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The Displaced 
Balts

A dispatch from our correspon
dent, Drew Middleton, calls atten
tion to the plight of still another 
class of uprooted persons in Eu
rope — the approximately 130,000 
Lithuanians, Latvians and Estoni
ans in the American, British and 
French zones in Germany. In addi
tion to these there are more thou
sands scattered through Sweden, 
France, Switzerland and the rest 
of Europe. Those in Germany are 
now being cared for in camps for 
displaced persons and are fed as 
„neutrals" from Allied Army 
stocks. That is obviously only a 
temporary expedient which sooner 
or later must be replaced by a 
permanent solution. But that per
manent solution still be found.

The dispatch, which reflects the 
views of some Army circles, sug
gests thad there is growing pres
sure to turn these persons over 
to the Russians for „repatriation" 
on the ground that they are most
ly „anti-Russian" with a „fascist" 
tinge, and that if permitted to re
main abroad they might cause the 
Russians trouble as did the White 
Russians after the last war. That 
view seems to reflect, besides a 
certain callousness with human 
lives and destiny, some confusion 
regarding the history, character 
and status df these people. It is 
quite possible that among the ma
ny thousands there are some „fas
cists" and „former allies of Ger
many", and these will need spe
cial treatment. But the vast majo
rity of these people are refugees 
who opposed both Germany and 
Russia in the name of the inde
pendence of their countries, 
which tAe United States still re
cognizes. Germany is powerless 
to harm them, but Russia, having 
annexed their crountries, considers 
them to be at the very least oppo
sitionists to the Communist party 
line and perhaps even traitors. 
The American and British Govern
ments have given assurance that 
.no one will be compelled to re
turn to the Russian zone against 
his will, and it is to be hoped 
that this pledge will be kept.

New York Times, editorial Oct. 
20. 1945.

Adomas Varnas Bangose

Tai, aišku, tik laikina išeitis, kuri 
anksčiau ar vėliau turės būti pa
keista pastoviu sprendimu. Bet ta 
pastovų sprendimą dar reikia rasti.

Pranešimas, kuriame atsispindi 
kai kurių Armijos sluoksniu nuo
monės, duoda suprasti, kad, esą, 
didėja spaudimas atiduoti tuos 
asmenis rusams „repatriacijai", to
dėl, kad jie daugiausia „antirusai" 
su „fašistiniu" atspalviu. Leidus 
jiems likti užsienyje, jie galėtų 
tapti rusams nemalonumu pricžas.i. 
mi, kaip kad baltieji rusai po 
Didžiojo karo. Toje nuomonėje, be 
tam tikro abejingumo žmonių gy
vybėms ir likimui, atrodo, atsispin
di tam tikras nesusipratimas tų 
žmonių istorijos, charakterio ir pa. 
deties atžvilgiu. Yra visai galima, 
kad tarp tų daugelio tūkstančių 

Išblaškytieji 
pabaltiečiai
Mūsų korespondentas Drew Mid

dleton savo pranešimu atkreipia 
dėmėsi i dar vienos rūšies išblašky
tųjų asmenų būklę Europoje: Vo
kietijoje, amerikiečių, anglų ir 
prancūzų zonose, gyvena apytikriai 
130.000 lietuvių, latviu ir estų. Be 
šių, dar keli tūkstančiai yra išmė
tyti Švedijoje, Prancūzijoje, Švei
carijoje ir kitose Europos dalyse. 
Vokietijoje gyvenantieji yra pri. 
glausti išblaškytųjų stovyklose ir 
maitinami iš Sąjungininkų kariuo
menės atsargų, kaip „neutralieji".

esama ir „fašistu" ir „buvusiu Vo
kietijos sąjungininku", ir jie reika. 
lingi specialaus patvarkymo. Bet tu 
žmonių didesne daugumą sudaro 
pabėgėliai, kurie priešinosi tiek 
Vokietijai, tiek Rusijai vardan sa. 
vo kraštų nepriklausomybės, kurią 
Jungtinės Valstybes dar pripažista. 
Vokietija yra bejegė jiems pakenk
ti, bet Rusija, prijungusi ju kraštus, 
laiko juos mažų mažiausiai priešin
gais komunistu partijos linijai ir 
gal net išdavikais.

Amerikiečių ir anglų valdžios 
patikino, kad nė vienas prieš savo 
norą nebus verčiamas grižti i rusų 
zoną, ir reikia tikėtis, kad šitas pa
žadas bus ištesėtas.

„The New York Times", 
vedamasis, 1945. X. 20.

Juozas Mikuckis

Neberamu ... Širdy neberamu 
Lig ašarų, lig skausmo man ... 
Ir abejot ir netikėt imu 
Naujų aušrų aš rausvumą.

Kuriuos atolus piausim — nežinia, 
Kai mūsų žūna tūkstančiai, 
Kai daugelio nebesulauksim.ne!— 
Vien jausim, kad jų trūksta čia.
Ir žemė nedejuos ir nevirpės, 
Ne kraujas virs vulkanuose, 
Kai vieniši užmiršti negalės 
Liepsnų, kur jiem’s kūrenosi.

Tur būt, taip reik .. . Taip reik, 
kartot imu.

Mes dulkės žemės pašarui... 
Neberamu ... Širdy neberamu 
Lig skausmo, ligi ašarų ...
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A. Vilainis

Metai vikingų zemeje
„Levante" laivas įplaukė i Kale

gato vandenis. Tai buvo rugsėjo 15 
dieną. Siaurės dangus buvo giedras 
ir mėlynas. Mes plaukėme be di
desnių nuotykiu. Aišku, buvome 
viskam pasiruošę. Lydėjo minų 
gaudytojų vilstinė. Kyšojo patran. 
kų vamzdžiai. Buvome apsišarvavę 
raudonomis, juodomis gelbėjimosi 
juostomis. Vieną kitą kartą buvo 
paskelbtas fr lėktuvu aliarmas. Ta
čiau padangių paukščiai praskrido 
aukštai ir savo bombomis mūsų 
nekliudė.

Ramiai galėjome gėrėtis saulėta 
jūra, klausytis žuvėdrų klykavimo. 
Tačiau mūsų širdys nebuvo ra
mios. Mes, lietuviai, kurių čia buvo 
450, nebuvome linksmi. Juk tada 

Iš lapkričio 23 šveptės minėjimo Hanau

mes ir mūsų tėvynė pergyveno 
pačias tragiškiausias valandas. Ir 
pro kylančias bangas vis dar ma
tėme savo artimųjų veidus ir 
liepsnojančią padangę.

Juroje dar kartą atėjo naktis. 
Kai mes nubadome, laivas buvo 
įplaukęs i Norvegijos fiordus. Tai 
buvo laikas, kada šviesa apveikia 
tamsą. Pakrantėse dar blykčiojo 
mėlynos, rausvos šviesos — signa, 
lai. Rodos, pati dangų rėmė aukš
tai iškilę kalnai. Tačiau spalvos 
keitėsi. Dangus raudo, ūkanos ryš
kėjo. Pagaliau mūsų laivas sustojo 
Drameno uoste. Dairėmės ir stebė. 
jomės. Pro kalnu viršūnes kilo 
raudona saulė i žydrą padangę. 
Rausvos, mėlynos granito uolos 

dabar atrodė kaip gyvos. Jos žė
rėjo skaisčiomis spalvomis. Viena 
kita eglė, kaip paklydęs keleivis, 
kopė Į uoluota viršukalnę. Mes 
pirmą kartą išlipome i Vikingų 
žemę.

Norvegijos kaime

Su mažu žvejų laiveliu kėlėmės 
per didžiąją Norvegų upę Glomą. 
Upė plati, didelė, kaip ir mūsų 
Nemunas. Ji pilna akmenų ir 
krioklių, tad laivai ja neplaukioja. 
Krantai apaugę miškais. Už ju, 
kaip paprastai, vėl kalnai... Val
tininkas žiūri j mus, mes i ji. Jam 
mes nauji žmonės. Bandome susi
kalbėti, bet tai nebuvo įmanoma.

Kaimas išsidriekęs upės slėnyje. 
Šlaitų keliu sukame Į ji. Vėjas 
bunda. Nuo svyruoklių beržų byra 
sidabro rasos. Namai stilingi, gra
žiai dažyti. Pirmasis sodyboje mus 
pasitinka bernardinas. Jis triskart 
vamptelėja, pradeda vizginti uode
gą cypti. Jo akys blizga kažkokia 
šviesa. Vargšas kalnų geradarys, 
atrodo, čia gerokai išsigimęs. Pa
prastai norvegų šunes nepikti. Pra
eiviams kojų nekandžioja. Pasiro
do ir pats šeimininkas. Truputi jau 
žilsterėjęs, raukšlėto veido. Jo pa
kinkyti juodbėriai prunkščia, try
pia kojomis žemę, — nerimsta. Gal 
būt, jie kam nors laimę lemia.. .

Sueiname i kambari. Vėl kalba
me vokiškai, lietuviškai ir dievai 
žino kaip. Parodome pinigus. Jie 
pakviečia mus pasivaišinti. Svečių 
kambarys — salonas — ištaigin
gas. Minkšti baldai. Balti užtiesalai, 
sidabro peiliai ir šakutės, kiniečių 
meno parcelanas, geras užkandis ir 
„karčiosios" gurkšnis krištolinėje 
taurėje. Į mus žiūrėjo jaunos blon. 
dinės. Gelsvi plaukai, melsvos akys 
mums nebuvo abejingos. Išeidami 
mes pirkome truputi lašinių ir duo
nos. Merginos šypsojosi ir sakė: 
„Ateikite ir kitą kartą!“ Jie jau 
daug žinojo apie mus. Svarbiausia, 
kad mūsų trispalvė reiškia „Lietu
va”. Žinoma, tai buvo mums ir ne
bloga kalbos pamoka. Kitą kartą 
mes jau žinojome, kaip norvegiškai 
vadinasi lašiniai, duona ir kaip va.

Hanau lietuvių tautinių šokių grupė P. Remeikos nuotr.

dinti jauną mergina. Traukdami dū 
ma, kalbėjomės: „Tyskerne kaput! 
Krig slutt!" — „Vokiečiams galas! 
Karas baigtas!" Aišku, tai buvo vi. 
su norvegų svajonė. Po jo turėjo 
prasidėti laisvas norvegų tautos 
gyvenimas.

Grįžome kitu kalnu keliu. Nedi
delė upė tekėjo i Glomą. Sukosi 
dundėdamas medinis malūno ratas. 
Toliau tęsėsi ražienų laukas, apsi. 
karstės voratinkliais. Virš galvų 
nuskrido klykaudami paukščiai. 

Jonas Mekas

ALPĖSE
Aš ilgėsi nešiojaus dideli iš tolo
Pažvelgti i tave, i tavo pusę
Ir pamąstyt, kaip tremtiniui atrodo šitos uolos
Ir nuo kalnų triukšmingai šokančių upelių putos.
Šiandieną ant uolos štai stoviu aš išvytas
Ir pats sava širdim jaučiu taip viską.
O žaizda didina dangus, kalnai ir uolos šitos.
Ir ilgesys vis prie tavęs atgal vis grizta.
Kalninės ožkos, drąsu šuoli mesdamos, nušoka,
Ir skuba debesys, tolyn su vėju lekia.
Ak, tiktai tu, širdie, ilgėtis vien temoki,
Ir veltui tik per kalnus i toli bėga akys.

Visi pakėlėme galvas. Ilga juosta 
skrido gervės. Jų klykav:mas mums 
atrodė toks keistas. Jos, rodos, ir 
mus kažkur šaukė. Juk ir Lietuvoje 
tuo met buvo auksinis ruduo. Ir 
ten prasideda „bobų vasara" ir 
gervės išskrenda i pietus. Kai mes 
išėjome i stovyklos kelią, iš
blyškęs mėnulis išlindo iš už kal
nų. Jis, rodės, kažko dairės ir šyp
sojos. Vėl kalnai ir kloniai dvelkia 
keistu ilgesiu ...

(Bus daugiau)

Kelias i baudžiava
Iš prof. Fr. A. Hayck vei

kalo „The Road to Serf
dom" paruošė dr. B. Kal
vaitis.

(Tęsinys)

Didžioji utopija
Negali būti abejonės, kad dau

guma žmonių demokratiškuose 
kraštuose, kuriuose reikalaujama 
centralizuoto ekonominio veikimo, 
vis dar tebetiki ,kad socializmas ir 
individo laisvė gal būti suderinami 
dalykai. Socializmas jau seniai 
daugelio mintytojų pripažintas 
kaip didžiausias pavojus laisvei.

Retai dabar teatsimenama, kad 
socializmas savo pradžioje buvo 
autoritetinis. Jis prasidėjo kaip 
visai atvira reakcija prieš Prancū
zu Revoliucijos liberalizmą. Pran
cūzų rašytojai, kurie nustatė so
cializmo pagrindus, visiškai neabe- 
jo, kad jų idėjos gali būti įgy
vendintos tiktai stiprios diktatū
rinės valdžios. Pirmasis modernių
jų planuotojų — socialistas Sin Si
mon, skelbė, kad su tais, kurie ne
bus paklusnūs jo siūlomoms plana
vimo vadyboms, būtų elgiamasi 
kaip su galvijais.

Niekas aiškiau nematė, kaip di
dysis politinis galvotojas Tocque- 
wille, kad demokratija yra nesu
derinama konflikte su socializmu 
(1848 m), Jis sakė: „Demokratija 
išplečia individualines laisves, de
mokratija žmogui priduoda jam 
tinkamą vertę, o socializmas tą pa
ti žmogų padaro tiktai agentu, tik. 
tai numeriu. Demokratija ir socia
lizmas teturi tik vieną bendrą žodi.

specifikuoto susitarimo nėra, ir del 
to žmonės, kurie pripažista, kad 
planavimas iš centro yra reikalin
gas, bet neturėdami aiškaus tikslo, 
keliauja kaip tie žmonės, kurie su
sitaria keliauti, bet nenusistate 
kur. Jie nori keliauti ir rezultate 
nė vienas ta kelione nepatenkin
tas. Demokratinės atstovybės ne
gali veikti kaip planavimo ištaiga. 
Jos negali nustatyti taisyklių kiek
vienai smulkmenai — visų tautos 
jėgų tvarkymui — nes veikimo sri
čių skaičius yra labai didelis. Net 
jei kongresas (Amerikoj) galėtų 
žingsnis po žingsnio darydamas 
kompromisus kievienu atsitikimu 
susitarti, dėl smulkesnės schemos 
galų gale nė vieno nepatenkintų.

Demokratiniu būdu sudaryti 
ekonomini planą yra mažiau įma
noma, kaip kad, pavyzdžiui, sėkmin
gai pasiruošti karo žygiui, nes stra
tegijoj tektų neišvengiamai reikalą 
pavesti specialistams.

Ir net jei demokratijai pavyktų 
visas ekonominio gyvenimo sritis 
suplanuoti, tai vis tiek ji susidurtų 
su atskirų sričių suderinimo pro
blema. Atsirastų vis didesnis rei
kalas visa tai pavesti kuriai nors 
atskirai vadybai arba atskiram as
meniui veikti savo atsakomybe.

Reikalavimas ekonominio dikta
toriaus yra charakteringa būsena 
nukrypstant i planavimą.

Tuo būdu Įstatymdavystė suve
dama f pasirinkimą asmenų, kurie 
praktiškai turi absoliučia jėgą. 
Visa tokia sistema krypsta i tokią 
diktatūrą, kurioje vyriausybės še. 
fas laikas nuo laiko tautos balsa
vimu patvirtinamas, bet kurioje jis 
turi visą galią užsitikrinti, kad bal
sai eitų jo norima kryptimi.

Planavimas veda i diktatūrą to
dėl, kad diktatūra yra efektingiau

lygybė. Bet įsidėmėkite skirtumą: 
tuo tarpu, kai demokratija siekia 
lygybės laisvėje, socializmas — su
varžymuose bei pavergime."

Paslėpti šiems įtarimams ir įkin
kyti saVo vežimą i stipriausia politi
ni motyvą — laisves troškimą — so
cialistai pradėjo vis daugiau vartoti 
„naujos laisvės" pažadus. Socializ
mas žadėjo duoti „ekonominę lais. 
vę", be kurios esą „politinė lais
vė" neverta turėti.

Kad si argumentą padaryti Įtiki
nančiu, sopratimui žodžio „laisvė" 
buvo duotas kitas atspalvis.

Šis žodis pirmiau reiškė laisvę 
nuo prievartos, nuo Įsikišamosios- 
arbitrarinės kitų žmonių jėgos. Da
bar jis turėjo reikšti laisvę, išei
nančią iš būtinumo aplinkybių, 
kurias sukuria pati sistema ir ku
rios neišvengiamai apriboja mūsų 
visų pasirinkimo laisvę.

Laisvė šia prasme tai tik kitos 
jėgos arba turto pavadinimas. Tai
gi naujos socialistų laisvės reika
lavimas buvo ne kas kita, kaip se
nas turto padalinimo reikalavimas. 
Kad planuojamoji nauja ekonomi
nė politika duoda daugiau laisvių, 
negu konkurencinė sistema, studi
juojančių šią problemą dauguma 
pamažu nuo šio tvirtinimo atsi
sako.

Bet šis viltingas tikėjimas yra 
ne daugiau, kaip kažkas tai, kas 
stumia Į tą kelią, kuris veda i pla
navimą.

Nors mūsų modemiškų sozia- 
listų didesnės laisvės pažadai tikri 
ir nuoširdūs, tačiau pastaraisiais 
metais vienas stebėtojas po kito 
dėl iš anksto nenumatytų socializ
mo pasekmių Įsitikino, kad yra 
nepaprastas sąlygų panašumas tarp 
komunizmo ir fašizmo.

Rašytojas Petras Drucker 1939 
m. išsireiškė: „Visiškas tikėjimo su
griuvimas, kad laisvę lygybę gali
ma pasiekti per marksizmą, pri
vertė Rusiją keliauti tuo keliu Į 
totalitarinės nelygybės bei nelais- 

I vės visuomeninę santvarką, kuriuo 
paskui nuėjo Vokietija. Fašizmas 
tai būsena, kuri atsirado tada, kai 
komunizmas pasirodė esąs iliuzija; 
o jis pasirodė esąs iliuzija ne tik 
Rusijoj, bet ir priešhitlerinėj Vo
kietijoj.

Nemažiau reikšmingos yra pa
žiūros aukšto rango komunistinio 
bei fašistinio judėjimo intelektua
lų Vokietijoje prieš 1933 m.

Abiejų partijų propagandistams 
yra puikiai žinoma kaip yra leng
va padaryti nują komunistą naciu 
arba atvirkščiai. Komunistai ir na
ciai ginčydavosis daug daugiau, ne
gu su kitomis partijomis, vien dėl 
to, kad jie varžėsi dėl tų pačių 
idėjų, rezervuodami kiekvienas 
sau teisę primesti kitiems retikus.

Praktika Įrodė, kaip artimai jie 
yra giminingi. Abiem yra tikras 
priešas žmogus, su kuriuo jie nie
ko bendro neturėjo, tai seno tipo 
liberalas.

Tuo tarpu kai naciams komu
nistas ir kumunistams nacis, o 
abiem sozialistas buvo tinkama 
žaliava. Jie abu žinojo, kad negali 
būti jokio kompromiso, tarp jų ir 
tų, kurie tikrai individo laisvę.

Tai, kas mums žadama kaip ke
lias i laisvę, iš tikrųjų yra vieške
lis i baudžiavą.

Nesunku pastebėti pasekmes, 
kai demokratija Įsijungė i planavi
mo vėžes.

Planavimo tikslą norima apibū
dinti „bendrosios geroves" titulu, 
bet tai yra perdaug bendra ir 
neaiški sąvoka. Aiškesnio, daugiau 

sias prievartos Įrankis ir kaip toks 
būtinas, jeigu centralizuotą plana- 
vimą plačiu mastu norima atsiekti. 
Nėra jau jokio pateisinimo plačiai 
pasklidusiam įsitikinimui, kad tol, 
kol jėga perduodama demokratiniu, 
būdu, negali būti neribota; tai 
nėra jėgos šaltinis, kuris neleistų 
jai pasidaryti neribota. Kad būtų 
laisva nuo diktatūriškų pažiūrų, ta 
jėga turi būti ribota. Tikroji „pro. 
letariatų diktatūra", nors savo for
ma ir demokratiška, jei pasiryžo 
centralizuotai tvarkyti ekonominę 
sistemą, tikriausiai visiškai su. 
griautų asmens laisvę, kaip kad 
yra padariusios ir visos autokra
tiškos sistemos. *

Individualinė laisvė negali būti 
suderinta su -vieno tikslo vyravimu, 
kuriam, esą, visuomenė nuolatos 
subordinuota. Tam tikrame laipsny, 
je, mes patys patiriame ši faktą 
karo metu, kai subordinacija be
veik kiekvieno dalyko neatidėlioti
niems ir skubiems reikalams yra 
kaina, už kurią mes išlaikome 
laisvę tolimesnio laiko ateičiai.

Madingos frazės, kad tai, ka mes 
išmokėme dirbti karo tikslams, 
tinka ir taikos metui, yra visiškai 
klaidinančios; yra tik laikinas da
lykas paaukoti laisvę tam, kad 
ateityje turėti didesni saugumą, ir 
visai skirtingas dalykas paaukoti 
laisvė ant visados, „planingo ūkio" 
vardan.

Tiems, kurie stebėjo perėjimą iš 
socializmo i fašizmą iš arti, ry
šys tarp tų dviejų sistemų yra 
aiškus.

Socialistų programos realizavi
mas reiškia laisvės sugriovimą. 
Demokratinis socializmas, paskuti
nių kelių kartų didžioji utopija, yra 
paprasčiausiai neįgyvendinamas.

(Bus daugiau)
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A. Grybas
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Lietuva vokiečiu okupacijos metu
c

krašte, kuris, pačių vokiečių 
apskaičiavimu, galėjo išmaitinti 10 
mil. gyventojų. Tuo tarpu truko 
maisto ir 3 milijonams lietuvių. 
Be abejo, tik del to, kad viską, 
kas. oficialių Įstaigų. būdavo 
surenkama, vokiečiai sau pasiim
davo arba sąmoningai neduodavo 
priemonių atsigabenti is ten, kur 
maisto dar būdavo. Tas pats buvo 
ir su pramoniniais gaminiais. Jų 
žinioje esą visi sandeliai buvo 
ištuštinti prekes išgabenant į Rei
chą, o kas dar užsiliko, buvo 
grobstoma jų pareigūnų arba 
ispardavinėjama supludusiems vo
kiečiams. šitas akiplesiskas savęs 
^skyrimas ir kitiems rodoma pa
nieka parodė tikrąjį nacistinių 
okupantų veidą ne tik politiškai 
galvojantiems ir rasistinio im
perializmo ideologiją pazistantiems 
žmonėms, bet ir kiekvienam pras
čiokėliui.

Tad nenuostabu, kad prieš nacis
tinių okupantų užmačias stojo į 
kovą visa tauta. Pasipriešinimo 
akcijai vadovavo iš pradžių atski
rų politinių grupių slaptieji or
ganai, o vėliau visų •šitų gru
pių koaliciniais pagrindais sudary
tas Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. (VLIK). Tiek atski
ros grupes, tiek VLIK j mases 
veikė per savo slaptuosius lai
kraščius. Per juos būdavo is anksto 
perspėjama apie nacistinių oku
pantų naujus planus ir nurodoma, 
kaip kuriuo atveju reikia laikytis. 
Bendra visos akcijos mintis buvo 
tokia. Nacistiniai okupantai ruo
šiasi ir jau yra pradėję lietuvių 
tautos sunaikinimo darbą, tad nė 
vienas lietuvis negali jų paremti 
nei čia Lietuvoje, nei jokio kito
kio jų darbo. Priešingai, visur ir 
visada reikia nacistinei karo ma
sinai kenkti. Mažytei lietuvių tau
tai ginkluotas pasipriešinimas 
reikštu savizudyste, tad tuo tarpu 
tenkintis sabotavimu visų nacis
tiniu okupantų užsimojimų tačiau 
reikia slaptai organizuotis ir pasi
rūpinti ginklų bei šaudmenų, nes 
gali ateiti momentas, kada teks ir 
ginklo griebtis. Tai turėtų įvykti 
tik tada, jei okupantai griebtųsi 
tokiu žygiu, kurie grėstų visišku 
tautos sunaikinimu dar prieš karo 
pabaiga. Kol tie planai dar nevyk
domi, kol tik stengiamasi iš krašto 
kuo daugiau isspausti medžia
giniu gėrybių ir sugaudyti žmonių 
karo maginai, tenkintis sabotažu, 
išsisukinėjimais, slapstymusi. Rei
kia branginti savo jėgas, nes nacis
tinės Vokietijos pralaimėjimas

1941 m. birželio mėn. pabaigoje 
vokiečiai atėjo i Lietuvą Ldidus, 
pasitiki savimi ir tikri ne tik del 
laimėjimo vakaruose, bet ir del 
galutines pergales. Imperialistinio 
nacizmo dvasia buvo persisunkęs 
kiekvienas kareivis.

Su dar didesnėmis pretenzijomis 
atvyko civilines valdžios parei
gūnai, rinktiniai naciai, ištikimieji 
net paties Hitlerio ar jo satelitu 
agentai, Lietuvoje turėję buii rasis
tinio germanizmo pionieriai. Šios 
valdžios galva generalinis komi
saras von Renteln rugpiūcio 5 d. 
pranešė laikinajai Lietuvos vy
riausybei, kad jis perimąs krašto 
administravimą. Kartu buvo pa
reikšta, kad Hitlerio kuriamojoje 
„Naujojoje Europoje“ kiekviena 
tauta gausianti tokią vietą, kiek ji 
busianti nusipelniusi, kiek busian
ti prisidėjusi prie šitos „N. Euro- 

' pos“ kūrimo. Šitokiomis perspek
tyvomis vyriausybės nariai ir visa 
tauta buvo kviečiama i bendra
darbiavimą. Tačiau visa tauta 
puikiai suprato, su kokiais tikslais 
nacistiniai okupantai ir ju valdžios 
galva (kadaise caristines Rusijos 
karininkėlis) v. Renteln su savo 
rudąja kolekcija i Lietuvą yra at
vykę. Del to vyriausybį pareiškė 
prieš savo norą esanti priversta 
savo veikimą sustabdyti, o nuo 
bendradarbiavimo atsisakė. Visa 
tauta taip pat is pat pradžių pra
dėjo griežtą kovą su nacistiniais 
okupantais, savo tikrojo veido net 
neslėpusiais.

Kiekvienas vokietis buvo laiko
mas kažkokiu antžmogiu, kuriam 
senasis krašto gyventojas visur 
turėjo lenktis. Išdidi buvo suplū- 
dusi rudųjų sakalų gauja; jų dar
bas okupuotajame krašte buvo 
prilygintas fronto kario darbui. 
(Taip buvo traktuojami net prie 
administracijos nepriklausę kolo
nistai, apdovanoti ūkiais ar ko
kiomis įmonėmis. Jie, mat, buvo 
rinktinės vokiskumo sėklos, turė
jusios sudaryti pagrindą ateities 
germanizacijai). Jie įsikūrė sau 
atskiras krautuves, atskiras ka
vines, retoranus, kirpyklas, net 
atskirus vagonus traukiniuose. Ju 
maisto korteliu davinys bent 3 — 4 
kartus didesnis už vietos gyven
toju korteliu normas. Be to, jie 
pagal savo korteles visuomet 
gauna viską, kas jose pažymėta, 
o vietos gyventojai didelę metu 
dali vien tik duonos normas dar 
galėdavo šiaip taip gauti. Kai kur 
ištisomis savaitėmis mėsos nebū
davo. Ir tai buvo žemės ūkio

Ukmergės Valstybinį Gimnazija

Baisi ir daug nerimo sukelianti 
buvo deportacija darbams i Vo
kietiją. Bendras šūkis buvo, kad 
visi turi likti savo krašte, kad kiek
vienas atskirai ir visi bendrai 
išvežimus turi sutrukdyti. Tad visi 
nuolat budėjo ir slapstėsi. Ypa
tingų nuopelnų šioje kovoje turėjo 
savivaldybiniai organai ir lietu
viškoji policija. Kadangi vokiečiai 
savos policijos krašte per maža 
turėjo, tad žmones sugaudyti 
išakydavo lietuviškai policijai. 
Šioji pirmiausia perspėdavo visus 
paliečiamuosius, o po to jau vyk
davo gaudyti ir, žinoma, nieko 
„nerasdavo". Tuo budu nė viena 
planinga deportacijos akcija vo
kiečiams Lietuvoje nepasisekė, 
Tada jie griebėsi kitokių prie
monių. Paleisdavo per kraštą 
specialius kariuomenės būrius, 
gaudydavo apstodami turgus, 
teatrus, pramogų vietas, net 
bažnyčias, ant kelių ir gatvėse.

Panašiai buvo ir su ūkininkams 
uždedamomis rekvizicijomis. Ūki
ninkai jų duodavo tiek mažai, kad 
žemės ūkio gaminius dirbančios 
pramonės (Maisto, Pienocentro, 
Lietuvos cukraus fabrikų) metinė 
produkcija tesiekė vos 20 — 25% 
taikos meto produkcijos. Ne- 
gelbstint nei įkalbinėjimams, nei 
pažadams, nei grasinimams, na
cistiniai okupantai paleido po 
krasta siaubą kėlusius baudžia
muosius būrius, o Vilniaus Srities 
komisaras Wulf, pats važinėdamas 
po sritį, iš dažno valsčiaus po 
keletą rekvizicijų neduodančių 
ūkininkų sušaudė. Taip jo spren
dimu buvo sušaudyti 52 ūkininkai. 
Žinoma, rekvizicijų surinkimd 
punktuose keletą dienų Po to ūki
ninkų daugiau suvažiuodavo, ta

neišvengiamas, o tada mums pa
tiems teks imtis krašto gynimo ir 
nepriklausomos valstybės atstaty
mo darbo. Tad turi būti išsaugotas 
kiekvienas lietuvis, kiekvienas turi 
likti savo krašte. Taip pat turi 
būti išsaugotas ūkis. Kiekviena 
ekonominė gėrybė, atiduota vo
kiečiams, atitolina jų pralaimė
jimą užtęsia mūsų vergiją. Nacis
tinių okupantų uždedamos prie
volės ir naštos gali būti vykdomos 
tik tiek, kad išvengtum visiško 
sunaikinimo. Visi padeda sa
viškiams, niekas tenedrįsta pasi
tarnauti okupantams.

Šitie šūkiai stebėtinai darniai 
buvo vykdomi visos tautos. Visos 
nacistinių okupantų pastangos 
įtraukti Lietuvą ■ karo masiną ne
davė jokių vaisių. Pvz., nuo pat 
pirmųjų okupacijos dienų jie dėjo 
didžiausių pastangų suorganizuot 
lietuviškus ff dalinius, tačiau per 
visus 3>/s metų jų nebuvo suor
ganizuota • nė vieno. Vokiečiai 
skelbė Lietuvoje 4 mobilizacijas, 
tačiau visos pasibaigė fiasko. 
Slaptosios spaudos perspėtas, 
jaunimas nėjo. Niekas taip pat 
nėjo i „arbeitsdienstą“, ir Lietu
voje buvo uždrausta „arbeits- 
diensto" tarnybos neatlikusius 
abiturientus priimti i ankstąsias 
mokyklas. Bet bendru mokyklų 
vadovybės ir jaunimo sutarimu 
išeitis buvo rasta. Abiturientai 
stojo i universitetus kaip laisvi 
klausytojai, brandos atestatu 
nerodydami. Visi buvo tikri, kad, 
kai jie studijas baigs, „tūkstant
metis“ Hitlerio Reichas jau bus 
seniai savo dienas baigęs. Kai 
itūže naciai 1943 metais kovo mėn. 
visas aukstasias mokyklas uždarė, 
jos dirbo slaptai. į 

čiau po kurio laiko ir vėl buvo 
tuščia.

Lietuvių tauta ir negalėjo kitaip 
elgtis. Ji negalėjo remti savo 
duobkasių, kurių tikslai buvo 
aiškiai žinomi ir net neužmaskuo
tai pradedami vykdyti dar karo 
metu. Taip visiems buvo žinomas 
didžiulis karo dalyviams išdalinti 
skirtas žemės fondas, sudarytas 
iš sovietinės santvarkos metu na
cionalizuotų dvarų ir žemių, likusių 
be savininkų. Iš tų dvarų bent po 
vieną jau buvo pasirinkę aukštieji 
nacių pareigūnai, o kai kuriose 
žemėse buvo jau Įkurdinti pirmieji 
kolonistai, dažnai išmetant sa
vininkus lietuvius, Buvo taip pat 
žinomas rytu fronto kariams skir
tas vad. Hitlerio fondas prekybos 
įmonių, j kuri buvo paskirta 30% 
visų parduotuvių. O visos pra
monės įmonės buvo verčiamos 
dirbti su nuostoliais, nes gaminių 
kainoš buvo nustatomos tokios, 
kad negalėjo padengti gamybos 
kainų. Ir tai tam, kad įmonės 
prasiskolintų specialiai tam rei
kalui įkurtam vokiškam bankui, 
kad po karo jos visos iau būtų 
jo kišenėje. Aiškiai taip pat buvo 
matyti ir kuliurinio gyvenimo 
ardymas. Pagal nacistinių oku
pantų užsimojimą lietuvių tauta 
ateity, turėjo virsti ju vadinamu 
„bauernvolku", valstiečių minia 
be inteligentijos. Tam turėjo 
būti pravesta ir pagrindinį švie
timo reforma. Ačiū Dievui tik kad 
jų aparatas, sudarytas iš visrkai 
neparuoštu žmonių, savo aukštose 
vietose atsidūrusių tik dėka stip
riu ryšių partijoje' (pvz., kepėjai, 
kirpėjai, krautuvių pardavėjai), 
nesugebėjo tinkamai funkcionuoti 
ir leidosi apstatinėjamas.

kertes ligi kitos. Pagaliau i kiemo 
grindini jis smarkiau sutrenkia sa
vo geležinėmis kulnimis ir pradeda 
kosėti. Tik dabar Erika atsimena 
ji, atšoksta lango durelė, pasirodo 
jos maža ranka, ir meta ji i kiemą 
kelis žodžius, kaip atliekamą duo
nos žiauberėlę:

— Ar jums labai šalta? Žiūrėki
te, pone Hansai, malkas jūs galit 
palikti prieangy, ir eikit namo. Tik 
jūs nepykit. Supraskit mane, aš tu
riu dar pamoką.

— Ne, man visai nešalta. Laiko 
aš turiu, galiu palaukti. Sakyk, ar 
ilgai būsi dar užimta?

Bet jos maža ranka tuoj įsitrau
kia vidun, ir lango durelė užsitren
kia. Vargšas Hansas! Padūkusi vy
ro kantrybė ir neapsakoma širdies 
gelmė.

Jos kambarėly šilta. Čia geriau, 
negu ten, tame temstančiame kie
me.

— Ne, vis dėlto tavo širdis kar
tais labai kieta. Na, tik pagalvok, 
Erika, apie jį, tą Hansą, kurio visi 

i ateities tiltai jau sudeginti. Turė

Stasius Būdavas

Erikos saulėtekis
Is ruošiamo romano
„Žmonės be namu“

Vargšas Hansas!
Stypinėja jis po kiemą, kaip 

pertrūkęs šuo, ir dairosi i jos 
langą. Sušalo jis po ta sena nudi
lusia kario miline ir traukiasi i ku
prą. Čia pat guli nemažas maišas, 
pliauskelių ir medgalių prikimštas, 
kuri jis kiekvieną dieną atitempia 
iš amerikiečių viralinės.

Į kiemą jau leidžiasi gruodžio 
vakaras. Pro tarpuvartę kvėpuoja 
šaltas vėjas ir gainioja seno laik- 
kraščio skiautę.

Ką tik i Reino slėnius atėjo žie-. 
ma. Sumetė i upę ji šnabždanti 
ižą, iš anapus kalnų atnešė čia 
sunkų debesi, judina jį ir beria 
mažas snieguoles, baltas ir švel
nias, kaip angelo sparnų plunksne
lės.

Mindžioja jis kiemą ten ir atgal, 
skaičiuoja atstumus nuo vienos j

nė. Siauroj kaktoj susimeta smul
kios raukšlelės:

— Mano mielas, tu klysti, labai 
klysti. Ne, tu dar nesupranti mūsų 
— mes nesame drąsios, tik prak
tiškos, nes gyvenimas mus taip pri
verčia. Ir paklusnios, labai paklus, 
nios... Bet kam aš tau kalbu, juk 
tu pats matai.

Valandėlę jie tyli ir sklaido gra
matikos lakštus.

— Erika, pasikalbėkim mudu at. 
virai. Sakyk, kodėl paskutiniu me
tu tu nebežiūri mano klaidu? Kaip 
aš apsileidau, kokie klaikūs tie 
mano vokiški sakiniai! O klaidų, 
klaidų... |

— Kokių klaidų? Tu jau tari ir 
kalbi kaip tikras vokietis. Bet ne, 
pasakysiu tau atvirai, prisipažinsiu 
be išsisukinėjimų. Ne, aš jau ne
besu tokia, kaip pirma. Ir tavęs 
mokyti aš jau nebegaliu, nebeturiu 
valios. Nebe vaikas esi, tu ir pats 
gali suprasti, kodėl taip atsitinka.

i Kai mūsų širdys pasidaro jau per
daug paklusnios, mes, moterys, ne. į 
betenkam išminties, mes nieko ne- į

tumei nors truputi, nors dėl man
dagumo ji suprasti, atjausti.

— Ak, mielas Dieve! Kad tu ži
notumei, kaip jis man įkyrėjo! Juk 
kiekvieną dieną, pagalvok, jis try
pia mano laiptus ir šniokšdamas 
tempia tuos rąstgalius. O paskui 
tie kvaili pasikalbėjimai.. .

— Bet jis juk žmogus. Be to, jis 
tavo tautietis. Jau vien dėl patrio. 
tizmo...

— Ak, tas patriotizmas! Užteks, 
Petrai, nebekalbėkim! — Jos mažas 
delnas užspaudžia jo bumą, ir Pe. 
tras Mankus turi tylėti.

Bet ne, savo delniuke ji vėl ati7 
traukia nuo jo veido, ir dabar abi 
jos rankos krinta ant jo pečiu, gal
vą įremia Į krūtinę ir atsipraši-i 
nė ja:

— Petrai, tu nepyk, aš jau per
daug drąsi su tavim ...

— Na, man tas visai ne naujie
na: juk visos Reino dukterys drą- , 
sios. i

Dabar jos galva staiga išsitiesia, i 
kaip atsipalaidavusi medžio viršū

bemokom, o tik klausom, klausom 
ir ... pasiduodam.

Ten, už duru, laiptais lipa sunkūs 
vyriški žingsniai.

— Girdi, Erika, ten eina kažkas. 
Tur būt, Hansas. Ne, mes negalim 
būti tokie egoistai. Aš turiu tave 
palikti. Bent valandėlę ir su juo 
pasikalbėk. Būtinai.

— Dėkui už pamokymą, — jos 
balsas truputi sunerimęs ir dreba. 
— Aš ne tokia, kaip kitos. Save 
atiduodu tik vienam. Tokia mano 
širdies filosofija.

— Tavo filosofija graži ir kilni, 
aš džiaugiuos, bet vis dėlto ...

I duris pabeldžia tyliai ir atsar
gini. v .

Petras Mankus pakviečia įeiti. 
Prasiveria durų tarpelis, ir ten 
sušveplena Hansas:

— Kažin, jei aš taip tas malkas 
vidun įneščiau? Iš prieangio gali 
kas nors pasiimti. Kaip tu manai, 
Erika?

— Bet prašau vidun, pasikalbė
sim, jūs sušalot, — kviečia jį Man. 
kus.

(Bus daugiau)
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A. Žalinkevičaitė

Kauno Valst.
Dramai 25 metai

1920 metų gruodžio 19 diena — 
rodos, vakar tai buvo. Kaip sun
kus sapnas, miglose skęsta dabar
tis. Išryškėja seniai prabėgusios 
dienos, seniai bematyti veidai. 25 
metai! Koks tai mažytis lašas am
žinose laiko srovėse ir kokia tai 
reikšminga dienų grandinė, pilna 
laimėjimo, džiaugsmo ir suklupi
mo sielvartų paskiro žmogaus me- 
ninko gyvenime! Pirmieji to at
mintino spektaklio dalyviai, spek
taklio, kuris |ivyko 1920 m. 
gruodžio 19 dieną ir yra laikomas 
valstybinės dramos pradžia, — O. 
Kurmytė, A. Vainiūnaitė, T. Vai
čiūnienė, P, Kubertavicius, V. Di
neika, J. Stanulis, A. Vanagaitis, 
V. Steponavičius — pasiliko ižieb. 
to aukuro sargyboje. Gal kuri 
nors to spektaklio dalyvi esu pa
miršusi paminėti, teatleis man jie, 
nes programos neturiu po ranka, 
o man pačiai, deja, neteko būti 
tos pirmosios srovės lašu, pirmuo
ju pamatų akmeniu. Mane atnešė 
antroji, vadinamoji „sutkininkų", 
banga.

Vienas stambiausiu mūsų valsty
binės dramos šulų tai a. a. Juozas 
Vaičkus. Dar Petrapily, būdamas 
valstybinės dramos studijos (Alek. 
sandrinskio teatro) studentu, šis 
atkaklus žemaitis suburia gražu 
lietuviško jaunimo buri ir pradeda 
lietuviškojo dramos meno darba. 
Nepriklausomai Lietuviai besiku- 
riant, jis parsiveža savo studija 
Lietuvon ir čia Skrajojamojo Juo
zo Vaičkaus Teatro vardu aplan
ko didesnę dali Lietuvos mieste
lių. Jo mokyklos mokiniu grupė ir 
sudaro tą kertini akmeni mūsų 
valstybinės dramos pamatu. Žy
miausi jų yra: O. Kurmytė, A. 
Vainiūnaitė, P. Kubertavicius, J. 
Stanulis, J. Mačinskas.

Antras mūsų valstybinės dramos 
šulas tai a. a. Konstantas Glinskis. 
Jis taip pat dar Petrapily prieš 
pirmąjį pasaulini karą suburia 
gražų lietuviškojo jaunimo rateli 
ir ruošia vaidinimus. Kaip ir J. 
Vaičkus, K. Glinskis parsigabena 
savo studiją Lietuvon, ir čia pir
mais nepriklausomybės metais ji 
veikia K. Glinskio Vilniaus Dra
mos Teatro Studijos vardu. Iš Vil
niaus jis persikelia Kaunan, ir čia 
kuri laiką veikia greta du dramos 
teatrai: J. Vaičkaus ir K. Glinskio. 
Jie lyg ir rungtyniauja tarp saves, 
bet ilgainiui sudaro viena teatra. 
J. Vaičkui išvykus Amerikon, K. 
Glinskis jau vienas paima Kauno 
dramos teatro vairą i savo ran
kas. Ši periodą galima pavadinti 
pirmuoju skaidresniu Kauno dra
mos teatro blykstelėjimu. Kaip ir 
Vaičkus, Glinskis paliko visą 
pleadą mokintų. Žymesnieji: Z.

Scena iš V. Krėvės „Šarūno"
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Scena is St. Santvaro „Kaimynų"

Arlauskaitė (pradėjusi teatro dar- į Čia tenka dar paminėti Kauno Į Kauno valstybinės dramos žydė- 
bą dar Petrapily), G. Jakaviciūtė [dramos aktorius, dirbusius beveik Įjimo laikotarpiu tenka laikyti A.
Ks. Dauguvietytė, S. Jokna, S. Cai- nuo jos isikūrimo dienos, bet ne- Olekos-Zilinsko direktoriavimo ir 
kauskas. Į priklausiusius nei Vaičkaus, nei1 režisavimo metus. Atvykęs iš

Greta Vaičkaus ir Glinskio ten-

Iš jaunųjų režisierių gabiausias 
pasirodo R. Juknevičius, žybteli

vių teatro kūrėją —

| priklausiusius nei Vaičkaus, nei režisavimo metus. Atvykęs
: Glinskio nei Sutkaus mokyklai. Tai Maskvos dailės teatro, persisun- 

ka^pastatyti ir trečia žymu lietu- iš Petrapilio atvykęs Jurjevo mo- kės jo tradicijomis, jis atnešė 
a - Antana Sutku. j kinYs s- pilka> iš Maskvos dramos musų teatrui visai naują dvasia, 

Jis teatro darba" pradėjo prieska- į studijų grižusi O. Rymaitė, Jurgis ikvepė noro dirbti, sudarė nepa
žiniame Kaune, mėgėjų trupėje, Petrauskas, J. Laucius. Kiek vė- prasta pakilimo nuotaika. Gabus 
drauge su O Rymaite, žymiausia Į liau. berods, i antrą Kauno vai- režisierius ir mokantis įžiebti mo- 
pirmųjų Kauno dramos sezonu ar. stybinės dramos sezoną, atvyksta kiniuose entuziazmo liepsna mo-luju ivauiiv mauius scluuu ai- ---- _ _ ■ • „

>. Savo teatrališka išsilavini- Į iš Petrapilio akt. I. Tvirbutas, o is
Maskvos — A. Kupstas ir F. Sipa.
vičius.

pirmųjų Kauno dramos sezonų ar
tiste. .v——-1L.11_.2- -
ma igijęs karo metu Maskvoje Ko. 
misarževskio teatre, grižes Lietu
von, įsteigia privatų dramos tea
trą, pavadintą Tautos Teatru, vė
liau paversdamas ji Dramos Studi
ja. Vienas didžiausių A. Sutkaus 
nuopelnų tai ir bus kaip tik toji 
dramos studija. Tai vienintelė Lie
tuvoje rimta dramos studija, davu. 
si valstybinei dramai visa eilę kū
rybingai pajėgių aktorių.

Žymiausi A. Sutkaus mokinių, 
dirbusių ir dar tebedirbančiu Lie
tuvos dramos teatruose, yra: J. 
Oškinaitė, P. Pinkauskaitė, E. Bin, Rutkauskaitė, Lietuvaitytė, Grike, 
dokaitė, Nr. Vosyliūtė, N. Jura- Į vičiūtė, Zdanavičiūtė, Bačiulytė, 
šūnaitė, A. Žalinkevičaitė, H. Ka- Br. Kurmytė, Petraitis, Monkevi- 
činskas, J. Siparis, K. Juršys, M. čius, Mackevičius, Šimkus, Jurašu. 
Chadaravicius, J. Rudzinskas, Der- nas, Radzevičius, E. Vaičiūnas, 
kintis, K. Inčiūra. 1 Šimkūnas, Kernagis.

Gausiausias savo pastatymais, 
prieškariniais (1914—1918) laikais 
visai nedirbės lietuviu scenos dar
bo — rež. B. Dauguvietis. Jo nuo
pelnai itin dideli lietuviškajai dra
maturgijai, nes jis energingiausiai 
griebėsi lietuviškų veikalu staty
mo. B. Dauguviečio produktingu- 
mas kartais tiesiog stebinantis. Jis 
irgi davė Lietuvos dramos teatrui 
visą eile naujų aktorių. Jų tarpe 
žymiausi: Juodytė, Jackevičiūtė,

savo pastatymu A. Jakševičius.
Atgavus Vilnių, pats dramos ka

mienas atskyla ir persikelia Į Vil
nių su šiais aktoriais: Vaičiūnie
ne, Mironai te, Juodyte, Kymontai. 
te, Grikeviciute, Blynaite, Ks. Dau
guvietyte, H. Kačinsku, Palubinsku, 
Škėma, Chadaravicium, Gustaičiu, 
Kernagiu ir kit. Su jais režisieriai: 
Juknevicius, Jakševičius ir Luko
šius. <

Ateina bolševikmetis. Nieko kū
rybingo jis Kauno dramai neatneša.

Atūžia karo audra. Priverstas 
pasitraukti iš teatro B. Dauguvie
tis. Vegetuojama. Režisūros darbo 
griebiasi Kubertavicius, Dineika ir 
Pilka. Atkeliamas, iš Vilniaus at
gal meno vadovo ir režisieriaus 
pareigoms J. Monkevičius. Jis pil
nas gerų norų ir jauno entuziaz
mo. Įsteigia dramos studiją akto
rių sąstatui papildyti ir bando 
statyti rimtų klasikinių veika
lų. Nors tai ir gabi jėga, bet iki 
Glinskio pastatymų lygio nepa
kyla. Gal būtų ir daug ka davęs, 
bet žiauri plėšiko ranka nutraukia 
jo gyvybės siūlą. Griebiasi reži
sūros darbo Kubertavicius. Prity
ręs aktorius, bet ne režisierius.

Baigiant tenka dar pažymėti, kad 
Kauno dramai yra talkininkavęs 
prof. B. Sruogos Įkurtas teatro se
minaras. Daug nusipelnė teatrui 
buvę jo direktoriai: rašytojas J. 
Savickis, muz. V. Zadeika ir kiti; 
o taip pat ir mūsų dailininkai: 
Ušinskas, Galdikas, Gudaitis, Trui- 
kys, Andriušis, Kulakauskas, Ja- 
nušas, Dobužinskis, Dubeneckis, 
Didžiokas ir kiti.

Kaip dabar klostosi Kauno Val
stybinės Dramos darbo kelias, sun- 
Įku pasakyti. Mes, išblaškytieji po 
'svetimu dangum, linkime sukaktu- 
vininkei bent išsaugoti tai, ką ji 

| per tą trumpą amžių yra pasieku- 
į si. Tikėdamiesi kada nors, vėl grL 
Įžę, petys i petį stoti su pasiliku- 
jsiais po blankiuoju Lietuvos dan
gum i kūrybini darbą, šiandien juo 

I didesniu pasiilgimu pasigendame 
[to brangaus, tiek daug džiaugsmo 

__r___  r-j--, ,__ r____________ ir liūdesio ir nepamirštamo tau- 
J. Rudzinskaitė, A. Škėma, Valiu-' tinio pakilimo valandų mums su
kas, A. Brinką, K. Vasiliauskas. , teikusio, Kauno Dramos Teatro.

kytojas, jis pakele drama i iki tol 
jai nepasiekiamas aukštumas.

Prie Olekos-Zilinsko buvo įkur
tas Šiaulių dramos teatras, vėliau 
perkeltas i Klaipėda ir paskui vėl 
grižęs i Šiaulius. Didžiausi nuo
pelnai čia priklauso J. Stanuliui, 
šio teatro direktoriui. Iš aktorių 
paminėtini: Pinkauskaitė, Dauba- 
raitė, Rutkauskaitė, Bindokaitė, 
Jackevičiūtė, Tvirbutas, Krameris, 
Rudzinskas ir Juršys.

Pasitraukęs iš direktoriavimo, 
Oleka-Žilinskas Įkuria Jaunųjų 
Teatrą ir po dvieju vykusiu prem
jerų vėl grižta i Kauno Valstybi
nę Drama atsivesdamas visą buri 
savo mokiniu. Jų žymiausi: Ky- 
montaitė, Kalinaitė, Mažeikytė, J. 
Palubinskas, Juknevičius, a.a. Jak. 
ševičius, Grybauskas, Semaška, 
Lukošius, Gustaitis, Zulonas, Na
kas, Kaštaunas.

Nežiūrint naujų jėgų bangos, 
dramos žydėjimo laikotarpis lyg ir 
užsibaigia. Dirba visi, bet nebera 
to dvasios pakilimo. Oleka-Ži
linskas išvyksta Amerikon, Glins
kis mirtinai atsigula, o Sutkus iš 
teatro pasitraukia. Dramai ateina 
sunkios dienos. Pasilaikiusi kuri 
laiką sustingimo taške, ji pa
mažu ima slinkti žemyn. Vienas 
režisierius, vietoj pasitraukusiu 
keliu, turi lopyti senus ir ruošti 
naujus pastatymus. Kiek galėda
mi, nauji režisieriai bando talki
ninkauti besiblaškančiam darbo 
sūkury Dauguviečiui. Vienas pro- 
duktingiausįu režisieriu, ikures 
visa eilę studijų, tai Fedotas-Sipa- 
vicius. Jo studijos davė tokias 
stiprias pajėgas, kaip M. Mironaitė
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Amerikos Lietuvių Kongresas
Kaip jau visiems žinoma, Ame

rikos Lietuvių Kongresas Čikagoje 
tęsėsi tris dienas — lapkričio 29 
ir 30 d. d. ir gruodžio 1 d. Ji su
šaukė Amerikos Lietuvių Taryba, 
jame dalyvavo visų JV ir Kanados 
patriotinių lietuvių organizacijų 
atstovai. Visi buvę nesutarimai 
tarp Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir Lietuvių Misijos, kuri siūlė su
važiavimą Šaukti Vašingtone, bu
vę išlyginti lapkričio mėn. vidu
ry, ir Amerikos Lietuvių Kongre
sas pavirto ne tik forma teisėtiems 
lietuvių reikalams išreikšti, bet 
ir didinga užsienio lietuvių vienin
gumo ir kovos už Lietuvos laisvę 
demonstracija.

Į kongresą suvažiavo apie 700 
atstovų iš įvairių krašto vietų ir 
Kanados. Posėdis atidarytas 11 
vai. Lietuvos vėliava įnešama ir 
pastatoma šalia JAV vėliavos. 
Sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai. 
Kongresą atidarė dr. Draugelis, 
Čikagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas. Po trumpos atidarymo kal
bos pirmininkavimą perdavė Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirminin
kui L, Šimučiui. Kongreso prezi- 
diuman išrinkti: pirmininku L. Ši
mutis, vicepirmininku W. P. Laukai
tis, Kriaučelis, Gugienė ir kt. Se- 
kretoriatan iėjo dr. P. Grigaitis, 
St. Vitaitis, Ant. Vaivada ir Poš
kienė.

Priešpietinėje sesijoje neseniai 
iš kariuomenės grįžęs leitn. Ant. 
Vaivada kongresui padarė prane
šimą apie lietuvių pastangas at
gauti nepriklausomybe ir apie da. 
babartine tremtinių būkle Vakaru 
Europoje. Popietinėje sesijoje kon
gresą sveikino ir kalbėjo Charles 
Rozmarek, vienos įtakingiausiu 
lenkų organizacijų pirmininkas. 
Jis pabrėžė, kad lenkai tęs kova, 
kol kraštas bus visiškai laisvas, ir 
kad lenkų kova yra ne tik už Len
kijos, bet ir už Lietuvos laisve.

„Naujienos" lapkričio 30 d. rašo, 
kad kongresą sveikino visa eilė 
įtakingu JAV Kongreso narių, gu
bernatorių ir organizacijų vadu, 
būtent: McCormak, JAV At
stovu Rūmu demokratų partijos 
lyderis, gauta telegrama iš sena
toriaus Walsh. Toliau telegra
momis sveikino Kongreso atsto
vai: Martin Gorski, Daniel 
I. Flood ir Gordon. Vienas 
įtakingiausių senatorių, Arthur 
Vandenberg, taip pat sveiki
no kongresą. Toliau laikraštis 
rašo, kad telegramonis sveikino: 
Maryland valstybės gubernatorius 
O' C o n n o r, Ohio valstybės gu
bernatorius L a u s c h e, Massa- 
chusets gubernatorius Tobin, 
žymusis respublikonu lyderis H e- 
rold Stassen. Illinois valsty

bės gubernatorius Dwight H. 
Green ir Čikagos kataliku arki
vyskupas Samuel A. Stritch 
asmeniškai atsilankė i kongresą 
ir pfsveikino jo dalyvius.

Toliau svėikino: Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, Prancūzi
joje gyvena lietuviai, D. Britani
jos ir Škotijos lietuviai, Šveicari
joje gyvenančiu lietuvių vardu 
ministeris dr. J. Šaulys.

Pirmąja posėdžio diena iš ryto 
pasakė kalba Lietuvos konsulas 
Čikagoje Daudzvardis, o pietų i 
kongresą atvyko ministeris Zadei- 
kis. Tik ka atvykęs iš Europos E. 
Seibutis padarė platu pranešama 
apie šio karo metu lietuvių išken. 
tetas okupacijas.

Sveikinimais JAV Kongreso at
stovai, gubernatoriai ir įvairių or. 
ganizaciju vadai parodė daug sim
patijų Lietuvai ir lietuviu tautai 
ju likiminėje kovoje. Konsulas 
Daudzvardis, ministeris Zadeikis, 
E. Seibutis ir Vaivada savo kal
bose nurodė didžiuosius tautai ir 
kraštui gresiančius pavojus, tuo 
tarpu dr. Draugelio ir L. Šimučio 
kalbose buvo pabrėžtas ir užak

centuotas reikalas visiems lietu
viams patriotams, be partinių ir 
idėjinių skirtumų, asmeniškumų ar 
išskaičiavimu, atiduoti visas jėgas 
didžiajam reikalui — lietuvių tau
tos laisvės ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymui. Pirmąją dieną 
kongresas priėmė rezoliucija JAV 
prezidentui Trumanui ir pasiuntė 
ją tą pačia dieną, primindamas ve
lionio prezidento Roosevelto pa
darytus ir jo, prezidento Trumano, 
pakartotus pasižadėjimus maiųjų 
tautų laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo reikalu ir prašydamas 
daryti viską, kad pažadai neliktų 
tik pažadais.

Antroji kongreso diena pradėta 
Kanados lietuvių sveikinimais. 
Montraelio Lietuvių Tarybos pir
mininkas Navickas, sveikindamas 
kongresą, pareiškė: „Žvaigždėtoji 
vėliava teatneša pasauliui laisve, 
kad mūsų broliams nereiktų ver
gauti Sibire." Toronto Tarybos 
pirmininkas pareiškė, kad kova 
turi būti tęsiama, iki Lietuva bus 
laisva.

Pulk. Grinius, kalbėdamas kon
greso dalyviams apie lietuvių ko
vas už laisve, pareiškė, kad Kau
ne, Karo Muziejuje, yra teisingai 
parašyta: „Amžiais kovoję, laisvę 
laimėjom per aukas ir pasišventi
mą". Vokiečiai darė dideles pa
stangas sukurti lietuvių ginkluotus 
vienetus prieš sovietus. Vokie- 
čiams Belgijoje pavyko i tokius 
vienetus sutraukti 60.000 vyrų, 
Prancūzijoje apie 100.000, bet Lie
tuvoje nacių planai visiškai nepa. 
sisekė dėl nepalaužiamo lietuvių 
atsparumo. Lietuvoje demokrati
niais pagrindais susidarė Vyriau
sias Išlaisvinimo Komitetas, kuris if 
tebevadovauja kovai už laisvę.

Illinois gubernatorius D. H. Green, 
kalbėjęs Amerikos lietuvių kon

grese

Lietuva prieš savo sąžine, prieš 
istoriją, pries visą pasauli išliko 
švari — ji nesidėjo prie agresorių.

Adv. Jurgėla rezoliucijų komisi
jos vardu pasiūlo kongresui priim. 
ti rezoliuciją, kurioje pabrėžiamas 
lietuvių tautos skirtingumas nuo 
slavu tautų ir primenamos lietu
viu kovos dėl laisvės. Be to, pri
menami mūsų didžiųjų kaimynų 
padaryti pareiškimai ir garantijos 
Lietuvos laisvės reikalu ir jų įsipa
reigojimai nesikišti i mūsų vidaus 
reikalus. Primenamos mūsų tautos 
kančios okupacijų metu ir prašo
ma leisti Lietuvoje pravesti rinki
mus, prižiūrint JAV ir D. Britani
jos atstovams. Lietuva turi būti 
priimta i Jungtinių Tautų tarpa. 
I Lietuva tuii būti atidarytas ke
lias JAV spaudai, Raudonajam 
Kryžiui, JAV šalpos organizaci
joms, tremtiniams iš Sibiro ir 
Europos. Rezoliucijoje primenama, 
jog Amerikos Lietuvių Kongresas

Amerikos lietuvių kongreso, Įvykusio 1945. XI. 29 — 30 ir XII. 1 d. d. Čikagoje, bendras vaizdas

nesigailės jėgų ir nesiliaus toliau 
kovoti, kol bus pasiekta Lietuvos 
laisvė.

Diskusijų metu „Lietuvos Žinių" 
red. St. Sabaliauskas pareiškė, kad 
lietuviai visomis priemonėmis turi 
remti JAV vyriausybę, kadangi 
Amerikos politika yra Lietuvos 
laisvės politika. Toliau jis kalbėjo 
lietuvių vienybės reikalu.

L. Šimutis taip pat plačiai kal
bėjo lietuvių vienybės reikalu.

Po to kongresas priėmė dar vie
ną rezoliuciją, kurioje dėkojama 
toms valstybėms, kurios pripažista 
lietuvių tautos teises ir laisvę. 
Valstybių sąrašas ilgas.

Toliau, kongresą sveikindamas, 
žymus Amerikos lietuvių veikėjas 
teisėjas J. Zuris pareiškė, jog jis 
kongrese tik todėl ,kad jo mintys 
sutampa su mintimis šių lietuvių, 
atstovaujančių didžiajai Amerikos 
lietuvių daliai ir siekančiĮų vie
nintelio tikslo — Lietuvos laisvės. 
J. Zuris pabrėžė, kad Čikagos lie
tuviai Amerikos valstybei karo 
reikalams iš savo tarpo už bonus 
sumokėjo apie 25 mil. dolerių, 
Amerikos lietuvių sūnūs įvairiuo
se frontuose kariavo už visų tau
tu laisve, taigi ir už lietuvių tau
tos laisvę. Karas baigėsi, aukų 
fronte nebeužteko Lietuvos lais
vei, reikia kovu už Lietuvos lais
ve taikoje. Kieta valia ir nepalau
žiamas darbas verčia kalnus. 
Mums, lietuviams, lieka tik viena: 
dirbti ir kovoti, o toks suvažiavi
mas bus ir antras, tik ne Čikago
je, bet nepriklausomos Lietuvos 
senoje sostinėje Vilniuje.

Dr. P. Grigaitis padarė praneši
ma apie Tarybos svarbiausiuosius 
darbus. 1940 m. i-vairių JAV lietu
viu grupiu bendras žygis buvo — 
kelionė i Vašingtoną. Tas atsilan
kymas pas velioni prezidentą 
Rooseveltą dar labiau išryškino 
reikalą bendrai visoms grupėms 
dirbti Lietuvos atstatymo darbą.

1943 m. sausio 8 d. Įvykęs su
važiavimas New Yorke davė nau
ją akstiną Tarybos veiklai. Veiki
mui finansuoti buvo sudarytas 
bendras iždas. Netrukus buvo su
šaukta Pittsburge didžioji Ameri
kos lietuviu konferencija. 1944 m. 
po konferencijos laimėjimų buvo 
įsteigtas Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas, tais pačiais metais 
įkurtas Lietuvių Amerikiečių In
formacijos Centras.

Per Tarybos LAIC iždą perėjo 
apie 40.000 dolerių, o su šio kon
greso pajamomis — gerokai bus 
perviršytas numatytas planas, ka
dangi surinkta 50.000 dolerių Lie
tuvos gelbėjimo reikalams.

Kiekvienu pavojingesnių mo
mentu buvo siunčiami memoran
dumai vyriausybei ir delegacijos i 
Vašingtoną.

1945 m, Amerikos Lietuvių Ta
ryba turėjo du suvažiavimus. 
Taryba Įteikė valstybės ir karo

Jonė Navickaitė

Tremtiniu ilgesys
Visais užpustytais takais ir takeliais 
Brenda namo tremtinių ilgesys.
Prie tėviškės vartų parpuolęs ant 

kelių, 
Pravirksta ... Kas ji vidun papra

šys? ...

Niekas nemato parpuolusio ilgesio. 
Ūkanom klostos laukai svetimi — 
Tėviškės gonkose nerimas ilsisi: 
Kas ir kada pasibels viltimi?

Ir vėl tais pačiais užpustytais take
liais

Grįžta pas mus ilgesys nemarus - - 
Virš Alpių, Uralo, Altajaus žvaigž

delės

tuvos laisvę, lengvai parduos ir 
JAV laisvę. Tik vakar nakti aš iš 
Vašingtono. Ten Baltieji Rūmai 
dabar pilni krepšių iš įvairių 
tautų, prašančiu juos pridėti pi
nigų. Visi prašo pinigų. O ko 
prašo lietuviu tauta? Ar pinigų, 
ar maisto? Ne, ji badauja, bet ji 
prašo tik vieno — laisvės. Ir nėra 
gražesnio už ši prašymą.” (Dauge
lis kongreso atstovų šluosto aša
ras.) Čia JAV Kongreso atstovas 
O’Konski pamini lietuvių tautos 
kančias ir aukas, sudėtas šio karo 
metu. 850.000 amerikiečių žuvo ir 
žaizdose kraują liejo Europoje. Ir 
jei jų kraujas tik tiek padarys, 
kad iš rudojo fašizmo Europą per. 
duos i raudonąjį fašizmą, jie žuvo 
veltui.

O’Konski baigus kalbėti, kalbė
jo gubernatorius Green, visų nu
stebimui kalbą pradėdamas lietu-

Lyja užlyja naktis sidabru...

departamentams memorandumus 
dėl benamių lietuvių Europoje, 
kuriu pasekmėje JAV valdžios 
įstaigos pravedė tyrimą dėl Lietu
vos piliečių būklės Europoje ir 
padarė reikiamų pagerinimų. Trem
tiniams gelbėti sudaryta speciali 
tremtinių reikalams komisija, su
darytas Social Service Bureau.

Katalikai, socialistai, sandarie- 
čiai — tautininkai ir toliau bendra
darbiaus. Pagerinimas benamių 
lietuvių padėties Vokietijoje, gel
bėjimas Švedijoje lietuvių nuo 
bolševiku skriaudų — tai dideli 
laimėjimai.

Baigdamas savo pranešima, dr. 
Grigaitis pastebėjo, kad demokra
tijų laimėjimas garantuos laisvą 
Lietuvą.

Paskutinę dieną po oficialiosios 
dalies kongresas buvo baigtas 
vaišėmis. Vaišės pradėtos malda. 
Prie garbės stalo sėdėjo guberna
torius Green, ministeris P. Zadei
kis. konsulas Daudzvardis su žino, 
na, JAV Kongreso narys O’Konski, 
Šimutis. Grigaitis ir kiti.

JAV Kongreso narys O’Konski 
vaišių metu dar karta pasveikino 
lietuvius, nenuilstamai vedančius 
kovą dėl laisvės, ir pareiškė:

„Jūs. susirinkusieji, esate tie, 
kurie mylite laisve kiekvieno sa
vo kraujo lašu. Aš esu JAV Kon
greso narys, mes turime daug 
problemų, ir kažin, ar jos yra 
svarbesnės, kaip Lietuvos laisvė. 
Lietuvos ir kitu tautų. Iš to, ar 
šie kraštai bus laisvi, mes supra
sim, ar mes ne veltui kovojom. 
Taika turės parodyti, ar mes ka
riavom ine veltui. Kol Lietuva pa
siliks Sovietu okupacijoje, aš sa
kysiu, kad mes karą pralaimėjom. 
Tie patys propagandos agentai, 
kurie taip lengvai parduoda Lie-

J. E. Čikagos arkivyskupas Samuel 
Stritch, didelis Lietuvos užtarėjas, 
kalbėjęs Amerikos lietuvių kon
grese. Paskutiniuoju metu J. E. ark. 
S. Stritch yra pakeltas kardinolu.

viškai — „labas vakaras" ir pa
reikšdamas daug malonių linkėji
mu ir užuojautos nelaimingai lie
tuvių tautai.

Vaišių metu pasakyta dar caug 
kalbu. Steponavičienės merginu 
choras atliko eilę lietuviškų dainų, 
o orkestras ir muzikos instrumen
talistai pagyvino susirinkusiųjų 
nuotaikas.

Vaišiu pabaigoj L. Šimutis karšta 
kalba kreioėsi i kongreso atsto
vus ir svečius, primindamas 
šauksmą Iš Lietuvos gelbėti lietu- 
vių tautą.

Kongresas baigėsi, atstovai išsi
skirstė i Įvairius JAV ir Kanados 
miestus pranešti visoms lietuvių 
kolonijoms apie istorinius Ameri
kos Lietuviu Kongreso nutarimus 
ir sujungti viso pasaulio lietuvius 
dar didesnei kovai už Lietuvos 
nepriklausomybę.
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Memmingenas. — Neseniai Įvyko 

gimnazijos atidarymas. Po gim
nazijos direkioriaus Radžiūno ati
darymo žodžio kalbėjo UNRRA'os 
direktorė ponia Churchill, palinkė
dama ruoštis naujam gyvenimui 
tėvynėje arba kur kitur. Jai buvo 
Įteiktas musų tautinis ženkliukas 
ir gimnazijos atidarymo akto nuo
rašas. — Dėl patalpų trūkumo 
koplyčia įruošta palėpėje.

Pagirių Juozas

Eichstaitas-Rebdorfas. — Gruo
džio 20 d. gimnazijos mokiniai su
rengė Maironio minėjimą. — Re
liginis būrelis surengė bendras ku- 
čias mokiniams ir iu tėvams. — 
Skautu d-vė „Kęstutis" buvo pa
dariusi iškylą j apylinkes.

Bambergas. — Anksčiau leidžia
mos kas savaite „Naujienos“ per
organizuotos ir dabar bus leidžia
mos kasdien. Redaktorius ir leidė
jas — J. P. Palukaitis. — Gruodžio 
16 d. buvo surengtas politinio ka
linio, nukankinto naciu kalėjimuo
se, Alekso Viršilos mirties metinių 
minėjimas. Buvo atlaikytos pamal
dos. Posėdžio metu apie Viršilą 
atsiminimus paskaitė buvęs politi
nis kalinys inž. Budginas. Po to 
sekė meninė dalis.

Pr. Aiženas

-Metropolijos Kunigų Seminarija Kaune

Rosenheimas. — Kiekvieną šeš
tadieni spausdinamas humoristinis 
kritikos laikraštėlis „Viengungiai", 
redaguojamas J. Palenausko. —■ 
Stovyklos kieme vietiniai meninin
kai Įrengė lietuvišką darželį, pa
puošė ii Vytimi, Gedimino stulpais 
ir mūsų trispalve. J. St.

Manau. — Paštininku grupės val
dyba susidariusi pašto pelną pa
skirstė kultūriniams reikalams. — 
Nuo Naujų Metų manoma čia su
ruošti miškininkų kursus. Švietimo 
Taryba ruošia Įvairiomis temomis 
diskusines paskaitas. J. J.

Wiesbadenas. — Gruodžio 2 d. 
lietuviu ansamblis buvo hvykes 
dalyvauti Miinster-Muna lietuvių 
paminklinio kryžiaus ir aikšteles 
atidarymo iškilmėse. Ansamblis 
gražiai giedojo iškilmių metu, po 
to buvo suruoštas religinės muzi
kos koncertas Munster katalikų 
bažnyčioje. — Gruodžio 4 d. Wies. 
badeno skautai šventė savo tunto 
Įkūrimo diena. Ta proga atlaikytos 
pamaldos, Vakare įvyko skautu 
Įžodis su skautišku laužu. S. K.

Kemptenas. — Gruodžio 16 d. 
Maironio vardo gimnazijos direk
torius dipl. inž. A. Darnusis pasi
traukė is pareigų. Atsisveikindamas 
su mokytojais ir mokiniais, jis pa
reigas perdavė naujam direktoriui 
R. Zalubui. Dr. Darnusis išvyksta 
tęsti savo specialybės studijų. — 
Gruodžio 15 d. literatūros popie
tėje buvo minimas Maironis. Pla-

čia paskaita apie Maironį skaitė 
A. Šesplaukis-Tyruolis. Gimnazijos 
mokiniai gražiai padeklamavo , o 
solo padainavo Radzevičiūtė ir 
pirmą kartą Kaukoriutė ir Cieme- 
nis. Solistams akompanavo K. Ko- 
lupailienė. A. Da.

Ansbachas. — Gimnazijoje jau
čiamas mokytoju trukumas. — Lei
džiamas laikraštėlis „Tremtinio Bal
sas", redaguojamas Mingelos. — P. 
Macijausko vedamas choras yra 
vietinio pobūdžio vienetas. — Yra 
skautų d-vė. A. M.

Celle. — Veikia mišrus ir vyrų 
chorai, sportininkų sekcija, skautu 
d-vė, tautinių šokių grupe. Skaito
mos paskaitos, duodamos ištrau
kos is užsienio lietuvių spaudos 
ir kit. Leidžiamas laikraštis „Dienos 
Žinios“, redaguojamas K. Radvilos, 
ir vaikams „Mūsų Balselis", reda
guojamas J. Ramanausko. Sudary
ta kultūrinė komisija. Įsteigti vai
dybos kursai, vadovaujami akto
riaus Kvedaro. Buvo surengti me
niniai pasirodymai anglų k., susi
laukę gražaus pasisekimo. — Ar
čiau susipažinus anglams su lietu
viais, gaunami pasiūlymai dirbti 
pas anglų karius.

V. Ramūnienė

Wiirzburg-Zell
Š. m. lapkričio 29 d. Įsteigta 

„Lietuviu Inžinierių ir Techniku 
Draugija Wiirzburge". Tikslas ir 
uždaviniai: siekti mokslinės pa
žangos, ruoštis pokarinės Lietuvos 
atstatymui, auklėti ir informuoti 
lietuvius-išeivius techniškais klau
simais, ginti savo teises, garbę ir 
autoritetą, organizuoti ir remti 
technikos srityje specialistų ir ama
tininkų paruosimą.

Steigiamajame susirinkime iš
rinkta Draugijos valdyba: pirm, 
dipl. inž. K. Krulikas, inž. Lazaus- 
kas-iždininku, inž. J. Vaitonis — se 
kretorium. Taip pat priimti Draugi
jos įstatai, kuriuos patvirtino sto
vyklos komitetas.

Dipl. inž. Krulikas

— Rašytojas Stepas Z o - 
b a r s k a s paruošė spaudai naują 
novelių rinkini. Novelės parašytos 
ištrėmime.

— Poetas Stasys Santva 
ras paruošė spaudai naują eilė 
raščių rinkini, kuri išleis „Patri 
jos“ leidykla Ravensburge.

— Rašytojas Vytautas Ta
rn u 1 a i t i s baigia rašyti ilgesnę 
apysaka iš mūsų vaikų gyvenimo 
stovyklose. Ruošia spaudai ir no
velių rinkini.

— 15 metų gimnazistas Gabrie
lius Žemkalnis, išsėdėjęs 11 
mėnesiu geštapo kalėjimuose, pa
rašė savo kruvinų išgyvenimų at
siminimus, pavadinęs „Lietuvos 
nepriklausomybininkai geštapo ka
lėjimuose";

Radijo žinios 
iš tėvynės

— „Tiesos" redakcijoj dirba A. 
Gricius ir neseniai grižęs Jonas 
Dovydaitis.

— Pernai mirė Felicija Bortke- 
vičienė ir prof. dr. V. Vaičiūnas.

— Kauno kultūros muziejaus 
direktorium yra ats. pik. P. Tara
senka.

— Kauno universiteto biblio
tekos direktorium yra prof. Au
gustinas Janulaitis.

— Vilniuje atidarytas dailės mu
ziejus.

■— Panevėžyje veikia muzikos 
mokykla. Be einamų dalykų, dar 
skaitomi referatai apie tarybinį 
meną. Lektorė Vasiljeva dėsto 
Stalino konstituciją ir praveda 
rinkiminę akciją.

— Šiauliuose išleista pirmoji 
gailestingųjų seserų kursų laida. 
Kursus baigė 20 buv. sanitarių. 
Kursams vadovavo dr. Goldbergas.

—. Šiaulių šachmatininku klubas 
„Žalgiris" susitiko su Liepojaus 
„Dauguva" ir baigė lygiomis 8:8. 
Vilniaus „Žalgiris" ruošia tarpjmo- 
ninį šachmatų turnyrą.

— Kauno miesto burmistru yra 
Krastinas, pavaduotoju — Vabale- 
čius.

— Skulptoriai Br. Pundzius ir 
J. Mikėnas baigia statyti Karaliau
čiuje paminklą. N. Petrulis daro 
Stalino bareljefą.

— Ukmergėje įsteigti komjaunuo
lių namai.

— Prie kūno kultūros rūmų 
steigiama sporto mokykla su šiais 
steigiama sporto mokykla su šiais 
skyriais: krepšinio, slidinėjimo bok
so, ledo rutulio, fechtavimo ir gim
nastikos. Vasario pradžioj ruošia
mos mokyklų sporto varžybos. 
Jose dalyvaus gimnazijų krepšinio 
ir tautinių šokių šokėjų grupės.

— Veikia trys invalidu artelės: 
Kaune — „Gerovė", Vilniuje — 
„Viltis" ir Radvilišky — „Kibirkš
tis". Vilniuje ir Kaune artelėms 
numatoma pavesti muilo fabrikus. 
Steigiamos artelės Rokišky, Šiau
liuose ir Panevėžy.

— Per karo audras žuvo lietu
viu kalbos žodyno medžiaga.

— Vilniaus teatras pastatė Milu
ko pjesę. Kauno operetės teatras 
2 metų sukakčiai paminėti pastatė 
Telmano dramą „Laputė"; pasta
tymas A. Kupsto.

— LTSR mokslo akademijos 
pirmininku yra prof. Juozas Ma
tulis.

— Kaune smarkiai nukentėjo kul
tūros mužiejus, o iš Čiurlionies ga
lerijos dingo visi eksponatai. Links
madvary sudegęs fizikos-chemijos 
institutas.

— Vilniaus universiteto medici
nos fakulteto dekanu yra docentas 
dr. J. Kairiūkštis.

— Pik. Vladas Mateika plačiai 
minimas kaip karžygys, pagarsė
jęs savo žygiais raudonojoj armijoj, 
narsiai kovęsis ties Šiauliais, daly
vavęs Klaipėdos išvadavime, pra
mintas „klaipėdiskuoju". Šiuo metu 
jo vadovaujamas dalinys stovi Vil
niuje.

— Išleistas pradinėms moky
kloms vadovėlis, pirmieji skaitymai. 
Pradžioj Įdėtas Stalino paveikslas 
su parašu „lietuvių išlaisvintojas“: 
Toliau duodamas Sovietų Sąjungos 
šemėlapis ir pasaka apie Lietuvos 
prisidėjimą prie Stalino imperijos. 
Yra paveikslų ir iš kolchozininkų 
gyvenimo.

— Vilniuje įsteigta bolševikų po
litinė mokykla, kuriai vadovauja 
Kostelovas ir Sabotajevas. Pa
skaitas skaito ir suaugusių švietimo 
skyriaus viršininkas F. Šinkūnas.

— Be anksčiau minėtųjų artis
tu, operoje dar dalyvauja: V. Da- 
gelytė-Valatkienė ir Kaupelyte-Ka- 
veckienė.

— Vilniuje per Kalėdas buvo su
ruošta raudonosios armijos vei - 
kams eglutė.

— Vasario lo dieną Įvyksta rin
kimai į aukščiausią tarybą. Prieš
rinkiminis darbas pradėtas visose 
apygardose. Ypač daug dėmesio 
kreipiama j Klaipėdą, kaip pirmą 
kartą dalyvaujančią rinkimuose, net 
sudaryti 53 agitatorių kolektyvai su 
450 agitatorių. Klaipėdos apygarda 
kol kas neparodė jokio veiklumo. 
CK smarkiai puola miestkomo se
kretorių Sudintą ir jo pavad. Mi
kalina. Priesrinkiminėn akcijon 
įtraukti atskiromis brigadomis me
nininkai, aktoriai, solistai ir kiti. 
Tarp Pagėgių ir Šilutės, rinkiminei 
akcijai palengvinti, atstatyti tele
grafo ryšiai. Rašomi kūriniai. Pa
nevėžio muzikos mokyklos moky
tojas Beliorovas parašė rinkiminę 
dainą. Neatsilieka ir rašytojai. Visi 
teatrai išsijuosę dirba.

— Neseniai CK sekretorius 
Sniečkus lankėsi Babtų ir Čekis-’ 
kės valsčiuose, kur apdovanojo ke
liolika asmenų pasižymėjimo me
daliais „Tėvynės kare“. Vienas iš 
tokiu daug Čekiškės valsč. nusi
pelniusiu yra Burevicius.

— Griže ir gyvena prof. dr. L. 
Bistras (Kaune), dr. D. Cesevičius 
(Vilniuje), dr. K. Ambrozaitis, kun. 
J. Vailokaitis, V. Augustauskas ir 
B. Žygelis. Vilniuje gyvena kun. 
dekanas Mironas.

Kaune ivyko architektų suva
žiavimas. Išrinkta architektų vai. 
dyba: Kumpis, Lukoševičius, Stul
ginskis, Sčesnulevičius ir Bielins- 
kas.

— Lietuvos susisiekimo reika
lams Nemune vadovauja inž. Čer- 
nobričovas ir inž. Proskuriakovas. 
Pereitais metais Nemunu plaukiojo 
„Maksim Gorkij", ,,Čemiakovskij" 
ir vienas nedidelis garlaivis vilki, 
kas.

— Lietuvoje vedama paskolos 
pirkimo akcija. Kaip praneša „Iz- 
vestija", Vilniaus apskr. valstiečiai 
paskolos bonų pirko už 1 milijoną 
rublių.

— „Izvestijos" pranešimu, iš Vil
niaus muziejų ir bibliotekų i 
Minską išvežta 8.000 muziejinių 
eksponatu ir 36.000 knygų, liečian
čių Baltgudija.

— Marijėmpolės teatro direkto
rium paskirtas aktorius Kazys Tun
kevičius (marijampolietis).

— Vilniaus drama savo sezoną 
pradėjo Balio Sruogos „Milžino 
paunksni e". Repertuaran įtraukta: 
Vaičiūno „Tuščios pastangos", Si- 
mionovo „Rusų žmonės", Šekspy
ro „Užsispyrėlės tramdymas" ir 
kt. Direktoriumi paskirtas aktorius 
Stanulis ir, be yyr. režisieriaus B. 
Dauguviečio, dar režisieriais dirba 
Juknevičius ir Gustaitis. Meno per
sonale yra 33 žmonės.

— Kauno operetės direktorium 
yra V. Bručkus ir režisierium — 
St Čaikauskas.

— Karas Vilniuje sužalojo ir 
sugriovė 160 vertingų pastatu. Bir
žų mieste sunaikinta per 70% visų

Tūkstančiai turkų studentų neseniai demonstravo prieš komunizmą. 
Demonstracijos kilo dėl Rusijos reikalavimų Turki jai. Paveiksle ma
tyti minia, susirinkusi prie laikraščio Tan namų. („Stars and Stripes")

pastatų. Tas pats ir Alytuje. Pane
vėžy sugriauta apie 200 pastatų. 
Iš Joniškio tik griuvėsiai. Šiauliai 
išliko tik pakraščiuose. Net su
griauta šv. Petro ir Povilo bažnyčia. 
Sakių apskr. labiausiai nukentėjo 
Lekėčių, Barzdų ir Griškabūdžio 
bažnyčios. Švenčionyse išliko tik 
keli namai. Tas pats Marijampolėj 
ir Vilkavišky. Iš Zarasu apskr. la
biausiai nukentėjo Smalvn, Dūkšto, 
Degučių ir Salako miesteliai. Kaune 
išardytas Nežinomojo Kareivio 
kapas ir nugriautas jo paminklas.

— Vilniuje „Tiesos“ leidykla iš
leido agitacinę brošiūrą „Į Tėvy
nę", 16 pusi., tiražas 5.000 egz. Tai 
verstinių straipsnių rinkinys iš 
maskviškės „Pravdos".

— Kaip Maskvos spauda prane
ša, 1941 metais Kaimo universitete 
buvo 3200 studentu, o šiuo metu 
tik 1800 ir iš jų 77 % merginų ir 
moterų. Daugiausia studijuoja me
diciną. Šitame fakultete yra 1200 
studentų.

— Į atsakingesnes vietas ski
riami parinkti pareigūnai. Trakų 
apksr. komiteto sekretorium yra 
paskirtas Proletarskij, Eišiškių vai
komo partorgu (valsčiaus komite
to partiniu organizatorium) — Kle
pikov, Kaišiadorių partogu — Bo- 
gačionok ir Švenčionių apkomo 
(apskrities) instruktoriumi — Vi- 
kientjev.

— Plačiai siaučia įvairios ligos 
ir net venerinės.

— Vilniuje ivyko profesinių są
jungų suvažiavimas, kuriam vado
vavo: German Vasiljevič Kovalov, 
M. Suslov, V. Niunka, M. Grigo- 
rovskij ir P. Teriošin.

Amerikoje gaunami laiškai

is Lietuvos

Amerikos lietuvių laikraštis 
,,Naujienos" praneša, kad Ameri
kos lietuviai gauna nuo savo gimi
nių laiškus iš Lietuvos. Nemaža 
iš ju talpinama laikraščiuose.

Viename laiške, kaip praneša 
„Naujienos", gimnazistė rašo: Bran
gus dėde, šis mano laiškas1 bus 
paskutinis, nes aš turiu, išvažiuoti 
i Rusiją. Mano broliukas išvažiavo 
i Rusija 1941 m., ir mes apie ji nie
ko nežinome. Ūkis nebe mūsų, tė
veliai labai skurdžioje padėtyje.

„Vilnis" ir „Laisvė" deda apra
šymus, kaip Lietuvoje partizanai 
teisiami ir baudžiami mirtimi.

„Keleivis" spausdina laiško iš
trauką, gautą iš Seiriju. Tarp kitko 
ten rašoma: Ačiū Dievui, likome 
gyvi ir sveiki po baisaus fronto, 
po baisių mūšių, tik netekome tro
besiu, gyvulių ir rūbų. Viską 
paėmė, viską sudegino vokiečiai, 
tai neturime kuo prisidengti, nei 
kuo užsikloti, šalta rasa pasiklo- 
jam, miglom užsiklojam, o dangus 
pastogė ... Mano mieli sūneliai vi
si keturi paimti i kariuomenę. Tik 
laiškeliais raminamės ir širdį pri- 
dengiam baltu popierėliu ... Baisūs 
smūgiai pergyventi. Vyrų mažai 
belikę. Daug vokiečiai išvarė, dau
gumas grįžo, o daug negrįžo.
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PAIEŠKOJIMAI
299. Blaunienė-Narbutaitė Stefani

ja, gyv. Landshui,Alb. -Schlag- 
efer-Sir. 17, ieško brolio kun. 
Narbuto Juozapo is Kauno.

300. Navickas Vladas, gyv. Lands
hut. Lehbiilstr. 5, ieško sūnų 
— Vlado, gim, 1924 m., ir Vy
tauto, gim. 1931 m., kilusių iš 
Skuodo.

301. Ing. Ivaniukas Jonas, gyv. 
Augsburg, Rabenbadstr. 1—26, 
ieško Kempen - Hack Emos, 
gyv. Oelsnitz im Erzgebirge 
(Sachsen).

302. Raskuvienė Agota, gyv. Augs
burg, Kapellenschule, ieško 
dukters Salomėjos Is Sakių 
apskr.

303. Macaitis Julius, gyv. German 
Engr. 9910—9314 Camp Lech- 
feld, ieško žmonos Juzefos, 
gyv. Waren-Miiritz, Mecklen
burg, Umsiedlungslager Bu- 
chenweg.

304. Pivoriūnienė Aleksandra, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, lietuvių 
stovykla, ieško brolio Bara
nausko Stasio, tarnavusio RAD. 
Gradziec.

305. Kondratavičius Juozas, gyv. 
Straubing, llnterm Rein Nr.30, 
ieško žmonos Brazinskaites- 
Kondratavicienės Vandos ir 
dukters Laimutės, gyv. Star
gard, Pommern.

306. Deveikis Stepas, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, lietuviu stovyk
la, ieško Vadisiaus Kazio, Ta
mošausko Zenono ir kitų arti
mųjų.

307. Apanavičius Vytautas iš Kau
no, gyv. Puidos lietuviu sto
vykloje, ieško brolio Igno.

308. Dzerkelis Domas, gyv. Pui
dos lietuviu stovykloje, ieško 
sūnaus Alberto, gim. 1926 m. 
Kaziu Rūdoje, ir Bancleberio 
šeimos.

309. Tonkūnas Mykolas, gyv. Pui
dos lietuviu stovykloje, ieško 
Žitkevičiaus Antano i«š Biržų 
apskr.

310. Kizlaitis Vincas, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, lietuviu sto
vykla, ieško Kizlaicio Juozo 
is Būdviečiu, Smagurausko 
Juozo is Švenčionių ir agr. 
Barkausko Balio.

311. Grigula Petras iš Tverų miesto, 
gyv. Augsburg - Haunstetien, 
lietuviu stovykla, ieško žmo

nos Adolfinos Grigulienės su
vaikais — Bronium 9 m., Da
nute 6 m., Aldona 3 m.

312. Ramanauskas Konstantinas iš 
Lauckaimio, gyv. Memmingeno 
lietuviu stovykloje, ieško bro
lio Prano, išvežto 1944 m. bir
želio 2 d. iš Kauno kalėjimo Į 
Vokietija, svainio Ribinsko Jur
gio, gyv. Tiiringijoj.

313. Varnas P., gyv. Memmingen, 
Bessererstr. 8, ieško Stasio ir 
Juozo Bendoraicių iš Sakių 
apskr.

314. Balčiūnas Simonas, gyv. Mem
mingen lietuviu stovykloje, ieš
ko brolio Jono, mokytojavusio 
Akmenės pradž. mok., Sarguto 
Rapolo iš Raguvos valse.

315. Grigolaitytę Adolfina-Jadvyga 
gyv. Amberg, Kaiser-Wilhelm- 
Kaserne, ieško Cizienės Sta
nislavos, kilusios iš Kražių.

316. Mardosas Pranas, gyv. Kauf
beuren, lietuviu stovykla, ieško 
brolio Vinco iš Zarasu apskr., 
gyv. Vilkaviškyje, Markelio 
Adolfo ir kiiu pazjst.

317. Venckus Pranas, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld lietuviu stovyk
la, ieško brolio Juozo, paskt. 
metu gyv. Italijoje.

318. Jeraminas Jonas, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, lietuviu stovyk
la, ieško tėvo Broniaus, gyv. 
Vilniuje.

319. Adickienė Konstancija, gyv. 
. Oldenburg, lietuviu stovykla

„Liihuanica", ieško dukters 
Adickaitės-Žiemelienės Agotos 
iš Alvito.

320. Sasnauskas Albinas, gyv. 
Oldenburg, lietuviu stovykla 
„Liihuanica", ieško tėvo Izido
riaus ir motinos Sasnauskie- 
nės-Aksoraitytės iš Alvito.

321. MaIcienė Marija, gyv. Bad 
Worishofen, lietuviu stovykla, 
ieško Šileikio Stasio su žmona, 
Tvarijonavičienės Onos su vyru 
ir Suikos Vaclovo.

Norintieji susirasti gimines An
glijoje prašomi siųsti laiškus L.R.K. 
Buxtehudes skyriui, (24) Buxtehude, 
Kr. Stade, Harburgerstr. 17, sutei
kiant kiek galima smulkesnių žinių 
apie save ir ieškomus gimines An
glijoje.

L. R. K. Buxtehudes skyrius mie
lai tarpininkaus, bet, kad per daug 
neapsisunkintų atskirais laiškais, 
maloniai prašome L. R. K. vietos 
skyrius eiti mums pagalbon ir, su
rinkus Iš savo aptarnaujamos apy
linkės apie norinčius ieškoti žinias, 
bendru sąrašu mums prisiųsti.

L. R. K. Buxtehudes Skyrius

JAV randa Baltijos naciu

DP stovyklose

Frankfurtas, sausio 2 (AP).
Oficialiame karinės valdžios 

pranešime sakoma, kad, pati
krinus amerikiečių zonoje keletą 
DP stovyklų^ rasta, jog daugumas 
pabaltiecių simpatizuoja naciams.

Pranešime minimas ir lenkų 
ff-ininkas, vadovavęs stovyklai.

JAV armijos G—2 skyrius nuro
do, kad daugelis pabaltiecių die
nos metu linksmai gyvena, o nak
timis plėšikauja ir žudo. G—2 
tyrinėjimai jiems prikiša didesnę 
dali nusižengimų, kurie amerikie
čių zoną privedė prie netvarkos.

Oficialus USFET atstovas, dir
bęs prie karinės valdžios, pareiškė, 
kad Jungtinės Tautos yra dar Įpa
reigotos rūpintis pabaltiecių ir 
lenkų, nenorinčių grizli j tėvynę, 
maitinimu, nors jie būtų ir prona- 
ciai.

Sovietų Sąjunga parodė ypa
tingą susirūpinimą lietuviais, lat
viais ir estais, pabėgusiais i Vokie
tiją, ir nori juos mielai grąžinti. 
Tačiau pagal Jaltos konferencijos 
susitarimą JAV turi teisę juos 
pripažinti ne Sovietų Sąjungos 
piliečiais, ir pagal tai nė vienas 
nebuvo verčiamas grįžti namo.

Amerikiečių slaptoji policija 
rūpestingai tikrino Išblaškytųjų 
stovyklas, ir reikia manyti, jog 
policijos konstatavimai nulems 
JAV politiką.

Pranešime toliau sakoma, kad 
dviejose stovyklose prie Main- 
Franken’o buvo nustatyta, jog pa- 
baltieciai esą pronaciai ir savo 
noru išbėgę i Vokietiją.

Regensburge, Išdalijus išblašky
tiems asmenims klausimu lapus, 
pasirodė, kad iš 240 asmenų 40 
procentų pagal denacifikavimo 
nurodymus Įeina i pašalinimo 
kategoriją.

(Stars and Stripes, Nr. 2)

Išeina naujas mokslo veikalas

Sausio pabaigoje Tūbingene išeina 
Marijos Alseikaitės-Gimbutienės 
mokslo veikalas apie priešistorinę 
Lietuvos kultūrą — „Laidosena 
Lietuvoje priešistoriniais laikais“. 
Knyga turės 200 puslapių ir per 
šimtą Įvairių nuotraukų, piešinių 
ir žemėlapių. Leidžia „Alkos" lei
dykla. i

LIETUVI!
GERU NORU, SAVO IŠTEKLIAIS, 
PASLANKIU DARBU, O YPAČ 
GERA ŠIRDIMI

PADBK ARTIMUI!
Paremk organizuojamą L. R. K. 
piniginę loteriją, tad tikrai 
atliksi lietuvio pareigą.

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius

Saukiamas rašytoju suvažiavimas

Yra susikaupę visa eilė reikalų, 
kuriuos turėtu aptarti susirinkę lie
tuviai rašytojai. Reiktų atgaivinti 
ir pagyvinti Lietuvių Rašytojų 
Draugijos veiklą, nes didesnė da
lis Draugijos narių yra ištremti. 
Vokietijoje gyvena ir didelė jau
nesniųjų lietuvių rašytojų, kurie 
dar nebuvo įsirašę Draugijos na
riais. Be to, susirinkę rašytojai tu
rėtų aptarti ir pasirašyti tremtinių 
rašytojų peticiją pasaulio rašyto
jams ir panagrinėti eilę kitų pro
fesinių ir organizacinių reikalų.

Iniciatorių grupė, istyrusi sąly
gas, nutarė Lietuviu Rašytojų su
važiavimą šaukti Tiibingene 1946 m. 
sausio 25 d. Daugumas mūsų rašy
tojų tremtinių gyvena Pietų ir 
Pietų Vakarų Vokietijoj, tad jiems 
i Tūbingeną atvykti nebus didelių 
sunkumų. Sunkesnė kelionė bus 
šiaurėje gyvenantiems, tačiau mes 
tikime, kad suvažiavimo svarbu
mas bus suprastas ir visi rašytojai 
i suvažiavimą atvyks.

Laukdami Tamstos sausio 25 d. 
Tiibingene (Hindenburgplatz 4, 
Lietuvių Komitetas), reiškiame 
Jums savo gilią pagarbą.

Iniciatorių grupės vardu: Bem. 
Brazdžionis, Stasys Santvaras, 
Pulgis Andriušis, B. Gražulis, 
Vincas Kazokas, H. Nyka-Ni- 
liūnas.

Įsteigtas Lietuviu Emigracijos 

Bibliografijos Biuras

Memmingeno Lėktuvuosčio sto
vyklos lietuviu tautinei tarybai bei 
to paties miesto lietuvių komitetui 
susitarus, prie stovyklos lietuvių 
taut, tarybos įsteigtas lietuvių 
emigracijos bibliografijos biuras 
(sutrumpintai LEBB).

LEBB registruos knygas, brošiū
ras, almanachus ir kt. leidinius 
tarptautinio bibliografijos instituto 
(Briuselyje) bei Lietuvos biblio
grafijos instituto (Kaune) nustaty
tomis taisyklėmis.'

Lietuvių tautinės organizacijos, 
šio biuro steigėjas, tikisi, kad tiek 
centrinės, tiek vietinės lietuvių or
ganizacijos, redakcijos, leidyklos 
bei atskiri leidėjai siuntinės po 1 
egz. savo leidinių ir suteiks biurui 
reikalingu žinių šiuo adresu: Offi
ce of Lithuanian Bibliography in 
Emigration, (13 b) Memmingen — 
Fliegerhorst (Bavaria) D.P. Camp, 
Block 2, Room 28.

Biuro reikalu tvarkymas paves
tas bibliografui Aleksandrui Ru- 
žancovui (biuro vedėjas) ir dipl. 
inž. Stasiui Šimkui (ved. pava
duotojas). Biuras tikisi, kad jam 
pavyks prie vieno iš lietuvių lai
kraščių leisti priedu bent 4 — 6 
kartus per metus „Išeivių Biblio
grafijos Žinias".

Bibliografai kviečiami atsiliepti!

Norintiems susirasti gimines 
Anglijoje

Anglijos lietuvių laikraštis „Išei
vių Draugas“, išeinąs Scotland, 
1945 m. lapkričio mėn.30 d., 76 nr, 
paskelbė žinutę, jog ten Vidaus 
Reikalu Ministerio (Home Secre
tary) pareiškimu, kai tik bus pa
skirti tam reikalui Britų pasų kon
trolės valdininkai, kuriems bus 
duoti atatinkami nurodymai, tai pa. 
kaktų oficialaus pakvietimo Angli
joje gyvenančio lietuvio, pas kur? 
nori atvykti iš Vokietijos jo gimi
naitis ar pažįstamas, kreiptis į Pa
sų Kontrolės valdininką prašyti vi
zai gauti.

L. R. K. Buxtehudes skyrius per 
savo narį rėmėją p. K. turi ryšius 
su Anglijoje gyvenančiais jo gimi
nėmis, kurie mielai sutinka padėti 
surasti Vokietijoje esančių lietuvių 
gimines, gyvenančius Anglijoje, o 
pastarieji galėtu daryti žygių juos 
pas save i Angliją paimti.

Pranešu giminėms ir pažįsta
miems, kad 1945 m. gruodžio 
4 d. po sunkios operacijos 
mirė ir Hanau kat. kapinėse 
palaidota
Zofija Mituzienė-Bužinskaitė.

Nuliūdęs vyras ir dukrelė

Pagreitins pabėgėliu Imigracija

Greitu laiku atvyks i Vokietiją 
aukšti JAV pareigūnai, kad pagrei
tintų pabėgėlių imigraciją j JAV. 
Pagal dabartinius imigracijos įsta
tymus y Ameriką gales Išvykti 20 
tūkstančių išblaškytųjų. Norinčių
jų vykti priskaitoma 500.000. Pir
menybę bus teikiama Amerikos pi
liečių žmonoms ir kraujo giminėms. 
Tada seks pabėgėliai, turintie
ji giminių JAV. Kandidatai turės 
įrodyti, jog jie ne naciai (jei jie 
vokiečiai), ne diversantai ir nebus 
Amerikoje kaltinami. Laikinės imi
gracijos būstinės bus įsteigtos 
amerikiečių zonoje. Atsakomybė 
už pabėgėlių imigraciją pavesta 
Ugo Carusi, imigracijos komisarui, 
Howard K. Travers, užsienių rei
kalų ministerijos pasų skyriaus 
viršininkui, dr. Ralph C. Williams, 
sveikatos tarnybos viršininko pa
vaduotojui.
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Knygų rinkimo akcija

Amerikos lietuviai Išblaškytiems 
savo tautiečiams renka, ne tik dra
bužius, batus, bet ir knygas. Dabar 
prasidėjo visose kolonijose knygų 
rinkimo akcija. Renkama Įvairiau
sio turinio knygos ir maldaknygės. 
Numatoma, kad knygos bus pa
siųstos mūsų mokykloms Vokieti
joje ir kt.

— Juozas F. Šimkus karo bonų 
Vajuose nepaprastai daug dirbo. 
Jo darbas Įvertintas. Šiomis dieno
mis jam įteiktas karo bonų mėly
nosios brigados generolo laipsnis.

— Škotijoje, Bellshill spalio 8 d. 
mirė Jokūbas Stučinskas, 75 m. ki
lęs iš Rudaminos valse. Lazdijų 
apskr. Išeivijoj gyveno 45 m. ir 
daug tenykščiuose nuveikė.

— Škotijoje ir apskritai, visoje 
Anglijoje, žymiausiu lietuvių vei
kėju yra prekybininkas Pętras 
Bancevicius ir daug rūpinasi iš
blaškytųjų lietuvių reikalais.

— Per paskutinius tris mėnesius 
Londone apsivedė tik viena lietu
vaitė (bet už anglo), vienas gimė 
ir vienas mirė.

MIRUSIEJI LIETUVIAI
Aleksandras Liudvikas Viršila

kančių, nevilties ir neaprašomų 
nuostolių sau, savo tautai, savo 
valstybei.

Pagerbdami savo laisvės kovo
tojus, šiandien mes galime tik su
rinkti apie juos žinias, ir tai pasi
stenkime galimai greičiau atlikti. 
Kartu neužmirškime jų šeimų, ypač 
tų, kurios pateko į vargą čia, Vo
kietijoje, kaip, pvz., Aleksandro ir 
Antano Viršilų motina. Ji, nepa
keliamo sielvarto kankinama, kaip 
ir daugelis kitų motinu, netekusių 
savo rūpintoju, jaučiasi pavargusi, 
reikalinga paramos ir moralinės 
užuojautos.

Balys Tildžius

1944 m. gruodžio mėn. 16 d. 
vokiečių gestapas supylė kapą 
pasišventusiam ir savęs išsižadeiu- 
s*am laisvės kovotojui teisininkui 
Aleksandrui Liudvikui Viršilai.

Šviesios atminties Aleksas Liud
vikas gimė 1918 m. Kaune. Buvo 
baigęs universitetą, vėliau lankęs 
Kauno konservatoriją, dalyvavęs 
įvairiuose mėgėjų choruose ir ne
priklausomos Lietuvos patriotinėse 
organizacijose. Velionį visi gerbė 
ir mylėjo už nuoširdų draugiškumą. 
Namuose Aleksas taip pat buvo 
mylimiausias šeimos narys ir nuo
širdžiausias senutės motinos rū
pintojas ir globėjas.

1944 m. birželio mėn. 12 d. i 
Viršilų butą Kaune atvyko lietuviš
kai kalbas gestapo agentas ir pa
kvietė Aleksą „trumpam tardymui“, 
Iš kurio jis jau nebegrįžo. Evakuo
jant Kauną, buvo išgabentas į 
Landsbergo kalėjimą, Vokietijoje, 
ir čia, gestapo nukankintas, mirė. 
Mirė didvyrio mirtimi, lygiai taip, 
kaip 1941 m., Lietuvą okupuojant, 
žuvo jo vyresnysis brolis Antanas 
Leonas.

Abu kankiniai buvo mokslo dar
bais pasižymėjusio daktaro pro
fesoriaus Vaclovo Viršilos sūnūs.

Prof. Viršilos šeimos tragedija 
ryškiai pavaizduoja visos mūsų 
tautos baisią tragediją. Šiandien 
mes nerasime lietuvių šeimos, kuri 
neturėtų panašių pergyvenimų,

Organizuojami lietuviai kariai

„Draugas" praneša, kad Kareivių 
Rėmėju D-ja deda pastangas suor
ganizuoti visus Amerikos lietuvius, 
dalyvavusius praėjusiam kare. No. 
rimą įsteigti Karių Rumus. Tam 
reikalui jau yra keletas tūkstan
čių dolerių, Kol kas norima suor
ganizuoti Lietuvių USA Postą iš 
tų kareivių, kurie jau yra sugrįžę 
iš tarnybos.-

Išaiškėjo nacis
Per spektakli Berlyno amerikie

čių spaudos klube, kuriame daly
vavo ir feldmaršalas Montgomery, 
vienas amerikiečių žvalgybos ka. 
rininkas atpažino, kad Franko Nor
berto vardu pasivadinės kompozi
cijos „Lili Marlen“ autorius yra ži
nomas Treciojo Reicho kompozi
torius Norbertas Schulze, sukūręs 
„Bombos ant Anglijos" ir kitas na
cines kompozicijas. N. Schulze jau 
seniai buvo Įtrauktas Į sąrašą, 
kuriuo draudžiamas jam meninis 
veikimas ir viesas pasirodymas.

— Anglijoj atpiginamas benzinas 
l’/j peno už galioną.

Ūkio ministerijos metinis prane
šimas rodo, kad šių metų derlius 
JAV, nors žiema buvo nepalanki, 
yra trecias savo didumu visų lig
šiolinių JAV derlių Jis prąsoka 
1942 ir 1944 m. rekordinius derlius. 
Rekordinis derlius yra kviečių, 
avižų, ryžių, tabako ir kai kurių 
vaisių. Rugių ir kai kurių bulvių 
veislių derlius vidutinis. Medvilnės 
derlius menkesnis, bet jos atsargų 
yra likę iš praėjusių metų.

— JAV senatas paruošė įstaty
mo projektą parduoti laivams, ku
rie buvo pastatyti karo reikalams, 

dabar pasidarė atliekami. Parduo
damieji laivai sudarytų apie 50 
mil. tonų 1.000 dolerių vertės. Lai
vai būtų laikomi 90 dienų Ameri
kos pirkėjams, o paskui galėtų 
pirkti ir užsienis.

— Prancūzijos vyriausybė nusta
tė naują franko kursą: 120 frankų 
už doleri.
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Šanchajus iš amerikiečiu kanonierinio laivo

Byrnes apie Maskvos konferencij
JAV užsienių ministeris Bymes 

gruodžio 30 d. per radiją painfor
mavo Amerikos tauta apie Mas
kvos konferencija. Ministeris pa
reiškė, kad Maskvos susitarimai 
kare dalyvavusioms tautoms turi 
suteikti nauju vilčių. Paskirais 
svarbesniais klausimais Bymes pa
reiškė:

Taikos sutarčių planavimas: „Jis 
atitinka mūsų nusistatymą, kad 
visos aktyviai kare dalyvavusios 
valstybės privalo dalyvauti ir tai
kos kūrime. Vienok atsakomybė 
už taika paliekama didžiosioms 
valstybėms. Didžiųjų valstybių pa. 
siūlymai vis dėlto bus pateikiami 
visų kare dalyvavusių tautų vieša
jam svarstymui. Prieš šių sutarčių 
galutini suformulavimą turi būti 
pasiekta šių tautu vieninga nuo
monė. JAV nepritars nė vienai ga
lutinei sutarčiai, dėl kurios pasi
sakyta mažesniųjų tautų."

Balkanai: „Balkanų klausime vis 
tebėra nuomonių skirtumai dėl 
Rumunijos ir Bulgarijos vyriausy
bių. JAV vyriaūsybė nori, kad 
Bulgarijos ir Rumunijos vyriausy. 
bės pilnai atstovautu demokrati
niams krašto sluoksniams. Sovie
tai šiuose kraštuose turi gyvybi
niu interesu. Sovietų dalinių ati
traukimas iš šių kraštu priklauso 
nuo Sovietu pasitikėjimo šių 
kraštų vyriausybių draugingumu 
Sovietams. Aš gyniau prieš gene- 
ralissima Staliną ir užs. reik, ko
misarą Molotova mūsų nusistaty
mą ne prieš Sovietus, bet su So
vietais pageidaujamu platesniu de
mokratiniu pagrindu sudaryti tų
kraštu vyriausybes. Sovietų vy
riausybė pirma kartą nuo Kry
mo konferencijos pasirodė esanti 
pasiruošusi aktyviai šiame klausi, 
me bendradarbiauti. Nors pasiek
tas susitarimas ne visus mano lū
kesčius atitinka, bet tikiuosi, kad 
jų išvados žymiai sustiprins de
mokratini šių vyriausybių charak. 
teri."

Japonija: „Nors JAV didžiausią 
Japonų karo pajėgos sunaikinimo 
našta nešė, mes visuomet buvome 
nuomonės, kad karas su Japonija 
yra dalis karo prieš ašies valsty
bes. Todėl manome, kad Japonijos 
kontrolė yra sąjungininku uždą vi. 
nys. Dėl to mes pakvietėme mūsų

a
[sąjungininkus bendradarbiauti. Pa
siektas susitarimas patikrina iš 
vienos pusės tinkamą valdymo or. 

1 ganizaciją gen. Mac Artūrui, o 
, taip pat laiduoja tolimesni jo val
dymą."

Korėja: „Spręsti aktualioms Ko. 
rėjos ūkio ir valdymo proble
moms sudaryta amerikiečiu rusų 
komisija. Si komisija dirbs bendrai 
su laikinąja demokratine Korėjos 
vyriausybe, kol atkris tolimesnis

Kaltinamieji Niirnbergo byloj

Įjos reikalas. Mūsų tikslas — kuo 
greičiau nepriklausomą Korėją pri
imti i tautų bendruomene."

| Kinija: „Kinijos klausimu są
jungininkai svarbiausiais klausi
mais pritarė prez. Trumano nese
niai paskelbtai politikai. Nutrauki
mas Kinijos vidaus kovų ir suda
rymas plačiu pagrindu demokra
tinės vyriausybės yra būtinas. 

.Trys užsienių reikalu ministerial 
pareiškė savo nusistatymą laikytis 
nesikišimo i Kinijos vidaus reika
lus politikos. Sovietai numato sa
vo dalinius ligi vasario pirmos 
dienos iš Mandžūrijos atitraukti. 
JAV savo kariuomene iš Siaurės 
Kinijos atitrauks, kai tik bus nu
ginkluoti ir iš Kinijos išgabenti 
japonų daliniai."

Atominės energijos kontrolė: 
,,Mes, amerikiečiai ir britai, atvy
kom Į Maskva su pasiūlymu JT 
šiam reikalui komisijos, kuris ati
tiko bendra pareiškimą JAV pre
zidento ir Britų bei Kanados mini- 
sterių pirmininkų. Šio klausimo 
svarstymas, kuris, rusams pagei
daujant, buvo nukeltas i konfe
rencijos pabaiga, apsiribojo šiuo 
pasiulymu. Techniniai ir moksli, 
niai klausimai nebuvo svarstomi,
ir Sovietai nekėlė jokių klausimų 
dėl naujųjų ginklų. Sovietai yra 

| tos pat nuomonės, kaip ir mes, 
kad šie ginklai yra tokios revo- 

. liucinės rūšies, jog metodų jų 
tarptautinei kontrolei turinti ieško
ti JT komisija. Sovietai pasiūlė 
tik kai kuriuos britų amerikiečių 
pasiūlymo pakeitimus, kurių dau
guma priimta. JT komisijos užda- 

| vinys bus tirti atominės energijos 
klausimą ir daryti nuo reikalu 
išvadų. Vis dėlto nei saugumo ta- 

I ryba, nei JT komisija negali jo
kios šalies įpareigoti pagal tuos 
sprendimus veikti. Niekas negali 
nei iš mūsų, nei iš kito kurio 
krašto laukti, kad mes atiduotume 
savo ginklavimosi paslaptis pir
miau, negu būsime tikri, kad yra 
pakankamų mūsų saugumui prie
monių."

Persija: „Užsienių reikalų mini
sterial priėjo susitarimo visais 
klausimais, išskiriant Persijos 
klausima. Vis dėlto ir šioj srity 
pasiektas susitarimas sudaryti tri
jų komisiją Persijos klausimui 
spręsti. Šiaip ar taip, pasikeitimas 
nuomonėmis leidžia tikėtis, kad ir 
šioj srity gali būti pasiektas susi
tarimas."

Atitraukimas kariuomenės iš 
okupuotu kraštų: „Okupacinės ka
riuomenės turi būti atitrauktos, kai 
bus pasirašytos taikos sutartys. 
Tik kariuomenių atitraukimas įga
lins tautas ūkiškai atsigauti. O 
ūkinis kitų šalių atsigavimas lai
duoja ir mūsų darbo jėgoms dar
bą."

UNRRA gaus pašalpas 
maistu

UNRRA’os diplomatinis patarė
jas Francis B. Sayre praneša, kad 
UNRRA'i pavyko susitarti su Ku
bos, Kolumbijos ir Domininkonų 
respublikomis gauti maistą 10 mi
lijonu dolerių vertės sušelpti pa
ramos reikalingiesiems Europoje ir 
Azijoje.

(Stars and Stripes, Nr. 3)

Tolimieji Rytai
— Po keturiu dienų paskelbimo 

kovų paliaubų Kinijos centrinė vy
riausybė iteikė komunistams savo 
pasiūlymus. Vyriausybės planas 
yra trijų punktų: 1 atsisakymas 
priešiškumo ir atnaujinimas gele
žinkelių susisiekimo, 2. sudarymas 
komisijos iš vyriausybės ir komu
nistų atstovu, kuri prez. Trumano 
patikėtiniui G. C. Marshall aptartų 
1 punkte iškeltą klausima, 3. 
išrinkti penkių asmenų patariamą
ją komisiją karinių ir susisiekimo
reikalu tvarkymui.

— Viena Japonijos auklėtojų ir 
rašytojų sąjunga pasiūlė vyriau- į gen.

Tokijo gatvėse judėjimas nėra didelis, bet kryžkelėse stovi du poli
cininkai — japonas ir amerikietis

sybei aprėžti karaliaus teises po- 
itikos bei valdymo srity ir jo 
veikla apriboti tik reprezentacine 
sritimi.

— Pirmoji taikos sutartis po 
antrojo pasaulinio karo pasirašyta 
tarp Briių ir Siamo. Šia sutartim 
Siamas įsipareigojo: 1. gražinti 
anglams užimtas Siaurės Malajų ir 
Burmos sritis, 2. atlyginti Britų 
nuostolius, 3. dalyvauti JT prie
monių Azijos pietryčiu saugumui 
vykdyme, 4. laikytis JT pripažintų 
tarptautinių sutarčių cino ir gumos 
gamybos srity, 5. dalyvauti ryžiu 
paskirstymo tarptautinėj kontrolėj 
ir ryžiu perteklių (1*/« mil. tonų) 
tiekti nuo japonu nukentėjusioms 
sritims, 6. prieškarinėms laivinin

kystės ir oro susisiekimo sutartims 
pripažinti tolimesni galiojimą.

Naujos žinios apie Michailoviciu

JAV karių laikraščio „The Stars 
and Stripes" korespondentas pra
leido 5 dienas tarp gener. Draja 
Michailoviciaus sukilėlių, kurių yra 
66 — 70 tūkstančių vyrų> susitelku
sių kalnuose i pietus nuo Belgra
do. Sukilėliai — daugiausia Serbi
jos kalnu ūkininkai ir kiti gyven
tojai, kurie yra ištikimi karaliui 
Petrui, nors daugelis cetnykų yra 
ne rojalistai, bet antikomunistai. 
Tito šalininkai stengiasi sugauti 

Michailoviciu, kuri kaltina 

bendradarbiavimu su ašies valsty
bėmis, Cetnykai, išskyrus mažes
nius sabotažo aktus, laikosi kol 
kas ramiai. Neseniai jie sulaikė 
traukini tarp Belgrado ir Nisos ir 
suėmė dvylika teismo dalyviu, 
kurie nuteisė mirti pulkininką Įeit. 
Keserovicių, buvusi Michailovi
ciaus 'stabo karininką. Suimtieji 
susaudyti.

Taikos konferencija bus Paryžiuje

Prancūzu vyriausybė atsakė i 
JAV, Anglijos ir Sovietų notą, 
įteiktą Maskvos konferencijos 
metu, kurioj buvo pasiūlyta, kad 
taikos konferencija butų su aukta 
Paryžiuje. Prancūzų vyriausybė 
pasiūlymą priėmė.
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