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Susibarus didesniam lietuviu tremtinių skaičiui į sargybų, 
inerijos. bei darbo kuoras ir bedirbant naująjį darbą iškilo 
a eile klausimų, kuriuos būtinai reikėjo aptarti, o norint iša 

laikyti aukštame lygyje pareigingumą, tenka ieškoti būdų pasireiš- 
kusioms negerovėms pašalinti, o taip pat tarnybiniais laimėjimais 
pasidalyti. / .

Šios mintys iniciatorių būrį ir paskatino išleisti šį 
laikraštėlį.

Suprantama, kad be to pagrindinio tikslo, kuris buvo aks
tinu šio laikraštėlio pasirodymui, "ŠAUKLYS" stengsis at
likti ir kitus nemažesnės reikšmės 'uždavinius,“kaip ryšio palai
kymas, informacijos, saviauklis ir t.t.

Kol kas ^Sauklys^ išleidžiamas neperiodįniu leidiniu ir 
ar jam lemta bus virsTi“periodiniu, priklausys nuo daugelio prie- 
žąsčių, ne nuo mūs pareinančių.

Norėtųsi, kad "ŠAUKLYS, būtų artimiausias, kiekvieno kuo
pos vyro draugas, bet Tai pavyks tik tąsyk įgyvendinti, kai visų 
kuopų vyrai, gebą valdyti plunksną, savo mintimis-straipsniais, 
informacijomis, žinutėmis jį rems.

Nors "ŠAUKLYS" savo turinių negali patarnauti platesnei 
visuomenei ir liks ištikimas savo kuopi], vyrams, bet turi drąsos 
kreiptis į rašytojus, poetus, visuomenininkus, karius, kad jie 
savo patyrimu, lakiomis mintimis padėtų "ŠAUKLIUI" nugalėti pir
mąsias kliūtis, jį paremtų, už ką jis iš mlsTo taria lietuvišką 
ašių.

Redakcija labai atsiprašo už visas klaidas, kurios įsibrio- 
vė, bet tai, ne dėl pastangų ar stropumo stokos, bet dėl nepatyrimo 
nes.šį darbą dirba ne tos rūšies specialistai, o pareigos ir 
spausdinto žodžio mylėtojai.

Tačiau tikėdamiesi paramos, visu lietuvišku veržlumu dr 
šio darbo giliu.supratimu žengiame pirmuosius žingsnius turėdami 
viltį, kurią kiekvienas lietuvis puoselėja savo širdyje.

Šia proga Redakcija laiko malonia pareiga .tarti širdingą 
padėkos žodį globojančios stovyklos spaudos skyriui ir p.p.M-nei, 
K-jai, S-ui, A-iui, o ypač p.'Sl-nui už didele paramą darbą pra
dedant. . ■
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L A R B A PRADEDANT.

Yra sakoma,kad kiekvieno darbo pradžia yra sunki. Iš ki
tos pusės - darbą pradėti, reiškia, pusę jo jau“ padaryti. Mušti 
laikraštėlio sumanytojams, tur būt. tinka pirmasis teigimas. 
Nuoširdžiausiai linkėtume, kad ,jij. darbe antrasis tvirtinimas pil
nai- išsipildytų. Tačiau tas gali įvykti tik tuo atveju, jei ką 
nors užsibrėžto pradėjus nesustojama pačioje pradžioje arba net 
pusiaukėlyje, bet einama pirmyn, kad ir, kaip"vaizdžiai sakoma, 
per lavonus. Neveltui teigiama: norėti - galėti. .

Todėl pasiiyžėlių būreliui pirmon eilėn linkėtina'nepri
stigti noro, nepaboti sunkunnĮ ir nenusimintį dėl pirmųjų nepa
sisekimų ar nusivylimų. 0 pastarieji akmenys vargu ar išvengti- 
ni taip sunkiame ir atsakomingame spausdinto žodžio leidimo ke
lyje.

Nelengvo darbo imasi .Čauklys. Ir tremties sąlygos ir ai
bės kitiį kliūčių jo laukia. Tačiau Tėvynės Meilė, Tėvynės ilge-/ 
sys, Kenčianti Lietuva, jos skausmai ir vaijgai yra akstinas 
ryštis visa kam, neišsilenkti jokių kliūčių ar sunkumų.

Sali kas paklausti: koks gi tikslas ir kokia nauda to
kiose dygiose aplinkybėse leisti į mūsų tremtinių padanga .dar x 
vieną šauklį, kuris nieko naujo neprasimaries ims kartoti tuos 
pačius visiems mums jaū gerai žinomus, girdėtus žodžius?

- Norime manyti, kad taip neturėtų būti. Težino jaunas 
šauklys ir tepaskatina jį tai, kad jo balsas, kad ir kaip silp
nai pradžioje butų girdimas, vistiek bus girdimas ir jo žodžiai, 
kurie gi kiekviename mūsų yra įsisunkė į kraują ir yra nešio
jami širdyje, pajėgs prakalti tą tik tremtyje atsirėdusiąxkas
dieniškumo, suraedžiagė. jimo ir asmeniškumo kevalą. G-al jam varg
šui teks kiekvienam musų atskirai šaukti į ausį, bet jis šauks 
.iEdžius, šventus žodžius. Ir Kudirkos Varpas neiškart ir ne vi
sus prikėlė iš.taip ilgai, giliai ir kietai miegoto miego. Mū
sai .šaukliui reikės pavartoti nekasdieninius, bet aštresnius ir 
nemalonius žodžius, užtat jie greičiau pajėgs pasiekti užsida
riusius savo kevale tautiečius ir padės"tą kevalą numesti.

Pradžioje tenkinsimos savo negausia bendruomene, į ku-' 
rtą tara tikrų aplinkybių dėka teko mums susimesti, kurioje jau 
penkis mėnesius gyvename ir dirbame. Žinome, kad čia mūsų tarpe 
yra pasiryžėlių - šauklių, ir yra ir bus, kas jiį balso klausys , 
ir jų žodžius dės į širdį. Nuo vienų ir kitų pasiryžimo ir iš
tvermės priklausys užsibrėžto uždavinio pasisekimas.

Nepritrūkti pasiryžimo ir ištvermės - nuoširdžiausias 
->-<ujagimlui linkėjimas. - ,

Kuopos VALAS
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IR ŠIS NTSTT ŽODIS LIETUVAI TĖVYNEI

Musų tremtinių pilkoje kasdienybėje štai vėl švystelėjo 
naujas rao.su kultūrinių pasireiškimų spindulys - lietuvių trem
tinių ”civilinės gvardijos” spaudos žodis.

Tuo tarpu neteka savo Tėvynės, namų, giminių ir turto, 
mo.su tremtiniai energingai imasi kultūrinės veiklos, kuri jiems 
nedraudžiama, ir per kurią jie gali ne tik patys stprėti, bet 
ir viešai reikšti savo nelaime, skriaudas, skausmus ir aspiraci
jas. Šį kultūrinė veikla bujoja visose lietuvių tremtinių sto--;^ 
vykiose, nuo jos neatsilieka ir raosų "skrajojančios stovyklos" - 
lietuvių sargybų kuopos. Jos ne tik neatsilieka nuo kitų stovyk
lų, bet kai kuriais atžvilgiais net pralenkia jas ir pirmauja. 
Kultūrinė veikla teikia mums ir stiprybės, ir vilties, ir paguo
dos, t.y. visų tų dalykų, kuriiį mes negalime rasti pokarinio pa
saulio apsiniaukusiame akiratyje. Juk šiuo metu pasaulyje beveik 
visi yra nepatenkinti•dabartiniu nepasitikėjimu, įtarimų, nesu- 
.kalbanumo, grasinimu, susiskaldymo, nė teisės ir teisingumo, bet 
jėgos, apgaulės ir .melo viešpatavimo, neramumų ir ginkluotos tai
ko s'pereinamuoju laikotarpiu.’ Visi ruošiasi kaž kokiems naujiems1 
sukrėtimams. Tik vieni mano,...kad naujas didelis, sukrėtimas galė
tų greičiau padaryti galą visoms negerovėms, tuo tarpu kiti, ne- 

‘ atmesdami tokio sukrėtimo galimumų, mano, kad reikalinga didelė 
kantrybė, bejausmis realizmas, dar didesni kompromisai, nuolai
dos ir atsisakymas nuo mažesnių gal ir teisingų principų dides
nių reikalij labui. Kas yra teisus, dabar nespresime ir neišpręsi- 
roe. Viena tik galima pabrėžti, kad daugumas tų, kurie karą yra 
laimėję, naujo karo nenori, tuo tatpu šio karo nekaltos aukos, 
kurių kraštai liko okupuoti, jų valstybinis ir kultūrinis gyve
nimas sugriautas, laisvė atimta, gyventojai prispausti, išblašky
ti,i išvyti iš savo namų ir tėvų žemės, yra nusivylusios nugalė
tojų .teisingumu, gražiais teoriškais Šukiais ir įvairiausiomis 
pasaulinėmis konferencijomis ir mano, kad gal tik naujas didelis 
sukrėtimas galėtų pašalinti pribrendusias negeroves .prablaivinti 
pritvinkusią atmosferą ir sudaryti naują pagrindą\įsiviešpatauti 
pasaulyje tikram teisingumui ir palaimintai taikai.

Mums, lietuviams, kaip buvusio karo ir jo nethisingų iš
davų aukoms, tenka girdėti iš svetimųjų priekaištų, esą mes lau
kiame ir norime karo. Tai yra netiesa. Mes karo nenorime. Mes 
norime taikos, bet teisingos taikos, kuri atitaisytų buvusio ka
ro.ir dabartinės ginkluotos taikos Lietuvai padarytas nelaimes, 
grąžintų lietuvių tautai laisve, surinktij svetimųjų išblaškytus 
mūsų tautos tremtinius iš įvairitį pasviečių, iš Europos ir Azi- 
.jos, į mūsų tėvų žeme ir leistų mums savo namuose patiems šeimi
ninkauti ir gyventi taip, kaip mes patys norime, bet nekaip kiti 
yra pasišovė mus stumdyti, mokyti ir tvarkyti. Mes norime šį 
tikslą pasiekti taikiii būdu. Ar gi gali būti koks nors rimtesnis 
pagrindas mus už tai kaltinti? Ne. 0 vis.dėl to kai kas mus ir 
už tai kaltina.'Ne tik kaltina, bet ir baudžia. Štai visai nese
nai, kaip praneša "Dona” iš Berlyno, prancūzų licenzijuotas laik
raštis "Kurier" rašė, jog aukštas rūstį pareigūnas, Karaliaučiaus 
srities civilinės valdžios viršininkas gen. Zacharenko oficialiai
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ir viešai yra -pareiškęs, kad lietuviai už priešinimus  ̂rus eras''-'' ' 
dėl Lietuvos prijungime? prie Tarybų Sąjungos esą baudžiami ir 
tremiami iš Lietuvos į kitus kraštust

Skauda mums širdis tokias žinutes skaitant.
Bet turime ir džiuginančių reiškinių. Tuo laiku, kada 

vieni pasaulio galiūnai lietuvius, ir ypatingai musų tremtinius, 
be j-;kio pagrinde kaltina, tuo pačiu laiku kiti nepalieka mus 
tik vieno Dievo valiai, bot rūpinasi mumis ir globoja mus nę tik 
medžiaginiai, bet ir moraliniai. Štai š.m. kovo 18 d. "New York 
Times" išspausdino savo korespondento p. A. Schmidt'o platų 

•straipsnį., pavadintą "D? civilinė gvardija - raktas į okupaciją”, 
kuriame masiį sargybų kuopos ypatingai gražiai ir palankiai verti
namos. Straipsnyje rašoma, kad amerikiečių okupacinės kariuome
nės Nurnberglo srities vadas, sargybų kuopų steigimo pionierius, 
brig.gon. Jjeroy H. Watson yra pamiškes, kad ”DP civilinė gvar- 
.iija esanti nuostabus laimikis pėdei Šamui", ir kad toje gvar-, 
zdijoje tarnaują baltai kietai dirba, esą sąžiningi, net paklus
nesni, negu patys amerikiečiai. Visi mes atsimename, kokius gra- 

. žius atsiliepimus yra gavusios mūsų kuopos jų mokykloje, kur jos 
buvo rekomenduojamos kaip pavyzdys net kitoms tautybėms.

Tokie pagyrimai neturėtų mus per daug stebinti. Juk dauge
lis mu.su esama tarnavę Lietuvos kariuomenėje. 0 lietuvis karys 
juk visais laikais, žiloje senovėje, Lietuvos didžiųjų kunigaikš
čių gadynėje, sujungtoje Lietuvos-Lenkijos valstybėje, Rusijos 
carų viešpatavimo Lietuvoje laikais, Nepriklausomoje Lietuvos 
Respublikoje, pirmojo ir antrojo pasaulinių kartį metais ir apla
mai visada ir vįsur yra pasižymėję skaip ištvermingas, drąsus, 
sumanus, kietas ir visais atžvilgiais geras karys ir kovotojas, 
raį liudija mūsų istorija, tai žinome mes patys, taip atsiliepia 
.'•pie mus ir svetimieji, ne tik rausiį draugai, , bet ir musų priešai. 
Lietuvis karys yra labai geras, brangus ir ištikimas įrankis gero 
vado rankose. Nemanykime, kad įvairios okupacijos, persekiojimai, 
kalėjimai, koncent.raci jos ir darbo stovyklos,z ištrėmimai, privers
tinas tarnavimas svetimose kariuomenėse ir įvairios kitos bėdos 
ir nelaimės yra palaužę lietuvį karį. Kaip tik atvirkščiai: jis . 1 
liko dar labiau užgrūdintas ir kietas0 j,.i atsirado vienas 
kitas, kurio fizinės bei dvasinės jėgos suklupo po nepakeliama 
našta, ir jis turėjo apleisti rikiuotės gretas, tai tokiiį ne
smerkdami galime tvirtinti, kad nuo to likusi rikiuotė dar la
biau susicementuos ir sustiprės.

Ne tik buvęs mųsų karių auklėjimas, bet ir daugelio ka
rių praeitas įvairių kančių pragaras ir kruvini Kryžiaus ke
liai sudegino juose, kaip ir daugelyje mūsų tautiečių, savitar
pio antagonizmo liekanas. Todėl mes atmetam viską, kas mus ski
ria ir priimam tik tai, kas mus jungia. Tai yra teigiamas gero 
kario privalumas, kada jis, toleruodamas kitus, išskyrus savo 
tautos priešus, ir gerbdamas kiekvieno savo tautiečio vienokius 
r-r kitokius įsitikinimus, pats iškyla aukščiau partinių bei gru
pinių skirtumų, skaitydamas juo ne pirmaeiliais, bet trečiaei
liais. Žemiškuose reikaluose mums pirmoje eilėje yra savo Tėvy
nė, po to visi savo tautiečiai, kurie juk yra mūsų bendros šei
mos nariai, musų broliai ir seserys-, i± tik po to visi kiti 
reikalai. • 1 •

Jei Tėvynės ir tautos reikalai pas karius visur stovi 
pirmoje eilėje, tai ne kitaip turi būti ir yra ir musų sargybų 
kuopose* Mes ir čia neužmirškime, kad esame lietuvių tautos 
atstovai ir jos reprezentantai.

Su.tokiomis mintimis mes atliekame savo tarnybines pa
reigas, tų minčių vadovaujami mos dirbame, tarnaujame ir rep- 
r.zentuojaraės, tos pačios mintys dominuoja visoje musų kultūri- 
ui.je vpikloje., jos atsispindi ir šiame prūsų spausdintame žodyje.
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LIETUVA MUSU TĖVYNĖ !

Ir ateityje, vis tiek, kur mes bebūtume, ar dar likę kuopose, ar 
išė ję iš jų, ar vėl-atsidūrę tremtinių stovyklose, ar pateka į 
kitus daug tolimesnius kraštus, visur ir visada m s dirbsime Lie
tuvai ir visur šaukte Šauksime:

Vargingos Tėvynes vargingi vaikai 
Nekeikime savo skausmungo likimo! 
Mūs kruvinos skriaudos ir dygūs vargai 
Ir liūdinčiais kryžiais pasvyre kanai <- 
Tai sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo.

Putinas
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TREMTINIO GODOS

Čionai aš vienas be tėvynės 
Ir be mergaitės mylimos. - 
Sirpsta pakrantėj uogų pynės 
Svetimas džiaugsmas tau pamos.

Svetima saulė ir alyvos, 
Ir jazminų balti žiedai, • 
Ir tos svajonės žvalios gyvos 
Ir tie šventi buvo vardai.

Sustos prie kelio - svečio, tuščio 
Kur tu tik virnas juo žengi.
Ir vėl pažvelgs tos akys rūsčios
Ir įkyriai jos klaus -"argi”

Ar neturėjai savo žemės?
Ar ne didvyrių tu ainys?
Ar tau ne garbe laumės lemia?

. ;Ar nepašauks tavęs žinys

Švytriu kardu smagiai sumotj.
Ir įsiliet į kavalkadą?
Ir 'vieškeliais saulėtais joti, 
Laisvei tautos bųti už vadą?

Ir kai dulkėtas ir pavargęs 
Sustosi tu prie tėvo vartų, 
Išeis sesutė geltonkasė 
Meilų žodelį tau pratarti.

Žydės bijūnai ir alyvos,
Ir '
Ir
Ir

jazminų baltų žiedaij 7 
tave šauks tos akys gyvos, • 
glamonės mieli vardai.

—oOo
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LIETUVIŲ _TAUT\_ KAJ0.TU _ KŲLIĮTOSB

•Žmonijos istorija maža žino tautų, Kurios amžių bėgyje 
būtų tiek kentė jųsios, kaip lietuvių tauta, Nu'o neatmenamų lai- ■ 
kų gyvendama Baltijos juros pakrantėj.e, užimdama plotą nuo Dau
guvos iki Viskos, lietuvių tauta jau XII šimtmetyje pasidarė tuo 
slenksčiu, kuris’skyrė Vakarų kultūrą ir pasaulį nuo Rytietiškojo 
pasaulio, kuris visą laiką buvo neramus, kuriame judėjo klajok
liškos tautos ir laibas nuo laiko. veržėsi į Vakarus, ieškodamos 
grobio ir patogesnių-gyvenamųjų vietų, lietuvių’tauta, savo nera
mių rytinių-klajokliškų arba'pusiau klajokliškų kaimynų puolama, 
o taip pat turėdama gintis nuo germanų puolimų iš vakarų jau XII 
amžiuje pradeda telkti savo skaitlingas gentis aplink vieną Di
dįjį Lietuvos Kunigaikštį ir susivienijusios sukuria galingą Lie
tuvos valstybęŠi valstybė vienu ir tuo pačiu metu sulaiko ties , 
Nemunu besiveržiančius į Rytus germaniškuosius kryžuočių ir kala
vijuočių ordinus, praradusi prusus ir iš dalios jotvingius, ne
tekusi šiaurėje latviškųjų genčių, stabilizuoja savo vakarų ir' 
šiaurės sienas ir Rytuose- sug<-«oa ne tik apsiginti nuo visos sla
vų žemės pavergusių'totorių, bet daugelį slavų kunigaikštijų,pa
ima savo globon ir sėkmingai joms vadovauja. Lietuvos valstybė 
išsiplečia nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų, ji sudaro tikra užtva
rą kultūrojantieras Vakarams prieš vis•besiveržiančius į juos kla
jokliškus Rytus, Lietuvos valstybė apsaugo Vakarus ir jų kultūrą 
ie tik nuo totoriškųjų ordų XIV ir XV šimtmečiuose, bet taip pat 
vėliau, saugo Vakartį Europą "nuo turkų.invazijos. Tose kovose su 
laukiniais Rytais Lietuvos valstybė, sudeda daug kraujo aukų, pa
kelia didžiausias medžiagines išlaidas ir priešams įsiveržus 

'kenčia didžiausius savo žemių.' nutariojinus. - . .
Lietuvos Didieji Kunigaikščiai sugeba ne tik savo žemes 

valdyti, jie pasirodo kaip sumaniausi politikai, moką organizuoti 
• koalicijas ir prieš klajoklius Pytuose ir prieš' germanus Vakaruo
se. Ukrainos kunigaikštijos, kurios įėjo į Lietuvos valstybės, 
jei tai galima pasakyti sąjungą, niekad nebuvo pasiekusios tokio 
gerbūvio ir niekad nebuvo gyvenusios tokio kultūrinio pakilimo, . 
tokios tautinės laisvės ir tokio savarankumo kaip Lietuvos Didžių
jų Kunigaikščių laikais, UKramos istorikai ukrainiečiai dar ir . 
šiandien, objektyviai vertindami Didžiosios Ukrainos gyvenimą 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos ribose, pripažįsta, jog tai 
buvo Ukrainos žydėjimo laikai, kada Ukraina buvo’ savarankiška ir 
kai tūriniai-ir tautiniai ir politiniai. Lietuvių tauta anuomet 
buvo tas branduolys, kuris,gindamas savo ir visų Lietuvos Valsty
bę sudarančių tautų laisvę ir saugumą, dėjo didžiąją aukų ir iš- 
— . f \

Paveiksle - vieną''1541 m« birželio mėn® rytą,
T'ieš. ’Dail., B. Žiedo ’ > ' ■ ' '
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teklių dalį, Tad ar- tenka stebėtis, jei tautos, kurios anuomet . 
nudūrė tik Lietuvos Valstybės dalis - ųkiainiečiai, gudai - amžių 
-i-gyje gausėjo savo skaičiumi tuo tarpu kai lietuvių tauta nukrau
juodama kovose savo skaičiumi ne tik nepadidėjo, bet dargi per il-
vs šimtmečius sumažėjo, nors tautos dvasia pasiliko tokia pat 1
stipri ir atkakli, nebijanti pavojų, pasiryžusi aukotis, sugebanti 
n; tik pati tvarkytis ir valdytis, bet ir kitiems vadovauti.

Lietuviui laisvė visuomet bUvo> šventas reikalas, Nuo proamžių ' 
L-lorantingas kitataučiams, respektuojąs savo kaimynus, iaokąs su 

■ jr-is sugyventi ir didelius'politinius reikalus sąjungoje su savo ■ 
• •’imynais'spręsti, lietuvis išlaikė savo savaimingą būdą, savo pap- 
pročius, savo ‘savaimingą kultūrą, savus įsitikinimus. Kietų isto
rinių sąlygų spaudžiamas, viską savo'sunkiu darbu įsigydamas, lie
tuvis buvo ir liko kietas, užsidaręs savyje, bet niekad neatsiža- 
das, kad .yra jo paveldėta, kas yra jo sunkiu patyrimu ir darbu įgy
ta, ką jis laiko savo pagal teise,.

Būti laisvam, turėti savo nepriklausomą valstybe, lietuvis * 
laiko istorinės praeities ir dabarties, o taip pat Dieviškosios Ap- 
vaizdos jam suteiktą neginčijamą teisę. Todėl, kai Lietuvos Valsty
bė buvo gyva, jis gynė, ja visomis savo išgalėmis ir visais savd 
ištekliais., Kai toji valstybė pateko svetimam Rusij imperijos jungan, 
l’etuvis ruošė sukilimą'po sukilimo - 1830, 1863, 1905 metais.

atsirado viltis nuo Rusų imperijos jungo išsilaisvinti, lie
tuvis 1918^20 metąis nepadėjo ginklo, kol buvo Nepriklausoma Lie

tuvą atstatyta. Ir tokių kovų, kur mažą trijų railijonij nesiekian
ti savo žemėse tauta gintųsi nuo didelės 200 milijonų tautos, 
istoriją žino maža. Tai yra geriausias-liūdijimas tautos heroišku- 

. , tautos meilės laisvei ir nepriklausomam gyv.minui. Tokia tauta 
■ gali būti svetimųjų vergiame, nes ji geriau žųsta kovodama, bet » 

.. o pasiduoda . •
Ir visos tos istorinės tiesos apie lietuvių tautą fone, ten* ' 

pažiūrėti į visus tuos dramatiškus įvykius, kurie lietuvių tau
tę ištiko nuo 1940 metų birželio 15- d,, kai iki dantų apsiginklavu- 
fi. Rusija užgrobė Nepriklausomą Lietuvą ir pavergė lietuviiį tautą* 
.'■psta po klastės ir melas po melo turėjo paneigti visą lietuvių 

L įtos isteriją ir įtikinti pasaulį/ neva Lietuva.savo noru atsiža- 
•■.jusi laisvės. Bet kad tai gryniausias melas ir gryniausias pra- . 
oi'ianymas liudijo patys okupantų žiaurumai, nukreipti prieš lie- 
4-rių tautą. Visųpirm, skaitlingi lietuvių inteligentų areštai.

masinis 40.000 lietuvių ištrėmimas į priverčiamuosius. dar- 
; Sibire, kur jiem buvo paruošta lėta mirtis ir išnaikinimas, 

•čia, turėjusiojo įvykti, bet prasidėjusios karo sutrukdytieji 
'<• 700.000 lietuvių ištrėmimas. Juk tai ketvirto ji dalis visos 
j..■'.tuvių tauto,s ir tai šviesesnioji dalis, galinti likusiems trim 
■.'otyirtadaliaras vadovauti. 0 tai rodo, kad pr-ijungimas-nebuvo sa- 
roriškas, kad Lietuvos prijungimas prie Rusijos buvo įvykdytas 
s.'ur-tu ir prievarta, buvo įvykdytas žiauriausiu teroru. Ir kiek 
b iševikai^neklastotų faktų, kiek jie neskleistų melo pasaulyje, . 
laisvasis ir kultūringasis pasaulis netiki, jis žino, kad lietu- 

i- viv tauta rusų buvo išprievartauta, pavergta ir tebovergiama ir 
; t'liau. ' -

Tauta, kuri vieno rusiškojo okupanto buvo taip skaudžiai 
.vaikinta ir kuri atėjus antram vokiškajam okupantui sugebėjo 

j, 1’ efektyviai pasipriešinti, gali didžiuotis. Lietuviai yra 
-ik vieninteliai Europoje-, kurie nebodami grasinimų, kalini- 

:traminu ir mirties, pasipriešino vokiškajam okupantui ir ne
leido jam sudaryti lietuviškiįjų SS legionų^ Lietuvių tauta atsi- 

ė kovoti už-svetimus jai ir visai žmonijai priešingus naciškuos 
r "s reikalus nors pati skaudžiai dėl to nukentėjo, netekdama apie 

• 000 savo piliečių. Pasaulis tai turi įvertinti, bet jis taip
■t turi žinoti, jog lletuvįiį tauta su vokiškuoju okupantu kovoja
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ne tam, kad ją vėl' pavergtų rusiškasis okupantas, bet tam, kad 
jo norėjo būti laisva ir gyventi savo nepriklausomoje valstybėje, 4 
tam kad tikėjo -Didžiųjų Laisvųjų Demokratinių Vakarų pažadams.
Tiems p'ažadams tikėdama lietuvių tauta dar ir šiandie nepasiduo
da svetimųjų atėjūnų jai primestam likimui. Tikėdamosi atgauti 
laisve, lietuvių tauta dar ir šiandie tebekovoja Lietuvos miš
kuose su atėjūnais, eina į kalėjimus, yra tremiama į Sibirą 
vergų priverčiamiems darbams, bet nenustoja vilties"susilaukti 
sau ir savo, valstybei laisvės aušros, nes laisvė lietuvių tautai 
yra pats brangiausias tikslas gyvenime ir jei nėra laisvės, tai 
neb.era nieko.-

/ Ir lietuvių tauta šiandie žino, kad savo kovoje dėl lais
vės ji. nėra viena, kad-taip pat ir kitos tautos, buvusios lais
voj ir sudariusios nepriklausomas valstybes, yra šiandie to pa
čio žmonių ir tautų laisvės priešo pavergtos, kad ir jos kovoja ... 
už.savo laisvę, kad Didieji Demokratiniai Vakarai yra pavergtų
jų. tautų -pusėje ir kad išsaus rytas, kad įsigalėjęs melas, ap
gaulė, ^prievarta, žudynės turės baigtis ir užleisti vieta tie
sai,' zmoriilkumui, laisvei. To ryto lietuviiį tauta lattkia ir jo . 
laukia'taip pat ir kitos pavergtos tautos, o kol jis dar neiš
aušo, lietuvių tauta su melu, piktu, su vergija, su blogiu kovo
ja, nors dėl to jai tenka pakelti nežmoniškas kahčias, nors ten
ka sudėti skaitlingas aukas. Lietuviiį tauta ir šiandie, kaip'am
žių bėgyje tebestovi prie Baltijos juros ir ten grumdamosi su 
besiveržiančiu iš Rytų į Vakarus blogiu, tebekovoja Vakartį kultū
ros, civilizacijos ir demokratinių laisvių avanpustuose, atlik
dama jai skirta ir jos per šimtmečius vykdytą istorinę misiją.

Ar žino tai Laisvasis Vakarų pasaulis? Ar Žino tai lais- \ 
voji žmonijos dalis? Ar visa tai žinodama ji neturi teikti lie
tuvių tautai kuo skubiausios pagelbos, nes jeigu lietuvių tauta 
kovoja už savo ir Laisvojo Vakartį pasaulio laisve, ‘tai ir Lais- 
yasis Vakarų pasaulis turi kovoti už lietuvių tautą.
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BUITIES _Į?AREIGOJIMAI_

Be musų kaltės ir prieš mūsų valią sudarytos sąlygos mū
sų tėvynėje privertė tūkstančius jos sūnų ir dukterų palikti sa- 
yo kraštą ir"skursti tremtinio dalia. Amžius ramiai gyvenusi prie 
Šaltijos krantų, paskutiniais dešimtmečiais, sšvo pačios krauju , - 
atpirkusį laisve ir nepriklausomybe, Lietuva suklestėjo, sukūrė 
savitą gyvenimą, išryškino savo’ kultūros formas ir kaip subrendu
si tauta, dalyvavo pasaulio tautų tarpe, įnešdama savo indėlį į 
bendrą kūrybos ir laimė jimij. visumą. Lietuvių tautos siekimai - iš
laikyti laisvą savo tėvų žeme, joje pačiai šeimininkauti, kurti 
sau atitinkančią demokratine valdymosi formą, kelti tautinės kul
tūros vertybes, visokeriopą savo gyventojoj gerbūvį: kad savo tė
vynėj visiems būtų gera. . '

Lietuva nesiekė jokių agresiniij planų vyk'dymo. Noras su
jungti ir išlaikyti savo žemes, savo tėvų palikimą apsprendė , . 
jos santykius su kaimynais. Nežiūrint betgi taikingos Lietuvos 
politikos linijos, paskelbto karo' pradžioje netralumo^ didžių
jų kaimynų interesai, prieštaraują teisei ir teisingumui, paver’- 
tė Lietuvą derybų objektu, žiaurių, vienas kitą pakeitusių oku
pacijų režimais. Ir nors karas senai baigėsi, nors pasišaunama 
pasauly pašalinti smurto žymes, sudaryti sąlygas atgauti laisve 
tautoms, netekusioms jos dėl agresinių veiksmų, tačiau Lietuvos 
teisės ir lietuvių tautos laisvės 'troškimas dar nebeprisimenamas, nxgi 
negirdima jos balso. -Lietuviij tautos aukos, sudėtos gaivinant 
vilčiai atgauti laisvę ir tų aukų įprasminimas pagal teisės ir

• teisingumo principus, dar nėra įvertintas ir pripažintas. Lie
tuvių tautos aukos sąmoningai nutylimos. Šaltas abejutiškumas, . 
išskaičiavimai, politinis oportunizmas, gari santykiai norima 
padėti kuriamos taikos pagrindan, o ne teisė, teisingumas* pa- , 
grindinių žmogaus, tautos vertybių pripažinimas, laisvė visiems 
gyventi, kurti ir naudotis pasaulio gėrybėmis. .

Pasaulis, ilgisi teisingumo • prinoipij iškėlimo ir įgyvendi
nimo. Tie principai yra gyvi, jie-glūdi žmonių sąžinėse ir šir
dyse, tačiau šiuo metu jie yra dar perdaug sukaustyti ir pri
dengti išskaičiavimais, turinčių jėgą bei pasišovusių pasaulį 
tvarkyti sąžinės atbukimo, neturėjimo drąsos stoti prieš neteisę 

‘ir smurtą laisvės, teisingumo vardu.

• ' Vis dėl to pasaulio sąžinė nėra visiškai atbukusi. Ma- 
t'ne pragiedrulius, kurie nors ne taip greit, kaip mes,-.ištroš
ko laisvės, norime, plečiasi,‘ Tamsos ir neteisės būklė yra lai- 
' ina, nes jos esimas*neturi pastovaus pagrindo. «Ti subyrės už
leisdama vietą savo priešingybei - šviesai.

Vis dėl to šiuo pasaulio persilaužimo metu mes esame 
toli nuo savo tėvynės, svetimi kraštai ir svetimi žmonės mus pri-. 
•Įaudžia, Kovodami ir-laukdami mes gyvenam tremty, tremtis ap
sprendžia mūsų buitį ir veikimo Abūdą . Mes nešame pasyvus ir 
negalime tokiais būti. Vien laukti - nepakanka. Mes turime kovo
ti pagal esamas aplinkybes už savo interesus išorėj ir formuoti 
• avo buitį viduje taip, kad mūsij kovos vaisiai teigiamai veiktų
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musų tėvynės atstatymui, laisvės ir nepriklausomybės atgavimui. 
Tėvynės ir tautos interesai turi apspręsti visus .mūsų. veiksmus.

, Ką bedarytum, ką bepradėtura, mūsų protas ir sąžinė turi pirma., 
to mums patvirtinti, kad tie veiksmai .atitinka mūsiį laisvės ir

’ ir nepriklausomybės siekimams.

Solidarumas, kaip savo asmeniškuose- reikaluose taip ypač 
kovoje-už platesnius siekimus, turi būti pagrindinis musų veik
los principas.. Suderintos jėgos, nors jų ir nedaug butų, žymiai 
padidins mūsų pajėgumą, padarys raus stipriu vienetu atsispirti 
bet kokiems mėginimams. Mes turim būti vieninga, lietuviška trem
tinių šeima, kuriai brangus tie patys idealai ir už kuriuos ko
voti skiriamos visos jėgos, • -4 ■ . /

Tolerancija, pagerbimas kito asmens įsitikinimų, kovojant 
ptieš klaidas ne prieš asmenį, taip pat ne antraeilis lietuvio 
tremtinio savumas. Mes kiekvienas turime savo pasaulėžiūrą, poli
tinius, religinius ir kit. įsitikinimus. Jie glūdi mūsų širdy ir 
♦prote,mums jie yra brangūs ir mes juos saugome. Saugodami patys 
savus, mes- turime neužmiršti, kad.tą pat daro ir kiti, kurie ,juos 

■ laiko brangiais’ nors jie būtų ir skirtingi nuo mūsiškių. Mes ga
lime juos kritikuoti, tačiau ta kritika negali virsti neapykanta, 
kito žeminimu ar niekinimu. Mes turime vienas kitą suprasti, ypač 
šios likiminės kovos laikotarpyje. Kada tėvynės laisvės Aramui-, 
anot vieno mūsų žymaus visuomenės veikėjo žodžių, yra ritamas tik 
pirmasis fundamento akmuo, mes negalime ginčytis.» Kai rūmas bus 
baigtas, tada galėsime kiek pasiginčyti dėl spalvų, kuriomis norė
sime jo sienas dažyti,

Mūsij tauta yra kultūringas pasaulio tautų šeimos narys. 
Esant mums svetimi jų tarpe, - svetimieji sprendžia apie tautą pagal 
jos narių visumos ar paskirų individų elgesį, veikįą, užsilaikymą. 
Kokie mes svetimiesiems pasirodome, tokią atestaciją duodame apie 
savo tėvynę. Neigiamų apraiškų šalinimas,’ teigiamų tautinių savy- 

’ bių išryškinimas turi nustatyti raus gyvenimo gaires. Visur, visą- 
da mes turimą pasirodyti su savo teigiamomis savybėmis, turime pa
rodyti savo kilnią individualybę ir savigarbą. Bus labai bloga mus 
tautos ir tautiečių atestacija, jei mes nemokėsime valdyti savo 
elgesių, jei mes būsime šiurkštūs, nemandagūs, nesąžiningi, nelai
ką žodžio, plepūs, nemoką gerbti svetimos nuosavybės, nepatikimi, 
netinkamai ar paviršutiniškai, vien dėl akių, atlieką savo parei- 
reigas. Blogai atestuosime, jei mes pasinersim vien į kasdienybės 
smulkmenas, užmiršime savo dvasinių^ tautinių, moralinių savybių 
puoselėjimą, o mesimes į girtavimą, kortavimus, tinginiavimą, 
lankymąsi įtartinose vietose, draugavimą su pakrikusios moralės, 
palaidų elgesių žmonėmis, rūpinsimės vien savo nauda, pasisraagi- 

-niraais ar momento malonumais. Jei mes visa šita praktikuosime,jei 
vietoj kultūringai praleisti laiką, praplėsti savo žinojimo akira- 
tį’ji paskaityti knygą ar laikraštį, pasimokyti kalbą, sportuoti, 
meninėj srity pasireikšti pasireikšti mes mesimės į visas tas miė 
nėtas neigiamybes ir purvus, mes padarysime sau neatitaisomą žalą 

' mes’leisime įsismelkti į savo sielą purvui. G-al kas pagalvos, kad 
tai-galėtų būti tik laikini reiškiniai, sąlygų pagaminti ir, sąly
goms pasikeitus, jie išnyks. Tačiau tai būtų nevykęs savęs ramini
mas ir žemiems polinkiams pataikavimas. Kiekviena išorinė įtaka, 
jei jai laiku nesipriešinama, įsigrėužia į -mūsų sielą, ir nepasišaė- 
lina nepalikdama pėdsakų. Ji apvaldo® mus, apsprendžia mūsų elgse-
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iią, mes apsiprantame su ja, atrodo, kad taip ir reikia, kitaip 
ir būti negali. Ir tas tampa musų elgesius tvarkančioji taisyklė. 
0 kai mes atrodysime mus iš šalies stebintiems? Be abejo ne ki-" • 
tnip, kaip palaidų elgesių, aistrų vergai, o ne kilnios asmenybės.

Keletas šiame straipsnelyje suminėtų /žinoma, nedaug/ mus 
tremtiniSkara gyvenimui svarbių pradų - tai ir yra musų buities 
įpareigojimai. Mes buvome, gal su nedideliais nukrypimais, išti
kimi savo tautos meilės uždėtoms pareigoms. Mes, be abejo, busime 
ištikimi ir toliau, kol tremties dienoms pasibaigus,, grįšime į- sa- 
vo laisvą šalį. Tačiau mes turime akivaizdžiai prisiminti tuos 
įpareigojimus, galimus nuo jų nukrypimus. Tas prisiminimas gai
vins mumyse ilgesį ir siekimą, blogio šalinimą dar jo apraiškų 
pradžioje,. Ir visa tai bus musų tėvynės, musų tautos, mustj. pačiij 
labui ir gerovei, Tėvynės ilgesys, gaivinimas vilties ją pamaty
ti laisvą brangi savybė. Bet tai romantinis dalykas. Iš mus 
•reikalaujama realių žygių. Kova už jos laisve, paskyrimas savo 
,>ėgų jos nepriklausomybei atgauti, tinkamas jos vardo atstovavi
mas, savęs tobulinimas, savo dvasinių vertybių stiprinimas, sa
vo asmenybės ugdymas, darbas ir darbo meilė - tai realus dalykai* 
Jie konkretus veiksniai į laisve ir džiugi dovana mus laupančiai 
tėvynei. *• - ;'

SI.

” Dievąs laisve duoda tik tiotn’’kuriU ją myli, saugoja 
ir *tnti nori*, - ’

Daniel ,’ebster,1854

S.
■ ■ hr.
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AR ŠVITI MUMYSE ŽMOGIŠKOJI IR TAUTIŠKOJI S/MONŠ?

Natūralinė prigimtis, gimtosios žemės aplinkoje mumyse iug- 
dė ir išugdė ir natūralines jėgas, fiziškai ir dvasiškai tarpusa- 

pvy neatskiriamai susietas, kurios leido mums reikštis žmogiškajame 
’gyvenime; atseit, mes turėjome gebėjimą ir supratimą perprasti žmo
giškąjį gyvenimą. To gebėjimo nenustojome ir atšaknyjami svetimųjų 
smurtu ir prievarta nuo savo gimtosios žemės. Kai grobuoniški^ kės
lų vedini svetimieji paneigė mūsų natūralinę prigimties laisve ir 
po trumpo nepriklausomo gyvenimo vėl pradėjo rakinti mums geleži
nėmis grandinėmis rankas, musų tauta pasirodė pribrendusi laisvųjų 
žmonių gyvenimui ir, neužmirštant ilgų priespandos,ir baudžiavos 

• ’ dešimtmečių, neįtikėtinai nuostabiu suvokimu ir narsa bei nepalen- 
kiamimu stojo prieš, nusikalstamą žmogaus paniekinimą. Stojo prieš 
atėmimą žmogui žmogiškųjų savybių ir pries paneigimą žmogiškosios 
buities ir žmogiškųjų gyvenimo sąlygų.

, Tik labai labai maža tautos atmatų dalis pasirodė esanti
išsigimusi ir teprisidėjo prie Uudelią. Čia pasireiškė sveiki tau
tos fiziniai ir moraliniai sąmonės pagrindai, ant kurių augo ir 
vystėsi pilnutinis tautinis žmogiškasis gyvenimas. Visa tauta, 
biaurėjosi ir baisėjosi sumodernintu dvidešimto šimtmečio rytie/ 
tišku ir vakarietišku žiaurumu, - nužmoginto žmogaus išrastu bude- 
lizmu prieš patį žmogų.

Naujose sąlygose tauta vėl pasiliko prie tų pačią žmogiškų
jų dvasinių ir moralinių pagrindų tokių pat patvarumu ir pastovumu, 
.jog kartais net kvapa ima pažvelgiant į praėjusias ir esamas grės
mes. Tautos žmogiškosios sąmonės jėga čia pasigėrėtinu stiprinu 
pasireiškė. Jei viename ir kitame tarplaikotarpy ir atsirado pa- 
vienios mažos atmatiškosios žmogystos tai jos, kaip tokios, ir te
gali būti pąvieniai traktuojamos. Jei šiandien niekas apie tą nū- ' 
sų tautos sąmonės patvaruipą ir nepajudinama stiprumą pasauly neuž-, 
simena, nesižavi, nestato kitiems pavyzdžiu, arba jei kas tai mė
gina sufalsifikuoti ir iškraipytai išimtis - pavieniškumas pava
dinti visuotiniškumu arba praeina tylomis - tai tas turi mus dar » 
dar labiau paakinti į dalykus žiūrėti ir priimti juos taip, ftaip 
tauta žiūrėjo ir priėmė panašius reiškinius sunkiaisiais buvusiais 
ir esamais metais? Vadinasi musų tautinės sąmonės akylumo aštru
mas turi dar aštriau į reikalus pažiūrėti ir juos skirti. Tad ir 
kyla reikalas dar stipriau justi švitėjimą žmogiškosios ir tautiš
kosios sąmonės raumysėt- ’ '

Prof. M. Biržiška, rašydamas apie Vasario Šešioliktosios xK±kž- 
reikšm^ užakcentuoja: ” Kaip mūsų didieji ir mažieji kaimynai, kaip 
kiekviena-tauta,.... vieną didelę ir net labai didelę tautine ydą 
čia ypačiai svarbu mums prisiminti, tik, deja, kad ir nesunku ją 
suprasti ir išaiškinti, bet nelengva jos nusikratyti. Toji yda - 
per menkas savo vertės įsisąmoninimas, savęs ir savo tautos neda- 
vertiniraas. ~

Ne tik - rašo M. Biržiška - sueidami sų svetimtaučiais rny 
.kartą esame perdaug kuklūs,' nedrąsūs ir nuolaidūs, lyg tolimo už-
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kumpio sodiečiai suėjo su besijaučiančiais ir besilaikančiais pra
našesniais už juos miėsčionimis, tik ir iš viso įr->visų piritą pa
stebime ir net išpučiame visą, kas pas mus - rao.su krašte - musų 
tautoje - mums atrodo silpna, menka, negera, netinkama, del ko 
dažnai nematome■kas pas mus tikrai sveika ir gražu. Šios musų 
kritikomanijos, liguistos savismerkos nelaikome kažkokia įgimta 
lietuvių budo savybe, tik suprantame kaip ilgaamžės baudžiavos 
išėtattą - kitų laikomi kažkuo žemesniu, esame įpratę, save niekiu- • 
ti, nueidami čia dar linku /"cudze chwalioie - swego neznacie, 
sarainiewiece co posiadace”/ ir net iš maskolių- /"samopliovyvanija"/ 
pavyzdžiu." ' 

Toliau pažymi prof. M. Biržiška: ’’ kai kiti, pašaliečiai,
ką teigiamo mumyse suranda arba nustato, kai jie susidomi ar net 
susižavi kuriuo mūsų kultūros, politikos ar ekonomikos reiškiniu, 
tuomet ir mes jau suprantame ką turime, rimčiau tai įvertiname 
ir branginame."

Tad kiek stipriai žmonių pasąmonėje yra įaugusi nuovaka 
žmogiškojo teisingumo ir sąmbriingumo - tiek stipriai’tenka 
mums imtis veikaningo supratimo ir įvertinimo* laikymosi ir 
vykdančio įkonkretinirao. Čia visai būtų klaidingai supra3^ 
jai kas tuščią saves pasipūtimą suprastų saves įvertinimu. 
Santūrus sąmoningumas ir santūrūs bet veiksmingas savo sąmonės 
bei ve.rta#“švitė3imex jutimas, kaip~Wč~*leis išsilaikyti žmo
giškosios vertės lygmenyje ir neleis sau patiems save pastaty
ti vergo išraiškbn ir tuo pačiu suteiks progos pašaliečaiams 
dar'"geriau pastebėti mūsų žmogiškąjį ir tautiškąjį sąmoningu- 
mą. Tada atsiras mumyse daugiau jėgos ir atsparos nepasimesti 
ir nenuplaukti su visomis gyvenimo srutomis pasroviui, nesvar
bu, ar jos būtų dvasinės ar materialinės kilmės.

T.B.Lyliškis

No mokslo patentai ir ne sėpt’rnėriopi talentai sudaro
piliečių garbės vainiką, o darbas, darbas iš tikrų širdies
motyvų

Vaižgantas
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DIDŽIAUSIAS IR DAR NEPRARASTAS.M^SŲ TURTAS » SVEIKATA

Paskaitę. Lietuvos istoriją nes stebimės ir didžiuojamės 
mūsų prabočių narsa, drąsa,- valingumu, išmintimi ir jėga - svei
katingumu. , • t

Argi tai nestebuklas, kad tokia maža tauta, apsupta iš vi
sų pusių daug gausesniij priešų, per eilę šimtmečių ne tik kad 
atlaikė visus puolimus, bet sukūrė valstybę nuo Baltijos iki 
Juodųjų jurui Istoriniai duomens niekur neprasitaria, kad lietu
vių tautos pajėgumo to paslaptis būtų buvusi gerame apsiginkla
vime, aukštoje technikoje prašokančioj net savo kaimynus. Tai . 
kurgi tos neišsekiamos energijos stebėtino pajėgumo priežąstis?

Į tai nors dalinai atsako senosios kronikos, metraiščiai, 
istorijos puslapiai. Anot jų - lietuviai buvę, tvirti, petingi, 
drąsas, sumanus, kariai Įr geri raiteliai. G-yveno versdamiesi 
medžiogle,' žvejyba, žemdirbystu, bitininkyste. Šeimos buvusios 
pastovios, gausios vaikais. .Papročiai buvo gražūs". Skaistybė 

ybuvo laikoma dorybe. Vaidilutė darydavo amžinus skaistybės apža
vius. Iš alkoholinių gėrimų tebuvo žinomas tik midus. Senovės" 
lietuviai nerūkė ir nenaudojo kitų svaigalų. Taip ir svetimos 
buvo lytinės ligos /jos pasirodė.mūsų krašte tik 19 šimt.pradž./ 
Aišku, kad tokia tauta, kuri iš prigimties buvo sveika, turėjo 
sveikus papročius, natūralų gyvenimo būdą, išmintingų ir narsiiĮ 
vadų vairuojama, galėjo išsilaikyti ilgus amžius, nors ir dide
lės priešų persvaros, nesužlugdyta.

Tačiau besitęsįą kruvinų karų šimtmečiai, kad ir labai 
atsparią lietuvių tautą naikino kiekybiškai ir kokybiškai. Svei
kiausi’ ir drąsiausi vyrai kovojo, grumiesi su rytų ir vakarų 
priešu, ir dideli skaičiai jų negrįždavo namo. Namie gi like 
silpnesnieji davė ir silpnesnes ateičiai kartas, lietuviu tauta, 
bekovodama taip sunkią ir tiek daug kraujo pareikalavusią lais
vės kovą buvo pavargusi, o XV šimtmetyje įvešta baudžiava, kuri 
tęsęsi net keturis šimtmečius, dar labiau palaužė jos dvasine 
ir fizinę atsparumą. Negalima čia nutylėti nepaminint emigraci
jos /prieš I D.Karą/ fakto, kuris irgi prisidėjo prie musų tau
tos stipriausių jėgų mažinimo. Bet bene didžiausia nūstj. tautos > 
sveikatingumo nusekinu priežastis bus alkoholinią gėralų varto
jimas. Alkoholio vartojimas išspietė Lietuvoje per pirma rusų 
okupaciją, kuri tęsęsi apie 120 met.

Rusai sąmoningai degtine labai pigiai pardavinėdavo nes 
skaitė, kad tai yra viena iš svarbiu priemonių netik kad palauž
ti mūsų sveikatingumą bet ir sužlugdyti moraliai ir ekonominiai. 
Nenagrinėsime čia alkoholio veikimo proceso ir neoperuosima sta
tistiniais duomenimis. Ir pliki gyvenimo faktai labai ryškiai 
charakterizuoją alkoholj. - mūsij tautos duobkasį. Kiek Lietuvoje 

' mirė žmonių nuo persigėrimo, kiek Žmonių žuvo ir buvo sužalota, 
i kiek padaryta kriminalinių nusikaltimų girtam® stovyje, kiek 

•_ skaudžiu ašarų išlieta girtuoklių motinų, žmonų, vaikų. Kiek 
paskandinta sveikatos, dorovės, garbės toje mažoje degtynės 
čerkoje. Taip,girtuoklis žaloja savo sveikatą, griauna savo šoi-
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' mos, bonIruomenės, tau too ,t:L-l< okoneMn*'■ tiek moralinį gyvenimąf bžx 
užpildo kalėjimus, pr.igglau-Ios, ligonines ir bepročių namus. /

Ar Tamsta norėtum turėti girtuokli savo draugu, kaimynu, 
viršininku, pavaldiniu?’ Ne! ir dar karta ne! Jis bevalis, ne- 

■ patikimas, nesivaldąs, nustojęs savigarbos; jis triukšmaujasę 
grubus ir'netvarkingas; jis apsileidęs savo pareigose. Jis ne
bėra pirmutinis-žmogus, jis artėja prie gyvulio, o gal jau jam 

• lygus".ar dar blogesnis. Besaikio girtavimo tragizmas čia nesi* 
baigia. Jis apima savo padariniais net kelias kartas. Pusė žmo- 
:gaus savybių, kaip tai, badas, gabumai, išvaizda, ūgis, palinki
mai ir 1.1, "yra paveldimi iš tėvo, n kita pusė motinos', Tad kū- 
iikio, vos pradėto yščiuje ir rengiančio pirmus gyvenimo žings
nius likimas jau yra apspr'cndži mas fisiškai ir morališkai su
smukusio jo tėvo ar motinos., - ‘ .«■ . ■

Mes nemirsime.. mes vis atsinaujinsime musų vaikuose ir mes 
tol gyvensime, kol bus vaikai gimdomi ir musų tauta tol bus gyva 
ir atspari, kol tėvai būdami dvasiniai ir fiziniai stiprus, su- 

' oras savo atsakingumą. Šitame viename iš didžiausių stebuklų, 
kurs be paliovos vyksta, yra.tautų ir žmonijos raktas; užtat , 
daugiau sveikų vaikų. ; •

, > Ir čia alkoholis, naudodamasis silpna žmogaus prigimtimi,-, 
varo griaunamąjį žmonijos ir atskirų tautų griaunamąjį darbą.
Užtat nenuostabu, kad alkoholio sužalota vos užsimezgusi naujoji 
būtybė,' duoda def aktingą. vaisių - kūdikį. .

Blogiausi vaikai gimsta tada, kada abu vaikų tėvai alko-', 
holįkai. Iš tokią vaikų dažniausiai išauga visoki atmatos, val
katos, vagys, prostitutės, idijotai bei silpnapročiai. Jie buna 
.■ unki visuomenės - tautos’naštą. ’ ■ ' .

Tiesa, daugelis žmonių geria, tačiau saikingai ir retai* 
kitiems alkoholio žala yra žymiai menkesnė, tačiau ir vienkar
tiniai nusigėrimai gali turėti neigiamų pasekmių tiek to asmens 
sveikatai, jo moralei, tiek ir paveldėjimui.

0 kiek kartų ir vin 'kartiniai nusigėrimai yra priežasti
mi muštynių, sužalojimų, užmušimų- ar užsimušimų ir visokių kri
minalinių veiksmų..Juk kartais specialiai nusigeriama, kad įvyk- 
"Žius nusikalstamą darbą sakantį priežodį "Ant drąsos" turėtume 

■ .aonalizuoti. Vargų ir nelaimių prispaustas žmogus dažnai geria 
uniėl. kad‘nori užsimiršti nors valandėlei būti "laimingesnis". 
.troškimas smagumų ir laimės žmogui yra įgimtas ir žmogus jos 

v „lekia nors ir dirbtinomis, apgaulingomis,, laikinomis priemonė
mis. Užtat ir kova su girtavimu'yra sunki'netik'pas mus, be,t ir 
svetur. . '

Čia nepakanka įstatymų, ■ policinių priemonių, kontrolės.
Čia reikia daug daugiau. Reikia pagerinti gyvenimo sąlygas ir 
svarbiausia - pakelti žmogaus moralę ir kultūrą. Žmogus turi 
rasti džiaugsmo ir laimės kultūringose pramogose, o svarbiausia 
pačiam savyje, siekiant užbrėžtą idealų, veržiantis prie visko, 
kas kilnu ir gražu, narailstant kitus ir'džiaugiantis kitų džiaugs
mu. ’ , •

Sekanti priežastis, kuri stipriai žaloja kaip atskiro žmo- 
į ’.jus tain ir tautos sveikatingumą, yra venerinės ligos. Veneros 
■ 11^os.nepriklausomoje Lietuvoje, palyginti, buvo retos, bet čia '
| išeivijoje jos rodo tendencijos didėti, Tai praūžusio karo'ir mūsų 

moralinio sumenkėjimo išdavos.
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Silpnavaliai vyrai ir dažniausiai alkoholiam įtakoje, ne
atsispiria pagundoms ir trumpalaikei aistrai, o to pasėkos - il
ga ir kaltais su labai skaudžiomis pasėkomis atgaila. Tiesa, mo
dernioji medicina, šį atgailos laiką sutrumpino, tačiau tik kai 
kuriais atvejais /ne visoms ligom/. Tad nelaimės atveji ne nusi- 
miniman pultim ar nekreipti dėmesio, bet visų rimtumu gydyti, 
kreipiantis tik į specialistą gydytoją.

Negydomos Veneros ligos žiauriai žaloja ne tik asmens 
sergančio sveikata, bet taip pat persiduoda ir vaikams. Ypač 
Klastingas yra nepakankamas gydymas, kuris gali pasireikšti di
deliais dvasiniais ir fiziniais žmogaus sutrikimais.

Užtat nenuostabu, kad visos valstybės, o taip pat ir ne
priklausomoje Lietuvoje įstatymai už apkrėtimą Veneros liga bau
džia sunkiųjų darbų kalėjimu, reiškia kaip už sunkų kūno sužalo
jimą.

Didelis nusikaltėlis tas, kuris žinodamas ar įtardamas,kad 
serga Veneros liga, ves ar tekės. Užtat yra būtina sąlyga prieš 
vedybas abiejų pusių sveikatos patikrinimas.

Tik sveiki asmens turi teise įeiti į moterystės šventove, 
kur. bus kuriamas naujas gyvybės, kur bus kuriama tautos ateitjs.

... .Kaip. negražu ir nenormalu, kad daug jaunų, sveikų lietuvių 
vyrų trankos su svetimtautėmis, užuot kure lietuviškas šeįnas su . 
lietuvaitėmis, kurios neabejotinai viršija svetimtautes netik sa
vo dorove, sveikais papročiais,: gražiu, bet ir tuo, kad jos yra 
Lietuvos laukų ir pievų dukros ir tik jos sukurs mums lietuviškas 
šeimas - lietuvįškup židinius, palengvins mūsų vienatvę ir išau
gins mums lietuviškai kalbančius, galvojančius ir Lietuvą mylin
čius vaikus. Svętiratautės žmonos netik sužlugdys raus tautiškai, 
bet, jos visuomet paliks mums svetimos ir šeimos židiniai bus mums 
svetimi, nemieli, nes jų ir musų papročiai, gyvenimo budai ir pa
linkimai skirtingi.

Laikas slenka ir, atrodo, neša mus į emigraciją. Jeigu 
emigruosim busim priversti išsiskirstyti po platųjį pasaulį ir 
tik tada pilnumoje pajusim savo vienatve ir tėvynės ilgesį. Lie
tuviška šeima bus lyg oaze naujame gyvenime, bet ten ją vargu ar 
galėsime sukurti, susirasti vienas kitą, jei čia to nepadarėm. 
0 čia pasirinkę ir susirast yra sąlygos, o laiko liko, atrodo, 
nedaug.

Kaip bebūtų ilgas kelias, bet mes tikrai grįšime į namus ix 
ir pirmas klausimas, į kurį teks atsakyti, bus ką parsivežėm!

Ar galėsim pasigirti, kad nuo alkoholio apakom, ar galėsim 
pasigirti, kad parsivežėm venerines ligas, kad pralaidokavom ir 
sunaikinora. savo jaunyst.s jėgas, ar paglostys mus močiutė sengal
vėlė jei parvežime svetimtaute marčią? Nei Tokių grįžtant nelau
kia. Tačiau pagirs mus- tėvynė ir paglostys močiutė sengalvėlė, 
jei mes grįšime sveiki, dori, užsigrūdinę-, sutvirtinę mūsų valią, 
praplėtė musų žinių horizontus, įgiję- specialybes ar turimas pa
tobulinę, pramokę svetimų kalbi}, sukūrę lietuviškas šeimas su svei
kais vaikais ir t.t.

Mūsų tauta yra maža, o per šį karą ir baisiąją okupacija 
/naciu ir bolševikų/ dar sumažės. Nežinom kiek ir ką berasim su
grįžę, tačiau viską atstatysim atkursim,jei neprarasim sveikatos, 
ryžtingumo, valios, tvirtos moralės, pasitikėjimo. Jei nesudarky- 
sim lietuviškus šeimos. ;

H TV’OS~~ ,
NA C.v' INE • , j
MM.-z.YDO 
BIB IOTEKA
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Jei mes Lietuvą tikrai mylim, jei ruošiamės į ją grįžti, 
jei norime ją matyti laisvą Ir nepriklausomą, mes turim rimtai 
,šį klausimą pasvarstyti ir kas taisytina - skubiai, neatidėliojant 
pataisyti.

fe

Kiekvienam žmogui yra duota laimės taurė! kas dorai ir 
rūpestingai gyvena, užtenka visam amžiui.

Girtybės ir kitu blogą p«->račių vergai ir mirdamas palie
ka tą laimės taure neisnaudojes.

Vysk. A.. Baranauskas .
0O0 '

U e darbas užmuša žmones, bet nuolatinis kankinimasis. 
Darbas yra sveikata, o kan^inimasis tai lyg rūdys pliene; na 
judesys, bet trynimasis naikina mašiną.
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KULTŪRIBS' veikla.

a Sargybą kuopos palaiko glaudžius santykius šit jos glo
bojančiom lietuvių- Tremtini!] Bendruomenėm. ■ " ■

Prasidėjus sargybų, o vėliau inžinerijos ir darbo kuopų 
formavimui, kilo susirūpinimas, kad jos iš vykdomos į. apmokymo 
centrą, o vėliau į darbovietes atitrukus nuo lietuviškos šeimos - 
bendruomenės ir todėl kiekvienai, tekiai kuopai buvo paskirta ją 
globojantį Lt. Bendruomenė. ' -.

-Dabar, jau praėjus geram pusmečiui, buvęs susirūpinimas 
pasirodė esąs nepagrįstas, nes "kuopos įrodė,.-kad jos yra neiš
skiriami tos’ lietuviškos šeimos - bendruomenės bariai ir tokiais 
visada liks* " "

Kuopų bendradarbiavimas su bendruomenę, prasidėjos mokymo 
centre, tęsiasi su vis didėjančia apimtimi. Štai iliustracijai 

, keletas faktų.
Dar esant kuopoms /1 ir 2- jai/ mokymo centre,- stovyklų- 

bendruomenių atstovų apsilankymai sudarė pirmą grandį, po kurios 
sekė kitą per kuopų išleistuves, įteikimas tautinių vėliavų,kaip 
simbolių,bendrų šukių, vienybės ir ištvermės. • ., .

Bendruomenės atstovai, dalyvaudami išleistuvėse /jie at
vežė ir gražių dovanų, kuriomis buvo apdovanoti amerikiečių ir 
mokymo centro karininkai/., tam bendravimui sudarė dar jaukesnes 
sąlygas. ' ',

Kuo to laiko visi opesni gyvenimo iškelti klausimai buvo 
bendromis jėgomis ir gana .sėkmingai sprendžiami ir kuopos su 
džiaugsmu ir padėka pareiškia, kad iš bendruomenei vadovaujančių 
asmenų, o taip pat ir pačios, visuomenėš, yra sulaukusios reikia
mos paramos. ■ •

-.< . Kuopos iš savo pusės yra padare visa,, ką jos galėjo, kad
tą lietuvišką ryšį išlaikyti gyvu stiprujaučiu.

, . Birmoje eilėj' kuopos pasistengė savb stropaus-darbo1 pa
stangomis tinkamai atstovauti lietuvių bendruomene.t

J / ■

Gražus svetimųjų vertinimas kuopų dirbamo darbo, manau 
gali džiuginti kiekvieną lietuvį, o ypač tas bendruomenes, iš 
kurių top kuopos yra išspietė o • <

Antra, tai meninė ir kultūrinė veJkla organizuojant'iš- 
kilmingus-reprėzentacinius koncertas, minėjimus, paskaitas, pra-* 
nešimus ir t.t.

J
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Šioje srityje kuopos bendraudamos- su bendruomene, yra daug , 
padariusios ir.užsimota dar daugiau 'padaryti, tik šiuo metu stabtel
ta, nes aiškinamasi dėl pačių kuopų tolimesnių darbo galimumų.

* . * ‘ ’ *■

Šalia tų pareigų, kurios kuopoms uždėtos kaip kiekvienai 
apylinkei /solid.mok.,ryšio’palaik., ir t,t/ jos laisva valia 
i-o savo pajamų yra paaukoję: Tautos Fondui ,F?M 5559; Lietuvių pa
minklui Flosonburge -HM- 3000,-Rbudon. Kryž. RM 3000.-; studen
tams šelpti RM 1500,- Auka Motinai RM. 900,-. Mirusioms liet, ant- 
i apį pastatyti RM 535,- ir kitos mažesr.ės. Čia suminėtos .sumos yra 
t k vienos kuopos, o jų yra daugiau ir gal dar daugiau aukojusių.

Motinos dienos proga pasiųsta auka su laišku, kuriame ra
jumai .V... Motiną mylinti lietuvio-sūnaus širdis, kupina didžios 
iadėkes’ savo motinai, prašo Tamstą pirmininke Motinos minėjimo 
>‘/te visų mūsų vardu. Jas pasveikinti ir patikinti, kad jos įdieg
tas mųsų širdyse žmogaus ir tėvynės meilės jausmas, nors ir sun- f 
'/tose sąlygose, liks’musų gyvenimą vairuojąs dėsnis,...”

Bendrais bruožais taip atrodo kuopų ir bendruomenės san- 
t/kiavimo vaizdas.

Jei Jis dar bėra pilnas ar kas dar nepadaryta, tai ne pa- 
;ji>ngų stokos dalei, bet laiko ir esamij. aplinkybių išdava.

Reikia manyti, jei-' sąlygos nepasikeis, ir esamos spragos 
pus užpildytos dirbant-vardan tos Lietuvos vienybė težydi I.

' ‘ - ąs ■

S P O R T A. ’S

k Furtho apylinkėje esančių sargybų kuopų sporto turnyras.
Baltų štabas Firth’e paskatinimui bei suaktyvinimui kuopose

...vertinės veiklos, suorganizavo sporto ’turnyrą, kuriame varžėse visų' 
’!-i.tų kuopų sportininkai. Varžybos vyko šiose sakose: krepšinis, 
■į,jjjclinis, stalo tenisas,'

Šiame turnyre iš kiekvienos kuopos dalyvavo po vieną koman- 
viso 8 /trys lietuvių, trys latvių ir 2 estų/ kiekvienoje ša- 

.Pravedus turnyrą, komandos išsirikiavo šia tvarka:

Krepšinis: I vieta - Vytauto Didžiojo Sargybiį k.komanda, 
.’ II vieta - DLK. Algirdo Sargybų k. komanda,

III vieta - ’lietuvių inžinerijos k. komanda.
?iau sakė latviai irvestai. ' ‘ •

• / Tinklinis: I vieta - estų sargybų k. komanda, 
Ii' vieta - estų " ” "
III vieta - latvių / / ’ ” ’ ,

pi.au seka latviai ir mūsų komandos*
Stalo tenisas: I vieta - Vytauto D. Sargybų k. komanda '

II vieta - lietuvių inžinerijos k, komanda,
III vieta DLK. Algirdo Sargybų kuop.komanda
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' Toliau .seka, estąį .ir latviai.

■' ’/ Kaip matyti iš rezultatų, lietuvių komandos buvo pajėgiau
sios krepšinyje ir stalo tenise,o silpnai pasirodė tinklinyje. 
A-tėityjė reiktų rao.su sportininkams Ir šia sporto šaka daugiau- su
sirūpinti. < . • ,

Po turnyro Baltų Štabas švietimo karininkas, komandoms, 
laimėjusioms pirmąsias tris vietas, įteikė dovanas, kurios buvo 
paskirtos YMCA !os-organiza’ci jos. ' ’ •/■ •„ , ■

( Tenka pasidžiaugti/ kad raustj vyrai, nors ir sunkios;-: sąly
gose /teko dalyvauti rungtynėse bos grįžus iš tarnybos/, pasiekė 
tokius gražius laimėjimus ir kartu palinkėti, kad nesudėti^ rankų 
ir neapsnustų laimėjimą panksnėje, bet dar intensyviau dirbtų.

<* šia proga norėtųsi pastebėti, kad .turnyro pravedimas or
ganizaciniai šlubavo /nelaiką pradedamos rungtynės, nėra teosėju 
ir t.t./. Tą seną ligą jau laikas būtų galutinai išgydyti.

Tektų ir žaidėjams tarti žodi. Rungtynių rezultatai, ži
noma yra vyriausias faktines sprendžiant apie komandos pajėgumą, 
bet šalia to iš sportininko reikalaujamos ir kitos savybės: 
džentelmeniškumas/ punktualumas, tvarkingumas, drausmingumas ir 
t.t. Ir čia reiktų kiekvienam žaidėjui pagalvoti, ar jis nepažei
džia tų reilpalsiraų. Lietuvis sportininkas galutinai ir ant vi s sū
do s turėtų'išvyti iš aikštės tpiukšniąj riksmus, koliojimąsi 
/kartais net nelietuviškais žodžiais/, nedrausmingumą, nes tik 

'‘tada"reŽuliaiai‘ ir sportininko, kaip žmogaus, elgesys'sudarys 
harmonija, kurios siekiame sportuodami. x

x Vytauto didžiojo Sargybų kuopoje viešėjo Brlangeno 
3tudėntaiėsportininkai.

Š.m. liepos'mėn,' 17 dien. mūšų kuopų'sportininkai turė jo 
krepšinio .ir stalo teniso draugiškas rungtynes su Brlangeno■ . 
lietuvių sportininkais-studeritais.'

Krepšinis. Brlangeno stud, komandos sudėtyje matėme du 
"Kovo" žaibėjus“ /Lauraitis ir Gailius/.o kuopos komanda į rung- 

• tynęs ptvyko nepilnos sudėties. ■'
■ ' ■ . ' ' i

Rungtynėš vidutinio lygio. Pradžioje abi komandos žaidžia 
sustiprintais gynimais ir tik vėliau išsidrąsina naudoti visos 
dešimts rankų puolimą* Studentai sukaupę jėgas i ir vadovaujami 
senų "krepšio išminčių" Lauraičio ir Gailiau išplėšia laimėjimą 
5 taškų'persvara. Kuopos vienetas sukovojo ryžtingai, bet dide
lės nesėkmės lydimi /keli nesėkmingi bandymai iš po krepšio, 
du neapeina vieno,’ baudų nesėkmingas metimas ir t.t./ turėjo 
laimėjimą svečiams parleisti fiksuojant rezultatus 21 : 26

Žaidimui trugdė ypatingai bloga aikštė ir ateityje, prieš 
rungtynes rengiant reiktų apie tai pagalvoti. Teisėjavo Trumpis.,/

Stalo tenisas. ASE Brlangeno: Gailius, Valaškevičius, 
KazlauskŠs, Kuopų;, Levanas, Vareika, Augėnas,
/2-oš kuopos/ ir vėliau vietoje Levano /išvykusio tarnybon 
Čiplys. _ ........ . ...... ... .

Šiose- varžybose kuopos vyrai pasirodė pranašesni ir be
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ypatingo vargo rungtynes laimi 5 : J rezultatu. Iš abiejų koman
dų išsiskyrė Gailius, kuris studentams pelnė visus tris taškus.

•• •••Alius žaidžia užtikrintai ir stiprus kaip puolime taip ir gy- 
ninie.

Kadangi rungtynės vyko po krepšinio varžybų ir salėje, 
i orioje nebuvo pakankamai šviesos, tai tas beabėjo mažino kovos 
ispalin ,’umą. ' ' ■

Toks studentų sportininkų bendravimas su kuopos vyrais - 
sportininkais yra sveikintinas ir reikia manyti, kad užsimezgės 
ryšys nenutruks ir juos vėl matysim savo tarpe.

A.-s

X Š.m.liepos mėn.9 d. Scheinfelde įvyko Apygardos, sporto 
vadovų suvažiavimas,'kuriame aptarti aktualus sporto klausimai, 
sudarytas pirmenybių planas ir išrinktas Apygardos-sunito komi
tetas. Suvažiavime dalyvavo ir kuopų atstovai. Reikia manyti,kad,, 
nors ii- pavėluotai, sportiniai reikalai bus tinkamai sutvarkyti. ■ 
linkėtina apygardos sporto komitetui aktingame ir veržlumo.

x Dar šiais metais rudenyje /berods rugpjūčio rcėn. gaiš/ 
numatoma Nurnberge surengti 5)1? sporto švente. Sporto „šventė j e 
varžysis ne klubai, bet kiekvienos tautybės sudarytos rinktinės 
kiekvienai sporto šakai /krepšinis, futbolas^ tinklinis ir t.t./ 
'oygardos sporto komitetas yra pakvietęs ir kuopų-sportininkus 
a ktingai sporto šventėje-dalyvauti. '• ..

Šia proga norėtųsi priminti sporto vadovybei, kad tik 
uerai, organizaciniai ir laiku, sutvarkyti vienetai S]?ės pasįruoš- 
ūi-ir varžybose tinkamai .pasirodyti.

Tad laiku darbą pradėkite. • ,

x Net du kartu 1-os sargybų kuopos skelbimų lentoje buvo 
^.strode tvarkaraščiai apie kuopoje vykstančias šachmatų pirme- 

•>5 oes. Dabar viskas nutilo ir nežinia ar pirmenybės nutruko ar 
Al kuklumo neskelbiamos kuopos meisteris. Labai būtų gaila, 
j ji ši taip patraukli sporto šaka batų užmesta.

Šachmatininkai! Daugiau ryžtingumo, o talkininku atsiras,
' ' . ' , B-us

. I

1 NI'0RMACI.T A-K RONIK A

k Gautas informacinio turinio bendraraštis dėl sargybų 
-pų' tolimesnio darbo - likimo. Bendraraštyje. sakoma, kad šių 
tų bėgyje numatoma, sargybų kuopas išformuoti. Tai išplaukia

i. bendros US Armijos vedamos linijos, kuri numato išvietintus 
asmenis repatrijuoti /laisvu sutikimu Red./ arba naujai įkurdinti, 

tain pat dėl per brangaus jų išlaikymo. Tas pats bendraraštis 
vml/ kad bus" organizuota "Pramonės policija", kurios darbas

i ; toks pat kaip sargybių kuopų. Nurodoma, kad dabar sargybų 
.•■pose esą vyrai, pareiškė-norą. galės toliau tęsti tarnybą

Armijos naujoj organizuojamoje /.Dram .poli c./.
."Pramonės policijos" darbo sąlygos apytikriai būtų tokios: 

i..į darbo valandos"savaitėje, rūbai, butas, pietus /pusryčiai 
j- vakarienė - vietos stovykloj ar iš vok.kortelių/ ir mėnesinis .
v lyginimas RM 160,-. ’

i

24



- 23 -t

Bandrarr.štvjc pabrėžiama, kad darbo sąlygos duotos tik
' orcntaciniai. Čiuo‘'reikalu atitinkami organai reikalą aiškina. 

Manoma, kad j eigų ir vykti) sargybų kuopų performavimas, 
tai jis gali užtrukti 2-3 mėnesius.

k Yra gautas raštas, liečiąs tuos sargybų kuopų vyrus, 
kurie del susidėjusių aplinkybių iš kuopų išstojo ir nori apsi
gyventi DI stovyklose. Jame sakome: "Jungtinių tautų išvietin- ' 
tieji asmens, dirbantieji sargybiį ar darbo tarnybos daliniuose, 
yra laikomi kaip nriklausantieji susibūrimo centrams.

Atleistieji /iš kuopų Red./ k'ip nusikalto,.išstoja. savo 
noru ar kitu badu, priimtini Jungtinių tautų globai ir aprūpi
nimui ir bus perkeliami į UNRHA'os veikimo centrus. Raštas iš
leistas US karinės vadovybės Buropojo.

Pasiteiravus teko sužinoti, kad daromi žygiai, kad šia, 
prasme butų perduoti atitinkami uartdymai D? globojančios orga- 
nieacijos pareigūnams ir sutvarkyta techninis į stovyklos pri- . 
ėmimo’ procedūra.z * . ' . »

x, Buvos Manphoime-koiertalyj , Mokymo Centre'Baltų šta
bas išformuotas irnobpvnikin. v

x S.m. gegužės raėn. 8 d. Wiesbadene įvyko lietuvių sar
gybų, inžinerijos ir darbo dalinių vadų' pasitarimas, kuriame da
lyvavo ir lietuviškos bendruomenės Centro organų atstovai. 

Aptarti visi aktualūs falinius liečiu klausimai.

x Frankfurto liepos raėn. 17,18,19 dienomis vyko lenki) 
sargybų kuopų ryšių karininkų suvažiavimas.

' x S.m.liepos raėn.15 u. pirmoji lietuvių inžinerijos kuo
rą iš Nurnbergo perkelta į.Frankfurtą.

■ , “ ■ , i
x Vytauto. D. ir DDK. Algirdo sargybų kuopos išvykstančiam 

US kapitonui Bisly surengė išleistuves. Išleistuvės praėjo la
bai jaukioje nuotaikoje, o kapitonui. Bislylui bendro darbo pri
siminimui, įt -lkta. dovana. . ■ ; .

. x f. m. gegužės raėn. 30 ir 31 d. d. Sch linf -Ida įvyko LSB 
Rngmsburgo Apygardos apylinkių atstovi) suvažiavimas, kuriame 
buvo aptarti aktualus LTBpndruomenp liečiu klausimai, išklausyta 
centro organų pranešimai ir išrinktas naujas apygardos komitetas. 
Suvažiavime konstatuota gyvas reikalas mokytis amato - įgyti 
sneoialybo. 1

Suvažiavime dalyvavo ir-kuorų atstovai.

DIW NUOTRUPOS * .

X Daugelis Sargybų kuopų vyri)', galėdami naudotis ŲS.oro 
paštu, susirašinėja su Amerikos lietuviais - savo giminėmis bei 
pažįstnmoiš. Šiomis dienomis vi ename, iš Amerikos rautame laiško 

' į dėt-' s atsišaukimas “Dėl ko negrįžti Lietuvon?"
Atsišaukimas, nors po juo pasirašyt? "Amerikos lietuvių 

centro", perskaičius vos porą eilučių aiškėja, k.ad yra Amerikos 
lietuvių komunistų "kūrinys". Tprp kitko j^me rašom? "Septyni 
miliojon i laimingai grįžo" /?'dek. pabr. / "Li.stuyj.u_valdžia 
kviečia pabėgėlius grįžti nario" /Redak.pabrTTT ’ ’ •

Tokie atsišaukimai į- tremtyje gyvonšnčiuš l.ietrviue, kurio
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nuikiei pažįsta raudonąjį terorą ir dėl jo šiandien neša sunkią trsra 
tremtinio dalią, nesuklaidins ir neturės jokios įtakos, bet 
Amerikos lietuviui, mažiau sekančiam spaudą ar menkiau susipaži
nusiam su esama Lietuvoje būkle, gali sukelti kai kurių abejonių, 
lev. tas atsišaukimas atsiųstas Amerikos lietuvio,..kuris' komunis
tams n-prijaučia, bet iš laiško to nematyti..

Nėra reikalo diskutuoti su tais, kurie dirba Judošiskš 
darbą.už lietuvio krauju aplaiytytą pinigą; bot teisingos in
formacijos dalei tiems, kurie jos nepakankamai turi, Manytume, 
reiktu parašyti platesnį atsakymą, paremiant faktais ir tai pa
teisint’Am rikos*lietuviškus laikraščiuos- /išskyrus kora./, kad 
amorikos lietuvis netik kad žinotų, bet širdyje pajusti}, kodėl 
mes vargstame ir negrįžtame į Tėvyne.

1
m Sargybų, inžinerijos ir darbo kuopos jaučia didelį tra

umą lietuviški} knygų, laikraščių, žurnalų ir 1.1. Jos yra pasi
ryžę, kiek leis sąlygos, sudaryti kuėposn lietuviškas bibliote
kėlės. Todėl su lietuvišku nuoširdumu prašome, visų leidyklų, 
leidėjų redakcijų, privačių asmenų, organizacijų, prisiųsti 
mums nors po keletą egž. ki kvieno laidinio. Už kiekviena, lai
dinį bus reikiamai atlipinta. Manydami, kad šis musų balsas bus 
išgirstas, tad iš anksto tariame širdingą lietuvišką ačiū.

Sargybų kuopų Švietimo 
. Karininkas <

x .Anglų kalbos_kursai
Zinndorfe,~’prie /firtKo, esančiose sargybų kuopose anglų 

kalbos mokymosi reikalas pastatytas tinkamoje aukštumoje. Vi
si eras kuopi} vyrams jis yra privalomos - kaip tarnyba. Dėl našes- ' 
nic darbo, šalia bendrojo kurso yra suorganizuotos dvi atskiros 
grupės vidutiniai ir stipriai mokantiems, Dalis ruošiasi priva
čiai.

Jai šis mokymosi tempas nesumažės, drąsiai galima tvir
tinti, kad po trejeto mėnesių didelis skaičius vyrų galės nors 
būtiniausiuose reikaluose vartoti anglį} kalbą.

k Zinndorf-Furth. Plėsti kuopos vyri} Ainis, k-lti tauti
nį susipratimą, auklėjimo, o taip pat bendrojo lavinimosi raiko- 
Iii,' kuopt} švietimo karininkai'yra suorganizavo paskaitų ciklą 
/kės antradienį/, kurias skaito kviesti iš stovyklų prelegentai 
- savo srities specialistai. Tokių paskaitų jau surengta per 10.

Kuopų vyrai paskaitomis domisi ir noriai jos lanko,

x Dvigubo vyrų kvarteto koncertas. Vytauto D. Sargybų 
kuopoje nuo jos suformavimo dienos veikė dyigubas vyri} kvarte
tas’ kuris mokymo centro per išleistuves labai sėkmingai buvo 

■ -siredrs. ?o gana ilgos per trauko s, Š. m. birželio mėn. ?7 d. 
mos jį vėl išgirdome. Tenka džiaugtis, kad ir sunkiomis darbo 
sąlygomis, oktetas su savo vadovu yra daug nudirbės kaip progra
mos praplėtime taip ir jos techniškame išpildyme, koncertą pa
įvairino: Jančys, sudainuodamas solo tris daineles /abejoti
no -?r paskutinė tiko baritonui/ ir A. Prielgauskas /DLK Algirdo 
,k./ solo saksofonu pagrojęs tris dalykėlius. Koncertas turėjo 
didelį pasisekimą ir kuopų, vyrai. laukti}, kad eti dažniau pasi
kartotų, o koncertavusiems linki ryžtingai ir toliau dirbti.

Sis koncertas buvo paruoštas Schoįnfeldo lietuvių vistio-
.u mii,. '

x Li -ituvių Mono kolektyvas / Scheinfaido šventė 2 motų 
•ukėkt .L.shm. birželio mėn. 28 IT .""rietuvių ‘Mėno'lfclnJrCyv^š S van-
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tė 2 meta Sukaktį. ‘
Ta proga buvo surengtas iškilmingas koncertas- Erogra

mo je: .mišrus vyrų ir moterį.; chorai, tautiniai šokiai /pasige
dome kanklininkų/. Meno Kolektyvas yra per tuos*." dvejus metus 
išvaręs gilia kultūrine vagą ir užsirekomendavęs kaip vienas 
iš stipresniųjų išeivi jos'meno vienetų. ' ' j

Tai nuopelnas gabaus ir energingo muziko, dirigento Br. 
Budriū'no ir visų nenu.ilstonai dirbančių Kolektyvo narių.

Linkime Meno Kolektyvui ir toliau sėkmingai dirbti gar
binant lietuvišką dainą plačiam pasauliui iki’ galėsim jos ai
dams palydint, grįžti į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

k DLK Algirdo kuopa. atsikėlusi į Zinndorffi ėmėsi tvar
kyti ir puošti savo naująją gyvenvietę. Iš visų kitų atliktų 
darbų išsiskiria skoningai i?; meniškas kuopos koplyčios įren
gimas. Tai kuopos Vado ir Kudirkos nuopelnas. Tikrai jojo gali 
užsimiršti, kad esi svetur, o pamaldų metu garsiai sklindą . 
"Pulkim ant kelių” garsai taip puikini derinasi su koplyčios 
išpuošimu, jog rodos, jie tiesiai plaukia į Aušros Vartų Die
vo Motiną, kurios paveikslas puošia koplyčios altorių.

Koplyčioje pastatytos tautinės vėliavos, kurias lietu
vių bendruomenė kuopoms- yra dovanojusi kaip bendros kovos dėl 
laisvos Lietuvos simbolį. ' ,

....  Tenka su -apgailestavimu -pastebėti, kad net dvi kuopos, 
turėdamos tokią puikią koplyčią, beveik kaip ir neturi kape
liono. Buvęs kapelionas iš-1-os kuopos yra p rkeltas į Baltų 
štabą ir į kuopas'atvyksta tik sekmadieniais mišių atlaikyti, 
o apie bet kokį religinį aulčl^jimą ar paskaitas, šiose sąlygo- 
se-nėra- nei kalbos."

Pasigendama paraaldiį ir šiaip svarbesnėse dienose.

Manytume, kad turėtų atsirasti kunigų, kurie tamkil*. 
n i am darbui pasišvęstų ir artimiau su kuopą bendrautų, ypač, 
kad gyvenimo ■ sąlygos nc-bloftog

. A.

x Bosu^u&dinant- šį numerį sužinota, -kad sargybų kuopų 
išformavimas*pradedamas.*Iki liepos raėn. galo bus paleista a$Le 
10% /visokių laipsniųz, o rugpiūčio mėn. antroje pusėje numa
toma paleisti didesnis skaičius. • ’

■ Paleidžiamieji, iki bus aprūpinti reikiamais dokumentais, *; 
ir paskirstyti į-.stovyklas, paliks kuopose.

k Iš Swabacho musų sargybiniai atšaukti į kuopą 'į Zin- 
* dorfą/, o juos pakeitė vokiečiai.

k Susirašinėjančių su Amerika žiniai.
Vykstant kuopų i'šičrraąvTrcui dadgelio'paslkeis gyvenvie

tės adresas, o taip pat jis bustos galimybės naudotis oro paš
tu. • ...

Kad gautus iš Amerikos laiškus bei siuntinius galima 
būtų perduoti adresatams, kiekvienas, .išvykstąs turi kuopoje 
palikti-tikslu savo“naują adresą, taip pat patartina naują 
savo adresą laiku pranešti savo giminiems ar pažįstamiems . . 
A-.-..riko jo.
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