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Tvirtai esu Įsitikinus, kad žmogus 
tuomet tegali būti tikrai naudingas 
savo tėvynei, jei yra išaugęs is 
savo tautos kultūros. Svetimu kul
tūrų turtai, renkami jo iš kitur, tu
ri, lyg grūdai, kristi Į savą žemę.

Šatrijos Ragana

Nr. 9 Augsburgas, 1945 m. gruodžio mėn. 1d I metai

Ady. J. Vaidutis

Amerikos lietuvių kongresui susirenkant
Amerikos lietuviai visada buvo 

jautrūs Lietuvos reikalams. Jie pa
tys savo laiku daugumoj buvo 
politinių ar ekonominių sąlygų 
priversti palikti savo gimtąjį kra
štą, ir todėl gerai suprato pali
kusių tėvynėj savo tautiečių pa
dėtį.

Pirmajam pasauliniam karui bai
giantis jie išvystė didžiulę akciją 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą ir surinko 'dideles pini
gų sumas pačiam valstybės atsta
tymo darbui.

Gyvai domėjęsi Lietuvos gyveni
mu nepriklausomybės laikais, jie 
neliko abejingi ir tiems įvykiams, 
kurie Lietuva ištiko pradedant 
1940 metais. Jie į juos ne tik jau
triai reagavo savo spaudoj ir 
susirinkimuose, bet darė žygių, 

NAUJA DAINA Pe,ras Babickas
Praeis audra, nušvis dangus paniuręs,
Nušvis ir kario veidas po audros;
Jis grįš prie žagrės, o žvejys prie būrių,
Tėvynės vieškeliai kūrybos žygį gros . . .

Užmirš visi gaisrus, patrankas, kraują,
Užmirš, turbūt, ir didvyrius pilkus, 
Griuvėsiuos kursime gyvenimą iš naujo, 
O tas gyvenimas bus mielas ir brangus . . .

Nauja daina skambės tėvynėj mūsų,
Ramybės saulė jos kelius nušvies,
Naujoj dainoj mes amžius gyvi būsim,
Palaiminti kūrybos ir rimties. |

Daina mus kels i darbą anksti vytą, 
Daina palengvins rūpesčius, vargus, 
lr kai aidės gyvenimo trimitai, 
Dainos garsai pirmieji žygy bus.

Daina, dainai Tu — tremtinio paguoda,
Skambėk per amžius tėviškėj laisvoji
Užmiršę praeiti skausmingą, juodą — 
Mes kursim naują buiti Lietuvoj.

Jonas Mackevičius Vytautas Didysis Naugardo žemėje (Originalas V. D. Karo Muziejuj Kaune)

kad ir platesnėj JAV visuomenėj 
Lietuvos reikalai rastų teisingą at
garsi.

Dabar, kai karas jau pasibaigė 
ir valstybės ruošiasi sėsti už Tai
kos Konferencijos stalo, Amerikos 
lietuviai dar su didesne energija 
ėmėsi ginti gyvybinių Lietuvos 
teisių.

Šioj nuotaikoj ir yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos šaukiamas šių 
metų lapkričio mėn. 29—30 d. d. 
ir gruodžio mėn. 1 d. Visuotinis 
Amerikos Lietuvių Kongresas Či
kagoj. Jame kviečiamos dalyvauti 
visos Amerikos lietuvių politinės 
grupės ir įvairiausios organizaci
jos.

Kovoj už Lietuva Amerikos lie
tuviai turi visai kitokias sąlygas, 
negu mes čia išblaškyti Vokietijoj 

ar mūsų tautiečiai tėvynėj. Pir
miausia Amerikos lietuviai yra ga
lingų JAV piliečiai, ir jie naudo
jasi tomis didžiosiomis žmogaus 
ir piliečio laisvėmis, kurios ten 
praktiškai kiekvienam yra duo
damos. Todėl Amerikos lietuvių 
balsas yra laisvų JAV piliečių bal
sas, o kaip žinome, jų skaičius ten 
siekia daugiau pusės milijono.

Savo atsišaukime kongreso rei
kalu i Amerikos lietuvių visuo
menę Amerikos Lietuvių Taryba 
rašo: „Mums, Amerikos piliečiams, 
džiaugsmas, kad karo pastangos, 
kurias mes rėmėme visomis pajė
gomis, buvo vainikuotos pergale, 
ir šiandien Jungtinės Valstybės 
drauge su savo sąjungininkais turi 
galią pertvarkyti pasauli naujais 
pagrindais, užtikrinant jam tei
singą ir pastovią taiką. — Milži
niškoje savo daugumoje mes- 
Amerikos lietuviai, pritarėme visa 
širdžia tiems taikos principams, 
kuriuos Vakarų demokratijų vadai 
išreiškė Atlanto Chartoje, pripa
žindami teisę kiekvienai pavergtai 
tautai atgauti savo laisvę ir pas
merkdami svetimų, žemių grobi
mus bei valstybių sienų pakei
timus be gyventojų sutikimo. 
Šiuose pareiškimuose mes ma
tėme išsigebėjimo viltį mažoms, 
nekaltai karo viesulo ištiktoms 
tautoms ir jų tarpe mūsų gimtajam 
kraštui, Lietuvai. — Bet šių demo
kratinių principų įgyvendinimui 
stovi skersai kelio galingos kliūtys, 
kurios turės būti nugalėtos, kad 
suvargintos žmonijos troškimai 
išsipildytų. Mūsų pareiga yra prisi
dėti kuo galint prie šio didelio 
darbo, kaip kad mes dėjomės prie 
karo laimėjimo. Ne tiktai kiek-

P.P. Aleksandravičius Fragmentas iš bareljefo

vienas paskirai, kaip dęmokra- 
tinės šalies piliečiai, bet ir organi
zuotu būdu mes turime kelti savo 
baisa už teisybę, žmoniškumą ir

tautų laisve, be kuriu taika negali 
būti tvirta."

Konstatavę tikrą, dabartinę Lie
tuvos padėti ir suformulavę del 
Lietuvos reikalavimus, kokie glūdi
visų širdyse, toliau rašo: „Mes 
žinome, kad to trokšta Lietuvos 
žmonės ir kad jie dėl savo krašto 
laisvės yra pasiryžę kovoti iki mir„ 
ties. Mūsų pareiga jiems padėti 
ne tik paremiant teisingus jų sie
kimus, bet ir teikiant tiesioginę 
pagalba jiems įvykdyti. — Mes 
turime jiems padėti apginti Lietu
vos teises tarptautinėse kon
ferencijose. Turime sušelpti ju or
ganizacijas ir spauda. Turime jiems 
sudaryti galimybę pasiųsti geriau
sius savo atstovus i būsimą 
Taikos Konferenciją. — Turime 
sumobilizuoti visas savo jėgas ko
vai del teisingos taikos, dėl geres
nės ateities žmonijai, dėl laisvės 
Lietuvai."

Toks Amerikos lietuvių pasiry
žimas ir realios jų pastangos 
mums rodo, kad mes nesame 
vieni, kad mūsų reikalas yra remia
mas ir ginamas. Tikėkime, kad 
ir šis Visuotinis Amerikos Lietu
vių Kongresas nepaliks be reikš
mės mūsų, išblaškytų po Vokie
tiją, likimui.
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ŽIBURIAI

Ką mes veikiame
Kaufbeuren

D. P. karininkui Įeit. Ander- 
son'ui, kuris buvo suteikęs lietu
viams daug paramos, lapkr. men. 
pradžioje buvo surengtos išleistu
vės. Taip pat beveik tuo pačiu 
metu buvo išleistas kun. klebonas 
Kardauskas, kuris skiriamas toms 
pačioms pareigoms i Braunschwei- 
g’o lietuvių stovyklą.

Iki šiol kultūriniam veikime, ne
turint patalpų, visai mažai tegalė
jo pasireikšti. Dabar, gavus nauju 
patalpų, numatoma ši darbą pradė
ti. Pradžiai suorganizuota anglų 
kalbos bei šoferių kursai ir sporto 
ratelis.

Dabartinę valdybą sudaro pir
mininkas A. Ustijanauskas, nariai: 
gyd. dr. Virkutis ir E. Juzumas, 
kuris yra drauge ir stovyklos ve
dėjas.

Lapkričio 13 d. Kaufbeuem'o mie
ste buvo surengtas Vasy liūno 
smuiko koncertas. Koncertas buvo 
surengtas paties miesto, kaip 
Stadtischer Konzert, kuris praėjo 
su dideliu pasisekimu, gausiai 
dalyvaujant ir lietuviu visuomenei.

A. P.
Ingolstadtas

Spalių 23 d. smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas kartu su piani
ste Horta Wieser surengė sonatų 
vakarą. Buvo išpildyta: W. A. Mo- 
zarto, J. Bramso ir Ė. Griego 
kūryba.

Bayreutho lietuviai mokosi anglų kalbos.. J. Dvilaičio nuotr.

Ingolstadto koncertus lankan
čioji visuomenė džiaugsmą ir pa
dėką menininkams išreiškusi kar
stais aplodismentais ir gėlėmis, 
tikisi ir daugiau sulaukti tikrojo 
meno koncertų.

Velberl’as (Bhnld.)
Energingas stovylos komendan

tas Matulionis gražiai sutvarkė 
šią stovyklą. Maistas geras. Lietu
viai savo kultūriniu gyvenimu do
minuoja visam lageriui: savo kinas, 
orkestras, menininai vakarai.

Įkurtas Raud. Kryžiaus skyrius, 
daro susirinkimus su paskaitomis 
ir menine dalimi.

Įruošta koplyčia, kuri aptarnau
ja tikinčiuosius. Turima chorą ir 
vaidybos trupę.

Išeina sieninis laikraštis ir gau
nama visa lietuviškoji spauda.

Veikia anglų kalbos ir šoferių 
kursai.

Esamoj pradinėj mokykloj mo
kosi visi lietuvių vaikučai.

Lietuvių šioje stovykloje yra 
tik apie 200. Su estais ir latviais 
sugyvenimas gražus ir geras.

Augsburgas
Lapkričio 23-ji Hochfeldo lietu

vių paminėta kukliai, bet prasmin
gai. Ryte 9 vai. dalyvaujant pra
dinės mokyklos ir gymnazijos mo
kiniams, o taip pat kt. lietuviams, 
buvo pakelta mūsų trispalvė. 10 

vai. 30 min. dek. Rauba vietos lie
tuvių bažnyčioje atlaikė už Lietu
vos laisvę žuvusius karius iškil- 
buvo išstatytas kuklus lauko \ry- 
mingas pamaldas. Bažnyčios vidury 
želis papuoštas gėlėmis.

Pamaldų metu vargonais grojant 
giedojo sol. Šeštakauskienė ir Ba
ranauskas, dūdų orkestras, ved., 
Valeikos, pagrojo keletą religines 
muzikos dalykų.

Po šv. mišių kun. Čekavičius 
pasakė gražų pamokslą, išryškin
damas Lietuvos kariuomenės įstei
gimo reikšme ir kviesdamas klau
sytojus nepamiršti mūsų žuvusių 
karių.

Tuojau po pamaldų prie Pamin
klinio Kryžiaus, giedant „Marija, 
Marija" ir dūdų orkestrui prita
riant, buvo padėtas vainikas bu
vusiems už tėvinę kariams pa
gerbti.

Vakare vėliavos nuleidimu stos 
sukaktys buvo užbaigtos.

Šiomis dienomis Haunstettene 
pasibaigė 4 mėn. užsitęsė buhal
terijos kursai. Juos vedė dipl. kom. 
L. Bagdonas ir dipl. ekon. Ig. Pe
trauskas. Baigusiems Įteikti pažy
mėjimai.

Gruodžo mėn. 3 d. Haunstettene 
atidaromi aukštesnieji prekybos 

t kursai, kurie tęsis 4 mėn. Mokslas 
nemokamas. Dėstys prityrę lek
toriai.

Hanoveris
Hanoverio-Braunšveigo apygar- | 

da sudaro 17 L. S-gos skyrių ir 
Komitetų, kurie turi apie 4000 narių.

Apygardos vadovybę sudaro: 
pirm. A. Latvėnas, vicepirm. — A. 
Dapšys, sekret. V. Sutkus, iždinin
kas — L Kalinauskas ir narvs dr. 
. Palietis. Švietimo reikalams vado
vauja kun. J. Kuzmickis.

Hanau
Stovykloje jau ketvirtas mėnuo 

veikia lietuviškas paštas, tvarko
mas buvusių Lietuvos paštininkų. 
Paštininkai yra susiorganizavę i 
paštininkų grupę, kuriai vadovau
ja J. Bereiša. Dėka pašto, stovyk
la dabar gauna Įvairiausios Lietu
viškos spaudos. Per mėnesi maž
daug išplatinama „Žiburių", kuri 
visi mielai skaito ir laukia, 1500 
— 2000 egz. „Lietuvio" apie 1500, 
„Aidų" apie 1000, Hanau „Lietu
vių Žinių" apie 300 egz. Paštas 
pageidauja, kad visos laikraščių 
administracijos savo leidinius 
punktualiai siuntinėtų. Čia norima 
turėti visų laikraščių atstovybes. 
Be to, paštas atlieka visas kitas 
pašto operacijas. Tai vienintelis 
lietuvių paštas.

Pašto vedėju paskirtas J. Janušai- 
tis ir pavad. J. Gečiauskas Kores-

Hanau lietuvių kat. pamaldos stovyklos aikštėje. Pr. Remeikos nuotr.

pondencijos pristatytoju- Brazaitis.
Inz. kolektyvas prie technikos 

biuro suorganizavo šoferių ir elek
tromonterių kursus. Į kursus už
sirašė labai daug norinčiųjų kur
sus lankyti. Kursus pirmoji laida 
jau pradėjo.

J. Janušaitis

Wiesbadenas
Pirmąją mokslo populiarizacijos 

paskaitą skaitė prof. Prapuolenis 
„Medžiaga, jos esmė ir atomų 
skaldymas". Leidėjo Giedraičio 
rūpesčiais, išleistas vaikams pa
siskaitymų rinkinėlis „Lietuvos 
Balsai", L. Žitkevičiaus eil. vai
kams rinkinėlis „Nemunėlio Šne
kos", anglų kalbos vadovėlis, 
giesmynėlis, spausdinama lietuvių 
kalbos sintaksė, lietuvių kalbos 
gramatika, botanikos ir zoologijos 
vadovėliai gimnazijai.

Surengtas literatūros vakaras, 
kuriame savo kūrybos skaitė poe
tas L. Žitkevičius, Z. Balvočienė, 
J. Mekas. Su proza pasirodė A. 
Mekas ir A. Mironas.

Vaikams kas šeštadieni išeina 
„Mažųjų Pasaulis”.

Memmingenas
Š. m. lapkričio 23 d. šventės pro

ga, Memmingeno stovyklos lietu
viai pasikvietė viešnagėn Augs
burgo menininkus. Buvo suvaidin
ta „V. Kudirkos" prologas ir duo
tas koncertas, kuriame be dramos 
aktorių, dalyvavo dainininkė Kri- 
štolaitytė, pianistė Rajauskaitė ir 
klarnetistas Ambrozaitis. Tą pa
čią dieną ivyko du spektakliai- 
koncertai. Vienas 14 vai., antras 
19 vai. Į vakarini vaidinimą atsi
lankė U.N.R.R.'os atstovai su Miss 
Churchile priešaky. Taip pat daly
vavo estai, .latviai ir ukrainiečiai. 

Svečiai,, nors ir nesuprasdami kal
bos, atydžiai sekė vaidybą. Vėliau 
kuklaus pobūvio metu vienas sve
timtautis kalbėtojas iškėlė ir dra
mos meno intemacionalumą. Jo 
žodžiais tikras menas, kad ir sve
tima kalba, pasieka ir suvirpina 
žiūrovo jausmus.

HIertissenas
Paskutinėmis dienomis Įkurta 

skautų draugovė.
Lietuviai gyvena neblogai. Sto

vyklos vadovybėje paskutinėmis 
dienomis Įvyko pasikeitimu. Seno
ji vadovybė, su inž. Tumosa, ilgą 
laiką vadovavusi liet. S-gos sky
riui, pasitraukė. Šiuo metu skyriui 
vadovauja dipl. chem. E. Binkevi- 
čius.

Baltijos tautu Montgomery vardo 
stovykla Dorverdene (Verden-Al- 

ler) anglų vald. srity

• Algirdas Gustaitis

Abiturientai
(tęsinys)

Baigęs aš sau nepersikrovęs pa
mokomis mokytojausiu. Laisvalai
kio man užteks, o kadangi dar Ka
lėdų, Velykų, vasaros ir kitokios 
atostogos numatytos ar nenumaty
tos darbo plane, manau ir ateityje 
išlaikyti dabartini sau nepakenki
mo laipsnį. Savo aš pasakiau.

I Vyrai, aš noriu atsistoti ir pa
sakyti ką nors nustebinančio, nes 
čia jūs taip nuobodžiai kalbat. 
Taigi, kadangi pranašu savame 
krašte, juo labiau bendramoksliu 
tarpe nebūsi, tai dar susilaikau. — i 
Tiesa, panele, alio!... — Matyti, 
ji jau apkurto ... — Alio, panely
te! E-ė, boys!... Alaus noriu, o 
ji neduoda. — Panelyte, būkit ma
loni tris juodo. Aišku, didžiuosius!

— Palaukit, apie ką čia mes ... 
Acha, dėl ateities.

Žinai, kiekvienas savaip galvo
ja, kiekvienam geras savas kelias 
atrodo. Aš manau, dar gera inži
nierium. Urvuose jau niekur negy

venama, vis tiesia naujus plentus, 
geležinkelius, stato mūrus, tiltus. 
Moderniškame gyvenime nei krust 
be inžinieriaus. Taigi. Arba žinot 
kas daug pinigų duoda. A? Oho, 
aš jau galvojau apie tai, ir man 
rodos... Taigi, daug pelno preky
boje. Rodos plunksna, degtukas, 
bet per dauguma prisirenka, oi 
prisirenka nuotrupų! Kas svarbiau
sia čia niekas tavęs nevaržo. Gali 
kelti ir gult kada tinkamas, gali 
turėti sau norimą draugiją, bendrai 
gail eksponuoti labai daug kuo. Ir 
dar kas: lietuviams labai ir labai 
trūksta prekybininkų! O jeigu pi
nigas plūkuriuoja po svetimas ki
šenes, koks ten gali tautos ger
būvis būti? Taigi.

II Tu jaii pusė liūto. Bet saky
kit kam pinigai, turtai, jei yra 
brangesnių dalykų. Man, sakysim 
daug mieliau išėjus Į girią pri
traukti pilną krūtine šviežio oro, 
atsigaivinti nuo prirūkytų kabine
tu, atsipūsti ir bent trumpam už
miršti dulkes, benzino smirdėji- 
mą.. . Man patiktų būti žuvinin
ku, ar miškininku. Vaikštinėji 
pušynais, klausaisi geniu tukseni
mo i džiūstantį medi, arba gaudai 

žuvis, nukoręs kojas nuo kranto. 
Agronomu ne: Terliokis visą laiką 
po mėšlą, drebėk dėl lietaus de
besėlio! Ne ... Pagaliau aš dar ap- 
sispręsiu...

III Didžiausios nelaimės gyveni
me ištinka ne tuos, kurie eina pa
sirinktu keliu, bet tuos kurie ne
žino kur eiti. Jūs dabar čia irgi 
nei gydytojai nei inžinieriai, nei 
biznieriai, nei karininkai, nei miški
ninkai. Taip sakant, daugiau pasiti
kėjimo savimi! Visi turime kišenė
se brandos atestatus, atsieit esam 
asmeniškai, visuomeniškai ir val
stybiškai subrendę. Jeigu vieną 
syki jau taip, tai žinokime savo 
paskirti, žinokime ko mes siekia
me ir kuo norime būti!

I Taip sakant, vadinasi, išmintis 
prabilo! Žilas plaukas sužaliavo! 
Ar girdėta, ar matyta, ar skaityta. 
Nieko nedaryta, bet imta ir išgirsta. 
Tu, balandėli pirma pats žinok ko 
sieki, o paskui...

III Aš jau sakiau: noriu būti lie
tuvių kalbos mokytojas.

I Taip sakant dar vienas ponas 
mokytojas! Tiesa, prieš lietuvių 
kalbą, aš nieko neturiu, bet tų mo

kytojų ir taip perdaug . . . Skur- 
deivos jie visi, štai kas yra! Mo
kytis visą gražiausią amžiaus dali, 
praleisti su viltimi būti žymiu 
žmogumi, o paskui tapti mokinių 
apgaudinėjamu, pajuokiamu ir ner
vinamu mokytoju - atsiprašau. To
kią duoną kaimo bernui nelinkė
čiau.

III O ar ne mokytojai tave žmo
gumi padarė, ar ne jie Įdavė tau 
tiek proto, kad staiga pasijunti už 
juos gudresnis, nors iš tiesų ir tu 
pats tuo netiki. Kas gi būtų su 
mūsų kraštu, jeigu visi taip bukai 
ir savanaudiškai galvotų?! Iš kur 
atsirastų tie inžinieriai, daktarai, 
karininkai?

I Ko tu taip šaukti? Aš visai 
nieko prieš mokytojus. Kas nori 
lai sau jais būna, bet man tokia 
duona- ne!

II Mes tik pasišnekėti, pasida
linti sumanymais atėjome, ar ne?

I Savaime aišku. Ir pamanyk 
kaip būtų gražu, jei po eilės me
tų mes trys vėl kur susitiktume. 
Kiekvienas jau būtume atsiekę sa
vo. Tada pasižiūrėtume visai šal- 

| tai Į praeitį. Gal vienas mokytų 

mūsų vaikus, kitas juos vyrais 
ruoštų, o trečias gydytų ir am
žių prailgintų. A, gražu būtų, ar 
ne?

II Ir tada ne tik mes, bet ir 
mūsų vaikai draugais taptų. Gal 
net susigiminiautume .. >

I Tu jau visai senis daraisi. Dar 
pūkai žandusoe, o jau giminiuotis!

III Gal aš jūs, gal jūs mane blo
gai supratot. Aišku, mes tik pasi
dalinant linksma nuotaika ... Jei
gu kas paklaustų, ar ant širdies 
ranką pasidėjęs prižadi iki gyve
nimo galo eiti dabar pasirinktu ke
liu — dievaž susilaikyčiau. Dar 
gali pūstelti šiaurys, gali visai 
nauju kursu pasukti vos bepradė
jusį buriuoti laivą.

Jie ten tarėsi ir užsirašinėjo su
sitikimą, bučiavosi. Labai smagūs 
išgarmėjo gatvėn.

Buvau gerai įsižiūrėjęs veidus, 
Įsiklausęs balsus, bet iki šiol jų 
dar niekur nesutikau, nors jau 
daug metų praėjo ...

Gal pametę kelią įsuko takeliu 
ir priėję nerūpestingų žmonių mi
nias pranyko jose...

(Pabaiga)
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V. Valiulis

Lietuviai Italijoje
yra Monzoj (prie Milano), Cine- 
Cittoj (prie pat Romos), Turine ir 
dar kitur po didesni ar mažesni 
skaičių. Kai kuriose vietose, kaip 
Turine jie gyvena privačiai, ne 
stovyklose, ir dirba Įvairiose vie
tose, daugiausia fizini darbą. Jiems 
įsikurti ir darba gauti yra padėję 
lietuviai vienuoliai, kurių vaidmuo 
tenai bendrai yra labai didelis. 
Aleantų nusitsatymas yra, kaip ma
tosi, visus lietuvius pabėgėlius 
Italijoje sukoncentruoti i Reggio. 
Be lietuvių tenai koncentruojami 
taip pat latviai ir estai. Sis nusi
statymas jau pradėtas vykdyti. h 
to reikia spręsti, kad Reggio arti
moj ateity pasidarys vienintelė 
Pabaltijos tautų pabėgėlių ko
lonija.

Be laisvų mūsų žmonių Italijoje 
dar yra apie 150 lietuvių karo be
laisvių, kurie gyvena uždaryti be
laisvių stovyklose. Viena tokiu 
stovyklų yra Balari-Rimini, kurioj 
buvo užregistruota apie 110 lietu
vių.

Tarp veiksnių vadovaujančiu ir 
veikiančių Italijos lietuvių tautini, 
kultūrini ir ekonomini gyvenimą, 
pirmiausia reikia paminėti mūsų 
pasiuntinybe prie Šv. Sosto, ve
damą ministerio Girdvainio. Pasiun
tinybės durys kiekvienam lietu
viui visada atviros. Ten jis visada 
maloniai sutinkamas ir jam

Koks skaičius lietuvių Italijoje 
gyvena sunku tiksliai pasakyti, bet, 
atrodo jų bus apie 5—6 simtus. 
Vieni iš jų tenai isikurė jau se
niau, dar pries karą, o kitus at
bloškė karo audros. Pirmųjų pa
dėtis geresnė, nes ilgesnis laiko 
tarpas leido jiems geriau įsikurti 
ir susitvarkyti. Žinoma, del ilgo 
karo ir didelių sunaikinimų sunki 
Italijos ekonominė padėtis atsilie
pusi ir i jų gyvenimo sąlygas, bet 
lietuviškas darbštumas, ištvermė 
ir mokėjimas tvarkytis padeda 
jiems visas kliūtis nugalėti ir 
įgalina „įsikibti" ne blogiau uz 
kitus svetimsalius. Antrieji, kaip 
pabėgėliai yra blogesnėj padėty. 
Jų yra didžioji dauguma. Dažnas 
jų yra atvykę be jokio turto. Ne 
mažai buvo taip apskurusių, kad 
jiems trūko net būtiniausios ap
rangos bei avalynės. Jiems gy- 
ventibutų nepaprastai sunku, jei 
neteiktų globos aleantai ir nepa
dėtų pirmieji, senesnieji lietuviai. 
Didžiausia dauguma jų gyvena, 
kaip ir kiti svetimšaliai, aleantų 
stovyklose, kur be buto jie gauna 
maistą, nekurie dar atlyginama 
darba. Drabužių ir avalynės lietuviai 
iš stovyklą ligi ’šiol beveik negavo, 
arba gavo labai mažai, bet ši trū
kumą pašalino Amerikos lietuvių 
aukos.

Daugiausia lietuviu gyvena Reg
gio (Emilijos) stovykloje. Be to jų 

Lietuvių grupė apžiūri senovės Romos griuvėsius

Rugsėjo mėn. 8 d., Tautos šven
tės proga, tos pačios draugijos 
iniciatyva buvo atlaikytos pamal- 
kos ir po pamaldų Įvyko Romos 
vietinių lietuvių ir pabėgėlių su
sirinkimas. Pamaldas laikė kun. 
marijonas Vaitkevičius. Susirin
kime kalbėjo ministeris Lozoraitis, 
vysk. Būčys ir jėzuitas kun. Gu
tauskas. Reggio stovyklos lietuviai 
šios šventes minėjimą padarė itin 
iškilmingą. Suruošė gražią lietu
višką programą su mūsų daino
mis ir šokiais. Minėjime dalyvavo 
stovyklos vadovybė ir kitų tautų 
žmonės.

Š. m. liepos mėn. 2 d. Šv. An
driejaus prie Kvirinalo bažnyčioje, 
Romoje, buvo paminėta Lietuvos 
pasiaukojimo Šv. Jėzaus Širdžiai 
11-kos metu sukaktis. Iškilmingas 
misiąs laikė ir pamokslą sakė tuo-

patarnaujama viskuo, kuo tik ga
lima.

Nuo 1926 metų Romoj veikia 
lietuvių draugija „Lithuania", kuriai 
šiuo metu pirmininkauja ener
gingas kun. Pavalkis. Dabar Įvai
riose Italijos vietose, kur tik susi
kūrė daugiau lietuvių, steigiami 
sios draugijos skyriai.

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Fondo pasiūlymu š. m.. balandžio 
men. pradžioj „Lithuanijos“ d-jos 
yra sudarytas šio Fondo Italijos 
skyrius. Skyriaus komitetan išrink
ta: pirmininku ministeris Girdvai
nis, vicepirmininku kun. Sake- 
vicius, sekretorium inž. Karanaus- 
kas, kasininkė V. Lozoraitienė ir 
nariu kun. Pavalkis. Komiteto 
tikslas paskirstyti gaunamą iš 
Amerikos pašalpą, teikti pabė
gėliams moralinę ir materialinę 
pagalbą.

Be čia paminėtų organizacinių 
vienetų visur, kur tik yra didesnis 
ar mažesnis lietuvių skaičius, stei
giami vietos komitetai vietos kul
tūriniams ir ekonominiams reika
lams tvarkyti. Jie palaiko glaudžius 
ryšius su lietuviu centriniais viene
tais.

S. m. rugsėjo mėn. draugija 
„Lithuania" Romoj pradėjo leisti 
mėnesini, rotatorium spausinamą 
žurnalą, „Lietuviu Balsas". Tai ligi 
šiol vienintelis Italijoj lietuvių lai
kraštis. Pirmas numeris davė ke
lis Įdomius straipsnius, poezijos ir 
informacijų. Ateityje žadama lai
krašti padaryti dažnesnių ir tur
tingesnių.

Lietuvių grupe Romoj

metinis Šv. Sosto atstovas Lietu
vai arkivyskupas Autonino Arata. 
Pamoksle aukštasis ierarchas 
žinančiai paminėjo lietuvių laisvės 
kančias ir pareiškė geros vilties 
ateity.

Labai didelis reikšmės dalykas, 
kuriuo naudojasi Italijos lietuviai, 
yra Amerikos lietuvių pašalpa dra
bužiais, avalyne ir pinigais. Musų 
išeiviai Amerikoje parodė dideli 
jautrumą vargstantiems broliams 
tremtiniams. Jie suaukojo gana 
didelius kiekius ir sumas. Iš pri
siųsto turto didesnė dalis Italijos 
lietuvių jau aprūpinta būtiniausia 
apranga ir avalyne. Aprūpinimas, 
tęsiamas. Pinigines lėšas B. A. 
T. Italijos Skyrius pirmausią nau
doja šelpimui moksleiviu, kurie 
dė karo sąlygų turėjo nu
traukti mokslą. Tam tikslui 
Įsteigtas Pizoj bendrabutis, ve
damas tėvų saleziečių, kuriame 
jau apgyvendintas gražus studen
tų skaičius. Pizoj jie studijuoja 
mediciną, veterinariją, ekonomiją 
ir kt. daly_kus.

Nesnaudžia Italijoje ir mūsų 
sportininkai. Reggio jie sudarė gan 
stiprią prepšinio komandą ir jau 
laimėjo keliolika rungtynių.. Žais
dami su italais, jie iškovojo taurę, 
kurią atvežė ir paliko mūsų pa
siuntinybėje.

Italijos lietuvių nuotaikos, ben
drai paėmus, yra tokios pat, kaip 
ir čia. Sekamas politinis gy
venimas ir nuolat statomas klau
simas dėl ateities. Didelis tėvynės 
pasiilgimas galima išskaityti kiek
vieno veide. Bet lietuvis yra rea
lus, jis nepaskęsta svajonėse ir 

ilgesy. Jis kruta, veikia, kad ir 
esamose sąlygose sukurtų sau 
gyvenimą, kiek galima geresni ir 
gražesnį. Italijoje lietuviai mokosi 
kalbų, šoterystes ir t. t. Aleantai 
ir bendrai svetimtaučiai, tenai la
bai Įvertina mūsų darbštumą ir 
tvarkingumą. Aš didžiavaus, kad 
Cine-Cittos stovykloje tarp dau
gybės tautų iš visų penkių kon
tinentų lietuviai savo tvarkingumu, 
kulturingu laikymusi ir darbštumu 
stovėjo beveik visų aukščiausiai, 
nors išsilavinimo atžvilgiu mūsų 
eilės buvo labai mišrios. Dėl siu 
savybių darbui gauti lietuvis 
dažnai turi pirmenybių, tik trukdo 
dar per mažas italų kalbos mokė
jimas. Šis trūkumas per trumpą 
laiką bus pašalintas, nes lietuviui 
ši kalba išmokti nėra sunki.

Nuoširdžiausi lietuvių pabėgėlių 
draugai yra mūsų tautiečiai vie
nuoliai, būtent, marijonai, jėzuitai, 
saleziečiai ir ypatingai pranciš
konai (nepamirštami Gidžiūnas, 
Andrekusl). Jie pirmiausia suranda 
pabėgėlius, išranda visokių progų 
jiems padėti, patarnauti.

Ir visa tai daro su tokia dvasios 
šiluma, kad žmogus jauties lyg bū
tum savo šeimoje, šioje srityje 
neatsilieka ir pasauliečiai, kaip, 
pavyzdžiui, p. Lozoraičių, p. 
Mackevičių, p. Gaurilių šeimos, p. 
Karanauskas p. lės Beniirsiūtės, p. 
Gabriūnienė ir kt. Visi, kas ilgesni 
ar trumpensi laiką buvo Romoj, pa
juto šių žmonių nuoširdumą, sve
tingumą ir puikų savo tautiečių 
reikalų supratimą.

A. Š.

Vilniaus įkūrimo bei 
pradžios klausimas 

2. Senosios istorinės žinios apie 
Vilnių

Jei archeologiniai duomenys Vil
niaus pradžią nukelia i daug se- 
nnesnius priešgedimininius laikus, 
tai istorinės žinios šiuo atžvilgiu, 
deja, nieko nesako. Jos iš tikrųjų 
prasideda tik Gedimino laikais. Iš 
ankstyvesnių laikų mes neturime 
nei vieno neabejotino Vilniaus pa
minėjimo. Visa, kas yra iš se
nesnių laikų yra labai abejotina. 
Taip vienoje Islandų sagoje p< o- 
tas keliauninkas sakosi aplankęs 
daugeli kraštų, tarp kitu buvęs ir 
„Veleną and Vylna and vala ri
ces" Kai kas nori spėti, kad tai 
esanti minima Veliuona ir Vilnius. 
Vardai iš tikrųjų skamba pa
našiai, tačiau spręsti vien ij vardu 
sąskambio, žinoma, būtu perdaug 
skubu. O bet kokių kitų davi
nių nėra.

Toliau vėl labai abeiotinos ver
tės žinutė yra kartojama iš X!ila 
pradžios. Jau 1800 T. Cackis vie
name savo veikale paskelbė atpa
sakojimą Islandijos keliauninko 
istoriko Snorre-Sturluson lt 1240) 
kelionės aprašymo vienos vietos, 
kurioje jis sakąsis buvęs Lietuvoje 
tarp kitko „Velni" ir Tryk" vie

tovėse. Ten jis esą galėjęs supra
sti vietos gyventojų kalbą. Iš to 
daroma išvada, kad Snorres būta 
Vilniuje bei Trakuose ir kad ten 
gyventa IX—X a. atsibasčiusių* 
normanu palikuonių, kalbėjusių 
skandinavams dar suprantama kal
ba. Is pirmo požiūrio ši Čackio pa
leista žinute atrodo patikima, ta
čiau vis dėlto jos patikimumas 
yra labai abejotinas. Pirmiausia 
dar nėra visiškai aišku, ar iš 
tikro Snorre šitaip rašė, nes 
Cackis nenurodo kuriuo keliu jis 
apie tai sužinojo, o iš vėlyvesnių
jų istorikų, berods, niekas to nėra 
patikrinęs. Tiesa, Snorre nėra pati
kimas rašytojas, jis yra daug ką 
iš savo galvos surašęs, tačiau 
miestų vardus fantazuodamas var
gu ar būtų galėjęs atspėti. Ar jis 
iš tikro galėjo susikalbėti ar nega
lėjo, ar buvo atsilankęs ar tik iš 
kitų girdėjo, mūsų reikalui būtų 
vistiek. Mums būtų svarbus pats 
Vilniaus, bei Trakų paminėjimas. 
Tik, deja, neaišku, ar nesuklydo 
Cackis. Gal Snorre tokių vardų iš 
viso nemini, gal mini nenurody
damas krašto. Tokiame atvejy liu
dijimas būtų beveik bereikšmis. 
Lygiai toks, kaip minėtasis Sagos 
liudijimas, iš IX a.

Vėlyvosios rusu kronikos Vilnių 
taip pat gana anksti pradeda mi- 
nėti-dar XI a., tačiau, deja, amži
ninkės kronikos jo nemini nė 
XIII a. Dėl to tai ir vėlyvesniųjų 

kronikų santraukų liudijimas nega
li būti laikomas patikimu. Tikrai 
pirmą kartą Vilnius paminimas ne 
kronikų, bet dokumentuose, būtent 
1323 m. Gedimino garsiųjų laiškų 
Vokietijos miestams ir vienuoly
nams datose ir vieno laiško tekste. 
Gedimino yra žinomi 5 laiškai, iš 
kurių 4 yra datuoti Vilniuje (Da
tum Vilna ...). Taip pat datuotame 
laiške vienuolynams, kreipdamasis 
Į Saksonijos pranciškonus sako, 
kad savo krašte pranciškonams 
esąs jau pastatęs dvi bažnyčias: 
„Vieną mūsų karališkajame Vil
niaus mieste, o antrą Naugarduke" 
(unah in civitate nostra regia Vil
na, aliam in Nougardia).

Kai kas dali šitų Gedimino lai
škų laiko amžininkų falsifikatais. 
Mūsų kalbamajam reikalui tai ne
turėjo jokio skirtumo. Ir ne jis 
pats, bet kas kitas laiškų datoje 
ir tekste paminėjo Vilnių, mums 
vis tiek tai rodo, kad Gedimino 
laikais Vilnius buvo Lietuvos so
stinė. Nuo šio meto jis iš istorijos 
scenos jau nebeišnyskta ir lieka 
Lietuvos sostine ištisus amžius.

Taigi, Vilnius neabejotinų istori
nių šaltiniu pirmą kartą pamini
mas tik 1323 m. Senesniojoje lite
ratūroje kartais minimi 1305 m. 
Tačiau tai yra nesusipratimas. Jam 
atsirasti davė progos Dusburgo 
Prūsijos kronikoje 1305—1330 m. 
laikotarpy net 5 kartus minima Ge
dimino pilis (Castrum Gedimini), 

Prūsijos istorikas Voigtas ir Rusi
jos istorikas Karamzinas šią pilį 
sutapatybino su Vilniumi. Juos pa
sekė ir kai kurie vėlyvesnį istori
kai. Tačiau Dusburgo ir prancūzų 
poeto Machaut, dalyvavusio Jono 
Luksemburgiečio 1329 m. žygyje Į 
Žemaičius, minimoji Gedimino pi
lis neabejotinai yra buvusi Zemai- 
čiusoe, vad. Pagraudės srityje, tur
būt, paliai Graumeną, Kvėdarnos 
valse. Su kunigaikščiu Gediminu 
ši pilis neturi jokio ryšio. Gedimi
no vardas Lietuvoje nebuvo taip 
pat retas. Ir šiandieną dar Žemai
čiuose tebėra net 2 Gedimino var
do dvarai ir 2 kaimai. Greičiausia 
tai bus buvusi tūlo bajoro Gedimi
no pilis. Kad ši pilis buvo Žemai
čiuose, yra aišku iš aprašymo tu 
kryžiuočių žygiu, kurių metu ji 
buvo paliesta. O Vilnius 1305— 
1330 m. laikotarpy kryžiuočių puo
limų dar toli gražu nebūdavo pa
siekiamas. Pirma kartą jis buvo 
pasiektas tik 1365, antrą kartą 
1367 ir trečią kartą tik po 16 
metų- 1377 m.

Iš to, kas buvo pasakyta apie 
seniausiąją Lietuvos sostinę bei 
apie Vilniaus pradžia, matome, kad 
Vilnius buvo nuo žiliausios seno
vės tirštai gyvenamoje srityje, 
kad jis buvo maždaug centre piet
vakarių Aukštaičių srities, istori
nių laikų pradžioje šaltinių vadi
namas Lietuva, vadinasi srityje, 
buvusioje vieningos lietuvių valsty

bės lopšiu ir branduoliu. Ar Vil
nius nuo amžių bus buvus Lietu
vos sostine, sunku pasakyti, nes 
jokių žinių neturime. O tai nėra 
negalimas daykas. Bent šitokiai 
prielaidai neprieštarauja jokie isto
riniai šaltiniai. Be to, yra visiškai 
aišku, kad jei ir ne Vilnius bus 
buvęs senąja Lietuvos sostine, tai 
toji sostinė turėjo būti kur nors 
netoli Vilniaus. Gediminui ar kam 
kitam iš tos senosios sostinės i 
Vilnių persiketi tikrai nebuvo toli. 
Šitom išvadom gali būti daromas 
priekaištas, kad čia nesiskaitoma 
su Geležinio Vilko legenda, nes 
kaip visi padavimai, taip ir šis turi 
turėti koki nors istorini pagrindą. 
Tačiau nereikia pamiršti, kada ši 
legenda atsirado. Juk XVI a. iš 
viso legendų kūrimo amžius. Le
gendoms sukurti tada pakakdavo 
kokio nors vieno vardo. Juk tada 
buvo sukurtas visos mūsų istorijos 
tūkstantmetis, iki pat Palemono- 
Publijaus Likono laiku, nors tikrų 
istorinių šaltinių tebuvo turima tik 
XIII a. Taip pad tada eilei didžiūnų 
šeimų buvo sukurtos fantastiškiau- 
sios genealogijos. Nepamirština 
taip pat, kad visos senųjų Lietuvos 
kronikininkų istorinės žinios toliau 
Gedimino netoli tesiekė. Nuo jo 
buvo pradedama kunigaikščių šei
mos genealogija ir visos valstybės 
istorija. Tad nenuostabu, kad Gedi
minui buvo priskirta ir sostinės 
Vilniaus įkūrimo garbė.
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Izidorius Vasyliūnas

A. Paukštys.

Iz. Vasyliūnas jau 30 m. smuikuoja
Ir šitų pastangų dėka Vasyliūnas 
dar prieš Įsigydamas Konserva
torijos diplomą, jau eksternu laiko 
abituriento egzaminus prie šv. Mi
nisterijos.

1935 m. baigė Vlado Motie- 
kaičio vedamą Kauno Konser
vatorijoje smuiko klasę. Vėliau 
gilino studijas pas žymųjį Rygos 
prof. Metzą virtuozinėje klasėje. 
Tuo pat metu suorganizuoja sty
gini kvartetą, Į kuri be jo paties, 
kaip pirmojo smuikininko, Įeina V. 
Možalskis, E. Satkevičius ir M. 
Saulius. Šis kvartetas surengia 
porą viešų koncertų Kaune. Pro
gramoje be svetimųjų buvo rspil- 
dyti Ciurlionies bei Gruodžio kvar
tetai. Atskirai kaip solistas daly
vauja Įvairiuose koncertuose, šven
tėse, minėjimuose, bažnytinėse pa
maldose, Kauno Operoje ir Ra
diofone.

Paskutiniu metu Vasyliūnas bu
vo Kauno Operos orkestro kon
certmeisteris ir Kauno Konser
vatorijos mokytojas, vesdamas 
smuiko klasę.

Vasyliūnas pilnai subrendęs 
kaip grynosios (rimtosios) muzikos 
propagatorius, gilios sielos ir jau
trios širdies menininkas.

Tremtinio sąlygos kiekvienam 
menininkai nelengvos, bet Vasy- 
liūnas, jau nuo pat vaikystės dienų 
pripratęs nešti vargo naštą ir 
•šiandien nekapituliuoja, nenu
leidžia rankų. Dillingene organi
zuoja styginį kvartetą, ruošia 
drauge su kitais menininkais re
prezentacinius koncertus lietuvių, 
amerikiečių ir vokiečių visuomenei. 
Kliūčių sutinkama, pav., kad ir su 
gaidomis.

Per keletą paskutinių mėnesių 
yra sėkmingai viešai koncertavęs 
Dillingeno, Donauwortho, Giinz- 
burgo, Eichstatto, Ingolstadto, 
Kaufbeuerno ir Kempteno lietuvių 
kolonijose ar viešai šių miestų 
teatro salėse. Be pasaulinio tu- 

' rinio smuiko vakarų dar buvo

Šiais metais smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas gali džiaugtis 
dvejopomis davo darbo sukaktu
vėmis: sukanka 30 metų, kai pra
dėjo smuikuoti, ir antra 10 m. kai 
pasireiškia savarankus meninin
kas solistas.

Izidorius Vasyliūnas (Vasiliaus
kas) gimė 1906 m. Peterburge, lie
tuvio darbininko šeimoje. Vasyliu- 
nų šeimą sudarė, be tėvu trys 
berniukai ir dvi mergaitės. Šeimos 
lizdas-Trakų a. Vievio valsčius. 
Smuikininko tėvas Vievio vals
čiuje turėjo paveldėtą ma
žą ūkeli, kuri jo šeima iš Peter
burgo aplankydavo dažniausiai tik 
vasarą.

1918 m. Vasyliūno motina su Izi
dorium ir kitu sūneliu grizo i Lie
tuvą, o tėvas su kitais trimis vai
kais toliau pasiliko dirbti. Seimai 
prisieina badauti. Keletą metų Izi
dorius su broliuku dirba tėviškėje 
ir pas gimines ūkio darbus, o 
atitrūkęs nuo darbo, griebiasi 
savo pamėgtojo smuiko, paleng
vinančio varganą našlaičio dalią. 
1923 m. grižo tėvas su kitais vai
kais, ir tuo pačiu šeimos būklė 
pradeda taisytis. Izidoriukas po 
dienos darbų ar šventadieniais 
jau dažniau gali atitrūkti prie 
smuiko ir diena po dienos tampa 
savo apylinkėje žinomu muzikan
tu, o 1927 m., kitų paskatintas, 
išlaiko egzaminus Į Kauno Kon
servatoriją. Kaip gabus ir pažan
gus mokinys gauna stipendiją. 
Antraisiais Konservatorijos metais 
jis smuikuoja kan. Bylos vedama
jame mėgėjų kvartete, vėliau dir
ba Konservatorijos kvartete, su
darytame iš gabiausių klausytojų- 
stygininkų.

Šalia kruopščiai atliekamų Kon
servatorijos studento pareigų jau
nasis smuikininkas dirba ir peda
gogini darbą, privačiai duodamas 
mokiniams smuiko pamokas. Kar
tu jis neužmiršta ir bendro išsila
vinimo, be kurio . nė vienas 
menininkas negali jaustis užbaigtu. 

suruošti Dillingene, Donauworthe 
religiniai koncertai.

Baigiant, pravartu iškelti dar 
vieną dalyką. Prigimtis, įgimtieji 
gabumai daug lemia žmogaus gy
venimą. Betgi šimtais gyvenimo 
pavyzdžių Įrodoma, kad daug 
daugiau reikšmės žmonių sieki
muose turi jų pačių ryžtas, nuo
latinės pastangos ir kūrybingas 
darbas. Panašiai yra ir mūsų su
kaktuvininko gyvenime.

Darbas lydėjo smuikininko vai
kystę, jaunystę, studijas Konser
vatorijoje ir ją baigus, taip lygiai 
ir darbas, tremtinio dalią nešant, 
nuolatinis ir sąžiningas darbas, 

V. KasakaiUs

Lietuviu kultūrinis gyvenimus Lietuvoje 

ir Vokietijoje
(Tęsinys iš 6 Nr.)

Nacionalsocialistinėje Vokietijoje I 
lietuviai neturėjo sąlygų dirbti kul- Į 
tūrinio darbo. Tiek prievarta iš
tremtieji iš Lietuvos, tiek dėl karo 
veiksmų ar kitų dar baisesnių prie
žasčių turėjusieji savo tėvynę pa
likti lietuviai Vokietijoj buvo prie
varta suvaryti i darbus fabrikuose, 
dirbtuvėse, keliuose, kasimuose 
(apkasuose) ir kitur, kur darbui 
buvo reikalinga fizinė žmogaus jė
ga. Naciniai arbeitsamtai neaplen
kė nieko: nei senių, nei jaunuolių, 
net ir vaikai nuo 14 metų amžiaus 
kai kur buvo verčiami eiti i dar
bus. Darbininkai, grįžę po ilgo 
dienos darbo, išvargę, išalkę te
galvojo apie poilsi: nebuvo nei 
laiko, nei energijos, nei pagaliau 
jėgų galvoti apie kultūrini darbą, 
o juo labiau ji dirbti.

Lietuviai nacionalistinėje Vokieti
joje gyveno išsklaidyti po visą šą
li, dažniausiai mažomis grupėmis, 
tad nors su tėvais i Vokietiją bu
vo atvykę jų mokyklinio amžiaus 
vaikai ir tokių vaikų buvo tūk
stančiai (tai parodo darbar suor
ganizuotos mokyklos), — net pra
dinių mokyklų Įkurti nebuvo ga
lima. Prieš karo pabaigą, 1945 m. 
kai kuriose vietose, kur naciams 
buvo reikalo turėti daugiau darbi
ninkų, buvo suvežta i stovyklas 
kiek didesni lietuvių būriai (apie 
Berlyną ir kai kur kitose vietose), 
bet ir ten mokyklų Įkurti nepavyk
davo dėl nacių nenoro turėti savo 
krašte net ir tokių kuklių tautinių 
žydinėlių kaip pradinę mokykla.

Apie Įkūrimą lietuviu gimnazijų 
ar kitokių mokyklų, aukštesnių už 
pradinę mokyklą, negalima buvo 
nė galvoti: joms nebuvo nei mo
kytojų nei mokinių — jie visi buvo 
arbeitsamtų suvaryti Į fizinius dar
bus.

1945 m. sausio mėn. Berlyne buvo 
bandyta sudaryti lietuviškų meno 
ansamblių, kurie, vykdami i dides
nio lietuviu, susibūrimo vietas ir 
fabrikus, palaikytu lietuviška daina 
ir lietuvršku šokiu tautiečių pri-

Mažoj aikštelėj Antanas

Maža aikštelė prie bažnyčios.
Geltonais lapais klevas, 
Mane graudint, lyg tyčia,
Iš mano tolimų namų ši an miestan atkeliavęs.

Prabėgo skubanti mergaitė
Ir dingo tamsumoj nakties gūdžios.
Kažin kur bokštas dvylika atskaitė.
O aš vis tuo gelsvu klevu džiaugiuosi.
Ir kur skubėti man vienam benamiui,
Be prieteliaus be draugės mylimosios?
Toli, labai toli manoji žemė
Su geltonais klevais, beržais, šermukšniais, uosiais.
Pakylu nuo iškrypusio suolelio
Ir eisiu svetima gatve Į prieki.
Beprotiškai sunku ir visą žmogų gelia,
Kai mylimus namus labai toli palieki.

kruopštus rengimasis koncertams, 
lydi Vasyliūmą nuo ankstaus ryto 
ligi vėlybo vakaro. Be šito, sa
vaime aišku, mūsų darbštusis 
menininkas nebūtų pasiekęs tų 
laimėjimui, kuriais jis šiandien, 
teikdamas klausytojui pasigerė
jimo, dar viešai daro mums kaip 
jo tautiečiams, ir garbės.

Baigiamajam žodyje iškeltina 
dar ir tai, kad Iz. Vasyliūnas turė
jo laimės paveldėti vyskupo Ba
ranausko smuiką. Šis istorinis 
palikimas iš a. a. kan. Bylos ran
kų perėjo kan. Kapočiui. Pasta
rasis vyskupo smuiką padovanoja 
Iz. Vasyliūnui.

blokštą dvasią. Dėl pasmarkėjusių 
karo veiksmų ir dėl nacių nenoro, 
kad būtų ugdoma lietuviškoji tau
tinė sąmonė, šis gražus darbas 
tada pasiliko tik užuomazgoje.

Lietuvių spauda nacionalsociali
stinėje Vokietijoje buvo daugiau 
negu menka. Lietuviams buvo lei
džiami du nereguliariai einą lai
kraščiai: „Lietuviai" ir „Už tėvynę“. 
Šie laikraščiai buvo griežtoje ges
tapo kontrolėje. Jie daugiausiai

Lietuvių grupė Romoj

spausdino tai, kas buvo padiktuota 
tuometiniu, valdovų. Tik retas 
straipsnelis pakliūdavo Į juos, ku
riame būdavo ir lietuviškos dvasi
os, tikros lietuviškos minties. „Po
grindinė" spauda, kuri okupacijos 
metu Lietuvoje buvo stipriai išbujo
jusi ir nustatinėjo visuomenės nuo
taikas, nuomonę ir santykių kryptį su 
okupantais,, čia dėl visiems supran
tamų priežasčių tegalėjo reikštis la
bai silpnai ir su nepaprastu atsar
gumu.

Iš neperiodinių leidinių teminė- 
tinas kišeninis kalendorelis su la
bai menku turiniu.

Organizuoto bendruomeninio lie
tuvių gyvenimo beveik nebuvo.

Lietuvių Sąjunga, kuriai po didelių 
pastangų formaliai buvo leista 
veikti praktikoj neturėjo sąlygų rū
pintis nei materialiniais nei kul
tūriniais nei dvasiniais savo tau
tiečių reikalais. Naciai i ją šnaira
vo ir bet kokį jos veikimą trukdė.

(Bus daugiau)

Audros Sūkuriuose
(Linksmi nuotykiai)

Visi mūsų sportininkai skubėte 
skubėjo sporto šventėn. Tik gaila, 
kad daugumas neapskaičiavo gy
venamų vietų iki Augsburgo ir 
paėmė per dideli tempą „užsipio- 
vė". Adomavičius „ilsisi“ Mūn- 
chene, o Andrulis I „sukniubo" 
visai prie finišo Augsburge. Pasta
rojo nuovargis Įgavo net kompli
kacijų ir „gydytojo" nuomone, 
reikalingas net vienas mėnesis 
poilsio.

Visus „pavargusius" sportinikus 
stipriai užjautė sporto vadas Ma
žeika. Giliai paėmęs širdin lietu
višką priežodi — artimui padėk — 
nei per žingsni nenutolo’nuo savo 
nelaimės draugų. Ir tik galutinai 
visiems „išgijus-“ galėsiąs pradėti 
rūpintis „sveikaisiais" sportinin
kais.

Taigi mainos rūbai margo svie
to, silpni griūva, stiprus kelias. 
Sugriuvo ir Komiteto viltys lai
mėti sporto šventėje pirmąją vie
tą. K-tas bijodamas, kad ir kitose 

sporto varžybose istorija nesikar- 
totų, nutarė sutelkti sportininkus 
Hochfeldo kolonijoj.

Tik Supronas, kuriam K-tas tiek 
daug simpatijų ir prielankumo pa
rodė, kaip laimėtojui trijų pirmų
jų vietų, laiku suprato, kad mūn- 
chenietės globa gali būti daug 
pastovesnė ir nemano Augsburgui 
rankos ištiesti.

Tantalo kančias kentė Karosas 
susižeidęs koją ir kartodamas 
110 m. barjerini bėgimą. Dar di
desni „sopuliai" suspaudė Karoso 
širdi kai sužinojo, kad Augsburge 
gyvena jo pirmoji meilė. Yra sa- 
koma-užeina ir praeina. Tačiau 
su tuo nesutiko Karosas ir tvir-
tai pasiliko prie senos lietuvių pa- 
taries žodžių — sena meilė nerū
dija.

Ir Norkus I neatsiliko. Sunku 
buvo ištrūkti net gastrolėms į 
Bregenzą. Bet iš čia ir vėl Augs
burgo nuodai, kaip drugelį, prie 
liepsnos pritraukė. Dabar ir pats 
aiškiai pasisako, kad pačios ge
riausios sąlygos „sportuoti" yra 
Augsburge. Čia ir nusprendė apsi
gyventi.

Iškritęs sniegas verčia sportinin
kus ieškoti šiltos pastogės. Visai 
laiku sukruto sporto entuziastai 
organizuoti lietuvių sporto klubą, 
kuriam numatytos net ir patalpos 
labai „erdvios" (be langų, duru, 
lubų ir kt.). Yra manoma, kad šie 
„patogumai" padės suburti tuos 
nedrausminguosius sportininkus. 
Jeigu taip Įvyktų, tai garbė sport. 
Bacevičiui.
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Kun.Alf. Lipniūnas Vilniuje
„Neparduok savo tėvų žemės"

Vilnius, Lietuvos karalių mie
stas, mūsų dvidešimt penkerių metų 
kruvinos širdies šauksmas. Gedi
mino kalnas. Jo papėdėje betrū- 
niją karalių ir kunigaikščių kau
lai. Aušros Vartai. Šv. Jono 
bažnyčia.

kas gali dabar Įsivaizduoti Vil
nių be kun. Lipniūno? Kun. Lip
niūnas tapo istoriniu Vilniaus mie
to asmeniu. Jis neimponavo savo 
išvaizda — pagailėjo Dievas kūho, 
bet davė didžią dvasią.

Jo veikla nuo pradžios iki pa
baigos nebuvo lengva. Kuklus su 
savo pamaldžiu moksleivių būre
liu Aušros Vartuose, kuklus šv. 
Jono bažnyčioje — tik kelios šv. 
šimtys jo klausytojų.

Kun. Lipniūnui apaštalaujantAuš- 
ros Vartai ir šv. Jono bažnyčia 
savo lankytojų skaičiumi gausėja.

Didžiojo mūsų tautos sukrėtimo 
metu, šv. Jono bažnyčia su kun. 
Lipniūnu tapo vienintele surami
nimo vieta. Jis čia guodė viltimi, 
degino mūsų širdis Dievo ir Tė
vynės meile.

Kun. Lipniūnui gresia ištrėmi
mas. Akademinis jaunimas tuome
tinis vadovybės kaltinamas nevei
klumų. Kaltė suverčiama kun. Lip
niūnui. Kol kun. Lipniunas bus 
Vilniuje, veltui bet kokios pastan
gos. Reikia ji iš kelio pašalinti.

Vilniaus apygardos ,.gubernato
rius" pasikviečia Vilniaus vysku
pą ir pasiūlo kun. Lipniūną išsiųs
ti. Vyskupas atsako, jei jis kun. 
Lipniūną iškeltų iš Vilniaus, tai 
pats būtu apkaltintas antilietu
viškumu. Šis seno diplomato sam
protavimas privertė ir p. guberna
torių nesiskubinti.

Tūkstančiai žmonių renkasi išv. 
Jono bažnyčia, nes čia liečiamos 
jautriausios mūsų tautos stygos ir 
žaizdos, nagrinėjami aktualiausi 
klausimai. Čia gyvenimiškai skel
biamas Evangelijos mokslas.

Jo veikla ėjo toliau už sakyklos 
ir zakristijos durų. Kartą pedago
ginio instituto rektorius paprašo 
buvusi kapelioną nesilankyti i in
stitutą, nes tai gali sukelti nema
lonumų. Tada institutas pradėjo 
lankytis i jo kuklų 12 kv. metrų 
kambariuką Aušros Vartų gatvėje. 
Mokiniai ėjo ieškodami namų ši
lumos, suimtųjų šeimų nariai su
raminimo, tautos darbuotojai pata
rimo, nes jis turėjo savo rankoje 
visą Vilniaus gyvenimo pulsą. Rin
kosi slaptai — takais ir tvorų 
spragomis.

Vėl grumojant jo asmeniui, pats 
nutaria apsilankyti pas guberna
torių. Šis žygis, gal būt pirmas 
jų istorijoje, kad kas laisvai at
vyktų, nustebino ponus. Jie labai 
gerai žino, kad žmones ju namus 
aplenkia per kilometrą. Nieks be 
prievartos dar nebuvo atvykęs. Su
sipažinimas ne raminantis, bet tu
rėjo pasekmių. Vėliau kun. Lipniū- 
nas savo pamoksluose pabrėžia, 
kad šitomis temomis kalbėti ga
vės leidimą, iš „gubernatoriaus". 
Žinoma, tuo priverčia šv. Jono 
bažnyčioje esančius agentus nesi
karščiuoti.

Jis, davęs pradžią laisvės fon
dui, lieka jo pirmininku. Šelpia vi
sus, kurie reikalingi laisvės fondo 
ar jo asmeniškos paramos. Asme
niškas fondas buvo gana turtin
gas. Vilnius faktiškai badavo, nes 
kortelės teturėjo puse vokiškųjų 
kortelių vertės ir tai dar ne visos 
prekės buvo gaunamos krautu
vėse. Duonos 3—4 dienas iš eilės 
neduodavo, nes sandėliai dažnai 
buvo vokiečiu konfiskuojami. Kun. 
Lipniūnas šelpė ir duona ir cuk
rum ir daržovėmis ir lašiniais. 
Jis buvo s uorganizaves ryši su 
maisto bazių vedėjais ir su kaimu. 
Nepraėjo nei Velykos, nei Kalė
dos, nei Vėlinės, kad i nedateklių 
patekusios šeimos nebūtų sušelp
tos.

Jo didelė asmeninė biblioteka 
pasidarė visuomenine, Sv. Jono 
bažnyčia-viso gyvenimo centru.

Žlungančiam vokiečių rytų fron
tui reikia naujų jėgų. Gestapas 
neviasi iš kailio, daro spau
dimą mūsų kariams, išvaiko 
Vilniaus universitetą ir kitas 
mokyklas. Atsiusti kariai su
daužo universiteto iškabą, medici
nos fakultete sudaužo instrumen
tus. Gatvėse apmuša civilius. Vil
niaus Katedros aikštėje primuša 
du kunigų seminarijos auklėtinius.

— Jei mums mieste tvanku — 
važiuosime i kaimą, jei bus kai
me tvanku, eisime i mišką — da
vė nurodymą kun. Lipniūnas. Taip 
mūsų jaunimas ir darė.

Atrodant, kad tarėjai spaudimo 
nebeatlaikys, kun. Lipniūnas duo
da gen. tarėjui telegramą: ,,Ne
parduok savo tėvų žemės!"

Vokiečiai, del nesėkmės Įtrauk
ti jaunimą i kariuomenę, apkaltina 
inteligentus ir pradeda juos izo
liuoti. 1944 m. kovo mėnesi tarp 
kitų Įkaitų suėmė ir kun. Alf. 
Lipniūną. Jo suėmime dalyvavo ir 
tie, kurie, nors ir ne nominatim, 
bet gana aiškiai, buvo barami pa
moksluose už netvarką šeimose ir 
santykiuose su tautiečiais.

Suėmimo išvakarėse aplankiau. 
Kun. Alfonsas truputi susirūpinęs. 
Rytmety jo jau nebebuvo. Už tė
vų •žemę' jam kankinio vainiką 
suteikė vokiečių gestapas. Va
romas su kitais kaliniais iš 
Štuthofo Į Dancigą, pakeliui su 
keletu draugų Pucke atsiliko nuo 
kolonos. Susirgęs dėm. šiltine ir 
prisidėjus plaučių uždegimui, ten 
pat šių metų Didįjį Šeštadienį ir 
mirė. J.

Pasikalbėjimas su 
J. B. Shaw

Jurgis Bernardas Schaw, didžiau
sias šių dienų anglų dramatur
gas, ir didelė istorinė asmenybė. 
Jis tapęs visų anglų kritikų ob
jektu, ir savo turtingais veikalais 
priklauso visam pasauliui. Šiuo 
metu jis rašo dramą — aktualią 
komediją kurią tikisi pastatyti 
sekančiais metais Malkeme. Be to, 
jis aktyviai dalyvauja pastatytoj 
filmoj ,,Cesaris ir Kleopatra" ir 
ruošiasi išleisti atnaujintą, dau
giau kaip prieš 20 metų parašytą 
veikalą „Atgal į Metasalemą“.

Kuomet pasaulis „Atgal i Meta
salemą" išvydo, Schaw buvo dar 
65 metų jaunuolis. Neseniai jis 
minėjo savo amžiaus 89 metus, o 
Metasalemo tema yra daug aktua
lesnė, negu bet kada. Jo pažiūra, 
kad žmogaus gyvenimas mažiausiai 
300 metų turėtų tęstis, yra tapusi 
existencijos klausimu. Todėl šia 
tema rašytojas turėjo interwiu su 
Hayden Church, „Leader" dienraš
čio bendradarbiu.

„Klaidinga manyti", pareiškė 
Schaw, „kad mirtis yra natūralūs 
ir neišvengiamas dalykas. Mes 
mirėme, kadangi nežinojome, kaip 
gyventi, savo papratimu mirštame 
ir toliau. Mirtingumas turėtų ap
siriboti tik nužudymu, savižudybe 
ir nelaimingais mirtinais atsitiki
mais". Jau 1906 m. Shaw viename 
savo veikale aiškino, kad mirtis 
nėra natūralūs dalykas, bet išdava 
įvairių aplinkybių.

Schaw mano, kad jis, būdamas 
89 metų, dar nesąs senas ir galis 
dar būti jaunas valstybės sekre
toriaus Įstaigos tarnautojas.

„Jei man kas nors dar šimtą 
metų leistų gyventi ir mokytis, 
tai pabaigoje savo amžiaus aš gal 
tapčiau ir senatorium, o trečiame 
savo amžiaus šimtmety — pasau
lio išminčium".

Šiandien jo nuomone, vyrai 70 
metų amžiaus yra daug jaunesni 

ur veiklesni, negu jie buvo 60

metų, ir lygiai taip pat moterys, 
50 metų yra daug jaunesnės, negu 
būdamos 30 metų.

„Aš nesu Dievas, persirengęs 
Jurgiu Schaw" — visuomet jis 
mėgsta sakyti.

Jis visuomet siūlo gerinti pasau
lio santvarką, kovoja už moterų 
teises; jo nuomone, rinkimuose 
turėtų balsuoti pora; pora — vienas 
balsas. Todėl jis norėtų kad Angli
joje kiekvienoje įstaigoje butų 
ygiai tiek pat vyrų ir moterų.

Be kita ko, dar vienas mažmo
žis: jis nori anglų kalbą pagerinti 
nauju alfabetu „tik" iš 42 raidžių. 
Kaip katė negali nustoti peliavus, 
taip Jurgis Schaw negali liautis 
rašęs.

„Tai yra rašytojum gimusio spe
cialybė", sako jis. Jau parašytieji

B. Shaw

jo veikalai jam nebesudaro ypa
tingos reikšmės; jie jam ne labai 
svarbūs. „Meno veikalai nėra 
kažkokie lenktyniaują arkliai; aš 
neturiu laiko jais jodinėti ir žiū
rėti, kur ir kokį tikslą jie pasieks".

Į klausimą, kodėl jis daugiau 
romanų neberašo, atsakė: „Jus 
manote, turbūt, kad tas, kuris, dra
mas rašo, gali lengvai nusmukti 
į pigų biznį, t. y. rašyti romaną? 
Romanus gali kiekvienas rašyti, ir, 
kas blogiausia, beveik kiekvienas 
tai daro. Gal būt ir aš, sulaukęs 
daugiau kaip 90 metų, pradėsiu 
tinginiauti ir vėl grisiu prie savo 
seno papratimo — romanu ra
šymo". („A. A.")

Naujos knygos
Lithuania-Lietuva-Litauen, Mūhl- 

dorf 1945, red. dipl. eccon. St. Gu
das, išleido Lietuvių Komitetas 
Mūhldorfe, 16 psl.

Didžiojo mūsų tautos ir valsty
bės sukrėtimo metu šį kartą, deja 

Išblaškytieji lietuviai Bayreuthe pirmomis karui pasibaigus dienomis

informacijų apie Lietuvą pasauliui 
labai trūksta. Šiuo atžvilgiu nuo 
ano pasaulinio karo veikėjų nepri
klausomybės pionierių esame labai 
atsilikę. Kaip girdėti, net Ameri
koje tik keletas leidinių tėra pasi
rodžiusių. Berods, kiek geriau šis 
reikalas sutvarkytas tik Švedijoje. 
Tuo būdu mūhldorfiečių pirmasis 
bandymas yra labai sveikintinas, 
nors leidinėlio informacijos, deja, 
ne be priekaištų.

16 psl. leidinėly trijų kalbų tek
sto, žinoma, yra nedaug. Jis yra 
suskirstytas Į 4 skyrelius, kurių 
pirmajame aptariama Lietuvos isto
rija, antrajame apibūdinamas ne
priklausomos Lietuvos kultūrinis 
kilimas, trečiajame — ekonominiai 
santykiai, o ketvirtajame — val
stybinė santvarka. Leidinėlio, trum
pumas, žinoma, neleido nei vieno 
iš tų klausimų kiek išsamiau 
nušviesti. Deja, per neapsižiūrė
jimą ar dėl skubotumo ir eilės ne
laimingų išsireiškimų bei klaidų 
dar įsibrauta.

Taip, pav. pačioje pradžioje sa
koma, kad geologijos mokslo duo
menimis, lietuvių prie Baltijos esą 
gyventa „akmens, geležies ir vario 
gadynėse". Bet juk negi geologi
jos reikalas tokius klausimus 
spręsti. Be to, keistoka, kad gele
žies amžius minimas prieš vario 
amžių. Tokie neapsižiūrėjimai lei
dinio rimtumui kenkia. Dar gerai, 
kad šis sakinys angliškajame ir 
vokiškajame tekste atsargiau išver
stas, nors ir su geologija.

Keistai skamba posakis, kad lie
tuviai esą „indoeuropiečių kilties, 
tačiau yra aisčių padermės". Lietu
viai esąs iškilęs kamienas iš bu
vusių 7 aisčių giminių. Dėl 7 tiek 
to, bet kur latviai? Visomis 3 kal
bomis rašoma, kad Mindaugas 
krikštijęsis 1231 m. Greičiausia 
tai bus korektūros klaida pirmini
ame lietuviškajame tekste. Rašy
tinė Lietuvos istorija bereikalo su- 
vėlinama-esą nuo 13—14 amž. Val
stybės puolimas prasidėjęs 16 amž. 
po nelemtųjų Jogailos vedybų. Bet 
jos įvyko juk 1386 m. Labai gaila, 
kad lietuviško teksto „slaptas lai
kraštis „Aušra" angliškai išverstas 
kaip „the pamghlet", o vokiškai 
„Flugschrift“. Lietuviškam ir ang
liškam tekste vyskupijų nepri
klausomoje Lietuvoje priskaitoma 
6, o vokiškajame — vos 4.

Dėl kai kurių aptarimų bei 
aiškinimų čia pasisakyti nėra vie
tos. Tokiam leidinėly, atrodo, rei
kėtų daugiau precizijos ir apgal
votume pasirenkant leistinus klau
simus. Ir visas pastangas reikėtų 
dėti, kad tik mažiau būtų korek
tūros klaidų. Jei kartais angliška
jame tekste jų būtų nors pusė tiek, 
kiek yra lietuviškajame, vargu ar 
vertėti; leidinėli platinti.

A. S.

DipL miškin. M. Jameikis

Tarėsi lietuviai miškininkai
Hanau stovykloje gyvenančių 

lietuvių miškininkų iniciatyva š. m. 
spalio mėn. 24—25 d.d. buvo 
sukviestas Vokietijoje gyvenančių 
Lietuvos miškininkų ir jų atstovų 
pasitarimas. Nežiūrint sunkių ke
liavimo sąlygų, į pasitarimą at
vyko k amerikiečiu anglų ir pran
cūzų valdomų Vokietijos sričių per 
70 asmenų. Pasitarimą sveikino 
buv. Lietuvos- Respublikos prez. 
Dr. K. Grinius ir vietos lietuvių 
organizaciniam gyvenimui vado
vaują pareigūnai, pažymėdami, 
kad Lietuvos miškininkai bene pa
tys pirmieji ir taip skaitlingai 
suskato bendrai aptarti savo pro
fesinę padėti bei nusistatyti gai
res ateičiai. Linkėjo nepalūžti dva
siniai, nes šiuo gyvenamuoju mo
mentu reikia labai daug sukaupti 
savyje atsparos, kad moraliai 
nesuklupus.

Pasitarimuose be Hanau liet, 
stovyklos miškininkų sekcijos 
pirm-ko dipl. miškin. P. Šilo 
pranešimo apie šio pasitarimo 
tikslus, buvo išklausyta dipl. 
miškin. prof. J. Raukcio paskaita 
apie Lietuvos liepas.

Aptariant gyvenamąjį momentą, 
buvo prieita vieningos nuomonės 
sudaryti organą, kuris jungtų 
išblaškytus miškininkus ir juos in
formuotų. Šiam reikalui buvo 
išrinktas Lietuvos Miškininkų Cen
tras, kurio sudėtin įėjo: pirm. dipl. 
mišk. P. Šilas, nariai: dipl. mišk. 
M. Gureckas, dipl. mišk. M. Ja
meikis, dipl. mrsk. prof. J. Raustys 
ir miškų inž. K. Ščesnulevičius.

Šio Centro vienas svarbiausių 
uždavinių bus informuotis ir infor
muoti, o taip pat ieškoti galimumų 
norintiems tęsti ar gilintis miški
ninkystės moksle, padėti ir šelpti 
juos. Nebuvo užmirštas aptarti ir 
naujai žemesniojo techniškojo per
sonalo paruošimo klausimas, ta
čiau ligi šiol, kaip paaiškėjo iš 
pranešimų, nors ir geriausi norai 
buvo, bet realizuoti jį nepasisekė.

Nagrinėtos ir miškininkų darbo 
sąlagos emigracijoje, tačiau kokių 
nors konkretesniu rezultatų is ligi 
šiol paskirų miškininkų darytų 
žygių dar nepasiekta, bet ir atei
tyje šis klausimas nebus atidėtas 
į šalį.

Pasitarimų eigoje buvo atlai
kytos gedulingos pamaldos už žu
vusius bei dingusius Lietuvos 
miškininkus.

Visi miškininkai negalėję daly
vauti pasitarime ir norėdami pa
laikyti su Centru kontaktą, tesi
kreipia šiuo adresu: Hanau, Nord- 
kaserne, Lithuanian D. P. Camp, 
3-a blokas, 62 kamb.
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Augsburgo temomis

Tyla bažnyčioje
Kiek kartų kas kur kalbasi apie 

Augsburgo lietuvių koloniją, vi
sada prisimenama, kad čia esą 
susibūrę daug menininkų voka
listų na ir choras esąs aukštos 
vertės. Gal tai ir teisybė. Nesiimu 
spręsti. lr ne apie tai šį kartą 
norėjosi pakalbėti.

Hochfeldo kolonijoje yra net 
vienas blokas vadinamas meninin
kų bloko vardu. Tiesa, ten tų 
menininkų, rodos ne per daugiau
sia. Daugumą butų ten kiti mir
tingieji „apsėdo". Tačiau vardas 
juk atsirado ryšy su menininkų 
(čia taip vadinami pirmiausia soli
stai ir choristai) favorizavimu. Ir 
vėl nesvarbu kas to favorizavimo 
iniciatorius. Vistiek ar tai mūsų 
pačių nusistatymas ar iš anksčiau 
duotoji instrukcija. Svarbus pats 
faktas. Taigi solistų ir choristų 
turime pakankamai (kiti, pav. -šo
kėjai ši kartą man nerūpi). Dvyli
kos šimtų bendruomenėje nor
maliai tiek gal ir Viduržemio jūrų 
pakrantėse nerastumei. Rodos, 
būtų visiškai natūralu, kad apie 
juos ne tik žinotumėm, bet kad ir 
pasidžiaugti jais galėtumėm, kad 
juos girdėtumėm. Deja, daugiau 
kaip per du mėnesius, kuriuos man 
teko Augsburge išgyventi, tokio 
malonumo vis netenka sulaukti. 
Tiesa, vienas koncertinis pasi
rodymas šiuo metu yra buvęs, 
antras ne dėl mūsų menininke, | 
kaltės negalėjo Įvykti. Tačiau 
nenorėčiau sutikti, kad mūsų 
meninės pajėgos būtų vien kon
certams, viešiesiems pasirody
mams skiriamos.

Visa, kas mūsų kolonijoje yra, 
yra neatskiriama čionykštės lietu
viškosios bendruomenės dalis. Tad 
ir solistai ir choras turi būti visur, 
kur mūsiškė bendruomenė yra, kur 
ji viešai pasirodo arba susirenka. 
Dabartinėse mūsų gyvenimo sąly
gose tokia vienintelė reguliarių 
pasirodymų vieta yra bažnyčia. 
Kiekvieną šventadieni bažnyčion 
susirenka mažų mažiausia 6—700 
mūsų žmonių. Susirenka žinoma, 
ir choristai, matome ir solistus (jų, 
mat, ne tiek daug, tad daugumą 
pažįstame), o bažnyčioje tyla. Ku
nigai priversti laikyti skaitytines 
misiąs. Nėra net kas tinkamai va
dovautų „Pulkim ant kelių" giedant, 
išstačius Švenčiausiąjį nėra, kas 
giedotų „Tantum ergo Sacramen- 
tum", pamaldų pabaigoje ir him
nas nebegifcdamas, o ką jau kal
bėti apie mūsų gražiąsias bažny
tines giesmes. Neiškentęs žmogus

A. Dundulis

Iš kaimynu spaudos
ir ukrainų spaudos atstovai. Šio 
pobūvio tikslas buvęs perdisku- 
tuoti Tarpjūrio tautų federacijos 
idėją. Tarp kitko sakoma: „Lietu-

„Slowo Polskie", 1945—XI—17 d., 
Nr.39 yra patalpintas įsidėmėtinas 
P. Dunin'o straipsnis „Apie 
Vidurinės Europos laisvę", ku
riame gvildenama federacijos su
darymo reikalingumas tarp tautų, 
gyvenančių tarp Baltijos, Adrijos 
ir Juodųjų jūrų. Trumpai apžvelgęs 
esamą Vidurinės Europos tautų 
politinę padėti sako: „Tarpjūrio 
nuosavios politinės lėgos sudary
mas užkerta kelią tolygiai Vokieti
jos ir Rusijos okupaciniams sieki
ams. Tarpjūrio politinė sistema ne
gali būti paremta kokia nors prie
varta. Totalizmo visi turime pa
kankamai ir visi suprantame, kad 
pavienių tautų laisvą vystymąsi 
negalima varžyti. Juo vispusiškes- 
nė yra tautinė kultūra, tuo yra tur
tingesnė ir pasaulio kultūra; taip 
pat kaip tautinės kultūros, taip ir 
pavienio asmens vystymosi sąly
ga yra tai laisvas vystymasis“.

„kiekvienu atveju Tarpjūrio iš
laisvinimo postulatas ir jo savisto
vios jėgos sudarymas negali būti 
įvykdytas pavienių tauių laisvės 
išbraukimu. Turi būti įgyvendintas 
laisvų tautų ir laisvos sąjungos su
darymas. Buvo daug ginčių, daug 
užsisėnėjusių nenorų, daug prieš
ingų interesų tarp Tarpjūrio tautų".

Apie galvojamosios federacijos 
sanvarką štai kaip sakoma: „Re
miantis tais teigimais nesunku su
konstruoti Tarpjūrio programą. Sie- 
kian sukurti federaciją, kuri dis
ponuotų bendra armija, bendrai 
vestu užsienio politiką, sudarytų 
bendrą muitų plotą su bendra va
liuta, ir bendra pravestų daugiau 
naudingas investicijas, negu vienai 
valstybei, kaip pvz.: tarpžemyno 
vandens kelių tinklą.“ „Šios fede
racijos rėmuose kiekviena tauta 
savo valstybės ribose galėtų lais
vai vystytis. Visos tautinio gyveni
mo sritys, kaip švietimas, vidaus 
administracija su policija, ūkio ad
ministracija ir pan. privalo būti pa
likta vispusiškai tik pavienėms 
valstybėms. Vyriausioji federacijos 
valdžia turėtų būti sudaryta iš 
proporcionalių atstovų; o taip pat 
ir vykdomasis organas. Čia pa
žymėtieji programos metmenys su
sitiks su visų Tarpjūrio tautų ne
priklausomų atstovų aprobata.Jos 
realizacija' būtų geradėiystė pa
sauliui, nes be Tarpjūrio išlaisvini
mo jame nėra pastovios taikos. 
Taip pat pasaulyje nėra gerbūvio, 
nes Tarpjūrio išlaisvinimas tarp
tautinei apyvartai atvertų plačias 
galimybes, kurių nebus, jeigu Eu
ropa nebus išlaisvinta. „Baigdamas 
autorius pažymi, kad dabar tos 
visos tautos turėtų suartėti, suda
ryti bendrą akcijos programą ir 
visą pasauli bendrai sąmonintų.

Tame pat numeryje, straipsnyje: 
„11 lapkričio diena Ereimane“ ap
rašo šios dienos minėjimo iškilmes. 
Pamaldose dalyvavę įvairių tauty
bių atstovai, o jų tarpe buvę ir 
lietuviai.

Straipsnyje „Tarpjūrio tautų bi
čiulystės vakaras Ereimane" rašo
ma, kad Tautos Šventės proga 
„Slowo Polskie" redakcija surengė 
kultūrini-biciulišką pobūvį, kuri
ame dalyvavo jugoslavų, lietuvių 

vių vardu prelegentė pareiškė, kad 
lietuvių tauta visuomet pasirengusi 
su lenkais bendradarbiauti, jei tik 
savo individuolumą užlaikyti galė
tų". Toliau pažymima, kad „P. Za- 
levski’s dar kartą pabrėžia, kad 
Lenkija niekuomet nesiekė ir ne
siekia kitu žmonių nutautinimo" 
Sic?!

Susprogdinti Kouibeureno ir 
Ebenhauseno parako fabrikai

Gen. L. K. Trusctt, 3 Armijos va
das ir Karinės valdžios Bavarijs 
viršininkas, padėjo sprogstamą 
medžiaga po Kaufbeureno fabrikų 
ir pareiškė, kad karo fabrikų 
sprogdinimas yra pirmas Pots
damo nutarymų įvykdymas. Be to, 
tai reiškia, kad šiuo būdu atimta 
iš Vokietijos galimybė ateityje pra
dėti karus.

Kaufbeureno fabrikas, kuris su
sideda iš 60 pastatų^ per keturius 
didelius sprogdinimus buvo sunai
kintas. Sprogimo įtaisai buvo taip 
įrengti, kad jie negalėjo sunaikinti 
vandentiekio ir artimųjų pastatų, 
kurie yra naudojami civilinių 
žmonių.

Daugiau kaip 100 fabriko pastatų, 
kurie nėra susprogdinti, bus pa
vesta naudotis civ. gyventojams. 
Taip pat ir tos mašinos, kurios 
gali būti panaudotos ne karo tiks
lams, buvo išmontuotos.

Kaufbeureno fabrikas, kuris bu
vo pastatytas tik 1943 m., jau 1944 
m. pagamino 3000 tonų sprogsta
mos medžiagos. Fabrikas buvo 
įvertintas apie 16 mil. RM. Jame 
dirbo 400 vokiečių ir 800 svetim
šalių darbininkų. Apie 1580 tonų 
sprogstamos medžiagos po karo 
buvo pasilikę fabrike, kuri dabar 
taip pat sunaikinta.

Taip pat buvo susprogdintas 
senasis karališkos Bavarijos para
ko fabrikas Ebenhausene prie In- 
golstadto. Ebenhauseno fabrikas 
pradėjo darbą 1941 m. ir pagamin
davo per mėn. 1000 tonų Nitro- 
celiuliozės. Dirbo apie 2000 dar
bininkų. (Sch. L.)

Popiežius apie naciu žiaurumus
Popiežius priėmęs Paryžiaus 

,.Matin'* korespondentą, suteikė 
jam pasikalbėjimą apie Bažnyčios 
nusistatymą prieš nacionalsocializ- 
mą. Korespondentas pastebėjo, kad 
tremtiniai gyvenantieji Vokietijoje 
yra labai nustebinti, kad popiežius 
jiems neteikia jokios paramos ir 
niekad nėra pasmerkęs žiauraus 
vokiečių elgesio Popiežius atsakė:

„Mes žinome, Vokietijoje trem
tiniai buvo labai išnaudojami. Bet 
niekas mums apie nacionalistų

atsigręžęs meti žvilgsni i vargonų 
pusę. Ten visada matysi gerą bū
reli, tur būt, choristų. Ir negali 
suprasti, ko jie ten susirinkę tyli. 
Čia jau kažkas netvarkoje. Spė
lioti, kur viso to priežastis, nėra 
reikalo. Gali tai atrinkti patys me
ninių pajėgų organizatoriai bei 
tvarkytojai. Reikalas yra perdaug 
ai-skus. Ir atidėliojamas negali būti.

Argi nemalonu buvo, kai kry
žiaus šventinimo dieną per vys
kupo mišias girdėjome puikų baž
nytini giedojimą, deja, tik ne sa
vų solistų ir ne savo choro. Vieną 
sekmadieni pradžiugino mus vie
nas solistas ir smuikininkas. Bet
— horribile dietų — pasirodė, vėl 
svečiai. Nejaugi mūsų menininkai 
iki bažnyčios nenori „nusileisti" 
iš meninių aukštybių? Jei vado
vams nerūpi bažnyčia ir pamal
dos, tai turi rūpėti lietuviškas rei
kalas. Jei nerūpim mes eiliniai 
mirtingieji, tai turi rūpėti tie sve
timtaučiai, kurie Į mūsų pamaldas 
atsilanko. Jei reprezentuotis, tai 
reprezentuotis visur, ir bažnyčioje. 
Kultūringa tauta mes galime pasi
rodyti ne vien koncertus ruošdami, 
bet ir kiekvienu savo žingsniu. 
Žinau vietų, kur svetimtaučiai lan
ko lietuviškas pamaldas dėl gra
žaus giedojimo. Ir ne vienas esame 
pastebėję, kad sekančiam sekma
dienį po kryžiaus šventinimo iš- 

Į kilmių ne mažai svetimtaučių išėjo 
iš bažnyčios pusėje mūsų pamal
dų. Išėjo pašnabždomis apgailes
taudami, kodėl negieda. Jie, deja 
nežinojo, kad choras, kurio jie no
rėjo pasiklausyti jau buvo išvažia
vęs. Jie gi buvo atėję pasiklausyti 
lietuvių! eKeno nuopelnas, kad 
jiems neduota progos palankiai 
lietuvių vardą minėti savose šei
mose ir bičiulių pasikalbėjimuose? 
Argi 4ai mums jau taip nesvarbu? 
Argi nebūtų gražu, kad mūsų paJ 
maldas reguliariai lankytų visi tie 
amerikiečiai kariai, kuriuos kart
kartėmis matome? Argi negražu 
būtų, jei savo gražiosiomis gies
mėmis i mūsų pamaldas patrauk
tume mus globojančių įstaigų — 
U.N.R.R.A. D.P., Karinės Valdžios
— atstovus katalikus. Dabar jie 
lanko pamaldas ten, kur kam ar
čiau ar kur pakliūva. Ko jie eis 
su mumis, kad čia nieko ypatin
gesnio neras. Jei mūsų pamaldos 
išsiskirtų iš kitų giedojimais, jos 
būtų surastos. Mūsų vardas daug 
kur būtų kitaip minimas.

Gerai žinau, kad taip galvoju 
ne aš vienas. Pagaliau kas gi gali

kitaip galvoti? Laukiam, kad il
giau tai nesites, kad pamaldų metu 
tyla išnyks, choras ir solistai save 
pateisins.

O gal dar reikia priminti, kad 
mes turime specialių advento ir 
gražių, gražių kalėdinių giesmių. 
Nepajus lietuvis išeivis Kūčių mis
tikos be namie įprastojo „Dievo 
pyrago", nepajus Kalėdinių šven
čių didybės, jei mūsų choras ne
sugebės sudrebinti jo širdies gra
žiąja „Bėkim, bėkim piemenėliai" 
giesme. A. S.

nežmonišką elgesį nėra pareiškęs.
Mums niekad nebuvo leidžiama 
daryti dėlto intervenciją ar pa
siųsti pagalbą. Tik tuojau. po
išlaisvinimo mums buvo leista 
susipažinti su tikra padėtim. Mes 
suorganizavome Misijas, kurios 
viską padarė, kad padėti tremti- 
iams“. Toliau korespondentas pak

lausė:
„Tūkstančiai kunigų buvo nacių 

lageriuose kankinami ir žudomi. 
Kaip tai galėjo būti, kad Vokieti
jos kunigai nepainformavo Jūsų 
Šventenybę apie tai?"

J tai popiežius atsakė:
„Jų pranešimai galėjo būti mums 

nesuprantami ir beto, jiems buvo 
sunku apie tai pasiųsti mums 
žinias". (Sch. L.)

Kiek nužudyta žmonių Rytuose
Įrodymui, kokius žiaurius meto

dus vartojo gyventojų valdymui 
vokiečių okupacinė kariuomenė, 
galima susidaryti vaizdą iš žemiau 
talpinamų davinių, kurie yra 
įtraukti į Nūmbergo proceso kal
tinamąjį aktą ir kurie iki šiol dar 
nebuvo viešai paskelbti.

1944 m. rugsėjo 19 d. Klagos sto
vykloje, Estijoje, buvo sušaudyta 
2.000 nekaltų žmonių. Lavonai bu
vo sudeginti. Lietuvos gyventojai 
buvo masiniai žudomi. Taip pav. 
Paneriuose išžudyta 100.000, Kau
ne per 70.000, Alytuje 60.000, Prie
nuose per 3.000, Kilijampolėje (Vi
lijampolėje? Red.) apie 8.000, Ma
rijampolėje apie 7.000, Trakuose ir 
artimuose miesteliuose apie 37.640 
žmonių. Latvijoje buvo 577.000 nu
žudyti asmenys.

Daugiau kaip 135.000 sovietų pi
liečių buvo nužudyta prie Smo
lensko, Stavropolio srityje 10.000 
žmonių buvo sunaikinta prieštan
kiniuose grioviuose. Kituose mie
stuose įvairiausiais ir žiauriausiais 
būdais daugybė žmonių buvo 
išnaikinta. Krasnodare 6700 žmo
nių buvo dujomis ar kitais būdais 
išžudyta. Orei buvo 5.000 asmenų 
išžudyta. Novgorode ir jo apyli- 
nėse buvo tūkstančiai sušaudyti ar 
badu išmarinti. Taip pat ir Minske 
10.000 žmonių buvo panašiais bū
dais išžudyta. (Sch. L-)

Taika ir kotletas
Per San Francisko konferenciją, 

to miesto restoranų savininku at
stovas p. Mardikian pareikalavo 
konferencijos dalyvių priėmimui 
papildomai 500.000 svarų mėsos. 
Šitą savo reikalavimą savo rašte 
taip motyvavo: „Geri pietūs dau
gumą žmonių taikingai nuteikė. Po 
blogų pietų žmogus yra linkęs i 
prieštaravimus ir ginčus. Valgis ir 
jo virškinimas turi lemiamos įta
kos žmogaus sprendimams. Prie 
pietų stalo gali būti atstatytos arba 
sunaikintos valstybės. Taika šiuo 
laiku priklauso nuo to, ar mes su- 
gebėsim mūsų svečius gastronomi- 
niais reikalavimiais patenkinti ar 
tik suerzinsim jų skilvį".

(Times 1945 m. 4. 9.)

Kauno senamiesčio bažnyčios
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Naujas USA srities valdytojas
Gen. Dwight D. Eisenhoweris, 

buvęs USA karinių pajėgų virši
ninkas USA srityje, yra Prez. Tru- 
mano iš tų pareigų atšauktas ir 
paskirtas Amerikos J. V. kariuo
menės štabo viršininku. Į gen. Ei- 
senhowerio vietą paskirtas buvęs 
Viduržemio jūros Amerikos kari
nių pajėgų viršininkas gen. Joseph 
T. Mc Namey. Gen. Mac Namey 
taip pat atstovaus J.A.V. ir Ber
lyne Sąjungininkų Vyr. Kontrolės 
Komisijoje.

Joseph T. Mc Namey yra vienas 
iš labiausiai pasižymėjusių kari
ninkų USA armijoje. Baigęs Ame
rikos karo Akademiją 1915 m., pe
reina iš pėstininkų kadro į Armi
jos žinių perdavimo skyrių, kuris 
tada aptarnavo oro laivyną. 1916 
m. USA kariuomenė turėjo apie 30 
lakūnų. Vienas iš tų trisdešimties 
buvo Mc Namey, kuris Įrodinėjo, 
kad aviacija yra viena iš svar
biausių kariuomenės pajėgų. Jis 
dėjo visas pastangas, kad aviacija 
būtų sustiprinta. Vėliau šiuos už
davinius jis atliko su didžiausiu 
pasisekimu.

Po pirmojo pasaulinio karo Ame
rikos aviacijos nepaprasto padidė
jimo vaisius — Mc Namey nuo-

pelnas. Jis buvo komendantas Įvai
rių aerodromų, aviacijos mokyklų 
ir bombonešių vienetų. Po to Mc 
Namey lankė generalinio štabo 
kursus, kuriuos'baigė su pasižymė
jimu. Baigęs kursus buvo paskir
tas Į Gen. štabo žinių skyrių ir 
buvo komandiruotas Į Karo kole
giją, vėliau Į mokyklą, kurioje tik 
ypatingai pasižymėję karininkai 
galėjo studijuoti kariuomenės va
dovavimą, karo techniką ir karo 
taktiką.

Kai virš Europos pradėjo nauji 
karo debesys (niauktis, Mc Namey 
buvo paskirtas i vyr. štabo karo 
plano skyrių. Jis buvo šio sky
riaus šefu ir laike Pearl Harbour 
kritimo jis buvo Londone kaip šio 
fakto ypatingas stebėtojas. Po šio 
Įvykio jis grižo Į Vašingtoną, iš 
kur kartu su Robert Komisija buvo 
tuojau pasiųstas Į Honolulu, kur 
turėjo ištirti 1941 m. gruodžio 7 d. 
katastrofą. Grižus atgal buvo pa
keltas i generolus-leitinantus ir pa
vesta perorganizuoti gen. štabą.

Mc Namey, kuris 1944 m. spalio 
mėn. dalyvavo Italijos fronte, visų 
pirma buvo feldmaršalo Sir H. 
Alexander!© pavaduotoju, o vėliau 
perėmė vieno fronto vadovavimą.

Paieškojimai
33. Zižienė Elena, gyv. Augsburg- 

Hochfeld, lietuvių stovykla, ieš
ko Valaitienės Jadvygos, gyv. 
Celle, Altenhagenstr. 20

34. Stasė Pagalienė, gyv. Kempten, 
lietuvių II stovykla ieško sesers 
Lapasinskienės Elenos iš Rad
viliškio.

35. Racinskų šeima, gyv. Kempten, 
lietuvių II stov., ieško Šliažo 
Juozo ir motinos, gyv. Švento
sios uoste.

36. Zibutienė Sofija, gyv. Augsburg- 
Hochfeld, lietuvių stovykla, ieš
ko Žibučio Prano, paskutiniu 
metu gyvenusio Jugoslavijoje.

37. Dragūnas Adolfas iš Sakių 
apskr. gyv. Kr. Meppen, Gr. He- 
sepen Lager, ieško Dragūnienės 
Jadvygos iš Sakių apskr. ir 
Gieskos Ipolito iš Vilniaus.

38. Vinagradovas Aleksas, gyv. Gr. 
Hesepen, Kr. Meppen, lietuvių 
lageris, ieško sūnaus Mykolo 
16 metų amžiaus, pasimetusio 
Schneidemūhle (Pommern) 1945 
m. 1. 24 d.

39. Šeštokienė Apolionija, gyv. 
Augsburg - Hochfeld, lietuvių 
stovykla, ieško sūnaus Šeštoko 
Aniceto, gim. 1927 m. 10. 6 d. 
buvusio Speer-Legione-Luftw.

40. Kudukis Kazys, gyv. Bad Woris- 
hofen, lietuvių stovykla, ieško

■ Juknaicio Edvardo, gyv. Jur
barke, sveikstančių kuopa.

41. Stančikas Bronius, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, lietuvių stovykla, 
ieško Kimeklio Benono ir Ki-

* meklytės Liolės, gyv. Kaune.
42. Dundulis Aleksandras, • gyv. 

Augsburg - Hochfeld, lietuvių 
stovykla, ieško Gudėno Myko
lo, buv. Vilniaus miesto pradž. 
mok. vyr. inspek., Garlos Fe
likso, av. kap. Rimo, mok. Na
vickaitės Anastazijos dirbusios 
Vilniaus operoje ir kitų pažį
stamų.

43. Vengentnorienė Antanini, gyv. 
Amberg, Aufbauschule, ieško 
brolio Justino Brazaičio iš Ku
dirkos Naumiesčio, Malašauskie- 
nės Petronėlės iš Vilkaviškio, 
Valinsko iš Pilviškių,

44. Vaišvila Stasys, gyv. Amberg, 
Kaiser-Wilhelm-Kaseme prašo 
atsiliepti savo gimines ir pažį
stamus.

45. Elena Surkovienė iš Kauno ieš
ko dukters Tamaros Surkovai-

tės, Pranešti „Lietuvis", Dorver
den, Kreis Verden-Aler, Mont- 
gomery-Lager.

46. Kazickas Jonas, gyv. Kempten 
lietuvių Komitetas, ieško brolio 
Petro Kazicko ir sesers Ka- 
zickaitės Stefanijos.

47. Matulaitis Donatas, gyv. Kemp
ten, lietuvių bendrabutis, ieško 
brolio Kipro Matulaičio, gyv. 
Kybartuose, greičiausiai prie
varta paimto į kariuomenę.

48. Macijauskaitė Valerija, gyv. 
Kempten, Salzstr. 17 ieško Bie
liauskaitės Onutės, gyv. Magde- 
burge-Luftwaffe ir Macijausko 
Marijono gyv. Kaune.

49. Bildušas Stasys, gyv. Kempten 
Salzstr. 17, ieško Joho Bitnero 
tarnavusio Speer-Legione, Ge- 
čio Felikso, Gužono Stasio, tar
navusio Luftwaffe, Urbono Pe
tro, Kairio Jono, tarnavusio 
Speer-Legione, Leciaus Stepono, 
tarnavusio Luftwaffe — visi iš 
Tauragės Naumiesčio.

50. Bukota Juozas, gyv. Kempten, 
Salzstr. 17, ieško brolio Valen
tino iš Aukštosios A. Panemu
nės paskutiniu metu gyv. Mek
lenburge, Burg Stargard.

51. Ingelevicienė Olga, gyv. Kemp
ten, Salzstr. 17, ieško sūnaus 
Dionizo gim. 1927 m. gyv. Bir
žuose ir Višniausko Petro gyv. 
Biržų apskr. Užušilių kaime.

52. Jaškulienė Nelė, gyv. Austrija, 
Landek UNRRA B. 28—6, ieško 
dantų gydytojos Holšanskienė- 
Vaicekauskaitės Elenos iš Tel
šių ir Holsansko Juozo proku
roro gyv. Telšiuose.

53. Umbrazas Boleslovas, gyv. Kemp
ten, Salzstr. 17, ieško žmonos 
Birutės gyv. Torn (West Pr.) ir 
vaikų Laimučio ir Zitos, gyv. 
kartu su motina.

54. Račinskas Jonas iš Kretingos, 
gyv. Kempten, Fūrstenstr. 19, 
prašo atsiliepti gimines ir pažįs
tamus.

55. Pagalys Jurgis iš Kauno-Šan- 
čiai, gyv. Kempten, Fūrstenstr. 
19, prašo atsiliepti gimines ir 
pažįstamus.

56. Kupčiūnas Jonas, gyv. Kemp
ten, Salzstr. 17, ieško brolių 
Piano ir Vytauto tarnavusio 
kariuomenėje.

Pilietinės kovos Kinijoj
Britų, Amerikos ir rusų kores

pondentai, pranešdami tos pačios 
dienos įvykius iš Kinijos pastebi, 
kad padėtis Kinijoje yra paaštrė
jusi, bet ne beviltiška ir nedary
dami jokių išvadų, duoda tik 
tikros padėties vaizdą. Kai gen. 
Tschuenlai-vy riausio j o komunisti
nių pajėgų vado pavaduotojas,

peržengė Mandžiūrijos sieną ir 
užėmė svarbiausius punktus ir ge
ležinkelio linijas. Todėl Tschiang- 
kaischeko armija pradėjo ofenzivą 
ir po kelių dienų paėmė Shan- 
haikwan ir Tschiumenkow. Turė
jimas šių dviejų punktu atidaro 
vartus i Mandžiuriją ir savaime 
aišku, kad komunistų 8 armija ne-

Žemėlapis, rodąs ginkluotų konfliktų židinius Kinijoj

vyksta i Tschungkingą, kad su 
Tschiangkaischeku vesti derybas, 
kai vis kalbama apie ,,taikos kon
ferenciją (kinų Red.), kai komu
nistų valdžios būstinėje lenau 
laukiama iš Tschuenlai praneši
mo, tuo tarpu prie Mandžiūrijos 
sienos ir Mongolijos viduryje 
vyksta gyvos kautynės.

Kas prie žaliojo stalo laimės, 
nieko tikro nežinome ir tas tik 
paaiškės būsimoje konferencijoje. 
Iš kariškosios pusės Tchiangkai- 
scheko kariuomenė po ne kurių 
kautynių pasiekė ypatingų laimė
jimų, ką pripažįsta ir Kinijos cen
trelines vyriausybės padarytą su
sitarimą. Mandžiuriją turi užimti 
Tschiangkaischeko kariuomenės 
daliniai, iš kur raudonoji armija 
palengva traukiasi. Nežiūrint i 
tai kinų komunistų kariuomenė

būtų lengvai atidavus šių punk
tų, jei nebūtų iš viso pajutusi kri
tiškos padėties. Centralinės vyri
ausybės kariuomenė graso ir auto
stradai Į Mukdeną kuri jau turi 
geležinkelio kontrolę i Mukdeną. 
Tuo tarpu komunistai vidurinėje 
Mongolijoje pasiekė laimėjimų 
ir paėmė miestą Paotow-pirmutine 
geležinkelio nuo Pekory-Sulyman 
stotį. Paotow yra viena iš svar
biausių strateginių punktų kovoje 
dėl Sulyman provincijos.

Remiantis Tschiangkaischeko pa
sisekimu Mandžiūrijjoe ir komu
nistų Mongolijoje, tokiu būdu 
vyksta lyg tam tikras laimėjimų 
išlyginimas. Toks išlyginimas karo 
lauke veda abu partnerius derybų 
metu prie kompromisų. Panašios 
nuomonės yra Amerikos ir rusų 
spauda.

Vis tik de Gaulle sudalė 
vyriausybe

Po kelių vidaus politinės krizės 
dienų laimėjo gen. de Gaulle, kas 
Prancūzijos ateičiai turės dideles 
reikšmės.

Po kelių krizės dienų de Gaullei 
pavyko sudaryti naują koalicinę 
vyriausybę, kurioje bus atstovau
jamos trys svarbiausios partijos. 
Ministerių pirmininku irginybosmi- 
nisteriu yra gen. Jurgis de Gaulle; 
prie jo kaip krašto apsaugos mini- 
steris yra E. Michelet (deš. kat.) 
ir kaip ginklavimosi minist. — J. 
Tillot (kom.) Ministeris be port- 
felio-komunistų partijos vadas M. 
Thorez, antras ministeris be port- 
felio-socialistų partijos vadas V. 
Auriol. Finansų ministeris yra R. 
Pleven (Rep.soc.), teisingumo — 
P. H. Teitgen (d.kat.), ministeris 
— F. Gay (nepart.), vidaus — A. 
Tixier (nepart.), ministeris — L. 
Jacquinot (d.kat.) ir užsienio rei
kalų ministr. — G. Bidault (ne
part.). Visi šie priklausė anksty
vesniam de Gaulles ministrų ka
binetui.

Visos ūkio ministerijos yra ko
munistų rankose, kaip pav., ūkio 
ministerių yra F. Billoux, pramo
nės — M. Paul ir darbo — A. 
Croizat. Toliau Įeina i ministerių 
kabinetą: P. Giavobbi (rad.soc.) —

švietimo minist., E. Thomas (soc.) 
— pašto, R. Dautry (nepart.) — 
krašto atstatymo, J. Soustelle (rep.
soc.) — kolonijų, A. Malraux (ne
part.) — informacijos, R. Tanguy- 
Prigent (soc.) — maitinimo ir že
mės ūkio ir J. Moch (soc.) — su
sisiekimo ir viešųjų darbų. Svei
katos ministr. panakinta ir Į jos 
vietą Įsteigta Tautos ministerija, 
kurią valdys von R. Prigent (d.
kat.).

Tito laimėjo rinkimus
Pagal gautus pranešimus, Jugo

slavijoje rinkimus laimėjo maršalo 
Tito partija. Belgrade ji surinko 
apie 160.000 balsų, tuo tarpu opo
zicija surinko tik 36.000. (Sch.L.)

Hullis gavo Nobelio premija
Norvegų parlamento speciali No

belio taikos premijos komisija pas
kyrė buv. Amerikos užs. reikalų 
ministeriui Cordell Hulliui š. m. 
Nobelio taikos premiją sumoje 
360.000 markių. (Sch.L.)

Ponams Vaidotams, 
ju mylimai dukrelei 

GRAŽINAI VAIDOTAITEI 
mirus, reiškiame gilią užuo
jautą.

O. ir J. Vitėnai

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Miinchenas. Krepšinis ir ištrėmime 
nenustoja populiarumo. Miinchenie- 
čiai visu smarkumu dirba?Sudary- 
tos dvi komandos. Pirmoji k-da 
sudaryta: Grybauskas, BerzankisI, 
Beržankis II, Ginčiauskas ir Vekse
lis,• antroji: Bulionis, Kiaunė, Gai
lius, Bandžius I, Bandžius II, Žliba
kis, Laugalis ir Zaleskas.

Pirmoji komanda yra neblogai 
susižaidusi ir pasiekusi laimėjimų 
kaip: Hanau, Ingolstatto, Augsbur
go ir kt. lietuvių kolonijų rinktines.

Antroji komanda tik pastaruoju 
metu pradėjo intensyviai treniruo
tis. Treniruotėms yra gauta 3-čios 
amerikiečių armijos salė.

Greta krepšininkų juda ir stalo- 
tenisininkai. L1.N.R.R.A. surengtame 
turnyre dalyvauja 20 varžovų (es
tai, latviai, lenkai, ukrainiečiai, 
lietuviai ir kt.). Mūsų stalo-tenisi- 
ninkus atstovauja Garunkstis, ku
ris ir yra turnyro favoritas.

Gruodžio 2 d. Įvyks lietuvių^ 
ukrainiečių ir lenkų krepšinio ir 
stalo-teniso turnyras.

Gruodžio 9 d. numatomos pa
čios Įdomiausios krepšinio rungty
nės. Tai 3—ji amerikiečių armija 
prieš amerikiečių srityje gyvenan
čius lietuvius krepšininkus. Per 
šias rungtynes mūsų krepšininkai 
turės progos išbandyti savo pajė
gumą ir daug ko pasimokyti.

Dillingenas
Krepšinio rinktinė pakeliui iš 

Augsburgo viešėjo Dillingene ir 
prieš vietos lietuvių ekipą žaidė 
vienas rungtynes. Ir čia rinktinės 
vyrai nepašykštėjo krepšių. Dillin- 
geniečiai turėjo supasuoti prieš 
svečius pasekme 45:26.

Užsienio sporto žinios
1946 m. Europos krepšinio pir

menybės.
Šveicarija (Zūriche) numato pra

vesti Europos krepšinio pirmeny
bės. Pirmenybėse dalyvauti yra 
jau sutikusios: Ispanija ir Prancū
zija.

Manoma, kad ir mūsų rinktinė 
šiose pirmenybėse dalyvaus. Rink
tinei numatyta sekanti kandidatai: 
Baltrūnas, NorkusI, Norkus II, An
driulis I, Andriulis II, Andriulis III, 
Puzinauskas I, Puzinauskas II, Du- 
liūnas, Parancevičius ir Grybaus
kas. Rinktinės treniruotės numato
mos pravesti Kemptene ar Augs
burge.

Anglija-Dinamo 3:3 (2:0). Londo
ne (lapkr. 13 d.) Įvyko tarptautinės 
futbolo fungtynės tarp Anglijos 
rinktinės ir Maskvos „Dinamo". 
Dinamo aikštėje pasirodė mėlynos 
spalvos aprangoje, o Anglijos rink
tinė- raudonos. Prieš pat rungty
nių pradžią išsirikiavę dinamiečiai 
pasveikino savo priešą ir Įteikė 
visiems po puokštę gėlių.

Pirmojo puslaikid* žaidimų eiga 
mažai teikė vilčių dinamiečiams, 
nes Anglijos rinktinės vyrai buvo 
užvaldę aikštę ir kėlinį baigė 2:0 
savo naudai. Dėl Anglijos rinkti
nės laimėjimo abejoti. Tačiau an
tras kėlinys parodė ką kitą. Di
namiečiai paėmę didelę žaidimo 
spartą, sugebėjo išlaikyti iki kė
linio galo ir tuo baigti rungtynes 
lygiomis 3:3. Žinant ankstyvesnius 
Anglijos rinktinės laimėjimus, ŠĮ 
susitikimą reikia laikyti sensacija. 
Rungtynės žiūrėjo 70.000 žiūrovų.

Sporto gyvenimas pamažu grįžta 
vėl Į normalias vėžes. Lygiagrečiai 
girdime ir apie žinomų sporto in
ternacionalų grižimą prie senųjų 
savo postų, kaip: Robert Bernard 
š VfR. Schweinfurtas (kairysis puo
lėjas 1936 m. sp. olimpiados), Bim
bo Binderis iš Rapid (Austrijos 
inktinės centro puolėjas) gerai pa

žįstamas ir kauniečių.
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Birštono mineralinės vonios

Attlee, Bevino ir Edeno pareiškimai
Attlees pareiškimas Žemuose Rū

muose skirstomas j du pagrindinius 
išvedžiojimus. Pirmas: negalima 
atominių bombų problemos atskirti 
nuo kitų naikinamų ginklų. An
tras: Jungtinių tautų organizacija 
sudaro toki veiksmą, kuris galr 
užtikrinti tarptautinę tvarka ir ne
leisti iškilti karams, išeinant iš to, 
kad visos tautos turi prisidėti prie 
to veiksmo įgyvendinimo.

Toliau Attlee pareiškė, kad tik 
tada galima turėti taiką, kai bus 
pilnas vienų kitais pasitikėjimas, 
kuris bus visuose pasaulio kraš
tuose. Jis kalbėjo: „Joks karas 
tarp D. Britanijos ir vienos iš jos 
dominijų būtų nemalonus. Taip 
pat nemalonus būtų karas tarp D. 
Britanijos arba Kanados ir Ameri
kos J. V.

Atomo energijos atradimas, 
kaip joks kitas pasaulyje atsiti
kimas, parodė, kad jei bent koks 
karas, kuriame būtų naudojami 
atomo ginklai, reikštų žmonijos 
civilizacijos sunaikinimą. Bet jei 
prie karo būtų prieita, vis tiek ne
būtų galimybės kuriais nors nuo
statais ir draudimais garanduoti, 
kad atominiai ginklai nebus panau
doti, lygiai taip, kaip viduramžy 
galima buvo uždrausti naudoti 
šaunamą paraką.

Iš Kaselio lietuvių teatro pasirody
mų; teai.ro dir. sol. P. Maželis ir 
sol Čaplinskas išpildo „Lopšinę",

Britų ministeris pirmininkas dar 
karta pakartojo norą pasikeisti 
ūkiškais išradimais taikos ir žmoni
jos naudai. D. Britanija yra pa
siruošusi su visomis tautomis to
kiais atradimais pasikeisti, bet tik 
remiantis pilnu pasitikėjimu.

Po Attlee kalbėjo Edenas, kon
servatorių opozicijos vardu. Jis pa
reiškė: „Jei mes politiškai ne
seksime technikos išradimų, mes 
būsime vieną dieną visi į gabalus 
sudraskyti; pasenusios nuomonės 
apie tautini suverinitetą turi būti 
numesti i seną geležies laužą. Mes 
turime nacionalizmui išlaužti visus 
nuodingus dantis."

Apie santykius su Rusija Edeinas 
pareiškė: niekas negali nutylėti, 
kad paskutiniu laiku atsirado ne
pasitikėjimas tarp Sovietų Sąjungos 
iŠ vienos pusės ir D. Britanijos su 
Amerikos J. V. iš. kitos pusės. Aš 
asmeniškai buvau visada Įsitikinęs, 
kad busimoji taika priklauso nuo 
tarpusavio susitarimo tarp D. Bri
tanijos, Amerikos J. V. ir Sovietų 
Sąjungos. Mes visi manome, kad 
Sovietų Sąjunga lygia teisiai prisi
dėtų prie pasaulinių reikalų tvar
kymo. Mes žinome, kad apsaugos 
priemonės, kurias Rusija imasi, 
nėra nukreiptos prieš mus. Mes 
beabejo galime laukti, kad ir So
vietų Sąjunga yra Įsitikinusi, jog 
apsaugos priemonės, kurias mes 
taikom, nėra nukreiptos prieš ją. 
Pasitikėjimo atmosfera galėtų būti 
dar labiau padidinta, jei Sovietų 
Sąjunga žinių cenzūrą sušvelnintų 
ir užs. spaudos atstovams suteik
tų tokią pat laisvę, kokia teikiama 
rusų žurnalistams pas mus.

Dėl Įvykiu Persijoje Edenas pa
reiškė: Anglija netrokšta neaiškios 
politikos taip vadinamos Įtakos 
sferų politikos ir prisimena Lon
dono buv. susitarimus, kad tiek 
rusų, tiek britu kariuomenės iki 
kovo 2d. privalo iš Persijos pasi
traukti. Jis tikisi, kad būtu užsienio 
reikalų ministerių greitu laiku 
sušaukta nauja 5-kių Anglijos, 
Rusijos, Amerikos J. V., Prancūzi
jos ir Kinijos konferencija, kuri 
duos geresni pasisekimą.

Antrą užs. politikos debatų 
dieną užsienio reikalų ministeris 
Bevinas ir valstybės ministeris 
Noel Backer pareiškė, kad Britų 
politikos tikslai ir metodai remiasi 
Jungtinių Tautų organizacija.

Apie nepasitikėjimą, kuris vi
same pasaulyje viešpatauja, Be
vinas pakartojo, tą, ką jis prieš 
14 dienų buvusiuose debatuose 
pareiškė: Tik tada kai visos 
didžiosios jėgos aiškiai ir atvirai 

pareikš savo reikalavimus, kurie 
galėtu būti i tam tikrus kraštus, 
svarbius punktus arba ypatingus 
reikalavimus galima būtų per
žiūrėti.

išblaškytieji asmens 
gali rašyti i Amerika

Amerikiečių vald. srities kari
nės valdžios direktorius brig.gen. 
C. L. Adcock pranešė, kad nuo 
lapkričio mėn. 25d. išblaškytiems 
asmenims (displaced persons), 
esantiems amerikiečių vald. srity, 
leidžiama siųsti laiškus i Jungtines 
Amerikos Valstybes. Kaip numato
ma, išblaškytieji asmens galės sa
vo adresus iš Vokietijos pranešti 
savo draugams ir giminėms Ame
rikoj. Pranešimo forma galės būti 
panaudota kaip leidimas pasiųsti 
laiškus ir siuntinius iš Amerikos i 
Vokietiją.

Kai kontaktas bus sudarytas, 
išblaškytieji asmens galės i JAV 
pasiųsti per savaitę vieną laišką. 
Laiškai galės būti tik dviejų pu
slapių didumo, rašomi bet kokia 
kalba ir bus civilinės cenzūros 
cenzūruojami.

Amerikiečiai gali pasiųsti vie
nam išblaškytam asmeniui per sa
vaitę vieną pakietą, kurie gali 
sverti iki penkių svarų. Siųsti ga
lima tik drabužius ir negendama 
maistą. (St. and. Str.)

Prasidėjo Nūrnbergo byla
Lapkričio 20 d. prasidėjo senai 

viso pasaulio lauktas Niirnbergo 
procesas, kuriame bus teisiami 
didžiausi praėjusio karo nusikal
tėliai.

Pirmieji i salę buvo Įvesti Ge
ringas, Hessas ir Readeris, Gerin
gas, kuris gerokai yra sulysęs, dė
vėjo šviesiai pilką uniformą ir 
nusišypsojo pamatęs žurnalistus, 
kurie jau sėdėjo savo kėdėse. 
Hessas, kuris yra gerokai praži
lęs, buvo rimtai nusiteikęs. Gerin
gas užėmė kaltinamųjų suole Nr. 1, 
o Hessas Nr. 2 vietas. Toliau buvo 
atvesti kiti kaltinamieji. Prie Ge
ringo ir Hesso buvo pasodintas 
Ribentropas, Keitęsis, Rosenberg'as 
Frank'as, Erik as, Streicheris, Fun- 
k'as ir Schacht'as, antroje eilėje: 
Ddnib'as, Reder'is, Schierachas, 
Saukei', Juodl is, Papenas, Sayss 
Inquartas, Speer'as, Neuratas ir 
Fritsch e. Tai buvo ypatingas vaiz
das matant trečiojo Reicho did
žiuosius sėdint ant kieta suolų, 
ant kuriu prieš juos tiek daug kitų 
nusikaltėlių sėdėjo. Amerikiečiui 
sargybos su baltais šalmais visur 
patruliavo salėje. 9 vai. 45 min. 
kaltinamųjų suolas buvo pilnai už
imtas.

10, vai. 3 min. buvo atidarytos 
teismo duris ir tarp jų pasirodė 
teismas. Visi atsistojo. Pasirodė 
aštuoni teisėjai: 4 vyresnieji tei
sėjai ir 4 pagelbiniai. šeši iš jųj 
buvo juodose togose ir du rusų 
karininkų uniformose. Aukštojo 
teismo nariai užėmė savo vietas 
ir procesas prieš nacionalistinius 
karo nusikaltėlius buvo oficialiai 
pradėtas.

Teisėjų kolegijos pirmininkas, 
anglų lordų teisėjas Lawrance, 
savo Įžanginėje kalboje pareiškė, 
kad ši byla būtų vedama sąžinin
gai ir be jokio spaudimo iš šalies. 
Po to teismo pirmininkas davė 
žodi vienam iš kaltintojų, kuris 
pradėjo skaityti pati kaltinamąjį 
aktą. Teisėjas Jackson savo kalboje

Kaselio lietuvių teatro balet. sol. 
J. Eidrigevičiūtė ir baletm. A. Lie- 

pinas šoka „Klasikini valsą"

priminė, kad nacionalistai nusi
kalto priš bažnyčią, prieš žydus 
ir taiką. Jis pacitavo Hitlerio pa
aiškinimus 1939 metais pasiųstus 
Vokietijos generaliniam štabui, 
kurie taip skambėjo: „Mes turime 
Rytuose mūsų „Lebensraum“ iš
naudoti ir iš ten mūsų maitinimosi 
aprūpinimą užtikrinti. Parolė reiš
kia karas."

Teismo posėdy dalyvavo 250 
laikraščių ir radijo atstovų, foto
grafai, fiimininkai iš viso pasaulio. 
Amerikos spauda atstovaujama 100 
žurnalistų, kurie atstovauja svar
biausius Amerikos laikraščius. An
gliją atstovauja 50, Prancūziją 40, 
Rusiją 30 žurnalistų. Kiti žurnalis
tai yra iš Belgijos, Šveicarijos,

Kaselio lietuvių teatro baleto šokėjų grupė
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Švedijos, Ispanijos, Portugalijos, 
Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, 
Jugoslavijos, Italijos, Graikijos, 
Suomijos, Kinijos, Čekoslovakijos, 
Kanados, Kubos, Australijos, Pa
lestinos, Turkijos ir Danijos.

Popiežius šelpia lietuvius
Amerikos lietuvių laikraštis „Dar

bininkas" praneša, kad šv. Tėvas 
Pijus XII paaukojo 200.000 frankų 
esantiems Prancūzijoje lietuviams 
šelpti. Apie tą nepaprastą šv. Tėvo 
auką pranešė Apaštališkasis atsto
vas Vašingtone Arkivysk. G. Ci- 
cognani bendram Amerikos lietu
vių šalpos Fondui. Fondo pirm. dr. 
J. B. Končius padėkojo gražiu laiš
ku arkivysk. Cicognani pabrėžda
mas, kad Jo šventenybės prielan
kumas kenčiančiai lietuvių tautai, 
skatina Aderikos Lietuvius dėti pa
stangų savo brolių gerovei.

Dr. J. B. Končius Amerikos lie- 
uvių spaudai pranešė, jog Philadel- 
phijos arkivysk. kardionalas Den
nis Dougherty sutiko būti Bendro 
Amerikos lietuvių šalpos Fondo 
Garbės narių.

Tiek J. A. V. katalikų Bažnyčios 
vadai: arkivyskupai, vyskupai, 
tiek Kanados Ganytojai ir kituose 
kraštuose užstoja Lietuvą, jos žmo
nes, jų Laisvę ir nepriklausomybę. 
Žodžiu, katalikų pasaulis yra už 
Lietuvą ir galime laukti tos mora
linės paramos gerų vaisiu mūsų 
tėvų žemei. (Išeivių Draugas)

Klaipėda rusu akimis
Škotijos lietuvių savaitraštis 

„Išeivių Draugas“ paduoda Ivano 
Zigalovo straipsni pavadintą „Klai
pėda ruso nuomone", kuriame tarp 
kitko rašo: vokiečiai sunaikino 
miestą ir jo prieplauką. Jų pada
ryta žala siekia šimtus mil. rublių. 
Mieste jie. sunaikino vandentieki, 
telefonų sistemą, telegrafo Įstaigas, 
geležinkelio stotis ir pramonės 
Įmonės buvo sugadintos, o elek
tros stotis labai sugriauta. Retas, 
kuris pastatas liko nesugadintas. 
Vokiečiai sudegino sandėlius, iš
sprogdino keltuvus ir nuskandino 
65 tonų plaukiojanti keltuvą. Jie 
išėmė mašinas. iš laivų statyklos 
ir išvežė Vokietijon, o dirbtuves 
susprogdino. Nemažai brangių Įran
kių nuskandino Baltijos jūroj.

Dabar Klaipėdoje yra apie 4000 
gyventojų.

Paminėjęs apie daromus miesto 
atstatymus, toliau rašo: įdarytas 
viešbutis, kino teatras, dramos 
teatras. 1945—46 m. bus atidarytos 
dvi lietuvių ir rusų gimnazijos ir 
muzikos mokykla.

8

teai.ro

	C1B0002139329-1945-Gruod.1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1945-Gruod.1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1945-Gruod.1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1945-Gruod.1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004
	C1B0002139329-1945-Gruod.1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0005
	C1B0002139329-1945-Gruod.1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0006
	C1B0002139329-1945-Gruod.1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0007
	C1B0002139329-1945-Gruod.1-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0008

