinių kolonijas, prašydamas nedelsiant suorganizuoti ju
ose pagelbinius Paryžiaus parodos komitetus, kurie vie
tose pasirūpintų reikalingų parodai eksponatų parinki
mu. Jie prašomi tuojau pat užmegsti ryšius su organi
zaciniu komitetu, nurodyti kiek ir kokių eksponatų jie 
yra vietoje surinkę. Taip pat reikalinga pranešti ir asme
ninę kiekvieno pagelbinio komiteto sudėtį.

Organizacinis komitetas jaučia didelį šių eksponatų 
trūkumą: dekoratyvinių pirštinių, juostų, nertinių, vi
sokių vašiukais nertiį ir kitomis priemonėmis gamintų 
rankdarbių, tiek senoviškų, tiek ir naujoviškų; suprasda
mos parodos svarbą, lietuvės moterys, neabejotina, ras 
galimu paskolinti parodai savo tautinius kostiumus, o 
turintieji laikinai sutiks atsisakyti ir nuo mūsų dai
liųjų spaudos leidinių, kurių pagodai taip pat reika
linga.

Primintina ir dailininkams, kad jie pasiskubintų savo 
kūrinius pristatyti į Freiburgą.

Parodos rengėjai didelio dėmesio kreipia į šios pa
rodos istorinį ir informacinį skyrių, tačiau jo tinkamas 
suorganizavimas kol kas atsitrenkia į mūsų kultūrininkų, 
visuomenininkų ir ekonomistų abejingumą. Kaip organi
zaciniam komitete pareiškiama, jei šie žmonės su tokiu 
pat „entuziazmu", kaip lig šiol, imsis darbo, tai galima 
būti tikriems, kad Paryžiaus parodoje šio skyriaus iš 
viso nebus. Organizacinis komitetas iš savo pusės tuo 
reikalu kreipėsi (dar birželio mėn.) į mūsų gyvenimui 
vadovaujančias vyriausias institucijas, prašydamas tam 
reikalui tinkamos medžiagos (davinių) ir bent vieno 
istoriko specialisto, su kuriuo bendrai dirbdamas komi
tetas galėtų parengti atitinkamus eksponatus. Tačiau 
lig šiol negauta nei atsakymo, nei specialisto; Betikslis 
bus ginčas po parodos. Darbas reigalinga atlikti dabar, 
juo labiau, kad laiko buvo pakankamai. Jėgų gi turėjo 
ir turi atsirasti.

Lauktina, kad tas reikalas būtų paspartintas ir į pa
sirengimus būtų atkreiptas toks dėmesys, kokio ši pa
roda tikrai reikalinga. mvr

Mielą draugą

KAZIMIERĄ GEGIECKĄ 

p-lę BERTĄ SAMKOVAITĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai 

sveikina
Norvegijoje buvę draugai

Mielą draugą

BRONIŲ IVANAUSKĄ 

ir

p-lę ONUTĘ SAMKOVAITĘ,

sukurusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina

Norvegijoje buvę draugai

LIETUVOJE FUTBOLININKAI DAR LAIKOSI
„Tiesos" š. m. birželio mėn. 7 ir 11 d. pranešimu 

(Nr 131 ir 134), Lietuvos futbolo rinktinė vadinamose 
TSRS vakarų zonos futbolo pirmenybėse laimėjo prieš 
Maskvos futbolo komandą „Strojitel" (1 : 0) ir prieš 
Maskvos civilinės aviacijos laivyno rinktinę (5 :1). Tuo 
metu minėtose pirmenybėse pirmoje vietoje buvo Rygos i 
„Dinamo" ir Lietuvos rinktinė. Iš futbolininkų, žaidusių 
tose rungtynėse Lietuvos rinktinėje, minimi: Kučinskas, 
Petraitis, Pastoris, Jankauskas, Penkauskas, Stelmokas, 
štriupkus, Šlyžius, Dzindziliauskas, Galvičius, Ganu
sauskas, Baltrimavičius, Zenius, Ilgūnas, Choniavka.

Iš tremtinių padangės
Liepos 7 d. draugiškose tinklinio rungtynėse Fuldos 

lietuviai nugalėjo vietinę latvių komandą 12 : 15, 15:4, 
15 : 10. Nors latviai buvo techniškai stipresni, bet at
kaklumu ir ryžtumu laimėjimą paveržė lietuviai. Krep
šinio rungtynėse prieš tuos pačius latvius lietuviai laimėjo 
36 : 20. Mūsiškių komandą sudarė Ratkevičius, Burba, 
Volkas, Brantas, Valaitis ir Mičiulis.

Paieškojimai
VENSKEVICIUS Kazys — gyv. Gold — Kup Camp, 

UNRRA Team 613 (16) Hess Lichtenau — ieško brolio 
Jono VenskeviČiaus.

Keramikas RIMKEVIČIUS Edvardas — gyv. Gold •— 
Kup Camp, UNRRA Team 613 (16) Hess Lichtenau — 
ieško brolio Algirdo Rimkevičiaus.

1 VYŠNIAUSKAS J. — gyv. Schweinfurt, Th. Fischer- 
platj 26/6 — ieško Vyšniauskaitės Alfredos, paimtos į 
Luftwaffę (adr.: Wahlitj bei Magdeburg).

JUODVALKIS Petras — gyv. Scheinfeld. (Mfr.) SchloB 
Schwarzenberg — ieško brolio Anitano ir pažįstamų 
saviškių.

Inž. BARANAUSKAS Kazys — gyv. Wiesbaden, DP 
Camp 563, Lit. Lager — prašo atsiliepti gimines ir 
pažįstamus, ypatingai Klajūną Vladą.

BUTKŪNAS — Butkevičius Vytautas iš Panevėžio 
miesto, prašomas atsiliepti Liet._^Bfiudoaoj9*rKt^iiawj_ 
Lūbecko skyr. (Untertrave 111/112). Žinantieji jo likimą 
prašomi siųsti žinias ten pat.

PASKOCINIENĖ — Stripeikitė Elena — gyv. Lands
hut, Lehbuhlstr. 5 — ieško vyro Paskočino Vaclovo iš 
Šiaulių — Skuodo ir brolio Jono Stripeikio iš Joniškio

KINDERIS Eduardas — gyv. Schweinfurt a/M, Th. 
Fischerpl. Lith. DP Camp — ieško brolio Vytauto Kin- 
derio ir pusbrolių Kazimiero ir Prano Kinderių. Žinan
tieji ką nors apie juos — maloniai prašomi pranešti.

ILJISEVICIENĖ — Jasienė J. — gyv. Bug b. Bam
berg 51 — ieško sūnaus Jaso Henriko (buv. Luftwaffeje, 
prieš kapituliacija išvykusio iš Greifswaldo į Berlyną. Bu
vusius kartu ir žinančius ką nors apie Jaso likimą prašau 
atsiliepti duotu adresu.

URBUŠEVICIUS Jonas — gyv. Fuldos DP Camp 
(Lith) — ieško savo šeimos-paskutiniu laiku gyvenusios 
Leipzige.

KRAUZIENE — Kumetaityte Augustina, gyv. Fulda, 
Lit. Lager — ieško brolio Gustavo Kumetaičio.

GALECKIENE Antonia, gyv. Neuzes 1, 6. Ansbach — 
ieško sūnaus — Galecko Henriko (gim. 28. 4. 1924. Kaune 
ir gyv. Vilniuje). 1945 m. vasario mėn. pradžioje buvo 
Dresdene. Žinantieji ką nors — malonėkite pranešti mo
tinai.

CERNIAUSKALTĖ BIRUTĖ iš Panevėžio, dabar: 
Wiesbaden, D. P. Lith. Camp., prašo atsiliepti gimines 
ir pažįstamus.

UKMERGIEČIAI, kas žinot apie Bronislovo Gudelio, 
1938 metais grįžusio iš JAV, likimą, prašomi pranešti 
„Mūsų Viltis" redakcijai. Jis yra paieškomas sūnaus, 
JAV armijos kario.

Lietuviai, gyv. Austrijoje, Spittal (Drau) -— DP 
UNRRA Camp — Baracke 6a — ieško:

BRAŽINSKAS St. ieško brolio Juozo Svirupskio iš 
Marijampolės,

ARTIMAVICIUS Juozas ieško brolio Felikso,
ANUŽAITIS Viktoras ieško Emilijos ir Juozo Garbų,
TELYCĖNAS Mamertas ieško tėvo Telyčėno Augusto, 

motinos Telyčienės Marijos, brolio Juliaus Telyčėno ir 
kitų pažįstamų.

MONGIRDAS Antanas, gyv. Kiel — Fr — ort, Baltic 
States Camp, — iš Šeduvos miesto, ieško brolių Liudo 
ir Juozo ir draugų: Skromanto Felikso ir Žulpos Jono; 
visi iš Šeduvos miesto.

MUSŲ VILTIS — lietuvių kultūros *ir informacijos laikraštis. Leidėjas — ats. redaktorius — A. Vilainis —Šidlauskas. Redakcijos ir administracijos adresas: Fulda, 
Lietuvių stovykla, Moselstr. 11. Redakcija ir admini stracija interesantus priima darbo dienomis: 10—12 įrl4—16 vai. Paskiro numerio kaina RM 1,50. Spausdi-

> narna spaustuvėje Parzeller & Co., vormals Fuldaer Actiendruckerei, Fulda. ‘
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12 psi. Mūsų Viltis

flip 35$
Nr. 21—22

UNRRA - musu globėja
(Atkelta iš 3 psl.) 

vienu metu 138 skyriaus žinioje' buvo 9 stovyklos: 
3 žydų, 3 lenkų ir, įskaitant patus, 3 pabaltiečių stovy
klos, be to, DP ligoninė. Stovyklas Nr. 1 ir 4 uždarius, 
dabar liko dviem DP stovyklom mažiau.

Užsiminus apie UNRRA - os 138 skyriaus veikimo 
šakas, išvietintųjų asmenų kultūrinę veiklą ir kt., p. 
Direktorius pareiškė:

— Sunku suglaustai nusakyti mūsų veikimą ir tos 
veiklos sritis Fuldoje bei atvejus, kuriais mums iŠvie- 
tintieji asmenys padėjo. Tačiau atkreipti atitinkamą 
dėmesį į jaunimą jau yra geras pavyzdys. Tad mes vi
suomet buvome dėkingi už šioje veiklos srityje mums 
suteiktą pagalbą, kurią mes patyrėme iš gydytojų, med. 
seserų bei žemesniojo medicinos personalo ir taip pat 
iš pačių pirmųjų įvairių tautybių pacientų, kurie pačioje 
darbo pradžioje parodė reikiamą pasitikėjimą.

— Bendradarbiaujant su UNRRA - os skyriumi, 
YMCA - os surengtosios sporto ir teatro varžybos labai 
gerai pavaizdavo įvairias tautines grupes. Kai kiekviena 
tautybė turi ką nors, savito parodyti, gali visos sujungu
sios jėgas pasireikšti.

— Kiekviena DP stovykla turi savo kultūrinius ir 
sportinius komitetus ir visose stovyklose veikia moky
klos bei kursai. Mokykloms UNRRA - os 138 skyrius 
stengiasi parūpinti reikalingų medžiagų.

— Mūsų veikla skirstosi į daugelį sričių: medicinos, 
administracijos, aprūpinimo, prekių sandėlių, transporto, 
gerovės ir t. t.; kiekviena darbo šaka turi savo problemas 
ir yra reikalinga išvietintųjų žmonių pagalbos įvairiais 
būdais. Vienas iš mūsų didžiausių sunkumų yra pakan
kamai gauti maisto ir drabužių; ypačiai dabar, kai 
visame pasaulyje maisto davinys mažinamas, ir išvietin- 
tieji asmenys turėtų suprasti, kad normos yra sumažin
tos ir, galimas dalykas, dar bus mažinamos. Tad išvre- 
tintieji asmenys sunkią maitinimo padėtį turėtų suprasti 
ir lengvinti mūsų darbą, vengdami skirtąjį maistą nea- 
todairiškai aikvoti, o priešingai — gautąsias normas 
sunaudoti kiek galima rūpestingiau.

Užsiminus apie darbą, p. Direktorius pareįškė, kad tai 
viena iš opiausių problemų ir UNRRA - os skyrius turi 
keletą projektų, kurie svarstomi, ieškant geriausio būdo 
aprūpinti mitsų žmones darbu jų pačių gerovei, šiuo 
metu yra tik atskiros stovyklos, kuriose 100% gyven
tojų turi darbo: tai dvi žydų stovyklos, kurios per trum
pą laiką atliko tikrai didelį darbą. Ten jie dirba savo 
bendruomenės gerovei, o ne savo naudai; jie dirba tam, 
kad patys prisitaikytų prie būsimojo savo gyvenimo.

— Gal būt, didžiausias mūsų linkėjimas yra, kad 
išvietintųjų asmenų poilsio laikas būtų leidžiamas pana
šiai ir toliau, ir visose stovyklose būtų dirbama taip, kad 
ateitis Jūsų neužkluptų nepasirengusių savo tėviškių at
statymui ar naujam gyvenimui. O kai Jūs nebebūsite 
UNRRA-os 138 skyriaus globojami, kas gi iš mūsų ne
prisimins Jus draugiškai ir nuoširdžiai? ! — baigė pa
sikalbėjimą p. Direktorius.

Mss. S. C. AKERS 
Gerovės sk. Viršininkas

UNRRA 138 Team (pirmoje eilėje iš kairės į dešinę): p. A. R. C. Prentis — Direktorius, p. Dr. M. Schroder 
— Gydytoja, p. H. Waldmae — Administracijos sk. tarnautoja, p. S. C. Akers — Gerovės sk. Viršininkas, p. 
B. Stevenson — Gerovės sk. viršininkas; (antroje eilėje) p. M. Petitjean — Vicedirektorius, p. C. A. Wolf — Ap
rūpinimo sk. viršininkas, p. Lauerson — Transporto sk. viršininkas, p. S» Robel — šoferis,, p. A. Adcock — Ad- 

'ministracijos sk. viršininkas. x

Iš pareikštųjų minčių matome, kad mūsų globėjai 
rūpinasi ne tik dabartiniu mūsų gyvenimu, bet ir mūsų 
ateitimi. Ar tai nėra paskatinimas ir mums dar 
daugiau atkreipti dėmesį į ateitį ir jai tinkamai 
ruoštis? Turėjome gražaus poilsio ištisus metus, 
pradėdami antruosius UNRRA - os globoje gy
venimo metus, įsijunkime visi į darbą — kultūrinį, mo
kymosi, profesinio pasiruošimo bei pasitobulinimo ar 
net fizinį darbą. Ėmusis darbo, sumažės pavojai išklysti 
iš tiesaus lietuviško kelio ir neatrodys tokios ilgos skur
džios dienos ištrėmime.

save šių žinių: 1) adresą, 2) kuriems leidiniams šiuo 
metu rašo, 3) ar turi Sąjungos nario pažymėjimą.

Laikinas Valdybos adresas: (14) Tubingen, Fdhr- 
bergstr. 2II, Dr. J. Pajaujis.

L. Ž. S - gos Valdyba

NAUJAS LEIDINĖLIS MUSŲ JAUNIESIEMS
Wiesbadene susikūrusi „Giedros* leidykla neseniai 

išleido mūsų jauniesiems skaitytojams skirtą 40 psl. Jono 
ir Adolfo Mekų parašytą knygutę „Trys broliai*. Didesnę 
leidinio dalį užima tuo pačiu pavadinimu 3 paveikslų 
su prologu liaudies pasakų motyvais parašytas vaidini
mas. Be to, leidinyje dfcr yra apie desėtkas pasakų, 
parašytų lengvu, gražiu stiliumi, kurių kelias dail. V. 
Adamkevičius pailiustravo. Tik jaunimui skirtame lei
dinyje iliustracijos ar ne per daug moderniškos? . . .

Šiaip knygutė išleista gražiai ir jaunam lietuviui skai
tytojui padarys didelį džiaugsmą.

CIURLIONIEČIŲ KONCERTAS ŠTUTTGARTO ' 
RADIOFONE

Liepos 19 d. 17,45 —18.00 vai. „Čiurlionies** vardo 
meno ansamblis Štuttgarto radiofone turėjo koncertą, 
kurio metu buvo išpildytos lietuvių tautinės dainos.

Liepos 26 d. 17,45 —18.00 vai. per Štuttgarto radio, 
banga 523 m., vėl bus transliuojamas to paties ansamblio 
lietuviškų dainų koncertas.

LIETUVIAMS ŽURNALISTAMS
L. Ž. S - gos narių visuotinas susirinkimas nutarė at

gaivinti S - gos veiklą ir išrinko naują Valdybą, Re
vizijos Komisiją bei Garbės Teismą.

Susirinkime nedalyvavusieji ir anketų neužpildžiu- 
sieji Sąjungos nariai, kurie ir toliau dirba žurnalistinį 
darbą ir nori priklausyti Sąjungai, prašomi suteikti apie

Mr. C. A. WOLF 
Aprūpinimo sk. Viršininkas
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