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Darbuosmės ir eisme, kur šaukia
Tėvynė;

Mylėsme ir gerbsme, ką proseniai 
gynė:

Tėvynė iš miego pabus!

Maironis

Nr. 5 Augsburgas, 1945 m. lapkričio mėn 2d. I metai

Šiuo momentu mes esame trem
tiniai, nes netekome tėvynės. Bet 
giliau pagalvoję būtinai prieiname 
išvados, kad bendrai ir visoj že
miškoj tėvynėj mes esame tik sve
čiai. Po šimto metų, bet ir 
anksčiau, jau būsime anoje karsto 
pusėje.

Ne tik Šv. Raštas apie tai by
loja, bet ir žmogaus prigimtis 
jauste nujaučia, kad su šiuo pa
sauliu ne viskas baigiasi. Ir la
biausiai apsileidęs ar atšalęs ti
kėjime žmogus, artėjant mirčiai, 
tvarkosi, šaukia kunigą. Tik baisiai 
gaila, kad dažnai būna jau per 
vėlu, o jeigu ir spėja apčiuopiamai 
atlikti išpažinti, bet kur atgaila, 
kur spriaudų, apkalbų ir kitų pra
sikaltimų atlyginimas?!... Galima

Kapinėse Lietuvoje

das Machabėjus surinkęs aukų 
apie 12 tūkstančių drachmų, pa
siuntė i Jeruzale (kunigams), kad 
melstųsi už kritusiųjų mūšyje ka
reivių nuodėmes. Ir priduria Šv. 
Raštas, kaip „Šventa ir išganinga 
malda už mirusius, kad jie būtų 
išgelbėti iš nuodėmių" (2 kn. 12, 
46).

Jei nebūtų skaistyjklos,, tuomet 
maldos už mirusius nebūtų reika
lingos. Tik pagalvokime. Kas pa
teko i dangų, tasai nebereikalauja 
maldų, jau šis už mus meldžiasi, 
kas pateko i pragarą, irgi už ji 
maldos nebereikalingos, nes iš pra
garo niekas jo nebeišgelbės. Taigi.

„Pasigailėkite, pasigailėkite, nors 
jūs mano prieteliai, nes Viešpaties 
ranka mane užgavo!" (Job. 19, 21). 
Šie Šv. Rašto žodžiai yra taikomi 
prie kenčiančiųjų skaistykloje.

Tais žodžiais šaukiasi mūsų mi
rusieji tėveliai, kuriuos gal ne 
kartą Įtraukėme i piktumą ar ki
tas nuodėmes. Dabar jie kenčia 
už vaikus, kad per daug jiems 
laisvės davė, juos išlepino, o ma
žai rūpinosi jų auklėjimu.

Šaukiasi miręs vyras, kuris su 
savo žmona nuolat kėlė vaidus, 
barnius ir moterystėje netikusiai 
gyveno. Prie ko jis dabar šauksis? 
Aišku, prie savo gyvenimo drau
gės. Tą pati daro ir mirusioji žmo
na, o gyvas vyras gal nė nepagal
voja, kiek jis kaltas jos kančių.

Pasigailėk ir tu savo nuodėmių 
bendradarbio, ar bendradarbės, ku
riuos gal jaunystėje Įtraukei i ne
dorybes. Gal žmogui sugadinai ti
kėjimą, gal išplėšei dorą, gal Įtrau
kei Į girtuoklyste. Dar tamsta gy
vas, o tamstos bendradarbis jau 
šaukiasis -pagelbos.

O kiek šiame kare žuvusiųjų 
šaukiasi prie savo giminių ir pa
žįstamų ... Atsimink ir tuos, ku
rių niekas neatsimena.

Kaip pagelbėti?
Dažnai metuose, bet ypač Vėli

nėse lapkričio mėnesio 2 d. kiek
vienais metais tikintieji ir netikin
tieji daro atminima uz mirusius.

Geriausia dvasinė pagelba tai — 
šv. Mišios. Yra tikėjimo dalykas 
(plg. Tridento nutarimo 22 sesijoj),

tikėtis, kad be galo gailestingas 
Dievas pačią didžiausią ir amži
ną bausmė dovanojo, bet laikinoji 
bausmė laukia taip vadinamoj 
skaistykloj, nes reikės atsilyginti 
iki paskutinio skatikėlio, ir niekas 
suteptas, neįeis i dangaus kara
lystę, sako pats Išganytojas. O 
kur gi žmogus atsilygins, jei pa
sitaisymą atidėliojo iki mirties.

Dėl to tikėjimas i skaistyklą yra 
Šv. Raštu ir Dievo teisingumu pa
remtas ir yra tiek didelis, kiek ir 
tikėjimas i kitas tiesas. Jei kitas 
tiesas priimame, turime priimti ir 
šiąją, kitaip jokiu būdu nebūtume 
katalikai, nes kas viena tiesą at
meta, turi atmesti ir kitas.

Jau Senojo Įstatymo Machabėjų 
knygose skaitome žinią, kaip Ju-

J. Bružikas S. J. kad Mišios savo galybe yra toji 
pati auka ir malda, ką ant Kalva
rijos kalno, tik ten kruvinu būdu, 
o čia nekruvinu.

Kalbame: „Nužengė i pragarus". 
Taigi, miręs Kristus, tuojau skubi
nosi išvesti mirusiųjų vėles, taip 
ir dabar per šv. Mišias tasai pats 
Išganytojas aukojasi už mirusius.

Sv. Onos bažnyčia Vėlinių vakare

Toliau didelė pagalba — šv. Ko
munija, rožančius, kryžiaus keliai, 
atgaila, išmalda ir kitos maldos 
bei geri darbai. Labai gražus pa
protys (pav. Amerikoj ir k.), kai 
vyksta laidotuvės ar metinės, 
žmonės užprašo ^v. Mišias ir laike 
šv. Mišių eina prie šv. Komunijos. 
O ne taip kaip pas mus Lietuvoje 
dažnai pasitaikydavo. Per šerme-

NE KARTA PARKRITAI, LIETUVI I

Ne karta parkritai, lietuvi, — 
Sunki našta audrų kely 
Sureiškė ašaras ir krauja, 
Bet tu kentėt ir mirt gali.

Keliai ereliams susimaišė, 
Suskilo uolos nuo audrų, 
Bet niekas meilės nenumaldę, 
Nei aukso klodais,

Dėl to, lietuvi, žodis žodin, 
Kaip aukso knygos išmintis, 
Ir amžius saulėm nusjosi, 
Ir šmėklom krikštysi naktis. 

nis ar metines prisivalgydavo, pri
sigerdavo, o jaunimas net pasi
linksmindavo. Giedoriai neidavo 
be stiklelio giedoti, o duobkasiai 
duobės kasti. Prisiriję degtinės ne
va atlydėdavo numirėli i bažny
čią, bet kai kurie (daugumoj vyrai) 
net prastovėdavo laike Mišių už 
šventoriaus.

Toks atminimas, be abejo, tik 
apsunkindavo numirėli. Meskime 
tokius papročius, nes ir pagonys 
savo mirusius gražiau atsimena. 
Dabar, ištrėmime ir taip nėra iš 
ko daryti balių ir jų nereikia, bet 
daugiau dvasinių būdu ištieskime 
pagelbos ranką įnirusiems, o jie 
išsigelbėję iš skaistyklos neužmirš 
mūsų brangios Tėvinės.

Faustas Kirša

Viršum galvų ereliai skraidė, 
Mirtis klajojo vieškeliais, — 
Tu ant kapų gėlėm raudojai, 
Giedojai giesmes ir meldeis.

nei variu.

Praeisim mes — jau daug praėjo, 
Užgeso degę žiburiai, — 
Bet bus apaštalų stebuklai, 
Tįįcs kartos, liks tėvų keliai.
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Ka mes veikiame 
c

Tubingen (Wiirt.)
Pastaruoju metu čia susispietė 

per 400 lietuvių. Visi gyvena pri
vačiai pas vietos gyventojus, mai

tinasi prancūzų organizacijos re-- 
patriacijos reikalams išlaikomoje 
valgykloje. Tuoj praūžus karo 
audrai, konsulo dr. A. Trimako

I pastangomis čia buvo atidaryta

Nuotr. V. Račkausko
J. E. vysk. Padolskis atlieka Paminklinio Kryžiaus šventinimo apeigas

Lietuvių Atstovybė (Bureau Li
thuanian) Wurtemberge, kuri rū
pinasi, ne tik Tūbingene gyvenan
čių, bet ir kitose prancūzų užim
tose srityse lietuvių reikalais. Vė
liau susiorganizavo Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Komitetas ir Įsi
kūrė Lietuvių Sąjungos Wurtem- 
bergo apygardos valdyba. Tokiu 
būdu, Tūbingenas tapo prancūzu 
užimtos Vokietijos dalies lietuvių 
visuomeninio .bei kultūrino gyve
nimo centru.

Vietos lietuviai yra, palyginti 
neblogai susitvarkę ir gražiai už
sirekomendavę, tiek prancūzų ka
rinės valdžios Įstaigų, tiek vietos 
gyventojų tarpe. Lietuvių choras, 
vedamas p. Baltrušaičio jau yra 
davęs keletą koncertu saviškiams 
ir prancūzų bei amerikiečių ka
riams. Be to, choras gieda bažny
čioje, per lietuvių pamaldas, ku
rias dažnai nemokamai paįvairina 
solistai. Sportininkai taip pat 
energingai tvarkosi ir dažnai 
rungtyniauja su kitų? tautybių 
sportininkais, bei prancūzų ir 
amerikiečių karių komandomis. 
Veikia liaudies universitetas, 
prancūzų ir anglų kalbų kursai, re
guliariai daromos spaudos bei 
tarptautinės politikos apžvalgos.

Pastaruoju metu, atidarius Tū- 
bingeno universitetą, kelioms 
dešimtims lietuvių studentų susi
darė galimybė vėl tęsti pertrauk
tas studijas.

Oldenburgas
Siame mieste yra prisiglaudę 

apie 1.700 lietuvių. Jie gyvena tri
jose stovyklose: Unterem Berg sto
vykloje yra apie 900 lietuvių, „Li
tuanikoje" apie 400 ir vienoje 
mišrioje stovykloje apie 200. 
Be to, apie 200 lietuvių gy
vena mieste privačiuose butuose, 
kaimuose arba netolimose apylin
kėse. Lietuvių stovyklas tvarko di
rektoriai: Unterem Berg stovykią 
Petronaitis ir Lituanikos Trilupai- 
tis. Prie direktorių stovyklose yra 
patariamieji organai, vadinamieji 
Komitetai: juose dirba dr. Valteris, 
agr. Špak'evičius, pik. Musteikis, 
inž. Tuskenis, direk. Blinstrubas ir 
kt. Stovyklos gražiai, švariai atro
do. Ypačiai malonų Įspūdi daro 
Unterem Berg stovykloje; šalita- 
kės išpuoštos lietuviškais orna-
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Dubingių apylinkėse

mentais, padarytais iš plytų, šlako 
ir smėlio. Tie papuošimai, sukurti 
p. Gavėno, atkreipia i save kiek
vieno aki. Stovyklas išlaiko U.N.- 
R.R.A. Maistas neblogas; gyvenimo 
sąlygos visai patenkinamos.

Oldenburgo lietuviai broliškai 
sugyvena, dėl to čia Įmanoma 
kultūrinė veikla. Jie turi pilną 
gimnaziją, kurioje mokosi apie 200 
mokinių, ir pedagogini darbą dirba 
23 mokytojai. Gimnazijai vado
vauja direktorius T. Blinstrubas. 
Si gimnazija, galima sakyti, yra jo 
kūrinys: jo darbštumo ir nenuilsta
mos energijos dėka gimnazija su
sikūrė ir taip sėkmingai dirba. Ži
noma, čia daug padėjo ir šiam 
darbui palankios stovyklos vado
vybės. Stovyklose yra gražiai tvar
komos pradinės mokyklos ir anglų 
kalbos kursai. Lygiai kaip ir kitur, 
mokyklos nusiskundžia mokslo 
priemonių trūkumu. Pageidautų, 
kad kas imtųsi centralizuotai 
ruošti mokslo priemonių, ypačiai 
skaitymo knygų.

Stovyklos domiši ir publicisti
niais dalykais, politika. Turi sieni
ni laikrašti, leidžia radijo žinias.

Oldenburgo lietuviai neužmiršta 
ir meno. Turi savo chorus ir tau
tinių šokių grupes. Čia choro ir 
tautinių šokių grupės sudaro gra
žius liaudies ansamblius, kurie im
ponuoja net svetimtaučius. Nese
nai čia lankėsi trupė menininkų, 
gyvenančių Sageberge, esančiame 
apie 50 km. i šiaurę nuo Hambur
go pakeliui į Flansburgą. Ją suda

rė pianistas prof. VI. Jakūbėnas, 
operos solistė Iz. Blauzdžiunaitė- 
Motiekaitienė, Alė Kalvaitytė ir 
Pertras Kovelis. Operos šokėjai Va
siliauskienė Tatijana ir Velbasis 
Simas. Trupei vadovauja baleto re- 
žisierius-asistentas Vasiliauskas Jo
nas. Trupė nepaprastai gražiai pa
sirodė Didžiulė salė buvo pilna 
žmonių. Jų tarpe namaža anglų ka
rininkų, aukštųjų U.N.R.R.A. parei
gūnų ir kitų svetimšalių. Visi pro
gramos dalykai buvo palydėti 
aplodismentų audros. Programos 
dalyviai gavo puokštes gėlių.

Lehrte
Kultūrinė veikla yra gyva, nors 

meninių jėgų nėra. Vadovauja 
rašytojas kun. J. Kuzmickis-Gai- 
lius. Leidžiamas kasdien sieninis 
laikraštis „Naujienos" ir vaikams 
iliustruotas savaitraštis „Vėversė- 
lis Redaguoja kun. Kuzmickis ir 
J. Narkevičius. Yra vaikų darželis, 
pradinė mokykla, skautų draugevė, 
mišrus choras, tautinių šokių 
grupė ir sportininkų ratelis. Be to, 
įsteigtas bendras liaudies universi
tetas ir Įvairių specialybių kursai. 
Stovyklai vadovauja kun. Kuz
mickis.

Augsburgas
Š. m. spalio 29 d. Hochfeldo Bal

tijos tautų stovyklos vadovu /Camp 
Leader/ išrinktas p. Čeičys. Ank
sčiau kolonijai vadovavo latvis p. 
Ozolinš.

Vyt. Alantas

Dievo bausmė
— Reiškia, matai tamsta, mes 

bėgome grioviu pagal plentą. Iš 
visų pusių, matai tamsta, kaip 
kruša, pilasi šūviai, kad juos kur 
galas nujotų. Reiškia, vadinasi, iš 
griovio nė snapo negali iškišti. Tai 
dar nieko, matai tamsta, prisiplo
jęs prie griovio dugno dar galėtum 
kentėti, kad ne tie prakeikti lėktu
vai ir artilerija. Ne tik kulkos 
zvimbia, bet ir sviediniai iš visų 
pusių sprogsta. Nėra kas daryti: 
nei gulėti, nei stovėti, nei bėgti, 
nei sėdėti; apsaugok Dieve, matai 
tamsta! Viena bomba sprogo nuo 
mūsų per dešimti metrų, kad ją 
kur visi galai pagriebtų! Bet, ma
tai tamsta, Dievas mane apsaugo
jo, likimas norėjo, kad aš dar gy
venčiau, reiškia ... Taip mes tame 
drėgname griovyje tvarsėmės, kaip 
paršai apie šešetą valandų. Nors 
pro sali važiavo sunkvežimai, bet 
mes bijojome i juos šokti. Ir savo 
nelaimės draugą, vieną būrą, aš 
prilaikiau ir tuo išgelbėjau jam 
gyvybę, vadinasi... Kai apstojo 
šaudyti, mes, pagaliau, išrėplio
jome iš griovio. Aš noriu kažin 
ką pasakyti savo draugui ir nebe
galiu, nebejuda žiaunos. Na, ma
nau, pasidarysiu nebylys iš bai
mės. Ir pusę kūno man atėmė: 
vienos rankos, vienos kojos ir pu
sės galvos nebejaučiu. Dieve ap

saugok, galvoju, ko gera dar amži
nas invalidas pasidarysi. O tamsta 
išmanai, ką reiškia tapti nepagy
domu ligoniu, mūsų, pabėgėliu pa- 
dėtyjie! Geriau tada jau iš karto 
galas. Bet Dievas mane apsaugojo 
nuo tos nelaimės. Tas vyras, su 
kuriuo mes bėgome, matai tamsta, 
mane penkioms dienoms priglaudė, 
tegul jam Diev^g atlygina, ir aš 
po truputi atsitaisiau. Bet, matai 
tamsta, reiškia, vadinasi, kairė 
koja viršum kelio tebėra nutirpusi 
ir kairės rankos pirštai dar ne vi
sai atsigavo. Ir šiaip, matai tamsta, 
sveikatos netkau: truputi paeinu 
ir uždustu, nebėr kvapo. Pikta, 
bet, matyt, Dievas nubaudė, nes 
Lietuvoje per daug gerai gyvenau, 
matai tamsta.

Taip pasakojo man savo bėgimo 
iš Lietuvos nuotykius, stambokas, 
vidutinio amžiaus vyras, sėdėda
mas prieš mane Berlyno Anhalte- 
rio stoties restorane ir be atvan
gos rūkydamas naminės tabokos 
cigaretę. Jo plačiame, tamsiame 
veide atsispindėjo paskutinių iš
gyvenimų siaubas, ir jo balsas 
drebėjo iš susijaudinimo. Aš neabe
jojau jo išgyvenimų nuoširdumu, 
bet vis dėlto tas vyras kažin kodėl ne
kėlė man nei pagarbos nei užuo
jautos. Iš visos jo povyzos sklido 
kažin kokia netikra gaida, kurios 
aš negalėjau iš pradžios suvokti 
protu, bet kuri darė man tą vyrą 
nesimpatingą.

— Kas tamsta buvai Lietuvoje? 
paklausiau.

Sulig tais žodžiais jo veido 
bruožai atsileido ir ant plačių lūpų 
pasirodė šypensa.

— Gerai aš gyvenau Lietuvoje, 
matai tamsta, — ėmė jis vėl kal
bėti, neatsakydamas tiesiog Į ma
no klausimą. — Pinigų turėjau, 
kiek norėjau, dėkui Dievui. Ir iš
gerdavau, būdavo, ir pamedžioda
vau ir ne bet koki butą Kaune tu
rėjau, reiškia. Nieko netrūko, ne
galiu skųstis, vadinasi. Variau 
bizneli, matai tamsta. Šiais lai
kais, kai trūksta prekių, visaip 
būdavo. Kai kada tekdavo kainas 
ir gerokai paspausti. Kaip dabar 
žiūriu, gal žmogus kartais norė
davai ir per daug uždirbti; bet ką 
gi, matai tamsta, pristatymo sun
kumai, policijos baimė, rizika vers
davo išspausti iš pirkėjo kiek ga
lint daugiau. Už savikainą negali 
atiduoti, ar ne teisybė, Tamsta? 
Ką gi gal ir kaltas, bet ar žmo
gui kada gana, reiškia? Ot dabar 
Dievas ir baudžia, matai tamsta. 
Anksčiau ar vėliau Dievo bausmė 
išmušt, sakydavo mano motina, 
amžiną jai atilsi. Bet žmogus 
silpnas padaras: vis po laiko at- 
simen senu žmonių išmintį, vadi
nasi. Jei dabar reikėtų pradėti gy
venti iš naujo, jau visai kitaip 
tvarkyčiaus ... O dabar Dievas 
viską atėmė: turtą, šeimą, Tėvynę, 
reiškia, vadinasi, matai tamsta, — 
jis vėl ėmė jaudintis.

— Kur gi tamstos šeima?
— Kur, vadinasi? Dešimties tūk

stančių markių nesigailėčiaė, kad 
kas pasakytų kur. Kai Dievas nori 
ką nubausti, tai pirmiausia sumai
šo jam protą, reiškia. Kai liepos 
mėnesi mes bėgome iš tėviš-< 
kės, tai tuo pradėjimu ir atsidū
rėme Karaliaučiuje. Mums pavyko 
beveik ir visą turtą išsivežti, turė
jome visus popierius ir toliau va
žiuoti, bet, matai tamsta, sakau, 
Dievas protą sumaišė. Žmonės vi
saip pradėjo kalbėti, kad nebesą 
prasmės toliau važiuoti. O kam čia 
malonu pabėgėlio vargas vargti, 
reiškia? Pasitarėme su žmona ir 
grįžome atgal i Žemaitiją. Kurgi 
mūsų protas buvo! O kai antrą 
kartą pasinešėm, tai ir turto nete
kau, ir su šeima pasimečiau ir pats 
vos galo negavau. Vargo pabijo
jome, cha, cha, cha! Toki gražu 
penkerių metų berniuką turėjau: 
kur jis dabar? Kur žmona?

Pasakotojo akyse staiga pasirodė 
ašaros. Aš bijojau, kad jis nepra
dėtų verkti. Bet jis susivaldė ir 
drebančiomis rankomis ėmė sukti 
naują cigaretę.

— Kur dabar važiuojate? — pa
klausiau.

— Nežinau, vadinasi, gal važiuo
siu i Pietus. Reikės ieškoti žmonos 
bet kur tau aš ją berasiu. Viskas 
žuvo • • •

Tuo tarpu iš garsiakalbio pasigir
do miesto pavadinimas Į kuri ren
gėsi važiuoti naujas mano pažįsta
mas- kurio aš dar ir pavardės neži
nojau. Jis paskubomis užsimetė ant 
pečių savo kuprinę ir atsisveikin
damas tarė:

— Mano pavardė Motiejūnas, 
Jonas Motiejūnas, reiškia. Gal gir
dėjote, buvo tokia firma Laisvės 
Alėjoje. Viso labo. Linkiu tamstai 
laimingai praleisti pabėgėlio var
gus, vadinasi.

Aš jam palinkėjau laimingos ke
lionės, ir jis pasilenkęs sunkiai 
nužingsniavo durų link. Bet nuo 
pusiaukelio jis paskubomis grižo 
atgal.

— Gal norite pirkti cigarečių? — 
paklausė jis mane. — Pirmos rū
šies, matai tamsta, dar iš tėviškės 
atgabentos.

— Po kam pardavinėjate?
— Po tris markes, reiškia.
— Ne, dėkui, aš moku po pusan

tros.
— Vadinasi, nenorite? Gaila, o 

aš norėjau patarnauti savo tautie
čiui. Aišku, Dievo bausmė, vadi
nasi, nebesiseka man. Dievo baus
mė vistiek anksčiau ar vėliau Iš
muš. Viso ko geriausio, reiškia.

Ir vėl pasikūprinęs jis nužings
niavo durų link. Daugiau aš jo ne- 
bešusitikau.
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V. Roesviėiu

Darbas ir laisvo laiko sunaudojimas
„Darbas - gyvenimo druska" — 

skelbia gudrioji žmogaus išmintis. 
Tik darbas padaro mūsų gyve
nimą Įdomų, tik darbu žmogus to
bulėja ir daro šioje žemėje ste
buklus.

Lietuvis-darbo žmogus, lietuvių 
tauta-darbšti tauta, To niekas 
užginčyti negali. Mūšų tėvynė, bū
dama kryžkelėje tarp Vakarų ir 
Rytų didžiųjų tautų amžiais buvo 
trypiama ir mindžiojama, viskas 
sugriaunama ir sudeginama, bet 
praslinkus audroms ir prasiblai
vins dangui, lietuvis vėl grįžęs i 
savo sugriautus namus, kibdavo 
į naują atstatymo darbą. Per trum
pą virs dvidešimt laisvo gyvenimo 
metų buvo pasiektas daugely at
vejų Vakarų Europos kultūros 
lygis ir toli pralenkti Rytai.

Mūsų gražią pažangą privertė 
sustoti antrasis pasaulinis karas Ir 
šimtus tūkstančių tautiečių atsi
durti nelemtoje išeivio padėty. Iš
gyvenome beveik vienerius metus 
diktatūros rėžime. Dirbome įvai
rius darbus. Niekas iš mūsū ne
buvo išskirtas: mes matėme ir pro
fesorius, ir mokytojus, ir ekono
mistus, ir ūkininkus, ir darbininkus 
prie tų pačių staklių su tais pa
čiais darbo įrankiais bei drabu
žiais. Dirbome ir tikėjomės, kad 
tas laikas vieną dieną pasibaigs, 
kad karas neamžinas, kad vėl ga
lėsime dirbti savo profesijos darbą.

Atsidūrėme pereinamųjų stovy
klų gyvenimo rėmuose. Vėl susi

darė didesni tautiečių vienetai ir 
įsikūrė tartum salelės įvairiose 
svetimos žemės kampuose. Vakarų 
Sąjungininkų dėka turime pastogę, 
turime maistą bei šiokią tokią 
aprangą. Gyvenimas, atrodo, eitų 
normalia vaga. Deja, toli gražu ne! 
Vienas svarbiausių gyvenimo fak- 
torių-darbas išjungtas iš mūsų kas
dieniams programos. Mes blaš
komės, pykstame, nervinamės, daž
nai plūstame vieni kitus, nepaten
kinti viskuo, kas yra kieno da
roma, kritikuojame iki leistinų ir 
neleistinų ribų. Žodžiu, tūlas savo 
energiją išlieja tokiems ar pana
šiems menkaverčiams dalykams. 
Giliai galvoja žmonės dažnai su 
didesnėmis ar mažesnėmis pa
stangomis susiranda sau darbo. 
Mes matome, kaip mielai moky
tojai kibo į jaunuomenės auklė
jimo barus, kaip mūsų žodžių, dai
nos, muzikos, šokių meniminkai 
stengiasi mus iš pilkųjų kasdieny
bių ir mūsų tautos sugebėjimus 
parodyti netik mums, bet ir sveti
miesiems, kaip mūsų gydytojai ir 
toliau uoliai rūpinasi mūsų tautos 
sveikatingumu. Bet tai sudaro tik 
mažą mūsų išeivių procentą. Kitos 
profesijos yra toli atsilikusios nuo 
aktyvaus darbo mūsų bendruo
menių gyvenime ar stovi už jų 
ribų. Vieni jų neranda sau tin
kamo darbo, kiti jo nenori dirbti, 
treti gal ir norėtų dirbti bet sąly
gų neturi, neranda darbo rinkos, 
nemoka kalbos. Pirmajai kategori
jai, esant darbo jėgos pertekliui,

susirasti užsiėmimą už 
ribų įcad triūsas apsimokėtų, yra 
sunku. Šios grupės didelė dalis 
savo jėgų paaukoja stovyklų ben
driems reikalams, Antroji grupė, 
aišku, savaime išpuola iš dirban
čiųjų bendruomenės ir traktuo
jama kaip parazitinis elementas. 
Ačiū Dievui, kad mūsų tarpe jų 
procentas yra mažutis. Trečiąją 
grupę sudaro nerandantieji darbo 
pagal savo profesijas dėl kvalifi
kacijų arba kalbos nemokėjimo 
stokos. Jiems pasidaryti kvalifikuo
tais galima tik intensyviai moki
nantis svetimų kalbų, lankant 
įvairius kursus, ruošiamus stovy
klų ar už stovyklų ribų. Tokių kur
sų yra įvairiausių ir norintieji juos 
lankyti visada suras galimybė ir 
progą. Daugumoje stovyklų veikia 
įvairių kalbų kursai, šoferių, pre
kybos ir amatų kursai. Klausytojų 
galėtų būti skaitlingiau ir kursai 
uoliau lankomi, nes visa tai pagi
lina žinias ir paruošia darbui. Ne 
visada turėsime tą progą, kaip kad 
dabar turime, nes dabartinė mūsų 
padėtis amžiais nesitęs ir vieną 
dieną būsime įjungti i vienokius 
ar kitokius darbus.

Mūsų stovyklų nuolatinis admini
stracinis, ūkinis, kultūrinis bei 
auklėjimo personalas pareikalauja 
nedidelio gyventojų procento. Visi 
šie darbai yra tik savęs aptarna
vimui, savo reikalų tenkinimui. 
Ypatingas dėmesis kreiptinas į vie- 
šuošius stovyklų darbus, kurie yra 
dažniausiai vienkartiniai. Juos dir
bant susiduriama su kitomis tauto
mis, kurios visada ir visur žiūri su 
kritiškomis akimis į save bendra
darbius. Tų darbų geras atlikimas 
yra mūsų pareiga ir jų atlikimo

Paminklinio Kryžiaus šventinimo metu.

Ten, kur Nemunas banguoja

sabotavimas yra nusikaltimas mūsų 
tautinei drausmei ir garbei. Dirb
dami kartu su svetimtaučiais kartu 
galime ir pasisavinti iš jų gerąsias 
darbo organizacijos ir vedimo sa
vybes. Mokytis niekam ir niekad 
nevėlu.

Tad gyvendami bendruomeninį 
gyvenimą ir turėdami kiek lais
vesnio laiko, naudokime ji saves 
tobulinimui ir gilinkime savo žinių 
bagažą, kuris taip pravers mūsų 
gal ir netolimos ateities tėvynės 
atstatymo darbams.

NE NAMUOS
Gražu. Ir saulė kelias ir sėda, 
Ir naktį žvaigždės erdvėj melsvoj. 
Bet čia nežydi nė vienas žiedas, 
Taip baisiai skaisčiai, kaip Lietuvoj.

Juozas Kruminas

Praplaukia upės pro plyną lauką. 
Kaip jie sugieda Nemunui plaukiant 
Krantuos negieda žilvičiai, ne- 
Pro aukštus tiltus toliam Kaime.

Vasara baigias. Ir atsikėlęs 
Supasi vėjai marių bangoj.
Bet čai per kietas pakrančių smėlis, 
Skurdesnės pušys, nei Palangoj.

Estų skulptorius E. Kūbarsepp 
su žmona, kuri kaip skulptorė, ži
noma L. Sober vardu, gyvena 
Wiesbadene.

Senumu kvepia varis čia žalias, 
Ir miestų bokštai dangun mesti- 
Bet jie prilygti vistiek negali 
Bažnyčių bokštams Viliaus mieste.

Pralėks, praūbaus vasaros paukšžiai, 
Ir neliks džiaugsmo nei šilimos, 
Ir mes paliksim vieni ir baukštus, 
Be savo žemės ir ne namuos.

A. S.

Seninusiosios Lietuvos 
sostinės klausimas

a/Senosios Lietuvos valstybės 
pradžia

Kaip žinoma, senoji Lietuva 
istorijos scenon išėjo palyginus 
gana vėlai. Istoriniuose šaltiniuose 
gausiau žinių apie lietuvius ir Lie
tuvą užtinkame vos nuo XIII amž. 
Tiesa, pripuolamų paminėjimų ran
dame ir ankstyvesniuose šaltini
uose, tačiau tai yra tik palaidos 
nuotrupos, iš kurių tikslesnio 
vaizdo susidaryti neįmanoma. Ko
dėl taip atsitiko, nesunku suprasti. 
Lietuviai, mat, rašto nepažino, ver
tėsi be jo ir mažai teturėjo san
tykių su raštą vartojančiomis tau
tomis. XIII amž. šiuo atžvilgiu 
padėtis labai pasikeitė. Kaip tik to 
amžiaus pradžioje Lietuvos kai
mynystėje Įsikūrė dvi kolonijalės 
vokiškos valstybės — viena pa- 
dauguvy (vad. Livonijoje), antra 
Prūsuose-, kuriose raštas buvo jau 
kasdieniškas reiškinys. Be to, maž
daug tuo pačiu metu suvienytoji 
Lietuvos valstybė gana griežtai 
susidūrė su savo galybės apogėjų

pasiekusia Haličo-Volynė kuni
gaikštija, kurios metraštininkams 
taip pat kasmet tekdavo užregi
struoti eilę savo užsienio politikos 
faktų, susijusių su Lietuva. Livoni
jos, Prūsų ir Haličo-Volynės šal
tiniai mums, galima sakyti, ir ats
kleidžia pirmuosius mūsų istorijos 
lapus.

Tie patys šaltiniai mums sutei
kia kiek daugiau žinių ir apie pir
mąjį žinomą suvienytos Lietuvos 
valdovą karalių Mindaugą. Ka
dangi jo vardas iškyla pirmasis iš 
nežinios miglų, tai populiariai 
istoriją dėstant jis vadinamas pir
muoju valstybės kūrėju. Ir nema
žinant šio didelio politiko bei val
stybininko nuopelnų, vis dėlto ten
ka pabrėžti, kad čia labai perde
damą. Nūdienis Lietuvos istorijos 
mokslas Mindaugą laiko ne val
stybės kūrėju, bet greičiau cen- 
tralizatoriu, atbaigusiu visos vir
tinės savo pirmatakų darbą. Jo 
pirmatakų vardų mes nežinome, 
tačiau iš to dar neseka, kad jų 
nebūtų buvę. Pavienių valstybinio 
gyvenimo faktų mes žinome jau 
nuo IX amž. vidurio. Rusu kronikų 
suregistruoti jų kunigaikščių X-XII 

I amž. žygiai i Lietuvą, be abejo, -

Ibuvo daromi ne prieš palaidą lie
tuvių masę, bet prieš organizuotą 
visuomenę. Lygiai taip pat nuo 
XII amž. gausiai minimi lietuvių 
žygiai į tolimus Rusų kraštus, ži
noma, buvo ruošiami ne palaidų 
miškų bastūnui. Su Mindaugo var
du istorijos šaltiniuose iškyla taip 
pat eilė smulkesnių kunigaikščių 
vardų, turėjusių savas kunigaikšti
jas. Nejaugi ir tie smulkesnieji 
politiniai vienetai lygiai tuo pačiu 
metu susikūrė? Jie, žinoma, iš seno 
buvo. Buvo taip pat vyresniųjų ku
nigaikščių. Tai mums įsakmiai liu
dija šaltiniai. Ar buvo valdovas, 
kurio būtų klausę visos lietuviš
kosios sritys, tiesa, nežinome. Ta
čiau juk ir Mindaugo kai kurios 
sritys nepriklausė, o Žemaičiai 
savarankiškai tvarkėsi iki pat Vy
tauto laikų. Bet argi dėl to Min- 
dauginė arba Gedimininė valstybė 
jau nebuvo Lietuvos valstybė? 
Mindaugą, tiesa, istorijos šaltiniai 
mums parodo nuo pat pradžių 
kovojanti su kitais kunigaikščiais, 
tačiau tai ne būtinai dėl to, kad 
jis norėjo kitiems primesti savo 
valdžia, bet dėl to, kaip nurodo 
prof. Paškievičius, kad norėjo ap
drausti savo paveldėjamąsias tei-

sės, apsisaugoti nuo konkurentu 
brolvaikių ir gal centralizuoti val
stybe.

Nesigilindami čia Į šią sunkią 
problemą, mes galime konstatuoti, 
kad Mindaugas visoje savo vei
kloje rėmėsi savo paveldėtąja 
sritimi Aukštaičiuose. Tiesa tos 
srities sienų mums nepaaiškina 
joks šaltinis, tačiau mes visdėlto 
žinome visą eilė sričių, turinčių 
savus kunigaikščius, vadinasi Min
daugui tiesiogei nepriklausiusių. 
Taip, pav., žinome, kad turėjo sa
vus kunigaikščius Žemaičiai ir 
Deltuvos bei Nalšėnų sritys. Min
daugo tiesioginėje valdžioje neabe
jotinai buvo pietų vakurų Aukš
taičių sritis, visų senųjų šal
tinių vadinama Lietuva. Galimas 
dalykas, kad jam taip pat pri
klausė bent dalis Kauno-Upytės 
ruožo, apie kurio santykius Min
daugo laikais beveik nieko neži-' 
nome. Betgi tai jau nebus buvu
sios paveldėjamos jo žemės. Pa- 
veldėjamoji Mindaugo sritis buvo 
minėtoji Lietuva, i rytus nuo vi
durinio Nemuno, maždaug tarp 
Nemuno ir Neries. Neries viduryje 
Lietuvos srities siena greičiausiai 
bus siekusi bent iki Širvintos, o

I gal ir dar toliau. Į šiaurę nuo Lie
tuvos buvo Deltuvos, o i rytus bei 
šiaurės rytus Nalšėnų sritis. Min- 
dauginės ir vėlyvesnes valsty
bės branduolys buvo Lietuvos sri
tis. Kai kitos minėtosios ir smul
kesnės kunigaikštijos buvo panai
kintos, kai jų kunigaikščiai išny
ko, kai jos pasidarė branduolinės 
dingo. Visa sujungtoji lietuviškoji 
valstybė buvo vadinama jau vienu 
Lietuvos vardu. Iš pradžių šiuo 
vardu buvo vadinami maždaug 
Aukštaičiai, — XIV amž. Vilniaus 
kunigaikštija /Algirdo Kęstučio 
laikų Vilniaus ir Trakų kuni
gaikštijos/. XIV amž. istorinių šal
tinių kalboje Lietuva visada rei
škia Vilniaus kunigaikštiją, t. y. 
Aukštaičius su prie jų prijung
tomis dabartinių gudų ir ukrainie
čių artimiausiomis sritimis. Lietu
vos valstybės išsiplėtimo laikais, 
kada jos rytinės ir pietinės sienos 
buvo nukeltos toli i rusiškuosius 
kraštus, šaltinių kalboje rusiš
kosios sritys paprastai vadinamos 
Ruse, o Lietuva reiškė tik vieną 
Vilniaus, eventualiai Vilniaus- 
Trakų, sritį. Žemaičiai visada su
darė atskira vienetą.

(Bus daugiau)
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AUGSBURGO LIETUVIU PAMINKLINIO KRYŽIAUS
ŠVENTINIMO IŠKILMĖS

Iškilmės tęsėsi 3 dienas. Pra
dėtos penktadieni, spalio mėn. 26 d. 
pamaldomis. J. E. Vilkaviškio 
vyskupas Padolskis atlaikė gedu^ 
lingas šv. Mišias uz šiame kare 
žuvusius lietuvius.

Po pamaldų Hochfelde pr. mo
kykloj ivyko dailės darbų parodos 
atidarymas. Atidaromąjį žodi ren
gėjų vardu tarė prof. A. Šapoka. 
Parodoje buvo išstatyta Č. Januso 
56, VI. Vijeikio 34 ir Rukšlelės 10 
kūrinių. Susidomėjimas šia paroda 
buvo gan didelis. Per tris dienas 
ją aplankė virš 1000 asmenų. Pa
rodą teikėsi aplankyti Hochfeldo 
stovyklos komendantas p. Vouko- 
vitch, stovyklos Vedėjas p. Ozo
lins, latvių ir estų tautinių komi
tetu pirmininkai.

16 vai Šv. Antano bažnyčioje 
buvo surengtas bažnytinis kon
certas. Koncerto programoje 
dalyvavo muz. St. Sodeikos miš
rusis ir vyrų chorai, p. Šešta- 
kauskienė. Iz. Vasyliūnas (smui
kas), St. Baranauskas. M. Saulius 
(violončele), A. Dambrauskaitė, P. 
Morkūnas. Vargonais grojo muz.

Nuotr. V. Račkausko
Dr. A. Kalvaitis skaito Kryžiaus 

statymo akta.

J. Gaubas. Buvo išpildyta Sasnaus
ko, Mozarto, Bethoveno, Sodeikos, 
Gaubo, Bacho, Schuberto, Verdi 
ir kt. kūriniai.

Koncertas praėjo pakilioje nuo
taikoje ir su pasisekimu.

Spalio 28 d. 11 vai. J. E. Vysk. 
Padolskis atlaikė Hochfeldo bažny
čioje šv. Mišias, kuriose dalyvavo 
pilnutėlė bažnyčia vietiniu lietu
vių ir daug iš kitų kolonijų. Taip 
pat J. E. vysk. Padolskis pasakė 
pamokslą.

Tuojau po Mišių buvo šventina
mas paminklinis kryžius. Į šias 
iškilmes atvyko UNRRos atstovai, 
Augsburgo miesto burmistro at
stovas, latviu ir estų tautinių ko
mitetų pirmininkai ir daugybė 
lietuvių.

Prieš šventinant Kryžių, Pamin
klinio Kryžiaus Komiteto pirmi
ninkas perskaitė paminklinio 
kryžiaus akta, kurio anglišką 
tekstą iteikė UNRRos, o vokišką- 
Augsburgo m. burmistro atstovui. 
Po to, kryžiaus šventinimo apei
gas atliko ir pamokslą pasakė J. 
E. vysk. Padolskis. Muziko Sodei
kos mišrusis choras, pritariant 
dūdų orkestrui, pagiedojo „Mari
ja, Marija" ir Tautos chimna.

Tenka pastebėti,' kad šios iškil
mės praėjo labai pakilioje nuotai
koje. Dalyvavo ne tik vietos lie
tuviai, bet taip pat daug atstovų 
ir svečių iš tolimųjų kolonijų.

1945 METU SPALIO MEN. 28 D. 
PAMINKLINIO KRYŽIAUS

STATYMO AUGSBURGO MIESTE

AKTAS
Žiaurusis karas atplėšė šimtus 

tūkstančių lietuvių nuo gimtojo 
krašto ir atbloškė Į tolimos Vo
kietijos sritis. Karo tremtinis lie
tuvis nustojo tėvynės, šeimos gi
minių, artimųjų ir viso turto, bet 
nenustojo, tikėjimo, vilties ir 
laisvės troškimo. Lietuvis tikėjo 
ir tiki, kad gėris nugalės blogi, o 
meilė — pykti, kad kryžiaus auka 
neša pasauliui meilę, taiką ir 
ramybę ir kad tik kryžius paleng
vins jam ir jo tautai kryžiaus 
kely, todėl Augsburgo išeiviai lie
tuviai, maldaudami Dievo palai
mos, gerbdami žuvusius ir dėko
dami savo geradariams stato šį 
lietuvišką kryžių, idant jis bylotų, 
kad čia karo audrų atblokšti lie
tuviai ilgėjosi tėvynės ir troško 
jai laisvės.

Paminklinio Kryžiaus 
Statymo Komitetas.

Lietuvių Sąjungos 
Augsburge Valdyba.

P-S.

Neužmirškime ir 
mėgėju teatro

Augsburgo lietuvių kolonijos tu
ri didelę pirmenybę prieš kitų ko
lonijų lietuvius, kad čia yra su- 
sispietęs rimtas Kauno ir Vilniaus 
teatrų dramos aktorių būrelis. Jų 
paruoštais dalykais jau kelis kar
tus yra pasidžiaugę Augsburgo ir 
kitų kolonijų lietuviai. Reikia ti
kėtis, kad ateityje ir daugiau nau
jų dalykų duos. Savaime supran
tama, gyvenimo sąlygos trukdo 
dažniau naujų ir didesnių dalykų 
parodyti, <nes trūksta veikalų ir de
koracijų. Tačiau mūsų alkis, daž
niau pasigerėti lietuviška drama, 
tolydžio auga. Todėl ir gimsta min
tis, ar nevertėtų organizuoti jau
nuosius, gabumų parodžiusius mė
gėjus, i dramos studiją, kurioje pa
siruošę jie galėtų dalinai papildyti 
esamąjį profesionalų aktorių būreli 
ir, antra ar tuo būdu nepasisektų 
Augsburgo ir kitų kolonijų lietu
viams dažniau pasidžiaugti dramos 
meno vaizdeliais.

Dramos studijos steigimo minti 
ypatingai stiprina ta aplinkybė, 
kad turime užmiršti gyveną tik 
šiąja diena. Žvelgdami i ateiti, tu
rime rūpintis ir prieaugliu. Jei pir
mojo pasaulinio karo audrų nu
blokšti i Rusijos gilumą lietuviai 
organizavo dramos mėgėjų būre
lius, kurie vaidindami įvairioms 
lietuvių kolonijoms, ramino jų 

Kryžių kalnas Šiaulių apskr.

vaidybos meno troškuli ir tuo dir
bo didelį kultūros darbą. Tuo la
biau šis reikalas negali būti pa
liktas užuomaršoje šiandie. Antra 
vertus, tie mėgėjų vaidintojų bū
reliai buvo naujų dramos meno 
pajėgų paruošimo mokykla, kuri 
davė jaunų pajėgų besikuriančiam 
Nepriklausomos Lietuvos dramos 
teatrui.

Gabių ir entuziastingai nusitei
kusių jaunuolių turime, tik organi
zuokime juos, mokykime juos, 
naudos ir džiaugsmo turėsime da
bar ir ateity.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Naktis ant Nemuno
Naktis ant Nemuno sustojo, 
Atplaukus mėlyna giria.
Beržuos dar supasi daina artojo 
Ir miršta vėjo pradalgių bare.

Tuojau išplauks žvejai į vagą 
Ir trauks sidabro žuvytes.
Pakrantėms kuklūs žiburėliai dega, 
Viliodami blankias žvaigždes.

O kaip ramu ten būdavo rymoti, 
Kaip laisva, gera ir graudu!
Klausai, ką kalba stuobriai samanoti, 
Kaip šaukia kažin kas vardu.

Kaip glosto bangos baltą žvirgždą, 
Kaip šnabžda meilę vienplaukė Jeva, 
Kaip kaime svirtis girgžda, 
Nenoroms amtelia šuva.

Paskui matai, kaip gęsta žiburėliai 
Ištrauks šilkų tinklus žveijai, 
Rankas i aukštį pakylėjai 
Ir prie krūtinės minkštas sutemas 

glaudai.

Su lapais rasos kalba,
Ir su blakstienoms ašara gyva,
Ir pajutai, kaip ant peties padėjus 

galvą
Po žygių ilsis Lietuva.

O Nemunas banguoja, skuba
I Baltiją didingas ir ramus ...
Pro vyšnių sodą baltą rūbą,
Pro rymančias sodybas ir žvejų

namus.

Atidarytas Tiibingeno 
universitetas

Prancūzų karinei valdžiai leidus, 
šm. spalio 15 d. vėl atidarytas Tū- 
bingeno universitetas. Dėl aprėžto 
klausytojų skaičiaus, prašymai 
buvo priimami tik iki palio 18 d. 
veikia kataliku ir evangelikų teo
logijos, filosofijos, teisės ir ekono
mijos, medicinos ir gamtos mokslu 
fakultetai. I universitetą priimta ir 
kelios dešimtys lietuvių studentų. 
Stojantiems į universitetą užsie
niečiams buvo daromi vokiečių 
kalbos, bendro išsilavinimo; gi jau 
anksčiau studijavusiems ir pagrin
dinio specialybės dalyko tikrina
mieji egzaminai. Universiteto pas
tatai bei įstaigos nuo karo nela
bai nukentėję. Profesūros daugu
ma taip pat pasiliko savo vietose.

V. Kasakaitis

Lietuviu kultūrinis gyvenimas Lietuvoje 
ir Vokietijoje

iš 4. nr.) 
koncertus dažnai girdėdavo per ra
diją, netik Lietuvos, bet ir viso 
pasaulio klausytojai.

Gražiai veikė Kuane policijos pu
čiamųjų instrumentų orkestras, di
rigento Jonušo vadovaujamas. Sis 
orkestras dėl savo didelio meninio 
lygio ir pavyzdingo drausmingumo 
buvo žinomas ir kitur. Jis tarnavo 
ne tik siauriems policijos ar kito
kiems paradų ir eisenų reikalams, 
bet ir dažnai žavėdavo savo viešai
siais koncertais platesnę visuome
ne. Deja, ir šį gražų orkestrą oku
pantai uždarė.

Plačioje visuomenėje, liaudyje, 
muzįkos lygi kėlė chorai. Jų buvo 
šimtai, juos turėjo kuone kiek
viena parapija, kiekvienas kiek di
desnis miestelis. Provincijos chorai- 
dažniausiai vargonininkų, tų kuk
liųjų kultūrininkų kūrinys. Bet 
buvo chorų, k. a. Šauliu Choras 
Kaune, Vinco Kudirkos Choras ir 
k., kur vadovaudavo specialūs 
chormeisteriai. Kartkartėmis visi 
Lietuvos chorai suruošdavo bendrą 
dainų šventę. Tuomet suvažiuo
davo į vieną vietą šimtai geriau
sių Lietuvos chorų ir sudarydavo 
bendra didžiuli chorą, kuris savo 
koncertus atlikdavo plačioje aikš
tėje. Taip yra buvę Kaune. Šito
kio milžiniško, tūkstančių daini
ninkų, choro koncertai — tautai 
būdavo tikra šventė, tikras chorų 
darbo triumfas.

Dažnai su savais chorais pasiro
dydavo ir mokyklos, ypačiai aukš. 
tesnės ir vidurinės. Ir jos kartais 
darydavo bendrus visų mokyklų 
rinktinių chorų koncertus. Tie jung
tiniai mokyklų chorai būdavo ypa
čiai įspūdingi savo aukštu meniniu 
lygiu.

Buvo pradėjusi rodytis ir seno
vinių lietuvių instrumentų muzika: 
kanklių, skudučių, ožragių. Ji dar 
nepasiekė galimo aukšto lygio, bet 
kanklių orkestrai ir skudučių kon
certai jau imponuodavo, ne tik sa
vo originalumu, bet aukštu muziki
niu lygiu. Kanklėmis dažnai būdavo 
akomponuojama ir dainininkams, 
net kartais ir mums gerai žino
mam dainininkui tenorui, Kiprui 
Petrauskui.

Šiek tiek turėjo įtakos liaudies 
muzikiniam ugdymui ir vietinai or
kestrai, kurie dažniausiai susidary
davo prie Šaulių Sąjungos, „Pava
sario" Sąjungos ir Jaunalietuviu 
organizacijų skyrių. Kai kur pu
čiamųjų instrumentų orkestrėlius 
turėjo gaisrininkai. Šitų mažųjų 
orkestrėlių visoje Lietuvos žemelėje 
buvo — „Kaip grybų po šilto lie
taus" . . .

(Bus daugiau)

(Tęsinys
Menas Lietuvoje plačiu baru 

veržėsi Į gyvenimą per dainą ir 
sceną. Buvo suklestėjęs teatras, 
chorai, instrumentalinė muzika. 
Turėjome Kaune Didįjį Teatrą su 
drama, opera, operete, baletu ir 
sinfoniniais koncertais; Vilniuje 
teatrą su drama ir opera; Šiau
liuose Teatrą su drama ir operete; 
Kaune turėjome kūrybingą ir pa
jėgų Jaunųjų teatrą; provincijoje 
turėjoje teatrus Telšiuose, Ukmer
gėje, Panevėžyje, Mariampolėje ir 
Tauragėje; be to, Kaune ir Vilniuje 
buvo kelios Varietė. Pro vi ei j oje 
buvo nemaža mėgėjų teatrų. Ka
riams vaidino atskiras teatras, vad. 
karių teatras.

Muzikinis menas buvo kultivuo
jamas ne tik operoje, operetėje ir 
konservatorijos bei muzikos mo
kyklų koncertuose: jis buvo sklei
džiamas ir ugdomas dar ir per Lie
tuvos Filharmoniją. Ji turėjo Vil
niuje savo didelius rūmus su di
džiąja ir mažosiomis koncertų sa
lėmis. Jos simfoninį orkestrą su
darė apie 90 žmonių geriausių Lie
tuvos instrumentalistų, chorą — 80 
žmonių ir liaudies meno ansambli 
— 76 žmonės. Ji turėjo savo ats
kirus dirigentus, chormeisterius ir 
režisierius.Šios kompozantiškos auk
štos kultūrinei vertei organizacijos 
veikimą (nariai iš pradžių buvo 
suspendavę, o vėliau ir visai ją 
uždarė.

Iš Filharmonijos tebuvo paliktas 
liaudies meno ansamblis, bet ir 
šio veikimas buvo stipriai trukdo
mas dėl jo tariamai per didelio 
lietuviško patriotizmo. Šis ansam
blis, kad ir trukdomas, mokėjo la
viruodamas dirbti savo gražų 
darbą. Jis visur buvo mėgiamas, 
visur su ovacijomis sutinkamas. 
Dėl aukšto meninio lygio ir lie
tuviško originalumo ji mėgo ne tik 
savieji, bet ir vokiečiai, lenkai ir 
kiti svetimšaliai.

Filharmonijos, kol ji veikė, kon
certai buvo ypatingai dažni Vil
niuje: jie čia būdavo kas savaitė. 
Per tuos koncertus didžiulė Fil
harmonijos salė visuomet būdavo 
pilna lankytoju, Įvairių tautybių 
žmonių, neišskiriant ir pačių nacių. 
Lankydavosi Filharmonija su savo 
koncertais ir provincijoje. Filhar
monijos siela ir „Spiritus movens" 
buvo dabartinis Augsburgo lietu
vių kolonijos meno vadovas Jero
nimas Kačinskas. Žiaurieji naciai 
šio kultūros žiedo, Filharmonijos 
nepagailėjo . . .

Daug muzikos menui Lietuvoj 
pasitarnavo radiofonų orkestrai: 
Kauno ir Vilniaus radiofonai turėjo 
nemažus simfo inius orkestrus. Jų
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Keletas netolimos praeities bruožų
Vokiečių tauta, ypač prūsiškoji 

jos dalis, tai didžiulis verdantis 
katilas, stropiai kurstomas per vi
sa amžių eilę militarizmo ir na
cizmo liepsnos. Praeina tam tikras 
laiko tarpas ir toji liepsna taip 
įkaitina vandeni, atseit vokiečių 
tautą, kad ji ima veržtis i visas 
šalis. Jei skubiai perversime Eu
ropos istorijos puslapius nuo pat 
Romos imperijos žlugimo, maty
sime, kad vokiečių tauta buvo be
veik visų Europos karų priežas
timi.

Ir lietuvių tautos istorija, Vaka
ru kaimynų dėka, nekitaip rašyta. 
Riterių- ordinų pradėtas lietu
vių tautos naikinimas senprūsių 
išžudymu bei deportacija baigėsi 
tik šiais metais, kai ginkluotosios 
sąjungininkų jėgos, net iš kito 
kontinento atvykę, sutriuškino 
,,riteriškosios" dvasios tikrąjį vai- 
ką-nacionalsocializmą.

Septynius šimtus metų vokiečiai 
čiulpė mūsų tautos gyvybinius 
syvus. Kiek per tuos šimtus metu 
buvo deportuotd lietuvių i vokiš
kąsias sritis, kiek išžudyta senių, 
moterų bei vaikų, neskaitant jau

Kauno apylinkėse

P. Orintaitė

Lietuviu literatūra
XX a

(Tąsai iš 4 Nr.)

Daug jam teko nukentėti nuo 
vokiečių valdžios, kurie varžė lie
tuvių kultūrinę veiklą (nekartą 
jam vokiečių šovinistai langus iš
daužė, buvo jis ir areštuojamas).

Įvairių veikalų jis parašęs ke
liasdešimt. Visas savo jėgas pa
skyręs tėvynei, jis nė valandė
lės epraleidžia veltui. Tai gili są
moninga asmenybė.

Kovą dėl tautos laisvės ir geres
nės ateities jis pripazista tik kul
tūrinę: reikia praaugti savo prie
šus tikrąja sielos kultūra, mokslu, 
žmoniškumu.

Jis — teosofas (Dievą ne tik ti
kėti, bet ir protu pažinti), filosofas. 
Tauta jam — būtingas laiptas žmo
gaus tobulėjimo kelyje. Pirmiausia 
žmogus turi tapti „sau žmogum" 
(tai. yra sąmoningas individas); an
tras laipsnis — savo asmenybe 
reikštis tautos kultūroje; trečia — 
per tautą iškilti i žmonijos plotmę. 
Dvasinė kultūra, tolerancija, žmo
niškumas, asmenybės ugdymas — 
jo idealai.

Pradėjo rašyti 19 a. paskutiniame

sąranga", „Tautos gyvata", „Mūsų 
uždavinys"), jis ypač reikšmingas 
dramomis (tragedi jomis, misterijo
mis).

„Prabočių šešėliai".
Trilogija, rodo mūsų tautos istoriųi 

kelią.
Id.

Laikai, kai kryžiuočiai stengėsi 
Lietuvą ugnimi ir kalaviju apkrik
štyti. Kurie pasiduoda jų itakai, 
tampa dvasios vergais (Montvyda), 
o kiti išlaiko savarankumą (Ker
nius). Kai Montvyda, susipratęs, 
stoja prieš užpuolikus pavergėjus 
— žūsta, bet morališkai laimi: jo 
atsparumo dvasia lieka gyva jau
nojoje kartoje (Uogelė, Ąžuolėlis).

II d.
Baudžiavos laikai. Visi vergauja 

atėjūnams ponams. Mykolas nori 
vesti našlaitę Aliutę, bet p. Or- 
stensteiniškis ją reikalauja prieš 
vedybas — pas save ... Mykolas 
svyruoja, jo motina, prisigėrus 
vergiškos dvasios, liepia nesiprie
šinti ponui. Tik atsilankęs Visuo- 
mis (tautos gyvybės reiškėjas) su
kelia Mykolui savarankumo dvasią, 
ir jis ryžtasi ginti savo, kaip žmo
gaus, teises — Orstensteiniškis 
žūsta. Taip Mykolas meilės ir šei
mos jausmo proga — tampa sau 
žmogus.

III d.
Priešaušrio laikai. Lietuva tar-

dešimtmetyje ir jau lig Didžiojoj turn didis kapinynas: garsi ir gar- Įi-šgesti, bet širdyje kiekvieno lietu- 
Karo davė eile žymių veikalų. Be binga tik senolių žygiais. O da- vio turi liepsnoti „amžina ugnis", 
rimtų filosofinių knygų (Visatos [ bartis — tuščia ir miglota .,. . Kas | (Bus daugiau)

kare žuvusio jaunimo, vokiškosios 
ar kitų kraštų kronikos nėra 
užrašiusios. Šiandien nežinome nei 
jų vardų, nei skaičiaus, bent apy
tikriai. Tik atspėdami galime pa
sakyti: milijonai!... Ir tai buvo 
didžiausia, o gal būt. vienintelė 
priežastis, kodėl mūsų tauta pa
liko maža savo narių skaičiumi 
(ir šių dienų nelaimė), kodėl ji 
negaljo išaugti bent i tokią 
skaičiumi, kaip lenkai.

Ir 1914 metais vokiečiai neat
vyko i Lietuvą su alyvų šakelė
mis rankose.

Pirmieji jų žingsniai, kaip ir 
prieš 600—700 metų, prasidėjo jos 
piliečiu žudymu ir „krikštu" . . . 
Nepriklausomos Lietuvos iškaba 
netiko jų kolonizaciniems sie
kiams. Lietuva drauge su pora 
šiaurės kaimynu, buvo „perkrikš
tyta” i „Generalkommissariat Ost- 
land”. Tomis pačiomis dienomis 
„išdygo" mūsų krašte nauji „tik
rai vokiški" miestai: Kauen (Kau
nas), Wilna (Wilnius), Wolfsburg 
(Vilkaviškis), Gedahnen (Kėdai
niai), Osersee (Zarasai), Schaken 
(Šakiai), Birsen (Biržai), Neustadt 
(Naumiestis), Tauroggen (Tauragė)

ir daugelis kitų. Ko nespėjo ar 
neįstengė suvokientinti, lenkino 
ar rusino. Ir stebėjosi visu tuo 
senas „Osersee" gyventojas, nes 
nepajėgė ištarti savo naujojo 
miesto vardo. Maža to, tie, miestai, 
kaip vokiečių spauda skelbė, bu
vo vokiečių „nuo amžių" Įkurti, 
statyti ir beveik vokiškesni už 
pati Berlyną. Mūsų miestuose jie, 
kaip ir Varšuvoje ar Krokuvoje, 
rado vokiškus pastatus, namus, 
bažnyčias, net ištisas gatves.

Bet „krikšto“ neužteko. Reikėjo 
jiems mūsų žemės ir namų. Kaune 
atsirado vokiška ištaiga „Ansied- 
lungsstab”, kuri buvo SS vado 
Himlerio žinioje. Tai buvo tikroji 
kolonizacijos ištaiga Lietuvai. Jo
je dirbo seni ir prityrę Lietuvos 
kolonizatoriai vokiečiai, pradedant 
baronais, visokiais „von” baigant 
šviežio, naciškojo rudojo kraujo 
„broliais". Pradžiai- numatytos ko
lonizuoti derlingesnės Lietuvos 
vietovės, Vilkaviškio, Marijampo
lės, Šakiu, Kauno. Kėdainių, Šiau
lių, Raseinių, Tauragės apskritys. 
1942 m. Suvalkijoje ir iš dalies 
Žemaitijoje Įkurdinti vokiečiai 
ūkininkai kolonistai. Koloizavimas 
vykdomas taip: i numaty tą geresni 
liet, ūki atvažiuoja rudieji ar 
žalieji žandarai. Jie prižiūri ūki, 
kad kartais kas nors iš jo neding
tu. Netrukus pasirodo ir pats vo
kiškasis kolonistas su tam tikra 
vok. komisija. Savininkas tardo
mas. Jo turtas surašomas. Paga
liau ūkininkui suteikiama „ma
lonėk — jis gali pasiimti dra
bužius, kai ką iš baldų ir 15 kg. 
maisto. Naujasis kolonistas gauna 
žeme, trobesius ir visa ūkio in- 
vnetorių.. Maža to, jis atleidžiamas 
nuo mokesčiu pyliavų. Jam duo
dama vokiškoji maisto kortelė .. 
Kaune įsteigtoje „Ein- und Ver- 
kaufsgenossenschaft“ jis gali pirk
tis pigiausiomis kainomis visą, 
kas dar iš Lietuvos nebuvo iš
vežta i Vokietija. Savaime supran
tama, kad kolonistai Įtraukiami Į 
GeStaPo šnipinėjimd sistemą. Be 
to, jie, gerai apginkluoti.

Nepamiršo ir miestų. Visi 
valstybinai, stambesnių organiza
cijų ir žydų namai automatiškai 

beveikti? Tautvydas klaidžioja nu
sivylęs, nežinodamas ko imtis. Ji 
sustiprina ir jam kelią nurodo 
Daiva (amžinai gyva tautos dva
sia). Yra ir trukdytojų: Duobkasys 
stengiasi „užkasti" praeities te
berusenančią gyvybe; Kaulius pei
kia romantizmą, o siūlo pagarbinti 
vien materializmą (Kraft und Stoff 
— jo idealas). Bet Daivos vadovau
jamas, Tautvydas išeina i tikrą 
kelią.

Čia kova veikėjuose išvidinė — 
dvasiniai konfliktai. Daug gražių 
minčių, aforizmų — giliai Įpras
minta tėvynės meilė. Stilius iškil
mingas, atitinkąs turini. Tik savo
tiška rašyba — kliūtis Didžiosios 
Lietuvos skaitytojams.

„Amžina ugnis".
Trilogija iš Lietuvos krikšto laikų.

Kai Vytautas ir Jogaila Įsako 
griauti aukurus ir gesinti šventa 
ugni, daugumas nusimena arba 
net stoja ginti savo senovinės 
tikybos. Bet sąmoningesni asmens 
(Krivis, Gražvyda) i tai žiūri 
kitaip ir pergyvena ramiau: lai
kui bėgant, sąlygoms kintant, 
žmonijai kultūrėjant — turi kisti 
ir visos formos. Tik esmė reikia 
saugoti.

Ir krikščioniškoje religijoje lie
tuvis gali išlaikyti savo tautine 
dvasią. Svarbu, kad religijos kei
timas nepakirstų esminės tautos 
šaknis. Vadinas, aukuras gali

Vakare gestapo daboklės virši
ninkas praneša, kad rytoj būsime 
išvežti iš Kauno.

Atsisėdu ant narų, suspaudžiu 
galvą rankomis ir pradedu galvoti 
kur mus veš, ką su mumis darys. 
Širdis pradeda plakti neramiai ir 
apima baisios mintys. Gestapo po
nai žadėjo mums nuimti galvas. 
Jie mus kaltino nelegaliu prieš 
vokiškuosius okupantus nukreiptų 
laikraštėlių leidimu ir platinimu, 
agitacija nestoti Į vokiškuosius SS. 
legijonus, nevykti i transporto ir 
kitokias tarnybas bei darbus, pa
laikymų ryšių su Lietuvos pasiun
tinybėmis, sabotažu ir špionažu 
anglosaksams. Už visus tuos nusi
kaltimus, nors jie ir išgalvoti būtu, 
yra tik vienas kelias ... i am
žinybę.

Prokuroras, pas kuri mane atkėlė 
tik prieš porą valandų, taip pat 
tylus ir susimastęs. Vos keletą žo
džių užsiminė apie savo šeima, 
kuri kitų jau seniai išvežta. Jis 
pasitikys Aukščiausiuoju, ir mes 
esą Jo valioje. Jei Jo bus lemta, 
tai mes čia išliksime .gyvi, ir anie 
grįšią. Tačiau jis greit nutyla ir 
vėl susimąsto.

Sugulame ant vienų siaurų naru. 
Miegas neima. Neramios mintys 
slenka. Prabėga visa kūdikystė su 
gražiais ir nerūpestingais pavasa
riais, motinos išvagotas veidas, su
vargęs ano Didžiojo karo invalidas 
tėvas, broliai, seserys ir visi artimi 
ir brangūs veidai. Jaučiu, kad iš 
akių ritasi ašaros. Aš galvoju apie 
žmona ir mažytį, vos trijų metų 
sūnų. Nedrąsiai mintimis juos pa
bučiuoju ir atsisveikinu. Gal nieka
dos man nebeteks jų matyti ir jais 
džiaugtis.

Mano mintis nutraukė triukšmas 
koridoriuje. Girdisi geležinių batu 
bildėjimas, bėgiojimas laiptais ir 
raktų žvangėjimas.

— Išeik, greičiau išeik? — šau- 
ia vokietis darkyta lietuvių kalba.

I perėjo vokiečių nuosavybėn. Var
gas lietuviu namų savinainkui, ėji 
gu jis savo ilgų metų prakaitu 
turėjo pasistatęs gražesni namuką. 
Jis turi skubiai ji apleisti, dažnai 
palikdamas visus baldus ir kitą 
turtą ir išsikraustyti i gatvę, Vien 
1943 m. gegužės m. Kauno mieste 
vokiečiai išmetė tuo būdu 100 
šeimų. Taip buvo vykdomas na
cionalsocialistų skelbimas „priva
tinės nuosavybės atstatymas".

Kultūringam Vakarų žmogui, 
atrodo, nesuprantama, kaip galima 
žudyti žmogų, nesumokėjusi natū
ralinių ar piniginių mokesčių. O 
vienok taip buvo.

Lietuvis ūkininkas dar nuo 
1915—1918 metų gerai atminė žo
džius „Eier, Butter, Speck". Te- 
bežinojo jis ir vokiškųjų keiksmų 
leksikoną. Vienok pati „ekonomiš
koji politika" okupuotos Lietuvos 
atžvilgiu paskutinio karo metu 
kiek skyrėsi: D. Karo metu jie iš 
mūsų ūkininko atėmė viską iš 
karto, gi šio karo metu tai darė 
palengva. Ūkininkams uždėtos di
džiulės žemės ūkio produktų 
duoklės. Jų neišpildžiusiems grėsė 
pašalinimas nud ūkio, išsiuntimas 
priverč. darbams Vokietijon, kon
centracijos stovykla ir net sušau
dymas. Vargas tam ūkininkui, ku
ris neatsipirkdavo nacių kyšiais 
ar samagonu bei vaišėmis. Vienok 
visi atsipirkti negalėjo. Toki bū
davo suimami ir jie dažnai ding
davo . . .

Didžiausias teroras vienok vyko 
Rytinėje Lietuvoje. Čia naciško
sios ekspedicicijos ruošdavo ūki
ninkams „viešuosius teismus". Kad 
įbauginus kitus ūkininkus, jie be
veik kiekviename valsčiuje nu- 
teisdavo mirti už duoklių neatida- 
vimą po keletą ūkininkų. Egzeku
cijos pasižiūrėti prievarta varyda
vo viso valsčiaus gyventojus. Kai 
tie atsisakydavo, jėga išstumdavo 
savivaldos Įstaigų tarnautojus ir 
policininkus, Tie pasakodavo bai
sius vaizdus. Nieko nepadėdavo 
nei moterų verksmai, žmonų bei 
vaikų prašymai, alpimai. Negelbė
davo ir kaimynų pažadai užmokėti 
duoklę nelaimingojo vardu. Ne
kalto, dažniausiai mažažemio di
delės šeimos tėvo kraujas giliai 
įsisunkdavo Į nederlinga žeme, 
kuri tais metais neužaugino javų 
kiekio. Šaudydavo patys naciai. 
Didesnis sušaudymų skaičius 
Įvykdytos Trakų, Svyrių, Švenčio
nių, Dišiškių, Vilniaus apskrityse.

Ir po to visko vokiškieji propa
gandininkai savo viešose kalbose 
i lietuvių tautą, o taip pat savo 
laikraščiuose, stebėdavosi, kodėl 
lietuviai nemyli savo „išvaduoto
jų" vokiečių.

Tai keletas bruožų iš netolimos 
praeities. Ateis laikas, kai visa, 
ką padarė mūsų tautai naciai, bus 
iš krauju rašyto lietuviškojo 
rato mūsų brangioje Tėviškės 
žemėje, patyrusių raštininku per
rašyta ant popieriaus i didžiulės 
lietuvių tautos tragedijos lapus.

P. Žičkus

Gestapo vežami
— nieko neimk! Mesk, ką turi ran
kose!

Paimtu pakietuka su baltiniais, 
kuriuos tik vakar buvo žmona at
nešusi ir laukiu. Prokuroras pata
ria smulkmenas — šepetuką dan
tims, muilą ir kitas smulkmenas 
pasiimti i kisenius. Prasiveria ir 
mūsų durys. Mes greit išbėgame 
iš kameros. Iš prokuroro ištraukia 
portfeli, o iš manęs — pakietuka 
ir meta atgal i kamerą.

Koridoriuje ant laiptų ir gatvėje 
iki mašinos iš abieju pasių špa- 
leriais stovi gestapo pareigūnai su 
mašinpistolėmis. Mes vejami, be
veik bėgte išbėgame iš požemio, 
kuriame virš mėnesio išbuvome be 
oro ir šviesos.

Toks skubus ir su tokia apsauga 
mūsų vijimas mums nieko gero ne
žadėjo. Aš žinojau, kad visos lik
vidacijos atliekamos visada prieš 
saulėteki.

Tai buvo baisios minutės. Tik 
juokai atrodė visi tie kankinimai, 
kuriuos teko iškentėti: mušimas i 
padus, pakabinimas palubyje ant 
vinies už surištų rankų ar kūjų ir 
mušimas per kabanti kūną, prijun
gimas prie žmogaus elektros srovės 
ar prosijimas elektriniu prosu per 
strėnas ir šlaunis. Kas reiškia vi
sos kančios palyginus su gyvenimu?

Mašinoje uždraudė pakelti gal
vas, dairytis ir judėti. Rankas Įsa
kė laikyti prieš save ant keliu. 
Sulipo beveik tiek pat mašinpisto
lėmis ginkluotų gestapininkų ir dar 
karta ispėjo, kad nors ir už men
kiausi judėsi ar kalbas, būsime 
sušaudyti vietoje. Išvažiavome.

Tai buvo 1944 metu birželio men. 
8 dieną. Kauno centralinio pašto 
laikrodis rodė 4 vai. 15 min.

Per sienamiesti ir Aleksotą riedė
jo ryto ruko pridengta mašina i 
nežinomybę — Kada pasiekėme 
Garliavą ir Marijampolę, mums jau 
buvo aušku, kad Lietuvoje mūsų 
nešaudys, bet kad važiuojame Į 
„Gražiąją Vokietiją".........
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VI. Radzevičius

Tremtiniu Vieškeliuose
Iš žurnalisto bloknoto

Šiandien įsikūriau naujame, pil
nai įrengtame bute. Tremtinio 
šeima ir pilnai įrengtas atskiras 
butas! Tai nesuderinama. Bet mie
las šių eilučių skaitytojau, paimk 
Vokietijos žemėlapį ir valandėlei 
mesk žvilgsnį į vokiečių žemės 
pietvakarių daįi, į tą trikampį, kur 
susiduria Vokietijos, Prancūzijos ir 
Šveicarijos sienos. Čia rasi Frei- 
burga, palaimintoj žemės kertelėj 
įkurta miestą.

Iki 1944 m. lapkričio 27 dienos 
Freiburgas, priskaites arti 100.000 
gyventojų, nebuvo mates karo ti
krąja to žodžio prasme. Freibur- 
giečiai ir į šį miestą subėgę kitų 
vietų gyventojai naudojosi visais 
miesčioniškais taikaus gyvenimo 
malonumais. Nerūpestingas dienas 
jie leido teatruose, restoranuose, 
kavinėse. Jie gaivinosi puikiose 
maudyklėse miesto centre, jie pra
mogavo pasakiškai gražiuose kalnui 
kurortuose, skirtuose įsimylėju
siems. Kažkur, kažkas ir su 
kažkuo kariavo, o čia žmones suko 
galvas, kaip galima būtų maloniau 
praleisti savaitgalį, bent vieną 
dieną, vieną vakarą ar net tik ke
lias to vakaro valandas.

Prieglaudos tame mieste iešką 
lietuviai tada buvo priversti glau
stis palėpių kambarėliuose, pačiuo
se prasčiausiuose viešbutėliuose ir’ 
pensijonuose, mokėdami ir už tai 
pakankamai brangiai. Butų trūko 
ne dėl to, kad. miestas būtų buvęs 
perpildytas, bet dėl to, kad vietos 
vokiečiai visai ir negalvojo susi
spausti. Atskirose vilose, didžiu
liuose butuose gyvendavo po du, 
daugiausia po tris, žmones.

Visus valdė įsitikinimas, kad 
Freiburgas išliks nebombarduotas, 
kad jo priešas nelies. Tuo reikalu 
visi gyventojai buvo liūliuojami 
gražiausiose pasakose apie ypatin
gus anglų sentimentus Freiburgo 
'atžvilgiu, apie glaudžius Freiburgo 
arkivyskupo ryšius su Anglijos 
dvasininkija, apie atsidėkojimą už 
tai, kad Freiburge pats Hitleris bu
vęs akmeniminis apmėtytas . . .

Tose pasakose paskendusius 
freiburgiečius užklupo lapkričio 27- 
toji. Tos dienos vakare Freiburgas 
pergyveno toki siaubą, kokio jis 
niekada daugiau turbūt jau neper
gyvens. Per 20 minučių griuvė
siais pavirto visas miesto centras, 
fabrikų kvartalai, stočių rajonai. 
Apskaičiuojama, kad buvo su
griauta apie 60% visų pastatų, o 
pogriuvėsiais palaidota iki 15.000 
gyventojų. Lietuvių kolonija, tada 
priskaičiusi per 250 asmenų, nete
ko 11-kos savo tautiečių.

Nuo to momento Freiburgas pra
dėjo gyventi karo dienas. Aki
mirksniu visk-as iš pagrindų pasi
keitė. Visą leiką stipriai jaustoji 
butų krizė staiga pasibeigė. Ir 
tai ne paradoksas, bet gryna ti
krovė. Pusiau sunaikintame mieste 
atsiradę ne tik atskirų kamba
rių, bet ir puikių butų, net atskirų 
vilu, Eik ir gyvenk, dar dėkui pasa
kys.

O ši keista istorija iš tikrųjų yra 
labai paprasta. Baisiąją naktį gyvi 
išlikę vokiečiai dūmė iš miesto 
neatsigrįždami. Visi pasuko i 
Švarcvaldo klanus, kas pas gimi
nes, kas pas draugus ar pažįsta
mus. Bėglių skaičius kasdien di
dėjo, nes virš galvų nuolatos 
maišėsi lėktuvai ir bombos nukris

davo įvairiuose miesto kvartaluose 
ir ivairiausiu laiku.

Neturėdami kur kitur prisi
glausti, beveik visi užsieniečiai, jų 
tarpe ir lietuviai, pasiliko mieste, 
aklai pasitikėdami likimu.

— O jeigu jau mieste, tai bent 
žmoniškuose butuose! — buvo me
stas šūkis ir visi, kaip vienas, pra
dėjo gyvenimą galimai goresniuose 
butuose. Vyrai atrado turtingas 
bibliotekas, ištaigingus kortų kam
barius, o moterys tiesiog svaigo 
iš džiaugsmo: niekieno netrukdo
mos jos galėjo šeimininkauti vir-

ITALIJOS KOLONIJŲ

LIKIMAS

Italijos kolonijų klausimas buvo 
svarstytas penkių didžiųjų vals
tybių konferencijoj, ir esminiais 
punktais pasiektas susitarimas. 
Brūkšniais pažymėtos Abesinija ir

Albanija vėl tapusios savarankiš
komis. Dėl juodai pažymėtų miestų, 
kraštų ir kolonijų dar tariamasi. 
Italijos kolonijų ir jų atskyrimo 
klausimu penki užsienio reikalų 
ministeriai Londone pasiekė princi
pinį susitarimą. Tačiau dar ne vi
sai aišku, ar atskiros kolonijos 
gaus pilną savarankiškumą, ar jos 
bus paverstos tarptautinio mandato 
sritimi, ar po laikinės tarptautinės 
kontrolės pamažu jos galės gauti 
savarankiškumą. Tokiomis koloni
jomis laikuma Libija, Eritrėja, ir 
Somalija. Triesto, Sardinijos ir Si
cilijos klausimai dar gyvai disku
tuojami.

(„N. Z.”)

tuvėse, kur buvo palikta viskas, 
kas šeimininkei būtina.

Ištisus penkis mėnesius virš gal
vų dieną ir naktį skraidė lėktuvai, 
aplinkui krito bombos, byrėjo lan
gai, griuvo namai, palaidodami 
naujas aukas, tačiau lietuviai jau 
nesitraukė iš lengvai gautų pato
gių butų.

Patogiuose, vokiečiu apleistuose 
butuose tegebyvename ir šiandien. 
Prancūzai įrengė lagerį, tačiau iš 
lietuvių mažai kas į jį susikraustė. 
Dar bent kiek laiko pagyventi taip, 
kaip buvo gyventa Lietuvoje.

Vienas menkutis minusėlis: "pri
vačiai gyvenant tenka už viską pa
čiam mokėti iš savo kišenės ir 
dar . . . sukti galvą, kad būtum 
žmoniškiau pavalgęs.

* ♦ ♦
Lankau ligoninėj savo žmoną ir 

pasakoju jai mieste išgirstas nau

jienas- Bet nei ji mano, nei aš jos 
nežinojimų negalime praplėšti. Gy
vename svetimoje žemėje, net sve
timuose butuose, miegame svetimo
se lovose ir svetimą duoną val
gome su svetimais šaukštais. Kiti 
neapkenčia mūsų, mes patys savęs 
taip pat neapkenčiame.

Mums čia ne vieta, ne mūsų čia 
žemė, bet kur mes eisime, kur pa
sidėsime rytoj? Į akis mus sako:

— Eikite, iš kur esate atėję!
Ir nežino niekas . . ■

* ♦ ♦
Buvome išleidę, žinote, į platųjį 

pasaulį tris savo kolonijos vyrus, 
kad jie ten pasidairytų ir grįžę 
mums papasakotų, kaip kitur mūsų 
broliai gyvena, kokius vargus 
vargsta ir kokiais džiaugsmais 
džiaugiasi.

įrėši mūsų vyrai per kalnus ir 
miškus, per kaimus ir miestus, nuo 
lagerio prie lagerio. O dabar grižo 
jie ir pasakoja mums maždaug ši
taip:

— Mes esame nežmoniškai 
skriaudžiami. Kitur kepti karve
liai tiesiog į burną krenta. Visi 
maitinasi karališkai. Jau turi ir 
atsargų, kurias sudaro konservų 
kalnai, cukraus maišai, šokoladas, 
sausainiai.

Negalėdami nusikratyti maisto 
kortelių, mes klausomės ir seilę 
ryjame. Koks puikumėlis paval
gyti tiek, kiek nori ir to, ko nori! 
Mūsų kortelės ir šiandien mums 
to neleidžia. Sujaudinti, mes klau
siame savųjų informatorių ir viską 
taip gražiai vaizduojančių vyrų:

— Tai jus paliksite mus, kad 
įkoptumėte į konservų kalnus?

— Ar mes? — jie lyg nustemba, 
bet greitai susigriebia, — Matote, 
nepatogu jus vienus čia palikti. 
Kartu vargą vargome, kartu visus 
karo sunkumus pergyvenome, kar
tu kentėsime ir toliau.

Toks pareiškimas mus giliausiai 
sujaudino, net ašaros buvo be- 
pradedančios trykšti. O tokio abi
pusio susijaudinimo šešėlyje in
formacijos plaukė toliau. Dabar 
mums paaiškėjo, kodėl mūsų vyrai 
mus taip myli, kodėl jie nenori 
mūsų palikti. Matote, jie pabūgo 
bendrų lagerių, kuriuose žmėnės 
priversti labai ankštai gyventi. 
Baigdami jei pagaliau prisipažino:

— Kitur daug duonos, bet maža 
oro. Ir mes kolkas pasiliekame 
Freiburge, kur tokie puikūs sodai, 
kur tokie gražūs kalnai, ir tokios 
kuklios maisto kortelės.

Freiburg i. B., 1945 m. spalio mėn.

Paulius Stelingis

Mažytei Žemei
Netrokštu nieko, tik tavęs tėvyne! 
Nenoriu nieko — man tavęs gana. 
Gana žvaigdžių, gana dangaus 

mėlynės------
Ju per brangi, kad būtum man maža.

Buvai kadais Europos tu valdovė 
Ir savo karžygiais visam pasaulyje 

garsi.
Prabėgo šimtmečiai. Ir amžiai tavo 

aukurus sugriovė.
Ir vėl vargų dalia šiandien skaudi.

Tėvyne mano, mano vargo žeme!
Kas mūsų širdgėlą šiandieną 

apdainuos?
O kaip graži tu šiaurės rytmečių 

žvaigžele,
Kokia graži tu tremtinie sapnuos!...

Netrokštu nieko, tik tavęs tėvyne! 
Nenoriu nieko — man tavęs gana. 
Gana žvaigdžių, gana dangaus 

mėlynės-------
Tu man šventa, tėvyne Lietuva!

Nauji leidiniai
Mūsų kolonijos gyvenimas pra

deda atbusti, pajusti tikrą savo 
pulsą ir prašnekti spausdintu 
žodžiu,, kuris, ypač, šiuo metu yra 
ir savos rūšies lektūra. Beveik 
kiekvienoj kolonijoj ar stovykloj 
leidžiamas savaitinis sieninis ar 
dieninė informacija įvairioj formoj. 
Net rotatoriumi spausdinami al
manachai, laikraštukai, kurie yra 
didelis Įnašas periodikos istorijon. 
Gal kai kas su pašaipa palaiko ne
rimtu dalyku. Tas pas mus įprasta 
ir nereikia kreipti dėmesio. Reikia 
ne gražių žodžių, o darbų. Pasta
ruoju laiku pasirodė ir spaustuvėj 
spausdinamų laikraščių. Hassen- 
•dorfe — Lietuvis (anglų valdomoj 
srity), Mūnchene — Aidai ir Dil- 
lingene — Mūsų kelias. Puolama 
dėl turinio, kalbos, korektūros, 
raidyno, meninės pusės, brangumo. 
Tam yra vienas atsakymas — nie
kam niekas neįtiks ir mokame tik 
trukdyti, pavydėti ir nieko gero 
neduoti. Kitaip i tą darbą žiūri 
žurnalistas, kuris supranta šių lai
kų spaudos darbo sąlygas, kada 
karo griuvėsiuose reikia visko 
ieškoti. Nora, net lietuvių linoti
pininkų, nėra savo šrifto, o darbą 
turi padaryti vokiečiai. Ar tai 
lengva? Bet darbas atliekamas 
sąžiningai, švariai.

Minimi laikraščiai gražiai užsi. 
rekomendavo ir į trūkumus ne
žvelgiama, o svarbu, pasiryžimas, 
darbas. Reikia žinoti, kad kiek
vienu numeriu laikraštis tobulėja 
ir turiniu Įvairėja, nes daugiau 
randasi bendradafbių.

Rudeni Lietuvoje

Paieškojimai
1. Dragūnas Adolfas iš Šakių ap

skr., gyv. Kreis Meppen, Gr.
Hessepen Lager, iegko Dra- 

gūnienės Jadvygos iš Vilniaus.
2. Bašinskas Eleuterijus iš Vilka

viškio, gyv. Ravensburg Lietu
vių Komitetas, ieško Bašinsko 
Kazio, Bačinskienės Agotos, Ba- 
činskaitės Eleonoros-visi iš Vil
kaviškio.

3. Valavičius Petras, gyv. Gr. Hes
sepen Lager, Kreis Meppen Lie
tuvių lageris ieško Valavičiaus 
Zenono 21 metų, gyv. Insbruk 
(Austrija).

4. Kiela Vladas gyv. Wurzburg, 
Nordkaserne litauische Lager, 
ieško sūnaus Marijono gimusio 
24 m. iš Panevėžio apskr., tar
navusio Luftwaffe.

5. Vinagradovas Aleksas gyv. Gr. 
Hessepen, Kreis Meppen, lietu-, 
vių lageris, ieško sūnaus My
kolo 16 metų pasimetusio 
Schneidemūhle (Pomem) 1945 
m. sausio 24 d.

6. Kasperavičius Aleksas gyv. 
Banjberg, Nebengerhof Nr. 10, 
ieško sesers Kasperavičiutės 
Virginijos dirbusios Gr. Schweig- 
niz/Sacs. ligoninėje.

Kemptene išėjo, rašyt. Alf Šeš- 
plaukio redaguotas neperiodinis 
leidinys „Alguvos Baras" antrasis 
numeris, 16 puslapių. Turinys įvai
rus, įdomus. Be grožinės literatū
ros: Jurkaus, Kairio, Radžiaus, Ty- 
ruolio, Joniko ir Čyko kūrinių, 
yra ir eilė straipsnių. Duodama 
Kempteno lietuvių kolonijos ap
žvalga ir Surgailos politinis 
straipsnis. Spausdinta rotatorium. 
Leidinys iliustruotas. Darbas svei
kintinas.

Tenka sveikinti ir mūsų kaimy
nus estus — Hochfelde, išleidus 
estų kalba laikraštį „Eesti Rada" 
(Estų kelias). Turiny keletas įdo
mių straipsnių, aktualijų, politinė 
apžvalga, įdomi atkarpa, šiaip vie
tos kronikos, eilėraščių. Net ra
šoma apie žymų estų grafiką Edu
ardą Vūralti, kuris lietuviams pa
žįstamas iš jo buvusios Kaune pa
rodos ir susilaukusios spaudoj gra
žių atsiliepimų. Įdomus ir H. Mi- 
chelsono straipsnis. „Eesti Rada“ 
dienraščio formato, keturių pusla
pių, iliustruotas ir geram popiery. 
Leidžia Estų komitetas Augs
burge. Ta proga paminimas ir an
tras estų laikraštis „Eesti Teated" 
(Estų žinios), leidžiamos Estų Komi
teto ir Estų Raudonojo Kryžiaus 
Gottingene. Laikraštis tik dviejų pu
slapių. Turiny: straipsniai, grožinė 
literatūra, informacija, šis tas iš 
kitur, na ir platus paieškojimų 
skyrius. Bet ne tas, kas pirmasis. 
Bet įdomus ir sveikintinas. Geriau
sios sėkmės mūsų kaimynams 
estams.

J. Zanavykas.

7. Grudzinskas Kostas gyv. Tubin
gen lietuvių Komitetas, ieško 
žmonos Kazimieros Grudzinskie- 
nėd ir kitų giminių.

8. Karklius Benediktas gyv. Augs- 
burg-Hochfeld lietuvių stovykla, 
ieško brolio Alfonso Karklio iš 
Joniškio valšč. ir Seliokienės 
Teklės gyv. Kaune.

9. Kijauskienė Izabele gyv. Olden- 
berg Unterem Berg lagery, ie
ško vyro Jurgio Kijausko, duk- 
tės Albinos Kijauskaitės ir sū
naus Juozo Kijausko, Viktoro 
ir Broniaus Barkauskų-visi iš 
Pajevonio valšč. Vilkaviškio 
apskr.

10. Antanas Kevėža gyv, Olden- 
berg Unterem Berg lageryje (iš 
Marijampolės) ieško motinos 
ir pažįstamų.

11. Šakalis Adolfas gyv. Unter
thingau, Kreis Markt Oberdorf 
ieško brolio guozo, Leono ir 
tėvų paskutinių laiku gyvenu
sius Zarasų apskr. Dusetų val
se. Pakniškių kaime.

12. Šeštokienė Apolionija gyv. 
Augsburg-Hochfeld lietuvių sto
vykla, ieško sūnaus Šeštoco 
Aniceto gim 1927. 10. 6, buvu
sio Speer-Legione-Luftwaffe.
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Baltijos tautu
(tęsinys)

LENGVOJI ATLETIKA
Lengvosios atletikos varžybose 

lietuvių pasekmės tebuvo tik vidu
tinės. Keletas mūsų žymesnių lemg- 
vaatletų (Puzinaikas, Tamulynas) 
būtų galėję pagerinti bendrą taš
kų sumą. Tačiau teko pasitenkinti 
tik dviem lengvaatletais-Karosu ir 
Supronu. Latviai ir estai turėjo po 
kelis lengvaatletus, kurie ir skynė 
laurus.

Atskirose varžybose mūsų pavie
niai lengaatletai pasiekė visai ge
rų pasekmių. Paransevičius šuolyje 
i aukšti pasiekė 1,65 m. vos vos 
„neperlipo" per 1,70 m šio aukščio 
nenugalėjo ir nei vienas kitas da
lyvis. Paransevičius dėl šuolių 
eilės, su vienodu aukščiu turėjo 
pasitenkinti trečia vieta.

100 m vyrų bėgime Karosas būtų 
galėjęs pasiekti geresnės vietos, ir 
net laimėjimo, jei pradmė būtų bu
vus vykdoma šūviu. Bet delno 
pliaukštelėjimu, bent keli iš še
šių dalyvių „nusivogė“ pradmę jų 
laimei. Mūsų Karosas tik truputį 
pramiegojo" ir rezultate paskuti- 
nuose metruose pralenkęs du bė
giku, turėjo pasitenkinti trečia 
vieta. Antras mūsų dalyvis Ber- 
žanskis pasitenkino 6 vieta. Pir
muoju estas Reipuu su laiku- 11,8 
sek. Atsižvelgiant taką ir treningų 
stoką, — neblogas.

400 m. vyrų bėgime favoritas ir 
laimėtojas buvo aiškus- tai žinomas 
latvių — vidutinių distancijų, bė
gikas Teterin. Teterio laikas 53,1 
sek., tikrai geras Augsburgo takui. 
Antrą vietą laimėjo latvis Ringis, 
teparodė 55,8 sek. Mūsiškiai Ber- 
žanskis ir Vengauskis gavo penktą 
ir šeštą vietą: 59,4 sek. Publikoje 
girdėjosi pastabu: „kad Bakūnas iš 
Wurzburgo atsirastų, tai dar pa
matytume!"

Šuoliuose i aukšti lieguviai su
vaidino tą dieną savo stipriausią 
rolę. Čia laimėta 3-ia ir 5-ta vieta 
ir tuo pačiu mums, taip sunkiai 
stadione pagaunami, 6 taškai. Mi
nėtas Paransevičius su dviem estais 
ir latviu pasiekė aukščiausią die
nos aukšti- 1,65. Supronas 1,55 m. 
laimėjo 5-tą vietą. Šuolis į aukšti 
vyko tuoj po 100 m. bėgimo, tad 
reikalauti iš sprinterio po sprinto 
gero šuolio i aukšti nedera . . .

Daug blogiau mums vyko šuo
lyje su kartimi. Vienintelis mūsų 
dalyvis Paransevičius 2,80 m. „neį
kando". Šis aukštis buvo per „auk
štas" ir visiems dalyviams. Po 
eilės šuolių du dalyviai peršoko 
2,90 m 3-jų metrų aukštyje tik vie
nas estas Michelson jautėsi kaip 
namuose, Prisimenant jo anksty
vesnes pasekmes- nenuostabu. Bet 
trys metrai ir liko trimis metrais, 
nei vienu centimetru aukščiau.

Rutulio stūmime estas Maalštein 
pasiekė 14,84 m., ir yra geriausias 
šiais metais Europoje, Džiugu, kad 
tai Įvyko šios Baltijos tautų sporto 
šventės metu. Tuo pačiu ši šventė 
bus paminėta visos Europos sporto 
spaudoje.

Pirmąją varžybų dieną iž mū
siškių moterų tepasirodė tik viena 
Malinauskienė, žymiai silpnesmė 
nei ankstyvesnėse varžzbose Mūn- 
chene. Iš moterų ypatingai tenka 
paminėti latvaites: Lazda, Nesaule 
ir Tinuna. Lazda 60 m. bėgime pa
siekė 8,5 sek. Klausiant; ar mes 
galėjom moterų varžybose pri
mauti, ar bent pelnyti daugiau taš
kų, tenka pripažinti, kad mūsiškės 
Dargyte, Siplijauskaitė tikrai būtų 
ir latvėms ir estėms kietas rie
šutas.

Entuziazmas, gal būt, ne taip 
jautėse lietuvių tarpe, nes pirmą 

sporto šventė, 
dieną mes nepasiekėm nei vienos 
pirmos vietos, nei antros vietos. 
Gerieji sporto mėgėjai, taip ir iki 
gilaus vakaro negalėjo suprasti, 
kas čia kaetas: ar paštas ar silp
nas traukinių susisiekimas, ar galų 
gale, patys mūsų vyrai ir moterys, 
kurie patingėjo pajudėti, o gal net 
ir visai pamiršo sportą.

Antrosios dienos varžybose mūsų 
vyrai truputį šoktelėjo ir atskirose 
varžybose įrodė, kad mes turime 
tikrai pajėgių atletų. Jų tarpe pir
muoju reikia paminėti Suproną. 
Tai vyras, kuris gali didžiuotis: 
dalyvavo trijose varžybose ir visas 
tris laimėjo!

Karosas turėjo progos pasireikšti 
bėgime su kliūtimis, bet nesėk
mė — suklupo prieš paskutinę 
kliūtį. Rezultate — susižeidė kelį 
ir tolimesnėse varžybose nebe
pasiekė lauktų pasekmių.

Varžybos buvo pradėtos 110 m. 
bėgimu su kliūtimis. Antrame už- 
bėgime Karosas, 25 m. prieš baig
mę turėdamas veik metrą forų, su
klupo. Latvis Reinholdas pasiekė 
17,0 sek. ir tuo pačiu buvo geriau
sias. Bet čia įvyko dar retai varžy
bose pasitaikąs kurijozas. Teisėjai 
neužfiksavo Karoso laiko. Po pus
valandžio Karosas vienas dar kartą 
perbėgo ir su laiku 17,4 sek. (su
žeista koja), laimėjo antrąją vietą.

Šuolyje į tolį su susidomėjimu 
buvo laukta Teterio ir mūsiškio 
Suprono susikirtimo. Abu pradeda 
5,90 m. ir antrame šuoly praskren
da per 6 m. Trečiuoju šuoliu Te- 
teris pasiekia 6,20 m., tuo tarpu, 
kai Supronas — tik 6,16 m. Iki 
paskutinio šuolio pasekmė nepasi
keičia. Paskutiniame šuolyje Tete- 
ris peržengia, o Supronas kilsteli 
iki 6,30 m. ir tuo pačiu iki taip 
žiūrovų lauktos pirmos vietos lie
tuviams. Karosas su savo 5,78 m. 
pasitenkino IV-ta vieta.

Tuo pačiu laiku, publikos mažai 
pastebėti praėjo disko ir kūjo me
timas vyrams. Disko metime mū
siškiai mažai tepasireiškė. Vėl 
Maalsteinas pusmetriu nunešė lat
vi (39,19 m. ir 38,68 m.). Mūsų 
Biskis tepasiekė 30,99 m.

Kūjo metimas — mums neįkan
damas.

Ieties mėtyme nuo pat pirmo me
timo pirmavo Supronas. Tik penk- 
m mėtymu estas Annus priartėjo 
iki kritiško, centimetrinio artumo. 
Supronas antrą kartą laimėjo. Su
pronas su 50,44 m. vienas ir teper
žengė kuklia 50 m. riba. Estui An
nus pritrūko trijų centimetrų — 
49,97 m. Antrasis mūsų dalyvis, jau 
labai senai aikštėje nematytas Ka- 
čergis. Jis pasiekia 41,66 m. ir tuo 
pačiu laimėjo V-a vietą.

1500 m. bėgimas buvo aiškus 
Teterio grobis. Jo laikas 4:19,8 
min. Antruoju ir trečiuoju buvo 
estai. Mūsiškiai sudarė gerokai at
silikusi trejetuką, kuris stipriai 
varžėsi tarp savęs ir po geres
nės baigmės laimėjo Bielskus su 
laiku 5:11,2 sek.

Moterų varžybose ir šiandien te
dalyvavo viena lietuvė Baranaus
kaitė. Rutulio stūmime ji laimėjo 
III-ja vieta ir tuo buvo pasiten
kinta.

TINKLINIS
Latvija — Estija 2:1 (15:8; 9:15; 

15:12).
Antrąją varžybų dieną susikibo 

geriausios latvių ir estų pajėgos. 
Latvija: Serins, Pelude, Elmus, Šil
tins, Adamsons ir Arens, o Estija: 
Wichmann, Soosaar, Valdmai, Lepp, 
Plompuu ir Rūšie. Pirmas puslaikis 
baigiasi 15:8 latvių naidai. Antra
jame kėlinyje estai maino žaidėjus. 
Vaizdas pasikeičia: pasireiškia estų 

kirtikai ir jau 2:0 ju naudai. Lat-1 
viai surenka 3 taškus, bet estai re
zultatą ne tik išlygina, bet ir pa
didina pasekme iki 11:7. Latviai 
prašo pertraukos. Po minutės lat
viams pavyksta rezultatą sušvel
ninti iki 11:9, bet estai perima ka
muolį ir antrą kėlinį baigia 15:9 
savo naudai. Trečiasis kėlinys 
praėjo audringoje kovoje. Koman
dos keičiasi po kelis kartus ser
vais, tačiau latviams pavyksta iš
plėšti laimėjimą 15:12 savo naudai.

Lietuva — Estija 44:15 (21:4)
Dar kartą turėjom progos pa

sidžiaugti mūsų krepšiniu, Vakar 
dienos kova, o, svarbiausia, gan 
silpna estų ekipa neleido mūsų vy
rams parodyti visko. Labai džentel
meniškoj ir techniškai svarioje ko
voje estai turėjo supasuoti. Iki pir
mo kėlinio galo estai tik kelis 

Prie baigmės

kartus tepriėjo „pilnai" iki mūsų 
krepšio ir per visą kėlinį tepasiekė 
tik vieno pilno metimo. Bet tai su
prantama. Tuo tarpu, kai latviai 
nustojo iš savo „žvaigždžių" tik 
vieno Melderio, estai faktiškai nu
stojo visų savo įžymenybių.

Jau pradžioj aiški mūsų pers
vara. Mūsų antpuoliai pavojingi 
bet dar nesėkmingi, o estai tepa
laiko kamuolį ties viduriu linijos. 
Andriulis III pradeda baudos mė
tymu 1:0, estai atsako tuo pačiu 
1:1. Norkas I geras praėjimas ir 
3:1. Andriulis II bauda ir dar kartą 
Norkus I pakelia pasekmę iki 6:1. 
Vėl Andrulis II ir Norkus I, vėl jis 
bauda ir dar karta Andrulis II pa
sitempia ir jau pasekmė 13:1. Dar 
estų bauda 13:2 ir užeina brolių 
Norkų minutės. Pirmas puslaikis 
baigiasi 21:4 lietuvių naudai.

Antram kėlinyje Norkus II ir 
Grybauskas užleidžia savo vietas 
Paransevičiui ir Duliūnui.

Estai pradeda baudos metimu 
21:5. Mūsų Paransevičius ir Nor
kus I atsako tuo pačiu ir jau padė
tis atstatyta 23:5. Paransevičius pa
puola „juodo varno šešėlin" — 
eilė gerų progų ir baudų metimu 
dvi iš jų išnaudoja 25:5. Kovos 
įkaršty vyrai vėl palieka Lepp lais
vu ir jis be vargo fiksuoja 25:7. 
Dar Lepp atsako bauda 25:8. Grįžta 
Norkus II ir tuoj imeta 30:8. Ne
sunkiai rezultatas pakyla iki 35:8. 
Gražiu Lepp metimu estai pasiekia 
dešimties ir tuoj 12 taškų. Nor
kus II ir broliai Andruliai pasirū
pino pakelti rezultatą iki 44:12. 
Antrosios rungtynės baigiasi rezul
tatu 44:15 mūsų naudai.

Tiek šuolyje į aukštį, tiek ir ru
tulio stūmime pirmavo latvės. 
Timma tepradėjo šokti į aukštį nuo 
1,35 m. ir su 1,40 m. laimėjo pir
mąją vietą. Antroji estė Unt su ta 
pačia pasekme liko antraja.

Konce ir Daukša (Latvija) buvo 
geriausios. Jų pasekmės 10,89 ir 
10,51 m. Mūsų Baranauskaitė, deja, 

nepasiekė 100 m., ko tikrai buvo 
laukta. Jos pasekmė 9,86 m.

Žiūrovų nekantriai laukta esta
fetė 4X100 m. nebuvo mums pa
lanki. Mūsų sudėtis: Karosas, Ma
žeika, Supronas ir Grybauskas, ne
buvo geriausias. Laikas — Latvija 
46,0 sek., Estija — 46,3 sek., o mū
siškiai 47,0 sek.

Vyrų trišuolis tebuvo pravestas 
tik sekmadienį. Gausūs žiūrovų 
būriai labai džiugiai sveikino Su
proną, kuris vėl po sunkios kovos 
„nunešė" Teterį. Supronas, buvo 
geriausias, kaip ir jo pasekmė 
12,68 m. Kelis šuolius Supronas 
„nedažengė", taip, kad ir 13 me- 
trukų buvo įkandami. Teteris pa
siekė 12,56 m., bet stebėtina, kad 
tepadarė tik tris gerus šuolius.

Taip baigėsi šios mums nesėk
mingos lengvosios atletikos varžy
bos.

Latvija — Estija 23:18 (12:6)
Latviai be abejo buvo geresni, 

bet rezultatas galėjo būti ir at
virkščias. Estai nemokėjo „nardyti 
zonoje". Jų komanda sukovojo ge
rai ir žymiai geriau, negu prieš 
mus. Jeigu geriausias estas Lepp 
nebūtų apleidęs aikštės už baudas, 
tai tikriausiai publika gal ir būtų 
ištempus pergalę estams.

FUTBOLAS
Lietuva — Estija 3:0 (2:0

Antrąją varžybų dieną įvykę fut
bolo rungtynės, dėl tamsos buvo 
nutrauktos ir atidėtos pirmadieniui. 
Lietuviai vedė 2:1, bet tirštas rū
kas uždengė aikštę ir kamuolys 
dingo žaidėjams iš akių. Nieko 
kito neliko, kaip rungtynės per
žaisti.

Pirmadienio kova nebuvo įdomi, 
nes mūsų žaidėjai buvo iškamuoti 
vakarykščių rungtynių, o be to, 
daug buvo sužeistų. Pirmas kėli
nys baigiamas 2:0 mūsų naudai.

Antrajame kėlinyje lūšiškiai iš
sikvepia, tačiau ne geriau atrodo 
ir estai. Žaidimas vyksta aikštės 
viduryje. Mūsiškiai retai aplanko 
estų vartus, gi šie visiškai nieko 
.nesukuria. Vyksta betikslis kamu
olio daužymas. Švilpukas skelbia 
rungtynių pabaigą 3:0 Lietuvos 
naudai.

Lietuva — Latvija 2:5 (1:2)
Po krepšinio pergalės žiūrovai 

laukė, kad ir futbolininkai neap
vils. Tiesa, triukšmo buvo daug. 
Futbolininkai norols nenoroms bu
vo verčiami atiduoti paskutinį 
energijos žiupsnelį pergalei pasiek
ti publikos šauksmais. Sukovota 
buvo puikiai. Bet to maža. Daug 
maloniau būtų mums, jeigu būtų 
ivykę atvirkščiai. Blogas žaidimas, 
o daug golų.

Na, jau nepakeisim. Rungtynės 
baigtos. Tiesa, buvo pagrindo lauk
ti, kad rungtynės bus peržaistos, 

nes pirmasis puslaikis dėl teisėjo 
kaltės buvo 7 min. ankščiau nu
trauktas, kad labai blogai atsiliepė 
į žaidėjų, net ir žiūrovų moralę. 
Teisėjas buvo žemiau kritikos, to
dėl ir žaidimas dažnai įgaudvo per 
aštrią formą. Tai ar tik nebus pir
mosios futbolo istorijoje rungty
nės, kurios buvo pravestos be 
baudų už ranką ir nuo šalių, o 
šių faktorių tikrai inetrūko. Teisėjo 
sprendimai dažniausia būdavo 
priešingi, kaip, kad būdavo laukia
ma. Pirmas kėlinys baigtas 2:1 lat
vių naudai.

Antrame kėlinyje mūsiškiai su
kruto ir nori pasekmę išlyginti, ta
čiau sėkmės maža. Trūksta šūvių į 
vartus. O čia dar sušlubuoja mūsiš
kiu gynimas. Latviai išnaudojo pro
gą ir veda jau 3:1. Mūsiškiai neiš
krinka, bet dirba ir dažniau puola 
vartus už savo varžovą. Latviai ir 
vėl daro du praėjimus, kuriuos pa
verčia įvarčiais ir jau 5:1.

Tik dar švysteli gražus mūsų 
puolimo derinys, kuri Sobieskis iš
naudoja ir gražiu šūvių pasekmę 
švelnina iki 5:2. Šiuo santykiu ir 
baigiamos ringtynės.

Komandos žaidė šių sudėčių:
Latvija: Lardins, Arens, Reinholds, 

Joger, Peterson, Jansevs- 
ki, Adamson, Freimann, 
Blukis, Putenis ir Erglis.

Lietuva: Lazauskas, Bačinskas, 
Pilkauskas, Sabaliauskas, 
Tėvelis, Kudaba, Keve- 
laitis, Grybauskas, So
bieskis, Jeršovas ir Skei
vys

Latvija — Estija 4:1 (0:0)
Susitikimas davė gyvą kovą. 

Visai inenuostabu, nes latvių eilėse 
matėsi seni futbolo internacionalai, 
kaip: Lazdins, Arens, Jagers, Peter
sons ir Freimanis, kurie ir mūsų 
žiūrovams yra gerai pažistami iš 
tarpvalstybinių rungtynių. Tuo tar
pu estų ekipoje nesimatė nei vieno 
iš senųjų, tačiau ir šie atliko savo 
„krikštą" neblogai.

Antroje žaidimo pusėje latviai 
dar daugiau užspaudžia savo var
žovą. Ir čia gerai dirbančiam estų 
gynimui ir vartininkui tenka supa
suoti. Antras kėlinys baigiasi 4:1 
latvių naudai.

Klasifikacinėje lentelėje varžo
vai išsidėstė sekančiai:
1. Latvija, surinkusi 199 t. — 1 vieta
2. Estija, surinkusi 1611. — 2 vieta
3. Lietuva, surinkusi 103 t. — 3 vieta

Nauji ginklai
Amerikos generalinio štabo še

fas gen. G. C. Marshall viename 
pranešime apie atominę bombą 
pareiškė, kad ji yra tik viena 
iš daugelio naujų ir baisių ginklų. 
Toliau jis nurodė, kad J.A.V. sekan
čiais metais pagamins dūsen-bom- 
bonešių, kurie 13 km. aukštyje 
skris 800—900 km. greičiu ir galės 
nuskristi 2000 km. Kiti, didesni 
bombonešiai turės tokį veikimo 
spindulį, kad galės pasiekti bet 
kokį punktą pasauly ir be nutū 
pimo grįžti; jis greičiu bus dides
nis už garso greiti, skris stratos
fera ir galės pasiimti 50 tonų kro
vinį. Kovos lėktuvai su dūsen mo
torais, kurie 17 km. aukšty turės 
garso greiti, su 3000 km. skridimo 
spinduliu, bus sekančiais metais 
pagaminti. Dabar Amerikos inži
nieriai dirba prie pagaminimo 
22*/2t. sunkumo sprogstamos bom
bos. Taip pat paruošti planai pa
gaminti 50 t. bombai. Rakiėtinės 
bombos su pagalba elektrinių 
prietaisu ir kitų naujų instrumen
tu galės tiksliai pasiekti nustatytą 
taikinį.
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Prez. Trumanas
apie J.A.V. užsienio politika

Įvykusiu spalio mėn. 28 d. Nau- 
jorke karo laivynui pagerbti iškil
mių proga prez. Trumanas, pasakė 
kalbą JAV užsienio politikos klau
simais. Ši kalbą laikoma svarbiau
siu pareiškimu, koki jis nuo savo 
prezidentavimo pradžios yra pada
ręs. Pirmiausia jis konstatavo, kad 
Jungtinės Valstybės ir taikos metu 
turi turėti dideles ginkluotas sau
sumos, jūrų ir oro pajėgas, kad vi
sose pasaulio šalyse garantuotų tai
kos įstatymus ir pačias Jungtines 
Valstybes nuo užpuolimo apsaugo
tų. Toliau prez. Trumanas pareiškė: 
„Dėl savęs mes nenorime nei pėdos 
svetimos žemės bet kur pasauly. 
Mes pasilaikome teisę mūsų apsi

Kauno senamiesty

gynimui sudaryti būtinus atramos 
punktus, bet daugiau nieko ne
trokštame, kas kitai valstybei pri
klauso. Mums reikia ginkluotos jė
gos, kad bendradarbiaudami su savo 
sąjungininkais įgyvendintume tai
kos sąlygas, kurios mūsų sumuš
tam priešui yra uždėtos, ir kad 
įvykdytume karinius Įsipareigoji
mus, kuriuos prisiėmėme kaip Jung
tinių Tautų narys. Mes turime pat
varia taiką paremti ir; reikalui 
esant ją išlaikyti jėga, kad su kito
mis Amerikos tautomis palaikytu- 
mėm vakarinės hemisferos tautų 
neliečiamybę ir nepriklausomybę, 
ir kad pasirūpintumėm bendru 
Jungtinių Valstybių apgynimu. Šie 
keturi kariniai uždaviniai nesiekia 
karo ar užkariavimo, bet taikos." 
Po to prez. Trumanas suformulavo 
JAV užsienio politikos 12 punktų, 
būtent,

„1. Mes nesiruošiame užpulti ki
to krašto, didelio ar mažo, mes ne
siekiame jokio tikslo, kuris galėtu 
privesti prie konflikto su kitų tau
tų taikingais siekimais..

Rudens darbai

2. Mes tikime, kad bus grąžintos 
suvereninės teisės ir savanankis- 
kumas visoms tautoms, kurioms jų 
suverenumas buvo smurtu atimtas.

3. Mes nesutiksime su jokiais 
sienų pakeitimais bet kokioj pasau
lio daly, su kuria mes draugiškai 
sugyvename, jei šis pakeitimas yra 
nesuderinamas su laisvai išreikš
tais atitinkamos tautos norais.

4. Mes esame nuomonės, kad vi
soms savarankiškam gyvenimui 
pribrendusioms tautoms turi būti 
duota galimybė laisvais rinkimais 
ir be kitų Įsikišimo nustatyti savo 
valdymosi forma. Tai taikoma Eu
ropai, Azijai ir Afrikai, lygiai kaip 
ir vakariniam Žemės pusrutuliui.

5. Bendrai veikdami su savo 
karo sąjungininkais mes padėsime 
nugalėtiems kraštams, pravedus 
laisvus rinkimus, sudaryti taikin
gas demokratiškas vyriausybes, ir 
stengsimės sukurti pasauli, kuria
me nebegalės būti nacizmo, fašiz
mo ar militarizmo.

6. Mes ir toliau atsisakysim pri
pažinti vyriausybę, kuri bet ko
kiai tautai yra primesta svetimos 
jėgos. Kai kuriais atvejais gali būti 
neįmanoma išvengti vyriausybės 
pastatymo jėga, tačiau Jungtinės 
Valstybės tokios vyriausybės ne
pripažins.

7. Mes esame tos nuomonės, kad 
visoms tautoms būtų laisvai 
prieinama jūra ir susisiekimas lai
vais sienų ir didesnėmis upėmis 
bei vandens keliais, einančiais per 
keletą kraštų.

8. Mes esame nuomonės, kad vi
sos valstybės, priimtos i tautų šei
mą, turėtų lygias sąlygas daly
vauti pasaulinėje prekyboje ir 
prieti prie pasaulinių žaliavų.

9. Mes tikime, kad vakarų pust 
rutulio suvereninės valstybės, kaip

geri kaimynai, be pašalinės Įtakos 
turėtų bandradarbiauti prendzeiant 
savo bendras problemas.

10. Mūsų supratimu, gyvenimo 
sąlygoms visame pasaulyje page
rinti ir laisvei nuo pavojaus ir 
skurdo Įgyvendinti, yra būtinas 
visu tautų, tiek didelių, tiek mažų, 
pilnas ūkinis bendradarbiąvimas.

11. Mes tęsime savo pastangas 
visuose taiką mylinčiuose pasau
lio kraštuose, kurie siekia minties 
ir tikėjimo laisvės.

12. Mes esame isitikine, kad tai
kai tarp tautų palaikyti yra rei
kalinga Jungtinių Tautų Organiza
cija — organizyacija, kuri ap imtu 
visas, taiką mylinčias ir norinčias 
neišvengiamu atveju taiką bendra 
pajėga užtikrinti, tautas."

Toliau kalbėdamas prez. Truma
nas palietė atominės bombos klau
simą ir pareiškė: „Atominė bomba 
Amerikos užsienio politikos princi
pų nepakeičia, tačiau ją išradus 
Inūsų politikos Įgyvendinimas yra 
būtinesnis kaip mes ji prieš 
šešis mėnesius vaizdavomės. Pro
blemas, kurios iškilo atidengus 
atomo enegiją, mes turime spręsti 
bendrai su kitais Jungtinių Tautu 
nariais, kaip ir\ visas kitas taikos 
problemas. Jų pasaulinės taikos in
teresai yra tokie pat, kaip ir mū- 

įsų."
I Toliau jis pareiškė, kad „Ame
rikos rankose atominė bomba nėra 

’joks grasinimas kuriai nors tautai. 
Pasaulis, kuris matė, kaip Jungti
nės Valstybės laikėsi dviejuose 
didžiuosiuose karuose, tai žino. 
Kad ši naikinanti jėga yra įduota 
i mūsų rankas, tai mes laikome 
šventu patikėjimu."

Savo kalba prez. Trumanas bai
gė šiais žodžiais: „Didžiausia ame
rikiečiu viltis yra ta, kad bendra
darbiaujant dėl taikos būtu kaip 
galima greičiau pasiekta tai, jog 
atominio naikinimo metodai ga
lėtų būti visiems laikams galutinai 
ir visiškai uždrausti. Šiam tikslui 
dirbome ir toliau dirbsime. Mes sa
vo keliu žengsime pirmyn su 
išmintimi, kantrybe ir pasiryžimu, 
kuri Devas, Taikos Viešpats, gali 
duoti tautai, kuri bando Jo keliu 
eiti."

Radijo žinios 
iš tėvynės

— Vilniuje, spalio 25 d. Įvyko 
pirmasis Lietuvos rašytoju suva
žiavimas. Dalyvavo nemažai ypač 
jaunu, pradedančiu, rašytojų. Pla
tu pranešimą padarė K. Korsakas- 
Radzvilas ir kiti. Buvo smarkiai 

I puolami senieji rašytojai, kaip 
neaktyvūs. Dalyvavo rašytojai, A. 
Vienuolis, J. Grušas, S. Čiurlio
nienė. A. Miškinis ir kiti.

— „Lietuviškoji Enciklopecija" 
eina-, redaguoja Antanas Venclo
va, kuris taip pat redaguoja ir 
„Tarybini Archyvą". „Liet. Enci
klopedijos“ jau pasirodė pirmasis 
sasiuvinys.

— Is tenykščiu veikliųjų rašy
tojų paminėtini keturi. Pirmasis 
— Petras Cvirka, daug rašąs, ir jo 
jau trys novelės net išverstos i 
kinų kalbą. Trečioji „Vienu pa
veikslu", idėta kinų žurnale „Epo
cha“ ir pavadinta „Kovos keliu“. 
Gana aktyvus ir Liudas Gira; net 
sovietų Literatūros laikraštis „Li- 
teraturnaja Gazeta" Įsidėjo didžiuli 
jo atvaizdą ir straipsni, iškelianti 
kaip poetą ir raudonarmieti kovo
toją. Treciuoju minimas Antanas 
Jasiūnas, plačiai bendrardarbiaves 
anuometinėj tautinėj spaudoj. Bai
gia rašyti dramą „Nadas Blinda",

kuri ši rudeni pasirodys teatre. 
Ketvirtasis, tai Antanas Venclova, 
turis novelių, romaną ir juos 
ruošias spaudai.

— Tarybinėj Lietuvos vyriausy
bėj yra pasikeitimu. Liaudies ko
misarų tarybos pirmininku buvo 
ir yra M. Gedvilas. I vidaus reika
lu liaudies komisaro A. Guzevi- 
čiaus vietą paskirtas J. Bartašiū- 
nas, žemės ūkio komisaras — J. 
Laurinaitis, prekybos — V. Au
gustinaitis, teisingumo — K. Do
maševičius, maisto pramonės — 
K. Andriejaitis, užsienių reikalų 
— P. Ratomskis ir švietimo — J. 
Žiugžda. Valstybinio plano komi
sijos pirmininku yra J. Vaišnora.

— Praūžusios karo audros daug 
sunaikino arkliu, ir darbams nau
dojami raguočiai.

— Yra sudaryti specialūs sėklų 
fondai; pirmoj eilėj numatoma 
sėklomis aprūpinti naujakurius 
raudonarmiečius. Be to, susirūpin
ta apsėti bent du milijonus bek
arų, nors be Vilniaus krašto yra 

apie tris milijonus.
— Poetas L. Vainikonis paruošė 

spaudai savo pirmuosius lyrikos 
bandymus.

Audra artinasi

Kultūrinės naujienos
— Rašyt. Vytautas Jakševičius- 

Alantas parašė trijų veiksmų dra
ma „Aukštadvaris", kurioje piešia
mas mūsų bajorų gyvenimas. Pa
ruošė spaudai ir novelių rinkini.

— Rašyt. Stasius Būdavas rašo 
scenai veikalą ir romaną iš šių 
dienų gyvenimo „Žmonės be na
mų".

— Islandu gimnazijos direkto
rius geografas ir istorikas Knutur 
Amgrimsson per islandų radiją 
kaitė paskaitų ciklą apie Lietuvą. 
Paskaitas išleis atskira knyga.

— Poetas Jonas Kuosa Aleksan- 
driškis, anksčiau paruoštą eilė
raščių rinkini spaudai „Be tėvy
nės brangios", papildė naujais 
eilėraščiais. Turi ir poemų pa
rašęs. Poetas gyvena Paryžiuje, 
bet greitu laiku išvyksta i Ameri
ką, kur profesoriaus Marijonų ko
legijoj Marianapoly ir dirbs te
nykštėj spaudoj.

— Rašyt. Nelė Mazalaitė-Krūmi- 
nienė paruošė spaudai novelių rin
kini ir baigia rašyti apysaką iš 
netolimos praeities.

— Poetas Petras Babickas atida
vė spaudon naują eilėraščių rin
kini. Tai patys naujausi, sukurti 
ištrėmime.

— Poetas Juozas Krūminas ruo
šia spaudai eilėraščiu ir baladžių 
rinkini. Be to, numatęs paruošti ir 
legendų, poemų rinkini.

— Muzikas Gotlibas Lenlgas 
paruošė dūdų orkestrui fokstrotą 
„Palangos jūra" ir keletą mažų 
dalykėlių.

— Dail. Adolfas Vaičaitis ir 
poetas Bernardas Brazdžionis pa
ruošė spaudai gausiai iliustruotą 
vaikams pradžiamoksli „Abėcėlė".

— Prof. Mykolas Biržiška parašė 
savo atsiminimus, biografinio po
būdžio, apie šiemet mirusi Lietu
voje žinoma mokslininką prof. 
Mykolą Romeri. Atsiminimai dau
giausia paliečia 1905—1919 m. Ra
šo ir toliau savo vėlesnius atsimi
nimus, pavadinęs ,.Galvojimai 
apie lietuvių tautą". Be to, savo 
1905—1919 m. atsiminimuose, pla
čiai rašo ir apie Lietuvos maso
nus. Dalis atsiminimų pasiųsta 
Amerikos lietuviu spaudon.

— Hanau išėjo pradinės moky
klos II, III ir IV skyriams skaity
mo knygelės, pavadintos „Tėviš
kėlės aidas". Viso trys, po 27 
puslapius, spausdintos rotatoriumi. 
Knygų viršeliai — spaustuvėje.

Baigiama ruošti „Tėviškėlės aido" 
pirmoji dalis pirmajam skyriui. 
Išleistos skaitymo knygelės „Lie
tuvos Balsai" ir Wiesbadene.

— Rašyt. Liudas Dovydėnas 
ruošia spaudai naujausių novelių 
rinkini.

♦ ♦ ♦
— Rozelando mieste (Miechiga- 

no valstybėje), Įvyko didžiulis 
lietuvių susirinkimas, kurio tiks
las rūpintis lietuvių tremtinių 
reikalais. Po to buvo koncertinė 
dalis. Tokie didžiuliai lietuvių 
susirinkimai vyksta visuose mie
stuose. Išnešamos rezoliucijos.

— Amerikos lietuvių dienrašty 
„Drauge" spausdinamas prieš dvy
liką metų Kaune mirusios rašyto- 
os Onos Pleivytes-Puidienes-Vaidi. 
lutės romano „Tėviškės" antrasis 
tomas, kuris Lietuvoje dėl cenzū
ros nebuvo leistas spausdinti.

— Amerikos lietuviai turi kelio
lika radijo siustuvu. Viena didziau- 

įsią radijo siųstuvą turi populia
rus meno, muzikos ir jumoro žur
nalas, vedamas muziko A. Vana
gaičio, „Marguits". Jis programa 
duoda kasdien, net pavadienes „Vie
nintelis Amerikos lietuvių kasdie
ninis radijo laikraštis" įsteigtas 
1933 m. balandžio 11d. Programa 
Įvairi: dainos, muzika, šokiai, vai
dinimai, žinios iš lietuvių gyvenimo 
ir platesnė apžvalga.
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