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Sprendimas Nūrnberge ir Lietuva PaįalKXPP
„Mano sąžinė yra visiškai švari nuo 

kaltės, ,būk aš padėjęs žudyti tautas“, 
savo paskutiniame žodyje Niirenbergo 
teisme pareiškė nacionalsocializmo au
torius, Drang nach Osten sumanytojas, 
dar taip neseniai nepasiekiamai išdidus 
Reicho ministeris Rytams — Alfredas 
Rozenbergas. Mums lietuviams šie žo
džiai praskambėjo piktu pasityčiojimu, 
nes priminė kitus Rozenbergo pirmta- 
kūnų — Kryžiuočių ordeno žodžius, ku
rie per ištisus du šmtmečius teriojo mū
sų šalį, vis dangstydamiesi kilnias ūbai
siais, vis tą pačią vokiškąją kultūrą 
piršdami. Ko neįstengė pasiekti kry
žiuočiai, to siekė ponas Rozenbergas. 
Čia prisimintina viena iš po jo leng
vos rankos dar 1938 metais labai ma
žame skaičiuje išspausdinta, tik aukš
tiesiems nacių partijos patikėtiniams 
skirtoji brošiūra, kurioje Reicho sienos 
buvo nužymėtos prie Beržūnės, Lietu
va aiškiai inkorporuota į Reichą, o apie 
Lietuvos gyventojus pasakyta: lietuvių 
žemės turi būti kolonizuotos grynais 
vokiečiais, lietuviai pakenčami tik kaip 
juodoji darbo jėga, jiems nereikia leisti 
jokių tautinių mokyklų, kad vaikus 
leistų į valdines vokiškąsias, reikia pa
šalinti lietuvių kalbą iš bažnyčių ir per 
kelias dišimtis metų lietuviai arba su- 
vokietės arba turės išnykti. Ponas Ro
zenbergas buvo sumanęs ir pradėjęs 
vykdyti didelį lietuvių tautos naikini
mo darbą, jo emisarai okupacijos me
tais sumanymus uoliai vykdė ir jei 
jiems tai nelabai sekėsi, ta tik todėl, 
kad emisarų gobšumas viršyjo jų vir
šininko valią. Aišku, teismo salėje po
nas Rozenbergas savo pradėtus antro
jo karo metu Vykdytus planus pamir
šo ir pasigyrė gryna sąžine. Tačiau šį 
kartą ne mes vieni pamatėme pono Ro
zenbergo „grynąją sąžinę“, kurioje at- 
pažinome jo prosenelių kryžiuočių są
žinę, bet pamatė ją ir įvertino vakarų 
didžiosios demokratijos, o tai mums 
teikia vilties, kad laikui bėgant jos 
daug ką išmoks įvertinti, ką iki šiol 
įvertinti sugebėdavo tik mažos tautos, 
kurioms ponas Rozenbergas daugiausia 
žalos bešeimininkaudamas Rytuose ir 
pridarė.

„Kas gi šiame procese buvo įrodyta 
dėl vokiečių užsienio politikos krimina
linio pobūdžio? Jei aš žvelgiu atgal į 
savo veiksmus ir valią, tegaliu prieiti 
išvadą, jog esu atsakingas tik prieš sa
vo tautą, bet ne prieš šį teismą ir esu 
prieš savo tautą kaltas, kad mano pa
stangos užsienių politikoje nepasisekė“. 
Taip pasakė buvęs nacių Reicho už
sienio reikalų ministeris Joachimas Rib- 
bentropas savo paskutinėje kalboje 
Niirnbergo teisme. Neskaičiuosime, kiek 
jis nusikaltimų padarė kitų tautų at
žvilgiu. Prisiminkime tiktai, ką jis pa
darė mūsų tautai 1939 metų rugpiūčio

Lietuvai iri lietuvių tautai du daugiausia 
nusižengę asmenys pasmerkti mirti

dienomis, kai karas su Lenkija jau bu- kęsinamasi, kada, kur ir kieno kas be- 
vo suplanuotas ir kai jam reikėjo gauti 
vienos valstybės
anie veiksmai nebuvo nusikaltimas nei . _ . ______
vokiečių tautai, nei rusų tautai, bet už teismo atsakomybėn, visoms tautoms, 
tat anų dienų veiksmai buvo nusikal- Į o ypač mažosioms, tikrai prašvistų lais- 
timas lietuvių tautai ir valstybei. Mes ' vės rytas ir visi žmonės pasijustų esą 
buvome paprastų politinių spekuliacijų laisvi nuo persekiojimo baimės, dėl sa- 
objektu. Mums mažai tautai labai svar- ' vo kilmės, rasės, religinių ir politinių 
bu, kad aukštasis teismas visas pono • įsitikinimų.
Ribbentropo padarytas politines machi- Tegu Nūrnbergo procesas ir spren- 
nacijas, privedusias prie antrojo pašau- ' dimas bus graži pradžia, tegu visų 
linio karo sukurstymo, pripažino nusi-' Nūrnberge paskelbtų principų įgyven- 
kalstamomis, tik mes manome, kad tų dinimas pasidarys ne iš karto visuo- 
nusikaltimų nė visi kaltininkai dar pa- tinas, bet jei prie to einama, atsiranda 
traukti atsakomybėn. Bet svarbu jau, naujų vilčių, kad pasaulis pasidarys 
pats principas, o už principą aukštasis , teisingesnis, kad santykiuose tarp tautų 
teismas Nūrnberge pasisakė teigiamai.1 jėga nustos buvusi teisės pagrindu.

būtų planuojama užgrobti, jei nusikal- 
pritarimą. Žinoma, tėliai prieš žmoniškumą bet kurioje 

valstybėje būtų traukiami tarptautinio

teismas Nūrnberge pasisakė teigiamai.1
Tuoj po teismo pirmomis denomis vo- I 

kiečiai, o jų tarpe net žinomi kaip ra- j 
dikaliai nusistatę antinaciai, patylomis 
dėl mirties sprendimų pareiškė:

— Žinoma, jie kalti, bet vis dėlto' 
mums jų gaila, jog jie vokiečiai.

Gi New Yorko, Londono ir Paryžiaus I 
spauda pareiškė kai kurio nusistebėji
mo, kad iš 21 kaltinamojo trys išteisin
ai. Mes iš savo pusės nepareiškiame 
nei nusistebėjimo dėl išteisintųjų nei 
džiaugsmo dėl pasmerktųjų. Mes tega-
lime pareikšti savo pasitenkinimą, kad 
teismas pripažino nusikaltimais tarptau
tinėje ir vidaus valstybių politikoje: 1) 
pasikėsinimą prieš pasaulio taiką, 2) už- 1 
puolamojo karo planavimą, pradėjimą 
ir pravedimą, 3) karo nusikaltimus ir 4)' 
nusikaltimus prieš žmoniškumą. Jei ne- I 
atsižvelgiant valstybių dydžio ir galin
gumo, jei neatsižvelgiant liečiamųjų j 
asmenų valstybėje padėties šie nuosta- 
tai bus pradėti taikyti visais atvėjais, 
kada ir kokiu būdu prieš taiką bebūtų į

Bavarijos ministeriss pirmininkas Dr. 
Hoegner pareiškė, kad Papenas, jei liks

amerkiečių zonoje, bus traukiamas at
sakomybėn. Jis turės stoti prieš vo
kiečių teismą, kas reiškia, jog bus nu
teistas keliems metams sunkiųjų darbų 
kalėjmo. Spaudos atstovams Dr. Hoeg
ner pareiškė, jis įsakęs atitinkamoms 
vokiečių įstaigoms ir Schachtą su Frit
sche traukti atsakomybėn, jei jie paliks 
gyventi Bavarijos ribose.
Teismo sprendimą Nūrnberge paskel
bus trys išteisintieji tuoj buvo paleisti. 
Visi gi nuteistieji buvo sugrąžinti į ka
lėjimą, kurio sargybos sustiprintos dvi
gubai. Kur bus iš Nūrnbergo išgabenti 
nuteisti kalėjimo bausmėmis, laikoma 
kol kas paslaptyje. Pasmerktieji mirti 
per 4 dienas gali paduoti skundus, tik 
ne dėl kaltės, bet dėl bausmės didumo. 
Jiems mirties sprendimai turi būti 
įvykdyti iki spalio 16 dienos. Mirties 
bausmę vykdant dalyvaus po atstovą 
iš sąjungininkų kontrolės komisijos Ber-

Patikimomis žiniomis, pašalintųjų iš 
stovyklos tremtinių skundams svarstyti 
sudaromos komisijos prie atitinkamų 
karo valdžios įstaigų Regensburge, 
Augsburge, Fuldoje.

Iš DP pašalintieji skundus raštu ang
lų kalba teikia tik per UNRRA direk
torius tos stovyklos, iš kurios buvo pa
šalinti.

Skundai turi būti rimtai argumen
tuoti ir dokumentais (pridėti dokumen
tų patvirtintus nuorašus) paremti, arba 
liudininkų parodymais. Liudininkų pa
rašai turi būti patvirtinti.

Pašalintieji tremtiniai palaiko ryšius 
su savo stovyklos komitetu ar vadovu, 
nes per juos jis gaus atsakymą į savo 
skundą - apeliaciją. Reikia turėti kiek 
kantrybės, nes, mūsų turimomis žinio
mis, skundai tik dar pradedami svar
styti.

Pašalpos reikalais į vargą patekę
lyne ir po du spaudos atstovus nuo i tremtiniai prašomi kreiptis į artimiau- 
USA, D. Britanijos, Prancūzijos ir• šią Liet. Raud. Kryžiaus skyrių, kuris 
SSSR. | kiek galėdamas teiks paramos. (LTB).

Lietuviai tremtiniai šaukiasi j pasaulį
Tremtinių vadovaujančios įstaigos kreipėsi į pasaulio viešąją opiniją, 
prašydamos lietuvių tautai ir lietuviams tremtiniams užtarimo. Čia
paduodamos kreipimosi į pasaulio •

Antrasis pasaulinis karas lietuvių 
tautai, ramiai ir taikiai gyvenusiai prie 
Baltijos krantų, atnešė neapskaičiuoja
mus nuostolius ir kančias.

Karpi prasidėjus, Lietuva, laikyda
masi kategoriško neutralumo, atliko 
žmoniškumo pareigą, duodama saugią 
ir sočią pastogę tūkstančiams Lenkijos 
karių ir civilių gyventojų, bėgusių iš 
savo tėvynės, užpultos savo vakarinių

viešąją opiniją svarbesniosios vietos.

ir rytų kaimynų. Bet, tik ištiesę pa
galbos ranką kitiems, mes patys buvo
me užpulti ir okupuoti. 1940—1941 m. 
būvyje okupantai Išžudė apie 5.000 lie
tuvių, dvylika tūkstančių kankino ka
lėjimuose ir per 40.000 didelių kančių 
keliu deportavo lėtai mirčiai į rytų ne
gyvenamus plotus.

Kilus karui tarp Vokietijos ir SSSR, 
Lietuva tapo žiaurių kovų arena. Pra
ėjus frontui, nacių emisarai 19941—1944

apie 15.000 ir išvežta į rytus apie 100. 
000 lietuvių. Šiandien lietuvių tremti-

Amerika už laisvq Lietuvą
Dar vienas oficialus JAV Valstybės Departamento 

pripažinimas

Amerikos spaudoje
„Sandara“ š. m. 29 Nr. rašo: „Atlan

kęs iš Europos atvykusius lietuvius 
tremtinius, mūsų pranešėjas užtiko ir 
būrį Lietuvos piliečių žydų, kurių dau
gelis kalba gražiai lietuviškai. Vienas 
jų, inžinierius, pasivadino lenku ir So
vietai išgabeno jį į Lenkiją. Iš ten jis 
paspruko į amerikiečių zoną Vokietijoj. 
Anot to inžinieriaus, jei tik būtų gali
ma, visi žmonės išbėgtų ne tik iš bol
ševikų valdomos Lietuvos, bet ir iš vi
sų bolševikų kontroliuojamų plotų. Iš 
kai kurių Lietuvos vietų esą net pusė 
žmonių išlakstę“.

„Naujienos“ 181 Nr. rašo: Amerikie
čiai lietuviai nepaprastai daug dirba 
šalpos srityje ir jų nuoširdaus darbo 
dėka nuveikta milžiniškų darbų. Dėl 
nuolatinių ir įtemptų darbų jie yra ge
rokai ir pavargę, jiems talka yra bū
tina. Atvykę lietuviai galėtų lengvai ir 
sėkmingai juos pavaduoti važinėdami 
su prakalbomis po lietuvių kolonijas. 
Tai yra labai naudinga, nes paties per
gyventų nuotykių atpasakojimas jau
triau paveikia klausytojus ir jie rim
čiau susimąsto apie tuos, kurie dar li
ko nepavydėtinose sąlygose“.

„Naujienos“ tame pat numeryje pra
neša: „Pabėgusių nuo karo audrų ir 
bolševikų teroro į Niderlandus padėtis 
šiuo metu yra nesaugi. Kai kurios ofi
cialios įstaigos ten svetimšaliams yra 
pareiškusios, jog dėl svetimšalių dingi
mo jos negalinčios imtis atsakomybės.

Jau ne vieną kartą JAV valdžia yra 
oficialiai pareiškusi, kad ji nepripažino 
ir nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įjungimo į rusų imperiją. Pas
kiausias tos rūšies pareiškimas buvo 
padarytas raštu šių metų rugpiūčio 1 d.

Latvių kilmės karininkas, kapitonas 
R. J. Peterson, 1946 m. liepos 22 d. 
kreipėsi į valstybės departamentą Wa- 
shingtone, prašydamas Rytų Europos 
Skyriaus viršininką, Llewellyn E. 
Thompson, paaiškinti, koks yra Ame
rikos valdžios nusistatymas Baltijos 
kraštų atžvilgiu. Rugpiūčio 1 dieną ji
sai gavo iš valstybės departamento to
kio turinio laišką:

„My dear Captain Peterson:
„I have received your letter of 

July 22, 1946, addressed to Mr. Lle
wellyn E. Thompson, Chief, Divi
sion of Eastern European Affairs, 
in which you inquire about the 
status of the Baltic States.

„Sincerely yours, 
Walter Walkinshaw 
Chief, Public Views and 
Inquiries Section 
Division of Public Liaison“.

Tai reiškia:
„Mano brangus kapitone Peterson:

„Aš gavau Jūsų 1946 m. liepos 
22 d. laišką, adresuotą ponui Lle
wellyn E. Thompson, Rytinės Eu
ropos Reikalų Skyriaus viršinin
kui, kuriame Jūs teiraujatės apie 
Baltijos Valstybių stovį.

„Atsakydamas į Jūsų paklausi
mą, aš manau, kad Jums bus įdo
mu žinoti, jogei Jungtinės Valsty
bės nepripažįsta Baltijos Valstybių 
inkorporavimo į Sovietų Socialis
tinių Respublikų Sąjungą. Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos atstovai, ak
redituoti prie šios Valdžios, tebe
turi pripažinimą.

„Nuoširdžiai Jūsų ...“

m. būvyje, neskaitant išvežto milžiniš
ko kiekio materialinių vertybių, išžudė 
apie 200.000 Lietuvos piliečių, suėmė ir 
kankino Vokietijos kalėjimuose ir kone, 
stovyklose tūkstančius lietuvių ir de
portavo vergų darbams į Reichą per 
100.000. Šios sankcijos užgulė Lietuvą, 
nes ji nepakluso Hitlerio valiai ir, gy
vendama vien Vakarų alijantų perga
lės viltimi, nesidavė įjungiama į Vo
kietijos karo mašiną. Lietuvių tauta, 
suorganizavusi vieningą rezistenciją, 
perėjo iš neutralios padėties į aiškų va
karų alijantų bloką. Ir šiandien lietu
viai su pasididžiavimu gali sakyti, kad 
Lietuva buvo vienintelis šalia Lenki
jos vokiečių okupuotas kraštas, neda
vęs nei vieno SS junginio.

Griūvant vokiškai jėgai rytuose, į 
Lietuvą antru kart įsiveržė Raud. Ar
mija. Lietuviai, gerai atsimindami iš
gyventas kančias, buvo priversti kitur 
ieškotis išsigelbėjimo. Vieni per jūrą 
laiveliais bėgo į Švediją ir pakeliui 
buvo skandinami, kiti, kad ir vergų pa
dėtyje, traukėsi į vakarus, siekdami pa
tekti vakarų alijantų globon.

Žinios iš anapus geležinės uždangos 
kalba, kad nuo antrosios okupacijos 
pradžios per 20 mėnesių yra išžudyta

I

niai sutinkami visur ten, kur vykdomi 
prievartos darbai — prie Volgos, šiau
rėje miškuose ir Urale, Sibiro poliari
nėse srityse.

O čia, vakaruose atsidūrusi 80.000 lie
tuvių tautos dalis, gyvena nuolatiniame 
nerime.

Pranešimai mums skelbia, kad UNR
RA veikimas baigiasi. Ji, išgelbėjusi 
mus nuo bado, dar nežinia kuo bus pa
keista ir kokių patvarkymų tūkstančiai 
tremtinių galės ryt ar poryt susilaukti. 
Nerimas tremtinių tarpe didėja.

Mes kiekvieną dieną ir valandą min
tyse esam savo tėvų žemėje ir kiek
vienu momentu, jei tik ten liautųsi te
roras ir svetimieji iš ten išeitų, esam 
pasiryžę sugrįžti. Bet, kada ten lietu
vių tauta kasdien kalama prie kry
žiaus, kada į mūsų kraštą neįsileidžia- 
ma nei UNRRA, nei Tarptautinio Raud. 
Kryžiaus, nei spaudos atstovai ir kada 
ten gyvnimas paremtas teroru, apie 
grįžimą mes negalime nė kalbėti.

Nuolat tikėdami teisingumo laimėji
mu pasaulyje, ir Jūsų krašto nuolati
niu kilniu laikymusi, mes turime drą
sos šauktis Jūsų užtarimo ir paramos:

1) Pakelkite savo balsą lietuvių tau
tai nuo galutinio sunaikinimo apsaugoti;

2) Ištieskite efektingos pagalbos ran
ką tiems į rytų dykumas deportuotie
siems lietuviams, kurie dar yra gyvi;

3) Padėkite DP gauti aiškų teisinį 
statusą; lietuvių DP tautinėms organi
zacijoms įsiteisinti ir ginti savo tautie
čių teises ir interesus; išgauti DP ele
mentariąsias žmogaus laisves ir iško
voti DP atstovams teisę išdėstyti savo 
pageidavimus ir nusistatymus tarptau
tinėse institucijose pašauktose DP rei
kalams svarstyti.

„In answer to your question I 
think you would be interested in 
knowing that the Uneted States 
does not recognize the incorpora
tion of the Baltic States into the 
Union of Soviet Socialist Republics. 
The representatives of Estonia, 
Latvia and Lithuania accredited to 
this Government continue to be re
cognized.

Šitas valstybės departamento valdi
ninko, Walter Walkinshaw, laiškas yra, 
aišku, oficialus valdžios pareiškimas. 
Įsidėmėtini jame yra ypač tie žodžiai, 
kad „Jungtinės Valstybės nepripažįsta 
Baltijos Valstybių inkorporavimo į So
vietų Socialistinių Respublikų Sąjun
gą“. Tai griežtas pasakymas, kurio 
prasmės negali pakeisti jokios inter
pretacijos. („Naujienos“, 46.IX.17).

Amerikiečiui remia Byrnes nusistatymą
Po to, kai Valstybės sekretorius Byr

nes pasakė Stuttgarte kalbą, pareikš
damas, kad Jungtinės Valstybės ketina 
laikyti savo ginkluotas jėgas Europoje, 
nežiūrint kiek ims laiko įsteigti tenai 
pastovios taikos sąlygos, Dr. George 
Gallup padarė ankietą tarp Amerikos 
žmonių, klausdamas jų, ar jie šitam 
Byrnes’o nusistatymui pritaria.

Atsiklausimo rezultatai įdomūs. Už 
tai, kad Jungtinių Valstybių kariuome
nė būtų laikoma Europoje, pasisakė 
80% žmonių, kurie buvo apie tai už
klausti. Tik 16% pasisakė prieš.

Reikšminga yra tai, kad didžiausias 
nuošimtis pritariančių Byrnes’o planui 
yra tarp buvusiųjų kareivių. Už

kad Vokietijoje ir kitose nugalėtose 
šalyse būtų laikoma Amerikos kariuo
menė, pasisakė 93% antrojo Pasaulinio 
Karo veteranų. Jie nori, kad darbas 
būtų pabaigtas („Naujienos“ 46.IX.18).

AR GALIMA VIEN ATOMINE 
BOMBA LAIMĖTI KARĄ

Amerikiečių generolas Leslie Groves, 
atominių bombų specialistas, į klausi
mą, ar galima karą laimėti vienomis 
atominėmis bombomis, atsakė: „Kad 
laimėti karą, reikia sulaužyti priešo ko
vos valią, po to turi kažkas būti, kas 
žygiuotų pirmyn ir užimtų priešo te

tai, ritoriją. (AP)

Prez. Trumanas apie DP
TRUMANAS PATIEKĖ KONGRESUI 

UNRRA PRANEŠIMĄ

Prezidentas Trumanas kreipėsi į USA 
gyventojus reikalaudamas kaip galima 
daugiau taupyti maisto produktus, nes 
maitinimo reikalai užsienyje bus kri
tiški iki 1947 metų.
' Tas atsišaukimas įjungtas į preziden
to pranešimą kongresui apie UNRRA 
veiklą, apimančią tarpą iki 30 birželio. 
Iš pranešimo matyti, kad UNRRoje da
lyvaujančios valstybės yra įnešusios 
mokesčių į pagalbos fondą 3.157 mili
jonų dolerių, arba 85%. Iš tos sumos 
birželio 30 dienai liko dar neišleista 
197 milijonai dolerių.

Pradžioje liepos mėnesio USA įnešė 
savo paskutinius {mokėjimus iki 2,7 mi
lijardų dolerių ir tuo būdu bendrų įna
šų procentas pašoko iki 98. Praneši
me UNRRos veikla ir išvietintųjų grįži
mas tėvynėn laikomas nepatenkintinu, 
tačiau tai priklausė nuo priežasčių, dėl 
kurių UNRRA nėra kalta.

Iki birželio pabaigos Vokietijoje bu
vo dar 746.380 pabėgėlių, UNRRA šel
piamų, o Italijoje ir Austrijoje 74.980.

UNRRA pareigūnai esą pareiškę, kad 
iki 1946 m. galo į savo tėvynes bus 
galima grąžinti ne daugiau kaip 100.090.

(AP)

IŠ LĖKTUVO VISKAS ATRODO 
KITAIP

Maskva. Septyni užsienio spaudos 
korespondentai, anglų, amerikiečių ir 
prancūzų agentūrų atstovai, tarp jų 
Associated Press atstovas Rembert Ja
mes, grįžo iš ilgiausios kelionės, kurią 
iki šiol užsienio spaudos atstovai yra 
padarę Rusijos plotuose.

Per 13 dienų jie padarė 4.380 kilo
metrų ir susipažino su UNRRA veikla 
Ukrainoje ir Gudijoje. Jie lankėsi Ki
jeve, Vorošilovgrade, Stalino, Makie- 
jevka, Doneco baseine, Odesoje, Mins
ke ir Witebske.

Spaudos atstovai vietos įstaigų bu
vo maloniai sutinkami ir noriai apie 
vietines gyvenimo sąlygas informuo
jami.

Ukrainos vyriausybė jų reikalams 
buvo paskyrus lėktuvą, kuriuo jie lan
kė Dono baseiną ir Odesą. (AP).
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Tasimokykim Geležinę uždangą praskleidus tebepripažįsta
Stovyklose, o paskutiniu metu ir vie

šai tremtinių spaudoje pasigirsta bal
sai, kelią mūsų negeroves. Visi kažkaip 
iš karto pasidarė kritikais ir kritikuo
ja viską nuo pačių viršūnių centriniuo
se mūsų tremtinių organuose, apygardų 
komitetuose, bendruomenių komitetuo
se iki pačios apačios—iki plovėjų ben
drose virtuvėse.

Žinoma, gal būt vienas kitas rinktas 
asmuo ir ne visai tinkamai sugeba at
likti pasiimtąsias pareigas, gal bulvie
noje kitoje vietoje tikrai pasitaiko ne
sklandumų, gal būt, vienur kitur smul
kus nusižengimas pasitaiko, bet visa tai 
nėra reiškiniai visuotini, visa tai tėra 
atskiri atsitikimai, kuriuos reikia ver
tinti kaip lokalinius, kaip bendros 
reikšmės neturinčius, nors ir būtinai 
šalintinus. Bet ir šalinti juos tenka taip 
pat lokalinėmis priemonėmis. Kur gali
ma centrinių įstaigų autoritetu,kitur ko
rektišku besiginčyjančių dėl pirmavi
mo grupių susitarimu, dar kitur vieti
nių bendruomenės teismų sprendimu. 
Juk visi tie bendruomenių teismai, įvai
rių organizacijų garbės teismai, Vy
riausias Teismas prie LTB ir yra suda
ryti tam, kad net smulkūs nusižengi
mai neliktų nenubausti, bent perspėji
mu ar papeikimu, o stambesnių nusi
kaltimų atvejais griežtesnėmis bausmė
mis. Ir kaip bendruomeninių teismų sta
tistika rodo, nusižengimų skaičius sto
vyklose yra nedidelis, palyginus su nu
sižengimų skaičiumi Nepriklausomoje 
Lietuvoje, proporcingai paėmus net ga
na mažas. Stambių nusikaltimų mūsų 
tremtinių bendruomenėse beveik iš vi
so nepasitaiko ir apie juos kalbėti ne
tenka.

O tuo tarpu, kai pasiklausome pavie
nių asmenų arba kai pasiskaitome 
straipsnius apie mūsų negeroves lietu
viškoje tremtinių spaudoje, atrodo, jog 
visi mes esame tokie niekadėjai, kad 
net plaukai ant pakaušio pasišiaušia. 
Kodėl taip yra?

Tik, žinama, ne todėl, kad mes iš tik
rųjų būtume tokie pagedę ir blogi. Jei 
panorėtume išvardinti visas mūsų tau
tiečių organizacijose ir stovyklose pa
dėtas pastangas ir atliktus darbus švie
timo, kultūros, sporto, profesinės veik
los, intelektualinio ir fizinio darbo sri
tyse, tai tektų pasakyti, kad mes dirba
me ir nudirbome nemažai. Pati statis
tika rodo, kad mes darbingi lietuviai 
tremtiniai jau esame įsijungę į darbus 
65 procentais bendrai, o paskirose sto
vyklose >et iki 100 procentų. Savo pa
dorumu, darbštumu ir darbu mes sa
vo globėjams ir, bendrai, svetimiesiems 
esame užsirekomendavę iš pačios ge
riausios pusės ir todėl neaišku, kodėl 
įvairūs „kritikai“ neviešai stovyklose ir 
viešai mūsų lietuviškoje tremtinių 
spaudoje stengiasi mūsų reputaciją, vi
siškai pelnytai įgytą, svetimųjų akyse 
sugadinti.

Jei jie tai darytų sąmoningai, galėtu
me pasakyti, jog daro tai už svetimus 
pinigus vienos valstybės naudai. Bet 
esame šventai įsitikinę, jog jie daro ta
tai nesąmoningai ir net vardan gerų 
intencijų. Ir jei tenka kalbėti apie rim
tas mūsų ydas, tai kaip tik didžiausioji 
mūsų yda bene bus ta, kad kartais net 
gero patys sau norėdami neapgalvotais 
žodžiais ir veiksmais pasidarome blo
ga, patys sau kenkiame.

Būtų gera, kad svetimų ydų ieškoto
jai pirma tų ydų pasiieškotų patys pas 
save. Būtų gera, kad mūsų padorumo, 
mūsų darbštumo, mūsų moralės „kriti
kai“ pasistengtų ne pamokyti, kaip mes 
turime gyventi, bet patys pirma iš gy
venimo pasimokytų, nes visa toji jų 
„kritika“, kuri mums kenkia, kuri yra 
priešinga visų mūsų tremtinių bend
riems interesams, parodo, jog patys 
„kritikai“ yra dar gyvenimui nesu
brendę.

Tad sutarkime ateičiai ir pasižadėki
me: pirm negu mokyti gyvenimo ki
tus, pasimokykime iš gyvenimo patys.

Kas darosi už geležinės uždangos, 
mus pasiekia gana šykščios žinios. Ypač 
negausu tikrų dokumentuotų žinių iš 
okupuotos Lietuvos. Bet laikas nuo laiko 
ir uždangoje pasidaro plyšeliai, pro ku
riuos žinios ir net dokumentai pasiekia 
Amerikos laisvąją spaudą. Vieną tokį 
dokumentą, nušviečiantį tikrąją padėtį 
okupuotoje Lietuvoje, paskelbė „Nau
jienas“ š. m. rugsėjo 16 d. 218 Nr. Tai 
Lietuvos TSR Vidaus Reikalų Komisaro 
įsakymas visiems Lietuvos gyvento
jams. Įsakymas išleistas Vilniuje ir 
skamba jis taip:

„Daugumoje apskričių sutriuškintos 
beveik visos gaujos ir nelegalios antita
rybinės buržuazinės nacionalistinės or
ganizacijos.

Lietuviškai - vokiškųjų nacionalistų 
vadai, be mažų išimčių, suimti ar Su
naikinti, o tie gaujų dalyviai, kurie ap
gaule ar grąsinimų bei teroro verčiami 
buvo įtraukti į gaujas — pasidavė Ta
rybų valdžios organams ir sugrįžo prie 
ramaus darbo.

Tačiau yra žinoma, kad kai kurie 
banditai pasidavė Tarybų valdžios or
ganams ne savo noru, o gaujų vadų 
nurodyti; taipogi yra žinoma, kad jie 
ginklų neatidavė, tebelaiko ryšius su 
savo vadais ir padeda lietuviškai - vo
kiškiems nacionalistams vykdyti jų 
žvėriškus darbus prieš ramius gyven
tojus.

Atsižvelgdamas į tai, kad kai kur dar 
tebėra lietuviškai - vokiškų nacionalis
tų likučių, kurie savo banditiškais, 
veiksmais trukdo ramų piliečių gyve
nimą, siekdamas galutinai likviduoti 
tuos lietuviškai - vokiškųjų nacionalistų 
likučius —

ĮSAKAU:
1. Vidaus Reikalų Liaudies Komisa

riato apskričių ir valsčių viršinnkams, 
Vidaus Reik. Liaudies Komisariato ka
riuomenei (t. y. NKVD pilnam sąstate— 
Autor. įterpta) ir liaudies gynėjų bū
riams (t. y. baudžiamiesiems būriams 
Autor. įterpta) tuojau imtis griežtų 
priemonių apvalyti visoms Lietuvos 
TSR apskritims nuo lietuviškai-vokiš- 
kųjų nacionalistų likučių.

2. Visiems savo noru pasiduodantiems 
banditams, jų tarpe ir gaujų vadams, 
LJA (Lietuvos Išlaisvinimo Armija) ir 
kitų buržuazinių nacionalistinių orga
nizacijų dalyviams, po to, kai jie pasi
duos ir atiduos ginklus, jokių represijų 
netaikyti, paleisti juos į savo namus ir 
išduoti pasus.

TIK SMARKUS LIETUVIŲ PASIPRIE
ŠINIMAS GALĖJO IŠŠAUKTI TOKĮ 

ĮSAKYMĄ

3. Gaujų dalyviams, kuriems jų vadai 
banditai draudžia savo noru pasiduoti 
Tarybų valdžios organams, įsakau už
mušti tokius vadus ir organizuotai at
vykti su ginklais į Vidaus Reikalų Ko
misariato Įstaigas. Niekas iš asmenų, 
užmušusių banditų gaujų vadus ar eili
nius banditus, trukdančius jiems pasi
duoti, nebus traukiamas atsakomybėn.

Naujas JAV prekybos 
min. Averall Harriman
Nauju JAV prekybos ministeriu pre

zidentas Trumanas paskyrė Averall 
Harrimaną. Harrimanas nuo balandžio 
mėnesio buvo JAV pasiuntiniu Londo
ne, o prieš tai, nuo 1943 m., — Maskvo
je. Karo metu Harrimanas, kaip pre
zidento Roosevelto patikėtinis, apkelia
vo visą pasaulį ir buvo svarbus as
muo kiekvienoje karo konferencijoje.

Klaipėdos Krašto gyventojai rusų zonoje
Paskutiniu laiku jau gauta ir iš Klai

pėdos krašto nemaža žinių. Iš jų aiškė
ja, kad ten dar gyvena nemaža lietu
vių. Smulkūs ūkininkai palikti savo 
ūkiuose, o kas turėjo didesnį ūkį, turė
jo pereiti į kolchozus. Su kolchozuose 
dirbančiais jau pavyko susižinoti. Kai 
kurie pranešė, kad gavę 5 hektarus že
mės, bet daugiau neleista dirbti, nors ji 
dirvonuoja ir niekas jos neima. Viena
me laiške sakoma, kad Melnragėje gy
vena trys ūkininkai — žvejai. Jie susi
rinkę išbėgusiųjų maisto likučius ir iš 
jų maitinasi. Vienas jų buvo karo veiks
mų išblokštas į Vokietijos pietus ir vėl 
grįžo. Dabar jis pareiškęs, kad vyksiąs 
greit atgal į Saksoniją.

Rusų zonoje keli Klaipėdos krašto 
gyventojai rūpinasi išgauti leidimus 
grįžti į savo kraštą. Smarkesnę akciją 
išvystė buvęs Klaipėdos darbininkų ly
deris komunistas Sahnwald. Jis rūpi
nosi išgauti sau sovietišką pasą, bet jo 
negavęs. Taip jam ir nepavyko grįžti. 
Vis dėlto Sahnwald laikosi labai išdi
džiai, nes pareiškė, kad „mums nerei
kia tokių, kurie nori grįžti į savo 
ūkius!“.
’ Buv. Klaipėdos miesto burmistras 
Schulz, kuris gyvena Brandenburgo

Dr. K. Griniaus išleistuvės
Buv. Lietuvos Respublikos Preziden

tas Dr. Kazys Grinius pastaruoju metu 
gyveno Hanau lietuvių stovykloje. Ra
šė savo atsiminimus. Šiomis dienomis 
jis su šeima (žmona ir sūnumi) išvyks
ta į Jungtines Amerikos Valstybes, kur 
gyvena jo brolis ir vyresnysis sūnus. 
Š. m. rugsėjo 29 d., sekmadienį, Ha
nau lietuvių stovykla suruošė savo gar
bingajam gyventojui išleistuves ir 
drauge jo 80 metų amžiaus sukaktuvių 
(įvykstančių š. m. gruodžio 17 d. mi
nėjimą). Iškilmės įvyko didžiojoje 
UNRRA salėje 15 vai. Jas pradėjo Ha
nau LTB Komiteto pirmininkas A. Gil- 
vydis, pakviesdamas į posėdžio garbės 
prezidiumą Dr. K. Grinių ir įvairių or
ganizacijų atstovus. J. Audėnas skaitė

Kai kurie sveikintojai įteikė adresus 
ir gėlių. Visi sveikintojai linkėjo lai
mingos kelionės, sėkmingo darbo Ame
rikoje dėl Lietuvos laisvės, o jos sulau
kus grįžti į išsiilgtąją Tėvynę. Broniaus 
Jonušo vadovaujamas „Dainavos“ cho
ras solenizantui Lietuvai Tėvynei pri
siminti sudainavo keletą dainelių (Lie
tuva brangi,Už jūrių marių, Namo ...). 
Sveikintojams sujaudintas atsakė Dr. 
K. Grinius. Jis savo kalboje pažymėjo, 
kad dirbsiąs, kiek jėgos leisią, Lietu
vos laisvei, ir esąs įsitikinęs, kad dar 
grįšiąs į nepriklausomą Lietuvą. Minė
jimas baigtas Tautos himnu.

Dr. K. Grinius iš Hanau išvyko spa
lio 2 d.

paskaitą „Dr. K. Grinius — visuome
nininkas ir politikas“, o Dr. Tercijonas 
„Dr. K. Grinius — gydytojas“. Po to 
sekė įvairių organizacijų (LTB Vyr. 
Komiteto, Apygarbos Komiteto ir Ha
nau Apylinkės Komiteto atstovų, gydy
tojų, teisininkų, gimnazijos, Mažosios 
Lietuvos, skaučių ir skautų, Tautinio 
Ansamblio „Dainavos“, Atžalyno, L. 
Raudonojo Kryžiaus ir kt.) sveikinimai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

S. m. rugsėjo 21 ir 22 d. Washingtone 
įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavimas, į kurį buvo pakviesti visi 
27 Amerikos Lietuvių Tarybos nariai ir 
abu LAJC (Lietuvių Amerikos Informa
cijos Centro) direktoriai, viso 29 žmo

nės.

4. Anksčiau pasidavusieji banditai, 
bet dar neatidavusieji ginklų, o taip 
pat kiti asmens, turintieji ginklus, — 
privalo nedelsdami atiduoti juos Vidaus 
Reikalų Liaudies Komisariato įstaigoms.

5. Banditų ir nacionalistinių organiza
cijų dalyvių, nepasidavusių Vidaus Rei
kalų Liaudies Komisariato įstaigoms, 
šeimas suimti ir ištremti.

6. Gyventojai, kurių namuose ir so
dybose yra bunkerių ar kitokių slėp
tuvių banditams ir besislapstantiems 
nuo valdžios organų asmenims, — pri
valo nedelsdami pranešti apie tai Vi
daus Reikalų Komisariato įstaigoms.

Asmenis, neatidavusius ginklų ir ne- 
yranešusius apie jų turimus bunkerius 
bei slėptuves, suimti ir teisti kaip ban
ditus.

7. Asmens, žinantieji bunkerių ir 
slėptuvių vietas, nepriklausomai nuo 
to, kur tos slėptuvės būtų, privalo ne
delsdami pranešti apie tai Vidaus Rei
kalų Liaudies Komisariato įstaigoms.

Visus tuos, kurie, žinodami bunkerių 
bei slėptuvių buvimo vietas, nepranešė 
apie tai Vidaus Reikalų Liaudies Ko
misariato įstaigoms, suimti ir teisti kaip 
banditų pagelbininkus.

Lietuvos TSR Vidaus Reikalų 
Liaudies Komisaras 

(Pasirašė)
Generolas majoras Bartašiūnas“.

Įsakymo stilius mums aiškus. Jo 
prasmė taip pat aiški. Iš įsakymo ma
tyti, jog Lietuvoje vyksta ne bet koks 
karas, bet tikras bunkerinis.

provincijoje, taip pat aiškinasi grįžimo 
klausimą ir suinteresuotus informuoja 
per aplinkraštį. Pats Schulzas Lietuvos 
atžvilgiu yra teigiamai nusistatęs ir 
reiškia nuomonę, kad Klaipėdos gyven
tojai apie kokią nors autonomiją ne
turėtų ir svajoti. Jie galėtų būti lai
mingi, kad jie prisiglaudę prie Lietu
vos galėtų ramiai gyventi ir ūkiškai 
klestėti.

Apie galimybes grįžti jis rašo, kad la
bai aprėžtos galimybės yra tam tikro
mis sąlygomis. Kas nori grįžti, turi 
įteikti prašymą pasui gauti ir pridėti 
keturias fotografijas. Tada jis tu.-i eiti 
į stovyklą ir laukti transporto. Kelio 
per Lenkiją nėra ir visi transportai ei
na per Rusiją. Dalis Klaipėdos krašto 
gyventojų išvyko, bet iki šiol dar ne
gauta jokių žinių, kur jie dabar yra. 
Tiesioginio pašto susisiekimo su Klai
pėdos kraštu nėra, tad ir žinių sunku 
gauti.

Laiškai, kurie iš ten atėjo, buvo pa
siųsti Klaipėdoje ar Tilžėje. Pašto ant
spaudo įrašas rusų kalba. Klaipėda lai
koma prie Lietuvos, o Tilžė prie Kara
liaučiaus prijungta. Adresai ant laiškų 
pakartoti rusų kalba.

Rusai galimybes grįžti aiškina įvai
riai. Vieni liepia paduoti prašymus ir 
eiti į stovyklas, o kiti vėl liepia palauk
ti dar kelis mėnesius,nes dabar dar ne-
są laiko užsiiminėti tokiomis smulkme
nomis. J- G.

Grįžtantieji lenkai 
aprūpinami maistu

AP praneša, kad vakarų alij antai, 
susirūpinę esančių vakarų Vokietijos 
zonose 355.000 lenkų grįžimu tėvynėn, 
nutarė visus lenkus, kurie nuo š.m. spa
lių 1 iki gruodžio 31 d. grįš į Lenkiją, 
išduoti 60 dienų maisto racioną.

Šis projektas buvo priimtas UNRRA 
šefo pavaduotojui Cohenui pasiūlius. 
Lenkijos vyriausybė iš savo pusės pa
tikrino grįžtantiems, kad jiems bus su
teiktas visiškas galimumas reabilituo
tis ir tėvynėje įsikurti.

DIENŲ

Rusų emigrantų socialistų revoliucio
nierių žurnalo „Za Svobodu“ (Už lais
vę) redaktorius B. Zenzinov viename 
savo straipsnyje, be kitko, taip rašo: 
„Ne pro šalį bus pastebėti, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės, Anglija ir 
drauge su jomis dar 43 valstybės iki 
šiol nepripažįsta Baltijos Valstybių pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos“.

„Naujienų“ dienraštis š. m. rugsėjo 
18 d. išspausdięs šią žinią savo komen
taruose paskelbė, kad „tai yra faktas, 
kurį publika dažnai užmiršta. Visos 
respublikos Šiaurinėje, Centralinėje, ir 
Pietinėje Amerikoje — jų skaičius yra 
21 — tebelaiko Lietuvos pavergimą ne
teisėtu bolševikų smurto darbu. Tokiu 
pat būdu žiūri į Lietuvos aneksavimą 
Didžioji Britanija ir visos Britų domi
nijos.

Taip pat visa eilė didesnių ir mažes
nių valstybių Europoje, Azijoje ir Af
rikoje.

Lietuvos prijungimą prie Sovietų Są
jungos pripažino tiktai Stalinas, Hitle
ris, Mussolini ir kai kurie jų satelitai. 
Bet Hitlerio ir Mussolinio jau nebėra. 
Petainas, kuris policijos jėga išmetė 
ministerį Klimą iš Lietuvos pasiunti
nybės Paryžiuje ir atidavė jį sovietų 
agentui, šiandien sėdi kalėjime nuteis
tas už savo krašto išdavimą.

Taigi dabar paliko tiktai Stalinas ir 
jo lakinamų „komunistų“ gaujos Lie
tuvos priešų pusėje. Ir pačioje Rusi
joje daugumas žmonių vargiai nori, kad 
Lietuva būtų pavergta. Rusijos liaudis 
svetimų žemių negeidžia. .

SŪKURY
Bukim ausyli ir akyli

Fr. Mauriac yra pasakęs: „Jums ne
turi kilti klausimas, ar reikia politi
kuoti ar ne: politika pati mus griebia 
už gerklės, ar mes jos norime ar ne. 
Ji reikalauja kiekvieną iš mūsų paliu
dyti, kokios mes esame dvasios“. Chur
chill atvirai yra pabrėžęs: „Politika — 
tai pats pirmasis mano pusryčių pa
tiekalas“. Pernai rudenį D- Britanijos 
karalius, vyriausybei pasiūlius, pasky
rė naujų lordų socialistų... opozicijai 
lordų rūmuose sustiprinti (iki tol so
cialistų tebuvo 32, o viso lordų apie 
800). Anglų nuomone, opozicija yra de
mokratijos etiketė- Mintis teišsirutu- 
lioja diskusijų metu.

O kaip antrojoje barikadų pusėje, 
atseit, totalizmo pasaulyje? Lunačars- 
kis, nagrinėjant vieno esero bylą, pa
reiškė: „Šalin rankas nuo revoliucijos, 
politiką jau mes patys padarysime“. 
Dzieržinskis jį papildė: „Šūvis į pakau
šį, va, ir visa politika su opozicija“. 
Savo ruožtu nei Lunačarskis, nei Dzier
žinskis nebuvo originalūs, jie temodifi- 
kavo savo pirmtako Muravjovo politi
nes gaires: „Jie(1863 m. sukilėliai) no
ri politikos? Gerai, duosiu jiems kartu
ves“. Himmler, malšindamas Rdhmo 
pučą, vienos redakcijos atstovui pa
reiškė: „Tai mano pirmoji sąskaita su 
nacionalsocializmo priešais“. Goringas, 
įsakydamas „patvarkyti“ žydus, paste
bėjo: „Aš iš žydų tereikalauju kontri
bucijos“. Tiesa, „kontribucija“ baigda
vosi krematoriumo krosnyje, bet, kaip 
jis Nurnberge teisinosi, čia jau kalti 
„techniškieji nurodymų vykdytojai“ 
(mat, idėjinių priešininkų kankinime ir 
žudyme totalinio rėžimo valdovai lei
džia pasireikšti... privačiai iniciatyvai 
ir sugebėjimams).

Fr. Mauriac politikos reikalą pagrin
džia tuo faktu, kad žmonija yra įvykių 
įstumta į laivą, į kurį veržiasi vanduo, 
vadinasi, kas tokią rimtą valandą į nieką 
nereaguoja, stovi lyg stabo ištiktas ir 
pasyviai laukia, — yra nusikaltėlis, nu
sikalsta prieš bendruomenę ir prieš pa
čią žmogaus prigimtį.

Mes esame DP, ne mūsų žinioje va
dinamoji aukštoji politika, tačiau indi
vidualusis ir bendruomeninis politinis 
budrumas ir sąmonėjimas mums nėra 
draudžiamas. Totaliniuose rėžimuose 
atskiro žmogaus valia, valstybės ir pa
saulio reikalus sprendžiant, yra nerei
kalinga. Ten dirba užkulisiai, o pilie
tis tėra nebylys statistas. Demokrati
nėse valstybėse viešoji opinija vairuo
ja visą gyvenimą. Čia kiekviename žy
gyje yra visų pareigos ir teisės. Napo
leonas nebuvo demokratas, bet jis yra 
gražiai apibrėžęs piliečio — kario pa
reigas. Jis sykį pareiškė, kad kiekvie
nas karys neišeis j maršalus, bet kiek
vienas privalo savo kuprinėje nešioti 
maršalystės ženklus. Istorijos ratas te
besisuka, ir vieną gražią dieną mes iš 
atsargos galime būti pašaukti ir išrink
ti dalyvauti savo tėvynės tvarkyme ir 
valdyme. Kiekvienas darbas yra svar-

Parafrazuojant Pr. Mašioto žodžius, 
žmogus, kuris atsisako nuo politikos, 
yra panašus į silpnakojį ir silpnaregį 
elgetą, kurio lazda, praeinant pro til
tą įkrito į vandenį.

Kas gi yra politika? — Čia galima at
sakyti Dr. Vinco Kudirkos žodžiais (ci
tuojama iš atminties): Turime žinoti, 
kur lietuvis verkia, o kur džiaugias, kur 
alkanas, o kur pats išsiverčiantis ir dar 
kitam padėti galintis, turime žinoti vi
sų darbus ir mintis, idant galėtume ge
riau ateiti tėvynei į pagalbą. Dr. V. 
Kudirkos pasakymą turime papildyti 
šia prasme: Lietuva nėra kur nors vie
nišoj planetoj, ji ant didelio įvykių 
vieškelio, jos reikalai ir skausmas 
tampriai surišti su visos Europos ir vi
so pasaulio gyvybinėmis problemomis. 
Turime atsisakyti nuo siauro parapiji
nio galvojimo ir suprasti, kad mūsų 
Valstybės ir mūsų tautos reikalai spren
džiami, sakysime, sprendžiant Triesto, 
Indijų, Mandžiūrijos, Dunojaus laivi
ninkystės, Vokietijos rytų sienos ir kt. 
klausimus. Dažnas DP, išklausęs radijo 
žinių laidos ir paskaitęs laikraštį, sako: 
„Nieko nauja“ arba „situacija nesikei
čia“. Situacija nesikeičia, bet ne pasau
lio forume, o šitokio pasakymo auto
riaus smegenyse. Ne kiekvienas iš mū
sų gali būti užsienių reikalų ministras 
ar politinis BBC komentatorius, tačiau 
kiekvieno pareiga išmokti suprasti pa
saulio politinių, ekonominių ir kt. įvy
kių raidą. Ypatingai pravartu susipa
žinti su Vakarų demokratijų santvar
ka, su vieneto pareigomis ir įnašu į vi
sos valstybės labą. Reikia stengtis skir
ti esminius ir antraeilius dalykus. Rei
kia pramokti daryti išvadas ir negan
do metu įžvelgti pragiedrulius. Sunkus 
tai, bet būtinas (ir paguodžiantis, ir 
auklėjantis) uždavinys, nes gyvename 
ne šiai dienai ir ne vien sau, bet ben
druomenei, tautai, o per tautą ir visai 
žmonijai. Neatsilikime nuo laiko.

Po citatą
Sį kartą buv. Lietuvos užsienių reikalų 

ministro St. Lozoraičio žodžiai: „Vieno 
jausmo niekados neturi būti mūsų šir
dyje: kad mes esame kuo nors menkes
ni, mažiau garbingi už tuos, kurie turi 
savo imperatorius ar prezidentus, sa
vo namus ir savo gyvenimą. Mes tu
rime teisę pakelta galva žiūrėti tiesiai 
į akis kiekvienam, kurs grįžta iš San 
Francisko, kur mūsų nebuvo, ar kurs 
važiuoja į kitą konferenciją, kur mūsų 

i nebus. Mes galime eiti pakelta galva, 
[nes mūsų garbė — valstybinė, tautinė, 
j asmeninė — nesutepta. Tame, kas įvy
ko Europoj, kas ištiko Lietuvą, kas te
bevyksta Europoj, toje bangoje neteisė
tumo, melo, cinizmo ir nežmoniškumo, 
kuri gręsia paskandinti Europą su jos 
doros sąvokomis ir paskutinėmis svei
ko proto liekanomis, — yra daug kieno 
kaltės, bet nėra nei Lietuvos valstybės, 
nei lietuvių tautos kaltės. Ateis laikas, 
kada mes vėl turėsime savo vietą ir 
savo gyvenimą“. J. Cicėnas.

Kartu generolas MacNarney perspė
ja lenkų tremtinius grįžti kaip galima 
greičiau namo ir prisidėti savo kraštą 
atstatant, nes Amerikos Jungtinėms 
Valstybėms esą būsią negalima visą 
laiką išlaikyti tremtinių stovyklas Vo
kietijoje. Lenkai vis dar sudaro didžiau
sią vakarų Vokietijos srityse tremtinių 
dalį ir todėl jų grįžįmas palengvintų 
likusių tremtinių problemos sprendimą.

bus ir atsakingas,ir visi darbai savyje 
susiję lyg sraigteliai ir rateliai kokiame 
nors didžiuliame mechanizme. Nuo at
skiro piliečio sąmoningumo, pasiauko
jimo ir sugebėjimų priklauso viso rei
kalo ir žygio prasmė ir sėkmė. Nesi- 
orientavimas ir lengvapėdiškumas yra 
baustini kaip sabotažas ir dezercija. 
Gyvenimas eina savo vaga, nespėjan
čių nelaukiama.

PRANCŪZIJOJ UZ SPEKULIACIJĄ 
MIRTIES BAUSMĖ

Įstatymų leidimo rūmai priėmė įsta
tymą, pagal kurį tam tikrais atvejais 
už spekuliaciją galima bausti mirties 
bausme. Pavyzdžiui tokiu atveju, jei 
trečią kartą tenka bausti už spekulia
ciją maisto produktais, skirtais vai
kams. Įstatymas dar turi bįiti patvir
tintas Bidault ir trijų jo ministeriu.
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Taip pasidarėme mes tremtiniais
Į Vakarus nuo Vištyčio, per Vilka

viški, Sakius kirsdama Nemuną ir pa
dalindama Žemaitiją pusiau tiesiasi 
niekeno žemės juosta Lietuvos laukais. 
Abiejose plačios kelių kilometrų juos
tos pusėse dunda patrankos, liepsnoja 
ūkiai, kaimai, miestai, o pačioje nieke
no juostoje mirties laukas, kur tarp 
granatų sudraskytų žmonių lavonų gu
li kritę arkliai, kur tarp nuolatinio pa
trankų gaudesio viešpatauja mirties 
tyla.

Frontas stovi vietoje ir abi pusės 
svaidosi patrankų sviediniais, lyg vai
kai žaistų kamuoliukais. Paukščių ap
leistoje padangėje švaistosi naikintu
vai ir medžioja keliuose gurguoles, pa
vienius vežimus ir žmones. Bet nie
kas nežino, kada visa toji žaidimo su 
ugnimi linija pajudės ir šluos viską, 
kas jai kelyje pasitaikys.

Abiejose ugnies linijos pusėse dvi 
svetimos kariuomenės. Bet abiejose jos 
pusėse taip pat lietuvių tauta. Sveti
mos kariuomenės trypia Lietuvos že
mę, lengva širdim paleidža lietuvių 
tautos turtą pelenais ir varo lietuvius 
iš gimtosios tėviškės pastogės. Vienus 
anoje pusėje į Rytus, kitus šioje pusėje 
j Vakarus. Varo į dvi priešingas pu
ses tolimon svetimon vergijon. Kad va
ro vergijon, tai dar suprantama, bet 
kad tą vergiją vadina išlaisvinimu, tai 
jau lietuviui nebesuprantama, nors ir 
kaip besistengtų jam tai aiškinti.

1941 metų birželio mėnesio 15 d. 
Grindžių kaiman atvažiavo svetimi ka
reiviai ir nežinia kur išsivežė ūkinin
ką Puodžių su visa šeima. Puodžiuvie- 
nė sodinama j sunkvežimi klykė ne sa
vo balsu, vaikai verkė, o Puodžiaus 
veidas buvo pajuodęs kaip žemė. Visi 
Grindžių kaimo ūkininkai pasijuto ne- 
besaugūs, nes juk Puodžius buvo do
ras visų gerbiamas kaimynas, visuo
met blaivus, visiems kaimynams tei
singas, pavyzdingas šeimos tėvas. Už 
ką gi jį kaip kokį nusikaltėli išsivežė? 
Gal už tai, kad jis žmonių visuomet 
buvo renkamas į Apskrities Tarybą, o 
gal už tai, kad jo brolis ten kažkur 
Kaune buvo pulkininkas. Bet gi ne 
Puodžiaus kaltė, kad žmonės jį gerbė 
ir jam pasitikėjo, ne jo kaltė, kad bro
lis prisiekė ginti Tėvynės žemę, juk 
visose žemės tėvynėse yra dešimtys 
tūkstančių pulkininkų, kurie už tai gi
riami, o jų broliai gerbiami. Kuo gi, 
pagaliau, nusikalto Puodžiuvienė ir 
ypač jos vaikeliai, kurių jauniausias 
vos septintą mėnesi bepradėjo? Ne, 
Grindžių kaimo ūkininkams visa tai

Dramatiškosios 1944
buvo nesuprantama, o svetimųjų aiš
kinimas, kad Puodžius buožė, liaudies 
priešas, jų nenuramino, nes keno gi 
priešas galėjo būti mažasis Puodžiukas.

Po to įvykio praėjo ištisi trys me
tai. Per tą laiką Grindžių kaimo ūki
ninkai daug ko pasimokė. Kitų sve
timųjų persekiojami ir spaudžiami jie 
suprato, kad žmogus gali būti kaltas 
ne tik todėl, kad turi pora ha žemės 
daugiau negu išneša atėjūnų nustatyta 
norma, ne tik todėl, kad brolis pulki
ninkas, bet kad užtenka nuslėpti kelis 
kiaušinius ir jau galva gali nusiristi 
nuo pečių, kad užtenka nenusiimti 
prieš svetimąjį kepurės, ir gali būti 
skaudžiai primuštas, kad užtenka, jog 
svetimasis pagautų tavo mintį, ir gali 
atsisėsti į kalėjimą. Daug ko išmoko 
Grindžių kaimo ūkininkai, daug ką su
prato, bet tikėjosi kaip nors visoms 
audroms atsilaikyti.

Kai paskutinę liepos mėnesio naktį 
rytai nušvito gaisrų pašvaistėmis, kai 
rugpiūčio 1 dienos rytą saulė tekėjo 
patrankų šūvių pasveikinta, kai Grin
džių kaimo keliais būreliais ir pavieniai 
1 vakarus traukėsi sunykę ir išvargę 
žalius mundirus dėvį svetimi kareiviai, 
ūkininkai tik galvomis lingavo ir lėtais 
įprastais žingsniais traukė į laukus 
kirsti rugių, kurie anais metais kaip 
tyčia užderėjo tokie gražūs. Visą die
ną žvangėjo dalgiai, linko pakirstos 
auksinės varpos, o rytuose vis artėda
mos dundėjo patrankos ir kaimo kelius 
dengė besitraukiančių karių sukeltos 
dulkės.

Į vakarą, kai bebuvo likusios pasku
tinės pradalgės, viskas lyg aprimo. Tik 
staiga Grindžių kaime pakilo ugnies 
stulpas ir perkūnui trenkus suliepsnojo 
keli pastatai. Pirmąjį sprogimą sekė 
kiti, patrankos dundėjo čia pat kažkur 
už gretimo kaimo. Per ką tik suriš
tus auksinius pėdus iš pakalnės laukais 
pradėjo riedėti vokiečių tankai ir sku
bėjo į ten, iš kur griaudė šūviai. Vis
kas susimaišė.

*
♦ ♦

Temstant Grindžių gyventojai susi
rinko prie savo vežimų išsirikiavusių 
pamiškėje pusė kilometro nuo kaimo į 
vakarus. Iš ganyklų sugaudyti arkliai 
prunkštė, kasė kanopomis žemę ir bau
giai dairėsi į degantį kaimą. Aplink 
vežimus sukinėjosi ūkininkės, kaišioda- 
mos iš ugnies išgelbėtos mantos ryšu
lėlius. Mažesni vaikai laikėsi įsikibę į 
jų sijonus, lyg bijodami pasimesti. Ir 
tik vieni vyrai atrodė ramūs, lėtai kin-

mettį rudens dienos
kydami į vežimus arklius, apžiūrėdami 
pakinktus, ragindami moteris.

— Los, los! — šaukė iš kažkur atsi
radęs lauko žandaras. — Čia viskas bus 
užminuota ir nei vienam pasilikti ne
galima. Kas pasiliks, bus šaudomas!

Nors grindžiškiai vokiškai ir nemo
kėjo, bet šį kartą ir iš piktų žodžių 
ir iš žandaro mostų jie suprato, kad 
turi iš čia išvykti ir važiuoti į vakarus 
kur akys mato. Ir kai už geros va
landos kolona pasijudino, buvo jau vi
siškai sutemę, tik gimtojo kaimo gais
rai švietė kelią į nežinomą ateitį, į be
namių gyvenimą.

— Mama, aš noriu namo, — balsiai 
kažkuriam vežime pravirko kūdikis.

Į jo žodžius atsiliepdamos pradėjo 
raudoti moterys, o vyrai atsuko veidus 
į miško pusę, kad niekas namiškių ne
matytų jų veidų ir akių, ir tyliai pa
tempė vadžias. Vilkstinė pajudėjo.

♦

♦ ♦

Kiekviena diena stūmė žmones vis to
liau į vakarus. Kiekvieną dieną vilks
tines prakošdavo svetimi žandarai ir, 
atrinkę jaunesnius vyrus, atitraukda
vo juos nuo verkiančių motinų, sese
rų, žmonų. Visi žinojo, kad varo juos 
kasti apkasų arba veža į svetimą ka
riuomenę, bet kas gi galėjo tam pasi
priešinti, jei atsakymas į menkiausią 
protestą buvo kulka.

O iš paskos vilkstinių vis slinko fron
to linija. Visą kelią į vakarus lydėjo 
patrankų griausmas, lydėjo rudens lie

Atominės energijos kaina
Paryžius (AP). Harry Winnie Gene

ral Electric vicedirektorius Paryžiuje 
tarptautiniam technikų kongrese pa
reiškė, kad už 1 toną urano reikėtų 
mokėti 15 milijonų dolerių, jei 1 tona 
anglies būtų vertinama penkiais do
leriais.

Jis pareiškė: „Mes žinome, kad prie 
galutino atomo suskaldymo, pasili-tosa- 
vus vieno svaro urano ar plutono ener
gija prilygsta 1.500 tonų sudeginamos 
anglies . atsipalaidavusiai energijai.

Po Winnie paskaitos, kai kurie kon
greso dalyviai nurodė kad Baruchas 
prieš 14 dienų nustatęs, esą atominė 
energija būtų brangesnė už vandens 
jėgainių srovę.

Winnie atsakė: „Kurį laiką, su
prantama, atominės energijos gamyba 
bus brangesnė, tačiau reikia turėti 

tūs ir prasidėjusios žiemos šalčiai, ly
dėjo alkis ir nuovargis, visomis kelių 
atšlaitėmis išsibarstė artimųjų kapai — 
dideli moterų, senelių ir vyrų kapai ir 
maži kūdikių kapeliai. Liūtys nulygi
no jų kapčius, sniego pūgos nudažė bal
ta nekalta spalva, pavasaris paslėpė 
juos sodriose žolėse ir margose gėlėse. 
Nuo jų neliko nė pėdsako.

Bet Grindžių kaimo gyventojai liko. 
Jie ir šiandien gyvena išsibarstę tarp 
mūsų. Gyvena tais pačiais rūpesčiais 
ir tomis pat viltimis. Ir jei šiandien 
kas jų užklausia, kodėl jūs pabėgote, 
jų akyse ir vėl iškyla visi pergyventi 
vaizdai: gimtojo kaimo gaisro pašvais
tės, daug, labai daug pašvaisčių visoje 
Lietuvos žmėje, jų ausyse dunksi kar
tūs armotų šūviai ir spiegtą kulkų gar
sai ir tarp viso to vokiškojo žandaro 
balsas:

— Los, los, čia viskas bus užminuo
ta! Kas pasiliks, šaudysime!

O kai jų kas paklausia, kodėl jūs ne- 
grįžtate, jų akyse atsistoja ankstyvas 
vieno birželio rytas, jie mato tekančią 
saulę, svetimų kareivių apsuptą sunk
vežimį, klykiančią savo kaimynę Puo- 
džiuvienę, verkiančius Puodžiukus ir 
kaip žemė juodą Puodžiaus veidą.

Bet Puodžiaus šeima nebuvo viena, 
tokių šeimų buvo tūkstančiai. Nebuvo 
Lietuvoje ir Grindžių kaimas vienas, 
tokių kaimų buvo taip pat tūkstančiai. 
Ir todėl šiandien mūsų svetimoje že
mėje yra prisirinkusios dešimtys tūks
tančių. Ir todėl mes visi vienokiu ar 
kitokiu būdu taip dramatiškai tai iš
gyvename.

H. B.

kantrybės ir pagalvoti apie tuos de
šimtmečius, kurie išradus ir pritaikius 
praktikai garo mašiną, elektros — mo
torą, telefoną bei elektros šviesą, pri
sidėjo prie mūsų pragyvenitho stan
darto pakėlimo“.

BOZE ESĄS GYVAS
Niu Delhi (AP). Politinės partijos 

„Pirmyn“ darbo komitetas išleido atsi
šaukimą kuriame sakoma, kad Subhas 
Bozė esąs gyvas. „Jis reikalingu lai
ku vėl pasirodys, kad vaduotų Indiją 
nuo svetimųjų priespaudos“, sakoma 
atsišaukime.

Bozė, kuris karo metu dirbo Japo
nijos naudai, prieš metus žuvo per, 
lėktuvo katastrofą Japonijoje. 1939 me- I 
tais jis buvo įkūręs indų bloką „Pir
myn“.

Rusų užsimojimui utominių 
tyrimų srity

Ateinančių metų gegužės 1 d. Rusi
ja numato atidaryti milžinišką atomų 
miestą, įrengtą centrinės Azijos širdy, 
kur bus gaminamos Sovietų atominės 
bombos.

Taip paskutiniame atominių tyrimų 
posėdy pranešė artilerijos generolas 
Torporkovas. Si komisija posėdžiauja 
slaptai ir jai dažniausiai pirmininkau
ja pats Stalinas. Stalinui nedalyvau
jant, pirmininkauja Berija, senas vi
daus reikalų ministeris ir Stalino pati
kėtinis „nepaprastiems ir specialiems 
reikalams“. Tuose susirinkimuose da
lyvauja žymiausi sovietų mokslininkai, 
iš kurių pažymėtinas prof. Kapica, vie
nas žymiausių atomo žinovų.

Iki šiol SSSR buvo trys „tyrimų kom
binatai“, t. y., trys pramonės centrai, 
paskirti atominiams tyrinėjimams. Vie
nas 75 km. nuo Astrachanės, kitas — 
toli šiaurėj, giliuose miškuose, ir tre
čias — Urale. Visi trys centrai bus 
perkelti į numatomąjį atominį miestą.

Šis aglomėratas, kuris būsiąs labai 
panašus į Wellso nupieštą ateities mies
tą ir kuriame gyvens 500.000 darbinin
kų, rengiamas Tadžikistano respubliko
je. Šis miestas turėjo būti baigtas 1948 
m. vasarą, tačiau tai būsią atlikta kur 
kas greičiau. Šio miesto darbininkai 
vadinsis „atominiais darbininkais“ ir 
sudarys atskirą, autonominį darbinin
kų sindikatą- geresniam paslapties iš
laikymui. Pats miestas numatomas pa
vadinti Atomgradu ar, „atsižvelgiant į 
Stalino nuopelnus atominiams tyri
mams“, Stalin-Ata. Tačiau Stalinas at
sisakęs savo vardą duoti miestui, kurio 
tikslai būsią „destruktyvūs“.

Kai dėl modernių karo ginklų ir jų 
gamybos paspartinimo, SSSR paskyrė 
7 milijardų metinę sumą: 5 milijardai 
atominei pramonei, pusantro — labora
torijų darbams ir pusė milijardo rake
tiniams sviediniams.

Atominiame mieste būsią gaminami 
trijų rūšių ginklai:

a) Rusiška atominė bomba, kuri bū
sianti pagerinto tipo — Nagasaki 2.

b) Priešatominiai ginklai, kurių išra
dimas priklauso jaunam rusų inžinie
riui Lukinui, radusiam būdą išsprog
dinti atomines bombas dar nespėjus 
priešui jų išmest iš lėktuvo

c) Raketiniai sviediniai. 1947 m. ge
gužės 7 d. atominė pramonė galėsianti 
pradėti savo darbą pilnu tempu.

(„Samedi-Soir“). ,

(Tęsinys)
Jonas Baisusis buvo didelis fizinės 

jėgos ir energijos sadistas. Jis nužudė 
savo sūnų pats. Jis nebuvo populiarus 
rusų kilmingųjų, bajorų tarpe ir nu
sprendė juos „likviduoti". Šį uždavinį 
jis pavedė opričninkams, suteikdamas 
jiems teisę žudyti pagal jų nuožiūrą 
bajorus, grobti jų žmonas ir savintis jų 
turtą. Šis darbas opričninkams tiko ir, 
kai jau neliko bajorų, ir kad darbas 
nenutrūktų, jie nukreipė savo dėmesį 
į kitas aukas. Kartą jie sistematiškai 
išskerdė didesnę dalį Naugardo gyven
tojų. Maskvos Raudonoje Aikštėje Jo
nas Baisusis yra išviręs ir iškepęs šim
tus jam nepatikusių žmonių, norėda
mas perauklėti savo vaidinius. Tai dė
josi, kai Šekspyras dar buvo gyvas, Ka
ralienė Elžbieta sėdėjo Anglijos soste, 
p Didžioj Charta (Magna Charta) jau 
galiojo 350 metų. Toks yra laiko tar
pas, kuris skiria rusus nuo Vakarų ci
vilizacijos.

Opričinos institucija niekuomet nebu
vo dingusi iš to aparato, kuris valdė 
Rusiją. Jos vardas buvo keičiamas, pa
skutiniojo caro laikais ji buvo pava
dinta Ochrana, kuri buvo netokia žiau
ri kaip oprlčina, bet pats jos pobūdis 
pasiliko nepakitėjęs. Sovietų valdžia 
slaptosios politinės policijos galią iškė
lė į tokią aukštumą, kuri buvo tikrai 
verta Jono virš-Balsioj o.

Prie Lenino ir Stalino ta institucija 
buvo pavadinta iš pradžių čeką, vėliau 
GPU, o dar vėliau — NKVD. Tai krau
ju giminingas opričinai įpėdinis, kuris 
šnipinėjimą išvystė iki meniškos aukš
tumos, milijonais žudė vyrus, moteris 
ir vaikus ir baimė sukaustė visą rusų 
gyvenimą. (Hitlerio Gestapo, sukurta 
pagal Sovietinio GPU pavyzdį, buvo 
taip pat lygiagretus opričinos įpėdinis). 
Jonas-Baisusis ištisais amžiais visų kla
sių rusų buvo laikomas blogio įkūni
jimu, tačiau po to, kai Stalinas pradė
jo 1936-38 m. „valymą“, jo klusnūs 
istorikai ėmė plauti Joną, ir rusų jau
nuomenei šiandien skiepijama, kad Jo
nas buvo kilnus rusų tautos vadas.

Jonas dalino savo aukų žemes, mies
tus ir kaimus savo opričninkams ir iš 
šitų gabių žudikų suorganizavo nau
jovišką teismą. Jis priėmė caro — tik
riau cezario—titulą, bet jis įkūrė fantas
tišką dvarą panašų į vienuolyną, kur op- 
ričninkai vilkėjo juodus rūbus ir kėlė 
triukšmingas ir nešvankias orgijas, pa
įvairintas maldomis. Opričninkai nu-

Susiartinimas su SSSR
tarė, kad jų žemės nuosavybės duos 
daugiau pelno, jeigu ūkininkams, kurie 
jas apdirbo, bus uždrausta kilnotis iš 
vieno ūkio į kitą. Ūkininkų laisvė jau 
buvo žiauriai apkarpyta, bet Jonas 1581 
m. dekretu įpareigojo ūkininkus ir jų 
šeimas visą laiką pasilikti žemės plote, 
kurį jie apdirba, tuo būdu (kurdamas 
visišką baudžiavą. Ši vergijos forma 
nuo negrų vergijos skiriasi tuo, kad 
baudžiauninkai yra pririšti prie žemės, 
bet ne prie savininko. Baudžiauninkai 
negalėjo būti parduoti atskirai be 
žemės.

Kadangi ūkininkai tuo metu sudarė 
didelę gyventojų daugumą, dėl to di
desnė rusų dalis virto baudžiauninkais. 
Iš šitos vergijos jie buvo išlaisvinti tik 
1861 m. kovo 3 d., viena diena prieš 
pirmąją Abraomo Linkolno įžanginę 
kalbą, perimant jam prezidento parei
gas, Tuo būdu ištisus 280 metų, ilgiau, 
nčgu truko nuo Virginijos kolonizacijos 
iki Linkolno prezidentavimo kadencijos 
pradžios, Rusijos masės gyveno sąly
gose, vos geresnėse, bet dažnais atve
jais ir blogesnėse, kaip vergai negrai 
Amerikoje.

CARISTINIAI PENKMEČIŲ PLANAI
Verždamiesi Atlanto kryptimi, jie su

tiko daug atkaklesnį pasipriešinimą. Jie 
susidūrė su Vakarų civilizacija, kuri 
buvo visapusiškai aukštesnė, negu jų, 
Ir jie tegalėjo nedaug pažengti priekin, 
nes patys buvo „atsilikę“.

Petras Didysis, sumanus caras, val
dęs nuo 1682 - 1725 m. pasiryžo panai
kinti tą „atsilikimą“, įskiepydamas sa
vo nepaslankiems pavaldiniams euro- 
oietišką darbštumą. Jis lankėsi Vakarų 
Europoje ir studijavo pramoninę tech
niką. Europos civilizacija buvo nepa
prastai aukšto lygio. Liudvikas XIV 
Prancūzijos karalius iš savo Versalio 
Rūmų valdė kraštą, pasiekusį aukš
čiausią kultūros ir gerovės laipsnį po 
Romos imperijos žlugimo.

Petras buvo labai energingas, inte
ligentiškas ir kietas vyras - jis savo 
paties sūnų užkankino miltinai - ir 
buvo pasiryžęs bet kokia kaina sueu- 
ropinti Rusijos ekonominį gyvenimą 
norėdamas pakelti krašto karinį pajė
gumą. Bet, pasak didžiojo rusų istoriko:

W. C. BULITAS

„Jo visi geri darbai buvo atlikti su 
atstumiančiu smarkumu. Petro refor
mos buvo despotizmo kova su tau
ta ir jos rambumu. Jis tikėjosi 
grąsinimais iššaukti pavergtoje visuo
menėje veiklumą ir vergus laikančios 
aristokratijos pagalba, pradėti švietimo 
darbą, kaip būtiną socialinio veiklumo 
sąlygą. Jis troško, kad vergas, pasilik
damas ir toliau vergu, dirbtų sąžinin
gai ir laisvai. Prieštaravimai tarp des
potizmo ir laisvės, tarp švietimo ir 
vergijos - tai užburtas ratas, mįslė, ku
rią mes sprendžiame jau du šimtme
čiai nuo Petro laikų ir kuri dar neiš
spręsta“.

Stalinas dabar mėgina ją išspręsti. 
Petro planai buvo Stalino penkmečių 
pirmtakūnai. Petras, kaip ir Stalinas, 
primetė juos savo abejingiems valdi
niams jėgos ir egzekucijų pagalba. 
Petras įkūrė kelių rūšių pramonę, mo
dernizavo" kariuomenę, jam pavyko su
kurti pirmąjį Rusijos laivyną. Kaip ir 
Petras, Stalinas tapo „civilizacijos 
apaštalu su bizūnu rankoje“.

Petras siekė „lango Į Europą“ — tai 
buvo pirmasis jo žingsnis į Vakarus. 
Jis perkėlė savo sostinę iš Maskvos į 
pelkes, supančias Nevos upę ir ten ant 
polių pastatė St.Petersburgą, dabar va
dinamą Leningradu. Siekdamas išlai
kyti ir padidinti šį „langą į Europą“, 
jis 1721 m. sumušė švedus, prisijungė 
Ingriją, Estiją, Livoniją ir dalį Kare
lijos bei Suomijos.

Petras nebuvo bažnyčiai toks malo
nus, kaip mongoliškieji chanai. Kai’ 
Maskvos Patriarchas, dvasinis Orto
doksų bažnyčios vadas, pasipriešino jo 
reformoms, jis panaikino patriarchatą 
ir jo vietoje įkūrė Valdžios įstaigą, pa
vadintą Šventuoju Sinodu. Taip Petras 
pajungė bažnyčią savo kontrolėn, kaip 
ir Stalinas, sudarydamas prie sovietų 
vyriausybės Komitetą Ortodoksų Baž
nyčios reikalams, kurios pirmininkas 
yra tarytum sovietų komisaras Dievui.

Petro įpėdiniai tęsė jo pastangas su
stiprinti savo despotiškąją valdžią ii' 
kariuomenę, ugdydami Rusijoje Euro
pos mokslą ir pramonę. Katrinos Di-i

džiosios laikais, nuo 1762 - 1796 m., ru
siškojo dv,aro išorė buvo europiškai 
puošni, bet už to fasado rusų ūkinin
kas ir toliau gyveno purve, skurde ir 
baudžiavoje.

Katrina troško karinės garbės. Ji 
slapta parengė drąsų puolimo planą. 
Jos pirmasis tikslas buvo pagrobti 
Juodosios Jūros pakraščius, Balkanus 
ir Konstantinopolį. Ji užpuolė Turkiją 
ir laimėjo daug teritorijos, bet negavo 
Konstantinopolio. Antruoju grobiu bu
vo numatyta Lenkija.

Lenkija, tuo metu 11-os milijonų gy
ventojų valstybė, nuo 1493 m. turėjo 
parlamentą. Bet, siekdami perdėtai iš
plėsti asmens laisvę, lenkai įstatymi
niams valdžios organams buvo davę 
neribotą galią vykdomosios valdžios at
žvilgiu, tuo būdu padarydami šią per 
silpną organizuoti valstybės gynimą. 
Dėl to Katrinos agentams ir kariuome
nei buvo nesunku užkariauti Lenkiją. 
Norėdama išvengti karo su Prūsija ir 
Austrija, ji padarė jas ’savo nusikalti
mo bendrininkais ir drauge pasidalino 
Lenkiją; pirmą sykį 1772 m., vėliau 
1793 m. ir pagaliau 17p5 m. po didvy
riškos visų luomų lenkų kovos už savo 
laisvę. Lenkijos vardas buvo visai iš
brauktas iš Europos žemėlapio.

Rusija pasiėmė, didžiąją krašto dalį, 
bet pamatė, kad Lenkiją suvirškinti 
sunku. Lenkų tautinio himno žodžiai 
„Lenkija nemirė, kol mes gyvename“ 
tapo kiekvieno lenko motto. Sunku 
mongolų chanų išrastos Uranijos siste
mos pagalba valdyti žmones, kurie bent 
kiek pažino laisvę. Ir Katrinos Didžio
sios sūnėnas Aleksandras I buvo pri
verstas svarstyti lenkų konstitucijos 
reikalavimus. 1815 m. Aleksandras ją 
davė lenkams. Ji sujungė Lenkiją su 
Rusija caro asmenyje, bet garantavo 
lenkams politinę neliečiamybę, parla
mentą, spaudos laisvę ir teisę naudo
tis savo vėliava.

Tačiau caro valdiniai rusai buvo ne
patenkinti, kad nugalėtiesiems lenkams 
suteikta tokios teisės, kurių neturėjo 
nugalėtojai rusai. Tai tikrai buvo keis
tas prieštaravimas, ir rusai pradėjo rei
kalauti panašių teisių. 1832 m., po len
kų maišto, rusų autokratija išsprendė 

iį prieštaravimą tikrai būdingai. Užuot 

suteikus rusams tas pačias teises, ku
rias tuo metu turėjo lenkai, lenkų 
konstitucija buvo panaikinta.1 Tuo pa
siektas išlyginimas rusų lygio—žemes
nio prasme, kurį kada nors patyrė 
lenkai.

Sir Bernard Pares, tyrinėdamas 1832 
m. įvykius, gilia tiesa rašo: „Lenkija 
visiškai atiteko biurokratiškon rusų 
valdžion. Atrodė, kad Rusija gali susi
doroti su Lenkija tik sugriaudama jos 
civilizaciją“. 1918 m. Lenkija vėl at
gavo nepriklausomybę. 1939 m. ji vėl 
išnyko iš žemėlapio, po bendro Hit
lerio ir Stalino kariuomenių puolimo. 
Dvi totalinės diktatūros pasiglemžė jos 
kūną. Ta proga Stalinas telegrafavo 
von Ribbentropui: „Vokietijos ir So
vietų Sąjungos tautų draugystė, suce
mentuota krauju, yra tikrai pastovi ir 
tvirta“.

Šiuo metu rusų kariuomenė yra už
ėmus visą Lenkiją. Varšuvoje paso
dinta marijonetinė vyriausybė, kontro
liuojama iš Maskvos. Ir, deja, nėra pa
grindo tikėti, kad rusai šiandien būtų 
daugiau, negu prieš 114 metų linkę su
teikti lenkams tokias teisei kokių iki 
šiol dar nėra gavę patys Sovietų Ru
sijos gyventojai. Rusai šiandien gy
vena despotizmo valdžioje, kurio auto
ritetas, paremtas slaptąja policija ir 
egzekuciniais būriais. Si, slaptoji po
licija ir egzekuciniai būriai šiuo metu 
viešpatauja Lenkijoje. Jokia lenkų vy
riausybė negalės jais atsikratyti, nebent 
tokiomis priemonėmis, kurias Rusijoj 
diktatorius pavadintų provokuojančio
mis ir antirusiškomis. Šiandien, kaip 
ir 1832 metais, pasitvirtina, kad 
Rusija gali išlaikyti Lenkiją tik 
griaudama jos civilizaciją. Tas pats 
tinka ir Estijai, Latvijai, Lietuvai, 
Rumunijai, Vengrijai, Bulgarijai, Ju
goslavijai, Austrijai, Čekoslovakijai ir 
Vokietijai. Negailestinga Kremliaus 
akis gali atskirti tik baudžiauninkus ir 
priešus; ir jeigu Rusijos kaimynai ne
nori būti vienais tų dviejų, jie turi ap
siprasti būti laikomais antraisiais. Jų 
civilizacijos griuvimo, gyvenimo lygio 
ir laisvės mažinimo iki Sovietų Sąjun
gos lygio vyksmas rieda pilnu tempu. 
Mes juos išgelbėjome nuo savo priešų. 
Iki šiol mes nesiėmėme rimtesnių žy
gių apsaugoti juos nuo savo draugų 
rusų, pasirašiusių Atlanto Chartą.

(Bus daugiau)
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nuo Tilžės iki Detmoldo
(Dr. Vydūno kelias į Vakarus)

Jau nuo 1933 m. Prūsų lietuvių gy
venimas Tilžėje palaipsniui sunkėjo: 
įsisteigusios draugijos, leidžiami laik
raščiai pajuto spaudimą iš Hitlerio val
džios. Tuo būdu su laiku buvo visos 
draugijos, vaikų darželiai uždaryti, lie
tuviai išblaškyti iš Tilžės. Nutilo Gie
dotojų Draugijos choras, 40 metų kė
lęs savo dainomis tautinę sąmonę, vai
dintojai nebepasirodė scenoje, apskri
tai, visas tautinis Prūsų lietuvių gyve
nimas apmirė.

1938 m. prisikabino naciai prie Dr. 
Vydūno neva dėl jo nusižengimo prieš 
devizų įstatymą ir įmetė kalėjiman. 
Sveikatai labai pairus, naciai paleidžia 
Dr. Vydūną iš jo, kad pasaulio akyse 
nebūtų pasmerkti. Spiaudymas, langų 
daužymas, koliojimas lydėjo žmonišku
mo Skelbėją. Visa, kas lietuviška, bu
vo niekinama, persekiojama. Todėl Dr. 
Vydūnas pasidarė vienuoliu, nė keno 
nelankomas. Praeidavo ištisos savai
tės, ir niekas pas jį neateidavo, jis leis
davo dienas vienatvėje.

Karui prasidėjus, dar paaštrėjo gy
venimas. Visi lietuviai ištremiami iš 
Tilžės. Tik lietuviškumo aukuro Sau
gotojui pasisekė joje išsilaikyti iki 1944 
m. spalių 2 d. Dėl smarkaus bombar
davimo ir fronto artėjimo Dr. Vydū
nas galutinai apleidžia Tilžę ir išvyks
ta į Povarbių dvarą (Kr. Samland, ne
toli Karaliaučiaus) pas p. Goertz’ą .ku
rio vaikus mokydamas gauna pastogę 
ir maistą. Žiemos metu dar čiuožia ant 
ledo ir daug rašo bei skaito.

Vos keturis mėnesius čia pagyve
nęs, 1945 m. sausio 26 d. išvyksta kar
tu su dvarininko šeima į Vakarus ark-, 
liais. Tenka įvairių sunkumų pakęsti 
dėl šalčio ir karo audros. Dvi savaites 
prasivažinėja po karo katilą ir atvyks
ta į Neukuhren, o iš čia vasario 9 d. 
kelionė tęsiama laivu. Bet einant tam
soj į laivą įvyksta čia didelė nelaimė: 
Dr. Vydūnas nubloškiamas jūron ir tik 
paskutinį akimirksnį dviejų jūrininkų 
liko išgelbėtas. Per Piliavą atvyksta 
iki Neufahrwasser, netoli Dancigo. Kai
linių, šiltos kepurės ir pirštinių nebe- 
grąžino jam jūrininkai, o greit nuva
ro nuo laivo. Iš čia tęsia kelionę trau
kiniu per Schlavę į Rugenwalde (Po
meranijoje), kurioje išgyvena nuo 1945 
m. vasario 12 d. iki balandžio 2 d. Čia 
užeina bolševikų kariuomenė. Dr. Vy
dūnas nebetenka visų savo brangiųjų 
daiktų. Protarpiais dar prišoka rašyti 
savo išgyvenimus ir kitokius straips
nius Jam ir kitiems lietuviams įsako
ma vykti Lietuvos kryptimi. Tad ark
liais važiuoja lenko Stanislovo Kapa- 
novičiaus lydimas 150 km. keturias die
nas; triskart arkliai buvo vis prastes
niais pakeisti, kol galiausia visai bolše-
vikai nebegrąžino ir Dr. Vydūnas liko 
gyventi Eickfiere, Schlochau apskrity.

Čia gyveno nuo 1945.4.6 iki 1946.7.17. 
Daug vargo. ir nelaimių pernešęs, lai
kėsi sveikatos atžvilgiu neblogai. Bet 
nuo 1946 m. gegužės 2 d. jo sveikata 
visai pakirsta, nes, daimonams šėlstant, 
79 metus eidamas buvo žiauriai sumuš
tas ir visą savaitę negalėjo nė kojos iš
kelti iš lovos. Be to, apiplėštas neteko 
pinigų, rūbų, apavo ir paskutiniojo 
plunksnakočio, kurio ypač gailėjo ne
begalėdamas daugiau rašyti. Jam pa
gauti daimonai bus ypatingai pasisten
gę. Nuo sumušimo buvo apkurtęs, da
bar apkurtimas praeina, bet kūnas dar 
sumušimo žymių pilnas. „Daimonai 
reiškėsi stipriau žmonėmis, kuriuos su
tikau“, sako jis.

Geriems žmonėms padedant, jam pa
siseka išvykti iš nesvetingos Pomera
nijos per Stettiną. Čia jis nuo š. m. 
liepos 18 d. iki rugpiūčio 4 d., ant ce
mentinių grindų gulėdamas ir labai 
blogai misdamas, išgyvena sunkias pe
reinamojo lagerio dienas. S. m. rug-

Kultūrinio gyvenimo 
naujienos

NAUJI LIETUVIŲ LITERATŪROS 
LEIDINIAI AMERIKOJE

Bostone viename rinkinyje spausdi
nama visa lietuviškoji Jurgio Baltru
šaičio poezija. Šis rinkinys apima abu 
„Ašarų Vainikus“, „Aukuro Dūmus“, 
ilgesnę poemėlę „Žiurkės Įkurtuves“ 
ir dar keletą fragmentų. Šis Jurgio 
Baltrušaičio poezijos rinkinys turės per 
200 psl. Ligi šiol iš tos poezijos Lietu
voje tebuvo išspausdinta tik pirmoji 
dalis „Ašarų Vainiko“ ir „Žiurkės 
Įkurtuvės“. Šį rinkinį spaudai paruo
šė poetas Dr. J. Aistis.

Beletristas, keletos knygų autorius 
Antanas Vaičiulaitis, nuo pirmosios 
bolševikų okupacijos gyvenąs ir ten re
daguojąs „Amerikos“ savaitraštį, spaus
dina savo novelių rinkinį „Kur Bakū
žė Samanota“. Rinkinys ketinama iš
leisti iki šių metų pabaigos.

Poetas Jonas Kuosa-Aleksandriškis- 
J. Aistis, Paryžiuje baigęs aukštuosius 
mokslus daktaro laipsniu ir šį pavasarį 
išvykęs į Jungtines Amerikos Valsty
bes, ten spausdina naujausios savo po
ezijos linkinį „Nemuno Ilgesys“. 

piūčio 5 d. iš transporto traukinio jį, 
kaipo nusilpusį ir visokių negerovių 
nukankintą Lūbecke išsodina ir pagul
do vokiečių ligoninėje, kur gydytojo ir 
seselių prižitaimas greit atkunta. Jau 
rugpiūčio 6 d. rašė jis Hamburgo lietu
viams, bet negaudamas atsakymo, rug
piūčio 13 d. kreipiasi į anglų komen
dantą Lūbecke raštu, kad suvestų su 
lietuviais į santykius. „Skautų Aido“ 
redaktorius iš Detmoldo rugpiūčio 14 
d. pirmasis iš mūsų bendruomenės ap
lanko ir pasveikina Dr. Vydūną Lū
becke.

Nuo šios dienos prasideda lengvesnis 
gyvenimas. Lūbecko skautai ir lietu
vių bendruomenė nuoširdžiai jį ima 
globoti. Greit jis atkunta ir Lūbecke 
skautams laikė paskaitą „Zmoniškėji- 
mo takas“ tunto metinių proga. Kitą 
paskaitą „Kas yra žmogus“ laikė Lū
becko lietuvių bendruomenei. Bet gu
lėti 10-čiai asmenų viename ligoninės 
kambary buvo jam per sunku. Todėl 
savo bičiulio kviečiamas rugsėjo 4 d. 
rašytojo F. Kiršos lydimas atvyko Det- 
moldan (jo dabartinis adresas: Dr. Vy
dūnas, 21a Detmold, Wiesenstr. 5), kur 
anglų zonos rašytojų valandoje lietu
vių gimnazijoj kalbėjo tema „Pagrin
dinė sąlyga tautos laisvei įgyti“.

Daimonų persekiotas ir palaužta 
sveikata Dr. Vydūnas vėl grįžo į mūsų 
tarpą ir gyvena Detmolde. Vakarais 
galima jį matyti vaikštinėjantį parke 
savo bičiulio lydimą. Žmona ir keturi 
broliai yra mirę. Dvi sesers gyvena 
Berlyne, o apie dar vieną brolį neturi 
jokios žinios.

Bėgimo į Vakarus metu parašė štai 
ką: 1. Daimonams paliktas, 2. Taures
nio žmoniškumo užtekėjimas (Kada ka
rų nebebus), 3. Atminimai ir svarsty
mai tikybiško žmogaus, 4. Gyvybė, gy
vybės dėsniai ir žmogus, 5. Aisčių ti
kyba, 6. Die grosse Frage im gegen- 
wartigen Menschheitserlebnis, 7. Die 
Religion in Jahrtausenden der Mensch - 
heitsgeschichte.

Iš anksčiau nespausdinti rankraščiai: 
1. Kalėjimas, laisvėjimas, 2. Tautinis 
susipratimas Prūsų Lietuvoj, 3. Bhaga- 
vad Gitą. Palaiminančioji giesmė. Ver
timas iš sanskrito kalbos. 4. Ein Nach- 
lass schlichter litauischer Menschen. 
Karui prasidėjus buvo atspausdintas 
per 300 psl. veikalas „Žmonijos sąmo
ningumas“, bet nacių neleistas platinti. 
Ne visus rankraščius turi jis su savim, 
gal, jie nepražus.

Detmolde gyvendamas jis jau parašė 
spaudai įvairių straipsnių. Mes džiau
giamės ir linkime mūsų brangiam Tau
tos Žadintojui sveikatos ir jėgų, sugrį
žusiam į mūsų tarpą! Ant. Krausas

DVIEJŲ KAIMŲ ISTORIJA
ANTANAS VAIČIULAITIS

(Tęsinys)
Nūn teta žindė savo Vincelį prie vie

nos krūties, o Uršuliukę prie antros ir 
linksmai kalbėjo sau: „Gi jei man pa
čiai būtų dvynukai atsiradę!...“

Reikėjo moteriškei linksmybės ir drą
sos. Kaip du bičių pakiršinti aviliai, 
suūžė, suerzėjo abu kaimai.

— Mergos vaikas! Benkartukas! — 
šaukė ištisą mėnesį nuo vieno kaimo 
ligi kito, tartum ėmę puls ir išdraskys 
Žvirblienės lizdelį. o ją pačią šunimis 
užpiudys.

— Šlovę nuplėšė, visiems mums šlo
vę. nuplėšė! — klegėjo abiejų kaimų 
bobos ir, susitikusios vieškely ar šven
toriuj Žvirblienę, nosis nusukdavo į 
šalį ir kuri dar nusispiaudavo.

Teta kantriai penėjo maželius ir pir
miausia numaldė savo vyrą. Rėkė jis 
iš pradžių, iš lovos išsivijo, bet atlyžo 
matydamas, kaip kas mėnesis ateina 
popieriukas tai pienučiui, tai Uršuliu- 
kės drabužėliams, ir taip per dvejus 
metus, kol vieną dieną pasiekė žinia, 
kad mama toli ten; apie Naumiestį, mi
rusi plaučių uždegimų. Per tą laiką 
Žvirblis buvo jau prijunkęs prie naš
laitės ir net pamilęs ją labiau už savo 
v aikus, nes visi keturi jie buvo berniu
kai, o čia, matai, mergytės balsiukas 
čiauškėjo.

Antras krimto Ramanauskų dėdė. 
Krimto senį per visą amželį žmona, o 
paskutiniu laiku galvą jam balzgino ji 
su Uršyte: „Akių neturiu kur dėti, kai 
susitinku klebonėlį, — tokia gėda, to
kia gėda! Stuobry tu, susitaręs su kai
mu, negalėjai tą mergytę išsiųsti į val
džios prieglaudą?“

Taip ji birbė dieną ir naktį, kaip vi
nį po vinies į sieną kalė. Jos vyras tik 
nušvirkšdavo seiles kur į kampą, neiš- 
siėmęs iš dantų pypkės, lyg žmona 
bumbėtų ne jam, o pečiui ar luboms.

Važiavo kartą senis iš malūno, ant 
miltinų maišų aukštai išsižergęs. Diena 
buvo mėlyna, o vėjas pūtė ir vėdavo 
dvišaką Ramanauskų dėdės barzdą, net 
miela pažiūrėti!

Ties Žvirblienės lūšnele timptelėjo

Lietuva vokiečių okupacijos metu
ANTINACIŠKOS DAINOS

Kas suminės visus lietuvio vargus, 
visą priespaudą, visus persekiojimus ir 
kančias, kurias lietuviams teko pakelti 
vokiečių okupacijos metais Lietuvoje. 
Kiekvienas Lietuvos kampelis turi daug 
ką papasakoti ir daug ką parodyti iš 
vokiečių okupantų žiaurumo aktų. Vie
nur okupantai buvo išvarę ūkininkus 
iš savo gimtųjų laukų ir atidavę juos 
su visais ūkio trobesiais, visais gyvu
liais ir padargais vokiečiams kolonis
tams. Kitur vėl masiniai sugaudę 
jaunimą išvežę į Vokietiją priversti
niems darbams. Dar kitoje vietoje . už 
duoklių neatidavimą sušaudę visą eilę 
ūkininkų, o sušaudytųjų šeimas iš ūkių 
išvarę.

Nėra Lietuvoje miesto, nėra mieste
lio, ties kuriais nebūtų masinių žudy
nių įsitikinimų guli užkasti tūkstančiai 
žinomų žmonių kapų. Ten vokiečių 
nužudyti dėl rasės, tikėjimo ar politi
nių įsitikinimų guli užkasti tūkstančiai 
Lietuvos žmonių. Daug, labai daug 
kančių ir aukų pareikalavo iš Lietuvos 
žiauri vokiečių okupacija paskutinio 
karo metu. Reikia tikėtis, ateis laikas 
ir visi okupantų žiaurumo ir žudynių 
aktai bus savo laiku kruopščiai surinkti, 
aprašyti ir paskelbti. Šiuo gi tarpu 
pasitenkinkime aprašę, kaip gyveno 
lietuviai vokiečių okupacijos metu Uk
mergėje ir jos apylinkėse ir kaip jie į 
viską reagavo.

Vokiečiams okupavus Lietuvą; Uk
mergės miestas su apylinkėmis, kaip ir 
visa likusioji Lietuva, smarkiai prieš 
okupantus judėjo. Pačioje Ukmergėje 
buvo leidžiamas pogrindyje rotatoriumi 
spausdinamas laikraštis „Į Kovą“. Laik
raštis spausdino žinias apie politinę pa
dėtį iš Londono ir Šveicarijos radio ir 
kėlė viešumon okupantų darbus. Taip 
pat smarkiai buvo visoje apylinkėje 
platinami kitose Lietuvos vietose iš
einantieji spaustuvėse ir rotatoriais 
spausdinti laikraščiai: „Nepriklausoma 
Lietuva“, „Į Laisvę“, „Kuntaplis“ ir ki
ti Patys ukmergiškiai rotatoriumi dar 
spausdino įvairias priešvokiškas dainas. 
Per paštą jos buvo siuntinėjamos vi
soms įstaigoms ir žinomiems vokiečių 
pataikūnams. Gi šiaip visi lietuviai jas 
beveik visas mokėjo mintinai ir daina
vo kiekvienai progai pasitaikius.

Ypač ukmergiškius spaudė du vokie
čių pareigūnai: ūkio vadovas, kuria 
ūkininkus smarkiai persekiojo už duok
lių neatidavimą ir jam uoliai padėjęs 
žandaras Pydė, dar ukmergiškių „Pa- 
cuku“ vadinamas. Taip jau ir Geštapas 
čia sekė kiekvieną padoresnį lietuvį.

Žandarą Pydę pažinojo ne tik Uk
mergės, bet ir kitos Lietuvos apskritys:

senis arklius, nusikriošino nuo maišų 
ir žengė į pirkutę niurnėdamas: „Ot, 
ir turėsiu ko pasakoti savo bobai“.

Jis taip ir įgriuvo pas Žvirblienę su 
botagu saujoj, su miltuota sėdyne, pu
sėtinai išgąsdindamas tetą.

— Che, che, che, — iš pat vidurių 
gilumos storu balsu nusikikeno senis.

Nusijuokęs apsidairė pirkioj ir tarė:
— Atėjau pasižiūrėti augintinės. Gal 

marti bus, kai prakus.
Mergytė senio neišsigando. Kai dėdė 

pasilenkė prie jos ir pakylėjo už pa
žastų, ji linksmai krykštė ir ištiesė ran
kutes į sidabrinę laikrodžio grandinėlę. 
Ramanauskas davė jai pasiklausyti, 
kaip laikrodis tiksena, parodė, kaip se
kundžių rodyklė bėga, ir išbuvo pas 
tetą tol, kol arkliams nusibodo laukti 
ant kelio ir kol jie, vienas į vieną, ki
tas į antrą pusę traukdami, įvažiavo J 
griovį ir išlaužė Žvirblienės daržo tvorą.

Vėl ūžė abu kaimai, vėl senė Rama
nauskienė skambėjo, kaip Didvyžių 
varpas, kol kelis mėnesius rėkus, pati 
neiškentė ir nuplevėsavo tiesiai per lau
kus pas Žvirblius, pakeliui grūmodama:

— Išdėsiu Į akis teisybę! Išdėsiu...
Narsi, lyg muštynėms pasirengus, 

pravėrė ji tetos duris ir likosi nuste- 
rus prie slenksčio.

Buvo jau pavakarė. Žemoj pirkutėj, 
smėliu išbarstytoj, ant grindų sėdėjo du 
švarūs, bet skurdžiai aprengti vaiku
čiai. Jie žaidė, akmenukus žarstydami, 
o saulė pro langą mušė spindulių stul
pą į aslą ir į papurusias abiejų maže
lių galvutes.

Senė pasitrynė akis, dar giliau Įkišo, 
lyg gervė, galvą pro duris ir vis nega
lėjo atitokti, — monai čia koki, gal vai
denas! Jai dingojos, lyg du balti ange
liukai ten būtų sėdėję ir akmenėlius ri
dinėję, abu toki dailūs, abu toki tylūs, 
abu su papurusiais plaukais, užlietais 
vakarinės saulės spindulių.

— O ta vargšelė — tai našlaitėlė, — 
atsidūsėjo senoji.

Kai Į tą tarpą grįžo karvę pamelžus 
Žvirblienė, viešnia puolė jai į glėbį, iš- 
sibučiavo abi ir kalbėjo, skundėsi ir 
bėdas rokavo jos ligi vėlos naktelės.
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J. ZIEGELĖ

Utenos, Zarasų. Tai buvo itin pasiu
tęs vokietis, kuris vįsais keliais snasti- 
nėdavo motociklu, gaudydamas jaunus 
vyrus Reicho darbams, atiminėdamas iš 
ūkininkų arklius, karves, kiaules ir 
įvairius ūkio produktus. Porą kartų 
prietemoje ukmergiškiams pavyko šitą 
žandarą apmušti lazdomis ir akmeni
mis. Žandarui teko kurį laiką pagu
lėti, o ukmergiškiai tuoj pasijuto drą
sesni. Motinos galėjo vaikams, lankan
tiems gimnaziją, pristatyti maistą; jau
ni vyrai ateidavo į miestelį pasiimti 
slaptos spaudos platinti, net moterėlės 
įsidrąsinusios atnešdavo į Ukmergę 
kiaušinių ir sūrių. Turgus buvo už
draustas, nes vokiečiai nenorėjo, kad 
kaimas pristatytų miestui bet kokius 
maisto produktus.

Už priespausdą ir persekiojimus uk
mergiškiai atsilygindavo vokiečiams 
okupantams dainomis:
„Pribūkit lietuviai ant padėjimo, 
Užpuolė prūsokai, tegu velnias ima. 
Rentelno šaika švaistosi po Kauną, 
Geresnius čebatus lietuviui nuauna.

Ir ne vienai moterėlei, benešančiai sūrį, 
Su durtuvu ranką ir rūbus pradūrė“.
, Atsiliepdami į duokles, kurių įvyk
dymas vokiečių visu griežtumu ir re
presijomis buvo reikalaujamas, ukmer
giškiai sudėjo dainą, kurioje žymu pa
šiepiančio jumoro:
„Liūdnai kriukuoja ponas bekonas 
Ir jo pilvukas, kaip visų plonas.

Karvės muroja, ėsdamos šieną, 
Sunku išduoti lig normai pieną.

Skundžiasi vištos, gaidžiai ant kiemo 
Reiks dėt kiaušiniai po du į dieną“.

Bet ypač visus kankino Geštapas su 
jo gausiais šnipais. Kiekvienas lietuvis 
buvo prieš vokiečius okupantus nusi
statęs, kiekvienas jei neveikė aktyviai 
pogrindžio judėjime, tai visą laiką pa
syviai priešinosi visiems nacių potvar
kiams, vengė atidavinėti duokles, žan
darų ir geštapininkų gaudomas slap
stėsi miškuose, bet nesidavė nei į ka
riuomenę imamas nei darbams į Rėi- 
chą vežamas. Žmonės dainavo:
„Sveikas būk, Hitlerį, žmonių skerdike, 
Sveiki, rudmarškiniai, plėšikaųt atvykę.

Tegul bus prakeiktas komisaras Lohse, 
Kad per jį lietuviai į kalėjimus drožia“.

Tačiau ne vien" nusiskundimas na
ciais, ne vien jų potvarkių pašiepimas

Išeidama Ramanauskienė giliai iš si
jono išsitraukė skarelę, atkrapštė maz
gą ir įbruko Žvirblienei popieriuką, pa
kuždomis įgraudendama.

— Šiukštu, mano seniui neprasižiok... 
Primuštų mane. Ant cukriuko mažytei, 
ant cukriuko...

Vėl senoji pasakojo naują gandą vi
sam kaimui, vis prikergdama:

— Kaip du angeliukai, sėdi jie asloj 
ir žaidžia akmenėliais. Tai kad jau su
spaudė man širdį, kad suspaudė...

4
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alyvos, išskrido strazdai ir vėl grįžo. 
Uršulytė žengė į pasaulį. Lakstė ji su 
vaikais Žvirblių kieme ir daržely tarp 
lysių, o per gegužines giesmes atėjo 
prie koplytėlės su puokštele rankoj ir 
gėles padėjo Dievuliui po kojų.

Per Sekmines ją nusivedė į bažnyčią, 
į atlaidus Vilkavišky. Mažoji pakilo tą 
dieną saulei tekant ir pirmiesiems vy
turiams sučirenus. Ji girdėjo, kaip sode 
ir laukuose paukščiai vienas po kito 
sučiulbo ir kaip visų aplinkinių kaimų 
ganyklose piemenukai iš visos gerklės 
šaukė, vieni ant kitų olodami. Mergai
tė nusiprausė šaltu vandeniu prie lovio, 
susišukavo ir, apsivilkus šlebutę, laukė, 
kada reikės eiti. Per tą laiką, kol kiti 
išsirengė, saulė jau pakopė viršum sto
gų, ir gandras, kelias eiles sulekiojęs 
Į pievas, snaudė lizde.

Žengė Žvirblis su žmona ir keturiais 
sūnumis vieškeliu, vesdamiesi Uršuliu
kę. Jai visa atrodė gražu, šventa ir 
nepaprasta — ir tos beržų šakomis ap
kaišytos pirkios, ir vyturėlių čirenimas, 
ir žibančios ūkininkų bričkos, traukia
mos išsipenėjusių eržilų, ir gėlėtos mo
terų skarelės, ir Klevelio veislinis bu
lius su ramunių vainiku ant ragų, ir 
tas varpų gaudimas čia Vilkaviškio, čia 
Didvyžių, o čia net Alksnėnų ar Alvito 
bokštuose. Ne tiek ėjo mergaitė, kiek 
skriete skriejo savo dvasioj, nė kiek 
nejausdama, kaip ūkininkės iš karietų 
žiūri į ją ir išranda, kad jos suknelė 
šiurkštaus namų audeklo, kad pigius 
batukus ji rankoje nešasi ir kad puošia 
ją tik marga, plati juosta ir pora mė
lynų gėlučių, į kasas įpintų.

Net Uršuliukei taip patiko ir žmonės, 
ir namai, ir miesto gatvės, kad jos šir- 
dukė šokinėte šokinėjo iš džiaugsmo. 

skamba priešnaciškose ' lietuvio daino
se. Jis stengias dainoje ne tik pasi
skųsti, bet ir nuraminti — kitus ir pats 
save:

„Nedejuok, senas tėveli,
Žinom širdį ir tau gelia.
Kada sūnų tau artoją
Naciai pas save nujojo.
Dainuok, sese, linksmą dainą, 
Broliai miškuos šimtais eina...
Ko gi jie ten j tuos miškus eina? Ar 

kad tik patys nuo persekiojimų’ išsigel
bėtų? Ne...

„Nėr, lietuvį kas priglaustų, 
Laukia rytas, kad išauštų.
Laukia, žiūri naujo ryto, 
Kad kas vokietį išvytų“.

Ir vokietis, pagaliau, buvo išvytas. 
Bet lietuvis miškuose naujo ryto ne
susilaukė. Jis liko ten laukti tikrojo 
laisvės ryto ir lauks jį visoje Lietuvoje 
tol, kol jis tikrai išauš.

Paskelbė Stalino ir 
Hitlerio susitarimq 

dėl Lietuvos
Briuselis. — Belgų sostinėje leidžia

mas „Europe-Ameriųue“ neseniai pa
skelbė per Nūrnbergo teismą iškilusius 
slaptus susitarimus tarp Stalino ir Hit
lerio, pagal kuriuos Baltijos valstybės, 
taigi ir Lietuva, paliekama Sovietų Ru
sijos sferoje.

Laikraštis iškelia didelę Kremliaus 
valdovų veidmainystę, nes nei mėne
siui nepraėjus, spalių 11 d. su Lietuva 
sudarytame susitarime dar ■ tvirtino: 
„Sovietų vyriausybė garantuoja Lietu
vos saugumą bei jos suverenumo ne
pažeidžiamumą“.

Bolševikai tikrumoje buvo patys pir
mieji nacių talkininkai, ir jei galų gale 
jie ir atsidūrė demokratinių valstybių 
pusėje, tai tik Hitlerio varu atvyti.

Laikraštis cituoja Molotovo žodžius, 
pasakytus Vyriausiame Sovietų Prezi
diume 1939 m. lapkričio 17 d. „Pradėti 
karą su hitlerizmu yra kriminalas: ši
toksai karas jokiu būdu nepateisina
mas. Hitlerizmo ideologija, kaip ir 
kiekviena kita ideologija, gali būti pri
imtina ar atmesta, tai politinių nuomo
nių klausimas. Tačiau kiekvienas su
pras, kad prie jos likvidavimo nedera 
eiti karo keliu. Štai dėl ko yra be
prasmiška, netgi kriminališka, vesti ka
rą hitlerizmo sunaikinimui, tai priden
giant neteisinga kovos dėl demokratijos 
skraiste“. („Amerika“ Nr. 37(739), 1946 
m. rugsėjo 13 d.).

Susičiaupus, ji visą kelią nė žodžio ne
tarė, tik žiūrėjo ir žiūrėjo, įsitvėrus 
Žvirblienei į ranką. Kai per sumą var
gonai suūžė ir visa bažnyčia užgiedojo, 
mažoji lyg apglušus prisiglaudė kertėje. 
Kartkartėmis jai rodėsi, kad štai ji su
spigs didžiu balsu, pilnu saldybės ir lai
mės, suplasnos kaip paukštelis nuo ša
kos ir nuskris ten, kur visos šios gies
mės, kur vargonų ošimas, smilkalų dū
mai ir varpelių tintėjimas kyla.

Tik kai vyskupėlis išėjo pamokslo sa
kyti, atitoko ji ir, pasilypėjus ant mū
ro, grožėte neatsigrožėjo auksine jo laz
da ir aukšta, nuo spindulių žėrinčia 
kepure.

Tuoj po tų didžiųjų švenčių ma
žoji visai pasikeitė. Kartą Žvirblienė 
nakčia rado mergaitę beverkiant, įsi
kniaubusią į priegalvį ir susitraukusią 
į kamuoliuką, nei kačiukas. Ji nesi
skundė ir šnekinama nesisakė, ar vai
kai ją skriaudė, ar ką skaudėjo, ar ko 
norinti.

Nuliūdus ir susirūpinus ji slinkinėjo 
aplink namus. Rytais ji nebėgo Į ga
nyklas. Patvinus upeliui, neleido su 
Žvirbliukais laivelių. Gegutė kukavo 
ir nutilo. Lakštingala čiulbėti liovėsi, ir 
avietės jau raudo girioje. Bet mergai
tė, rodės, neklausė paukščių giesmės nė 
vaikų lelionės miškuose. Per rugiapiū- 
tės talkas jinai jau nesikėlė iš lovos. 
Saulėtomis dienomis išnešdavo ją su 
patalais į sodą, paguldydavo po obelia 
ir palikdavo vieną, kitiems Į darbus iš
ėjus. Lankydavo ją žmonės, atnešdavo 
kas pyrago, kas medaus korį, kas žais
liuką, o ir mūsų mama, žiūrėk, ėmus 
ir nubėga į Žvirblius. Kalbinama ma
žoji šnekėjo tolimu, prigesusiu balsu. 
Žyniuonės gydė ją žolėmis, šaknimis ir 
iš miesto parneštais vaistais.

— Gaila balandėlės, kad taip be tėvo, 
be motulės diena iš dienos noksta, kaip 
aguonėlė, — pasakojo senė Ramanaus
kienė visiems, ką sutikdama, po vieno 
tokio apsilankymo.

Dienoms trumpėjant ir garniams be
sirengiant išskristi, Uršuliukė visai su- 
sibaigė. Tik kaulai vieni barkšojo, ir 
tos mėlynos akys gailiai žvelgė Į besi
baigiančią vasarą, į baltus debesų ka
muolius žydrame danguj, į kregždukus, 
ant šakų sutūpusius, ir į žmones, keliu 
pravažiuojančius. Tuo keliu į ją atėjo 
ir Ramanauskų dėdė, ir Bruzdelių ame-
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Švietimo reikšmė
Tremtinių vargo mokykla

Mokslas ir švietimas—didžiausi tau
tos kultūrinės pažangos veiksniai. Ir 
mūsų tautiniame atgyjime švietimas 
buvo vienas pačių svarbiausių ir reikš
mingiausių veiksnių. Per valdiškas ru
sų mokyklas mūsų tauta buvo rusina
ma, o per slaptąsias lietuviškas mo
kyklas buvo ugdoma ir stiprinama tau
tinė kultūra. Tūkstančiai lietuvių ke
liavo Į Rusijos universitetus semtis 
aukštojo mokslo, daug jų nutausdavo, 
bet gi nemažai ir grįždavo į savo pa
vergtą tėvynę ir ten buvo savo vargs
tantiems tautiečiams kultūrinės pa
žangos švyturiais.

Didžiojo karo audra daug mūsų tau
tiečių išbloškė j Rusiją. Ir ten švietimo 
rekalai nepamiršta. Jiems buvo ypa
tingai daug dėmesio kreipiama. Lietu
vių švietimo įstaigos buvo sukoncen
truotos Voroneže. Ten buvo sukurta 
lietuvių tremtinių vargo mokykla, ku
rioje dirbo mūsų rašomosios kalbos kū
rėjas Jonas Jablonskis, vaikų literatū
ros ir matematikos vadovėlių kūrėjas 
Pranas Mašiotas, kalbininkas Juozas 
Balčikonis ir kiti žymesnieji mūsų pe
dagogai. Lietuvių tremtinių vargo mo
kykla mūsų tautos švietimo dirvonuo
se išvarė plačią vagą. Ji išugdė ne
mažai kultūrininkų nepriklausomai 
Lietuvai.

Nepriklausomoje Lietuvoje švietime 
padaryta didelė pažanga. Šioje srityje 
Lietuva buvo priartėjusi prie savo Va
karų kaimynų. Lietuvių tauta žengė 
šviesos takais. Joje buvo ugdomas įsi
tikinimas, kad švietimas ir mokslas yra 
stipriausias ię patikimiausias nepri
klausomybės laidas.

Svetimųjų okupacija švietimo pažan
gai, be abejo, sudavė smarkų smūgį, 
tačiau jo visai sužlugdyti nepajėgė. Ir 
okupacijų metu, kiek tai buvo galima 
stengtasi visokiausiais būdais išlaikyti 
mokyklas ir jose moksleivius ugdyti 
tautiškoje lietuviškoje dvasioje. Tatai 
buvo sunkus ir pavojingas darbas. Dėl 
jo daugelis mokytojų ir mokinių atsi
dūrė koncentracijos stovyklose. Tačiau 
ir žiauriausi okupantų persekiojimai 
neįstengė palaužti jaunimo lietuviškos 
dvasios. Rezistencijoje švietimo įstai
gos — stipriausi atsparos punktai prieš 
tautos pavergėjus.

Tremtinių vargo mokykla
Antrosios pasaulinės karo audros į 

Vokietiją atblokštieji lietuviai, išsiva
davę iš slogiosios nacių priespaudos ir 
susibūrę į UNRRA išlaikomas išvietin- 
tųjų asmenų (DP) stovyklas, pirmiau
siai ėmėsi organizuoti mokyklas. Lie
tuvių tremtinių bendruomenėje mo
kyklos pradėta steigti 1945 metų vasa
rą, birželio-rugpiūčio mėnesiais. Jas 
steigė Lietuvių Sąjungos skyriai ir tėvų 

rikonas, ir Klevelis su savo kurčia žmo
na. Daug ją lankė, lyg jiems nesmagu 
būtų pasidarę, kad šiurkščiais drabu
žėliais ji į bažnyčią ėjo, niekeno nepa- 
vežinta, kad ujama našlaitė jų pašonėj 
išaugo, niekeno nesušelpta, niekeno ne
pamyluota, niekeno šiltu žodžiu nepra
šnekinta. Daug jų buvo, bet tik viena 
Žvirblienė ulbėjo ir kvotė galvodama, 
kad gal ne džiova, ne kokia sukata ar 
geltligė maželę baigia, bet sielą kir
minas graužia. Kalbino, meiliais žo
džiais viliojo, dainas dainavo ir pasa
kas dailiausias sekė, bet sužinoti nieko 
nesužinojo.

Vėl kartą nakčia Žvirblienė rado ją 
beverkiant, taip tyliai, kad niekas ne
išgirstų.

Prisiglaudus prie tetos, kuždėdama 
Uršuliukė paklausė:

— Mamyte, o mama ar neateis ma
nęs pasižiūrėti?

Dabar suprato Žvirblienė, kodėl mer
gaitė nyko ir geso. Tik nežinojo, iš kur 
ji apie savo mamą patyrus: ar iš mo
terų kalbų nugirdo per Sekmines šven
toriuj, ar iš vaikų ganykloje, — užve
dus moteriškei kalbą apie tai, mažoji 
vėl nutilo ir daugiau nieko nesakė.

Glostydama vargšelės plaukus, teta 
kalbėjo, kol aušra raudonai nudažė ryt
mečio padangę. Ji papasakojo mergai
tei apie mamą, kuri atvažiuos žėrinčioj 
karietoj, aplankys savo dukrelę ir to
kius daktarus prišauks, kad tie ją tik
rai išgydys.

Tylėdama, pro pražiotą burną karšt
ligiškai alsuodama, klausėsi ir klausėsi 
Uršuliukė, akutes įsmeigus į langą, kol 
rytai pradėjo rausti. Žvirblienė jautė, 
kad ji kiekvieną žodį gaudo, j galvą 
dedasi ir gal jau dabar savo svajonėje 
mamą žėrinčioj vežėčioj regi toli ten, 
gale to ilgo vieškelio, už pievų, girios 
ir ežerų.

Po kelių savaičių ji mirė. Buvo ra
mi, mėlyna bobų vasara. Mergaitė iš 
savo lovos pro langą žiūrėjo Į vieškelį. 
Žvirblienė sėdėjo gretimais ir lopė šle- 
butę niūniuodama „užmik, užmik, ma
žas vaike“. Tylu buvo namuose. Tik 
karveliai ant aukšto burkavo. Šia pa
vakare mažoji buvo lyg jokia pasilsė
jus, nurimus ir pagerėjus. Jos akyS vos 
matomai buvo pramerktos, lyg du 
siauručiukai plyšeliai: ji vis saugojo 
kelią. 

komimetai, vadovaujami jnokytojų, ku
rių esama daugiau ar mažiau kiekvie
noje lietuvių stovykloje.

Lietuvių tremtinių Vokietijoje mo
kyklos buvo steigiamos spontaniškai. 
Ten, kur buvo mokinu ir mokytojų, 
tuojau buvo steigiamos ir mokyklos, 
niekam iš viršaus jų neraginant steigti. 
Tokiu būdu, galima sakyti, yra įsistei
gusios visos lietuvių tremtinių mokyk
los. Besisteigiančias mokyklas globojo 
Lietuvių Sąjunga. Tačiau ši globa bu
vo tik formali, pačioms mokykloms 
nieko konkretaus neduodanti. Taip bu
vo dėl to, kad Lietuvių Sąjunga nebu
vo tam reikalui subūrusi reikalingo 
specialistų kadro, o, be to, ir ji pati 
nebuvo Sąjungininkų pripažinta. Lie
tuvių Sąjungai tepasisekė tik šis tas 
padaryti dėl mokyklų programų suvie
nodinimo.

Tremtinių Bendruomenės Statuto 
įžangoje lietuvių tremtinių bendruome
nės esmė ir reikalingumas šiaip apta
riama:

Esančiai ištrėmime lietuvių tautos 
daliai sveikai ir pajėgiai išlaikyt, lie
tuvio vardui saugoti, lietuvių tremtinių 
švietimui tvarkyti, profesiniam pasi
ruošimui ir specializacijai vykdyti, 
tautiniam solidarumui ir darbo meilei 
ugdyti, tremtinius globojančioms įstai
goms bei administracijai talkinti ir tuo 
keliu naujam gyvenimui nepriklauso
moj^ tėvynėje ruoštis, — yra Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenė.

1946 m. kovo 3-4 d. Hanau lietuvių 
stovykloje įvykusiame Lietuvių Trem
tinių Atstovų suvažiavime, draug su 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Sta
tutu buvo priimti ir Lietuvių Tremti
nių Švietimo nuostatai, kuriuose nu
sakyta lietuvių tremtinių švietimo už
daviniai ir organizacija.

Tų nuostatų įvade pasakyta, kad lie
tuvių tremtinių švietimo ir kultūros 
srityse daugiausia gali pasireikšti trem
tinių iniciatyvos. Ir iš tikrųjų pačių 
tremtinių, ypač mokytojų, iniciatyvos, 
pasiryžimo ir pasiaukojimo dėka, buvo 
sukurtos visos tremtinių švietimo įstai
gos. Toji iniciatyva įvairiausiomis for
momis ir dabar tebesireiškia. Įvade 
taip pat akcentuojama, kad tremtinių 
bendruomenės pareiga švietimo ir kul
tūros darbą visomis išgalėmis paremti, 
o švietimo kultūros darbininkai yra 
tremtinių gerovės ir tautos garbės įpa
reigoti darbe išsilaikyti su ligšioliniu 
idealizmu ir pasiaukojimu.

Mokyklos tikslai
Lietuvių tremtinių mokyklos tikslai 

ir uždaviniai yra tokie pat kaip kad 
jie buvo ir nepriklausomoje Lietuvoje. 
Lietuvių tremtinių mokykla, mokanti 
ir auklėjanti jaunimą, tvarkoma Lie-

Ūmai Žvirblienė knystelėjo nusigan
dus, net jai šlebutė iš rankų iškrito: 
kažkas negera nusmelkė jai per širdį, 
ir jai pasirodė, kad ligoniukė alsuoja 
vis rečiau ir rečiau. Bet štai Uršuliukė 
kilstelėjo nuo savo guolio, visa'nųšvi- 
tusi, ištiesė nuogas rankutes į langą ir 
džiaugsmingai suriko:

— Mama!
Vieškeliu iš tikrųjų lėkė karieta ir 

visa žėrėjo nuo besileidžiančios saulės.
— Mama! — laimingu balsu dar šuk

telėjo mergaitė ir sukniubo ant prie
galvių.

Jos veidelis buvo toks ramus ir tar
tum linksmas.

Taip mirė Uršuliukė, nė nepamačius, 
kaip toji mama žėrinčioj karietoj pra
lėkė pro Žvirblių vartus ir samanotą 
jų lūšnelę.

Voratinkliai blizgėjo pievose, kai su 
mama ir tėčiu ėjom į laidotuves. Uršu
liukė gulėjo grabe, kurį pats Žvirblis 
sukalė ir mėlynai nudažė. Buvo ji ap
vilkta baltu drabužėliu ir perjuosta 
plačiu, mėlynu kaspinu.

Kai aš ten sėdėjau ir žiūrėjau į tokį 
giedrų ir beveik linksmą mergaitės vei
dą, abiejų kaimų vyrai, moterys ir vai
kai ėjo ir klaupėsi jai prie kojų, kaip 
lygūs su lygiais, jokios puikybės ir nu
sižeminimo nepažindami — pirmą kar
tą nuo tų senoviškų dienų, kada šie du 
sodžiai atsirado.

Atsiskyręs nuo giesmininkų, Rama
nauskų dėdė kiūtojo už grabo, į kertę 
įsispraudęs, ir verkė. Ašaros ritosi jam 
per apžėlusius žandus ir žilą, dvišaką 
barzdą. Čia vienas, čia kitas rankove 
vogčiomis nusibraukdavo skruostus, ir 
kas apsakys, ko tai lietuviškai dūšiai 
taip labai gailėjo: ar kad plati giminė 
neatėjo našlaitės apraudoti, ar kad jų 
pačių dienos prabėgo kaip vanduo upė
je, ar kad ta, juoda žemė tiek širdgė
los, kraujo ir prakaito buvo primirkus.

Grįžęs namo, išėjau vidur nakties į 
kiemą ir žvelgiau aplinkui: tamsu bu
vo ir graudu. Tik vienoj Žvirblių pir
kelėj skaisčiai švietė žiburys ir ligi mū
sų trobų, per arimus ir pievas lėkė ga
lingi balsai, lyg plėšte iš krūtinių plė
šiami ir į patį dangaus stogą atsimušę.

Tai abiejų kaimų vyrai ir merginos 
taip didžiai ir sutartinai giedojo už Ur- 
šuliukę. 

tuvos švietimo įstatymais, taisyklėmis 
ir tradicijomis, prisiderinant prie gyve
nimo ląiko reikalų. Bendrojo lavinimo 
mokyklos, kurias sudaro pradžios mo
kyklos, progimnazijos ir gimnazijos, 
ugdo mokslo pamėgimą, suteikia kul
tūringam žmogui būtinų žinių_ ir pa
ruošia jaunimą aukštojo mokslo studi
joms. Mūsų gyvenamasis momentas 
ypatingai reikalauja profesinio išsila
vinimo. Jaunimo profesiniam paruoši
mui veikia specialinės lavinimo mo
kyklos ir įvairūs kursai. Lietuvių trem
tinių mokyklos auklėjimo kryptis — 
tautinė krikščioniška. Mokiniuose ug
doma pagarba gerosioms tautos tradi
cijoms, žmoniškumas, valstybingumas, 
dorovingumas, pareigingumas, blaivu
mas ir pozityvioji iniciatyva.

Lietuvių tremtinių švietimo nuosta
tuose numatytos šios švietimo ir auk
lėjimo įstaigos: vaikų darželiai, pra
džios mokyklos, progimnazijos, gimna
zijos, specialinės mokyklos, kursai, liau
dies universitetai ir aukštosios mokyk
los. Visos čia numatytos auklėjimo ir 
švietimo įstaigos lietuvių tremtinių 
bendruomenėje šiuo metu ir veikia.

Vaikų darželiai
Pirmiausia buvo pradėti steigti vai

kų darželiai. Šiuo metu didesnėse lie
tuvių tremtinių stovyklose veikia 71 
vaikų darželis, kuriuos lanko 2.034 vai
kučiai ir juos auklėja 110 auklėtojų. 
Vaikų darželiams trūksta specialisčių 
vedėjų bei auklėtojų ir jų vietoje dir
ba pradžios mokyklų mokytojos ar 
šiaip jau tėvų parinktos moterys inte
ligentės. UNRRA vaikų darželius ap
rūpina žaislais ir daug kur auklėti- 
tiniams teikia specialų papildomą mais
tą. Stovyklinio gyvenimo sąlygose vai
kų darželiai yra būtina auklėjimo insti
tucija. Priešmokyklinio amžiaus vai
kai vaikų darželiuose auklėjamoj ap
linkoj, patyrusių auklėtojų priežiūroje, 
praleidžia didesnę dienos dalį.

Pradžios mokyklos
Pradžios mokyklos yra dviejų laips

nių. Pirmasis laipsnis — pirmieji ket- 
veri mokslo metai ir antrasis laipsnis 
— antrieji ketveri mokslo metai. Pra
džios mokyklos antrasis laipsnis stei
giamas ten, kur neveikia gimnazija, 
progimnazija ar specialinė mokykla. 
Baigęs pradžios mokyklos pirmąjį 
laipsnį priimamas be egzaminų į gim
nazijos pirmąją klasę. Iš antrojo laips
nio stodamas į atatinkamą gimnazijos 
klasę, laiko papildomus egzaminus nu
statytus Švietimo Valdybos.

Kur stovyklose yra bent keletas mo
kyklinio amžiaus vaikų,ten veikia pra
džios mokyklos. Ligi 1946 m. birželio 
mėnesio pradžios Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės Vyriausiajame Komite
te buvo įregistruotos 112 pradžios mo
kyklų, kuriose 355 mokytojai mokė 
4087 mokinius. Tačiau šie skaičiai nė
ra pilni, nes mažesnės stovyklos dar 
buvo neįregistravusios savo pradžios 
mokyklų. Skaičiuojama, kad šiuo metu 
lietuvių tremtinių pradžios mokyklo
se mokosi apie 4500 vaikų. Pradžios 
mokykloms mokytojų yra pakankamai. 
Reikia pažymėti, kad stovyklose pra
džios mokyklų mokytojų yra daugiau, 
negu reikalinga mokykloms, ir dalis jų 
yra priversta dirbti ne mokyklinį dar
bą. Iš pradžių mokykloms trūko vado
vėlių. Šiuo metu pradžios mokykloms 
patys reikalingiausi vadovėliai jau yra 
išspausdinti ar bent spausdinami. Pra
džios mokyklos dirba pagal Lietuvos 
Respublikos Pradžios Mokyklų progra
mą.

Lietuvių tremtinių mokyklose dėsto
mieji dalykai einami pagal atatinkamas 
Lietuvos mokyklų programas. Pirmojo 
laipsnio pradžios mokslas einamas pa
gal Lietuvos pradžios mokyklų 1-4 
skyrių programą. Antrojo laipsnio pra
džios mokykloje einami tie patys da
lykai ir tomis pat programomis kaip 
ir gimnazijų 1-4 klasėse. Atsižvelgiant 
į vadovėlių ir kitų mokslo bei mokymo 
priemonių trūkumą, programos gali 
būti siaurinamos, nežalojant dėstomojo 
dalyko visumos. Mokomosios medžia
gos siaurinimas konpensuojamas gau
sesniu mokymu atmintinių dalykų bei 
gilesniu turimosios medžiagos išnagri
nėjimu. Mokomosios medžiagos siauri- 
nimo ribas nustato dalyko dėstytojas 
su mokyklos vedėjo pritarimu.

Progimnazijos ir gimnazijos
1945 metais rugpjūčio mėn. lietuvių 

stovyklose pradėta steigti ir progimna
zijos bei gimnazijos. Ligi 1946 metų 
vasaros amerikiečių, anglų ir prancūzų 
valdomose Vokietijos zonose veikė 17 
progimnazijų ir 20 gimnazijų, kuriose 
mokė daugiau kaip 600 mokytojų ir 
mokėsi daugiau kaip 3000 mokinių.

Progimnazijos amerikiečių zonoj vei
kia šiose vietose: Ingolstadte, Ansba- 
che, Rosenheime, Rothenburge, Mem- 
mingene, Weidene, Wunsiedely, Dillin
gene, Schweinfurte, Fuldoje, Gunzen- 
hausene; anglų zonoje - Gross Hessene, 
Neu Muensteryje, Kiel Friedrichsorte 
(šios abi dabar nukeltos į Klein Wat- 
tensee), Buxtehude, Uchtėje, Meerbe- 
cke,dabar virtusi .gimnazija. Daugiau

sia mokinių turi Ingolstadto progimna
zija nuo šių metų pradžios virtusi gim
nazija.

Lietuvių tremtinių gimnazijos yra 
aštuonerių mokslo metų. Jos yra vie
no tipo - su sustiprintu svetimų kal
bų dėstymu. Svetimosios kalbos eina
mos visose gimnazijos klasėse. Anglų 
ir amerikiečių zonose pirmoji svetimo
ji kalba yra anglų, antroji vokiečių. 
Prancūzų zonoje - pirmoji prancūzų, 
antroji anglų arba vokiečių. Mokiniai 
gali mokytis ir visų trijų kalbų. Lo
tynų kalba privaloma 5-8 klasėse.

Jau 1945 metų pabaigoje lietuvių 
tremtinių gimnazijos amerikiečių zo
noje veikia šiose vietose: Wiirzburge, 
Seligenstadte, Hanau, Wiesbadene, 
Kasselyje, Eichstatte, Regensburge, 
(vėliau iškelta į Scheinfeldą), Augs
burge, Mūnchene, Kemptene, Nūrtin- 
gene; anglų zonoje - Oldenburge, Lū- 
becke, Dorverdene (vėliau iškelta į 
Zaven-Seedorf), Brauschweige, (vėliau 
iškelta j Watenstadtą), Detmolde, 
Blomberge, Flschbecke, (iškelta į Spa- 
kenbergą); prancūzų zonoje - Tūbinge- 
ne ir Ravensburge. Daugiausia moki
nių turėjo Hanau stovyklos lietuvių 
gimnazija, kurioje mokėsi 248 mokiniai 
ir mokė 33 mokytojai. Mažiausia mo
kinių turėjo Tiibingeno gimnazija: 30 
mokinių ir 19 mokytojų.

Šiuo metu gimnazijose ir progimna
zijose mokinių skaičius yra žymiai pa
didėjęs, nes žmonės iš mažesnių sto
vyklų keliasi Į didesniąsias, ir moki
niai stoja į gimnazijas bei progimnazi
jas. Tačiau dar apie 1000 moksleivių 
negali lankyti gimnazijų, nes gyvena 
stovyklose, kur jų nėra.

SPECIALINĖS MOKYKLOS
Specialinės mokyklos yra žemesnio

sios ir aukštesniosios. Į žemesniąsias 
priimami mokiniai baigę pradžios mo
kyklos pirmąjį laipsnį, į aukštesniąsias 
- pradžios mokyklos antrąjį laipsnį ar
ba gimnazijos keturias klases. Specia- 
linių mokyklų tinklas organizuojamas 
taip, jog būtų paruošta įvairių specia
lybių žmonių.

Šiuo metu anglų zonoje Grevene 
(anksčiau Celleje) veikia prekybos 
aukštesnioji mokykla, Flensburge pra
deda veikti jūrininkų mokykla, ame-

Pirmus emigranto Iniškos iš Brazilijos
Vietoj feljetono. Red.

„Mielas dėde,
Rašau tau jau iš pačios Brazilijos. 

Pas jus ten, Vokietijoj, turbūt, jau ir 
sniego yra. Čia tai vis tas pats karštis.

Dabar papasakosiu, kaip man sekėsi 
kelionėj ir kaip čia įsikūriau.

Kaip jau žinai, Frankfurte sutikau tą 
su skrybėle poną, džipe sėdintį. Daug 
pas jį mūsų lietuvių buvo* užsirašę. 
Sąlygas geras pasiūlė: efidivitą ir ke
lionę ■ parūpino. Jis Amerikoje turįs di
deles aukso kasyklas, o vietiniai darbi
ninkai labai vagią. Tai jis išgirdęs apie 
lietuvius ir jų gerą būdą bei darbštu
mą, atvažiavo. Girdi, išlaidos nesvar
bu, kad tik nvogtų.

Du šimtus čia mūsų atvežė, Ameri
kon. Bet tam ponui šiuo laiku dar ne
reikėjo darbininkų, tai laikinai išskirs
tė po farmas. Mane su žmona ir ke
turiais vaikais nusivežė malonios iš
vaizdos brazilietis. Jo sodybos gana to
lokai nuo miesto, džiunglėse, džipu po
ra dienų kelio.

Gyventi pas jį būtų galima, tik la
bai karšta. Farmeris sako, kad dabar, 
palyginant, šalta, bet vėliau būsią šiek 
tik maloniau, vasarą.

Naktį irgi negalima pailsėti. Net far
meris įspėjo, kai norėjom gulti prie at
daro lango:

— Ar proto neturit — dar papiaus, 
— ženklais parodė.

Ir tikrai, vos spėjus sutemti, kad 
ims klykti šaukti visokiausiais balsais 
po džiungles. Kiti žvėrys visai netoli 
sodybos dunksi. Farmeris įpratęs, 
vaikšto su šautuvu, jam nieko. O mano 
žmona iš pirmos nakties nervų nebe- 
valdė, vargšelė.

Per nakt pradrebėjęs einu pas far
mer}:

— Ką gi duosit dirbt?
— O, darbo neperdaugiausia. Pir

miau iš kambarių išvaikyk gyvates, o 
vėliau nueik į tvartą pažiūrėti, ar ne
įlindęs koks žvėris.

Einu į vieną kambarį, į kitą — knibž
da gyvatėmis: margos, raudonos, barš
ka. Išvaikiau, nusišluosčiau prakaitą, 
gi žiūriu — mažiausias mūsų sūnelis 
gyvačių pasmaugtas. Apsiviniojus apie 
visą kūną, vos atplėšėm. Žinot, vai
kai, rado tokią ripką, norėjo pažaisti.

— Aš čia nebūsiu, — sakau far- 
meriui.

— O nieko, priprasi. Ne tiek čia bu
vo iš kitų kraštų. Kaip tik prieš porą 
mėnesių čia gyveno lenkas su šeima. 
Vargšas, greit mirė. Vaikus palaidojo, 
žmonos neberado ir pats įkišo tigrui 
galvą. Neapsižiūrėjo. Jums, vargšams 
šiauriečiams blogiau ir su karščiu. Prieš 
metus turėjau vieną rusą, tas tuojaus

rikiečių zonoje 1946 metų vasarą Niir-
tingeno lietuvių stovykloje įsteigta 
aukštesnioji technikos mokykla. Hanau 
lietuvių stovykloje veikia miškininkų 
mokykla. Be to, įvairiose stovyklose dar 
esama įvairių specialybių kursų.

MOKYTOJAI
Mokytojais lietuvių tremtinių mo

kyklose gali būti asmenys turį atatin
kamos mokyklos “ mokytojo cenzą ir 
vardą. Ypatingais atvejais mokytoju 
gali būti skirtas ir neturįs reikalingo 
cenzo. Tremtinių mokykloje dirba mo
kytojai turį tokias pat teises, kaip ne
priklausomoje Lietuvoje. Ištrėmime iš
tarnauto laiko vieneri metai grįžusioms 
į nepriklausomą Lietuvą, bus prilygin
ti dvejiems normalaus darbo metams 
pensijai gauti.

Gimnazijos kvalifikuotų ir patyrusių 
mokytojų turi pakankamai. Kai kurio
se gimnazijose dėsto net universiteto 
profesoriai. Mokytojams algas kai kur 
moka UNRRA. Algos mokamos nevie
nodos, o prancūzų zonoje jų niekas 
nemoka. Daugelyj stovyklų mokytojai, 
kaip dirbą, gauna papildomas maisto 
ir rūkalų normas. Mokytojai savo dar
bą dirba ryžtingai ir su idealizmu.

ŠVIETIMO VALDYBA
Švietimo bei auklėjmo reikalus tvar

ko Švietimo Valdyba, kurią renka Vy
riausiasis Tremtinių Komitetas. Švie
timo Valdyba yra vyriausioji tremtinių 
švietimo ir auklėjimo reikalų tvarky
toja. Ji steigia mokyklas ir kitas švie
timo bei kultūros įstaigas; tvirtina ki
tų įsteigtąsias mokyklas ir švietimo bei 
kultūros įstaigas; skiria ir atleidžia 
mokyklų vedėjus, direktorius, švietimo 
įstaigų inspektorius ir mokytojus, oku
pacinei zonai ar jos daliai švietimo 
įgaliotinius, kurie prižiūri ir vadovau
ja paskirtoje srityje mokymo bei auk
lėjimo darbui; nustato pamokų lente
les, mokslo metų pradžią bei pabaigą 
ir mokyklų duodamų pažymėjimų for
mą; keičia programas, palaiko ryšį ir 
tariasi su Profesorių Taryba ir Stu
dentų Atstovybe, sprendžiant aukštojo 
mokslo ir studentų reikalus, o su pro
fesinėmis mokytojų organizacijomis, 
sprendžiant atatinkamų mokyklų ir 
mokytojų reikalus.

A. Dangerutis.

išlepo ir nabagėliui protas susimaišė, 
ėmė kvailioti. O buvo visai toks pat, 
kaip jūs — ir iš būdo ir tvirtas. Iš vi
so čia svetimšaliai ilgai neišlaiko.

Neišleido. Sako, pagyvęnk, gal pri
prasi. Šiandieną nebeturiu nė vieno 
vaiko. Du gyvatės pasmaugė, o du mu
sės sukandžiojo.

Šiaip jau priprantu ir jaučiuos ge
riau, neskaitant, kad kelis kartus bu
vau lovon atgulęs: tai plaučių uždegi
mas, apsinuodijimas ar smegenų kom
plikacijos. Prie tokio karščio ir vabz
džių (tokie dideli žiogai, kaip plašta
kos), -tai paprastas dalykas.

Bet kai žmona, išėjusi i upelį skalbti, 
negrįžo, o radom tik kaulus, nebeiš
laikiau. Nuėjau pas farmerį ir išdro
žiau jam visą savo žodyną: „tigras, blo
gai, bėgsiu, žmogžudžiai, liūtai piauna“ 
(tiek jau mokėjau). Žodžiai žiaurūs, 
bet gyvojoj kalboj dažnai pravartus.

— Eik, — sako ir parodė ant sienos 
žemėlapį. Įbedė pirštą į didelį žalią 
plotą ir sako:

— Čia mes, o šitas žalias — džiung
lės. Į kairę — miestas už 500 km., į 
dešinę jokio miesto, šiaurėj už 400 km 
jūra, o pietuos jokios jūros, džiunglės. 
Pro kur norite, prašau. Bet miškas pil
nas tigrų, žvėrių. Šiemet labai gausu 
gyvačių, kad net namuose nesaugu, ne
kalbant apie laukus. Bet jeigu norite, 
prašau. Aš nelaikau.

Niekur neišvykau.
Tau, dėde, noriu patarti. Jeigu va

žiuotumėt čion, tai nesiimkit mažų vai
kų, jie vistiek ilgiau mėnesio nišlaiko. 
Taip pat moteris palikit — silpni ne
atsigina žvėries, paplauna iš karto. O 
nuo musių tai ir tvirčiausi griūna. Ir 
aš porą savaičių išgulėjau be sąmonės 
ir paralyžuotas. Visą kūną iškėlė pūs
lėmis ir spuogais.

Ir dar vienas prašymas. Ar ten jūs 
Vokietijoj negalit kaip nors per gimi
nes išrūpinti efidivitą man atgal, a? 
Aš užuominom užsiminiau apie tai savo 
farmeriui, tai jis sako, kad čia, Brazi
lijoj, tas neįmanoma. Ir iš viso joks 
išvažiavimas iki šiol nebuvo praktikuo
jamas, nes dauguma atvažiavusiųjų pa
prastai išmiršta. O jeigu išlieka, tai 
nepaprastos sveikatos, o tokiems ir čia 
gerai.

Jeigu būtų kokios išlaidos, aš, dėde, 
tau vėliau dešimteriopai atsilyginsiu.

Laišką su efidivitu siųskite savo gi
minaičio Amerikoje vardu, nes jeigu 
manęs gali nebūti, tai farmerio pra
šiau skubiai apie mano mirtį pranešti 
jūsų giminaičiui. Adresą turiu.

Laukiu, jūsų sūnėnas
Adomas
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AUGALAIAustralijos augmenija labai savotiška, kituose žemynuose nerandama. Ji pasižymi senomis rūšimis ir gana įvairi. Vien tik eukaliptų yra 250 rūšių. Vienos jų rūšys yra užskurdę krūmokšniais, o kitos — milžiniški medžiai ligi 100 m. aukščio, 9 m. skersmens storumo ir 30 m. gilumo šaknimis. Prieš tokį eukaliptą mūsų Stelmužės ąžuolas atrodytų neužauga nykštukas. Kiti būdingi medžiai yra akacijos, žoliame- dis su storais, ilgais lapais ir žemučiu, bet labai storu kamienu; savanose plačiai sutinkamas ąsočio išvaizdos medis, iš kurio lyg iš kokio išpūsto indo išsikišęs suglaustų šakų puokštas.- Mat, jis, kovai su sausromis, turi sukaupęs savo kamieno išpūstoj dalyj reikiamas vandens atsargas. Eukaliptai niekuomet nemeta savo mažyčių lapelių, bet tik pakeičia žievę. Apsivilkę naujais baltais marškiniais jie atrodo gana jaukiai. Didžiuliai tyrų plotai apaugę iškerėjusiomis, dygiomis, į kupstus panašiomis kietžolėmis, kurios savo susipynusias dygliais keliavimą padaro neįmanomą. Dar didesnė nelaimė keleiviui, tai būdingiausia Australijos augalų bendruomenė, vadinama skruba. Tai 3-4 m. aukščio spygliuoti, susiraizgę, tankūs krūmokšniai, pro kuriuos nei praeiti, nei matyti negalima. Jų mažyčiai spygliai aštrūs, kaip adatos ir taip susipynę, kad nieks negali prasiskverbti. Savo vienoda žalsva-gelsva spalva jie apdengia neapmatomus, neišmatuojamus lygumų plotus ir žmogų veikia slegiančiai, desperatiškai, stumia į neviltį ir nusiminimą. Akacijų skruba, vad. mulga, yra anaiptol ne tokia baisi ir jos lapeliai tinka galvijų pašarui. Paminėtinos druskakrūmių stepės. Tai pietinėj dalyj dideli plotai apaugę ligi kelių aukščio atskirais krūmeliais, tarp kurių arba smėlis arba auga kieta, reta žolė. Blogiausių sausrų metu pakelia karščius ir sudaro vienintelį gyvuliams bado pašarą. Žolių stepės sutinkamos tik šiaurėje ir rytuose į pietus nuo tropinių, tankių miškų sji bambukais ir kokoso palmėmis., Stepės lietaus metu ('Siaurės Australijoj lietūs esti žiemą, o Pietinėj'’— vasarą) žolė aukšta, tanki

giai sėdėti lyg ant kokios spyruoklinės kėdės. Naudodamasi uodega ir užpakalinėmis kojomis kengūra yra puiki alpinistė, sugeba užsirioglinti stačiausiais kalnų šlaitais ir nepaprastai greitai, ji ne bėga, bet šokinėdama ciklopo šuoliais tiesog skriste skrenda. Negalima praleisti driežų, kurių čia daugybė rūšių. Kai kurie driežai 2-3 m. ilgumo ir ant užpakalinių kojų atsistoję nugąsdina ne tik bailią moterėlę, bet ir drąsuolį vyrą. — Plėšriųjų sutinkama tik Tasmanijoj. Vertas dėmesio ir didžiulis besparnis paukštis emu. Jis panašus į savo Pietų Afrikos giminaitį strausą, bet ne toks turtingas — neturi brangiųjų plunksnų. Sis paukštis labai smalsus ir visai arti prisileidžia žmogų. Australijoj yra daug paukščių. Kai kurie savo kiaušinius paveda išperėti saulei. Dideliu gražumu pagarsėję flamingai, kakadai, rojaus paukščiai. Vakarinėj dalyj yra

ir joje nematyti besiganančių galvijų,o sausros metu ji išdžiūsta ir dideli plotai pasidaro pilki, vienodi, nuobodūs ir nejaukūs, nenaudingi. Mes mokyklose būdavome šabloniškai mokomi, kad vidurio Australija yra dykuma. Iš tikrųjų taip nėra. Ten išplitusios vad. spinifexo kopos. Žolė auga, bet ji labai reta, pasiskirsčiusi atskirais krūmeliais ir nesudaro ištisos dangos. Pati žolė kieta, niekam netinkama, bet jos sėklos yra puikus pašaras. Tikrųjų dykumų irgi yra, bet jos apėmusios didesnius plotus pakraščiuose, ne kaip vidurio dalyj. Spyglinių miškų anksčiau nebūta. Tik vėliau pradėta sodinti pušys, eglės ir kiti statybai tinkami medžiai. Ir dabar miškų želdy- mas yra labai reikšminga ūkio šaka ir jai skiriamas didelis dėmesys. Kovai su triušių užplūdimu iš Meksikos persodinta opuncijų šeimos dygliuotas kak- tusinis augalas, angliškai vad. prickly pear (fyginis dagys). Siam spygliuočiu! taip labai patiko naujoji tėvynė, kad ėmė negirdėtu maštabu plėstis ir šiandien jau per 1.006.000 akrų (250.000 ha.) derlingiausių dirvų virto ištisa spyglių jūra. Visos priemonės šiam triušių kenkėjui sustabdyti arba išnaikinti, pasirodė nesėkmingos. Tik paskutiniu laiku naikinama kiekvieną šio augalo lapą įskiepijant specialiu chemikalu. Kiek darbo ir išlaidų.
GYVULIAIAustralijos gyvuliai keisti. Tai gyvos seniausių geologinių amžių fosilijos, nes būdama atskirta nuo Azijos negavo naujos faunos. Čia gyvena seniausi kloukiniai žiriduoliai/kurie turi bendrą virškinimo ir šlapimo kanalą; gyvuliai, kurie deda kiaušinius ir žindo savo jauniklius. Jų dvi grupės: skruzdėdros ir ančiasnapiai. Skruzdėdros panašūs į mūsų ežius, minta skruzdėmis ir jų tiek daug, kad yra šalies tikra nelaimė. Ančiasnapiai katės didumo, gyvena mūsų bebro papročiais ir del savo nepaprasto baukštumo sunkiai pastebimi. Laikosi vandenyje ir per metus padeda po 1 kiaušinį. Kiti šio žemyno būdingi gyvuliai, tai krepšiniai, kurių priskaitdma visa 150 rūšių: nuo mažos žiurkės ligi milžiniškos kengūros didumo. Patelės nesuka gūžtų, bet turi pa- veldėjusios papilvėse krepšius, kuriuose, tol nešioja savo vaikus, kol jie pradeda savistovų gyvenimą. Iš jų ypatingo dėmesio susilaukė brangiakailis opasas ir nepaprasto simpatingumo tinginė meškutė. Šie abu bičiuliai jau labai reti ir nuo galutinio išnaikinimo saugojami specialiuose parkuose. Kengūros savo didžiulę išlavėjusią uodegą naudoja ne musėms baidyti, bet .pato-

krieji Australijos šeimininkai yra europiečiai, daugiausia anglai, kurie savo kultūringumu bei socialine santvarka pralenkia daugelį vakarų Europos kraštų. 1788 m. iš Anglijos atplaukė ir dabartinio Sidnėjaus didmiesčio įlankoj sustojo pirmasis laivas su nuteistaisiais tremtiniais, kurių po 8 sunkios kelionės mėnesių buvo išlikusių gyvų vos 750 žmonių iš 2030 išvežtųjų.- Mat, tuo laiku Anglija neteko Amerikos ir, netu-rėdama kur dėti kalinių, kurie netilpdavo perpildytuose kalėjimuose, pradėjo juos gabenti į Australiją. Tremtinių siuntimas buvo nutrauktas rytų Australijoj 1848 m., o vakarinėj tik 1868 m. Iš viso buvo atvežta 140.000 tremtinių, kurių daugelis buvo nubausti už visai mažus prasikaltimus. 1818 tn. pradėjo atsirasti ir laisvų ateivių. Jų skaičius greitai peržengė milijoną, kai buvo aptikta aukso. Gyventojai pasižymi humaniškumu ir pamaldumu. Niekur taip tauriai nešvenčiamą šventadienių kaip Australijoj. Bažnyčios nelankymas net darbininkų tarpe laikomas visuomeniniu prasikaltimu. Labai mėgiama sportas ir muzika. Šiltas klimatas leidžia sportuoti atvirame lauke, nes Sidnėjuj „didžiausių šalčių“ metu termometras rodo apie 7-8 C° šilimos. Pianinų skaičiumi (palyginus su gyventojų gausumu) Australija turi pasaulinį rekordą.(Bus daugiau)

juodųjų gulbių, kurių garbei viena upė pavadinta jų vardu. Daugybė gyvačių. Iš jų du trečdaliai nuodingosios. Kai kurios mirtinai pavojingos. Didžiausioji kiliminė gyvatė nenuodinga. Siaurinės dalies upėse gyvena krokodilai. Žuvų maža, nes upės sausrų metu išdžiūsta. Užtat yra žuvis baramunda, kuri savo plaukiojamąją pūslę „perdirbo“ į plaučius ir dabar gali sausumoj neblogai jaustis.Australija tikroji skruzdėlių žemė. Jų tokia gausybė, kad stačiai apvalgo žmogų, o begalinės masės termitų trumpu laiku sunaikina ne tik medinius namus, bet ir medinius laivus uostuose sugriaužia. Užmiesčiuose begalės fnų- sių, o skėriai visai neprašomi kartais nuima derlių nuo tūkstančių hektarų taip sąžiningai, kad nelieka nė vienos žolelės, nė vieno lapelio. Tai vis pačios gamtos nelaimės, bet kartais ir žmogus jų prasimano. Štai 1867 m. jūrininkai į žemyną atvežė vieną porelę triušių. Ilgainiui jų tiek priviso, kad pasidarė didžiausia viso žemyno ūkinė nelaimė. Milijardinės triušių, masės užplauna didžiausius laukų plotus jr sunaikina visus javus, nuėda pašarinę žolę ir pridaro neįkainuojamų nuostolių. Jie naikinami visokiausiais būdais, bet ligi šiol sėkmingiausia kovos priemonė tai specialinės tvoros, kuriomis aptveriami laukai. Už jų naikinimą skiriamos premijos' ir atsirado nauja triušių naikintojų profesija. Jokių naminių gyvulių pirmykščiai Australijos gyventojai neturėjo, juos įvežė ateiviai europiečiai.
GYVENTOJAIPirmykščiai žemyno gyventojai australai išstumti į prasčiausias vidurinės dalies ir šiaurės miškų sritis. Jų išlikę apie 200.000. Tai visai primityvūs, ilgakojai (išsilavinę kelionėms), plačia- nosiai, tamsios spalvos žmonės. Apie jų inteligenciją galima spręsti iš to fakto, kad jie žino vardus tik skaičiams 1 ir 2, o aritmetika pasibaigia 4 skaičiumi. Tačiau australai yra išradėjai bumerango — lenktos mentės pagalio, kuris, kai metant nepataikoma į taikini, grįžta oru atgal. Vyrų Titulinėse iškilmėse dalyvauti moterims uždrausta mirties bausme. Ūkiniame gyvenime jie nevaidina jokio vaidmens. Patekusiems į jų gyvenamas vietoves pa- vieniems baltiesiems australai yra pavojingi, nedraugiški. Jie verčiasi medžiokle ir vaisių rinkimu. Žodžiu, australų kultūra atitinka paleolito (senojo akmens amžiaus) laikų kultūros laipsnį ir yra dėkinga medžiaga archeologinėms bei etnografinėms studijoms. Ti-

Lietuvoje girdėto ginčo atgarsiai
EUROPOJE IR AMERIKOJE„Prancūzų Viešosios Opinijos Institutas“ Prancūzijoje ir „Galup Institutas“ — JAV-se kasmet anketomis išsamiai savo gyventojus apklausinėja. Klausimai būna iš įvairiausių sričių;pradedant politika ir baigiant menu.Mes gerai prisimename, kaip kartkartėmis Lietuvoje iškildavo aštrių su- sižodžiavimų tarp miesto ir kaimo. Įdomu, kokie miesto ir kaimo santykiai yra Vakaruose. Tai ryškiausiai parodo minėtosios anketos.Prancūzijos miestiečiai štai ką prikiša kaimui:Pirmiausia — ką pirmon vieton stato kuo ne pusė visų apklausinėtųjų — abuojumas ar net priešiškas nusistatymas prieš miestus. Toliau kaimo gyventojams prikišamas egoizmas — jie praturtėją miesto sąskaiton. Jie esą ir šykštūs, be to, atsilikę ir priešingi pažangai; amžinai skundžiąsi, o neatjau- čią miesto vargų; nesolidarūs; turi užtektinai maisto, kai miestas vis labiau susiveržia diržus; jie nerėmę pakankamai maistu miesto karo metu; išnaudoję progas, kad tik praturtėtų; jie spekuliuoją maistu; jie širdies vietoje nešiojąs! piniginę; gyveną per daugkasdieniškai ir nuobodžiai; nešvarus ir nehigieniški.Tokie yra Prancūzijos miestų kaltinimai kaimui. Ir štai ką atsako kaimas miestui:Jūs gyvenate labai lengvai, tik linksminatės, jūs nebeturit moralės; jūsų darbas mažiau varginąs, jūs esat tinginiai; niekinat kaimiečius, laikot save aukštesniais ir nežinot, kas yra žemės darbas, jūs esat pinigų švaistytojai; tetykot iš kaimiečių jų produktų. Toliau seka: jūsų elgesys per daug pre- tenziškas, priekabingas, jūsų sprendimai paviršutiniški; dykinėjai pas mus atostogaudami; perdaug reikalaujate iš kaimo; vasarotojai turi pilnas kišenes ir viską perka, nežiūrėdami kainų; jūs neturit jokios nuovokos, koks sunkus yra ūkininkų gyvenimas; jūs lengviau, mažesnėm pastangom uždirbai savo pinigai. jūsų darbo sąlygos geresnės; norit gyventi maža dirbdami; uždirbai daug pinigų ir juos išleidžiat pasimėgavimams; permažai pastangų ir užsispyrimo darbe ir taupyme; lengvapėdiškumas; jūs vaikštinėjat, kai mes dirbame; galvojate tik apie malonumus.Jungtinėse Amerikos Valstybėse miestiečiai kaimiečiams primeta:Jus esate kietakakčiai ir provincialūs;

jūs visados skundžiatės, esate blogi organizatoriai, leidžiate savo laukams sunykti; nesistengiate naujų metodų išmokti; jūs esat siaurapročiai, su jumis negalimas joks pasikalbėjimas; jūs no-rit perdaug pinigų už savo gaminius; darot per mažai sviesto.Kaimiečiai JAV miestiečiams primeta:Jūs save laikote kažkuo geresniu; esate egoistai, norit, kad kaimietis iš nieko gyventų, tik patys viską norite aprėpti; esate tinginiai, norite mažai dirbti ir daug pelnyt, vėlai keliatės; per greit gyvenate -- savo laiką prašvil- piat naktiniuos lokaluos; jūs esat amžinai susirgę ir neturit laiko net mandagumui ir draugiškumui; jūs nieko nežinot apie žemdirbystės sąlygas — neturit nė mažiausios nuovokos, kaip kas auga ir kiek kainuoja.UTEBATŪBAIB MOKSLAS— Paryžiuje neseniai išėjo knyga „Dešimt įsakymų“, kurią sudaro dešimt karą vaizduojančių fragmentų, parašytų dešimties visame pasauly žinomų rašytojų: Thomas Mann, Bruno Franck, John Erskine, Rebecca West, Sigrid Undset, Franc Werfel, Adrė Maurois, Jules Romain, Louis Bron.- field, Henrick W. van. ■ Loon.— Ziiriche pasirodė rašytojo Max Ricard knyga „Hitleris mumyse“, kurioje duodama nacionalsocializmo psichologija. Greitu laiku ši knyga bus išleista prancūzų, italų, švedų, olandų ir danų kalbomis.■— Lietuvon iš Maskvos siunčiama keliaujamoji meno paroda, kurioje būsią išstatyti kūriniai žymiausių sovietų dailininkų — Graboro, N. ir G. Ge- rasimovų, Lančereko ir Kučalovskio.— Prancūzijoje įvyksta tarptautinis technikų susirinkimas. Jame būsią svarstomi keturi svarbūs klausimai: atstatymo problema, atominė energija ir jos panaudojimas pramonei, pasaulinė technikos būklė ir technikai visuomenėje. ,— Kblne etnologinio muziejaus biblioteka, didžiausia Europoje, vėl pradedama atkurti ir papildoma naujais skyriais.
Lietuvių jaunimas gerųjų darbų tarnyboje

Skautų atgimimo keliasBūdami ištrėmime ir sėdėdami mūsų skautiį stovykloje prie laužo, nejučia nusikeliame mintimis į laisvės metais skambėjusį skautiškąjį gyvenimą. Ir visai nepajuntamo, kad tas „rodos vakar“ drauge su laisve buvo nutrauktas prieš šešeris metus. Prieš šešeris metus Lietuvos skautai buvo išmesti iš visą žemę apjuosusios kelių milijonų pasaulinės skautų organizacijos, persekiojami, o dalis organizacijos vadovų ištremta į šiaurines Rytų kaimyno dykumas.Gražios kilniųjų idealų jaunimo bičiulystės atminimas ir laisvųjų demokratiškųjų kraštų (amerikiečių, britų, prancūzų) pritarimas ir globa sudarė sąlygas lietuvių jaunimui vėl susiburti po skautiškąja vėliava ir įsijungti artimo meilės ir riteriškųjų darbų pasau- linėn skautų kolonon.Lietuviai skautai vėl briedžiais, lapinais, žirgais, varlėmis, lakštutėmis, zylelėmis su plevesuojančiom gairelėm, kilniųjų įrašų vėliavom, su karinių ir globos įstaigų sutikimu ir bendruomenės moraline parama, gražiose gretose, išėjo į skautiškąjį kelią gerųjų darbų tarnybon.Štai keli ryškesni jų gyvenimo faktai.Jau praėjusių metų birželio - liepos mėnesiais Lūbecke, Blomberge, Olden- berge, Wiesbadene ir kt. įsisteigė pirmieji lietuvių skautų vienetai.1945.VII.25 d. sudaryta laikinoji vadi- ja skautiškajai minčiai ir iniciatyvai dar labiau paskatinti. Šios vadijos pastangomis pirmieji vienetai surišti į vieną centrą, ir skautiškam darbui išleistos pirmosios instrukcijos ir atgamintos pirmosios programos.1945 metų spalio mėn. Lūbecko tun- tininkas sktn. VI. Pauža pirmasis užmezga ryšį su Tarptautiniu Skautų Biuru Londone/ padėdamas sueiti į bendradarbiavimo kontaktą ir pačiai va- dijai.1945.X.26 - -28 entuziastingas skautų vadovų (dalyvavo 99 įgalioti vienetų atstovai, iš kurių 22 skautininkai, ir 21 svečias) suvažiavimas Detmolde dar labiau' sujudino iki tol netikrą skautišką gyvenimą visiškai tikram ir pilnam darbui. Sis steigiamasis suvažiavimas reikia laikyti bendruomenėje pirmuoju gausingesnių suvažiavimu, nustačiusiu ne tik skautiško darbo gaires, bet pažadinusiu visų bendruomeninių susibūrimų mintį.

Lietuvių skautų vadovų sąskridis aptarė svarbesniuosius organizacijos principus ir išrinko LSS vadiją, kurios priekyje visuotiniu pasitikėjmu Vyriausiuoju Skautininku atsistojo iki tol buvęs laikinuoju vadovu didelio pasišventimo vyr. skautininkas Dr. V. K. Čepas.Šio sąskridžio vadovai, remdamiesi praeities patirtim, nustatė, kad Liet. Skautų Sąjunga yra savarankiška ir nepriklausoma nuo kitų sambūrių bendruomeninė jaunimo organizacija.Skautų vadovai išsiskirstė kupini entuziazmo ir gražių vilčių suburti visą lietuviškąjį jaunimą Dievo, Tėvynės ir artimo meilės idealų tarnybon.Po mėnesio, lapkričio 21, Tiibinge- ne, Lietuvos Skautų Sąjungos atgaivinimo tikslu susidarė kita Vyriausioji Skautų Vadovybė. Sis įvykis vienetų vadams buvo staigmena, tačiau atkuriamajam darbui daug nesukliudė. Bendruomenėje kilo kalbų, įsiterpė ir mokykla. Tačiau skautų vienetai augo ir organizacija plėtėsi.Keliems skautininkams ėmusis iniciatyvos, buvo parengta dirva bendram abiejų vadovybių — rinktosios ir skirtosios — pasitarimui.1946.11.1-2 Wiesbadene Vyriausiojo Skautininko ir Dainavos tunto pastangomis buvo sukviestas tuntininkų ir amerikiečių zonos skautų vadovų suvažiavimas, kuris, nustatęs abiejų vadovybių geras pastangas, padėjo skautiškosios taikos pagrindus ir aptarė pro

vizorinę skautų organizacijos schemą.1946.VI.28-30 visuotiniame skautų vadovų suvažiavime Augsburge pagal statuto provizoriumą išrinkti vadovaujamieji skautų organizacijos organai, o gegužės 30 - -31 LSS Tarybos posėdyje Wiesbadene priimtas Lietuvių Skautų Sąjungos statutas ir išrinkta LSS Pir- mija (Vyriausias organas).Pagal Lietuvių Sk. S-gos statutą yra šie organai: 1. Lietuvių Sk. S-gos Taryba su Pirmija, kur be kitų rinktųjų narių ex ofitio dar įeina Dvasios vadovas, Vyriausiasis Skautininkas ir Vyriausioji Skautininke; 2. LSS Brolijos vadija ir 3. LSS Seserijos vadija, be to, yra Garbės Teismas, Kontrolės komisija, Garbės Gynėjai.Lietuvių Sk. S-gos Vadovybė, vadovaudamasi statutu, užmezgė kontaktą su Sv. Sosto Delegatu, kuris paskyrė Dvasios vadovus ir kurie savo ruožtu tvarkys ir prižiūrės LSS religinį bei moralinį auklėjimą.Reikia tikėti, kad, kai LTB Vyriausiasis Komitetas ir Švietimo Valdyba išleis skautų reikalu patvarkymus, išnyks nereikalingos pertraktacijos tarp skautų vienetų vadovų ir komitetų bei mokyklų vadovybių, o tai įves skautus į tikrąjį atgimimo ir kūrybos darbą.Tiems, kurie nori būti vis geresniais ateityje, negu buvo praeityje, ir tiems, kurie rengiasi tėvynės atgimimo ir žmonijos gerovės darbui, — tikrai ir Dievas padės. D.

Pokario Teatro repertuaruose, be abejo, tvirčiausią vietą išsikovojo prancūzų dramaturgai, kurių veikalai sulaukė didžiulio pritarimo, jau kuris laikas nenueiną nuo Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos ir JAV scenų. Dažniau minimi—J. P. Sartre „Huis elos“), Jean Giradoux („Trojos karas neįvyks“, „Sodoma ir Gomora“, „Chaillot pamišėlė“), Albert Camus („Caligula“), Jean Anoilh („Antigona“), Paul Claudel (Marijos apsireiškimas“), Cocteau („Dvigalvis aras“) ir kt. Daugumoje jų vyrauja pesimistiškos nuotaikos, be atramos žmogus. Tik kai kurie įneša optimizmo ir pasitikėjimo.Iš anglų-amerikiečių dramaturgų re-:

pertuaruose dažniau minimi J. B. Priestley („Pavojinga kreivė“), John Steibeck („Žmonės ir pelės“), Emmet Lavery, Wilder ir kt.Kaip po pirmojo Didžiojo Karo, taip ir šiuo metu Dostojevskio veikalai vėl susilaukia didelio mėgėjų skaičiaus. Ir ne tiek Rusijoj, kiek užsieny, kadangi Dostojevskio žmonės daugumoje buvo krikščionys, kas, žinoma, nesiderina su Rusijos dabartinėmis pažiūromis — tai pabrėžia ir vakarų spauda.Visa eilė Dostojevskio kūrinių bandoma- pritaikinti scenai ir ekranui. Taip padaryta su „Broliais Karamazo- vais“, „Idiotu“, o neseniai Londone pa- tatyta ir „Nusikaltimas ir bausmė“.
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Liaudies audiniai stovykloje
Mūsų moterys, ypač tos, kurios daly-, 

vauja tautiniuose choruose ir įvairiuo
se ansambliuose, žino, kiek pastangų ir | 
energijos reikia išeikvoti, kad sudaryti | 
sau bet kokį tautinį kostiumą. Kiek čia į 
tenka parodyti sugebėjimo ir skonio, 
kiek tenka improvizuoti, kartais netI 
dažų pagelba marginant bet kokias me- ■ 
džiagas mūsų lietuviškais tautiniais j 
raštais. Scheinfeldo gi lietuvių ben- ' 
druomenės moterys tokių rūpesčių jau I 
nebeturi. Šioje stovykloje atsirado sa- ' 
va audėja, kuri per gana trumpą laiką 
yra išaudusi įvairių raštų 11 tautinių 
kostiumų, t. y. sijonų, priejuosčių ir 
kiklikų.

Audėjos vardas Ona Aleknavičienė. 
Visas darbas buvo pradėtas iš nieko. 
Nei staklių, nei tinkamų siūlų. Bet ką 
reiškia visos kliūtys, jei tikslas yra aiš
kus. Audėjos vyras iš dviaukštės sto
vyklinės lovos padarė stakles. Preci
ziškas stakles. Ir dabar Aleknavičių 
kambaryje kaip lietuviškoje gryčioje. 
Kampe stovi lietuviškos staklės, o prie 
jų sėdi lietuvė audėja ir tik audžia, tik 
audžia.

Spalvuotų siūlų klausimas irgi iš-1 
spręstas paprastai. Tautinių kostiumų ■ 
užsakytojos atsineša siūlus kokius tik Į 
sugaudo, o audėja juos nusidažo tinka- i 
momis spalvomis ir margina raštą po

w

rašto. Kiekvienas raštas originalus, 
kiekviename rašte įdėta kūrybos, kiek
vienas kostiumas vis kitokio rašto. Te- ' 
ko audėjos staklėse matyti ištisas tau- ■ 
tiškų raštų varijantų kompozicijas. ' 
Audėja nepasitenkina trafaretais. Ji I 
ieško ir beieškodama, žinoma, randa ir j 
sukuria labai skoningų dalykų. Onos j 
Aleknavičienės pastangos ir darbas sta- ■ 
čiai pavyzdys, kaip net prie sunkiausių 
sąlygų žmogus susiranda sau darbo, 
kuriame sugeba parodyti savo kūrybą.

B.

Ona Alekanvičienė audžia Schein
feldo stovykloje tautinius audinius

Švietimo Valdybos Knygų 
Leidimo Komisijos pranešimas

Paskutiniu metu spaudoje gyviau ke
liamas knygų rašymo bei jų spausdini
mo reikalas. Šio reikalo svarbumas yra 
gana aktualus. Lietuvių tremtinių tar
pe turime jaunesnių ir senesnių auto
rių, kurių plunksnos darbai jau gausiai 
pasiekia ir skaitytojus. Mes džiaugia
mės kiekviena kūrybine pastanga, gi
musia nelengvose šiandieninėse sąly
gose, tačiau tenka apgailėti, kai šitų į 
visuomenę išėjusių spaudinių tam tikra

2. Stankaus — Analizinės geometri
jos pagrindai,

3. Šikšnio — Elementarinė Algebra,
III dalis,

4. Šikšnio — Elementarinė Algebra
IV dalis,

5. Šikšnio — Elementarinė geometri
ja I dalis,

6. Šikšnio — Elementarinė geometri
ja, II dalis,

7. Busilo — Trigonometrijos teorija

Kas galėti; pasakyti, kad
Stovyklos gyventojams labai svarbu 

savo neaiškiai ateičiai profesinis pasi
rengimas, išmokimas tokios profesijos, 
kuri naujose gyvenimo sąlygose įgalin
tų greičiau ir lengviau susirasti darbo. 
Tatai turint galvoje, Wiesbadeno sto
vyklos vadovybė įrengė stovykloje me
džio apdirbimo, metalo ir elektrotech
nikos dirbtuves, kur gyventojai, mo
ką tų amatų, galėtų sau rasti tinkamo 
darbo, o kiti galėtų pramokti tų amatų 
ir savo darbu padėtų stovyklos gyven
tojams ir amerikiečių kariuomenei.

Dirbtuvėms stovykloje nebuvo tin
kamo pastato, tai pasirinkta kiek ge
riau nuo bombardavimo išlikusios ark
lidės. Darbas buvo sunkus. Žiemos šal
čiai, lietūs ir medžiagų trūkumas dar
bą labai sunkino. Tačiau stovyklos gy
ventojų pasiryžimas bei darbštumas ir 
vadovybės sumanumas ir šias sunkias 
kliūtis nugalėjo. Buvo atremontuotas 
140 metrų ilgio pastatas ir jame pradė
ta rengti technikinės dirbtuvės.

1946 metais gegužės mėn. 10 d. tech
nikinės dirbtuvės ir amatų mokykla 
pradėjo darbą.

Šiuo metu technikos skyrius susideda 
iš technikinės ir komercinės - admi
nistracinės dalies. Komercinė - admi
nistracinė dalis parūpina medžiagas, 
darbo jėgą ir tvarko dirbančiųjų socia
linius reikalus ir prižiūri jų drausmin
gumą. Technikinė dalis dirba naujus 
gaminius, taiso sugadintus techninius 
įrengimus, vykdo pastatų remontus, 
etc. Technikinio skyriaus viršininkui 
pagal darbo paskirtį priklauso šie sky
riai: statybos, metalo, medžio apdirbi
mo, elektros, žaislų, telefono centralė ir 
centrinis medžiagų sandėlys. Šiuo metu 
technikiniame skyriuje dirba 12 inži
nierių.

Visi darbai priimami tik pagal užsa
kymus, patvirtintus technikinio sky
riaus viršininko, ir siunčiami į atitin
kamus skyrius. Atlikti gaminiai iš sky
rių pristatomi į centrinį medžiagų

Medžio apdirbimo skyrius pagamino 
358 št. įvairių dirbinių ir baldų, o taip 
pat 4 mašinas (piūklus lentoms plauti).

Žaislų skyrius pagamino 540 komp
lektų žaislų.

Telefono skyrius įrengė stovykloje 56 
vidaus telefonus.

Šiuo metu technikos skyriuje dirba 
280 žmonių. Dirbančiųjų tarpe dau
giausia lietuvių, lenkų, estų ir latvių. 
Technikos skyriaus darbas nuolat au
ga. 1946 metais birželio mėnesį techni
kos skyrius atliko 47.608 darbo valan-

jie nedirba
das, o liepos mėn. jau 55.059 darbo vai.

Technikinio skyriaus technikinei - 
gamybinei daliai vadovauja lietuvis in
žinierius A. Pacevičius, o administra
cinei - komercinei belgas Dillie.

Amatų mokykloje veikia šaltkalvių, 
stalių, elektrotechnikų skyriai, kuriuo
se mokosi apie 140 mokinių. Mokyklos 
kursas trunka 4 mėnesius ir jį baigę 
mokiniai įgyja kvalifikuoto darbininko 
teises. Mokiniai kasdien turi 4 teorijos 
ir 4 praktikos valandas. Nuo šių me
tų rugsėjo mėnesio dar įvedama auto - 
mechanikų grupė.

Wiesbadeno UNRRA Direktorius Mr. O. Bayer, Welfare Officer Mis. E. 
Wermig, Stovyklos Technikos Skyriaus vedėjas inž. A. Pacevičius ir 

inž. A. Jakštas apžiūri technikos dirbtuvių gaminius.

5 EPO IRIAI
Pabaltijo olimpijada Augsburge

Rugsėjo 20-22 d. Augsburge „Daina- vietos susitiko Gimnazijos I su lat-
dalis pasirodo nepozityvūs ir menka
verčiai. Šių dienų gyvenimas verčia 
dėl to rimtai susirūpinti.

Pranešame, kad prie L T B Švietimo 
Valdybos sudarytai Komisijai yra pa
vesta imtis knygų leidimo priežiūros ir 
koordinavimo. Užtat šia proga kviečia
me visus rašytojus ir leidėjus su mi
nėta Komisija ar jos Įgaliotiniais (ku
rių pavardes ir adresus paskelbėme jau 
anksčiau) šiuo reikalu palaikyti kuo 
glaudžiausius ryšius.

Pradinių mokyklų ir gimnazijų moks
leiviai, o taip pat ir suaugusieji, stinga 
atitinkamo turinio pasiskaitymo kny
gų. Tad prašome, jei ką rašote, ar jau 
turite parašę, painformuoti apie tai 
Knygoms Leisti Komisiją, kuri darys 
žygių Jūsų kūriniams atspausdinti.

Taip pat atkreipiame leidėjų dėmesį, 
kad jie, leisdami vadovėlius ar kitas 
knygas, pasistengtų gauti Komisijos 
aprobatą.

Kad išvengtumėm spekuliacijos, ne
retai šiandien pasireiškiančios nenor
maliai aukštomis knygų kainomis, to
limesnis knygų, ypač vadovėlių, plati
nimas vyks per Kn. L. Komisiją arba 
Švietimo Įgaliotinius. Stovyklų Komi
tetai prašomi susirūpinti, kad be Kn. 
L. Komisijos aprobatos jų stovyklose 
knygos toliau nebūtų platinamos.

Švietimo Valdybos Knygoms Leisti 
Komisija.

Autoriams ir. leidėjams 
žinotina 

VADOVĖLIŲ REIKALU
Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 

Komisija veikia Wiesbadene (16) DP 
Camp 563.

Jos atstovai: 1) Anglų zonoje — p. 
Pr. Naujokaitis, Detmold, Wittje- 
str. 14; Prancūzų zonoje — p. M. V a i š- 
n y s, Tubingen, Lustnauer Tor 4; Šv. 
Įgal. p. Ig. Malinauskas, Schein
feld, Lit. Lager.

Gerb. rašytojai ir leidėjai prašomi 
visais knygų spausdinimo bei platinimo 
reikalais kreiptis kur kam patogiau 
aukščiau nurodytais adresais.
Šiuo metu vadovėlių spausdinimo dar

bas vyksta taip:
a) Kn. Leid. K-ja Wiesbadene įteikė 

vietos bendruomenės spaustuvei 
šiuos vadovėlius:
1. Barono — Gamtos pradžiamokslis

I klasės kursas,
2. Miškinio — Botanikos vadovėlis

II klasės kursas,
3. Miškinio — Zoologija

III klasės kursas,
4. Miškinio — Žmogaus kūnas ir jo 

higiena
IV klasės kursas,

5. Valaičio — Algebros vadovėlis
V klasės kursas,

6. Valaičio — Fizikos vadovėlis
IV klasės kursas,

7. Rankinis metalų apdirbimas
amatų mokykloms,

8. Aritmetikos uždavinynas,
I klasės kursas,

b) Detmoldo Kn. Leid. K-jos atstovy
bės žinioje yra spaudai parengti šie 
vadovėliai:
1. Klimavičiaus — Skaičiavimo užda

vinynas,

ir uždavinynas,
8. Daugirdaitės - Sruogienės — Lie

tuvos istorija,
9. Ambrazevičiaus — Literatūros teo

rija,
10. Pakucko ir Viliamo — Fizinė ge

ografija,
11. Naujokaičio — Lietuvių literatū

ros istorija.
c) Tūbingeno Knyg. Leid. K-jos atsto

vybė spausdina:
1. Dambriūno — Sintaksė,
2. Aritmetikos uždavinynas,
3. Ambrazevičiaus — Visuot. litera

tūros istorija.
d) Švietimo Įgaliotinio p. Malinausko 

priežiūroje spausdinami:
1. Dr. Matuso — Viduramžių istorija,
2. Račkausko — Lotynų kalbos gra

matika,
3. A. Bendoriaus — Europos geogra

fija, II klasei.

Trūksta rankraščių šiems vadovėliams 
išleisti:

1. Visuomenės mokslo,
2. Naujųjų amžių istorijos,
3. Lietuvos istorijos aukšt. klas.
4. Filosofijos pagrindų,
5. Chemijos,
6. Biologijos 8 klasei,
7. Muzikos ir dainavimo,
8. Aukštosios matematikos pagr.
9. Fizikos V — VIII klasėms.
Gerb. vadovėlių rašytojai prašomi 

vadovėlių parašymo ir spausdinimo 
reikalais kreiptis aukščiau pažymėtais 
adresais, kaip kam patogiau.

Jeigu kas turi spaudai paruoštą va
dovėlį, gali jį įteikti Knygų Leidimo 
Komisijai Wiesbadene arba jos kuriai 
Atstovybei.

Rankraštis turi būti parašytas ra
šom. mašinėle vienoje lapo pusėje.

Kad spausdinimo darbas vyktų spar
čiau, gerb. leidėjai prašomi kreiptis į 
Knygų Leid. K-ją arba jos atstovybes 
ir pasiūlyti, kuriuos iš aukščiau pažy
mėtų vadovėlių jie galėtų spausdinti.

Išleistieji vadovėliai bus platinami 
mokykloms taip pat per Knygų Leid. 
K-ją Wiesbadene ir jos atstovybes.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija.

sandėlį, iš kur juos atsiima užsakyto
jai. Pirmoj eilėj vykdomi įvairūs

Žaislus dažo

UNRRA užsakymai, kurie yra skirti 
bendrai stovyklos gyventojų gerovei, 
ir kiek dirbtuvių pajėgumas, leidžia, 
privačių asmenų užsakymai. Nuo šių 
metų kovo 15 d. iki rugpjūčio 15 d. at
likta 1200 įvairių užsakymų.

Iš didesnių ir būdingesnių technikos 
skyriaus atliktų darbų paminėtini šie:

Statybos skyrius įrengė dirbtuves ir 
technikos skyriaus kontorą, stovyklos 
kavinę - restoraną, amatų mokyklą ir 
batsiuvių dirbtuves. Šias įmones ren
giant apgriautuose pastatuose reikėjo 
atlikti kapitalinius remontus. Kai ku
riuose pastatuose testyrojo tik apgriu
vusios sienos. Reikėjo jas atremontuo
ti ir padaryti visus vidaus įrengimus. 
Šiuo metu technikos skyrius atstato li
goninės, auto garažo, stovyklos skal
byklos ir spaustuvės pastatus ir Wies
badeno mieste stato amerikiečių ka
riuomenei naują pastatą kontorai.

Metalo apdirbimo skyrius įrengė 105 
naujus kanalizacijos ar vandentiekio 
taškus, 5 dideles dušų patalpas, 2 me
chanines džiovyklas: vieną - malkoms, 
antrą - lentoms; pataisė 28 automobi
lius; kapitaliniai sutaisė 6 stakles ir 
gamina 4 medžio tekinimo stakles. 
Kalvėje nukalta 80 plaktukų, elektri
kams pagaminta 2500 laikytuvų, 30 
įvairaus dydžio krumpliaračių ir 18 di
delių metalinių stalų dirbtuvėms. Pa
taisė 10 šautuvų.

Elektros skyrius atliko 389 remonto 
ir įrengimo darbus.

vos“ sporto klubo iniciatyva įvyko ant
roji Pabaltijo olimpijada. Į šventės 
programą įėjo lengvoji atletika, futbo
las, krepšinis, boksas, stalo tenisas, tin
klinis ir šachmatai.

Lengvoje atletikoje pirmavo latviai, 
gavę 146 tšk., antrieji liko estai su 118 
ir lietuviai surinko 111 tšk. Nors užimta 
trečioji vieta, tačiau mūsų lengvaatle- 
tai parodė, kad yra padarę didelę pa
žangą

Krepšinyje laimėta pirma vieta. Prieš 
latvius mūsiškiams teko gerokai pako
voti, kol įveikė jų kietą zoninį dengi
mą. Laimėta 27:20 (7:8). Taškai: Puzi- 
nauskas Z. 8, Bagdonas 8, Norkus II 5, 
Norkus I 3 ir Mackevičius 1. Prieš es
tus mūsiškiai per daug nesistengdami 
lengvai laimėjo 47:12 (14:4).

Tinklinyje mūsiškiai pasirodė esą 
silpniausi, ypač moterys, pasirodyda- 
mos, kaip tinkamai nepasiruošusios. 
Vyrai pralaimėjo estams 1:2 (15:11, 8:15, 
13:15) ir latviams 0:2 (6:15, 6:15). Lat
viai nugalėjo estus 2:0 (15:6, 15:10). Mo
terys latvėms prakišo 0:2 (7:15, 5:15) 
ir estėms 0:2 (0:15, 1:15). Estės latves 
sukirto 2:0 (15:0, 17:15).

Stalo tenise stipriausi buvo lietuviai. 
Vyrų grupėje laimėjo Garunkštis fi
nale įveikęs Meilų 3:2, trečią vietą gavo 
Paškauskas. Moterų vienete nesisekė ir 
Laikūnienė laimėjo tik trečią vietą. Vy
rų dvejete pirmieji liko lietuviai: 1. 
Meilus — Garunkštis, 2. Paškauskas — 
Butkus. Mišriam dvejete Meilus — Rū- 
telionienė gavo trečią vietą.

Bokse pralaimėta latviams ir estams 
po 3:5. Latviai estus įveikė 5:3. Lietu
viams pavyko laimėti tik du meisterių 
titulus: plunksnos svoryje Marozevi- 
čius ir pussunkio sv. Rugulis.

Olimpijados proga susirinkę sporti
ninkai ir sporto darbuotojai aptarė 
sporto klausimus ir išsirinko organiza
cinį sporto komitetą, kuris turi paruoš
ti bendrą fizinio lavinimo ir sporto sta
tutą ir atskirą statutą visoms sporto 
šakoms. Išrinktieji į komitetą pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: pirm. L. Bal
trūnas, pav. Z. Puzinauskas, sekr. N. Ce- 
rekas ir nariai VI. Bakūnas ir Br. Ke
turakis. Kandidatais: Tamulynas, Cer- 
keliūnas ir Markevičius. Po mėnesio 
nutarta susirinkti vėl Augsburge.

viais. Gimnazistai turėjo vargo, kol 
įveikė atkaklius latvius. Iki paskutinio 
ketvirčio pasekmė svyravo tai vienų, 
tai kitų naudai, tik vėliau gimnazistai 
keliais taikliais metimais atsiplėšė ir 
laimėjo 38:23 (14:10). Po to jaunučiai su
žaidė draugiškas rungtynes Kaunas — 
Provincija, kurias kauniečiai laimėjo 
16:9 (10:3).

Finalinėse rungtynėse susitiko abi 
„Lituanicos“ komandos. Pirmame kėli
nyje antroji smarkiai atsiplėšė ir vedė 
37:13, tačiau antrame kėlinyje pirmoji 
komanda pradėjo uoliau dengti ir tiks
liais metimais smarkiai prisivijo, kėlinį 
užbaigdama 11 taškų skirtumu savo 
naudai. Rungtynės baigėsi 54:41 antro
sios komandos naudai. Komandose žai
dė ir taškus pelnė: II kom. — Varkala 
31, Blankus 15, Bytautas 4, Bagdžiūnas 
2, Afanasjevas 0, Mikalauskas 0; I kom. 
— Landsbergis I 12, Miškinis K. 10, La
banauskas 10, Miškinis V. 9, Klygis 0, 
Gražys 0, Simonaitis 0.

Aikštelės atidarymo proga buvo 
kviesti ir Scheinfeldo „Vyties“ krepši
ninkai ir futbolininkai, kurie, nedavę 
apie save jokios žinios, neatvyko, suga
dindami iš dalies sportinę nuotaiką. Tas 
pasikartojo su scheinfeldiečiais jau tre
čią kartą, sudarant daug sunkumų ir 
nemalonumų tiek sporto vadovybei, 
tiek patiems sportininkams.

IX.25. „Lituanicos“ futbolininkai vie
šėjo Mainz Kastelyje, kur žaidė drau
giškas rungtynes su vietos ukrainiečių 
„Ciornaja More“ komanda, kuri preiš 
porą savaičių Mūncheno ukrainiečių 
olimpijadoje laimėjo antrą vietą. Rung
tynės baigėsi 4:2 (2:2) „Lituanicos“ nau
dai. Įvarčiai: Bytauto, Sipavičiaus, Afa- 
nasjevo ir Gražio.

Darbininkai dirba prie Technikos Skyriaus dirbtuvių mašinų.

Krepšinio turnyras 
Wiesbadene

UNRRA Cleaning Service šefo Fr. van 
Hoofo iniciatyva Wiesbadeno stovyklo
je įrengta nauja krepšinio aikštelė, ku
rios atidarymo proga rugsėjo 29 d. įvy
ko vietinių komandų turnyras. Saulei 
šviečiant, jau nuo pat ryto gausūs žiū
rovai stebėjo varžybas. Pirmose rung
tynėse Gimnazijos I kom., po sunkios 
kovos, išplėšė pergalę prieš savo antrą
ją kom. 18:14 (9:9) ir latviai nesunkiai 
laimėjo prieš lenkus 26:12 (16:2). Pus
finaliuose susitiko Gimnazijos I su „Li- 
tuanicos“ I ir latviai su „Lituanicos“ II. 
„Lituanica” I sukirto gimnazistus 38:12 
(20:4), ypač gerai sužaisdama pirmą 
kėlinį.

Po pietų įvyko dalyvių paradas ir 
Cleaning Service atstovas, pasveikinęs 
komandas, atidarė krepšinio aikštę, 
įmesdamas pirmą krepšį. Dėl trečios

Wiesbadeno lietuviai krepšininkai

Ieško giminių:
1. Vytautas Grikietis (gyvenęs Griška

būdyje), dabar gyvenąs 1739 So. Hal-
sted St. Chicago 8, III USA ieško:

Broniaus Grikiečio, kilusio iš Sedvy- 
gų kaimo, ir Aleksandro, Otto ir Al
berto Kromų, kilusių iš Bliuviškių 
kaimo. Visi Griškabūdžio valsčiaus.

7



____  8 pusi. TREMTINIŲ ŽINIOS 1946 m. spalių 4 d

Sėkmingos gastrolės Teisiniai kiaušiniui Lietuvos Konkordate
Wiesbadeno Lietuvių Tautinis Ansamblis Anglų zonoje

UNRRA generalinis direktorius 
brig. gen. Mc. Leod ansamblio pasiro
dymais buvo sužavėtas ir pažadėjo jam 
savo paramą. Ir iš tikrųjų, jo para
ma ansambliui buvo nemaža, ypač pa
rūpinant susisiekimo priemones.

Wiesbadeno Lietuvių Tautinis An- etc. 
samblis š. m. rugsėjo mėnesio pradžio
je išvyko ilgesnėms gastrolėms į Anglų 
zoną. Pakeliui keletai dienų buvo su
stojęs Fuldos lietuvių stovykloje, kur 
suruošė du koncertus: rugsėjo 4 d. Ful
dos miesto teatro salėje koncertą drau
ge su „Joninių Vakaru“ ir rugsėjo 5 d. 
miesto bažnyčioje religinės muzikos 
koncertą.

Iš Fuldos ansamblis išvyko į Anglų 
zoną. Tautos Šventę, rugsėjo 8 d., pra
leido Oldenburgo stovykloje. Tą dieną 
iškilmingų pamaldų metu suruošė reli
ginį koncertą, kuriame taip pat daly
vavo ir operos solistas Ipolitas Naura- 
gis. Tautos Šventės vakare Oldenbur
go operos rūmuose suruošė koncertą su 
„Joninių Vakaru“. Tame koncerte, be 
ansamblio, dalyvavo operos solistai 
Nauragis ir J. Augaitytė, balerina Nau- 
ragienė ir kompozitorius St. Gailevi- 
čius. Didžiulė Oldenburgo operos rūmų 
salė buvo pilnutėlė žmonių. Koncerto 
klausė per 2000 žmonių. Jų tarpe bu
vo daug aukštų anglų karinės valdžios 
pareigūnų ir Olandijos UNRRA gene
ralinis direktorius. Jis taip buvo su
žavėtas Wiesbadeno Lietuvių Tautiniu 
Ansambliu, jog pakvietė jį gastrolėms 
į Olandiją. Ten jie turėsią koncertuoti 
Olandijos DP ir olandų visuomenei.

Rugsėjo 9 d. Oldenburgo bažnyčioj 
dar buvo suruoštas religinis koncertas, 
o rugsėjo 10 d. operos rūmuose muzi
kinė pjesė „Nemunas žydi“, kuris taip 
pat praėjo su dideliu pasisekimu.

Rugsėjo 12 ir 13 d. ansamblis gastro
liavo Wolterdingine prie Soltau. Čia jų 
koncerto klausė ir vaidinimų žiūrėjo 
visų tautybių žmonės. Iš čia ansamb”s 
išvyko į Seedorf - Zeven, kur lietuviai 
atkelti iš Derverdeno DP Montgomery 
lagerio. Rugsėjo 15 d. dienos metu su
ruošė religinės muzikos koncertą, va
kare koncertą ir „Joninių Vakarą“, o 
rugsėjo 16 d. — „Nemunas žydi“.

Rugsėjo 18 d. 19 vai. Dragahne prie 
Dannenbergo. Čia esama apie 400 lie
tuvių. Koncertų klausė ne tik lietuviai, 
bet įvairių tautybių žmonės, UNRRA 
pareigonys ir britų kariai. Per ansam
bliui suruoštą pobūvį vietinės UNRRA 
direktorius pareiškė: „Laimingas ta; 
Mr. Bayer, turėdamas tokį ansamblį“.

Atvykę į Hannoverio lietuvių stovyk
lą joje rado gana didelę salę, bet be 
scenos. Kas daryti? Hannoverlečiai sa
kė, kad dėl medžiagos stokos negalį sce
nos pastatyti. Tačiau Wiesbadeno Lie
tuvių Tautiniam Ansambliui atvykus, 
UNRRA direktorus davė scenai pasta
tyti medžiagos, ir ansambliečiai savo 
jėgomis per vieną dieną įrengė puikią 
sceną.

Hannoveryje rugsėjo 21 dieną per 
pamaldas bažnyčioje suruošė religinės 
muzikos koncertą, vakare — koncertą 
ir „Joninių Vakarą“ ir 22 d. — „Ne
munas žydi“. Per pirmąjį koncertą da
lyvavusiam vietos UNRRA direktoriui 
taip patiko lietuviškos dainos ir šokiai, 
jog antrajam koncertui jis sukvietė iš 
visos apylinkės daugiau, kaip 50 įvai
rių UNRRA pareigūnų. Be to, tame 
koncerte dalyvavo daug anglų karinin
kų ir prancūzų ryšių karininkai.

Lehrtėje ansambliečių laukė dar di
desnis pasisekimas. Čia jie rugsėjo 23 
d. suruošė religinės muzikos koncertą, 
24 d. miesto teatre — koncertą ir „Jo
ninių vakarą“ ir 25 d. ten pat — „Ne
munas žydi“. Koncertuose dalyvavo 
daug vokiečių publikos. „Joninių vaka
ro“ ir „Nemunas žydi“ žiūrėjo UNRRA 
generalinis direktorius Britų zonai brg. 
gen. Me. Leod, Hannoverio-Braunschwei- 
go UNRRA distrikto direktorius Mr. 
Grinwood bei kiti aukšti UNRRA pa
reigūnai, Olandijos ir Belgijos Vokie
tijoje turtų ieškojimo komisijos nariai

Watenstedte ir jo apylinkėse yra apie 
30.000 DP, jų tarpe apie 2000 lietuvių. 
Ansambliečiai dvi dienas vaišingų lie
tuvių tarpe ilsėjos. Pailsėję rugsėjo 28 
d. suruošė koncertą su „Joninių vaka
ru“, 29 d. 3 vai. p.p. religinės muzikos 
koncertą, o vakare — „Nemunas žydi“. 
Iš čia ansamblis išvyko į Braunschwei- 
gą, kur koncertavo spalių 1, 2 ir 3 d.

Fuldoje prie Wiesbadeno Lietuvių 
Tautinio Ansamblio prisijungė Ameri
kos lietuvis, buvęs karys Mr. Edward 
Sheris. Jis studijuoja Šveicarijoje, Ba
zely, medicinos mokslus, šiuo metu ruo
šiasi doktoratui. Jis grįžo iš Prahos, iš 
Tarptautinio Studentų Kongreso, kur 
dalyvavo, kaip Šveicarijoje studijuo
jančių amerikiečių studentų atstovas. 
Vokietijoje jis ieškojo savo tėvų. Šis 
malonus mūsų tautietis ansambliui ke
lionėje daug padėjo, ypač su karinė
mis įstaigomis, kaip oficialus ansamb
lio vertėjas. Išvykdamas į Šveicariją, 
jis paliko savo adresą (Edward Sheris, 
8 st. Johann - Vorstadt, Bazei, Schweiz) 
ir pageidavo, kad lietuviai su juo su
sirašinėtų ir jam atsiųstų lietuviškos 
spaudos.

Wiesbadeno Lietuvių Tautinis An
samblis Anglų zonoje gyvenančių lie
tuvių tarpe mielas ir laukiamas sve
čias. Visur jis džiaugsmingai sutinka
mas ir jo koncertai gausiai lankomi. Į 
jo koncertus lietuviai suvažiuoja ir iš 
mažesniųjų apylinkės stovyklų. UNRRA 
duoda susisiekimo priemones. Savo 
dainomis jis praskaidrina sunkią lietu
vių tremtinių dalią. Be to, anglų ka
rių tarpe gražiai reprezentuoja lietu
višką dainą ir šokius. Anot Pulgio An- 
driušio, daug kur pagerina ir lietuvių 
DP santykius su UNRRA.

Wiesbadeno Lietuvių Tautinio An
samblio gastrolės Anglų zonoje užtruks 

■ligi spalių mėnesio pabaigos. Tolimes
nių gastrolių maršrutas yra toks: spa
lių 5 - 6 d. Goslar - Oker, 8 - 9 d. — Le- 
benstedt - Reppner, 11-12 d. — Meer
beck bei Stadthagen, 14 -15 d. — Uch- 
tėje, 17 -18 d. — Detmolde. Iš čia an
samblis vyks į Schleswig - Holsteino 
provinciją. Pakeliui sustos Hamburge 
ir koncertuos Spakenberge, kur šiuo 
metu yra didžiausia Anglų zonoje lie
tuvių stovykla. Toliau aplankys Lii- 
becko, Kielio, Schleswigo, Flensburgo

ir Itzehoe lietuvių stovyklas. Grįžda
mas ketina dar aplankyti Gross - Hese- 
pes ir Greeweno lietuvių stovyklas. Į 
Wiesbadeną numato grįžti spalių 30 - 
31 d.

J. NAURAGIO KONCERTAS

Operos solistas Ipolitas Nauragis ir 
kompozitorius Vladas Jokubėnas š. m. 
rugsėjo 15 d. Herforde koncertavo Bri
tų karinės administracijos personalui. 
Programoje taip pat dalyvavo ir latvių 
stygų kvartetas. Svečių tarpe buvo ir 
britų kariuomenės majoras lietuvis 
Liūdžius.

Kunigas Juozas Prunskis, baigdamas 
Amerikos Katalikų Universitetą Wa
shingtone, D. C., pereitais metais para
šė disertaciją „Compartive Law, Eccle
siastical and Civil, in Lithuanian Con
cordat“. Šį jo darbą išspausdino „The 
Catholic University of America Press“. 
Su įžanga, šaltinių sąrašu ir trumpa 
biografija knyga turi 150 puslapių.

Kun. Prunskis Amerikos lietuviams 
jau pažįstamas. Čia savo laiku jis va
dovavo katalikų spaudos biurui, para
šė kelias brošiūrėles apie padėtį Lie
tuvoje ir dalyvauja visuomeniniame 
Amerikos lietuvių gyvenime. Prunskis 
gimė 1907 metais Zvilbučiuose, mokėsi 
Utenoj, Rokiškyje ir Kaune, redagavo 
katalikų dienraštį „XX Amžius“, važi-

P-lė E. Wermig ir p. J. Bardzilauskas susituokę išeina iš bažnyčios

nėjo po Europą ir, bolševikams okupa
vus Lietuvą, išbėgo į užsienį.

Disertacija susideda iš 16 atskirų 
skyrių, kurių kiekvienas apima atskirą 
problemą. Visas darbas suskirstytas į 
dvi dalis. Pirmoje jis liečia istorinę 
Lietuvos ir Vatikano santykių pašę, o 
antn je — lygina konkordatą su Lie
tuvos įstatymų bei bažnytinio kodek
so tekstais. Veikalo pradžioje autorius 
duoda trumpą lietuvių tautos ir valsty
bės istorijos apžvalgą, paliečia buvusių 
Lietuvos valdžių santykius su Vatika
nu ir kiek smulkiau apsistoja ties kon
kordato sudarymu.

Antroje dalyje kalba apie Lietuvos 
katalikų kunigų teises ir privilegijas, 
apie konkordato jiems uždėtas parei
gas, apie vyskupų paskyrimą ir val
džiai duodamą priesaiką, apie sutuok
tuves, gimimo bei mirimo liudijimus, 
mokyklas, kunigų seminarijas, Katali
kų Veikimo Centrą, dvasininkų pensi
jas, valdžios teikiamas subsidijas ir ki
tus reikalus.

Artėdamas prie darbo pabaigos, au
torius pastebi, kad bažnyčia nesitenki
no tokiu palankiu jai konkordatu, bet 
norėjo jį praplėsti kitais susitarimais. 
Konkordate, pavyzdžiui, galutinai ne
aptartas tų bažnytinių turtų likimas, 
kuriuos savo laiku caro valdžia buvo 
atėmusi iš bažnyčios, bet kuriuos Lie
tuvos valstybė privalanti atiduoti. Kal
bama ir apie tai, kad Lietuvos valsty
bė turinti išgauti ir tuos turtus, kurie 
priklausė katalikų bažnyčiai, bet bu
vo už teritorinių Lietuvos valstybės 
sienų. Konkordate yra skyrius apie 
naujų bažnyčių statymą Lietuvoje, ki
tas — apie jau esamų užlaikymą. Vi
sa tai veikiančiame susitarime tiktai 
paskubomis paminėta. Kun. Prunskis, 
būdamas didelių vilčių žmogus, mano, 
kad pokarinėje Lietuvoje visi šie rei
kalai turės būti sutvarkyti ir, be abe
jojimo, teigiamai išspręsti.

Panely EILEEN WERMIG 
ir

ponų JONĄ BARDZILAUSKĄ, 

įžengus į šeimos gyvenimų, sveikina 
ir linki daug laimingų metų

Wiesbadeno Lietuvių Tautinis 
Ansamblis

[RK Draugijos suvažiavimas
Š.m. rugsėjo 26-27 d- Hanau Lietuvių 

Stovykloje įvyko Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Draugijos Vokietijoje ir Aus
trijoje skyrių atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 58 skyrių atstovai, 6 
LRK Draugijos Vyriausios Valdybos 
nariai, vienas Vyr. Revizijos Komisijos 
narys, 3 generaliniai įgaliotiniai ir ke
liasdešimt svečių. Suvažiavimą pradė
jo LRK Draugijos Vyr. Valdybos Pir
mininkas Dr. D. Jasaitis. Jis savo kalbo
je iškėlęs šio karo padarytą didelę žalą 
visai žmonijai ir mūsų tautai prašė su
važiavimo dalyvius veikliai dalyvauti 
suvažiavimo darbų svarstyme ir savo 
patirtimi prisidėti prie LRK Draugijos 
veikimo gairių ir programos nustatymo, 
vykdant pagrindinį šalpos darbą. Su
darius suvažiavimo prezidiumą, suva
žiavimą pasveikino LTB Vyriausiojo 
Komiteto ir Hanau Komiteto atstovai.

Miss Eileen Wermig
and (ir)

Mr. Jonas Bardzilauskas
on the occasion of their Marriage sincerest and best wishes for a long and 

happy married life.
Sutuoktuvių proga sveikiname ir nuoširdžiai linkime ilgo ir laimingo gyvenimo.

Lithuanian Committc and
„Aistia“ Publishing Section of the Community

Wiesbaden, September 28 th 1946. of Lithuanian Displaced Persons

EjJĮjss Gi keen (Ej^ermig
Welfare Officer UNRRA Team 28 

and (ir)

fionas JJardzi'Jauslias
Recreation Officer UNRRA Team 28

on the occasion of their Marriage on September 28 th 1946 in Wiesbaden, 
sincerest congratulations and best wishes for a long and happy life.

1946 m. spalių men. 28 d. susituokusiems Wiesbadene ir sudariusiems šeimų 
nuoširdžiai linkime daug laimės ir sėkmės.

Publication Office and Printing Shop.

Raštu pasveikino Apaštališkojo Sosto 
Delegatas Lietuviams Vokietijoje ir 
Austrijoje kan. F. Kapočius.

LRK Draugijos Vyr. Valdybos pirmi
ninkas Dr. D. Jasaitis padarė platų ir 
išsamų pranešimą apie LRK Draugiją 
ir jos veiklą nepriklausomoje Lietuvo
je, okupacijos metu ir dabar ištrėmi
me. Ypač plačiai nušvietė LRK Drau
gijos veikimą ištrėmime, lietuviams gy
venant DP stovyklose (1945.VII.1 — 
1946.VIII.1). Plačiai nupasakojo dabar
tinę LRK Draugijos teisinę būklę, jos 
plėtojimąsi ir santykius su Lietuvos 
Tremtinių Bendruomene, UNRRA, 
BALF’u, Caritas ir kitomis organizaci
jomis. LRK Draugija yra daug nuvei
kusi, šelpdama drabužiais, maistu ir 
vaistais tremtinius, ypač vaikus, nėš
čias motinas, ligonius ir belaisvius. To
liau buvo padaryta smulki piniginė 
apyskaita. Daugiausia lėšų išleista stu- 
dentanis šelpti.

Sveikatos ir sanitarijos klausimais 
pranešimą padarė LRK Draugijos Vyr. 
Valdybos narys prof. Dr. V. Kanauka. 
Sveikatos globą ir medicinos pagalbą 
DP stovyklose tvarko UNRRA, tuo bū
du LRK Draugijos uždaviniai šioje sri
tyje siaurėja, ir šios draugijos medici
niškoji pagalba gali pasireikšti tik ne 
stovyklose gyvenančių lietuvių tarpe. 
LRK Draugijai daug rūpesčio teikia 
trūkstamų vaistų parūpinimas. Iš 
BALF’o gautos nedidelės vaistų siun
tos šią būklę kiek palengvinusios, bet 
visų trūkumų nepašalinusios. Neturint 
iš skyrių visų pranešimų, apie lietuvių 
sveikatos būklę, negalima esą sudary
ti tikslaus vaizdo, tačiau lietuvių svei
katos būklė esanti patenkinama. Kiek 
blogiau esą su gydymu dantų, kurių 
gedimas dėl konservuoto maisto ir vi
taminų stokos esąs žymiai padidėjęs. 
LRK Draugijos Vyr. Valdyba sudariusi 
glaudų kontaktą su lietuvių gydytojų 
Sąjunga, kurią pakvietus organizuoti 
žemesniojo medicinos personalo paruo
šimą.

Šiuo metu lietuvių tremtinių ben
druomenėje esą 256 medicinos gydyto
jai, 111 dantų gydytojų, 66 — farmaci
ninkai, 263 — gailestingosios seserys ir 
akušerės. Tat pakankamai esą gerų ir 
patyrusių pajėgų organizuojant ambu-

latorijas ir sanitarinius punktus. Esą 
numatyta išleisti bent penkios brošiū
ros apie infekcines bei tropines ligas, 
konservuotą maistą, eugeniką ir kt.

Toliau buvo padaryti Vyr. Revizijos 
Komisijos, mandatų komisijos ir Mūn- 
cheno, Hanau ir Detmoldo generalinių 
įgaliotinių pranešimai. Visi šie prane
šimai buvo diskutuojami ir dėl jų daro
mi paklausimai. LRK Draugijos apy
skaita, balansas ir sąmata suvažiavimo 
buvo priimta 58 balsais. Hanau ir Augs
burgo skyriaus atstovams perskaičius 
savo raštu pranešimus, kiti pranešimai 
dėl laiko stokos nebeskaityti. Be to, 
dar buvo padaryti pranešimai apie da
bartinę politinę būklę, apie laikinį įsi
kūrimą bei emigracinius galimumus ir 
apie LRK Vyr. Moterų Komiteto veiklą.

Rezoliucijų Komisijai pasiūlius pa
siųsti sveikinimai Apaštališkojo Sosto 
Delegatui kan. F. Kapočiui ir vysku
pams, buv. Lietuvos Respublikos Pre
zidentui Dr. K. Griniui, Lietuvos pa
siuntiniams užsieniuose (p.p. Balučiui, 
Žadeikiui, Lozoraičiui, Girdvainiui, 
Šauliui, Turauskui, Graužimui, Gyliui 
ir Bačkiui), BALF’o Valdybai Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės Vyriausiajam 
Komitetui, UNRRA vyriausiajai vado
vybei Vokietijoje (Arelsone). Be Jo, su
važiavimas dar priėmė šias rezoliuci
jas: dėl: 1) skyrių veiklos apimties tu
rinio, 2) Austrijos lietuvių efektinges
nio ir didesnio parėmimo visomis ga
limomis priemonėmis, 3) išlaikymo LRK 
savistovumo visose zonose, 4) LRK 
Draugijos centrinės kartotekos tęsimo 
ir skubaus užbaigimo, 5) sveikatos dar
buotojų parengimo ir įstaigų suorgani
zavimo bei kovos su ligomis, 6) įstei
gimo Moterų Komitetų prie skyrių.

LRK Vyr. Valdybai pasiūlius suva
žiavimas buv. Lietuvos Respublikos 
Prezidentą Dr. K. Grinių, kaip didžiai 
nusipelniusį lietuvių tautai, valstybei ir 
Raudonajam Kryžiui išrinko Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus garbės nariu.

Suvažiavimas buvo gerai suorgani
zuotas ir praėjo vieningoje ir darbin
goje nuotaikoje. Prie pavyzdingo su
važiavimo suorganizavimo daug prisi-' 
dėjo Hanau LRK skyrius. |

Wiesbadeno UNRRA 
pareigūnų sutuoktuvės

Š. m. rugsėjo 28 d. Wiesbadeno DP 
stovykloje susituokė aukšti UNRRA pa
reigūnai: Welfare Officer anglė Miss 
Eileen Wermig ir Recreation Officer 
lietuvis p. Jonas Bardzilauskas. Sutuo
kė Wiesbadeno lietuvių parapijos kle
bonas kun. A. Paukštys. Sutuoktuvės 
įvyko Wiesbadene Šv. Trejybės baž
nyčioje.

Popiežiaus laiškas 
Kun. J. Bružikui

Iš patikimų šaltinių sužinojome, kad 
misijonierius kun. Jonas Bružikas ga
vo iš Vatikano laišką, kuriame Šv. Tė
vas giria jį ir dėkoja už labai uolų 
darbą tremtinių lietuvių tarpe.

Iki šiol kun. Bružikas turėjo 70 mi
sijų per vienus metus. Lieka dar ap
lankyti 24 lageriai. Tik esanti gerokai 
susilpnėjusi jo sveikata. („Amerika“ 
Nr. 37 (739), 1946 m. rugsėjo 13).

Atsargiai su agentais
Paplito žinia, kad Frankfurte Schil

lerstrasse, kažkoks Argentinos atstovas 
ar agentas atidaręs raštinę ir registruo
jąs į Argentiną emigruoti norinčius DP. 
Nemažas skaičius tremtinių jau susido
mėjo tuo reikalu.

Patikrinus pasirodė, kad ten sustojo 
kažkoks neaiškus agentas, kuris tikrai 
registravo emigruoti norinčius. Tuo su
sidomėjo amerikiečių saugumas ir ėmė
si reikalą aiškinti. Tuo tarpu agentas 
dingo; iš to reikia padaryti išvadą, kad 
reikalas netvarkoje.

Tremtiniams, kurie domisi emigraci
ja į Argentiną patariame palaukti, kol 
atvyks oficialūs atstovai arba bus 
įsteigtas konsulato skyrius. Kada rei
kalas bus aiškus, pranešime. Tuo tar
pu Vokietijoje dar nėra nei Argentinos, 
nei Brazilijos konsulatų, o kol jų nėra, 
emigracija neįmanoma.

Dalis tremtinių teiraujasi apie Ispani
jos konsulatą. Patirta, kad Vokietijoje 
dar neveikia Ispanijos konsulatas, o 
tik Prekybos Atstovybė. Į Ispaniją iš
vykti dar negalima. (LTB)

PADĖKA
Skaudžioje širdgėlos ir liūdesio va

landoje prisidėjusiems prie tragiškai 
žuvusios mūsų mylimos
stud. ALDUTĖS MAŽEIKAITĖS 
laidotuvių, o taip pa visiems stovyklos 
gyventojams iš visos širdies užjautu- 
siems ir palydėjusems velionės kūną į 
kapus nuoširdžiai dėkojame.

GLOBĖJAS ir PAŠKEVIČIŲ šeima 
Hanau

8


	C1BC10000698408-1946-nr03-4-DPSPAUD-TREMTINIU-ZINIOS-page-0001
	C1BC10000698408-1946-nr03-4-DPSPAUD-TREMTINIU-ZINIOS-page-0002
	C1BC10000698408-1946-nr03-4-DPSPAUD-TREMTINIU-ZINIOS-page-0003
	C1BC10000698408-1946-nr03-4-DPSPAUD-TREMTINIU-ZINIOS-page-0004
	C1BC10000698408-1946-nr03-4-DPSPAUD-TREMTINIU-ZINIOS-page-0005
	C1BC10000698408-1946-nr03-4-DPSPAUD-TREMTINIU-ZINIOS-page-0006
	C1BC10000698408-1946-nr03-4-DPSPAUD-TREMTINIU-ZINIOS-page-0007
	C1BC10000698408-1946-nr03-4-DPSPAUD-TREMTINIU-ZINIOS-page-0008

