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Daromi žygiai dali 
tremtinių perkelti 
į Maine valstybę

„New York Times“ koresponden
tas Frank L. Kluckhohn paskutinia
me šio laikraščio užjūrio laidos 
numeryje praneša, kad Eastporto 
(Maine, JAV) valdininkai ir vienas 
New Yorko finansininkas, Frank 
Cohen, pradėjo daryti žygių atgaivinti 
tuščią „Passamaųuoddy“ kaimą, 
esantį Maine valstybėje,. į kurį tu
rėtų būti iš amerikiečių zonos per
keltas atitinkamas kiekis'tremtinių. 
Kaime esą 239 tušti trobesiai, ku
riuose apgyvendinti perkeldintieji 
tremtiniai galėtų ruoštis emigracijai 
į Pietų Ameriką arba gaminti pre
kes Pietų Amerikos valstybėms. Šis 
klausimas būsąs artimiausiu laiku 
svarstomas Washingtone.

Likviduojamos ma
žos DP stovyklos
Frankfurt, IX. 3. (Dena) — JAV 

karinių pajėgų štabas pranešė, kad 
“iki žiemos tikimasi likviduoti visas 

mažesniąsias DP stovyklas. 1 Šios 
priemonės imamasi, norint sumažinti 
okupacinės kariuomenės išlaidas. Iš 
pranešimb aiškėja, kad nuo birželio 
l.d. jau likviduotos 67 mažosios sto
vyklos ir vokiečiams perduota pa
talpų apgyvendinti maždaug 20.000 
žmonių.

Frankfurt (NZ) — Kaip amerikie
čių karinių pajėgų štabas praneša, 
DP leidžiama susirinkimus, paradus, 
demonstracijas ir kitus panašius pa
rengimus vykdyti už stovyklų ribų tik 
su karinės valdžios leidimu. Tie su
sirinkimai, kurie galėtų drumsti vie
šąją rimtį ir neatitiktų JAV ir Są
jungininkų karinių organų išleistoms 
direktyvoms, bus neleidžiamų

Frankfurt, VIII. 27. (Dena) — Įta
riant dalyvavimu geležinkelio siuntų 
apiplėšimuose, liepos mėn. suimti 3 
vokiečių gelež. policistai, 54 civiliai 
vokiečiai ir 5 DP. To pat mėnesio 
būvyje per apiplėšimus JAV armijai 
padaryta nuostolių už 103.000 dolerių.
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LIETUVIU TREMTINIU BENDRUOMENES SAVAITRASTIS 1947. IX. 4.

Rengiamaišsami apžvalga apie 
tremtinių gyvenimą

A. DEVENIENES PAREIŠKIMAI
Lietuvių Žurnalistų suvažiavime 

Schweinfurte dalyvavusi ALTo ir 
SLA atstovė ponia A. Devenienė, 
radusi valandėlę laisvo laiko, mielai 
sutiko spaudos atstovus painformuo
ti visiems . tremtiniams rūpimais 
emigracijos klausimais.

— Kiek mums žinoma, Jūsų kelio
nė Vokietijon turi ryšio su tremtinių 
emigracija?

— Taip. Pagrindinis mano kelio
nės tikslas yra susipažinti su tremti
nių gyvenimu ir paruošti išsamią 
apžvalgą, kuri bus perduota organi
zacijoms, besirūpinančiomis tremti
nių perkeldlnimu. Si medžiaga bus 
panaudota ir akcijoje už JAV imi
gracijos įstatymo pakeitimą, kitaip 
tariant, už Strattono biliaus prave- 
dimą. Šį uždavinį man pavedė Tarp
tautinė Pagalbos ir Pašalpos Orga
nizacija (IRRC) nes aš esu drauge 
amerikietė ir europietė, ir todėl man 
lengviau yra pažinti čionykštes są-
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Dingo Tiuringijos 
ministeris pirmininkas

Berlin, IX. 5. (Dena) — Berlyno 
laikraščių pranešimais, jau nuo pir
madienio dingęs Tiuringijos min. 
įjirm. Rudolf Paul (SĖD) su žmona. 
Abu pirmadienio vakare automobi
liais išvykę iš Weimaro, ir iki šiol 
dar negrįžę. Paulo automibilis pasku
tinį kartą pastebėtas važiuojant 
Berlyno kryptimi. Jo žmonos auto
mobilis rastas netoli Potsdamo sto
ties.

Berlyno anglų sektoriuje išeinąs 
„Telegraph“ rašo, kad min. pirm. 
Paul jau šį pavasarį buvęs pasitrau
kęs sveikatai taisyti atostogų, tačiau 
tada dar pajėgęs savo priešą Busse 
išspausti iš vidaus reik. min. posto. 
Tačiau Busse įpėdinis Eggerath bu
vęs dar didesnis Paul priešas. — 
Mūnchene įvykusioje ministerių pir
mininkų konferencijoje Paul vado
vavo sovietų zonos ministerių dele
gacijai, ir paskelbė garsųjį pareiš
kimą, po kurio sovietų zonos dele
gacija iš Mūnčheno išvyko.

Tiuringijos vyriausybė ir vietos 
SĖD filija, kaip praneša laikraštis, 
jaučiasi patekusi padėtin be išeities. 
Tik Tiuringijos policija paskelbė pa
reiškimą, kuriame sakoma, jog Paul 
jau 1935 m. kreipęsis į Goringą, pra- 
šydamasis priimamas į NSDAP, ta
čiau šis prašymas buvęs atmestas.

lygas. Drauge atstovauju Amerikos 
Lietuvių Tarybą (ALT) ir Amerikos 
Lietuvių Susivienijimą (SLA), kuris 
pastaruoju metu atgaivino taip va
dinamąjį „Emigrantų Fondą“, kurio 
tikslas — medžiaginiai padėti at
vykusioms tremtiniams įsikurti.

— Mus labai domina, kokioje būk
lėje dabar yra atsidūręs Strattono 
projektas?

—Dėl gausybės neapsvarstytų kitų

įvairių Amerikos vidaus reikalų 
kongresas šį projektą atidėjo iki 
1943 m. pradžios. Ryšium su artė
jančiu biliaus svarstymu, prez. Tru- 
manas paskyrė specialų patarėją, 
kuriam yra pavesta nuodugniai iš
tirti tremtinių problemą vietoje, t 
y.. Europoje.

Todėl ir Amerikos Lietuvių Tary
ba yra šuintersesuota surinkti / duo
menų apie tremtinių būklę, kad ga
lėtų pateikti savų pasiūlymų.

— Ar glima tikėtis, kad bilius bus 
priimtas?

— Iš anksto negalima nieko tiks
laus pasakyti. Viena yra aišku, kad 
tremtiniai stovyklose nebus amžinai 
laikomi. Šia proga reikia pabrėžti, 
kad priverstino grąžinimo nebus. 
Taigi, likviduojant stovyklas, reikia 
suaktyvinti emigracijos problemą. 
Atrodo, kad kiekviena valstybė, 
prisidėjusi prie IRO, turės įsiparei
goti įsileisti dalį tremtinių. Iš tokių 
samprotavimų išeinant, tenka laukti 
teigiamų rezultatų ir Strattono bi
liaus atžvilgiu.

— Kokioms tremtinių grupėms 
Strattono bilius teiks pirmenybę?

— Pirmoje eilėje bus įsileidžiami 
tie, kurie turi giminių Amerikoje ir 
toliau, tuos, kurie jau sutvarkę do
kumentus, laukia eilės, nukentėju
sieji nuo nacių režimo ir, atrodo, 
ūkininkai, nes šios darbo jėgos Ame
rikai stinga, o jie galės būti geras 
įnašas į JAV žemės ūkį, kuris da
bar pergyvena krizę. Zonų atžvilgiu 
pirmenybė bus teikiama amerikiečių 
zonai. Kiti įsileidžiami bus tik tuo 
atveju, jei liks vietos. Affidavitai 
šiuo metu yra būtina sąlyga, tačiau 
priėmus bilių, reikalai gali pasikeisti. 
Bendrai, priėmus bilių, gali pasi
keisti ir visi imigrantui statomi rei
kalavimai.
---Šiuo metu norintieji išvykti turi 

gauti affidavitą ir tada kreiptis į 
konsulatą. Tokia, rodos, tvarka?

— Geriau yra pirma užsiregistruoti 
konsulate, o affidavitą pristatyli vė
liau. Tuo atveju yra užskaitoma 
eilė, nuo užsiregistravimo dienos. 
Gautą affidavitą reikią nedelsiant 
užregistruoti, nes po 6 mėn. neuž
registruotas nustoja galios.

— Spaudoje buvo minėta, kad 
daroma žygių perkelti studentus. Ar 
tai tiesa?

— Taip. BALFas daro žygių even
tualiai Pabaltijo univerįtetą per
kelti, tačiau iki šiol dar nieko tikra 
negalima pasakyti.

— Koki Amerikos lietuvių pagei
davimai Amerikon nuvykstantiems 
tremtiniams?

— Esti sunkumų dėl to, kad nu- 
vykusieji nevisada pažįsta vietos są
lygas, o Amerikos gvyentojui sun
kiau suprasti europiečio dvasią. Ta
čiau bendrai mūsų tremtiniai, be 
vieno kito nesusipratimo, yra verti
nami gerai ir daro teigiamo įspūdžio. 
Bendrai kiekvieno nuvykusiojo pa
reiga justi atsakomybę, kad jis ats
tovauja ne vien save, bet ir visus 
tremtinius. Be to, nuvykusieji turi 
pasistengti atsiteisti už kelionę, nes 
kitaip jis užkerta kelią atvykti ki-

K. V. BALTRAMAITIS

a
tam. Amerikos lietuviai ypač laukia, 
kad atvykusieji tremtiniai, susiradę 
darbą, neužmirštų ir visuomeninio 
gyvenimo ir aktyviai jame daly
vautu.

Bendrai, reikia pastebėti, kad 
Amerikos lietuviai tremtinių reika
lais labai sielojasi, išskyrus vieną 
kitą suvedžiotą-, ir sunkią tremti
nių padėti supranta, — baigė pasi
kalbėjimą p. A. Devenienė.

Suklastoti rinkimai Vengrijoje
Budapest (AP) — Rugpiūčio 31 d. 

Vengrijoje įvykusieji rinkimai ko
munistams davė 21,6% balsų. Drauge 
su socialdemokratais, su kuriais jie 
sudaro kairiųjų bloką, jie teturi tik 
36,2%. Abi šios partijos, susibloka
vusios su smulkiųjų valstiečių ir tau
tine ūkininkų partiją į vyriausybės 
bloką praveda 60,1% atstovų, o opo
zicinės, kurioms rinkimuose daly
vauti leista tik pačiu paskutiniuoja 
momentu — 39,9%.

Tačiau visame krašte pastebimas 
nepasitenkinimas rinkimų eiga. Ke
lios partijų pareiškė energingą pro
testą, pažymėdamos, kad rinkimai 
buvę suklastoti. Du dabartinės vy
riausybės ministerial — Ries (soc. 
dem.) ir Eross (sm. ūk.) • protesto 
ženklan atsistatydino. Naujoji koali
cinė Vengrijos vyriausybė turėsianti 
daug sunkumų su socialdemokratais, 
kurie, kaip iš patikimų šaltinių pa-

’Ramadier atsistatydina?
Paris, IX. 5. (Dena-Reuter) — Kaip 

iš gerai informuotų sluoksnių pati
riama, Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Ramadier, tuoj po to, kai 
parlamentas jam pareiškė pasitikė
jimą, Prancūzijos prezidentui įteikė 
atsistatydinimo pareiškimą.

Ramadier esąs įsitikinęs, kad, bal
savimo- metu susilaikius radikalų 
partijos atstovų daugumui, kabinetas 
nebėra pakankamai vieningas sure
guliuoti sunkią ekonominę padėtį.

Balsavimo metu prieš Ramadier 
vyriausybę balsavo komunistai, o 
dešiniųjų radikalų „Laisvės partija“ 
dalinai susilaikė, dalinai balsavo 
taip pat prieš Ramadier.

Ramadier vyriausybės pasitikė-

jimo klausimas per pastaruosius sep
tynis mėnesius buvo sprendžiamas 
penkis kartus, tačiau paskutinysis 
buvęs kritiškiausias, nes jis buvo 
išėjęs iš kairiojo socialistų partijos 
sparno.

Tačiau balsavimo metu tiek socia
listai tiek MRP balsavo už Rama
dier. Tuoj po balsavimo Ramadie. 
nuvyko pas prezidentą AurloL

Penktadienio vakarui ministerių 
kabineto posėdis nebuvo paskirtas.

Paryžiaus fabrikai, krautuvės ir 
įstaigos yra numačiusios penktadie- 
nnio vakare pradėti naują streiką ir 
masines demonstracijas, nukreiptas 
prieš duonos sumažinimą.

tiriama, naujojoje vyriausybėje pa
reikalavo 30% postų, ju tarpe vidaus 
ir teisingumo ministerijų, bei sku
baus vid. reik, ministerio komunisto 
Rajk atsistatydinimo. „Konpensuo- 
dami" už tai, jie pasižadėjo „švariai 
ir garbingai“ rinkimus pripažinti. 
Lauktina panaši krizė, kuri atsirado 
po Nagy atsistatydinimo.

Dėl ligšiolinio teisingumo ministe
rio Ries kaltinimų, kad policija 
trukdžiusi sukliudyti komunistų 
partijos „skraidančiųjų rinkėjų“ 
veiklą, vyriausybė pareiškė, kad „ne
sąžiningumų būta, tačiau jų skaičius 
buvęs toks nedidelis, jog rinkimų re
zultatams jie jokios įtakos neturį“. 
Tačiau stebėtojai yra konstatavę, 
kad komunistai, apsirūpinę specia
liomis mėlynomis kortelėmis, duo
dančiomis teisę balsuoti ne savo 
gyvenamoje vietoje, specialiais trau
kiniais ir kitokiomis susisiekimo 
priemonėmis buvę gabenami į pro
vincijos rinkimines butines balsuoti. 
Britų užs. reik, ministerijos žinio
mis, suklastojimų ypač daug būta 
sukomunistėjusiose apylinkėse.

Amerikiečių delegacijai vadovaus 
užs. reik, ministeris Marshallis. Ne
oficialiai tvirtinama, kad dalyvausiąs 
ir Bevinas su Molotovu.

Atšauktas pasiun 
tinys

Maskva, IX. 5. (Dena-Ins) — Mask
vos radijo pranešimu, Sovietų Są
jungos pasiuntinys Graikijai, adm. 
Konstantin Rodionow, iš savo posto 
atšauktas.

700 JT delegatu
Bad Nauheim, IX. 4. (Dena) — 

Amerikiečių radijo pranešimais, rug
sėjo 16 d. prasidedančioje Jungtinių 
Tautų sesijoje laukiama 700 dele
gatų iš 54 valtsybių. 250 delegatų 
Amerikon jau yra atvykę. Tačiau 
didžioji dalis atvyks tik rugsėjo 16 d., 
New Yorkan atplaukiančiu anglų 
laivu „Queen Mary". Šiuo laivu at
vyks ir 60 Sovietų Sąjungos dele
gatų.

Šiemetinėje pilnaties sesijoje daly
vaus 16 užsienių reikalų ministerių.

Jau trečiąjį kartą tremtyje kukliai 
paminime mums brangią istorinę 
rugsėjo 8-ją dieną. Atvėstanti rug
sėjo saulė išdidžiai meta savo skai
drų žvilgsnį į praeities ūkanose išky
lančią šios Tautos Šventės tradiciją, 
į didingą mūsų tauriųjų senolių pra
eitį, Į lietuvių tautos kančių ir vargo 
baisiąją perspektyvą.

Lietuvos laimėjimai ir žygiai di
džiųjų kunigaikščių gadynėje Ilgai
niui susitelkia ties Vytauto Didžiojo 
istorine figūra. Atkakli kova su vi
sais Lietuvos priešais, o ypač lemian
tis Kryžiuočių Ordino sutriuškini
mas Žalgirio mūšyje, anam didžia, 
jam Lietuvos valdovui uždėjo ne
mirštamą galingos valstybės organi
zatoriaus ir kario garbės vainiką. 
Deja, karališkąjį vainiką Vytautui 
Didžiajam užsidėti neteko. Organi
zuota klasta, apgaulė ir didvyrio 
mirtis lemiančiai sutrukdė šį istorinį 
didžios reikšmės aktą. Tačiau, nežiū
rint ir šios nesėkmės, Vytauto Di
džiojo dvasia, jo energija ir tauraus 
valstybės vyro pavyzdys per amžius 
šviečia besigrumiančiai, kankinamai 
ir didžiųjų apgaudinėjamai lietuvių 
tautai. Nei šimtametė svetimųjų ver
gija, nei abu pasauliniai karai, vis 
dėlto, nepajėgė užgniaužti lietuvio 
širdyje anos didvyriškos senolių dva
sios, kuria ryškiausiai spinduliuoja 
ir stiprina lietuvių tautą jos likiml- 
nėje naujųjų amžių kovoje Vytauto 
Didžiojo asmenybė.

Po pirmosios pasaulinės karo 
audros atgijusi Nepriklausoma Lie
tuva vėl suliepsnojo Vytauto Di
džiojo pulkų dvasia, kada negausūs 
mūsų savanorių daliniai turėjo 
atremti iš visur besiveržiančių prie
šų puolimus ir sukūrė branduolį 
visai Nepriklausomybės kovų ir lais
vės metų Lietuvos kariuomenei.

Antrojo Pasaulinio karo tragedija 
vėl ištiko visa lietuvių tautą, jos 
dvasines ir medžiagines gėrybes, jos 
ginkluotąją pajėgą. O ir vėlgi ma
tome, kad musų tautinė kova nėra 
sustojusi, kad pilkasis brolis parti
zanas budi, kaunasi ir miršta dėl 
krašto laisvės ir nepriklausomybės. 
Vadinas, kol visoje lietuvių tautoje, 
kol mumyse tebėra gyva senosios 
Lietuvos ir Vytauto Didžiojo dvasia 
— tol gaivinantis išganingos vilties 
žiburys nėra užgesęs. Į jį mes įs
meikime savo ugninio ryžto ir kan
trybės žvilgsnius ir visi vieningai 
eikime Lietuvos keliu. Bet kuris 
skaidymasis, siauri asmeniškumai ar 
visiems iki gyvo kaulo įkyrėjusi 
tremties kasdienybė šią Tautos šven
tės dieną turėtų būti lemiančiai nu
galėta.

Tad gilaus susikaupimo, geležinės 
kantrybės ir viltingo pasitikėjimo 
nemariuoju mūsų Tautos Genijum! 
Gražaus bendruomeniškojo sugyve
nimo, tarpusavės šalpos pastangų ir 
širdies, tiesios, atviros lietuviškos 
širdies kiekviename žingsnyje! Di
dieji pasaulio įvykiai ir visų sveikųjų 
jėgų koncentracija neužčiaupiamo
mis šių dienų laiko lūpomis kalba 
apie naujojo taikaus, teisingo pasau
lio atbudimą, visos žmonijos, taigi, 
ir mūsų kenčiančios tėvynės žmonių 
laisvam, demokratiniam gyvenimui

Alg. Giedrius

UžjUrio svečiai ir žurnalistų suvažiavimo dalyviai
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Kur mūsų stiprybė? Pažymėtini LT B suvažiavimai
Antrojo Pasaulinio karo Išdavoj 

lietuvių tautai.teko sunkiausias, gal 
būt, jos istorijoj, likimas: nustoti 
laisvės ir nepriklausomybės, -netekti 
savos valstybės; nustoti įgimto gy
venimo būdo ir ekonominio egzisten
cijos pagrindo; tūkstančiams lietu
vių tapti atplėštiems nuo iavo tau
tos kamieno, ištrėmimui į tolimus 
Rytus ar į Vaxarus. Taikiai ir kūry
bingai tautai tenka sunkiausias liki
mas — tapti kankine tauta, krau
juota Ir merdinčia.

Dar per anksti kalbėti apie lietu
vių tautos kančių didumą ir šio 
karo nuostolius jai, nes dar nema
tyti jos kančių galo, nei didumo. 
Kokia lietuvių tautos dalis yra jau 
žuvus bolševikų okupacijos priespau
doj ir kokia dar žus Golgotos kelyje 
į laisvę, galima tik spėlioti. Tačiau 
yra aišku, kad fizinis ir taip negau
sios mūsų tautos sunaikinimas bus 
nepaprastai gausus.

Tad kur mūsų stiprybė, kuria 
grindžiame Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymą? Kur ta mūsų tautos gy
voji jėga, kuria remiame tą atstaty
mą? Aišku, kad toje tautos dalyje, 
kuri randasi tremtyje, čia Vakaruose, 
be to, išeivijoj Amerikoje ir kituose 
pasaulio kraštuose. Tik ta tautos ga
lis gali veikti jr ką nors nuveikti 
dėl Lietuvos ateities. Bet 1. ar mes 
visuomet jaučiame tremties kasdie
nybėje tą stiprybę? 2. Ar mes kar
tais nepaskęstame smulkmenose, nu
toldami nuo savo tautos didžiojo 
kelio. 3. Ar nenutolstamę kartais nuo 
savo tautos didžiosios jėgos ir 
stiprybės?
. 1. Dveji su puse metų beveik jau 
praėjo nuo lauktosios karo pabaigos. 
Greitos daugelio viltys atgauti lais
vę savo tėvų žemėje pasikeitė ilgu 
laukimu. Ilgametis gyvenimas pus- 
alkiai stovyklose padarė irgi savo. 
Štai kodėl tūlas tautietis, nusimini
mo apimtas, nuotaikų pasikeitimus 
taip atvaizduoja:

— Medžiaginiai šiandien nepalygi
nami geriau gyvenu, kaip pav. prieš 
2% metų. Dabar ne tik man negrė
stą gyvybei pavojus, bet ir tos bai
mės nėra, mes žinau, jei atsigulsiu 
savo kambaryje, tai ir atsikelsiu ten 
pat Kultūriniu atžvilgiu mano gy
venimas šiandien taip pat prasmin
gesnis. Per spaudą, meninius paren
gimus, mokyklą ir susirinkimus aš 
jaučiu, kad gyvenu ne vienas, bet 
tautos bendruomenėje.

Nežiūrint to, šiandien mano nuo
taika blogesnė, kaip prieš 2% 
metų. Jei tada kiekviena praleista

Politinė apžvalga

Europa stovi prieš didžiausią, klausimą
EUROPOS EKONOMINE KRIZE YRA LYDIMA POLITINES KRIZES

Panamerikos konferencija užsi
baigė. Pasirašant taip vadinamą 
„apsigynimo paktą“, kalbą pasakė 
JAV prezidentas Trumanas. Savo 
kalboje jis pareiškė, kad JAV užsie
nio politikos pagrindinis tikslas yra 
pastovios taikos pasaulyje įgyven
dinimas. Toliau jis nurodė, kad yra 
valstybių, kurios nesilaiko savo įsi
pareigojimų JT chartos atžvilgiu; 
tokios valstybės turinčios būti griež
čiausiai sudraustos. Trumanas pa
reiškė: „Jungtinių Tautų chartos 
principų mes neužmiršime, bet taip 
pat norime priminti, kad ir kitos 
tautos tų principų neužmirštų.“ Pa
liesdamas Marshallio planą, Truma
nas nurodė, kad Vakarų pusrutulio 
valstybės padės senajai Europai at
sistatyti. Baigdamas Trumanas pa
reiškė, kad norėdamos pasiekti už
sibrėžtuosius tikslus, JAV turi būti 
stiprios tiek ekonominiai tiek kariš
kai.

Pirmieji Londono spaudos ir radijo 
komentarai šiai Trumano kalbai ski
ria ypatingo dėmesio, iškeldami tas 
kalbos vietas, kuriose prez. Truma
nas palietė Marshallio planą. Ko
mentatoriai nurodo, kad pirmoj 
eilėj, nežiūrint kitu degančių proble
mų, bus giebtas! Europos atstatymo. 
O šiam Europos atstatymui jau yra 
padaryta konkrečių žygių — tai Vo
kietijos pramonės atkūrimo paskelb
tasis planas. Iš kitos pusės, Pary- 

Trumano kalba Rio de Janeiro
Rio de Janeiro. (AP) — Savo kal

boje, pasakytoje Petropolyje, Pan
amerikos gynimo sutarties pasira
šymo proga, prez. Trumanas Jung
tinių Valstybių politiką apibrėžė 4 
punktais: 1. Amerikia numato Mar
shallio plano rėmuose telkti paramą 
tik toms tautoms, kurios yra pasi
ruošusios savivaldai Ir bendradar
biavimui su JAV; 1 JAV lieka iš
tikimos Junttnlų Tautų Chartai. 
„Mes neužmiršime savo įsipareigoji
mų ir kitiems neleisime jų pažeisti;

diena mane artino į nepriklausomą 
Lietuvą, tai dabar istorijos ratas 
ties manim tarsi sustojo vietoje. 
Tada aš greičiau savo trokštamo 
tikslo vyliausi sulaukti, negu dabar. 
O ta viltis man davė viską, davė 
stiprybės, pasiryžimo ir norą gy
venti. Šiandien , aš nieko daugiau ne
trokštu, kaip tik vilties, tos netoli
mos vilties kibirkštėlės . .

Ir tikrai, daugeliui mūsų nieko 
dabar taip netrūksta, kaip tosios pa
siilgtos netilomos vilties kibirkštėlės. 
Kodėl jos dabar nematome, jeigu ji 
daugeliui mūsų taip šviesiai spin
dėjo prieš pustrečių metų? Ar ap
sirikome mūsų bylos supratime, o 
gal mūsų reikalai pakrypo blogojon 
pusėn?

Anaiptol, nė. Lietuvos nepriklau
somybės reikalai ne tik” kad nepa
blogėjo, bet dar gi labiau išryškėjo. 
O pati byį^ kai kuriais atžvilgiais 
pastūmėta ‘-pirmyn. Dar daugiau. 
Mūsų reikalai pagerėjo dar ir ta 
prasme, kad tai, ką mes apie komu
nizmą žinojome 1940—41 metais, tą 
pat dabar visas pasaulis pradeda 
suprasti ir {vertinti Tą pavojų, kuri 
mes pajutome nuo komunizmo 1940 
ir 1944 metais, šiandien jį jaučia 
visas pasaulis ir stoja su juo atviron 
kovon. Tai yra didelis mūsų laimė
jimas.

Tačiau viena, kur dažnas apsiri
kome, tai per greitose viltyse, kurio
mis matavome savo ateitį. Gyve
name ne šia diena, bet ateitimi. 
Taigi kantrybėje, ilgoje kantrybėje 
yra mūsų stiprybė ir ateitis.

2. Gyvendami glaudžiai bendruo
menėje, mes kartais neįvertiname 
jos reikšmės. Dar daugiau, kartais 
susmulkėjame tiek, kad neapken
čiame vienas kito.' Ir savo tautiečio 
akyse įžiūrime priešą, išnaudotoją, 
dėmes metame vieni kitiems. At
rodo, kad tiek blogio mūsų stovyk
lose dar nepriviso, kiek atvaizduo
jame kartais tūlų tautiečių adresu. 
Bendruomenės nario garbės nuplė
šimas dažnai yra vieni niekai, nors 
pamirštama, jog tuo pačiu plėšiama 
visos tautos ir savo garbė. Pavyz
džių nurodyti čia netenka, nes jų 
rasime kiekvienoje stovykloje. Kaip 
kartais savo tautiečių garbės nuplė
šimo atveju mes esame nejautrūs, 
o kaip dėl to jautrūs svetimieji (kad 
ir mūs globėjai) rodo šis pavyzdys.

Vienoje stovykloje buvo apšmeiž
tas komiteto pirmininkas. Gandai 
pasiekė ir stovyklą globojančią ka
rinę valdžią. Ji tačiau reagavo, im

žiuje ekonominė Europos atstatymo 
konferencija, taip pat jau baigia pa
ruošti atstatymo planą ir apie rug
sėjo mėnesį Įteiks jį JAV.

Tuo tarpu amerikiečiai, nelauk
dami Paryžiaus konferencijos pabai
gos, patys atvyko į Europą vietoje 
ištirti padėties ir nustatyti, kiek pa
čios Europos valstybės galės viena 
kitai padėti Ir kiek reikės JAV pri
sidėti savo kapitalais prie Europos 
atstatymo. Pirmoje eilėje jie lan
kosi Anglijoje, vėliau vyks į kitas 
Europos valstybes. Artimiausiu laiku 
laukiama atvykstant JAV finansų 
ministerio, kuris su anglų vyriausy
bės finansiniais sluoksniais aptars 
susidariusią finansinę padėtį Ang
lijos ir Europos. Iš šių pasiruošimų 
matyti, kad bus dedamos visos pa
stangos stabilizuoti Europos ekono
minę padėtį.

O toji Europa yra sunkiai sergan
tis ligonis ir reikės gerų specialistų, 
kad ji sustiprėtų. Bet kuo gi Europa 
serga?

Štai, Bevinas, kalbėdamas profe
sinių s-gų kongrese pareiškė: „Eko
nominė krizė yra lydima politinės 
krizės. Dabar Europa stovi prieš 
didžiausią istorijoje klausimą. Ar 
Europa bus socialiniai demokratinė 
ar ją užvaldys diktatūra?“ Štai toji 
krizė, kurią reikia nedelsiant iš
spręsti! Toliau Bevinas nurodė, kad 
Anglija savo 400 metų Imperijos

3. JAV yra pasiryžustos išlaikyti 
savo stiprumą, kad galėtų išpildyti 
savo įsipareigojimus; 4. Europos 
problema negali būti sprendžiama 
tomis pačiomis priemonėmis, kaip 
Vakarų pusrutulio. „Jokia tauta taip 
nesipriešina ginklų panaudojimui, 
kaip mes. Tačiau tai nereiškia, kad 
Jungtinėms Valstybėms trūksta ryž
tingumo ginti Jungtinių Tautų 
Chartą. Todėl mes laikysime savo 
karines pajėgas įrodymui, kad į sa
vo įsipareigojimus žiūrime rimtai"

damosi Ištirti reikalą. Po nuodug
naus stovyklos gyventojų apklau
sinėjimo gandai nepasitvirtino. Ta
da į bendruomenės susirinkimą at
vykęs karinės valdžios atstovas pa
sakė karčių žodžių visos bendruo
menės adresu Esą jis matęs viso
kių žmonių, bet tokių, kurie to pa
ties likimo būdami, vieni kitus 
šmeižtų, dar nematęs. Garbė yra 
didžiausias turtas, todėl jos plėšikai- 
šmeižėjai turėtą būti nubausti. Jis 
biaurisi šmeižėjals, nes visas doras 
pasaulis melo kratosi...

Ar bereikia dar ko pridėti prie 
šių karinės valdžios atstovo žodžių? 
Mes šiandien visko netekome. Ta
čiau vieno dalyko mums niekas dar 
nepajėgė išplėšti, būtent, žmogaus 
garbės. Mes žinome, kokias pastan
gas deda „iš anapus ‘ mus suniekinti 
ir apkaltinti. Bet niekas tuo netiki, 
nes anot to kario, doras pasaulis 
melo kratosi. Jeigu šios didžiausios 
mūsų vertybės nepajėgia mums iš
plėšti išorinis priešas, tat argi ga
lima leisti, kad ją išplėštume vienas 
iš kito tarpusavyje?!

3 Visa tai, ką mes turime kultū
rinėj plotmėj — spaudą, mokyklas, 
tautinius ansamblius ir kt. atsie
kėme gyvendami bendrubmenėje. 
Nes ir visa mūsų tautinė jėga ir 
stiprybė glūdi bendruomenėje. Ir 
tai, ką mes kaip tauta siekiame ir 
norime atsiekti, įmanoma tik per 
bendruomenę. O ir dažno pavieniai 
interesai įgyvendinami tik per bend
ruomenę, pasinaudojant jos sukur
tom institucijom.

Tremtinių bendruomenės eilės 
tirpsta. Nuolat iš stovyklų dešimti
mis ir šimtais išvažiuoja į kitus 
kraštus jau kaip emigrantai, ar dar
bo talkininkai įsikurti. Mūsų norai 
įsikurti kompaktine mase, nesi
pildo. Likimas verčia laimės ieškoti 
pavieniai, kaip kas išmano. Reikia 
manyti, kad ateityje dar labiau išsi- 
barstysime po platųjį pasaulį. Iš
važiuojantieji turėtų nepamiršti, o 
pasiliekantieji priminti, kad čia, 
Vokietijoje, paliekame tremtinių 
bendruomenės kamieną, jos sukur
tas organizacijas tą gyvąją trem
tinių jėgą, ir pasilikusieji turėtų im
tis šioj srity iniciatyvos. Dabar iš- 
vykusieji, pav., dažnai' nusiskundžia 
spaudos ir šiaip susižinojimo stoka. 
Šičia yra pasilikusiųjų ir vadovau- 
įančiųjų darbo sritis. Jei laiku ir 
tinkamai pasilieku užmegs ryšius su 
išvykstančiais, tai ir vieniems nuo 
kitų nutolti nebus pavojaus.

J. Sakinis

istorijoje yra ekonominiai silpniau
sia, todėl jos vaidmuo yra žymiai 
susilpnėjęs. Mėginimas nutiesti til
tus tarp Rytų ir Vakarų todėl nesi
seka, kad Anglija neturi tos galios, 
kurią ji turėjo praeityje. Baigdamas 
Bevinas pareiškė jog tamprus bend
radarbiavimas su JAV galės šią kri
zę pašalinti, bet kartu artinasi le
miamas momentas ir paskutinė ga
limybė — tai keturių ministerių kon
ferencija Londone, kuri duos galu
tinį atsakymą dėl Europos likimo. 
Žinoma, specialistų yra visokių. Pa
vyzdžiui, rytų specialistai yra tos 
nuomonės, kad Europą reikia gydyti 
tik jų receptais, ir ji pasveiksianti 
labai greitai, kaip kad pasveiko Ru
munija, Bulgarija, Jugoslavija ir da
bar atrodo artinasi Čekoslovakijos 
eilė. Dar prieš porą mėnesių broliai 
Alsopai „N H. Tribune" rašė, kad 
po Vengrijos ateisianti Austrijos ir 
Čekoslovakijos eilė.,

Austrijoje bandymas buvo pada
rytas, bet kol kas jis nepavyko, nes 
ten, be sovietų zonos, yra dar 3 kitos 
zonos su tų kraštų kariuomenėmis. 
Taigi eksperimentas gana pavojin
gas. Tuo tarpu Cąkoslovakija gali 
būti minkštesnis riešutas, nes „pa
spaudus“ į Paryžių neatvyko jos de
legacija, negalėdama net duoti tikrų 
motyvų, kurie ją privertė pasilikti 
Pragoję.

Vietoje Paryžiaus, Čekoslovakijos 
delegacija atsidūrė Maskvoje, o da
bar i Pragą atvyksta Rumunijos 
min. pirm. P. Groza, kuris neseniai 
lankėsi pas Tito ir ten pasirašė 
bendrą nuo agresijos apsigynimo su
tartį. Atrodo, kad dabar Čekoslo
vakija ir Rumunija taip pat pasi
rašys sutartį prieš kokį nors agre
sorių, o vėliau, kaip ir Tito, dekla
ruos pasauliui, kad šioji Rumunijos- 
Cekoslovakijcs sutartis prieš nieką 
nėra nukreipta.

Maskvos radijas labai aštriai puo
la Vokietijos vakarų zonų pramonės 
atstatymo planą, ir maršalas Soko
lovskis Berlyne pareiškė protestą 
anglams ir amerlkječiams, apkaltin
damas pastaruosius sulaužius Pots
damo susitarimus. Šiomis dienomis 
JAV minėtąjį Sokolovskio protestą 
atmetė ir apkaltino sovietus lygiai

Rugpjūčio 9 d. ivyko LTB Mūn- 
cheno Apygardos apylinkių atstovų 
suvažiavimas. Po Apyg. pirm, prane
šimo, kilo ilgesnės diskusijos dėl 
emigracijos. Iš dviejų apylinkių bu
vo pranešta, kad IRO pareigūnai 
stovyklos gyventojams, darbingiems 
vyrams (1B—40 mt amžiaus) yra 
žodžiu įsakę susiregistruoti iki lap
kričio 1 d. vykti darbams į Belgiją, 
Prancūziją ar Olandiją. Neužsire
gistravę po tos datos nebus IRO glo
bojami. LTB Vyr. Komiteto atstovas 
pranešė, kad visos Bendruomenės 
apylinkės turi atkreipti ypatingą, dė
mesį į išscreeninguotus ir vakarų 
Lietuvos' gyventojus, stengiantis 
jiems padėti materialiai, moraliai ir 
teisiniai. Dėl emigracijos Vyr. Komi
tetas pataria vykti tik ten, kur sąly
gos tiksliai yra žinomos, pragyve
nimo sąlygos yra pakenčiamos ir 
įsileidžiamos šeimos plačia prasme. 
Kur imama tik vienos lyties asme
nys, skatinant net šeimas išsiskirti, 
apie tokią antihumanišką emigraciją 
pranešti atitinkamoms įstaigoms. 
Tuo labiau, patirta, kad IRO centras 
skatinsiąs ir remsiąs emigraciją tik 
j tuos kraštus, kur bus įsileidžiami 
visi šeimos' nariai. Pagaliau Tr. Vyr. 
Komiteto atstovas prašė apylinkių 
pirmininkus skleisti mintį, kad, sun
kėjant pragyvenimo sąlygoms, tik 
nusiskundimais jų nepagerinsime, o 
savo energiją veltui eikvosime. Lie
tuviai tremtininai privalo likti ir to
liau kovojantis veiksnys su visa ko
vojančia Lietuva už pamintą žmo- 
niškumą ir tautos laisvę. Išvykstant 
emigracijon, išsivežti bendruomenišką 
statuto dvasią ir pagal ją tvarkyti 
lietuvišką gyvenimą. Toliau buvo 
svarstyta finansininiai reikalai, ir

Janis Jaunsudrabinš
Jo 70 metų amžiaus sukakties proga

Šiomis dienomis latvių tremtinių 
šeima atžymėjo retas ir svarbias su
kaktuves. Latvių literatūros senjo
rui Janiui Jaunsudrabiniui sukako 
70 metų. Pernai, prieš pat Kalėdas, 
rašytojas kartu su latvių visuomene 
minėjo 50 darbo metų sukaktį.

Jaunsudrabinio vardas latvių skai
tytojui jau senai pasidaręs sąvoka. 
Ypač tai pasireiškia dabar, tremtyje, 
nes nei vienas rašytojas neturi tiek 
šiose sąlygose išleistų knvgų, kaip 
Jaunsudrabinš. Daugiausiai tai per
spausdinti jo seniau išleisti veika
lai, kurie skaitytojui virtę kasdie-.

tais pačiais argumentais, kuriais so
vietai kaltino amerikiečius. Žodžiu, 
notų karas vyksta pilnu tempu, bet 
kartu jis artėja ir prie kulminacinio 
taško,“ kurį pasieks, Graikijos ir Pa
lestinos klausimus sprendžiant, JT 
plenumo posėdyje New Yorke, o Vo
kietijos klausimą — Londone, ketu
rių ministerių konferencijoje. Dabar 
vyksta tik pasiruošimai šioms grum
tynėms.

— Sovietai, numatydami šiuos visus 
įvykius, nieko nelaukdami ratifikavo 
sutartis su Vokietijos karo satelitais. 
Sis taip skubus sutarčių ratifikavi
mas su satelitais rodo, kad Balka
nuose reikalai jau yra taip „sutvar
kyti“, jog pavojaus ten esančiom5 
vyriausybėms iš vidaus nebėra, o iš 
kitos pusė Molotovas LoSdone visiš
kai ramiai galės sakyti, kad po 90 
dienų visbs kariuomenės turi nedel
siant iš ten pasitraukti išskyrus Sov. 
S-gos, nes sovietai turi apsaugoti 
kelius, vedančius iš Austrijos i Sov. 
S-gą.

Šitas notų karas rodo, kad laikas 
yra didelis faktorius būsimose žai
dynėse. Bet kartu reikia ir skubėti, 
skubėti su pagalba Anglijai, Pran
cūzijai i» Italijai. Tą mato ir JAV 
ir, atrodo, tam yra pasiruošusios. Štai 
JAV užs. reik. min. pavaduotojas 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
krizė Europoje žengianti tokiais šuo
liais, kad reikia griebtis nepaprastų 
priemonių jai sustabdyti, dar prieš 
Marshallio planą Įgyvendinant. Esą, 
dar gruodžio mėn. numatoma Euro
pai suteikti apie 2 milijardus 800 
milijonų dolerių kredito valiutai 
stabilizuoti ir maistui pirkti. Nes 
Prancūzijos ir Anglijos ekonominė 
padėtis dėl sausrų esanti labai sunki. 
Šitiems užs. reik. min. pavaduotojo 
pareiškimams suteikiama labai dide
lės reikšmės, nes po Marshallio kal
bų dėl Europos atstatymo. Amerika 
dėl Europos atstatymo buvo pradė
jusi delsti.

Šitie visi atsakingų politikų pa
reiškimai vėda į vieną ir vienintelį 
tašką — santykių tarp Rytų ir Va
karų galutinį Išryškinimą — Bevino 
žodžiais tariant: ar Europa bus so
cialiniai demokratinė ar diktatū
rinė. Mi 

toje srityje planuojami pakeitinai. 
Sudarytos rinkiminės komisijos į 
tremtinių ir apygardų suvažiavimus 
atstovams -rinkti:

Viena maža apylinkė paprašė 
padėti pagloboti 12 mažamečių 
išscreeninguotų vaikų. Čia pat pa
jėgesnės apylinkės išsidalino vaikų 
globa, kitos užtikrino net pilną Iš
laikymą ir mokslą visiems mokslo 
metams. Sektinas pavyzdys kitoms 
apygardoms!

Rugpiūčio 16 d. Hanau įvyko Hes- 
seno Apygardos apylinkių pirminin
kų suvažiavimas. Pranešimus padarė 
Vyr. Komiteto atstovai, 'Amerikos 
lietuvių atstovas p. K. Baltramaitis, 
Apygardos Komitetas ir BALFo 
įgaliotinis. ,

Apygardos Komiteto pranešima 
buvo atkreiptas suvažiavusiųjų dė
mesys į taupumo reikalą. Sunkėjant 
tremtinių finansinei būklei, svarbu, 
kad nebūtų be reikąlo eikvojami pi
nigai, ypač menkos vertės svetimųjų 
ruošiamiems pasirodymams. Aukšto 
lygio meniški pasirodymai, kad ir 
kitų tautybių ruošiami, palaikytini.

Offenbacho amatų mokykla, ku
rioje kursas tęsiasi 3 mėn., yra 
aukštai kvalifikuota įstaiga, tačiau 
dėl didesnės propagandos stokos turi 
maža lietuvių mokinių. Visas mo
kymo personalas yra sudarytas iš 
lietuvių inžinierių.

Amerikietis svečias p. Baltramai
tis savo trumpoje kalboje prašė su
sirinkusius teikti jam informacijas 
dėl netinkamo IRO pareigūnų elge
sio, prievartos, smurto etc. Mūsų pa
tekimas į JAV priklauso nuo Stra- 
tono biliaus priėmimo. Amerikos lie
tuviai tiki, kad jis bus priimtas.

nine duona. Mažieji gėrisi, jo kū
dikystės atsiminimais — „Baltąja 
knyga'1 ir „Žaliąja knyga“. Suaugu
sius žavi jo romanai, ypač trilogija 
„Aija‘, „Aidas“ ir „Žiema“, kuria 
laikomi latviškojo romano pavyz
džiu. įspūdingą paminklą naujai 
gadynei, kuri prasidėjo žemės re
forma, taipgi didelei darbo ir žemės 
meilei-J/pastatė savo romanu „Nau
jakurys ir velnias“. Plačiai pažįsta
ma taip pat J. lyrika, daugelis jo 
eilėraščių kėlė ir dar nuolat tebe
kelia įkvėpimą latvių kompozito- 
riams. Nėra nei choro, nei solistu 
kurs nebūtų dainavęs kompozicijos
su J. tekstu. Nemaža J. tūri parašęs 
ir scenos veikalų, kurie statyti ne 
vien didžiųjų teatrų, bet ir mėgėjų 
plačioje provincijoje.

Nelengva trumpais žodžiais api
brėžti J. kūrybos veidą. Jis ne tik 
rašytojas, bet ir žinomas tapytojas. 
To maža — jis garsiąusias latvių 
meškeriotojas, kuris pažįsta visus 
Latvijos vandenis, kaip niekas kitas. 
Didelė gamtos meilė, kurią jis iš- 
vystęs klaidžiodamas paupiais ir 
paežerėmis ištisai jaučiama jo tep
tuko ir plunksnos sukurtuosiuose 
šedevruose. Visa jo kūryba — tai 
himnas darbui, meilei, gamtai ir gy
venimui. Tikriausiai, nė vienas lat
vių rašytojas nėra taip tampriai su
augęs su savo tauta, su visais jos 
sluoksniais, kaip Jaunsudrabinš.

Jubiliatas gimęs 1877 m. rugpiūčio 
25 d. Neretos apylinkėje, pačiame 
Lietuvos pasienyje. Užtat jo kūri
niuose dažnai užtinkami lietuviški 
provincializmai ir lietuviški vieto
vardžiai. Tuo išaiškinamas ir jo di
delis draugiškumas lietuvių tautai 
Latvių teatrams J. išvertęs Žemkal
nio „Blindą“ ir P. Vaičiūno „Tuščias 
pastangas“.

Dabar rašytojas drauge su didele 
savo numylėtos tautos dalimi eina 
sunkiuoju ištrėmimo keliu. Jo da
bartinė būstinė — Greveno stovykla, 
Vestfalijoje, britu zonoje. Ten gausi 
latvių tremtinių šeimomis. Jaunsu
drabinio didžioji šventė buvo tin
kamai paminėta. Į Greveną suplaukė 
gražus rašytojų būrys pasveikinti 
savo seniorą. Iškilmės prasidėjo 
literatūros vakaru, kuriame daly
vavo daugelis britų zonos autorių su 
jubiliatu ir latvių Spaudos Draugi
jos pirm. A. Dzilleja priešakyje. 
Rugpiūčio 24 d. pabaltiečių teatro 
salėje Įvyko iškilmingas aktas-kon- 
certas. Daug gražių žodžių ir svei
kinimų — žodžiu ir raštu, daug do
vanų parodė, kaip tauta myli savo 
rašytoją. Sveikino taipgi kaimyninių 
tautų atstovai. Greveno lietuvių 
grupės vardu latvių kalba gražiai 
pasveikino jubiliato senas pažįsta
mas, buv. Lietuvos atstovas Lavijoje, 
p. Dailidė. Koncerte dalyvavo vie
tiniai menininkai ir mokyklų jauni
mas. Po koncerto vietinis komitetas 
buvo surengęs kuklią vakarienę, ku- 
rioje buvo pasakyta keletas prakal
bų. Panašūs minėjimai įvyko Ir 
daugely kitų latvių stovyklų ir mo
kyklų.

Pats jubiliatas, nežiūrint tokio Il
go praeito gyvenimo kelio, dar lai
kosi tvirtai ir žada savo gausingą 
garbintojų šeimą pradžlūglntl nau
jais kūriniais. FmlH sknjenleka
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Tautiniai musų uždaviniai tremtyje *

<5) Pagrindinių uždavinių tarpusavio santykis
Tie du ir yra pagrindiniai lietuvių 

tremtinių tautiniai uždaviniai: a) iš
likti lietuviais, vadinasi, išsaugoti 
lietuviškąjį charakterį bei lietuviš
kąją sąmonę ir b) išnaudoti progą 
pažinti Vakarų kultūrą, vadipasi, 
pasiruošti Lietuvoą atstatymo'darbui 
ir lietuviškosios kultūros naujai pa
žangai.

Bet — galėtų kilti klausimas — 
ar šitie du mano nurodomieji už
daviniai neprieštarauja vienas an
tram? Ar, būtent, raginimas likti 
atviriems Vakarams ir stengtis pa
žinti Vakarų kultūrą nėra mūsų iš 
anksto pasiuntimas į nutautėjimo 
grėsmės nasrus? Ar įsigyvenimas į 
Vakarų kultūrą nebus patsai tiesusai 
kelias į nutautėjimą?

Netiesiog į šį klausimą esu jau 
anksčiau atsakęs, nurodydamas, kad 
į .nutautėjimą kelias veda ne per 
svetimo krašto kalbos išmokimą, o 
per savosios nebevertinimą. Tas pats 
reikalas yra ir su kultūra apskritai. 
Kaip niekada nėra blogybė svetimos 
kalbos išmokimas, taip lygiai nie
kada nėra blogybė ir svetimos kul
tūros pažinimas. Nutautėjimo veiks
niu svetimos kultūros pažinimas 
virstų tiktai tuo atveju, jei būtifne- 
besidomima ir nutraukiami ryšiai 
su savąja. Bet tai jau visai kitas da
lykas.

Pagaliau: jei kas kalbėtų apie lie
tuviškumui pavojų iš Vakarų kul
tūros pažinimo, turėtų neužmiršti, 
kad dar didesnis pavojus kiltų iš 
užsidarymo vien savyje.

Ne kitaip yra ir tautų atveju. Ne 
tos tautos išskleidė aukšta tautinę 
kultūrą, kurios liko nuošaliai bendro 
kultūrinio santykiavimo, ir ne tais 
laikotarpiais, kada užsiskleisdavo 
vien savyje. Visada dvasinė izolia
cija drauge pasirodydavo ir dvasine 
stagnacija. Ir todėl būtų naivu ma
nyti, kad mus nuo nutautėjimo 
grėsmės galėtų apsaugoti tiktai akių 
užmerkimas ir ausų užkimšimas, 
vadinasi izoliavimasis nuo tų kraštų 
kultūros, kuriuose teks gyventi. 
Sustingdami dvasiškai, sustingtume 
ir tautiškai.

Nenoriu tuo betgi paneigti, kad ir 
uždarumas nebūtų savotiška at
spara prieš nutautėjimą, tačiau 
manau, kad šita atspara paprastai 
tėra labai riboto patvarumo.

Iš tiesų, būtų galima tiesiai skirti 
du tautinio atsparumo kelius: vie
ną — kaip tik labiau pagrįstą už
darumu antrą — atvirumo rizika.

Pirmasai kelias dar galėtų būti 
pavadintas liaudiniu atsparumu, nes 
paprastai jį atstovauja baudinė išei
vija. Visa, kas išsivežta iš tėvų že
mės, šventai saugoma, nes ir nepa
jėgiama iš tėvų žemėje įaugtų pa
pročių, tradicijų bei gyvenimo būdo 
išsivaduoti. Ir drauge atšiauriai lai
komasi viso svetimo atžvilgiu, nes ir 
nepajėgiama įsijungti į svetimą ap
linką (gerai išmokti svetimos kalbos, 
priprasti prie svetimų papročių, įsi
gyventi į svetimą gyvenimo būdą). 
Ir kartais turi tiesiog stebėtis, kaip 
žmogus dešimtis metų išgyvenęs

Juozas Girnius
Londone ar Chicagoje, lieka tiek sa
vo naujajai aplinkai svetimas, kad 
atrodo, lyg jis tik prieš mėnesį būtų 
atvykęs iš Žarėnų ar Sudeikių.

Deja, — čia ir yra visa nelaimė! 
-p Šisai vien uždarumu pagrįstas 
atsparumas sudūžta su pačia pir
mąja karta. Aiškiai tai liudija ir 
mūsų išeivijos Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse likimas. . Ir šitas 
likimas atėjo visai nuosekliai. Tasai 
tautiškumas, kurį atstovavo tėvai, 
ne kartą buvo iš tiesų kaimietiškai 
primityvus, ir vaikams, augantiems 
jau svetimoje aplinkoje, jisai darė 
labiau „grinoriškai“ keistą, negu 
patrauklų įspūdį. Todėl jie, kiek 
galėdami, ir skubinosi galimai grei
čiau „grinoriškumo“ atsikratyti, 
neskirdami esminga nuo neesminga, 
tautiškumo nuo kaimietinio „gri
noriškumo“. O ne kartą šia linkme 
vaikus pastūmėjo net ir tėvai, ku
rie, patys skaudžiai ilgą laiką kentę 
dėl savo „grinoriškumo“. slaptai jo 
gėdijosi ir, neįstengdami patys visiš
kai jo atsikratyti, linkėjo, kad bent 
vaikai galutinai nusiplautų „grino- 
riaus“ gėdą.

Štai, dėlto ir manau: jei neno
rime, kad mus ištiktų tas pats liki
mas, kuris paprastai ištinka išei
vius, nepasitikėkime, kad galėsime 
mūsų lietuviškumą išsaugoti vien 
vengimu to krašto kultūros, kuriame 
mums teks gyventu

Didžioji dabartinių mūsų tremti
nių dalis yra inteligentai, ir todėl 
natūraliai mums teks eiti antruoju 
tautinio atsparumo keliu, pagrįstu 
ne gyvenamajam kraštui uždarumu, 
bet jam atvirumu. Šisai kelias in
teligentui yra daug savaimingesnis, 
negu pirmasis. Užsidaryti vien sa
vyje, net ir norint, inteligentui būtų 
nelengva. Dvasinis jo interesas sa
vaime verčia jį atviromis akimis 
stebėti visą gyvenimą, domėtis vis
kuo, net ir kiek iš pradžių svetimu. 
Pastarasis tautinio atsparumo kelias 
(galima būtų jį pavadinti inteligen- 
tiniu) atrodo rizikingesnis, tačiau iš 
tiesų jis pasirodo patikimesnis, negu 
pirmasis.

Rizikingas šis kelias, nes visada 
yra pavojaus, jog atvirumas sveti
mai kultūrai, jos pažinimas bei su 
ja susigyvenimas pejučiomis gali 
tiek suintymėti, kad pagaliau jisai 
pradeda žmoguje stelbti tautinę 
dvasią. O inteligentui jaugti į sveti
mą kultūrą bei aplinką, jeigu tik 
jis to siekia, daug lengviau, negu 
kaimiečiui. Greičiau inteligentas iš
moks ir svetimos kalbos ir, apskri
tai, lanksčiau sugebės prisitaikinti 
prie naujų aplinkybių. (Neturiu min
tyje, tai sakydamas, tik pačių pir
mųjų metų, kada inteligentinių pro
fesijų atstovams įsikūrimas papras
tai yra sunkesnis, negu juodadar
biams ar amatininkams).

Ir vis dėlto, nežiūrint viso rizi
kingumo, galų gale šisai kelias pa
sirodo patikimesnis, negu pirmasai. 

Jei norėtų inteligentas įsilieti j sve
timą aplinką, sakėme, jam tai ne
sunkiai pasisektų, daug lengviau, 
negu kaimiečiui. Tačiau faktiškai 
tautinio atsparumo . atžvilgiu inteli
gentas yra patikimesnis. Nors ob
jektyviai jam nutautėti būtų ir leng
viau, bet subjektyviai jis leidžiasi 
sunkiau nutautėjimo vyksmo pa
griebiamas. Kai kaimiečio tautinis 
atsparumas svetimame krašte nere
tai tėra bėdos (vadinasi, paprasto 
nesugebėjimo prisitaikinti prie sve
timos aplinkos) dalykas, tai inteli
gento tautinis atsparumas visų 
pirma yra pagrįstas ne tik natūra
liu įaugimu į savo tautą, bet ir 
sustiprintas sąmoninga tautine vą- 
lia. Ir ypačiai didesnis inteligentinių 
atsparumo patikimumas išryškėja 
tėvų santykyje su vaikais. Labai 
sunku laukti, kad kaimiečiai tėvai 
galėtų svetimą įtaką atsverti tau
tiniu auklėjimu. Tuo tarpu iš inteli
gentų tėvų visada yra pagrindo ti
kėti, kad jie galės, net ir savos tau
tinės mokyklos stokodami, patys 
pasirūpinti vaikams tautinės dva
sios įkvėpimu bei tautinės kultūros 
perteikimu.

Todėl ir manome, kad turėdami 
dabartiniuose tremtiniuose gausingą 
inteligentiją, sėkmingiau išsaugo
sime savo lietuviškumą, kol ateis 
valanda, kada galėsime vėl grįžti j 
savo tėvų žemę, nes palikome gim
tuosius namus ne kaip emigrantai, 
o kaip tremtiniai — ■

(Pabaiga)
Užsidaryti vien savyje reikštų su- 

bergždėti. Dvasia privalo komunika- 
tyvinio dvasiai atvirumo. Tiesa, yra 
kalbama apie vienatvės kūrybinį na
šumą. Tačiau vienatvė yra kita, ne
gu vienuma: vienatvė yra savyje su
sitelkimo sinonimas, o vienuma — 
paprasto'savyje užsidarymo. Susitel
kiama gautosioms paskatoms savitai 
apipavidalinti, išryškinti savo „aš“. 
O užsidaroma savyjc .vien iš dva
sinio intereso stokos, iš paprasto 
dvasinio abejingumo. Dvasinė ko
munikacija savitumą ne stelbia, o 
tik žadina. Būdinga šiuo atžvilgiu 
apraiška yra faktas, kad didieji kū
rėjai paprastai iškyla ne vienišai, o 
grupėmis: L. da Vinci, Rafaelis ir 
Michel Angelo; Goethe, Schilleris ir 
Holderlinas; Kantas, Fichte, Schel- 
lingas ir Hėgelis, etc. etc. O tie di
dieji kūrėjai, kurie savo laiku ne
randa sau lygių, paprastai esti pa
našūs į apskaldytą lygumos ąžuolą, 
— galingai išsišakojusį, ir drauge 
kažkaip tragiškai vienišą. Toki yra 
Nietsche ar mūsų Čiurlionis.

Dienų sūkuryje

„Žmonės be vilties“
„Maža svarbu žinoti, iš kurio Ry

tų Europos krašto atvyko šis trem
tinys. Ar iš Jugoslavijos, kur kiek
vienas dreba prieš savo namų sargą, 
(Tito režimo) paskirtą patikėtiniu? 
Ar iš Graikijos, kur į dvi stovyklas 
Suskilęs kraštas savitarpinių politi
nių ryšių dėsniu pasirinko giminės 
keršto teisę? Ar iš Rumunijos, kur 
viešpatauja baimė ir badas? Ar iš 
Vengrijos, kur tiekėjai išvežimui 
„įtariamuosius“ apsupa Budapešto 
griuvėsiuose? Ar iš Lenkijos, kur 
opozicija gyvena giriose? Ar iš Pa
baltijo, kur Sovietų, po to vokiečių, 
o vėliau vėl sovietų okupacijos po
tvynis ir atoslūgis nuplovė visus, ku
rie galvojo apie savarankiškumą, vi
sus, kurie sugebėjo puoselėti mintis 
apie savarankiškumą?

Jis išsigelbėjęs atsidūrė čia, pa
čiame Paryžiuje, kuris dejuoja ir 
plūsta, ir ne be pagrindo, nelemtus 
laikus, bet podraug trims ketvirtims 
Europos gyventojų vaidinasi lyg Ka
naano žemė, kaip taikos, laimės, pra
bangos ir laisvės užuovėja.

Jis buvo paklaustas: ko jtikitės 
tamsta ir tie, kuriuos tėvynėje pa- 
likai?-

Atsakė, nė kiek begalvodamas ir 
neabejodamas: Laukiame karo.“

Šitaip prasideda žinomo Prancūzi
jos rašytojo Thierry Maulnier str., 
kuris buvo įdėtas „Figaro“ skiltyse 
liepos 9 d. antrašte „Žmonės be vil
ties“. Toliau rašoma šitaip:

. „Karas . : . Po dviejų metų bai
siausių , karo -kančių šit atsiranda 
žmonių, tūkstančiai, šimtai tūkstan
čių žmonių, kurie į karą žiūri, kaip į 
savo vienintelę viltį.

Tai tie šimtai tūkstančių, kurie 
persekiojami, kurie neturi teisių į as
mens tapatybės liudijimą, nei į kor
čiukes duonai, kurie giriose slapstosi 
kaip vilkai, kurie dangaus skliaute 
temato deportaciją ir sava mirtį. Jų 
nebegali išgelbėti nei pasidavimas 
nei paklusimas režimui. Jie pasmerk
ti, ir ne dėl savo pažiūrų, bet dėl 
savo socialinės padėties, dėl savo tu
rėtos nuosavybės, arba pagaliau dėl 
kilmės.

Kiti, prisigūžė rūsio kamputyje,

Meksfaltuotu ir vingiuotu Schles- 
wigo apylinkės keliu iš lėto pasuku 
į kaimų laukus pasidairyti į ūkius, 
gausias danų veislės galvijų bandas 
ir iš arti pažvelgti į vietos ūkininkų 
veidą. Ne aš vienas toks benamis 
nėgstu paslankioti svetimais laukais, 
palyginti skirtumus bei panašumus 
:arp mūsų ir šlezvigiečių ūkininkų 
ir vietinės gamtos.

Gamtovaizdis iš dalies, atrodo, ar
timas mūsų Žemaičių bei Dzūkų 
laukams: nedidelės aukštumėlės, pie
vos, ganyklos. Tačiau ir skirtumų 
nemaža. Kai mūsų krašto minimose 
srityse ošia didesnių miškų, čia tik 
mažučiai miškeliai, tartum salos lau
kuose, bet ir tų reta. Spygliuotojo 
miško tik gerokai toliau užtiksi, o ir 
beržų retenybė. Visur žaliuoja vien 
lapuočių veislės medis bukas, kokių 
Lietuvoje neteko matyti. Pakeliais ir 

laukia, kada pasigirs policininkų 
žingsniai. Kiti dar (iš drovumo te
bevadinami tremtiniais), susikimšę 
stovyklose, lūkuriauia, kada bus iš
spręstas jų likimas. Kiti vėl pasku
tiniu daikteliu ar vertybe mėnesiui 
ar savaitei išsiperka teisę į alkaną 
gyvenimą miesto laužuose, arba, bū
dami seni, profesoriai plauną vago
nus arba, džiovos suėsti, studentai 
iškrovinėja dėžes uostų moluose.

Kiti pagaliau,’ kaip šis, apie kurį 
rašau, turi laimę tebūti tremtiniais, 
kurie jau biekad nebepamatys nei 
savo gimtosios pastogės, nei savo 
sūnaus, nei savo vaikystės dienų 
dangaus spalvos, jei vieną dieną ka
ras neatidarys jiems durų.

Ar bereikia kalbėti apie žmones iš 
kalėjimų, apie žmones iš koncen
tracijos stovyklų, iš priverčiamų 
darbų lagerių, apie kuriuos tiek te
žinome, kad egzistuoja kažkur Rytų 
erdvėje, bet apie kuriuos tiksliau 
nieko nepatiriama, kaip nepatiriama 
ir skaičius tų, kurie ten gyvena (jei 
tokia būtis iš viso galima pavadinti 
gyvenimu) — iš ten neateina jokia 
žinia, joks žmogaus klyksmo aidas.

Čia kalbama apie ištisas bendruo
menes ir apie ištisas tautas . .

Tiek straipsnio autorius. Nepaduo- 
dame straipsnio Ištisai, bet, kiek at
rodo, pro jo pareikštas mintis ty
lomis praeiti negalima. „Šit kas rei
kia turėti galvoje — rašo autorius — 
kai imama kalbėti apie Europos at
statymą. Tas balsusis pasaulis, koks 
jis būtų kilus trečiajam pasauliniam 
karui, milijonams žmonių yra vie
nintelė galimybė ir vieninteliai var
tai į rytojų, nebesvarbu koks jis ten 
būtų. Būkime budrūs. Karas yra 
nebaisus tiems, kuriems taika yra 
be vilties.“

Šitie žodžiai yra įspėjimas rašy
tojo, prieš kurio akis atsivėrė pra
raja, kai jis kalbėjosi su vienu poli
tiniu emigrantu „be vilties“. Juoba 
tai yra praraja, kaip kiekviena ne
viltis yra praraja. Bet šitą prarają 
nuo daugelio metų, lyg nieko nema
tydami, kasa valstybių vyrai ir poli
tikai, parlamentų atsotval, o netgi 
daugelis publicistų.

»

Ten paliko gimtieji arimai
laukuose vietoje tvorų supilti volai- 
pylimai su augančiai^ ant jų krū
mais. Nemaža čia ir šiaudinių stogų, 
nors namai mūriniai.

Kadangi miškeliai mažučiai, ir tų 
pačių mažai, tai neperdaugiausia 
juose užtiksi ir uogų bei grybų. 
Mūsų grybautojos konkurenčių čia 
neturi, nes vietos gyventojai jų ne
renka ir abejingais žvilgsniais palydi 
mūsiškes, kai jos renka ir nešasi 
namo „nenaudingus“ miško augalus. 
Ir daugelio augalų, sakysime, krienų, 
rūkštynių, čia neįvertina ir laiko 
piktžolės vietoje. O mūsiškiai tokius 
augalus aprankioja ir niekas jiems 
nė pusės žodžio nepasako.

Pakelyje susitinku irgi du bena
mius mūsiškius, ‘ buvusius ūkinin
kus. Sustoję stebi kaip ganyklose 
melžiamos karvės. Melžėjų eilėse su
kasi ir vilkinis šuo. Tai nuolatinis

Ištisos tautos atiduotos į vergiją 
taip šaltu žestu, lyg tai būtų malkos 
kurui. Šimtai tūkstančių žmonijų su 
šaltu krauju pasmerkti nelaisvei 
arba deportacijoms, šimtai tūkstan
čių be tėvynės, be gimtinės, be pas
togės, be šeimų ...

Turi raciją str. autorius. Jei Eu
ropa turi būti atstatyta, tai visų 
pirma ji turi būti atstatoma taip, 
kad ji nebūtų gyvenama „žmonių 
be vilties“. Mat, nors daugelis jų 
išmirs, bet ne vist Nepaisant išto
bulintų priemonių žmonėms nai
kinti, sunku sunaikinti ištisas tau
tas. Tos tautos niekad nepavirs į 
tautas „be vilties“, nes tai sudarytų 
pasauliui didesnį pavojų, kaip ato
minė bomba. Juk niekas, kas išsau
gojo savyje šaltą kraują ir pusiau
svirą, netrokšta karo. Tačiau nega
lima ir nevalia privesti prie to, kad 
jau ne be vienas, nebe du ir nebe 
šimtai prarastų sugebėjimą sampro
tauti, kad iš viso jau neįmanoma 
pasaulyje taika. Taika turi būti vi
siems. Jei viena dalis žmonių ne
turi taikos, tai ir antroji jos ne
turės, — taika turi būti teisinga, ji 
turi būti tokia, kad ją žmonės my
lėtų, prie jos prisirištų ir ją. reika
lui esant, gintų visomis jėgomis. 
Taika turi būti viso pasaulio labas.

Maulnier straipsnis turi būti ati
džiai perskaitytas. Jame glūdi įspė
jimas, pro kurį negirdomis praeiti 
nevalia. Žmogus nėra koks tai negy
vas daiktas, jis jaučia ir kenčia — 
ir yra riba jo kentėjimams. Kai žmo
gus, nepaisant jo didžiausių pastangų 
susisvaldytl, nebeišlaiko dvasios pu
siausviros, nyksta ir proto sąmonin
gumas; tada jis nebeskiria, kuri blo
gybė yra didesnė. Tada vienintelis 
jo troškimas yra pabėgti nuo kan
čios, rasti kokią nors išeitį, nors ta 
išeitis būtų vienos kančios pakei
timas kita kančia, bet vis tik, kaip 
jam atrodo, su šiokiu tokiu paleng
vėjimu. Tokioje būklėje buvo tas 
žmogus, su kuriuo kalbėjosi rašyto
jas. O tokių žmonių šiandie jau yra 
milijonai. Tad pakartokime kartu su 
rašytoju: „ąue lori prenne garde" 
(Būkime budrūs). . . »O. B." 

melžėjų talkininkas. Jis tupi paliai 
pieno bidonus ir saugo kad kuris 
nors jaunesniųjų raguočių neišgertų 
arba neapverstų pieno. Priėjusį prie 
bidono nuveja. Bet jis, pasirodo, ir 
prityręs „melžėjas“. Pamelžtą karvę 
nuveja į bandą, o iš jos melžėjams 
atvaro dar nemelžtą. Mūsų buvu
sieji ūkininkai gėrisi protingu ke
turkojų melžėjų talkininku. Kai 
nelžimas baigtas ir su pienu važiuo
jama namo, šuo visą laiką bėga po 
vežimu tarp paskutiniųjų ratų. Ir 
taip nuolat kasdien.

Vienas mūsų buvusiųjų ūkininkų 
nusibraukia ašarą. Klausti neapsi
moka. Aišku, kad senam ūkininkui, 
žiūrint j dirbančiuosius lauke, su
skausta širdis, prisiminus paliktą 
savo ūkį, jo darbus ir derlių. Sunku 
ūkininkui be savo gimtųjų arimų ir 
mielosios pastogės.

Mano sutiktieji benamiai ūkinin
kai vienas nuo Šešupės, o kitas nuo 
Dubysos krantų. Susipažinę tik čia, 
tremtyje, bendrame stovykliniame 
gyvenime. Abu buvę pažangūs ūki
ninkai. Pašešupietis praktiškesnis, 
lis jau čia, tremtyje, baigė šoferių 
kursus. Kaip jis sakosi, šoferiu ne
manąs būti, bet to amato išmokęs, 
kad, grįžęs Lietuvon, galėtų trakto
rių valdyti. Žūt būt jį įsigysiąs. 
Padubysletis romantiškesnis. Ne
nuostabu, nes jo senelių, tėvų ir jo 
paties praeitis jį tokį išaugino. Įsi
kalbėjus su juo, jis atverč^ visą 
istorijos lapą gana įdomios mūsų 
valstiečių kovos už mieląją žemę. 
Tik spėk klausytis.

Jo senelis buvo baudžiauninkas. 
Baudžiavą panąikinus, įniršę dvari
ninkai jų apylinkėje pradėjo iš ūkių 
mėtyti buvusius baudžiauninkus ir 
jų sodybų vietoje steigti dvarelius, 
arba tiesiog prijungti prie savo dvarų 
žemių. Į talką pasikviesdavo rusų 
kazokų, na, ir rusiškieji teismai bū
davo dvarininkų pusėje. Ne visi kai
nai lengvai pasiduodavo. Kai kurie 
pasitraukdavo iš sodybų tik po at
kaklių kovų su dvaro tarnais ir rusų 
kazokais. Ir mūsų čia minimo pa- 
dubysiečio ūkininko Antano kaimas 
ilgai gynėsi, kol kazokai palaužė 
valstiečių pasipriešinimą.

Gavę iš rusų teismo ir dvarininko 
paliepimą išsikelti iš savo sodybų, 
ūkininkai griežtai atsisakė. Dvarinin
kas į talką pasikvietė kazokus. Vie
nas dvaro darbininkų, išgirdęs iš arti
mųjų dvaro tarnų, kurią dieną kazo
kai atvyks ūkininkus iš žemių mėtyti, 
apie tai pranešė kaimui. Sujudo visas 
kaimas kovai pasiruošti. Iš abiejų 
kaimo galų užkalė vartus ir pastatė 
barikadas. Vyrai pasiruošė šakes, 
baslius, vaikai pririnko akmenų, o 
moterys jau iš pat ryto užkaitė van
denį neprašytiems svečiams plikinti. 
Vaikai ėjo žvalgų ir sekėjų pareigas. 
Sulipę ant stogų atidžiai sekė dvaro 
tink ir viską, ką pastebėdavo, prane
šinėdavo suaugusiems. Į ganyklą 
galvijų nebeišvarė, ir jie baubė tvar
tuose.

Gerokai prieš plėtus nuo dvaro 
pasirodė vežimų virtinė, dulkėjo ke
lias nuo kazokų arklių kanopų, ir 
visa vora ristele traukė kaimo link. 
Vaikai —žvalgai,, surikę: „kazokai!“ 
it strėlės nuo stogų nusirito ir su
bėgo į namus. Visų sodybų durys 
užsisklendė, kaimas ištuštėjo, lyg 
būtų išmiręs, ir kiekviena šeima

užėmė pozicijas savo namuose-ps- 
liai duris ir langus. Vaikai, prisi
rinkę akmenų, sulipo ant namų 
aukšto, užsitraukė aukštyn kopėčias, 
kad kazokai prie jų nepriliptų. Pro 
stogo langelius žiūrėdami, vaikai 
nesiliovė pranešinėti apie artėjan
čius kazokus ir, dvaro vežimus.

Kazokai ir dvaro vežimai, pasiekę 
kaimą, sustojo ties kaimo vartais, 
kurie buvo užbarikaduotu Tarnai 
iššoko iš vežimų barikadas ardyti, o 
kazokai išsipylė į kaimo šonus ir, per 
tvoras peršokę, įpuolė į kaimą. Pir
miausia puolė prie durų, bet jos 
visos uždarytos. Į grasinimus ir 
keiksmus niekas iš namų vidaus 
neatsakinėjo. Kazokai pradėjo laužti 
duris. Išlaužus vienas duris, iš prie
angio juos pasitiko valstiečio šakės 
ir basliai. Kazokai iš karto sumišo 
ir nuo durų pasitraukė. Gavę savo 
būrio vado įsakymą išsitraukti kar
dus ir pulti vidun, rėkdami „ura“ 
pakartojo puolimą, bet ir šį kartą 
kazokus pasitiko valstiečių šakės ir 
basliai. Užvirė kova prieangyje. Nuo 
viršaus vaikai kazokus apipylė ak
menimis. Vėl kazokai nuo durų at
šoko ir puolė prie langų, o kiti atgal 
prie durų. Pro langus pasipylė mo
terų pilamas karštas vanduo ir kai 
kuriuos kazokus gerokai nuplikino. 
Kazokai įsiuto ir pradėjo atkakliau 
pulti. Šį kartą šakė ir baslys pasi
rodė per silpni prieš kardą. Valstie
čiai iš prieangių pradėjo trauktis į 
trobos vidų. Čia jau moterys parodė 
savo atkaklumą ir į vidų besiver
žiančius kazokus pradėjo karštu van
deniu vanoti. Kazokai paleido po 
vieną kitą šūvį ir, valstiečiams su
mišus, įsiveržė į vidų. Gimtųjų pa
stogių gynėjai buvo priversti kapi
tuliuoti.

Vienos sodybos ilgiau laikėsi, o ki
tos trumpiau, žiūrint koks buvo gy
nėjų pajėgumas. Kazokai vilko lauk 
iš namų vyrus ir moteris. Kiti, už
sirioglinę ant aukštų, tempė žemyn 
palėpėse sugaudytus vaikus. Nuga
lėtuosius valstiečius rikiavo kaimo 
gatvėje. Tuo tarpu dvaro tarnai bai
gė griaut; barikadas ir dvaro vežimai 
įslinko į kaimą. Iš vieno vežimo iš
šoko dvaro užvaizdą L-čius ir mati
ninkas G-čius, nuolatinis dvarininkų 
liudytojas rusų teismuose valstiečių 
nenaudai Užvaizdą pikta šypsena 
sutiko kazokų varomus valstiečius:

— Prieš poną ir valdžią ranką ke
liate, suskiai! — prakošė pro dantis 
užvaizdą.

— Dar mielaširdingas mūsų ponas, 
kad neliepia jus iškarti, panle dobro- 
dzieju, — stenėdamas ir drebėdamas 
purtė savo lazdelę valstiečiams po 
nosimi matininkas G-čius.

Vyrai, dantis sukandę, tylėjo; mo
terys ir vaikai klykė. Atkaklesnius 
vyrus kazokai areštavo, o visiems ki
tiems liepė arklius kinkytis ir krau
tis į vežimus savo daiktus. Valstie
čiai nejudėdami stovėjo, lt iš granito 
iškaltos statulos. Kazokų vadas pa
kartojo įsakymą, bet ir, dabar vals
tiečiai nepajudėjo. Dvaro tarnai šoko 
į trobas Ir pro duris bei langus mėtė 
menkus valstiečių baldus, kurių vieni 
lūžinėjo, kiti dužo. Valstiečiai, it ne
byliai, tylėjo ir nejudėjo. Tik kai 
kažokal pradėjo padeginėti namus, 
sujudo valstiečiai gelbėti savo turtą, 
iš tvartų vesti gyvulius ir kinkyti 
arklius. (nukelta į 8 piQ
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— Prieš 30 m. Jaltoje (Krone) mirė 
vienas žymiausių gudų poetų Mak
simas Bahdanovičius. Jo eilėraščiuose 
rasime daug apie bendrą lietuvių ir 
gudų valstybę senovėj, apie amžiną 
D. iL K sostinę Vilnių. Viename iš 
jų, pavadintų , j’ahonia“ (Vytis) poe
tas pranašavo mūsų krašto atkūrimą. 
Senoviškojo Lietuvos Vyčio nesu
daužyti, nesulaikyti, nesustabdyti — 
baigiamas šis eilėraštis

— Gudų laikraštis „Sypšyna“ (Erškė
čiai) rašo, kad žymus gudų kritikas 
V. Siadura baigia veikalą kuriame 
stengiasi įrodyti didžiojo rašytojo T. 
Dostojevskio gudiškumą.

— Romain Rollando bičiulių drau
gija Paryžiuje nutarė įsteigti litera
tūros premiją tokios reikšmės ir 
efekto, kaip ir Nobelio premija.

X-Vokiečių filmų b-vės DEFA ini
ciatyva įvyko pirmasis filmų autorių 
kongresas, kuriame buvo aptarti 
autorių reikalai. Kongreso daly
viams buvo pademonstruotos 4 są
jungininkų žymiosios filmos. Sovietai 
pasirodė su pirmąja trilogijos „Mak
simo jaunystė" dalimi, amerikiečiai 
su „Mūsų miestas“, prancūzai su 
Marlenos Dietrich filmą „Martin 
Roumagnac“ ir britai su „Oid man 
out", turėjusia didžiausią pasisekimą.

— Vienos iš didžiausį pasisekimą 
turėjusių pokarinių prancūzų filmų 
— „La bataille du Raul“ — režisie
rius Clement Rene stato Voltaino 
„Candide“ su Fernande!.

— Maurice Chevalier, tris mėne
sius pabuvęs JAV-se, grįžo atgal 
Prancūzų on.

Vilniaus Universitetas vokiečių okupacijos metais

<3> Pirmieji universiteto darbo trukdymai
Nors vokiečių karininkai lietu

viams vis gyrė partizanus, kuriems 
sukilus prieš rusus, raudonoji ar
mija bėgte bėgusi mio vokiečių, ir 
lie daug lengviau ir greičiau užėmę 
Lietuvą, negu tam buvę pasirengę, 
ir nekartą ne tik linkėjo susilaukti 
Lietuvos nepriklausomybės, bet ir 
sakėsi tuo neabejoję, tačiau nacisti
nei vokiečių politikai savarankiškas 
karinis ir politinis lietuvių pasireiš
kimas, kaip užbėgąs už akių ir už
kertąs kelią numatomam vokiečių 
įsivyravimui savo rytų kaimynų 
kraštuose labai nepatiko. Gen. Škir
pos neįsileidimas Lietuvon rodė, 
taip netvirta yra Laikinosios Vyriau
sybės padėtis. Tad šios skubėta, kas 
galima, tuojau padarytu Universite
tuose viskas jau buvo parengta nau
jiems mokslo metams po kelių sa
vaičių pradėti, bet vokiečių karo 
žinybos tebetoleruotos Lietuvos vy
riausybės galutinis suspendavimas 
ir Lietuvos valdymo pasilaikymas, 
įvedant civilinę komisarų valdžią su 
lietuvių tarėjais, vertė universitetų 
vadovybes, prieš atnaujinant mokslą, 
aiškiau susivokti darbo galimybėse, 
juo labiau, kad vokiečių vis buvo 
prasitariama apie negalimumą aukš
tosioms mokykloms karo metu veikti 
ir apie reikalą visą jaunimą per
varyti per fizinį darbą. Nuvykęs 
Kaunan, Vilniaus universiteto rek
torius drauge su Kauno Vytauto Di
džiojo Universiteto vadovybe nu
tarė išsiaiškinti padėtį pas genera
linį Lietuvos komisarą von Rentelną, 
kuris betgi per kelias savaites uni
versitetų žmonių prie savęs neprisi
leido ir nerodė noro prisileisti. Į te
lefoninį pastebėjimą, jog Vilniaus 
universiteto rektorius jau ilgesnį lai
ką Kaune laukiąs pasikalbėjimo su 
Rentelnū, vokiečių valdininkas at
kirto, jog nieks rektoriaus nesąs 
kvietęs atvykti. Vis dėlto universi
tetų vadovybės užsispyrimas — savo 
krašte pasiekti svetimos okupacijos 
vadovybę — įveikė Rentelno iš
didumą, ir jai buvo paskirta audien- 

.cija.
-Paskirtą valandą Vilniaus univer- 

■ siteto rektorius, Kauno universiteto 
prorektorius Zubkus, Vilniaus ir 
Kauno unlv. prof. Ivinskis ir dar 
kas iš Kauno universiteto vadovybės 
nuvyko į Žemes Ūkio rūmus, kurių 
salėje Rentelnas su keliais savo 
valdininkais juos priėmė. Jis pa
sakė ilgoką prakalbą apie lemiamas 
grumtynes Rytuose ir reikalą įtempti 
visų, besiginančių nuo bolševizmo 
siaubo, tautų visas jėgas. Vokieti
joje, esą, visas jaunimas, visa stu
dentija esanti įtraukta į tą kovą — 
kas pašauktas kariuomenėn, o kas 
darbo tarnyboje (Arbeitsdienst). 
Dabartiniu metti visi turį dirbti ka
rui, tad ir universitetai negalį gal
voti apie ramų taikos meto darbą, ir 
lietuvių jaunimas privaląs įsijungti 
į sveiką, grūdinančią ir auklėjančią 
darbo tarnybą. Tuo buvo manęs 
Rentelnas pasimatymą Ir pabaigti, 
bet Vilniaus universiteto rektorius
paprašė sau žodžio ir lietuviškai 
atsakė suprantąs, jog karo metu 
universiteto veikla negalinti pilnai
ir laisvai pasireikšti, bet vis dėlto arba lenkus. Žydai tuo metu, klek 
vokiečių universitetai veikią, kaip nesuskubo išsipirkti (anksčiau ar vė- 
rodą ir jų išleistieji mokslp tvar- liau), iš gestapininkų arba pasislėpti

Privalu išlaikyti tautinį charakterį
Profesorius Mykolas Biržiška, ku

riam dabar sukako 65 metų amžiaus, 
dirba Pabaltijo Universitete. Dirba 
nebodamas sąlygų kurios kultūri
niam darbui ypač menkos. Gyvena 
kartu su neperdidžiausiu būriu ko
legų lietuvių profesorių ir ’studentų. 
Visi vienodai vargsta, kenčia ypač 
medžiaginius nedateklius Bet toks 
gyvenimas labai suartina visus žmo
nes. Užtat sugyvenimas yra nepa
prastai gražus. Kur kitur rastume 
tokį tarpusavį susipratimą, kaip 
„Vilniaus Rūmų" gyventojų tarpe?

Pasibeldžiu į gražiai papuoštas 
vainikais duris (gimimo dienos iš
vakarėse — studentų darbas) Įėjęs 
profesorių randu, kaip ir visada, 
sėdintį prie savo rašomojo stalo ir 
kažką rašantį. Pasisakau atėjęs su 
keletu klausimų bendraisiais mūsų, 
tremtinių, reikalais. Profesorius mie
lai sutinka į juos atsakyti.

— Ar laikote .patenkinamai pra
vestą mūsų knygos 400 m. jubiliejų? 
— pradėjau.

— Tremties sąlygomis sunku ką 
daugiau reikalauti. Būtų labai gera, 
kad ir atskiros stovyklos padarytų 
savus lietuv. knygos paminėjimus. 
Bent vieną vakarą reiktų visiems 
susirinkti ir pergalvoti, aptarti su
kakties reikšmę. Tas turėtų ir di
delės auklėjamosios naudos.

— Ta pat proga įdomu būtų pa
tirti Tamstos nuomonę apie mūsų 
tremties leidinius: laikraščius ir 
knygas. Be to, kaip žiūrite į įvai
rias polemikas, kurios užima tiek 
daug vietos?

M. Biržiška
karaščiai. Kas liečia Lietuvą, reikią 
įsidėmėti, jog . bemaž visa lietuvių 
šviesuomenė, tad ir dabartinė stu
dentija, esanti kilusi iš kaimo ir ne
nutraukusi su juo ryšių Todėl lie
tuviškam jaunimui fizinis darbas 
nesąs kažkas nauja; štai, ir dabar
tiniu metu studentai laisvai, savo 
noru, iš šalies neraginami padedą 
tėvams laukus dirbti, ir tolis darbas 
— natūralūs, šeimoje, gimtinėje — 
esąs ir sveikas, ir grūdinąs, ir 
auklėjęs daug labiau už pašalinę, 
svetimą ir nesuprantamą lietuvių 
visuomenei darbo tarnybą svetur, 
nebent tinkančią kraštams su ati
trauktu nuo sodžiaus ir gamtos 
miestų gyvenimu, tačiau visiškai ne
reikalingą sodietiškai Lietuvos moks
leivijai. Lietuvos universitetai, stu
dentijai grįžus iš sodžiaus darbų, esą 
pasirengę atnaujinti darbą, ir prašą 
nedaryti tam klučių Prof. Ivinskiui 
rektoriaus kalbą išvertus vokiškai, 
Renteln’as pažymėjo, jog vokiečių 
universitetai, tiesa, dirbą, bet tiktai 
tie fakultetai, kurie griežčiau esą 
susiję su karo reikalais, taigi chemi
jos ir fizikos disciplinos, medicina ir 
pan.; lietuviškųjų universitetų vado
vybės prašymas ir iškelti motyvai 
būsią apsvarstyti ir, kas bus galima, 
būsią leista. Po to Rentelnas ir{ jo 
palydovai atsiveikino su universitetų 
delegacija, tąja proga rusiškai dar 
kiėk pasikalbėjo su Vilniaus rekto
rium, kuris pastebėjo, jog Vilniuje 
turimame 1941/42 m. Mūncheno uni-
versiteto paskaitų tvarkaraštyje 
esančios nurodomos ne tik Rentelno 
pažymėtųjų specialybių paskaitos, 
bet ir humanistiniai, juristiniai ir ki
tokie, aiškiai su karu nesusiję, daly
kai. Į tai Rentelnas atsakė, jog tie 
dalykai tesą dėstomi svetimšaliams, 
ir kvietė rektorių prireikus visados 
kreiptis į jį tiesiog, kuo, tačiau, rek
torius niekad nesinaudojo. Ren- 
teln as — buvęs Mohilevo gub. dva
rininkas — puikiai kalbėjo rusiškai 
ir net, kaip vėliau rektoriui buvo 
pasisakęs, rusų kalba jam labiausiai 
(labiau už vokiečių?) patikusi.

Po pasikalbėjimo su Rentelnū Vil
niaus rektorius grįžo į Vilnių, kur 
rado iš politinės policijos (Gestapo) 
raštelį, dar prieš dvi savaites šaukusį 
jį atvykti. Ten nuvykęs jis gavo 
išgirsti pamokymą, kam kišąsis ne į 
savo reikalus, užtarinėdamas žydus 
„šnipus“, kaip ir anksčiau užtarda
vęs bolševikiniame NKVD suimtuo
sius lietuvius ir lenkus Jam buvo 
parodytas jo ranka i Gestapą rašy
tas laiškelis, kuriuo jis prašė paleisti 
suimtąjį jaunąjį filosofą, tikrai žy
dą, o taip pat keli, jo rašteliai pa
našiais reikalais į NKVD, ir primin
ta, jog visi žydų dalykai priklausą 
tik vokiečių įstaigoms, o jo mėgini
mai žydus užtarti būsią apversti 
prieš universitetą, kurio priešakyje 
tebestovįs žydininkas, tad nacional
socialistinės pasaulėžiūros priešinin
kas. Nuo to laiko rektorius nebe-
galėjo žydų reikalais daryti jokių 
viešų žygių, kuriuos jis toliau tebe
darė, užtardamas suimamus lietuvius

Pasikalbėjimas su prof. M. Biržiška
— Spauda galėtų būti geresnė, bet 

mūsų sąlygomis sunku ką daugiau 
reikalauti. Jei padarysime paly
ginimą su tarybinės Lietuvos spau
da tai palyginimas, aišku, išeis 
tremties spaudos naudai. Vis tik 
nesame spaudos puslapiuose visiš
kai laisvi ir ne apie viską galime 
rašyti, ir tas mus varžo. Be to, ir 
mes patys negalime visko rašyti,’ 
nes kartais tuo galėtų pasinaudoti 
tretieji mūsų nenaudai.

Dėl įvairių polemikų nėra ko 
pykti. Išsiaiškinti reikia. Bet pats 
polemikų tonas kartais nepatinka, 
nes darosi koks nesiskaitymas su 
skaitytojais. Dažnai nesiekiama įti
kinti skaitytoją, bet norima primesti 
savo nuomonę be jokių didesnių 
įrodymų.

— Gal turite naujai ką parašęs 
arba gal numatote ateity ką para
šyti?

— Salia universitetinio darbo la
bai maža teturiu laiko, be to, netu
riu beveik jokios medžiagos. Pasi
rengimas paskaitoms ir pats stovy
klinis gyvenimas irgi atsiliepia. Lai
kausi principo — kol neparašau, tol 
nepasakau. Kartais žmogus daug 
numato, bet dėl įvairių priežasčių 
mažai tenka atlikti.

—• Mūsų laikraščio skaitytojai la
bai domisi Tamstos atsimini
mais apie. Vilniaus Universitetą 
vokiečių okupacijos metais. Tas dar
bas, berods, buvo skiriamas Ameri
kos lietuviams?

pas lietuvius, lenkus, net vokiečius, 
jau buvo uždaryti ghette.

Didžiuliai Studentų Namai vokie
čių kariuomenės buvo užimti, o stu
dentai iš ten išvyti, ir jie per visą 
vokiečių okupaciją negalėjo ten su
grįžti. nors šiaip jau tie Namai ka
riuomenės beveik nebuvo naudojami 
ir vis stovėjo tušti.

Prieš lietuviškąjį universitetą ir 
prieš lietuvių pozicijas Vilniuje len
kai per vokiečius pradėjo labai ne
švarią akciją. Primindami vokie
čiams komunistinius lietuvių komi
sarus ir apšaukdami lietuvių visuo
menę subolševikėjusia, patys staty
damiesi komunistų priešais ir reikš
dami džiaugsmą, jog vokiečiai rau
donąją armiją išvijo, nes, esą, Vil
niaus lenkai nepritarią Varšuvos ir 
Londono lenkų kovai su Vokietija, 
Vilniaus lenkai kurstė vokiečius 
prieš lietuvius, stengdamiesi lietuvius 
iš Vilniaus išspausti ar bent juos ten 
apsilpninti. Kadangi Vilniaus lenkų

ALB.: VALENTINAS

Tremtinio Mikės kelionės
(Pabaiga)

— Šitas niekšas ir peklos priešas 
neprisipažįsta, kas jį užverbavo, — 
staugė pekliškieji tarnai. — Ir dar 
tvirtina, nepriklausąs filatelistams 
ir nemokąs nė žodžio esperantiškai.

— Pavirinti ji kaip reikiant! — 
suštaugė Liucius.

Velniai ir šėtonai, klykdami, staug
dami, puolė prie jo, pasmeigė ant 
kapstyklių ir tėškė į smalos katilą. 
Senas žlabas ir nutrešusia nugara 
velnias Įmetė krosnių kelias šiū- 
pėles anglių bei briketų, ir smala 
ėmė virti ir kunkuliuoti... Mūsiš
kis rangėsi po katilą, kaip koks un
gurys. Iš kaimyninio katilo jam šūk- 
tefėjo lietuviškai:

— Ei, bičiuli, kaip tu čia patekai?
— Savanoriškai...
— Aš tai už vaizbą, tiesiai iš Ba

varijos čionajos... Mano pavardė 
yra Jurgis Zanavykas, sūnus Kris- 
taforo...

Vienas matėsi ypatingai kvalifi
kuotu būdu kankinamas. Jis buvo 
pasodintas ant baltai Įkaitinto ak
mens, ir du seni velniai — muzikon- 
tai pūtė jam į ausis triūbomis. Į 
dešiniąją ausi pūtė instrumentu, va
dinamu „anglų ragu“, o i kairiąją 
stambaus sudėjimo ir prityręs kipšas 
pūtė kontrabasu.

— Sakyk, už ką anąjį taip links
mina? — pasiteiravo mūsiškis.

— Matai, jis neatskiria dviejų są
vokų: „demokratijos“ nuo „tikrosios 
demokratijos“. Todėl jam tol pūs į 
ausis, kol jis persiorientuos visuose 
šituose dalykuose ir klausimuose, — 
paaiškino jam jau seniau smaloje 
verdantysis Jurgis Zanavykas. — Jis 
vadinasi Kajetonas Maukelė nuo 
Zem. Kalvarijos. Ir kol jis atatinka
mai nepersi orentuos, tol negalės 
gauti papildomo maisto, nes pekloje 
viešpatauja irgi tiktai „tikroji de
mokratija“ . . .

— Taip. Prieš metus laiko aš esu 
pasiuntęs rankraštį Amerikon, bet 
iki šiol, dėl man nežinomų priežas
čių, jis, rodos, niekur nebuvo iš
spausdintas. Todėl ryžausi paskelbti 
mūsų tremties spaudoje. Turiu pa
rengęs atsiminimus iš ten pat ir 
apie 1940—41 okupacijos metus. 
Manau, kad /ir tie atsiminimai iš
vys mūsų spaudos puslapius.

— Girdėjau, kad palaikote glau
džius santykius su Amerikos lietu
viais?

— Ypatingai glaudžių neturiu. Tu
riu šiaip pažįstamų, su kuriais susi
rašinėju ir gaunu iš jų tenykščių 
leidinių. Bet tai ir viskas.

— Kaip sutikote žinią apie Tams
tos, prof. Krėvės-Mickevičiaus ir kt. 
„pašalinimą“ iš Lietuvos Mokslų 
Akademijos?

— Daug kartų mėtė mane iš įvai
rių įstaigų ar organizacijų dėl įvai
rių politinių ir srovinių priežas
čių . . Faktinai šitą Akademiją ir 
įsteigėme mudu su prof. Krėve- 
Mičkevičium. Aš sumaniau dar 1930 
m., o Krėvė realizavo. Iš Akademi
jos istorijos išbraukti visvien negali. 
Aš pats save neišbraukiau iš Aka
demijos nariu — visvien ar brauks 
mane kas, ar ne.

— Emigracijos vaidmuo mūsų 
ateičiai ir tautinės gyvybės išlai
kymo klausimas.

—■ Emigracijos bus, tas laikinai 
neišvengiama. Reikėtų stengtis visą 
emigrantų masę suorganizuoti taip, 

visuomenė uoliai mokėsi lietuvių 
kalbos, suprasdama jos kaip valsty
binės kalbos, sutapus Vilniui su Lie
tuva, reikšmę, lenkų politikai išrū
pino vieno vokiečių generolo (Durfo?) 
paskelbimą, jog įstaigų tarnautojai 
turį atsakyti ta kalba, kuria į juos 
kreipiamasi, arba vokiečių kalba. 
Sitokis nekompetentingas įsikišimas 
tik suerzino tarnautojus, kurie, pvz. 
universitete, pirma į lenkiškąjį krei
pimąsi kaip mokėdami atsakinėjo 
lenkiškai, o dabar ėmė vokiškai at
sakinėti, taip jog vokiškai nemo
kantieji Jenkai gaudavo jau patys 
griebtis lietuviškos kalbos. Lietuvos 
vyriausybės likviduotojo lenkiškojo 
universiteto, kuris slaptai ir toliau, 
lietuvių administracijai ir saugumo 
įstaigai į tai žiūrint pro pirštus, 
šiaip taip veikė, profesoriai ir asis
tentai užrūdydavo vokiečių karinin
kams, kariuomenės gydytojams ir 
kitiems vokiečių pareigūnams uni
versiteto įstaigas, laboratorijas, li
gonines ir padėjo jiems plėšti uni
versiteto slepiamą turtą. Kaip 1940 

(nukelta į 6 psl.)

— O už kątanajam bičiuliui lie
žuvis stora vinimi prie kaladės pri
kaltas?

— Išaiškino pekliškieji valdinin
kai, kad jis kadaise priklausė espe
rantininkų sąjūdžiui. ,O ir šiaip lie
žuvio žemėje nesuvaldė: nuolat ska
lijo prieš komitetus bei jų žmonas 
ir prieš komendantą su komendan- 
tiene ir siundė daryti reviziją Raudo
nojo Kryžiaus sandėlyje. Todėl da
bar ir prikalė jam liežuvį prie kala
dės. Jis yra iš prancūzų zonos, be 
to . . .

Viename dideliame katile virė vi
sas būrys žmogysčių. Po šituo katilu 
ugnį jau ne taip smarkiai bekūreno, 
todėl ir derva pamažu taškėsi.

— Už ką anuosius drauge virina? 
— paklausė Maklakas.

— Matote, anie jau po tardymo 
pekliškojo, todėl susodinti virti 
bendrame katile. Tai smulkūs nusi
kaltėliai: vienas, būdamas valdžio
je, ėmė tris papildomus davinius — 
kaip sunkiai dirbantysis, kaip sun
kiai sergantysis ir kaip senelis, kitas 
vėl už visuomeninę veiklą, būtent 
kad, būdamas valdžioje, iš anksto 
susitaręs ir bendrai veikdamas, 
„paspyrė j šalį" pusmaišį kavos pu
pelių ir kiek ten cigarečių... Žodžiu, 
nepolitiniai, nekoloborantai, ne karo 
nusikaltėliai ir ne taikos kenkėjai, 
todėl jiems ir gerai. Žiūrėk, ir ug
nis po jų katilu jau visai išblėsusi. 
Visokį žulikai, sukčiai, vištvagiai ir 
kitoklausio plauko kriminalistai 
pekloje laikomi didelėje pagarboje, 
nes <tai „savi žmonės“ ... Jie greit 
jau galės būti smalos planuotojais 
arba peklos katilų kūrikų komi
sarais.

Maklakas atsiduso ir giliai' širdyje 
džiaugėsi, kad jis nebuvo pritapęs 
prie visuomeninės veiklos...

— O smarkiausiai čia koravojami 
yra vis! tie, — aiškino jam seniau 
smaloje mlrkstantysis, — kurie dir

kad mūsų tautinė vadovybė visuo
met būtų su ja kontakte. Svarbu, 
kad emigrantai nepaskęstų savo as
meniniuose interesuose, o būtų ga
limai daugiau panaudoti Tėvynės 
reikalams. Aišku, be aukų tas ne- : 
apsieis. Kiekvienoje politinėje emi- . 
gracijoje tas neišvengiama. Silpnes
nieji /- ir tai nemaža dalis — at
kris. Svarbiausia, kad liktų stipri : 
atranka, skaičius nebetaip svarbus. .

— Kaip vertinate mūsų partizanų , 
tėvynėje, mūsų čia tremtyje ir bro
lių Amerikos lietuvių kovą bei pas- - 
tangas?

— Atsakysiu trumpai: bendromis 
pajėgomis Lietuva bus išvaduota. 
Tai yra visiškai aišku. Pati kova 
dar tebevyksta. Bet plačiau, apie 
tai dabar nėra ko kalbėti.

— Ar negalima būtų išvesti tam 
tikros lygiagretės ir palyginti da
bartinę Lietuvos padėtį su padėtimi 
prieš Nepriklausomybės atgavimą 
1918 m.?

— Didžiausias skirtumas yra tas, 
įjad ;>rieš 1918 metus turėjome dau
giau negu 100 m. svetimos valdžios, 
o dabar,, iki 1940 m., turėjome 
daugiau, kaip 20 m. nepriklausomo 
gyvenimo. Tas yra svarbiausias ir 
nulemiantis dalykas.

— Įdomu žinoti Tamstos nuomonę 
apie ^įbaltijo Universitetą. Ar ma
note, kad Universitetas paliks savo 
vietą mūsų kultūros istorijoje?

— Prisipažinsiu, kad, stodamas 
dirbti į Pabaltijo Universitetą, ma
niau, jog ta pozicija mūsų bus la
biau išnaudota ir mūsų istorijoj su
vaidins didesnį vaidmenį. Kaip ten 
bebūtų, Universitetas neliks be tam- 
tikrų pasekmių mūsų kultūros isto
rijoj.

— Kokie būtų Tamstos pageida
vimai mūsų tremtinių bendruome
nei ir atskirai studentijai?

— Visiems bendrai — daugiau 
lietuviško, kantrumo! Nesinervuoti 
dėl mažmožių, o galvoti daugiau 
platesnėmis ir tolimesnėmis per
spektyvomis. Nesijaudinti dėl kas
dieninio gyvenimo pereinamųjų 
smulkmenų. Svarbiausia yrą išlai
kyti savo būdą ir tautinį charak
terį būsimam savo valstybės atkū
rimo darbui.

Išėjęs pagalvojau, kad kaip ma
žai mes mokame įvertinti didžias 
asmenybes, esančias mūsų tarpe. 
Turiu galvoje prbf. Myk. Biržišką. 
Kaip kukliai buvo atšvęstas jo 65 
m. amžiaus jubiliejus. Vienas iš, 
berods, kbturių likusių gyvų Nepri
klausomybės Akto paskelbėjų, Vili 
niaus Universiteto rektorius, vienas 
iš Liet. Enciklopedijos redaktorių, 
autorius ir redaktorius didelio skai
čiaus mokslinių veikalų laikraščių, 
politikas, visuomenininkas — tikrai 
buvo užsipelnęs žymiai didesnio 
paminėjimo. Nejaugi vis dar nega
lime išsivaduoti iš posakio, kad „mo
kame pagerbti tik mirusiuosius“...- 
Neužmirškime kuklių gyvųjų, kurie 
dar daug ko vertingo' mums pa
darys. A-is

bo bei veikė prieš sąjungininkus: 
mėgino pabėgti iš Sibiro koncen
tracijos stovyklų, arba išsisklaidė 
prieš laiką kaip čigono bitės, bijo
dami į speigų akiratį patekti, kur 
jau nė gaidžiai nebeprigieda, nė 
Junes nebepriloja...

Viename kampe devyniasdešimta 
ir devyni velniai parsivertę ant že
mės mėsinėjo vieną bėdiną' žmo
gelį. Sis cypė nesavu balsu.

— Sakyk, bičiuli, už ką šitą taip 
koravoja pekliškai?

— Matai, jis varė antipeklišką 
propagandą, — paaiškino mūsiškiui 
Jurgis Zanavykas. — Gyvendamas 
ašarų pakalnėje, jis visiems ir 
visada kalbėjo, kad reikia dorai gy
venti, mylėti savo artimą, neme
luoti ir kitiems miglų į akis nepūsti, 
nevogti svetimo turto, o ypač sve
timų žemių, negeisti nei jaučio, nei 
asilo, kuriė yra ne tavo, nežudyti, 
ypač nekaltų žmonių, gyventi pagal 
keturias laisves ir visus demokra
tiškuosius principus, valdžion rinkti 
dorus žmones, kurie pildo penktąjį 
kūno pajautimą — „nedasilytėk 
daiktų, nepriderančių tau", bei 
šventas dienas švęsti ir bažnyčion 
eiti... O visa t*i juk yra griežtai 
priešinga pekliškąją! konstitucijai.

— Tai kaip turėjo elgtis šitas na
bagas?

— Jeigu jis nenorėjo būti mėsinė- 
jamas, tai jis turėjo skelbti visiems, 
jog visų geriausias gyvenimas yra 
tik pekloje ir kad niekur taip lais
vai nekvėpuoja dūšelės, kaip pek
loje ... Todėl jis turėjo spiauti į visas 
dorybes ir ėlgtis pekliškai, o nevesti 
agitacijos prieš peklos santvarką ir 
jos valdininkus — velnius.

Taip jiems bekalbant apie pekliš
kąsias konstitucijas, atėjo budintis 
šėtonas, su raštais rankoje ir uo
degą užsimetęs ant pečių, ir tarė:

— Mikė. Maklakas, sūnus Sabas- 
tijono! '

— Aš, — atsiliepė mūsų trem
tinys, galvą iškišęs iš smalos katilo.

— Į tardymą!
Šoko ugnį kursčiusieji peklos val

dininkai, pasmeigė jį kapstykle Ir,
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LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIMAS
SUVAŽIAVIME DALYVAVO IR AMERIKOS LIETUVIŲ ATSTOVAI: E. DEVENIENĖ IR V. K. BALTRAMAITIS

BERN. BRAZDŽIONIS

Tfu buvo pasaulis
Ten buvo pasaulis kaip džiaugsmo 

daina,
Rugpiūčio 30 — 31 d. d. Schwein- 

furto lietuvių stovykloje įvyko antra
sis tremtyje Liet Žurnalistų Sąjun
gos suvažiavimas. I šį sukaktuvinį 
— skirtą L. Z. S-gos 25 metų gyva
vimo ir Lietuviškosios knygos 400 m 
sukaktims paminėti — suvažiavimą 
susirinko veik visi vakarinėse Vo
kietijos zonose gyvenantieji mūsų 
žurnalistai. Neatvyko tik tie, kuriems 
neleido liga arba kelionės suvaržy
mai. Itin malonu pažymėti, kad į šį

A. Merkelis
' L. 2. S-gos pirmininkas

suvažiavimą neatsisakė atvykti ir 
jame aktyviai dalyvauti Amerikos 
lietuvių žurnalistų atstovė ponia A. 
Devenienė. atstovavusi ir Amerikos 
Lietuvių .Tarybą (ALT) bei Ameri
kos Lietuvių Susivienijimą (SLA), ir 
Amerikos Katalikų Misijos atstovas 
Kazys V. Baltramaitis.

Suvažiavimą atidarė Liet. Žurna
listų Sąjungos pirmininkas A. Mer
kelis. Trumpu žodžiu pasveikinęs 
susirinkusius žurnalistus, brolius 
tautiečius iš Amerikos ir suvažia
vime dalyvaujančius lenkų bei ukrai
niečių žurnalistų atstovus, jis pa
brėžė, kad šis suvažiavimas vyksta 
nepaprstai sunkiu metu —• tuo metu, 
kai mūsų tauta veda žūbūtinę lais
vės kovą ir pergyvena pačius skau
džiausius bandymus. Ši kova pa
reikalavo ir daug dar pareikalaus 
aukų, kurių didžiulį nuošimtį ant 
Tėvynės aukuro yra sudėjusi Liet. 
Žurnalistų Sąjunga. Ir praeitais me
tais mus pasiekusios žinios apie žuvu
siuosius Sibiro ištrėmime daugiau
siai lietė plunksnos darbininkus.

Žuvusieji pagerbiami susikaupimo 
minute.

Susirinkimo prezidiuman išrenka
mi abu šiame suvažiavime dalyvau
jantieji sukaktuvininkai — prieš 25 
metus Liet Zum. ir Rašytojų Drau
gijos steigime dalyvavusieji žurna
listai Ad. Klimas ir Juozas Pronskus,

bei tremty tūnančios spaudos atsto
vas D. Penikas. Sekretoriatam pa
kviečiami Br. Kviklys ir Jon. Pr. 
Palukaitis.

Amerikos lietuvių žurnalistų bei 
organizacijų vardu susirinkusiems 
sveikinimus perduoda svečiai ameri- 
čiai — A. Devenienė ir K V. Baltra
maitis. Jų, kaip ir visų Amerikos 
lietuvių, linkėjimai — sekantį kartą 
savo reikalams aptarti susirinkti jau 
laisvoje Tėvynėje.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Drau
gijos vardu sveikina St. Santvaras. 
„Mes gyvenam tokį metą“, sako jis, 
„kada tėvai neturi teisių į savo kū
dikį, tautos į sentėvių žemę, žmogus 
į nepriklausomą ateitį. Kokia naiki
nimo vėtra, kokia kančia ištiko 
lietuvių tautą — mes žinom, nes 
kiekvienu širdies suvirpėjimu mes 
patys tą kančią išgyvenam. Ir retą 
naktį, retą poilsio valandą mes ne
girdim dejavimų atkylančių nuo 
Dubysos, Neries ir Nemuno krantų. 
Tartum ugnies antspaudu mūsų 
širdysna įspausti vaizdai: ten dega 
patrioto partizano tėviškė, tėn rie
da į pražūtį gyvuliniai vagonai su 
mūsų motinom, seserim, broliais ir 
raudančiais kūdikiais, ten, nei kiek 
neperdedant, laukų upeliai mūsų 
tautos krauju ir ašarom pritvino 
. . . Bet ir čia — ar daug kas laiko 
mus žmonėm? ... Ir jeigu tą rūstį 
suvokiam — ši sueiga tebūna lie
tuvių vieningumo, valios ir ryžto 
demonstracija! Broliai žurnalistai! 
Dar vieną kartą pamėginkit plunks
na apginti savo tautą ir laisvę! 
Tautiečiui, puolusiam į desperaciją, 
grąžinkit pusiausvyrą, pavargusį 
atgaivinki! o nusiminusiam atgai- 
vinkit viltį. Kova tebevyksta. Ji, ta 
žūtbūtinė kova, reikalauja ypačiai 
žurnalistų idealizmo ir judrumo. 
Mūsų atominė bomba tegu buna 
atviras ir tiesus mūsų lietuviškasis 
žodis! Ir aš tikiu, kol dar nors vie
nas jūsų bus gyvas — lietuvių tau
tos kova vis dar nebus pralaimėta!“

Suvažiavime dalyvaujantieji len
kų ir ukrainiečių žurnalistų atsto
vai perduoda savo tautiečių žur
nalistų sveikinimus. Jie kviečia bur
tis dar glaudesniam bendradarbia
vimui. „Prahoje įvykęs suvažiavi
mas parodė, kam „anapus“ vyksta 
bendtas tautų naikinimas, todėl ir 
apsigynimui mes turime burtis 
draugėn.“

Po ilgos mūsų vadovaujančiųjų 
organų, organizacijų ir atskirų asme
nų sveikinimų žodžiu ir raštu eilės, 
susirinkusieji išklauso Amerikos lie
tuvių atstovų pranešimus apie Ame
rikos lietuvių sudėtas ir tebededa- 
mas pastangas, kovojant už Lietuvos 
laisvę ir tremtinių reikalus, bei va
dovaujančiųjų veiksnių pranešimus.

Po pirmojo posėdžio stovyklos 
mokyklos patalpose buvo atidaryta 
žum. Br. Kviklio suorganizuota

spaudos paroda. Parodoje diagramo
mis ir eksponatais buvo pavaizduota: 
1. Senoji lietuvišKoji knyga (Mažvy
do katekizmas. Senosios knygos pa
vyzdžiai, spaudos draudimo laikai ir 
tt Čia buvo išstatytas ir „Aušros“ 
komplektas); 2. Nepriklausomos Lie
tuvos knyga; 3. Nacių okupacijos 
Lietuvoje laikai (gausus pogrindžio 
spaudos skyrius — Br. Kviklio rinki
niai); 4. Lietuviškoji spauda Ameri
koje; 5. Lietuviškoji spauda kituose 
Europos ir pasaulio kraštuose; 8. 
Tremties spauda Vokietijoje ir 7. 
Knygos apie Lietuvą svetimomis 
kalbomis.

Popietiniame posėdyje A. Merkelis 
skaitė išsamią ir turiningą paskaitą 

.ietuvio ' žurnalisto vaidmuo pra
eity, dabarty ir ateity.“ Prelegentas 
pažymėjo, kad spauda mūsų tautos 
gyvenime, mūsų kovose dėl kultūri
nės ir politinės laisvės yra suvaidi
nusi lemiamą vaidmenį. „Lietuviš
koji spauda buvo tas žiburys, kuris 
mūsų tautos gūdžią slogios priespau
dos naktį vedė į skaistų atgimstan
čios laivės rytą.“ Todėl ir šiandien, 
išeinant iš senųjų mūsų spausdin
tojo žodžio tradicijų, kiekvienas žur
nalistas yra ir turi būti kovotojas 
dėl Lietuvos laisvės Spaudos užda
vinys tremtyje ir emigracijoje yra 
nepaprastai didelis Jei mes nepa

jėgsime išlaikyti spaudos — nepajėg
sime išlaikyti ir tautinės bendruo
menės. Antrasis didysis lietuvio žur
nalisto uždavinys: svetimų kultūrų 
įtakoj padėti lietuviams išlikti lie-

tuviais. „Mes šventai tikime“, pa
brėžė baigdamas prelegentas, „į savo 
tautos laisvę ir esame pasiryžę viso
mis pajėgomis dirbti, kad ji greičiau 
mums sušvistų.“

Kaip Dievo dienų dešinė kupina. 
Ten švietė ir tavo, bename širdie, 
Tarytum karalių, kelionės žvaigždė! 
Ten buvo . . . Deja, kaip kalnynų 

aidai
Be poilsio gaus: — Praradai, pra

radai . . .

Praradai, praradai - tu kartosi kartu 
Nykioj ir tuščioj begalybėj naktų.
Ir vien tik versmė tų dienų iš tenai 
Sauks sielą nemirt ir gyvent amžinai 
Ir Dievo dienų dešinė kupina 
Lydės, kaip sugrįžusi džiaugsmo 

daina.

kaip kokį pelų maišą, trenkė į sma
luotą točkę. Pūsdami visokius 
pekliškus ragus, brazdindami žmo
nių kaulais, cypdami bei švilpdami, 
nelabieji velniai pasileido didžiu 
greičiu vežti jį pragaro dugnais į 
pekliškąjį tardymą visą smalinę ir 
suvirintą.

Tik paryčiui jį atgabeno atgal ir 
leisgyvi tėškė vėl į katilą. Jurgis 
Zanavykas ir Kajetonas Maukelė 
sužiuro į jį gailingomis akimis.

— Kaip tau sekėsi, bičiuli, — pa
klausė jo tyliai. — ko klausinėjo?

O Maklakas tik kažin ką sumur
mėjo ir visą laiką lingavo katile, 
rankomis galvą susiėmęs. Jo akys 
buvo klaikios.

— Kontūzytas... — nutarė kai
mynai.

Pekliškojo tardymo metodai buvo 
tokie sėkmingi, kad Maklakas tuoj 
prisipažino viską: ką' žinojo ir ko 
nežinojo. Tardymo protokole jis 
prisipažino ir pasirašė, kad yra 
karo kaltininkas ne kas nors kitas, 
o. tik jis, nes, gyvendamas Eržvilke 
ir būdamas klumpininku, sudarė 
Maklako-Ribbentropo paktą ir tuo 
sukėlė antrąjį pasaulinį karą, įstūm- 
damas į nelaimes, vargus ir viso
kias bėdas visą pasaulį. Be to, jis 
išdavė ir savo draugą, pareikšda
mas, kad tą paktą ir visokius kitus 
slaptus priedėlius pasirašė dar ir 
Jeronimas Kakarieka, šitas vilka
viškietis gaspadorius, kuris dėvi da
bar liemenę su staugiančiu liūtu 
nugaroje, šitas velnio vaikas... 
Taip pat prisipažino, kad jis sukėlė 
magnetines audras šiaurės ašigalyje, 
tuo norėdamas pakenkti peklos dik
tatūrai. O ant galo jis priklausęs 
ir filatelistų draugijai... Paryčiui 
jis dar pasirašė pasižadėjimą, kad 
pranešinės pekliškajam gestapui, ką 
kalba „prieš valdžią“ Jurgis Zana
vykas, Kajetonas Maukelė Ir kiti 
katilo kaimynai Jis įsitikino, kad 
tokį pat pasižadėjimą bus pasirašę 
Ir Zanavykas su Maukele, ir todėl 
nebenorėjo su jais apie nieką be
kalbėti. Jis suprato, kodėl pekloje 
tokie visi nekalbūs žmonės... Taip

pat jis tardymo metu pasisakė kad jį 
užverbavo šnipinėti: danguje pats Žv. 
Petras, skaistykloje kažkoks nepa
žįstamas ponas, Atklanėse jo kai
mynas Taučius ir kinų boksininkai, 
ir abelnai, ką tik jis kur sutiko — 
visi užverbavo jį šnipinėti prieš 
pekliškąsias galybes. Po šių prisi
pažinimų, įžanginis peklos tardymas 
buvo baigtas. Jis visa tai patvirtino 
kraujo parašu iš savo kairės rankos 
mažojo piršto. O peklos valdinin
kai jam pagrąsino, jog per sekantį 
tardymą jis turėsiąs pasakyti ir 
prisipažinti viską, o priešingu at
veju — „jis neberemsiąs savo ko
jomis katilo“, nes pekloje ceremoni
jų nedaroma nė su vienu. Tai pri
valo žinoti visi peklos priešai...

Senas velnias maiše atnešė dū
šelę su raudona barzda ir įmetė į 
Maklako katilą. Dūšelė tuoj primyg
tinai ėmė teirautis, kas, būtent, 
gero girdėti žemėje? Mat, jis jau 
seniai mires, kažkaip čia patekęs ir 
nieko nebežinąs, kas naujo? ... 
Klausė, ar jo pažįstamas jau išva
žiavęs Amerikon?

Bet mūsų tremtinys čia jau buvo 
„persiorientavęs“. Jis tai bėdinai 
dūšelei pareiškė, kad dabar Ameri
kon visi žemės gyventojai baisiau
sia* biją važiuoti, nes ten nė vienas 
nėra laisvas nuo baimės, bado, per
sekiojimų, ištrėmimų, koncentraci
jos stovyklų, kalėjimo ir žiaurios 
mirties. Ypač tremtinį tęn nė su
rišęs nenuvežtum: vidury vande
nyno į bangas iššoktų... Visi žmo
nės dabar norį tik ko greičiausiai 
numirti ir patekti į pragarą, nes, 
anot jo, tiktai čia geriausiai.

Daugiau dūšelė su barzda jo nieko 
nebeklausė...

Pragare kūrenosi ugnys, dvokė 
derva ir terpentinas, čerškėjo kaps
tyklės, vaitojo dūšelės, o velniai pro 
nosis ir pro uodegas leido spindin
čias kibirkštis. Sekantį vidurnaktį 
vėl atūjo tas raguotas velnias aptre- 
iusla nugara ir popieromis rankose 
o: sušuko:

— Mikė Maklakas, sūnus Sabasti- 
jono!

— Aš! — kilstelėjo mūsiškis ranką 
iš dervos.

— Į tardymą!
Budintys šėtonai vėl šoko kauk

dami ir pasmeigė Mikę ant kaps
tyklių. O Mikė ne salvo balsu ėmė 
šaukti:

— Gelbėkite! . . Gelbėkite! .
Kažkas jam kumštelėjo į pašonę ir 

prašneko:
— Maklakal, ko taip rėki, kas yra, 

ar sapnuoji? . . .
Mikė pramerkė akis ir pamatė prie 

lovos savo kampo bendrininką Jero
nimą Kakarieką, šitą vilkaviškieti su 
staugiančiu liūtu nugaroje. Lagerio 
gyventojai kėlėsi iš savo guolių. O jis 
visas mirko prakaite ir klaikiomis 
akimis žiūrėjo į Kakarieką. Negalėjo 
Mikė tikėti, kad štai jis tebėra gyvas 
ir laimingas šito nykaus lagerio 
kampe... Jis griebė kaimynui už 
liemenės. Ir kai sagos pabiro ant 
grindų, jis įtikėjo, kad tai būta tik 
sapno klaikaus, klaikaus . . . Aišku, 
jog žemėje negali būti tokios netei
sybės, tokių kančių, panįekinimo, to
kių anketų ir klausimų. Šitaip gali 
būti tik sapne... Mikė žegnojasi, 
kalba poterius: Tėvą Mūsų... Ir 
krūpteli ties ta vieta, kur pasakyta: 
„ . . . kaip danguje taip ir ant že
mės . .

— Kas tau yra, Maklakai? — šau
kia Kakarieka. — Duok tabokės su
sukti, juk vakar aš tau daviau citro- 
vanilijos, kai skundeis galvos skau
dėjimu ... Ko tu rėkavai visą naktį?

Kažkoks tremtinys džiaugsmingas 
įbėgo su laikraščiu ir pranešė, jog 
parašyta yra, kad IRO daugiau jau 
žemėje nebe vykdys skryningų. Kaip 
vaivorykštė yra liudininkė, jog dau
giau nebebus pasaulio tvano, taip ir 
a. a. UNRRA tam atminti paliks savo 
ženklus... Toliau laikrašty buvo ra
šoma, jog visos šalys jau atveria du
ris tremtiniams.

Tai girdėdamas, Maklakas apsiavė 
atbulais batais ir išbėgo į rajoną. 
Nors yra sakoma: apsiauti atbulais 
batais — tapsi apgautas.

J. Pronskus
Suvažiavimo prezidiumo pirmininkas

Kitą paskaitą — „spaudos organi
zavimas ir žurnalistų uždaviniai 
tremtyje" — skaitė J. Kardelis. 
Žurnalistinis darbas turėtų būti 
nenutrūkstamas, tęsiamas visur ir 
visada, nes jis padėtų laiduoti tą 
kovą, kurios tikslas — laisva ir 
nepriklausoma Lietuva. Reikalinga 
rasti būdų tiekti spaudą visiems ir 
visur. Ypač tai aktualu dabar, kada 
stovime prieš dar didesnį išblašky
mą, kad lietuvis neatitrūktų nuo 
visos — pasaulio lietuvių — ben
druomenės. Ta proga prelegentas 
kvietė visus dar daugiau įtempti 
jėgas ir išsinėrus Iš siaurų įsitikini
mo rėmų, dar daugiau išnaudoti 
visas galimybes dabarties spaudai 
pagerinti.

A. Braziulis pateikė projektą, kaip 
turėtų būti suorganizuotas tremties 
metų archyvas, kuriame turėtų atsi
spindėti, dokumentais paremti, lie
tuvių tremtinių išvaikščioti kryžiaus 
keliai svetimose šalyse.

H. Blazo paskaitoje „Tremties 
spauda ir žurnalistinė etika“ buvo 
iškelti tremties spaudos trūkumai

Po plačių diskusijų, kurių metu 
buvo paliesti ne tik prelegentų iš
keltieji klausimai, bet ir informaci
jos organizavimo, santykių su kitų 
tautybių, ypač latvių ir estų, žurna
listais, stipendijų, žurnalistų kvalifi
kacijos kėlimo ir kt. reikalai, išklau
syti valdybos (A. Merkelis), iždinin
ko (S. Urbonas) ir Revizijos Komisi- 

, jos (V. Kasniūnas) pranešimai.
Valdybai pasiūlius išrinkti garbės 

nariai — vyrai visa laiką aktyviai 
plunksna kovoję ir tebekovoją dėl 
Lietuvos laisvės: buv. Lietuvos Prezi
dentas Dr. Kazys Grinius, Dr. Vy-į 
dūnas, Kun. Prof. Mykolas Krupa
vičius ir Prof. Mykolas Biržiška.

Naujon Sąjungos Valdybon iš
rinkti: A. Merkelis — pirm., H. Bla- 
zas ir J. Būtėnas — vicepirm., P. 
Gaučys — sekr., S. Urbonas — ižd. 
ir' J. Cicėnas, J. Kardelis, V. Trumpa 
ir D. Penikas — nariai (Valdybos 
būstinė, nustatyta Hanau, Lamboystr. 
84).

Revizijos Komisijon išrinkti: Ad. 
Klimas, V. Kasniūnas ir H. Žemelis. 
Garbės teismą nutarta palikti senos 
sudėties: V. Oškinis, SI Yla ir V. 
Alseika.

Suvažiavimas nutarė pasiųsti eilę 
sveikinimų: Amerikos lietuviams, 
Amerikos lietuvių laikraščiams, Lie
tuvos Pasiuntiniams, Sv. Sosto dele
gatui ligoninėse ir už Vokietijos 
sienų atsidūrusiems kolegoms žurna
listams ir t t.

Ta proga realizuotas suvažiavime 
iškilęs sumanymas — įsteigti šalpos 
fondą nelaimėn patekusiems kole
goms sušelpti. Susirinkusieji vietoje 
suaukojo per ,2000 RM. ir pavedė 
naujajai valdybai šį šaipos fondą 
didinti

Po dviejų dienų įtemptų posėdžių, 
išnagrinėjus eilę aktualiųjų klausi
mų, prezidiumo pirmininkas Ad. 
Klimas paskelbia suvažiavimą baig
tu. Giedamas Tautos Himnas...

Pirmąją suvažiavimo dieną susi
rinkusieji turėjo progos pasigėrėti 
puikiu solistų J. Augaitytės, Ip. Nau-

ragto, O. Nuaragienės ir A. Kučiūno 
koncertu.

Sekmadienį suvažiavimo dalyviai 
Schweinfurto bažnytėlėje pasimeldė 
už žuvusius ir mirusius savo kole
gas. Pamaldas su „Libera“ atlaikė 
ir gražų dienai pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. Vainauskas.

J. Kardelis
L. Z. S-gos Valdybos narys

Suvažiavimo proga Amerikos lie
tuvių atstovai A. Devenienė ir K. V. 
Baltramaitis vietos stovyklos gy
ventojams padarė pranešimų tremti
niams aktualiais klausimais, o žurn. 
J. Cicėnas skaitė paskaitą.

S. Urbonas
L. 2. S-gos iždininkas

Šia proga būtina paminėti ir 
Schweinfurto stovyklos vadovybės 
bei gyventojų pastangas, nuo kurių 
didžiąja dalimi priklausė suvažia
vimo pasisekimas. Už tai jiems pri- 
lauso nuoširdi visų dalyvių padėka.

J. P. P.

LietuviiĮ Tremtiniu Bibliografija
Bibliography of Lithuanian Refugees 1945

Lletuviškoji Informacija, slen. 
laikr. (13a) Zell b/Wūrzburg. Apr. iš 
„Aidų“ 45/3, p. 3 ir „Žiburių“ 45/12, 
p. 10 (070/1945.58).

Lietuvių Balsas, inf. biul Rotat. 
(13a) Regensburg. Įst. 1945. 210X 295 
(070/1945.59).

Lietuvių Balsas, lXmėn. Rotat. 
Roma, Italij“ Apr iš „Žiburių“ 45/9, 
p. 3 (070/1945.60).

Lietuvių Balsas. 8X sav. Rotat 
(16) Wiesbaden, Verlag „Giedra“. 1st 
1945. 207 X 298 mm (070/1945.81).

Lietuvių Informacija, slen. laikr. 
3X sav. L: S-gos skyrius, Liet. Raud. 
Kryž. . skyr. ir Liet. Bendrabutis. 
(24) Flensburg. Įst 1945. X. 12. 4pusL 
211X307 mm (070/1945.62).

Lietuvių Sąjungos Wurttembergo 
Apygardos Valdybos Biuletenis. Ro
tat. (14b) Tubingen. 205 X 295 mm 
(070/1945.63).

Lietuvių Žinios, neperiod. leid. 
kultūros reikalams nagrinėti Rotat 
(16) Hanau, Lit. Lager. Įst 1945. 
IX. 22. 210X300 mm (070/1945. 64).

Lietuvių Žinios, sien. laikr., 6X 
sav. (13a) Zell b. Wurzburg. Apr. iš 
„Žiburių“, 45/2, p. 2 ir 45/12, p. 10 
(070/1945. 65).

Lietuvių Sąjungos Žinynas. L: Liet 
S-ga. (13a) Wilrzburg. Rotat Įst 
1945. VII. 19. 8-16 pusi Išleista 2 Nr. 
Nr. 210X300 mm (070/1945. 66).

Lietuvių Tautinio Komiteto Wan- 
gene Biuletenis. Rotat (14b) Wangen. 
210X300 mm (070/1945. 67).
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Naujoji LARPK 
s-gos valdyba pasi
skirstė pareigomis

a) Lietuvos Antinacinės Rezisten
cijos buv. Politinių Kalinių S-gos š. 
m. rugpiūčio mėn. 21 d. išrinktoji 
Centro Valdyba pareigomis pasi
skirstė taip:

Kun. Vytautas Pikturna — pir
mininkas; Vaclovas Alksninis — 
vicepirmininkas; Juozas Kojelis — 
sekretorius; Kun. Jurgis Paranęe- 
vičius — iždininkas; Povilas Žičkus 
— Valdybos narys; Jonas Rimašaus- 
kas — Tautinės martirologijos sk. 
Vedėjas. i

b) Naujas Centro Valdybos adre
sas: Miinchen 27, Lamontstr. 21.

c) Tautinio martirologijos sk. ve
dėjo adresas: Jonas Kimašauskas, 
Bonn a Rhein, Moltkestr. 3.

Liet. Aukšt. Techn. 
Mokykla Augsburge 

pradeda mokslo metus
Nauji mokslo mėtai Liet. Aukšt. 

Technikos Mokykloj Augsburge pra
sideda: I ir II kurse — rugsėjo 29 d., 
o III kurse — gruodžio 1 d.

Į I kursą priimami mokiniais as
menys, baigę 4 gimnazijos klases, 
arba tolygias mokyklas Į II kursą 
priimami mokiniais asmenys, baigę 
8 gimnazijos klases ir išlaikė papil
domus egzaminus iš mechanikos, 
elektrotechnikos, technikinės braižy
bos ir braižomosios geometrijos. Į 
III kursą naujai priimami asmenys 
iš tolygių technikos mokyklų tuo pa
grindu, kai jų išeitas specialių daly
kų mokslas prilygtų dviejų kursų 
mokslui Liet. Aukšt Technikos Mo
kykloj Augsburge.

Prašymai Mokyklos Direktoriaus 
vardu paduodami j I ir II kursus iki 
rugsėjo m. 25 d., o j III kursą iki, 
lapkričio m. 20 d. Apsigyvenimo ga
limumų Augsburge norintiems mo
kyklą lankyti iš kitų kolonijų, mo
kyklos vadovybė suteikti negalės — 
visi suinteresuotieji dėl apsigyveni
mo Auosburge turės eiti normaliu 
keliu, kreipdamiesi asmeniškai i PC 
IRO atitinkamas pareigūnus.

Prašymus siųsti: Aukšt. Technikos 
Mokyklos Direktoriui, Augsburg- 
Hochfeld, Litauisches Komittee.

MOKYKLOS DIREKTORIUS

(atkelta iš 3 psL)
Valstiečius jšvarę iš kaimo, kazo

kai ir dvaro vežimai nudardėjo dvaro 
link, nes ten jų laukė dvarininko pa
ruošti užkandžiai ir degtinė, o liūdna 
kruvinų valstiečių vora iš lėto traukė 
j svetimas pastoges globos ieškoti, 
kartas nuo karto atsisukdami į savo 
degančias sodybas. Vežimuose ve
žėsi sunkiau savo sužeistuosius. Na, 
□et ir kazokai dvaro vežimuose nu
sivežė savo sužeistų bei nuplikintų, o 
drauge ir areštuotus valstiečius.

Mūsų padubysietis Antanas nusto
jo pasakojęs, valandėle susimąstė ir 
atsiduso:

— Tuomet it mano amžiną atilsi 
senelis turėjo apleisti savo gimtuo
sius arimus ir degančią sodybą.

Išmėtyti valstiečiai ilgai negalėjo 
užmiršti jiems padarytos skriaudos. 
Kartą pagavę savo skriaudėją, dvaro 

■ užveizdą L-čių, gerokai jį pamurdė 
Bijotės ežere. Paleido dar pusgyvį, 
bet, mėnesi pasirgęs, pasimirė. Ma
tininkas G-čius ir pats dvarininkas 
vieni patys nesirodė toliau nuo 
dvaro.

Dar daug, daug padubysietis ūki
ninkas pasakojo iš valstiečių kovų, 
jų vargų ir savo senelio pilko gyve
nimo svetimoje pastogėje, kol priėjo 
antrąjį kovų etapą — 1905 metų re
voliuciją. Jo senelis jau buvo miręs 
ir nauji išgyvenimai teko jo tėvu
kui.

Padubysiečio apylinkėje irgi įside
gė karšta revoliucijos ugnis, apėmusi 
valstiečių sluoksnius, kurie išėjo ko
von prieš caro valdžią grynai už lie
tuviškus reikalus ir savo gimtuosius 
arimus. Pabūgęs sukilusių valstiečių 
ar kitokiais sumetimais, prie sukilu
sių valstiečių prisidėjo ir vietinis 
dvarininkas P Jo žmona, gimusi ne 
Lietuvoje ir nemokanti lietuviškai, 
staiga „sulietuvėjo“ Išmokusi popu
liarią liaudies dainą „Lakštingalėlę“, 
dažnai ateidavo į slaptąją parapijos 
lietuviu mokyklą ir valstiečių vai
kams lietuviškai ją padainuodavo, 
pati sau lazdele diriguodama. Dva
rininkas valstiečiams paskelbė savo 
manifestą:

— Kas mano tėvo buvo išmėtyti iš 
ūkių, gali grįžti į juos ir vėl kaip sa
vininkai ūkininkauti.

Vieni valstiečiai patikėjo ir grįžo 
į savo tėvų buvusius ūkius, o kiti, 
atsargesnieji neskubėjo, delsė ir lau
kė galutino revoliucijos laimėjimo, 
kada pati valdžia grąžins jiems 
ūkius. Jie neužmiršo senos liaudies

8 ’ Paskutinės Trečiojo Reicho dienos
Goebbelso propagandos triukai

Skleidžiami gandai apie išlais
vinimo armiją, virš Berlyno mėto
mos proklamacijos’ „Ateina Wenko 
armija, atnešdama jums laisvę ir 
pergalę“. Ir berlyniečiai su karei
viais patiki vėl Tačiau iš tikrųjų 
12 armija, vadinama jos vado gen. 
Wenk vardu jau net nebebuvo armi
ja. Iš devynių divizijų šešios skai
tėsi tik popieryje. Akivaizdoje buvo 
tik 3 divizijos, taigi vienas korpas. 
Šio korpo vadas, kavalerijos gene
rolas Koehleris, prieš porą savaičių 
grįžęs iš Norvegijos prisistatyti še
fui, man pasakojosi gavęs žinią, kad 
tuo metu žuvęs jo sūnus. Visos trys 
divizijos labai blogai aprengtos ir 
apginkluotos. Beveik 90% jo žmo
nių yra 17—18 metų amžiaus apie 
karą nieko nenusimaną kandidatai 
į karininkus. Yra dalinių, kurių nė 
pusė žmonių nėra aprūpinti ginklais. 
Ir toki, vaikai dabar turi būti siun
čiami mirti — Tokia buvo ta „iš
vadavimo armija“. Hitleris, balan
džio 5 ar 6 d. ją perduodamas Wen- 
kui, iškilmingai tarė:

— Wenkai, į Tamstos rankas ati
duodu Vokietijos likimą.

Balandžio 20 d., 56-ją Hitlerio gi
mimo dieną, rasai tarp Guberio ir 
Forsto prasiveržė šiaurės vakarų 
kryptimi ir jau vakarinėmis valan
domis pasiekė Spreewaldą. OKH j 
kautynes pasiuntė savo paskutinius 
rezervus gerai ginkluotų 250 vyrų es
kadroną. Taigi, 250 vyrų prieš šim
tus rusų tankų ir lėktuvų.

Kitą rytą, 6 vai. mane pažadino 
telefonas. Skambino šio eskadrono 
vadas vyr. Itn. Kraenkelis.

- — Pro mus prasiveržė 40 rusų 
tankų. Pulsiu 7 valandą.

Mūsų vyriausiai būstinei ir Ber
lynui tai buvo pats pavojingiausias 
prasiveržimas. Daugiau rezervų jau 
nebebuvo. Wrnkas prie Elbės kovojo 
su amerikiečiais.

9 valandą vėl skambina Kraen
kelis.

— Mūsų puolimas nuėjo niekais. 
Patyrėme stiprių nuostolių. Žvalgai 
pranešė apie tolimesnį rusų tankų 
prasiveržimą šiaurės kryptimi.

Taigi, Berlyno ir Zosseno kryp
timi Šiuos pranešimus tuoj pat per
duodu reicho kanceliarijai. Turi 
ateiti Įsakymas perkelti vyr. būs
tinę. Tačiau Hitleris vis delsia. Ne
trukus mus pasiekia žinia, kad ru
sai jau prasiveržė į šiaurę nuo Ber

lyno ir paėmė Oranienburgą. Si 
naujiena plinta kaip gaisras saus
roje. Nespėju padėti telefono ra
gelį, kuriame kartojasi vis tie pa
tys klausimai’

— Ar šiandien dar vis dėlto bus 
padėties nagrinėjimas?

Atsakau vis tą patį:
— Kaip ir visada — 11 valandą.
Tačiau aš, nebodamas šefo įsa

kymo, ruošiuosi skubiam pasitrau
kimui

Rusų tankai ties vyr. būstine
Prieš pat prasidedant padėties 

nagrinėjimui, mano kambarys at
rodo kaip bičių avilys. Atbėga ir 
išbėga ryšininkai, raštininkai, ryšio 
karininkai. Generolų ir pulkininkų 
pokalbiai toki garsūs, jog aš, norė
damas bent kiek suprasti telefoni
nius pasikalbėjimus, nuolat turiu 
prašyti tylos. Keletą minučių prieš 
11 vai. staiga kambary visi taip nu
tyla, jog išgirstum adatą krintant. 
Ir vėl tas duslus dundesys. Kas bent 
kartą buvo fronte, šį .triukšmą gerai 
pažįsta. Pasižiūrime vienas į kitą, 
kažkas pertraukia tylą:

— Tai rasų tankai Dar už 10—12 
km, aš manau.

Kitas priduria;
— Už pusvalandžio gali būti ir čia. 
Iš kambario išeina gen. Krebsas: 
— Mano ponai, galiu paprašyti?
Prasidėjo paskutinis padėties na

grinėjimas vyr. būstinėje. Mane iš
šaukia. Už durų Kraenkelis, apdra
skytas, purvinas. Keletas autoveži- 
mių ir 20 vyrų — tai visa, kas iš 
eskadrono liko, Baruthą jau paėmė 
rusai Priešakinėje linijoje tebėra 
du priešlėktuviniai pabūklėliai, bū
relis kareivių ir volksturmo vyrų. 
Rusai laikinai sustoję. Ar aš dar 
turis jam kokių nors įsakymų? — 
paklausia jis baigdamas.

— Taip, — sakau aš, — būkit 
pasiruošę su pora žmonių ir mašina.

Vėl grįžtu pasitarimų kambarin ir 
visa papasakoju generolui. Jis tuoj 
susijungia su Hitleriu ir įsakmiai 
prašo leisti perkelti vyr. būstinę. 
Hitleris atmeta. Atsisveikinančių ka
rininkų veiduose galima aiškiai įs
kaityti tik vieną mintį: taigi, rusų 
belaisvė . . .

Netrukus paskambina von Burg- 
dorfas. Hitleris esąs įsakęs visus 
dalinius, kovojančius abipus Elbės 
Dresdeno-Dessau-Roesslau ruože, 
temstant atitraukti į Berlyną. Tuo 
būdu kelias rusams Ir amerikiečiams

sn paliko gi 
patarlės. „I vandenį neatsiremsi, su 
ponu neapsidengsi.“ Vadinas, nepa
sitikėk ponu. I tėvų ūkį grįžo ir 
mūsų minimo padubysiečio tėvukas.

Revoliuciją užgniaužus prasidėjo 
reakcija. Dvarininkas „revoliucionie
rius“ nuo bausmės išsisuko, visą kal
tę suversdamas valstiečiams. Girdi, 
jie jėga patys užgrobę- jo žemes. Grį
žusieji į ūkius visi buvo išmesti, areš
tuoti ir kalėjime išsėdėjo po 6 mėne
sius. Grįžę iš kalėjimų norėjo atker
šyti dvarininkams ir gaudė juos pri
mušti. bet šie pabūgę išvažiavo į už
sienį ir grįžo tik po keletas metų, 
kai viskas aprimo.

Paskutipį valstiečių išmėtymą iš 
savų pastogių ir žemės sklipų mūsų 
padubysietis prisimena 1912 metais. 
Sodalės kaimas jau tuoj po baudžia
vos buvo išdraskytas, bet buvusios 
sodybos iki pat šiol paliko savo žy
mių. Pakely dar tebeaugo senos vyš
nios, jau maža vaisiaus benešančios. 
Buvo žymu dilgėlėmis apaugę pama
tai ir buvusieji namų rūsiai. Nakti
mis pro šalį praeinant kažkaip da
rėsi nejauku.

Netoli šios sodybvietės, priešais 
kaimo senkapius, stovėjo laukuose 
vieniša trobelė su mažu žemės skly
peliu. Kažkaip ji išliko nuo anų me
tų, kada kaimas buvo draskomas. 
Trobelės savininkas Petraitis gyveno 
iš uždarbių, nes žemės turėjo tik 
mažam daržui. Dvarininkui nepatiko, 
kad jo laukų vidury tebestovi nu
šiuręs senų laikų liudytojas, buvusio 
kaimo likutis. Pasiūlė Petraičiui 
miške kelmynų plotą įsikurti, bet šis 
atsisakei nes neturėjo lėšų pasistaty
dinti namelį, o be to, nutolti nuo už
darbių šaltinio. Dvarininkas vėl pa
naudojo savo galią, tėvo išbandytą.

Nors buvo liepos mėnesio pabaiga, 
bet tą dieną smarkiai Ujo šaltas lie
tus, ir diena atrodė lyg rudenį. Dva
rininkas su savo tarnais nuvažiavęs 
sugriovė trobelę, menkus baldus su
krovė į dvaro vežimus, visą šeimą 
taip pat prievarta susodino į vežimus 
ir. nuvežę į miškus, pametė. Nuo 
šalto Uetaus sušalę ir išgąsdinti ke
turi maži vaikai per savaitę išmirė. 
Beveik kasdien mažame vežimėlyje 
Petraitis atveždavo į kapines mažą 
grabelį, kuri pasitikdavo Uūdnas var
pų skambėjimas. Sis įvykis apylinke 
labai sujaudino.

Padubysietis Antanas vėl nutilo ir 
giliai. susimąstė. Tylėjau' ir aš, lauk
damas, kada Antanas vėl prabils.

— Buvome sulaukę ir geresnių lai

kų, — atsiduso Antanas. — 1919 m. 
sausio mėn. palikau namus ir išėjau 
į Lietuvos kariuomenę, tęėvas pa
laimino mane ir atsisveikindamas 
trumpai pabrėžė: „Antanėli, atkovok 
sępelio gimtuosius arimus.“ Taip ir 
išvykau į Kauną kovoti už gimtuo
sius arimus, nuo kurių buvo praša
linti senelis ir tėvas.

Grįžus iš kariuomenės, ir mūsų 
apylinkėje prasidėjo žemės reforma. 
Lietuvos valdžia man davė 10 ha že
mės sklypą. Kadangi žemė buvo 
dalijama mano senelio buvusio kai
mo vietovėje, tai, tėvuko nurodytas, 
paprašiau buvusią senelio sodybą. 
Gavęs prašomą sklypą, pradėjau kur
tis beveik iš penkių pirštų. Apsive
dęs gavau pasogos gyvulių, pinigų 
nedaug, savo pora šimtų litų buvau 
susitaupęs. Pradžia menka, bet pa
lengva kūriausi, taupiai gyvenau, ne
gėriau, nerūkiau, o svarbiausia — 
daug dirbau Sekiau ūkinę spaudą, 
radiją iš ūkio srities, agronomų pa
tarimus dėjausi į širdį, ir iš lengvo 
mano ūkis tobulėjo. Kaimynai iš 
manęs juokėsi, kad aš ir ardamas 
prieš akis ant plūgo pasikabinu „Ūki
ninko Patarėją“, ir pagal jo nurody
mus ariu. Nepaisiau jų pajuokos. Te
gul sau juokiasi. Po 10 mano ūki
ninkavimo metų ne vienas nebesi
juokė, nes pamatė koks skirtumas 
tarp jų ir mano ūkio

Buvau išsistatęs moderninius švie
sius tvartus ir erdvias daržines rau
donais stogais. Šviesiuose tvartuose 
ir gyvuliai, • ir paukščiai pasidarė 
žvalesni ir produktingesni. Tik pa
gal tvartus ir daržines gyvenamasis 
namas dar buvo per menkas. Giliai 
;sidėjęs j širdį anuomet skelbiamą 
šūkį: „Sumūrinkime Lietuvą!“ bu
vau pasiryžęs statyti mūrinį gyvena
mąjį namą. Norėjau jį pasistatyti ne 
vien dėl savo patogumų, bet ir dėl 
oropagandos ir krašto grožio. Paži
nojau mūsų ūkininko būdą. Jeigu 
jis pavyzdžių neturi, tai pirmas ne
siryžta daryti ką nors nauja. Bet kai 
pamato kitą ką nors padarius, tai 
tuomet iš paskutiniųjų subrazda ir 
stengiasi pirmąjį net pralenkti ir ge
riau padaryti. Turėjau galvoje, kad 
tnan pasistačius mūrinį namą, tuoj 
kibs ir kiti statydintis, nes kai kurie 
seni ūkininkai už mane buvo tur
tingesni.

Mūrinės trobos statyba lėtai ėjosi. 
Per maža mūsų krašte buvo plytinių 
Užsisakiau artimiausioje plytinėje 
plytų, bet kol reikalingą skaičių tu-

kad liksiąs Berlyne ir nesitrauksiąs 
su vyr. būstine į vakarus. Gen. 
feldm. Kesselringui buvo suteikti 
įgaliojimai veikti jo vardu pietinėje 
reicho dalyje, adm. Donitzui panašūs 
įgaliojimai suteikti šiaurinėjė da
lyje. Goebbelsas, Bormannas ir 
Krebsas turėjo likti pas Hitlerį, 
reicho kanceliarijoje.

Prieš įvažiuodamas į Potsdamą, aš 
dar kartą sustoju, norėdamas susi
rinkti išsiblaškiusią vorą. Du vokie
čių naikintuvai per mūsų galvas 
nuskrenda rytų pusėn. Fronto dun
desys silpnai dar tesigirdi — lyg to
limas griaustinis. Prie stoties aplen
kiame 20—30 nesprogusių bombų, 
kurios čia tebeguli nuo paskutiniojo 
bombordavimo. Prieš tiltą vėl noro
mis nenoromis reikia sustoti. Prieš
tankinės kliūtys tarp abiejų tiltų 
užtvenkė šimtus vežimų. Aš išlipu 
ir bandau tą kamuolį išnarplioti. 
Susijaudinę vyrai vežimuose, besl- 
keikią šoferiai, beviltiškai verkian
čios ' moterys, į antklodes įvynioti 
vaikai — visi beprasmiškai šaukia 
vienas per kitą.

Pasiekiame miestą. Mes turime 
važiuoti šalutinėmis gatvėmis. Judė
jimą trukdo užgriuvę, namai ir bom
bų duobės.

Pagaliau pasiekiame kareivines ir 
provizoriškai įsikurtame.

Kitą rytą jau kalbama, kad vyr. 
būstinė būsianti perkelta į Rheins- 
bergą, o iš ten dar tolyn — į Lū- 
becko* apylinkes. Aš nedrįstu tikėtis. 
Gal už kelių dienų teks pasimatyti 
su žmona ir vaiku. Dar tą pačią 
dieną gaunu įsakymą pasiruošti ginti 
OKH. Sudarau kovos grupes, žino
ma, iš turimų jėgų, tankais žval
gomos artimosios apylinkės. Pabė
gėlių srovės vis didėja, visur apa
tiška nuotaika. Balandžio 23 d. rytą 
baronas gauna įsakymą tuojau ke
lioms dienoms atvykti į kanceliariją. 
Jis žino, ką tai reiškia. Atsisveikini
mas sujaudina mus visus.

Aš vėl skubu prie savo darbų. 
Gatvėse vaizdai vis liūdnesni. Šian
dien pabėgėlių tarpe jau maišosi ir 
kareiviai. Iš karto tik atskiri, vėliau 
grupelės, vėliau būriai. Vieni jų dar 
tebeturi ginklus ir paskyrius, žino 
žygio tikslą, tačiau daugumas — 
nieko: jie visiškai apatiški. Juos ga
lima pažinti iš eisenos, galvos lai
kymo, akių. Sužeistųjų, šiek tiek 
apraišiotų, srovė nesibaigia.

susitikti lieka laisvas. Po keletos 
valandų į pietinę Vokietiją išvažiuo
ja paskutiniai ryšio automobiliai te- 
belikusiu 15 km pločio ruožu. Rytui 
auštant, Vokietija bus padalinta į 
dvi dalis. Tačiau, kaip visada šio 
karo metu, taip ir šį kartą rasai 
sustojo ten, kur mes mažiausiai tikė
jomės. Mūsų laimei, jie sustoję už 
dešimties kilometrų nuo vyr. būs
tinės, toliau nežygiavo.

Vyr. būstinė perkeliama į Potsdamą
Pagaliau 12 vai. ateina Hitlerio 

įsakymas perkelti vyr. būstinę į 
aviacijos kareivines, esančias Pots- 
dam-Eiche. Drauge mums prane
šama, kad padėties nagrinėjimas bus 
14.30 vai. reicho kanceliarijoje. Vyr. 
būstinėje su didžiausiu skubotumu 
ruošiamasi išžygiuoti. Nuiminėjam; 
laidai. 14 vai. aš su savo kolona iš
važiuoju Berlyno kryptimi Šefas su 
adjutantu išvyko jau prieš ketvirtį 
valandos.

Plentais traukiasi žmonės, šimtai, 
tūkstančiai, daugelis su arkliais ir 
vežimais, kiti dviračiais arba veži
mėliais, vaikų vežimėliais, o daugu
mas pėsčiomis — tolyn į vakarus, 
nežinion, kad tik tolyn nuo rasų. 
.Prieštankinės kliūtys trukdo prava
žiavimus. Aukštai, ant masyvinių 
medinių ir akmeninių barikadų, lai
pioja žaisdami vaikai. Nerūpestingi 
ir nieko nejaučią, su popieriniais 
šalmais ant galvų ir mediniais kar
dais rankose, jie mojuoja mums.

Pro pabėgėlių būrius veržiamės 
Potsdamo kryptimi. Kely sutiktas 
motociklininkas pasakoja, kad Ber
lyno centras jau esąs rusų artileri
jos ugny. Dorotėjos gatvėje jau esą 
žuvusių.

„Karas pralaimėtas — aš 
nusišausiu“

Reicho kanceliarijoje vyksta pa
dėties nagrinėjimas. Gaila, aš joje 
nedalyvavau, tačiau vėliau man pa
sakojo baronas von Loringhoven. 
Hitleris paskutinį kartą buvo susi
šaukęs partijos, valstybės ir kariuo
menės atstovus. Šią atmintiną dieną, 
balandžio 21 d., kai rusų granatos 
sproginėjo jau Berlyno gatvėse, jis 
pirmą kartą prisipažino esąs pra
laimėjęs. Jis išėjo prieš bendradar- 
b'us žodžiais:

- Karas pralaimėtas . , , aš nu
sišausiu.

Siame susirinkime jis paskelbė,
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tėjau gauti, reikėjo laukti eilės pora 
metų. Nenusiminiau ir ruošiaus. 
Prisivežiau akmenų pamatams, nes 
senieji buvo permaži. Pamažu ir ply
tų vežiausi, kiek gaudavau. Tikė
jausi, kad už poros metų galėsiu pra
dėti statybą. Susikalbėjau su pažįsta
mu mūrininku, gavau leidimą pagal 
pristatytą namų planą statyti ir jau 
viską buvau susitvarkęs.

Atėjo nelemtoji 1940 m. vasara ir 
mano visus pasiryžimus vėjais išne
šiojo. Visur svetimasis pradėjo Steigti 
aerodromus, na, ir netoli mūsų. Pri- * 
reikė jam ir akmenų. Daugeliui Ūki
ninkų paskyrė suvežti tam tikrą ak
menų kiekį. Išlupo ir iš manęs visus 
akmenis, suvežtus ..namų statybai. 
Net pačiam teko su skaudama širdi
mi savo akmenis svetimiems vežti 
Nieko nepadėjo mano aiškinimai ir 
prašymai.

Tačiau ir šito dar negana. Visokie 
nusigėrę driskiai pradėjo mane pulti, 
buožės ir kitokiais vardais dergti ir 
grasinti man. Jaučiau, kad ties mano 
galva niaukstosi padangė. Kenčiau 
ir tylėjau, bet nieko negelbėjo. 1941 
m. birželio mėn. pusėje buvau nu
važiavęs į Kauną reikalais ir pas gi
mines. Pamatęs, kas birželio 14—15 d."" 
dedasi Kaune, skubėjau namo, bet 
pakeliui sutikti mano kaimynai su
laikė mane ir perspėjo namo nebe- * 
važiuoti. Mano šeima buvo suimta 
ir išvežta, ieškojo ir manęs. Buvau 
netekęs proto ir norėjau bėgti ge
ležinkelio .stotį, prie užkaltų vagonų, 
kad ir mane drauge su šeima paimtų. 
Kaimynai sudraudė mane, sakydami, 
kad žmonas nuo vyrų atskiria, tad ir 
aš su savo šeima nebepąsimatysiu, tik 
save pražudysiu. Juk tii dar būsi rei
kalingas Lietuvai, jie man kalbėjo, 
o išvežtas nieko nebegalėsi jai pa
dėti. Paklausiau kaimynų ir susi
laikiau, nors širdis plyšo iš skausmo. 
Iki pat karo pradžios slapsčiausi ir 
nėjau namo.

Antanas atsiduso ir nusišluostė ■ 
ašaras.

— O 1944 m. vėl teko palikti savo 
juoduosius ir mieluosius arimus, tik 
dar tragiškiau, negu mano seneliui ir 
tėvui. Jau tokia dalia mūsų lietuviš
kojo artojaus, visais amžiais pilna 
kančių ir tragedijų. O dėl ko? Tik 
dėl to, kad mes mylime savo .Lietu
vą, savo juoduosius arimus, lietuviš
ku krauju ir prakaitu nulaistytus. - 
Anksčiau priešams buvome revoliu
cionieriai ir maištininkai, o dabar ki
tokius vardus mums prisegė, viso
kius reakcionierius, buožes ir dar de- .
šimtimis jų. Ir supaisyk dabar, bro- ’-
lyti, kuo esi ir kuo turi būti. Bet 
viena sakau, kad mes, lietuviškos že
mės artojai, buvome, esame ir būsi
me tik lietuviai, mylį tik savo gim
tąją Lietuvą, nors priešai iš pasiuti
mo raudonėtų, rudėtų ar juodėtų.

Kai Antanas baigė pasakoti, nutilo 
ir įsižiūrėjo i padangėje skrendančią 
žuvėdrą, atlėkusią nuo Schlej įlan
kos, mano mintyje, lyg kūju, kalė 
liūdnos godos:

— Sunki ir tragiška lietuvio artojo 
dalis, bet jis ir nepalūžtantis lietuviš
kas ąžuolas, nesugriaunama lietuviš
kumo tvirtovė. Neveltui ir Dr. Zauer- 
veinas-Girėnas, pažinęs lietuvį ar
toją, lyg j granitą įkalė reikšmingus 
giesmės žodžius:

Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio 
Lietuvis nieko neatbos!
Kaip eglė ten prie Sešupėlio, 
Ir vėtroj, ir žiemą žaliuos!

__________  SI Širvys

Vilniaus Universitetas
(atkelta iš 3 psl.)

m. žydų komjaunuoliai mėgino pa
veržti iš lietuvių profesorių su rek
torium priešakyje jų gyvenamuo
sius namus, taip dabar lenkų jauni
mas rodė vokiečių karininkams im
tinus lietuvių profesorių butus, kitų 
tarpe ir anuos rektoriaus bei kitų 
profesorių gyvenamuosius namus, 
kuriuos tik vos vos tepavyko ap
ginti nuo įkibusių į juos gesta
pininkų, tuo tarpu, kai prof. Alb. 
Rimkai, prof. Mykolui Romeriui ir 
kitiems teko palikti savo butus ir 
šaltmėčių keltis kitur. Buvęs Švie
timo Komisariatas, dabar virtęs Švie
timo Vadyba, kurioje Vilniaus 
Miesto Komiteto paliktieji , tarnau
tojai su Vaičaičiu priešakyje, be
laukdami atvykstant Švietimo Ta
rėjo, vieną gražią dieną susiląukė 
vokiečio Krauses su sekretorium, 
kurie du tuojau pasistatė prieš be* 
tuvius kaip „komunizuojančius“, p 
anas sekretorius, nors ir sakėsi ka
lėjime drauge sėdėjęs su dabartiniu 
pirmuoju Lietuvos tarėju gen. Ku
biliūnu, tuojau apsisupo lenkais, su 
kuriais vis paslaptingai tardavosi 
pakišinėdavo Krausei potvarkius 
prieš lietuvius lenkų naudai, iki 
buvo nustatyta, jog šis „vokietis“ 
sekretorius su lenkais lenkiškai te
kalba, kalėjęs kaip lenkas ir lenkų 
organizacijos (tiek prieš lietuvius, 
tiek ir prieš vokiečius) narys. Ir, 
štai, sekretorius kažkur dingo, 
Krausė gi atsidūrė Vilniaus miesto 
(vokieč'u) komisaro Hingsto žinioje, 
o Švietimo Vadybon atvyko iš Kau
no lietuvis dr. Pranas Germantas,

6
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Akademinė „Šviesos“ stovykla 
prie Chiemsee

Akademinės jaunuomenės sambū
ris „Šviesa“ rugpiūčio 15—25 d. d. 
savo nariams surengė poilsio sto
vyklą pietinėje Bavarijoje prieChiem- 
see ežero. Puiki Alpių gamta, gražus 
Chiemsee ežeras ir saulėtas oras 
teikė visus galimumus maloniai pra
leisti laiką ir pailsėti. Per stovyklą 
drauge su svečiais praėjo daugiau 
kaip trys šimtai žmonių — akade
minio jaunimo iš aštuonių universi
tetų visuose trijose Vokietijos zo
nose. Tenka paminėti, pad panaši 
stovykla prancūzų zonos šviesiečių 
truputį ankščiau buvo surengta prie 
Bodeno ežero ir, ją užbaigę, dalis 
svečių ir Centro Valdybos narių iš 
•Tūbingeno atvyko į Chiemsee sto
vyklą. Visas stovyklos parengimas, 
programa ir organizacinis darbas 
buvo atliktas Mūncheno ir Erlangeno 
„Šviesos“ skyrių, materaliai pare
miant BALFo įgaliotiniui prie LRK 
Mūnchene. Atlikti stovyklavimo 
metu nustatytą programą prie iš
rinkto stovyklos komendanto buvo 
sudarytos kultūros, ekskursijų, pra
mogų ir sporto sekcijos.

Surengtos dvi ekskursijos, viena į 
Berthtesgadeną, kur buvo apžiūrėtos 
požeminės druskos kasyklos ir pa
siirstyta gražiausiame Vokietijos 
ežere Konigssee; antroji į karaliaus 
Liudviko II pilį, pastatytą 1867 Pa
ryžiaus Versailles rūmų pavyzdžiu ir 
pasižyminčią nepaprastu baroko ir 
rokoko stiliaus puošnumu. Kadangi 
stovyklos uždavinys buvo daugiau 
būti gryname ore ir pailsėti, tai die
nomis buvo pravestas sportas, tinkli
nis, stalo tenisas tarp atskirų uni
versitetų ir su vietine ten vasaro- 
jančia užsieniečių komanda. Plau- 
kiojama laiveliais po ežerą bei irkluo
jama. Vakarai nuo 20 valandos buvo 
skiriami kultūrinei programai. Čia 
buvo skaitomos paskaitos, referatai, 
parengiami! laužai su pritaikyta 
menine programa. Iš įdomesnių pas- 

. kaitų paminėtina: prof. Jungferio — 
tema „Europos kultūros kryžkelė'.' ir 
prof. G. „Studentija - tautos avangar
das“. Referatas advokato Klevo „De
mokratinės problemos ir komuniz
mas“, studento Mačionio „Komuniz
mas ir demokratinis socializmas“. 
Paskaitos ir referatai sukeldavo gy
vas ir ilgas diskusijas, kurių metu 
buvo paliesta ir nagrinėta tarptau
tinės ir Lietuvos problemos bei 
„Šviesos“ organizacijos tobulėjimo 
keliai. Iš kultūrinių laužų vienas 
buvo pavadintas „Tėvynės Valan
dėlė" ir paskirtas Lietuvos Partiza
nui pagerbti Siame lauže kaip sve
čias pakviestas dalyvavo ten sto
vyklaujantis „Varpo“ sambūris. Be 
pritaikintos literatūrinės ir dainų 
programos, didelį įspūdį žiūrovams 
paliko gyvas paveikslas „Motina prie 
partizano kapo“, kurį atliko sto
vyklos studentės.

Kiekvienos dienos įvykius užbaig
davo vakarais skaitomas stovyklos 
laikraštis, kuris jumoristine forma 
užfiksuodavo kiekvieną charakterin- 
gesnį stovyklautojų nuotykį ir tuo 
įnešdavo į gyvenimą daug skaidrios 
nuotaikos. Stovyklos užbaigiamame 
susirinkime buvo išneštos rezoliuci
jos, kuriose nutarta pasiųsti sveiki
nimus „Šviesos“ garbės nariui rašy
tojui Dr. Vydūnui, Vyr. BALFo Įga
liotiniui Mūnchene, Centro Valdybai 
ir „Šviesos“ įgaliotiniams užsie
niuose.

Baigiant tenka pažymėti, kad aka
deminė „Šviesos“ stovykla davė 
įnašą jaunam sambūriui, tampriau 
ideologiniai sujungdama visus na
rius, pasklidusius gausiuose Vokie
tijos universitetuose ir paskatindama 
juos aktyvesnei kovai dėl tėvynės 
išlaisvinimo. J. Sūdavas

Kas nauja Freiburge
Likvidavus UNRRA, DP aprūpi

nimą perėmė praęūzų karinė val
džia, kol perims IRO, kurios pa
ruošiamoji komisija su buv. UNRRA- 
os dir. Bastianssen priešaky jau 
veikia. Visi tautiniai DP komitetai 
perkelti į buv. UNRRA-os patalpas, 
kurias dabar užima naujas Centre 
Principal DP, kuriam vadovauja 
dipl. inž. Bulvičius. Be to, visi tau
tiniai komitetai yra susibūrę Į cent
rinį visų tautybių DP komitetą, ku
ris rūpinasi visų DP teisiniais ir 
ekonominiais reikalais.

— Apatridų komitetas paskelbė, 
kad Prancūziją priims darbininkų ir 
specialistų j žemės ūkį, medžio ap
dirbimo. pramonę, stiklo pramonę 
kalnų pramonę, tekstilę, siuvimo, 
laikrodininkų, kepėjų, lėktuvų, sta
tybos, įvairių sričių inžinierių. Smul
kesnes žinias teikia Prancūzų Dar
bo ir Emigracijos biuras Freiburgo 
priemiesty.

Nuo rugsėjo mėn. 1 d. DP centre 
atvykęs Anglijos Darbo Ministerijos 
atstovas registruos netekėjusias mo
teris (iki 50 metų), kurios nori dirbti 
medvilnės, vilnos, šilko pramonėje, 
namų ūky, ligoninėse ir skalbyklose. 
Kaip žinoma, iš prancūzų'zonos pa
gal " ..............'........
DP

susitarimą galės išvykti iki. 2000 
moterų darbams Anglijoje. Dixi

Kempteno 
rinktinė —

Studentų ateitininkų studijų dienos

Padėka
Lietuvių kuopų vadovybei Zirn- 

dorfe, paaukojusiai 3C00 RM. Erlan
geno lietuvių studentams šelpti, 
nuoširdžiai dėkojame.

Erlangeno Lietuvių Studentų 
. Valdyba

Pamaldos lietuviams evangelikams
Bamberge šeštadienį rugsėjo 6 d. 

vaL St Henricho bažnyčioje.
Bad Kissingene, sekmadienį, rug

sėjo 7 d. 16 vaL evangelikų bažnyčioje.

ir, kaip akademikai, stovėtų Kris
taus mokslo įgyvendinimo avangar
de. Pasiųsta sveikinimai Jo Šven
tenybei Popiežiui Pijui XII-jam, Jo 
Eks. Vysk. Munch, lietuvių vysku
pams, VLIKui ir daugybei užsienio 
ir lietuvių aukštų asmenų ir organi
zacijų.

Užbaigiamąjį žodį tarė Fed. Vad. 
Dr. A. Maceina. Jis padaro visos 
studijų savaitės apžvalgą, priminda
mas svarbiausias paskaitų mintis. 
Oficialioji studijų savaitė baigta. Se
ka savomis jėgomis suorganizuotas 
koncertas ir po to laisvalaikiais vyk
dytų tinklinio bei stalo teniso rung
tynių laimėtojų apdovanojimas. 
Triukšmingai plojant, įteikiami vai
nikai daugiausiai pasidarbavusiems 
studijų dienų organizatoriams — 
Centro pirmininkui J. Pikūnui ir 
vicepirmininkui A. Petruliui. Įtei
kiamos gėlių puokštės dvasios va- j 
dams ir Fed. Vadui Dr. A Maceinai

Studijų savaitė baigiasi. Rugpiū
čio 24 <1 jaunimas skirstosi. Visi 
jaučia savo sielose pakilesnę nuo-, 
taiką, jaučia gautą studijų metu 
moralinį tvirtumą, bet jaučia kartu 
ir neramų ilgesį ir liūdėsį, nes visi 
išsiskirsto nežinodami, kada vėl 
taip gausiai besusirinks migio'ame 
tremties kely. AL—

ką“. Ir „Meno reikšriiė tautos ir as
mens gyvenime“. Prof. Z. Ivinskis
— „Lietuvos politinės diferencijad- 
jos bruožai", Inž. Jurskis — „Tech
nikos ir mokslinio mintijimo nau
jieji keliai“, Doc. J. Girnius — „Pa
saulėžiūrinė kova dabarties filoso
fijoj“, p. Stočkus — „šių dienų 
gamtos mokslo bendrieji klausimai“, 
V. Ratkevičius — „Nihilistinis ateiz
mas šių dienų gyvenime ir filoso
fijoj“, ' Dr. Bieliauskas — „Inteli
gentiškumas“, Dr. A Maceina — 
„Socialinė demokratija“, J. Butėnas
— „Politinė apžvalga“.

Pasibaigus paskaitų ciklui, vyko 
studento at-ko teismas. Po daugelio 
liudininkų apklausinėjimų, po abi
šalių, teisėjų ir kaltintojų ginčų, pri
pažintas stud, at-kas keletu straips
nių kaltu, bet nubaustas sąlyginiai, 
jei per metus padarys pažangą, kiek 
tai liečia ideologiją.

Savaitė praeina, kaip ir daugelis 
■gražių ir iš atminties neišdilstančių 
dienų. Vėl pamaldos bažnyčioj, vėl 
virš 200 dalyvių artinasi prie Dievo 
Stalo. Iškilmingas posėdis. Pri
imama rezoliucija, kurioje ryžtamasi 
suaktyvinti katalikiškąją akciją, su
aktyvinti paties ateitininko moksli
nį ir dvasinį apsišarvavimą, kad 
ateitininkai būtų pilnutiniai žmonės,

Rugpiūčio 16—24 dienomis įvyko 
Seeshaupt, Starnbergo ežero pa- 
krantėje^ietuvių studentų ateitinin
kų studijų dienos, kuriose su 
čiais buvo apie 270 dalyvių, 
maždaug pusė visų Vokietijos 
at-kų.

Paskaitų ciklas pradedamas rug
piūčio* 16 d. prof. Si Ylos paskaita 
„Katalikybės esmė“. Gi oficialus 
studijų savaitės atidarymas įvyksta 
sekmadienį, rugpiūčio 17 d., Sv. 
Sosto delegato kan. F. Kapočiaus 
pamaldomis ir pamokslu.

Po pietų iškilmingas posėdis. Po
sėdį atidaro stud, at-kų Centro Val
dybos Pirmininkas J. Pikūnas, pa
kviesdamas garbės prezidiuman Sv. 
Sosįo Delegatą Kan. F. Kapočių, Fe
deracijos Vadą Prof. Dr. A Ma
ceiną, Prof. J. Gravrogką, Prof. Vi
liamą St. Ylą, stud, užsieniečių ka
talikų draugijos „Unitas“ pirminin
ką Dr. Seney Akas. Prof. Meškauską 
ir dar keletą aukštų syečių. Seka 
prezidiumo nariu nuoširdūs ir ug
ningi katalikiškajam jaunimui lin
kėjimai. Audringu plojimu sutinka
mi Pax Romana, Vykupo Brizgio, 
Bavarijos švietimo ministerio; Mūn
cheno universiteto rektoriaus ir dau
gybės užsienio ir lietuvių organi
zacijų bei-Joficialių asmenų sveiki
nimai raštu. Po to seka koncertas.

Sol Paukštys, sol. Daugėlienė, sol. 
muzikas Mrozinskas, smuikininkas 
Vasiliūnas išpildo keletą muzikos 
dalykų, poetai K. Bradūnas ir Al. 
Baronas paskaito eilėraščių.

Rugpiūčio 17 diena prasideda pa
maldomis su pamokslu, kurių metu ratūrinę muzikinę popietę. Programą 
biAvoilr vnci daltnria? eina Cvr Įfnrroi-’ ctnwlrlni ffvwna

sve- 
t y. 

stud.

beveik visi dalyviai eina Sv. Komu
nijos. Taip prasideda ir visos kitos 
studijų dienos. Seka priešpietinės 
ir popietinės paskaitos, ' ' ' ' 
draugovių pasirodymai 
laikraščio skaitymas. Be 
laikiais vyksta referatų 
ir nuolatiniai draugovių 
pasitarimai. Vyksta spaudos dar
buotojų, humanitarų, technikų, mer
gaičių at-kių ir kitokie pasitarimai, 
posėdžiai ir susirinkimai.

Įvairios paskaitos mokslinėm te
mom sukelia viešų ir privačių dis
kusijų. Buvo skaityta eilė paskaitų: 
Prof. Yla — „Katalikiškoji akcija“, 
Prof. Gravrogkas — „Kultūra kryž
kelėj“, Prof. J. Grinius — „Meno 
kūrinys, kaip tiesos ir grožio išraiš-

vakariniai 
ir jumoro 
to, laisva- 
skaitymas 

pirmininkų

Surengtas literatūros vakaras
— Schwabisch-Gmiind LRK skyr. 

valdyba rugpiūčio 23 d. suruošė pir-. 
mąjį šioje stovykloje koncertą — lite-

išpildė stovykloj gyveną rašytojai P. 
Jurkus, B. Rutkūnas, V. Alantas ir 
A. Škėma, be to, dramos aktorės E. 
Dauguvietytė, A Gužauskaitė, op. 
solistė S. Rudokienė, pianistas St. 
Kalvaitis ir „Sietyno“ vyrų balsų 
kvartetas. Po ilgesnės pertraukos, 
neturėjus jokios kultūrinės pramo
gos, ši literatūrinė-muzikinė popietė 
buvo malonus pragiedrulis stovykli
niame gyvenime. ,

— Stuttgarto radiofonas neseniai 
transliavo lietuviškas dainas, kurias 
bestovyklaudami tarptautinėje sto
vykloje prie Stuttgarto buvo {dai
navę Schw. Gmūnd lietuvių stovyk
los skautės ir skautai. Tos pačios 
dainos rugpūčio 26 d. buvo trans
liuotos ir per Frankfurto radiją, o

rugpiūčio 29 d. — per Berlyno radiją;
— Iš stovyklos J Augsburgą išsi

kėlė aktorius ir režisierius Antanas 
Škėma, kur gavo žymiai geresnes 
gyvenimo sąlygas. Stovyklai tai yra 
tikras nuostolis, kad dėl tokių ap
linkybių nustota vienintelio žmogaus, 
kuris visados mielai talkininkaudavo 
visokiuose kultūriniuose parengimuo
se. Akt. A Škėma kaip režisierius 
dirbo ir Liet Meno Kolektyve 
„Sietynas" J. Žlv.

SPORTO ŽINIOS
lietuviai — Švabijos 
8-1. Susitikimas stalo

tenise
vokiečių TTC tenisininKempteno

kai jau keletą kartų mėgino suklup
dyti lietuvius stalo tenise, bet jiems 
vis nesisekė. Ir štai, rugpiūčio 21 d. 
susikviečia geriausius Švabijos stalo 
tenisininkus ir, tikėdamiesi, kad šį 
kartą tikrai jau įveiksią, stoja į ko
vą. Bet ir šį kartą vokiečiams ne
pavyko lietuvių nugalėti — rungty
nės baigėsi beveik „sausai“ 8-1 lie
tuvių naudai. Švabijos rinktinei vie
nintelį tašką iškovojo kemptenietis 
Knie prieš Andrulį II. Švabijos 
rinktinei atstovavo: Wernberg (Sva- 
bijos meisteris), Pemer (Kempteno 
meisteris), Greifender (Memmingeno 
Meisteris), Jaeger (Kottern meiste
ris) ir Gurlikoff, Knie — abu iš 
Kempteno TTC. Kempteno lietuviai 
stojo j kovą šios sudėties: Andrulis

III, Duliūnas, Norkus II, Sventickas, I (13:10). Pasekmė visą laiką ėjo ly- 
Osteika ir Andrulis II. Tam susitl-| 
kimui prisiminti vokiečiai įteikė lie
tuvių komandos vadovui dovanėlę. 
Lietuviai gi, atsidėkodami vokie
čiams už jų gražius norus bendra
darbiauti sporte, prisegė kiekvienam 
komandos dalyviui lietuviškų spal
vų ženklelį. Žiūrovų tiek iš vokie
čių pusės ar iš lietuvių buvo nemaža

— apie 500. L. V-kas

Organizuojami sporto instruktorių 
kursai

S. m. rugsėjo mėn. 22 — spalių 
mėn. 15 d. d. Grafasehenau, prie 
Murnau (Pietų Bavarijoj) Miincheno 
sporto apygarda ruošia lietuvių 
tremtinių fizinio auklėjimo moky
tojų ir sporto instruktorių paruo
šimo kursus. Kursai pravedami su 
LTB Švietimo Valdybos pritarimu. 
Kursantų maksimalinis skaičius — 
100 asmenų (60 vyrų ir 40 moterų). 
Kursantais priimami asmenys iš vi
sų zonų. Mokytojai, neturi fizinio 
lavinimo mokytojų cenzo, kursuose 
privalo dalyvauti. Mokytojais-kan- 
didatais priimami ir kiti baigę ne 
mažiau 8 kl. gimnazijos ir turį pe
dagoginių gabumų bei vietos apy
linkių komitetų rekomenduojami as
menys. Sporto instruktoriais-kandi- 
datais priimami sportininkai, iš ku
rių tikimasi, kad gautas žinias su
naudos savo individualinei klasei 
pakeltų o taip pat mokės jas per
duoti ir kitiems. Mokslo cenzas — 
ne mažiau 4 kl. gimnazijos. Jų, kaip 
ir kūno kultūros mokytojų-kandi- 
datų, sąrašus paruošia vietos apylin
kių komitetai.

Kursų programa numatyta se
kanti:

/Teorija: 1. Fizinio auklėjimo isto
rija; 2. Fizinio auklėjimo teorija; 
J. Moderniosios fizinio auklėjimo 
linkmės; 4. Sporto diatetika ir fizio
logija; 5. Sporto higiena, pirmoji pa
gelta ir sport, masažas; 6. Fizinio

lavinimo metodika; 7. Pasauliniai 
jaunimo sąjūdžiai bei jų tikslai; 
8. Sportinio gyvenimo organiza
vimas.

Praktika: 1. Didieji kovos žaidimai 
(su taisyklių aiškinimu) a) krepšinis, 
b) futbolas, c) tinklinis, d) softbolas; 
2. Mankštos; 3. Lengvoji atletika (su 
teisėjavimo praktika); 4. Plaukymas 
ir skęstančiojo gelbėjimas; 5. Iškila- 
vimas.

Be to, specialiam pasitobulinimui 
bus įvesti atskirų šakų papildomi 
kursai.

Kelionės išlaidas padengia patys 
kursantai. Leidimą pervažiuoti zo
nų sienas pasirūpina kiekvienas in
dividualiai. Maistas bus išduodamas 
vietoje. Vykstą Į šiuos kursus as
menys būtinai privalo atsivežti iš 
maisto (stovykloje) išregistravimo 
pažymėjimą. Neturį šio pažymėjimo 
į kursus nebus priimti. Be to, būti
nai pasiimti asmens ir mokslo bai
gimo dokumentus, sporto, tualeto 
bei raš. reikmenis ir 1 antklodę.

Vietos apylinkių komitetų patvir
tintus kandidatų sąrašus siųsti iki 
š. m. rugsėjo mėn. 15 d. šiuo adresu: 
VI. Simutis, (13b) Augsburg-Hoch- 
feld, Litauisches Lager 9/22. Kandi
datai, iki š. m. rugsėjo mėn. 20 d. 
negavę neigiamo atsakymo, laikomi 
j kursus priimtais.

Mūncheno Sporto Apygarda

Schivabisch-Gmūnd šachmatininkai 
nugalėjo vokiečius

Rugpiūčio 24d. stovyklos šachmati
ninkai turėjo draugiškas šachmatų 
rungtynes su vietos vokiečių Schach- 
Verein 1926. Rungtynės baigėsi pel
nyta lietuvių pergale 12-6. Taškus 
pelnė: Brazauskas, Kaunas, Anskolis, 
Mačiukas, Zenkevičius, Žukas, Jur- 
gulis, Oleknavičius, Luinys ir Zujus. 
Lygiom baigė: Žilys, Stančius, Jaz
butis ir Striukas.

TAUTVAISOS ir ARLAUSKO si
multanas, įvykęs VIII. 26 Schwabisch 
Gmūnd stovykloje turėjo 41 dalyvį, 
jų tarpe 18 vietos vokiečių šachmati
ninkų. Po kietų ir sunkių kovų, už
trukusių per 7 valandas, meisteriams 
pavyko 32 partijas laimėti, =*2ir—7. 
Iš lietuvių laimėjo: Kačanąuskas, 
Brazauskas, Antanaitis, Oleknavičius 
ir lygiomis baigė Markevičius. Iš 
vokiečių, laimėjo 3 ir viena moteris, 
Fisches, pasiekė lygiųjų.

Tokio stipraus pasipriešinimo si
multane, kokį parodė Schwabisch 
Gmūnd šachmatininkai meisteriams 
neteko dar turėti nė vienoje lietu
vių stovykloje. Simultanas praėjo di
deliu susidomėjimu, žiūrovų buvo 
pilnutėlė svetainė iki pačių rung
tynių užbaigos.

— Neseniai įvykusį stovyklos 
krepšinio turnyrą laimėjo Aukštes
niosios Technikos Mokyklos penke
tukas. Turnyre dalyvavo keturios 
komandos. ATM prieš III Rinktinę 
laimėjo 48-21, prieš Jaunius — 20-10 
ir prieš Amatų Mokyklą 26-19. An
troji vieta atiteko III Rinktinei, tre
čioji — Jauniams ir ketvirtoji — 
Amatų Mokyklai.

— Stovykloje tris kartus per sa
vaitę rytais pravedamos mankštos 
vyrams. Mankštas veda žinomas 
lengvaatletis Jurgoj. Karosas. J. Zev

ASK Vytis Kasselyje
VIII. 19 Kasselyje įvyko L klasės 

krepšinio pirmenybių rungtynės, ku
riose Tūbingeno ASK Vytis po sun
kios kovos- įveikė Lituanlcą 27:25

giom, o į pabaigą rungtynių Litua- 
nica vedė trijų taškų skirtumu. Taš
kai: Lituanica — Varkala 9. Balke
vičius 6, Alžinas 6, K. Miškinis 4, 
Vytis — Alinskas 13, Saladžius 5, 
Ošlapas I 4, Cerkeliūnas 3 ir Oš- 
lapas II 2.

VIII. 20 Kasselyje taip pat L kla
sės pirmenybių rungtynėse, Gottin- 
geno YMCA netikėtai, bet visai pel
nytai nugalėjo Tūbingeno ASK Vytį 
48—44 (20—17). Paskutinį ketvirtį 
gottingeniečiai žaidė keturiese, bet 
savo ryžtiųgumu vistiek laimėjo, 
kartu ir gaudami pirmuosius pir
menybių taškus. Taškai: YMCA — 
Šutas 18, Šukys 16, Paltarokas 6, 
Grėbliauskas 4, Cekauskas 2, Vait
kevičius 2; Vyties — Ošlapas II 10, 
Saladžius 9, Ponelis 9, Alinskas 7, 
Ošlapas I 6, Cerkeliūnas 3.

Iš Žaibo veiklos

km.

klubą.Seligenstadtas, turi Žaibo 
kuriame susispietę visų šakų sporti
ninkai Geriausiai laikosi stalo te
nisininkai, šiais metais teturį tik 
vieną pralaimėjimą prieš Darm- 
stadto lietuvius studentus, gi šiaip 
kitas aplinkines stovyklas bei vo
kiečių klubus pavaišina sausai. Stalo 
tenisininkams sėkmingai vadovauja 
A Rutkauskas.

Pirmaujančiųjų vietoje laikosi ir 
futbulo vienuolikė, vad. VL Mituzo. 
Įvykusiuose PC IRO apygardos var
žybose užtikrino sau pirmąją vietą, 
o be1 to, lygiom (3-3) baigė ir su 
stipria vokiečių Kitzingeno Bayern 
komanda.

Krepšinio komandą, beveik išimti
nai sudaro jaunieji gimnazistai, ta
čiau ir pas juos netrūksta kovin
gumo dvasios. Tose pačiose #C IRO 
apygardos varžybose išsikovojo ant
rąją vietą, supasuodama tik prieš 
Wilrzburgo latvių YMCA

VIII. 24 d. , Žaibo krepšininkai 
savo aikštėje žaidė draugiškas rung
tynes su Scheinfeldo ,Kovu II , ku
rias nesunkiai laimėjo pasekme 
47—32;

Kietą kovą ir nesėkmę žaibiečiai 
pergyveno VIII. 30 <L, žaisdami 
prieš atostogoms grįžusius Seligen- 
stadto akademikus. Studentai, susi
rinkę iš įvairių Vokietijos universi
tetų, nors ir nesusižaidę, ryžtingai 
išplėšė pergalę iš negarbingai aikštę 
apleidusių .žaibiečių pasekme 24— 
12; (16—7). Akademikams taškų pel
nė: Striukas 12; Sidabras I 5; Tar- 
vainis 5; Vitkauskas 2; b. v.

Paieškojimai
L R. K. Bambergo Skyrius prašo 

atsiliepti Bartkų Povilą, adresų ir 
laiško, iš Amerikos atsiėmimo rei
kalu.

Kreiptis į L. R. K. Bambergo sky
rių, Bamberg, Herzog-Max-Str. 3UL

Andrius Vaišnys, gyv. Kanadoje, 
ieško savo brolio Jono Vaišnio, apie 
51 mt. amž., kil. iš Vilkaviškio apskr„ 
Pilviškių vi., iki 1944 m. liepos mėn. 
gyvenusio Vilniaus m. Turintieji 
apie jo likimą kokių nors žinių, ma
loniai prašomi pranešti: P. Vii—kui, 
(13a) Bayreuth, St. Georgen, Bef=- 
necker Str. 7/9, PC IRO Hospital 
Polizei.

Mrs. M. Vasiliauskas, gyv. Kana
doje, 2342 Orleano Str. Montreal 4, 
ieško brolio Stasio Šileikos iš Ma
želių kaimo, Kovarsko valšč., gimu
sio 1915 m. Nori susirašinėti ir su 
Maželių km. gyventojais, esančiais 
Vokietijoje. (55/2)

Viktoras Šidlauskas, 120 Rue Hor- 
Chateau, Liege, Belgique, ieško kun. 
Sondos iš Pagramantų; Edmundo 
Šapalo iš Kražių, dv. Savitiškių; Bo
nifaco Račkausko iš Šiaulių; Kapt. 
Mikucko iš Kauno; Stanislovo Žą
sino iš Kražių. (54)

Jeva Bumbliauskienė - Saunoraitė, 
gyv (24) Klein-Wittensee, Kreis 
Eckernforde, ieško: brolio Petro Sau- 
noriaus iš Vidmantų dvaro ir savo 
giminių: Alekso Maceikos ir jo duk
ters Kristinos Maceikaitės iš Kan
taučių m. (49)

Vladas Kazlauskas, gyv. (21a) 
Blomberg - Llppe, Neuetorstr. 112, 
Ieško inž. Vitalio Gylio iš A. Šančių.

Jonas Buragas, gyv. Sao Paulo 
Santa Andre Caixa postal 25 Brasil, 
kilęs iš Kazių Rudos, Mariampolės 
apskr. prašo atsiliepti sekančius as
menis, arba apie juos žinančius: Pi- 
jušas Buragas, Marcelė Pampalienė, 
Adelė Puišienė, Andrušių šeima, Ma- - 
rytė Buragaitė. (43/3)

Pranešimas Kunigams
Nuo š. m. rugsėjo 29 iki spalių 3d. 

Seeshaupte (50 klm. nuo Miincheno, 
Kochtel kryptimi) Strandbad vieš
butyje įvyksta metinės kunigų re
kolekcijos, kurias vesti sutiko J. K 
Vyskupas P. BŪCYS. Atvažiuoti iš 
vakaro. Dalyvavimas būtinas. Smul
kesnį pranešimą gaus kiekvienas as
meniškai.

III-sios Popiežiaus Misijos 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoj ir Austrijoj

Skelbimas
Išėjo iš spaudos geros rūšies tau

tiniai atvirlaiškiai ir atvirukai Už
sakymai priimami tik per komitetus, 
kooperatyvus ir spaudos platintojus. 
Vietovėse, kur šios Įstaigos yra sun
kiai pasiekiamos, išimties keliu, pri
imami pavieniai užsakymai. Pavyz
džiai (2 kompL — 20 št.) siunčiami, 
prisiimtus RM 7.—

Beto baigiami spausdinti tautiniai 
laiškams blokai ir vokai, o taip pat 
įvairūs bloknotai

Fma „Anfban“
Mūnchen 27, Fr.-Herschel-Str. 16.
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Įsikūrimo galimybės Prancūzijoje
,TURTŲ CIA NESUSIKRAUSI, BET LEI’GVAI GALĖSI PRAGYVENTI'

Apie įsikūrimo galimybes ir pra
gyvenimo sąlygas Prancūzijoje tenka 
Išgirsti įvairių nuomonių. Žinoma, 
tai labai daug priklauso nuo sąlygų, 
į kurias nuvykusieji patenka (įvai
riose vietose jos esti gana skirtin
gos) ir nuo individualaus kiekvieno 
nuvykusiojo sugebėjimo prisitaikyti 
prie tų sąlygų.

Nesiimdami plačiau šio klausimo 
nagrinėti, čia patiekiame vieno lie
tuvio agronomo, Lietuvoje buvusio 
vienos ekonominės organizacijos di
rektoriaus, — taigi, žmogaus į gy
venimą žiūrinčio visiškai realiai — 
laiško ištraukas, kuriose pavaizduo
jamos emigranto gyvenimo sąlygos 
pietinėje Prancūzijoje. Todėl atrodo, 
kad laiško autoriaus išvados galėtų 
būti apibendrintos ir platesniu mastu.

Laiško autorius rašo:
„Mes iš prakaito duoną valgome. 

Tau tris metus pragyvenome be 
UNRRAos ir IRO globos, o vis tik 
badu nenumirėme ir neturime DP 
titulo, o esame ėtranger (užsienie
čiai), kurių Prancūzijoje netrūksta. 
Vaikai lanko prancūziškas mokyklas 
Negalima pasakyti, kad mes gyve
name — tikriau vegetuojame, bet 
tokio darbo, kurį iki šiol dirbu, vi
suomet bus. Kitas reikalas, jei ga
lima būtų dirbti, kaip sako, sava
rankiškai, bent nuomininko ar pu
sininko teisėmis. Bet aš tuom įdo- 
maujuosiu ir iki šiol tokios progos 
nebuvo. Tenka bernauti.

Didžiausių sunkumų dabar Pran
cūzija turi su duona. Jos duoda 250 
g . (šiuo metu tik 200 g — Red.) ir 
greit nežada padidinti. Taip pat 
nėra pieno ir sviesto, bet aš manau, 
kad tik Pyrenėjų departamente. 
Cukraus duoda 1 kg vaikams ir 0,5 
kg suaugusiems. Žiemą žada padi
dinti. Kitokių produktų, pradedant 
žąsų kepenėlėmis ir baigiant kum
piais bei lašiniais valgyti kiek tik 
nori, jei tik kišenė leidžia. Rūkalai 
ir tie nebenormuojami. Tenka kom
binuoti, kaip pinigą padaryti, o ki
tokios „kombinacijos“ atpuola.

Franco oficialus kursas 120 už do
lerį ir apie 500 už anglų svarą. Gal 
yra ir kitokių kursų, bet jie nebus 
didesni kaip dvigubai.

Pigiausias pensionas Pan sako 350 
fr. į dieną. Mes penkiese susiverstu- 
me neblogai, uždirbdami 15.000 fr. į 
mėn. Kuro trūkumo nėra. Butų gauti 
neįmanoma. Žemės ūkio darbininko 
atlyginimas — 3000—4000 fr. į mė
nesį ir išlaikymas. Jei jis turi vaikų 
tt1 žmoną, jis gauna iš šeimų drau
dimo kasos vaikų priedą ir žmonos 
nedarbo priedą: apie 750 fr. už vaiką 
ir. 1500 fr. žmonai. Jei atlyginimas 
didesnis ir priedai didesni. Taip pat 
ir vaikų skaičiui augant, priedai 
didėja.

Seku atydžiai skelbimus ir niekur 
neteko užtikti skelbimus ir niekur 
arba ieškojimo pusininko. Taip pat 
niekas man negali nurodyti kur tie 
tušti kaimai randasi. Į oficialias 
įstaigas nesikreipiau, bet atrodo, 
kad tos pasakos perdėtos. Gal buvo

Griuvėsiuose palaidota garbė
.ĮTRAUKTAS PILVAS, KRUTINĘ VYRIŠKA

Tarp vokiečių “klaidžioja šltokis 
paskutinio meto anekdotas.

Pas Mūllerį, pastogėj kilo gaisras; 
gaisras buvo užgesytas, bet namo 
stogą spėjo sunaikinti. Senis Mūller, 
nors ir raminamas, nieku būdu ne- 
atslūgsta nuo susitrenkimo. Kai 
rktas ir dešimtas kaimynas bando 

atstatyti į dvasios pusiausvirą, 
Mūller beveik verkdamas sako:

— Tik pagalvokite, jei būčiau visa 
tai žinojęs, praėjusią žiemą aš pats 
būčiau tą stogą sukūrenęs . . .

Rodos, Mūllerio nuomonę palaiko 
aštuoni su puse milijono vokiečių, 
kurie neseniai patyrė, kad, Reichui 
žlugus ir sudegus nūlijonams pas
tatų, nesudegė ... NSDAP archyvas.

Šiandie daugis vokiečių į visas 
puses trimituoja apie savo demo
kratišką nusiteikimą ir kiekvienas iš 
jų pozuoja, jei ne į Šventraščio ne
kaltąją Zuzaną, tai bent į Schu- 
macherį. Tatai girdint, prisimena ki
tas vokiečių jumoro pokštas:

— Prašau bokalą šviesaus alaus.
— Mano brangusis, — atsišaukia

Stud. PUNISKĄ Joną ir Stud. 
BOBENAITĘ Aldoną tremtyje 
susituokusius, sveikina ir skaid
raus gyvenimo linki

Liet. Tremt.
Stud. Varp-kų C. V-ba

Vienminčius
Stud. PUNISKĄ J. ir Stud. 

BOBENAITĘ Aid.
sukūrusius šeimos židinį, nuo
širdžiai sveikina ir daug šei
myninės laimės linki

’ Korp! „Ąžuolas" 

prieš karą, bet dabar ūkis pelnin
gas ir niekas pigiai jo užleisti nenori.

Kainos oficialios: cnt (100 kg) 
kviečių — 1950 fr., darbo arklys — 
50.000, pora jaučių — 75.000, karvė 
— 35.000, paršas nekoks — 5000— 
8000. veršis — 5000, višta — 500, 
žąsis — 2000, bulvės — 15 fr^kg, 
duona — 25 frjkg, 12 kiauš. — 150 
fr. ir t-t. Esi ekonomistas, gali su
prasti ar yra galimybė ant kojų at
sistoti. Bendrai aš Prancūziją ver
tinu aukščiau už Pietų Amerikos 
kraštus, kaip Braziliją, Argentiną ir 
kiti.

Dabar čia yra stambių negalavimų 
su užsienių prekybos balansu, franco 
stabilizacija, bet Prancūzija 
roję geografinėje padėtyje 
gerbūvį padės atstatyti kiti, 
ir svetimšaliams gyvenimo 
palengvės. Mano supratimu 
ant Prancūzios kryžių statyti, kaip 
kai kurie jūsų laikraščiai daro. Tek-

yra ge- 
ir jos 

Tuomet 
sąlygos 

netenka

Anglijoje nereikalaujama persitempti
Mūsų tautiečiai, atvažiavę į Ang

liją ir įsijungę į bet kokį darbą, po 
kelių .savaičių pagauna čia dirban
čiųjų tempo pulsą ir patys pripažįs
ta, kad niekas nereikalauja -persi
tempti. Man atrodo, kad šitos žinios 
naudingos kiekvienam, galvojančiam 
kada nors atvažiuoti Į Angliją, tad 
čia ir iškeliu keletą praktinių minčių.

Anglų darbo sparta
Negalima tvirtinti, kad anglų 

darbo sparta yra labai menka, ta
čiau galima drąsiai tvirtinti, jog čia 
stachanoviečių neskatinama. Patys 
anglai darbininkai dirba pastovia 
sparta, kuri lietuviams atrodo ne- 
perdidžiausia.

Kodėl taip yra?
Nenorėdamas pats klysti ir kitus 

klaidinti, į šitą klausimą duodu at
saką vieno lenkų žurnalisto, kuris, 
atrodo, šio krašto sąlygas neblogai 
pažįsta:

„Panašiai, kaip kai kuriose Lenki
jos apylinkėse po padalinimo, juo
dose istorijos sąlygose, kaimietis, 
gindamasis nuo ponijos išnaudojimo, 
pradėjo „simuliuoti“ darbo metu, — 
taip ir D. Britanijoje darbininko 
produktyvinė norma nukrito iki mi
nimumo, kas reiškė apsigynimą nuo 
išnaudojimo iš kapitalo pusės po 
Pramoninės Revoliucijos.

Nežiūrint to, kas galų gale vai
dino didesnį vaidmenį, ar baisios 
gyvenimo ir darbo sąlygo’s aštuonio
liktame ir devynioliktame amžiuje, 
ar pati protesto išraiška prieš tai, — 
faktas palieka faktu, kad britas 
darbininkas pasiliko „paveldėjimu 
apsunkintas“, ir jo darbo produk
tyvumas yra mažesnis, negu bet ko
kio europiečio ar amerikiečio darbi
ninko.

Tarp personalinių „m a n a g e r ų" 
britų gamybinėse Įmonėse. į kurias 

suerzinta žmonelė: šviesaus? Bet tai 
juk nesiderina prie juodų drabužių.

Kai 1942—1943 m. D. Britanijoje 
ruošta nugalėsimos Vokietijos admi
nistravimo planai (CCG), pats sun
kusis galvosūkis buvo tas, kaip atei
tyje iš vokiečių bendruomenės iš
skirti raupsuotuosius, atseit, nacio
nalsocialistus. Kur žinių versmė, kas 
raktas į vokiečių širdies tikrumą? 
Žūt būt reikia rasti išeitis. Priešingu 
atveju visą Vokietijos perauklėjimą 
ir politinį atnaujinimą gali šuva ant 
uodegos nunešti. Parama atėjo visai 
netikėtai. Buvo šitaip:

Karui besibaigiant, NSDAP vado
vybė nutarė sunaikinti visą partijos 
archyvą. Tuo tikslu į vieną popierios 
fabriką Bavarijoje griežtai slaptai 
pasiųsta vagonai makulatiiros. Įgim
tas vokiečių taupumo instinktas 
šituo atveju žiauriai atkeršijo ir 
pražudė milijonus mūllerių, bent jų 
garbę. Fabriko savininkas su parti
jos įsakymo vykdymu užtruko ir 
„gibt bekannt“ kapituliacija. Po to 
fabrikų kontrolė ir t. t. Dabar visa 
NSDAP kartoteka yra 7771 Docu
ment Centre U. S. Army. Rūmai, 
kuriuose yra NSDAP archyvas, ap
supti spygliuota viela" ir naktį sau
gomi pražektorials. Rūmų pogrin
džiuose dieną naktį verda darbas, 
archyvo medžiagos rūšiavimas. Kas
dien gaunama per 5000 užklausimų, 
tesuspėjama duoti iki 3500 atsakymų. 
Tame pasakų lobyje yra rasės žinios, 
Allgemeine und Waffen-SS, Sied- 
lungshauptamt ir t.t. Be kita ko, yra 
Hitlerio partijos nario iš 1925 m. 
pažymėjimas Nr. 1 SS vyrai, norė
dami vesti, partijai siuntė, be gyve
namo aprašymo, ir kūno detales, pvz., 
vienas apie save rašo: „Pilvas įtrauk
tas, vyriška krūtinė . . .“

Ypač daug pasitarnauja .archyve 
surasti nacionalsociallzmo agentų 

tų giliau tą reikalą pastudijuoti. Iki 
šiol niekas nesiima šio klausimo 
bent kiek rimčiau pastudijuoti, sueiti 
į kontaktą su Žemės Ūkio Ministe
rija. Duoti jiems konkrečių pasiūly
mų ir, aš manau,'1 jie tais projektais 
susidomėtų. Jiems trūksta gerų 
ūkininkų, o mes jų turime paruoštų. 
Turiu pasakyti, kad svetimšaliai dar
bininkai čia turi gerą vardą. Ūki
ninkai noriau ima svetimšalius.

Baigdamas norėčiau vieną pasa
kyti, kad pavieniai, nevedę žmonės 
čia bėdos neturėtų, o šeimyniniams 
visur ta pati ašarų pakalnė.

Iš tų duomenų, aš manau, pajėgsi 
susiorientuoti padėtyje, juo labiau, 
kad ėsi Prancūziją matęs prieš karą. 
Trumpai pasakius, ateity čia turtų 
nesusikrausi, bet lengvai galėsi 
pragyventi. Berods, iš 1928 m. emi
grantų niekas turtingas negrįžo, bet 
sako, vienas kitas Paryžiuje yra ne
blogai įsikūręs."

Laiškas iš Anglijos ,
pasiųsta tam tikslui parengtų psicho
logų, vyrauja nuomonė, kad stoka su- 
sinteresavimo darbu iš darbininko 
pusės — šalia vieno mažo veiksmo tarp 
mechaniškai atliekamų jo darbų — 
yra viena produkcijos negalavimų 
priežastis. Taip pat pasirodo, jog 
tAgiškai stinga elemento, galinčio 
užimti „foremanų“, meistrų, vadovų 
vietas. Nėra jų net tarpe jaunų, ku
rie grįžo iš kariuomenės!“ (W. Lis; 
„Polska walcząca“, 27 nr.. 4 psl.)

Anglai nemėgsta spartuolių .
Pastovaus ir nelabai spartaus tem

po anglai darbininkai nemėgsta, kai 
iš užsienių įsileisti darbininkai nori 
parodyti savo spartą. Tai, 
mone, nereikalinga ir net 
daujama.

Štai keletas viešų faktų 
lijoje legaliai išeinančių 
laikraščių. —

„Du lenkai kariai iš vienos sto
vyklos Škotijoje gavo darbo pieti
nėje Anglijoje, firmoje, gaminančioje 
karburatoriams adatėles. Normali 
dieninė anglo darbininko produk- 
ęija siekia 500 adatėlių. Lenkai pa
gamino 1200 adatėlių, o po kai kurio 
laiko pasiekė net 1500. — Kaip pra
neša manchesteriškis „Empire News“, 
iš darbininkų pusės spaudimo pasė
koje firmos direkcija atleido abu 
lenkus, kurie sugrįžo į savo karinį 
vienetą“ (Dziennik Polski i Dziennik 
Zolnierza — 1947. VI. 21.)

„Lenkas, iš profesijos siuvėjas, 
mėginimui buvo nukreiptas į siu
vimo įmonę, kuri vėliau jį užanga- 
žavo, kad po vienos darbo dienos — 
atleistų. Amatininkų ir Darbininkų 
S-ga susidomėjo byla, ir kas pasi
rodė? Mėginant lenkas pabaigė švar
ką per 16 valandų, tuo tarpu kai jo 
draugai britai tam sunaudoja 24 dar-

jų nuo- 
nepagei-

iš Ang- 
lenkiškų

užsieniuose sąrašai (NSDAP užsienių 
skyrius). Ak, įdomu būtų patirti, kas 
buvo NSDAP nariai Lietuvoje. Tikė
kimės, laikui einant, paaiškės, kaip 
ir viskas paaiški. Pvz., Bavarijoj ilgą 
laiką vyriausios nunacinimo komisi
jos pirmininku (ir ministru) buvo... 
nacis. Tąsią pat su Hamburgo ra
diofono vadovybe. Melas yra molio 
kojom, todėl okupacinė vadovybė 
viešai įspėjo vokiečius nfebemeluoti, 
nes teisybė ir atpildo už nacional- 
socializmą matas yra Vakarų Sąjun
gininkų karinės vadovybės rankose. 
Neseniai į NSDAP archyvą buvo, su
ruošta vokiečių žurnalistų ekskur
sija. Ir kasgi, bevartant kartoteką, 
visų nustebimui atrasta besilankan
čio redaktoriaus (šiuo metu „nepar
tinio“) NSDAP nario pažymėjimas...

DENA žiniomis, karo metu Vokie- 
tijoje sugriauta 920 milijonų kubinių 
metrų talpos gyvenamųjų butų, at
seit, 18 Hannoverio didumo miestų. 
Beveik 10 milijonų žmonių liko be 
pastogės. Atstatymo darbai užtruks 
iki 30 metų. Vokiečiai „griuvėsiolo- 
gai“ apskaičiuoją, kad visame Reiche 
yra 400 milijonų kobinių metrų griu
vėsių. Po, griuvėsiais 
Bet visų blogiausia, 
vėsiais pasiliko ’ ir 
europiečio garbė.

Maršalo Montgomery pareiškimu, 
75% vokiečių tebėra naciai. Ir iš kur 
čia nebus. Pastorius Niemoller ge
riausias šito teigimo patvirtinimas. 
Jis dedasi 100% demokratu, o tuo 
tarpu. „Schwelbiscbes Tagblatt“ pra
neša. kad surasta dokumentai, iš ku
rių matyti, kaip jis gynėsi nacių 
teisme (kai iškrypo iš generalinės li
nijos). Niemoller prisiekdinėjo, kad 
1914—1918 m. kare buvo fronto kari
ninkas, visa siela neapkentė Wei- 
maro respublikos ir jau 1924 metais 
balsavo už NSDAP. Br. L.

krūvos lavonų, 
kad po griu- 
vokiečio, kaip

Argentinoje susi
būrė Pabaltijo 

Tautų Komitetas
Gautas laiškas iš Argentinos, iš 

kurio matyt, jog Buenos Aires susi
darė ir vyriausybės yra pripažintas 
Pabaltijo Tautų Komitetas, kuris 
tarp kitko reikalauja, kad turintieji 
affidavitus, atsiųstų tam komitetui 
savo gimimo vietas ir datas. Minė
tasis komitetas gavo iš Argentinos 
vyriausybės sutikimą rūpintis ne
mokamu tremtinių įvažiavimu į Ar
gentiną. Pirmoj vietoj buvo svarsty
ta priimti tremtinius iš visų kitų 
kraštų, o Vokietijos klausimas buvo 
atidėtas vienai savaitei. Kaip bus 
išspręstas Vokietijoj esančių trem
tinių klausimas, laiško autorius, ra
šydamas laišką, dar nežinojo. J. Gbs.

bo valandas. Tokiu būdu britas siu
vėjas pasiuva, švarką per tris darbo 
dienas, arba du švarkus per savaitę. 
Lenkas savaitės bėgyje tokiu tempu 
pasiūtų 3 švarkus ir uždirbtų 50% 
daugiau už savo draugus. Kon
sekventiškai darbdavys, be abejo, 
norėtų iš visų dirbančiųjų produk
cijos pakėlimo . . . Darbininkai so
lidariai pasipriešino darbui lenko, 
kuris paėmė per skubų tempą.“

„Kitas lenkas, metalininkas, atėjęs 
išmėginimui, per 8 vai. darbo dieną 
nutekino 4 objektus, kai kiti dar
bininkai per tą patį laiką padarė 
tiktai du. Ir jis turėjo priekaištų iš 
darbininkų pusės“ (Nasza Droga — 
1947. V. nr. 3).

Tačiau nemėgsta ir tinginių
Savaime suprantama, kad pirmą 

darbo dieną darbininkas gali dau
giau padaryti, nes viena yra pasto- 
■vus, nuolatinis darbas, o kita vien
kartinis, proginis. Siuvėjas, kuris 
darbo našumą pakėlė 50%, visą lai
ką tokio darbo tempo neišlaikys, o 
— darbininkų nenaudai — gali su
žadinti darbdavio apetitą.

Iš antros pusės anglai nemėgsta 
tinginių, kurie norėtų kaip nors 
„laiką išlošti“. Tokiems jie taipgi pa
siūlo pasitraukti: %

„Manchesteryje trys užangažuoti 
lenkai po poros darbo dienų, nors 
paskatinimui pripažinta jiems po 1 £ 
dovanų, paprastai po kelių dienų 
pametę darbą, manydami, kad per
daug iš jų .reikalaujama“ (t. p.).

Panašiai pasitaiko ir žemės ūkyje. 
Kai vienam ūkininkui buvo pa
keistas vienas darbininkas, jis tą pa
čią dieną kreipėsi į komitetą su
grąžinti jam darbštųjį jaunuolį . . .

Taigi, Išvados . . .
Po šitų iliustracijų peršasi kai ku

rios konkrečios išvados, kurias jau 
pasidarė ir lenkai.

Kas dirba Anglijoje su anglais 
darbininkais kartu, turi prisitaikinti 
prie jų darbo spartos. Ilgesnį laiką 
dirbant, pasirodys, kad santūrūs 
tempas naudingas ir nepareikalauja 
paskutinių dirbančiųjų jėgų.

Antra: svečiams netinka nertis ir 
rodyti savo pranašumą, kuris vėliau 
gali pasirodyti labai problematiškas.

Pagaliau — stachanoviečiai yra 
„laimingosios laisvos šalies S. Rusi
jos“ atradimas, ir neverta jų kon
kuruoti. D. Britanija turi savo pa
pročius ir jų nereikia modifikuoti 
savo pačių nenaudai.

1947. VII. 29. Jonas Gailius

Dar kartą pataria
ma nerašyti laiškų 

į Lietuvą
Jau nekartą mūsų tautiečiai yra 

Įspėti tiek atitinkamų bendruomenės 
organų, tiek ir spaudoje, nerašyti 
Lietuvoje esantiems giminėms laiš
kų, nes tai yra surišta su tiesioginiu 
jiems pavojum būti išvežtiems į Si
birą. Dabar, štai, Chicago lietuvių 
laikraštis „Sandara“ liepos 25 d. nr. 
rašo: „Registruoja laiškų siuntėjus Į 
užsienį. Visi okupuotos Lietuvos 
žmonės, kurie siuntinėja laiškus į 
užsienį, yra suregistruoti Vilniaus ir 
Kauno paštuose. Slaptoji žvalgyba 
pažymi, kam jie siunčia laiškus ir 
kokio turinio. Jeigu atrodo truputį 
įtartina, tai laiškai būna nufotogra
fuoti. Bolševikų žvalgyba ištiria ir 
užsieniečius, kuriems siunčiama ko
respondencija.“

Tenka skaityti ir pačių siuntėjų iš 
Lietuvos laiškų, kuriuose prašoma 
daugiau jiems laiškų nerašyti. Tai 
žinant, nereikėtų žudyti savo ar
timųjų. ,

26. Via S. Taryba griežtai 
įspėjo olandus ir indoneziečius, 
įsakydama laikytis jos nutarimų 
ir sustabdyti kautynių veiksmus 
Indonezijoje. ♦ Panamerikos 
konferencija nustatė Amerikos 
kontinento saugumo ribas, suda
rančias aplink Amerikos žemy
ną 500 km platumo juostą. ♦ 
Australijos sostinėje Canberra 
prasidėjo D.' Britanijos dominijų 
konferencija Japonijos taikos su
tarčiai ąptarti. * Tarp vakari
nių Vokietijos zonų ir Norvegi- 
jos pasirašyta prekybos sutartis.

27. VUL Londone pasibaigė 
amerikiečių, britų ir prancūzų 
pasitarimai vakarinių Vokietijos 
zonų pramonės lygiui nustatyti. 
* S. Taryba ypatingame posė
dyje svarstė veto teisės proble
mą. ♦ Anglų vyriausybė paskelbė 
taupymo planą. * Kopenhagoje 
prasidėjo Skandinavijos valsty
bių. konferencija, kurioje daly
vauja Švedija, Norvegija, Da
nija ir Islandija. ♦ Prancūzijos 
vyriausybė nutarė duonos normą 
sumažinti iki ■ 200 g dienai. ♦ 
JAV finansų min. Snyder pa
reiškė, kad finansiniai ir ūkiniai 
pasitarimai tarp britų ir ameri
kiečių šį rudenį būsią atnau
jinti. * D. Britanijos kariuom. 
štabo viršininkas marš. Mont
gomery atskrido į Paryžių.

28. VIII. D. Britanijos preky
bos min. Sir Stafford Cripps 
priėmė Sov. S-gos pasiuntinį 
Londone ir tarėsi su juo apie 
britų-sovietų prekybos derybų 
atnaujinimą. * S. Taryba at
metė Brazilijos atstovo pasiūly
mą D. Britanijos-Egipto ginčą 
išspręsti savitarpinio susitarimo 
būdu. * Egipte gyvenantieji 
Anglijos piliečiai įspėti būti pa
siruošę visokiems, eventualu- 
maips. ♦ Čekoslovakijos vyriau
sybe nutarė užmegsti diploma
tinius santykius su Indija ir 
įsteigti savo pasiuntinybę N. Deh- 
lyje.

29. VIII. Berlyne paskelbtas 
britų-amerikiečių planas vaka
rinių Vokietijos zonų pramonės 
lygiui pakelti. * Buv. užs. reik, 
min. Konstantinas Tsaldaris su
darė naują tautinę Graikijos vy
riausybę. * Graikijoj vyriau
sybės kariuomenės daliniai S. 
Graikijoje pradėjo naują ofen
zyvą prieš sukilėlius. * Sov. S-ga

Italijos, Bulgarijos,ratifikavo 
Rumunijos, Vengrijos ir Suomi
jos taikos sutartis.

30. VIII. Marš Sokolovskis 
Kontr. Sąjung. Taryboje apkal
tino britus ir amerikiečius už 
ūkinį Vokietijos vieningumo skal
dymą. * Persijos šachas naują 
vyriausybę pavedė sudaryti buv. 
min. pirmininkui G. Sultaneh. * 
Prancūzijos ūkio ministeris ypa
tingame kabineto posėdyje pa
reiškė, kad prancūzai yra pri
versti sumažinti 50% importą iš 
tų kraštų, kuriems reikia mokėti 
dolerių valiuta. * J. Tautų ko
misija Ženevoje baigė paruošti 
savo pranešimą J. Tautų pilna
ties sesijai apie Palestinos pro
blemą. * JAV kongreso atstovų 
komisija išvyko į Europą tirti 
Marshallio plano įgyvendinimo 
sąlygas.

31. Vm. Vengrijoje įvyko par
lamento rinkimai, kuriuos lai
mėjo komunistinis vyriausybės 
partijų blokas. * Trumanas iš
vyko į vykstančią Panamerikos 
konferenciją pasirašyti Amerikos 
kontinento gynimo paktą. * Nau
joji, Tsaldario vadovaujama, Grai
kijos vyriausybė susirinko pirmo 
posėdžio. * G. Sultaneh, negavęs 
absoliutaus persų parlamento 
pasitikėjimo, atsisakė sudaryti 
naują Persijos vyriausybę. * 
Olandijos karinių pajėgų komu
nikatas pranešė apie tebevyks- 
tančias kovas Javoje ir Suma
troje. * Paaiškėjo, kad J. Tautų 
komisija savo* pranešime pilna
ties sesijai siūlo Palestiną pa
dalyti į dvi valstybes — žydų ir 
arabų.

1. IX Arabų Lygos gen. sekre
torius pareiškė, kad arabai viso
mis išgalėmis priešinsis prieš J. 
Tautų komisijos siūlomą Palesti
nos padalinimą. ♦ JAV vyriau
sybė kreipėsi į D. Britanijos vy
riausybę, prašydama britų kari
nių pajėgų atitraukimą iš Grai
kijos atidėti neribotam laikui. * 
Lenkijos vyriausybės atstovas 
pareiškė, kad Lenkija britų-ame- 
rikiečių planą pakelti vak. Vokie
tijos zonų pramonei laiko Pots
damo konferencijos- nutarimų' 
laužymu. * Prancūzijos min. 
pirm. Ramadier pareiškė, kad 
dabartinių duonos normų — po 
200 g dienai — dėl duoninių 
javų stokos išlaikyti nepavyks.
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