
Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
Be baimės aukoja dėl artimo 

laimės,
Kuris didžius darbus žmonijai 

aukavo,
Prieš ką žmonės klaupia ne iš 

dėkui, ne iš baimės.
V. Kudirka
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VLIKo pirmininkas prof. M. Krupavičius 
aktualiais klausimais

Nežiūrint, kad prof. M. Krupa
vičius neseniai turėjo operaciją ir 
dar tebegulėjo ligoninėje, papra
šytas mielai priėmė „Žiburių" re
daktorių ir sutiko pasidatinti min
tinis aktualiaisiais mūsų gyvenimo 
klausimais.

— Kaip atrodo dabartinė mūsų 
tėvynės padėtis tarptautiniu atž
vilgiu? — buvo pirmiausia pa
klaustas VLIKo pirmininkas.

— Lietuvos klausimas tarptau
tinės politikos forume dar tebe- 
migdomas. Visoj savo platumoj 
jokiam politiniam centre ar or
gane niekieno dar nebuvo iškel
tas. sitokia pasaulio tvarkytojų 
taktika mūsų tėvynės atžvilgiu ke
lia mūsų tautiečiuose nemaža su
sirūpinimo ir net pesimizmo. Toji 
taktika yra kaltininkė ir tos emi
gracinės karštligės, kuri pastaruo
ju metu yra apsėdus ir lietuvius 
tremtinius. Kaip gi iš tikrųjų rei
kėtų vertinti tą mūsų paliestą tak
tiką Lietuvos atžvilgiu? Reikia pri4 
pažinti vieną visiems aiškų fakta, 
kad po šio karo mažiau vaduoja- 
masi idealais, negu po pirmojo pa
saulinio karo. Svarbiausias veiks
nys pokariniam pasauliui tvarkyti, 
atrodo, bent iki šiol buvo ne bet 
kurios rūšies idealas, bet krašto 
ar žmonių egoistiniai siekimai. Dėl 
to ir mažųjų tautų likimas nebe- 
keliamas tokion aukštumon, ko- 
kion buvo iškeltas po pirmojo pa
saulinio -karo. Tačiau iš šitos ve
damosios įžangos negalima daryti 
tiek pesimistinės išvados, kad Lie
tuvos Nepriklausomybės klausimas 
yra palaidotas. Visos įtakingosids 
valstybės, išskyrus Maskvos Rytu 
bloką, mums tvirtina, kad Lietuvos 

Klaipėdos Lietuvių Visuomenės Rūmai Žardininkų gatvėje
A. Bendoriaus nuotr.

ir atsidėjimu rūpinasi 
Lietuvos išlaisvinimo 
reikalais. Savo tikslui 
siekti šie centrai taip pat vartoja 
politines bei diplomatines priemo
nes, o stambesnieji ir finansines. 
Aukščiau minėti mūsų veiksniai 
dirba ankštam kontakte su mūsų 
išeivijos centrais. Ir aš jiems reiš
kiu savo vadovaujamos įstaigos 
vardu visos lietuvių tautos vardu 
karštą padėką. Iš visų paminėtų 
išeivijos centrų stipriausias ir 
veikliausias yra Amerikos Lietu
vių Taryba JAV-ėse. Mūsų Lietu
vos išlaisvinimo darbe ALT vai
dina labai svarbų vaidmenį, ir lie
tuvių tauta, susidarius sąlygoms, 
turės jai pareikšti ypatingą padė
ką. sia proga norėtųsi pareikšti 
apgailestavima, kad lietuvių vi
suomenė JAV-ėse nesugebėjo su
kurti vienos organizacijos, kaip 
kad esam padarę mes tremty. Tas 
lietuvių jėgų susiskaldymas, be 
abejo, ir Lietuvos laisvinimo *k- 
cijos negali stiprinti, bet mes ne
nustotam vilties, kad tas dvilypu
mas bus pašalintas.

Kas yra padaryta visų šių minė
tų Lietuvos laisvinimo veiksnių.

egzistavimu jos yra suinteresuotas, 
kad Maskvos spaudimą pripažinti 
Lietuvą Maskvai atmeta ir kad yra 
pasiryžusios Lietuvos ir kitu Bal
tijos valstybių ir toliau Maskvai 
nepripažinti. Mums, tremtiniams, 
sunkiai tremtiųiško gyvenimo iš
vargintiems, to fakto konstatavi
mas nei didesnės vilties nesuža
dina, nei juodo pesimizmo neįsten- 
gia išblaškyti. Sis reiškinys mūsų 
klausimui nėra sveikas. Mums ka
ras dar nesiliovė. Karą laimės tas, 
kuris išlaikys nepalaužtus nervus 
ir kas sugebės semtis reikiamų jė
gų iš skaidrių vilties šaltinių. Ka
rui einant, tiesa, sunku pasakyti, 
kuris kariaujančių laimės, tačiau 
iš tos tarptautinės politikos po
karinės evoliucijos galima drąsiai 
teigti, kad evoliuciuonuojama mū
sų naudai ir kad ateity šis klausi
mas turės būti išspręstas taip, kaip 
kiekvienas lietuvis laukia ir rei
kalauja. Turim dar pabrėžti, kad 
nors Lietuvos klausimas dar iš sli
daus kelio nėra išėjęs, bet jei to
liau tarptautinė politika plėtosis ta 
pačia linkme, kokia dabar eina, ji 
turės, išeiti i stiprų ir kietą kelią. 
Aš pats asmeniškai tvirtai tikiu, 
kad Lietuvai laisvė ir nepriklau
somybė bus grąžinta.

— Kokios pastangos yra daro
mos tėvynei padėti?

— Kovoti už Lietuvos išlaisvini
mą ir nepriklausomybę yra visos 
lietuviu tautos ir visų lietuvių, kur 
jie bebūtų, švenčiausia pareiga. Tą 
pareigą lietuvių tauta, atrodo, yra 
gerai supratusi, įsisąmoninusi ir 
stengiasi sąžiningai ją atlkti. Po
litinės laisvės siekiant, reikalinga 
naudoti įvairios rūšies priemonių:

ginklą, politines, di
plomatines ir kt. Gin
klą Lietuvai vaduoti 
naudoja mūsų broliai, 
pasilikę Lietuvos že
mėje. Mums gi, atsi- 
dūrusiems tremty ir 
išeivijoj, pasilieka po
litinės, diplomatinės ir 
k t. tolygios priemonės. 
Siekimas Lietuvai ne
priklausomybę atgauti 
tremty ir išeivijoj yra 
organizuotas ir kon
centruotas vieno vy
riausio organo ranko
se, kuris yra sudary
tas Lietuvoje, ten ga
vęs visos tautos prita
rimą ir patvirtinimą ir 
yra pripažintas trem
tinių ir išeivijos vi
suomenės. Tas orga
nas yra VLIKas. Ta
čiau Lietuvos išlais
vinimo darbą dirba ne 
vienas VLIKas. Pasta- 
raisias laikais sėk
mingiau tikslui siekti 
vra sukurta Lietuvos 
Respublikos Vykdo
moji Taryba. Be ta 
dar vra išlikę svetur 
kai kurie konstituci
niai organai, kurie yra 
įpaireigoti rūpintis Lie
tuvos reikalais. Visi 
šie organai surado 
sklandų bendradarbia 
vimo kelią ir visai 
darniai dirba Lietuvos 
išlaisvinimo darbą. 
Karts nuo karto, atsi
radus didesniam rei
kalui, jie šaukia kon
ferencijas, kuriose kri
tiškai peržvelgiami at
likti darbai ir nustato
mas planas ateičiai: 
Kai kuriose valsty
bėse vra susidarę sti
prūs lietuvių išeivių 
centrai. Stipriausias jų 
yra JAV-ėse. Paskui 
seka Kanada, Argen
tina, Urugvajus, D. 
Britanija. Visi šie cen
trai visu nuoširdumu

PROF. M. KRUPAVIČIUS 
gydymosi metu ligoninėj

būtų sunku konkrečiai visa atpa
sakoti. Viena tegaliu pasakyti, kad 
buvo visa padaryta ir toliau visa 
daroma, panaudojant visas mūsų tu
rimas priemones Lietuvos išlais
vinimo tikslo siekiant. Nebuvo jo
kio svarbesnio gyvenimo iškelto 
reikalo, j kurį nebuvo atsiliepta 
viena ar kita forma. VLIKas su 
visais Lietuvos išlaisvinimo veiks
niais klibina ir gina ne tik Lietu
vos laisvinimo reikalą, bet ir trem
tinių teises ir jų gyvenimo poli
tinę pusę, kaip, pvz., skriningai, jų 
judėjimo laisvė, organizacijos ir 
t. t. Be to VLIKas tarpininkauja 
ir visiems kitiems Lietuvos išlais
vinimo veiksniams ir ne karta kėlė 
savo balsą dėl daromų neteisybių 
mūsų tauta, pvz., dėl vežimo į Si
birą, dėl nežmoniško gyvenimą są
lygų darbuose bei kalėjimuose ir 
t. t .

Šių VILKo pastangų d.ka šian
dien visų valstybių vadovaujamie
ji organai pakankamai gerai žino, 
kas yra Lietuva, kokiose sąlygose 
cjyvena. koks yra lietuvių tremti
nių veidas, ko jie visi siekia ir

D. Sulaičio nuotr. • •

koks yra jų aukščiausias šių dienų 
idealas.

Pastaraisiais laikais baigiamas 
rengti pagrindinis memorandumas 
Lietuvos laisvinimo reikalu ir pe
ticija valstybių galvoms. Memo
randumas bus teikiamas tik lietu
vių vadovaujamų veiksnių vardu, 
o peticija — trijų kaimyninių Pa
baltijo valstybių tremty esančių 
svarbesnių asmenų vardu.

— Kaip žiūrite į eventualią lie
tuvių emigraciją iš Vokietijos?

— Tremtiniai turi didelę misiją 
savo paliktos tėvynės atžvilgiu. Ta 
misija pirmiausia yra kovoti už 
savo žudomos tėvynės išlaisvinimą 
tomis priemonėmis, kuriomis ne
gali kovoti mūsų pasilikę broliai 
tėvynėje. Antra, saugoti išsivežtą 
tautinį lobyną su visu šventu at
sidėjimu ir rūpestingumu, kaip se
novės kriviai ir vaidilutės saugojo 
šventąją ugni. Trečia, būti gy
vąja lietuvių kultūrinės ir morali
nės vertės propaganda svetimųjų 
tarpe. Šie trys svarbiausi išeivių 
uždaviniai turi būti statomi virš 
visų asmeninių reikalų reikaliukų.
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Jiems turėtų būti pašvęsti savo as
mens patogumai. Iš šito išeinant, 
ir emigracijos klausimas turi būti 
sprendžiamas. Tuo remdamasis taip 
pat VLIKas suformulavo savo emi
gracijos politinę programą, kuri su
vedama į šiuos punktus: 1) emi
gruoti tiktai kompaktine mase, nes 
tik šiose sąlvgose bus galima iš
laikyti iš tėvynės išsivežtą tau
tinį lobyną; 2) vengti emigruoti į 
tuos kraštus, kurie neduoda sąly
gų tautiškai tarpti; prie šių kraštų 
priklauso visa Pietų Amerika; 3) 
emigruoti į tokius kraštus, kur vra 
stambesnės mūsų išeivių koloni
jos, kur yra suorganizuotos mūsų 
kultūrinio gyvenimo organizacijos, 
kaip bažnyčia, mokykla, spauda; 
4) kur gyvenimo lygis yra ne že
mesnis už lietuvių gyvenimo lygį 
ir kur klimatas atitinka mūsų kraš
to klimatą. Šita emigracinė pro
grama vra tiek mūsų tautai svarbi 
ir gyvybiška, kad joks lietuvis, jo
kia lietuvių organizacija, nenusi- 
kalsdama savo tautai ir savo tė
vynei, negali jos pažeisti. Ar pa
vyks visumoj šitą programą įgy
vendinti, parodys ateitis. Šiandien 
viena tik reikia pažymėti, kad ši
tai linijai laužyti neturi prisidėti 
joks lietuvis. Mūsų pagrindi
nis tikslas ir siekimas 
yra grįžti iš tremties 
trumpiausiu keliu j Lie
tuvą. Vokietija nėra tas kraštas, 
kuriame mes galėtume ilgesnį lai
ką užtrukti, laukdami kelio atsi
darymo j tėvynę. Galimas daiktas, 
kaip jau dabar gyvenimas rodo, 
kad, prieš sugrįšiant į Lietuvą, dar 
teks kurdintis kuriame kitame 
krašte. Šitas klausimas man atrodo 
lietuvių yra imamas perdaug karš
tai, kartais net liguistai. Kitur tiek 
karštai stveriamasi ir ieškoma 
emigracinių kelių užmirštant tas

Tremty politinės partijos kaip ir 
nustoja egzistavimo racijos, ir jei 
jų esimas pateisinamas ir supran
tamas, tai tik tais atvejais, kai 
kvla savo tautos ir savo žemės po
litiniai klausimai. Tokių klausimų 
pavyzdžių mes .turim tremty. Tačiau 
ir šiais atvejais politinių grupių 
veikla turėtų reikštis tik tuose or
ganuose, kuriuose tas politinis dar
bas atliekamas. Pas mus, tremty, 
tas partiškumas blogąja žodžio 
prasme ir susirūpinimas partijų 
veiklos atgaivinimu yra nepride
rintas prie mūsų gyvenimo sąlygų 
bei reikalavimų, ir dėl to dažnai 
pačioj tremtinių visuomenėj būna 
aštresnės kritikos ir neigiamo nu
sistatymo. Mūsų politinėms gru
pėms pagrindo veikti yra VLIKe. 
Jos visos ten turi savo atstovų. 
Įvairiaspalvė yra VLIKo sudėtis. 
Jį sudaro net dešimties grupių įga
lioti asmens. Jau tik skaičius rodo, 
kad visai sklandaus sutarimo vi
sais atžvilgiais fen negali būti. Ta
čiau su pasigėrėjimu galiu konsta
tuoti, kad Lietuvos laisvinimo 
darbe visos tos grupės yra vienin
gos ir šioj srity tiesiogiai nesusi- 
tarimų tarp šių grupių dar nėra bu
vę. Šitas teigiamas momentas su
daro VLIKo jėgą ir stiprybę.

— Kaip vertinate lietuvių kul
tūrinį gyvenimą Vokietijoj?

— Lietuvių kultūrinis gyvenimas 
Vokietijoj j mano tiesiogini dar
bą neįeina, tačiau aš jį seku, kiek 
leidžia laikas ir aplinkybės. Lietu
vių kultūrinis gyvenimas yra tas 
sargas, kuris turi išsaugoti mūsų 
išsivežtą tautinį, lobyną. Lietuvių 
kultūrinis gyvenimas yra tas 
veiksnys, kuris turės išsaugoti 
mumyse tą mūsų, tautini savitumą, 
nepaisant to, į kokias sąlygas gy

venimas gali mus nutėkšti. Dėl to 
dalyvavimas mūsų tautiniame kul-

Birutes ir Arvydo adagio iš lietuviškojo baleto ..Subatos vakarėlį“. Atlieka: Aldona Slepetytė ir Alfonsas Lie- 
pinas (Kasselio lietuvių baleto teatras„L.aisvė“)

teikiamos tautiniu mažumų kultū
rinei politikai.

Kalbant apie mūsų kultūrini gy
venimą Vokietijoj, reikia konsta
tuoti nepaprastai sunkias sąlygas, 
kuriose tą darbą tenka dirbti. Ta
čiau, nepaisant to, mūsų kultūri
ninkų — mokytojų, rašytojų, žur
nalistų, įvairios rūšies menininkų 
— stačiai didvyriško pasišventi
mo dėka ir giliu savo pašaukimo 
supratimu bei aukšta tevvnės mei
le, mano įsitikinimu, ir Vokietijoj 
kultūros srity buvo pasiekta mak- 
simum to, ką tokiose nežmoniškai 
sunkiose sąlygose buvo galima pa
siekti. Žiūrint į tą sizifinį mūsų 
kultūrininkų darbą, tenka tik dži
augtis ir gėrėtis. Su tokiais pasiš
ventėliais, kuriems nebaisi jokia 
auka ir atsižadėjimas, galima drą
siai žiūrėti ateičiai į akis. Kad tik 
gyvenimas nepalaužtų jų atsparu
mo ir nepakirstų nervų.

spauda. Iš »jų taip pat kai kurie 
yra pasiekę pakankamo lygio, kiti 
be nuostolio galėtų nesirodyti.

Spauda tremtinių gyvenime turi 
gal didesnės reikšmės, negu kad 
normaliose sąlygose, ir dėl to susi
rūpinimas spaudos likimu, jos to
bulinimu yra svarbus kiekvieno 
tremtinio uždavinys.

Mūsų spauda, kaip ir visas kul
tūrinis gyvenimas, pradžią gavo iš 
laisvos tremtiniu iniciatyvos, t. y. 
dažniausiai iš apačios, o ne iš vir
šaus, ir ligi šiol yra gavusių lei
dimus rankose. Reikia pasakyti, 
kad leidėjai prisitaikė prie jų sun
kių gyvenimo sąlygų ir, kaip mi
nėjau, savo vedamus laikraščius 
pastatė gana aukštai.

Mūsų lietuvių visuomenėj tenka 
nugirsti dvi nuomones: 1. palikti 
spaudą, kaip buvus, privačių žmo
nių rankose, ir 2. spaudą suvisuo
meninti — pavesti ją leisti stam

besniems organams. Gyvenimo 
praktika parodė, kad „nacionaliza
vimas" ne Visuomet išeina į svei
katą, ypatingai neigiamai atsilie
pia įvairūs spaudos suvisuomeni- 
nimai arba „nacionalizavimai". Ir 
dėl to, kad ligi šiol mūsų spauda 
dabartinių jos leidėjų buvo pakel
ta ligi tokio aukšto lygio, nereikė
tų šioj srity daryti jokių reformų. 
Jeigu ir būtų tokių organizacijų, 
kurios savo organo neturi ir būtų 
tokio organo reikalingos, tai jos 
turėtų teisės tokį organą turėti, bet 
ne dabar leidžiamų laikraščių sąs
kaitom Jei naujam organui leidi
mą gauti sunku ar neįmanoma, 
tuomet kaip išeitį galima pasiūly
ti laisvą organizacijos susitarimą 
su kurio nors laikraščio vadovais. 
Tarpusavio kovą dėl einančio lai
kraščio paveržimo, ir visokias in
trigas svetimose įstaigose laikau 
žeminančiu ir žalingu reiškiniu.

pareigas, kurias mes turim savo 
tėvynės atžvilgiu.

Ne mes galutinai spręsim emi
gracinius klausimus ir tiesim emi
gracinius kelius, bet nuo mūsų so
lidarumo, nuo mūsų vieningo nu
sistatymo tie keliai gali kiek pri
klausyti. O mūsų solidarumas ir 
mūsų siekimai turi būti pagrįsti 
mūsų vyriausiais siekimais — lie
tuvybe ir Lietuva.,

— Kokia sugyvenimo nuotaika 
tarp įvairių lietuvių politinių gru
pių Vokietijoj?

— Politinė partija turi pagrįsto 
pagrindo veikti tik savoj žemėj.

tūriniame gyvenime yra tokios pat 
svarbos, kokios yra ir dalyvavi
mas visų lietuvių tremtinių Lie
tuvos laisvinimo politinėj veikloj. 
Sunku pasakyt, kiek mums teks 
gyventi už savo tėvynės ribų, bet 
lengva pasakyti, kad, nepaisant, 
kiek mums teks vilkti tremtiniu 
gyvenimo jungą, savo tautinį vei
dą išlaikysim tiek ir savo tautines 
vertybes išsaugosim tiek, kiek su- 
gebėsim išvystyti savo lietuvišką 
kultūrini gyvenimą. Tatai parodo, 
kiek daug dėmesio reikia kreipti 
emigracijos klausime i tas sąly
gas. kurios toj ar kitoj valstybėj

— Kokios esate nuomonės apie 
lietuvių spaudą Vokietijoj, ir ko
kie pageidaujami patvarkymai?

— Pirmu pažvelgimu atrodo, kad 
Vokietijoj lietuvių spauda nesanti 
vargana. Tačiau įsižiūrėjus matyti, 
kad ji visų mūsų gyvenimo sričių 
neapimą, ir neapima ne dėl pačių 
lietuvių kaltes. Iš leidžiamų lietu
viu laikraščių kai kurie pasiekę 
gana aukšto lygio. Prie tų, mano 
išmanymu, galima priskaityti „Mū
sų Kelią", „Žiburius", „Tėviškės 
Garsą”. Kai kurie leidžiamų lie
tuvių laikraščių neįstengia išsi
mušti iš savo skurdžios padėties. 
Labai turtinga yra vad. rotatorinė

v. A. Kadžius
Džiugo kalno turtai

Nuskuba į Telšius vieškelis dulkėtas. 
Puldamas į slėnius tarp aukštų kalvų. 
Kai užkliūna žirgas akmenį ten kietą. 
Pasagos sužimba tūkstančiais spalvų. 
O prie Džaugožirgaš žvalgosi nedrąsiai. 
Žengia jis pro kalną neramiu žingsniu — 
Gal pakils viršūnėj tos legendų dvasios. 
Gal nublokš audra lig Masčio vandenų.
Džiugas ten užkasęs savo didį turtą. 
Slėpdamas nuo priešų svetimos šalies; 
Ir paliepęs dvasioms saugot jį užburtą. 
Kad nesikėsintų niekas jo paliest.

Kasselio lietuviu „Laisvės“ teatro baleto studjos absolventai šoka valsą operoj „Eugenijus Onieginas“ Kas
selio Valstybiniame Teatre

Neturtingas bernas/ sako, netikėjęs, 
Kad kalne užburti būtų pinigai. 
Kopė jis viršūnėn nakčiai vos atėjus. 
Ir pradėjo kasti žemę atsargiai.
Dirbo net sukaitęs ir užmiršęs baimę. 
Dvylikta artėjo greitai valanda.
Jau galvojo būsiąs turtingiausias kaime 
Ir sunkaus nedirbsiąs darbo niekada. 
Kastuvu užkliudė geležinę skrynią. 
Sudundėjo žemėj lobiai užkasti . . . 
Tik kažkas sukliko tolimam pušyne. 
It vilkai sustaugė tamsiame raiste . . . 
Susiūbavo medžiai, šakos storos lūžo. 
Sudrebėjo kalnas iš pat pamatų. 
Griebė tuoj kasėją viesulas įtūžęs 
Ir pradėjo nešti, sukdamas ratu.
Ir, aukštyn iškėlęs, lyg ranka galiūno. 
Nutėškė nabagą prūdo vandenin.
Kurs čia pat prie kalno sukdavo malūna 
Ir ramiai tekėjo upeliu tolyn.
Ten per naktį* blaškės, vos tik nenuskendo. 
Kol sulaukė ryto, kaip naktis, klaikaus.
Tik sukilę žmonės, sako ši legenda. 
Pusgyvį ištraukė iš vandens gilaus. 
Dar dabar viršiįnę išdidžią pasiekęs, 
Teberasi duobę*iš anos nakties;
Bet jau nemėgina iš žemaičiu niekas 
Liesti Džiugo kalno lobių paslapties. 
O žirgai, pro šalį žengdami nedrąsiai. 
Nuskuba neramūs vieškeliu tolyn. 
Kad tik nesukiltų tos legendų dvasios. 
Kad jų nenublokštų prūdo vandenin. 
O sena legenda, mano žemės siela. 
Bent mintims atkelki tėviškės vartus. 
Tu gyva, kaip dvasios, Džiugo kalno vėlės. 
Kur kas naktį saugo paslėptus lobius . . .
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NEPALUZTANTI SUOMIJA

užsispyrimu ir vienintelio 
pagauti — gaminti prekių, 
tačiau ne savam pareikala- 
tamautų, bet būtų atiduo- 

jų g alingą j am kaimyui, 
šias prekes, vardan ati- 
politinių klaidų, preten- 

Šias pastangas privalės 
šešis metus dėti pagrin-

Po pirmojo pasaulinio karo di
džiavosi Suomija tai valstybių 
mažumai priklausanti, kurios punk
tualiai s A v o skolas mokėdavo. 
Šiandien moka Suomija dar dides
nę ir sunkesnę skolą. Sį kartą jų 
kreditorium yra Sovietų Rusija.

Šiandiena pastebime Suomijoj 
nuostabų vaizdą. Visą tauta, ke
turi milionai žmonių, dirba didži
ausiu 
tikslo 
kurios 
vimui 
damos 
kuris į 
taisymo 
duoja. 
suomiai 
dan. Tad reiškia, kad jųjų gy- ] 
venimo standartas, kuris yra ir < 
taip kuklus turės būti dar daugiau 
sumžintas. Tačiau suomiai žvel- j 
gia šiai žiauriai būtinybei be de- ; 
janių į akis. ’

Užmokėjimas skolos yra šuo- < 
miams šiandien ne vien tik gar- ‘ 
bės dalykas, Taip buvo prieš 15 , 
metų. Šiandiena tai kelias į nepri
klausomybę. Tik šitaip, tik per : 
reparacijų sumokėjimą, gali Suo
mija tapti vėl laisva. Štai kodėl , 
stovi šiandien visa suomių tauta . 
petys į petį, idant dirbtų rusų j 
sąskaiton, taip kaip 1939 metais j 
visi kaip vienas stojo atginti rusų ( 
puolimus. Visi suomiai, vistiek 
kokiai partijai jie priklausytų, yra j 
šiandien įsitikinę, kad jie su savo 
galingu kaimynu privalo palaikyti 
gerus santykius; Vienoje savo 
kalboje, pasakytoje 1945 metais 
nepriklausomybės šventės proga. . 
Suomijos prezidentas J. K. Paasi- , 
kivi išsireiškė: „Mūsų vyriausybė 
yra įsitikinus, jog tik per Suomi
jos ir Sovietų Rusijos santykių 
koordinavimą galės Suomija iš 
šios sunkios katastrofos, į kurią ji 
karo buvo įtempta, išbristi ir tik 
šiuo būdu galėsime mes pasaulyje 
tą vietą atgauti, kuri tai panėšės, 
kurią mes jau kartą turėjome, ne
priklausomų ir suverenių tautų 
tarpe".

•Ar toks interesų koordinavimas 
yra galimas? Rusija yra milžinas 
prisiekęs komunistinei santvarkai, 
Suomija gi nykštukas, palyginus 
su jos kaimynu, net šiandien tikįs 
į kapitalistinės santvarkos, pagal 
vakarų Europos pavyzdį, pirmumus 
Galbūt, šis klausimas sprendžia
mas iš patyrimo, kurį suomiai, 
praėjus dviem metams po karo pa
liaubų su Rusija, įgavo.

Pagal šias karo paliaubų sąly
gas, Suomijai teko 12% atsiža
dėti savo krašto. Šiuose žemės 
plotuose gyveno 420 000 suomių. 
Sovietai 
„Jei jūs priimsite rusų pilietybę, 
galėsite savo namus ir laukus 
pasilaikyti._ Ėet jei jūs norite suo
miais likti, privalote, savo judomą 
ir nejudomą turtą palikus, traukti 
į Suomiją."

Argi bereikia geresnio įrodymo 
suomių patriotiškumui kaip to, kad 
tik 1000 suomių sutiko šiomis są
lygomis pasilikti savo pastogėje. 
Tik 1000 suomių tebuvo, kurie su
tiko atsiskirti nuo savo kamieno.

Paliaubų sąlygose buvo toliau 
nurodyta, kad jei vokiečiai laike 
2 savaičių po karo paliaubų ne
pasitrauks iš krašto, suomiai, pri
valo savo geriems norams įro
dyti, prieš vokiečius kovoti. So
vietai puikiai žinojo, kad tech
niškai yra vokiečiams beveik neį
manoma per tokį trumpą laiką 
atsitraukti. Taip beliko suomių 
kariui, kuris 4 metus pries rusus 
kovojo, pakeisti frontą ir prieš 
savo likšiolinį sąjungininką ko
voti. Vokiečiai pavadino tai išda
vimu. Pykčio pagauti del šios išda
vystės, naikino jie sistematiškai 
kiekvieną suomių namą, kiekviena 
kaimą ir miestą, kurį jie buvo 
užėmę. 1944 metams pasibaigus 
640000 žmonių, t. y. beveik 
šeštadalis visų Suomijos gyvento
jų buvo karo nuostolių paliesti, 
kurie valstybes lėšomis ir priva
liu bendradarbiavimu turėjo būti 
atitaisyti. Beveik vienam ketvirta-

daliui gyventojų reikėjo pastityti 
naujas tėviškės. Didesnius ūkius 
padalijus, reikėjo naujakurius 
įkurdinti. 82 000 kareivių žuvo. 
170 000 karo invalidais ir 42 000 
žuvusių artimaisiais reikėjo rū
pintis. Beveik tuo pačiu laiku rei
kėjo ekonominį krašto gyvenimą 
taip pertvarkyti, kad šis išlygintų 
tą nuostolį, atsiradusį dėl rusams 
perduotų sričių. Mažas pavyzdys: 
rusai pareikalavo apylinkių aplink 
Portkala, 25 km į rytus nuo Hel
sinkio, idant čia galėtų įsteigti 
oro laivyno bažė. Palyginus tai 
mažas žemės plotas, tačiau jame 
buvo 1000 mažų sodybų, kurios 
išimtinai visus vaisius bei daržo
ves Helsinkiui pristatydavo. Rusai 
pareikalavo, kad 11 000 šios srities 
gyventojų išsikeltų.

Mažiau pasiryžusiai ir silpnes
nei tautai, negu kad suomiai yra, 
ši padėtis būtų beviltiškai atro
džiusi. Tačiau tai dar ne viskas. 
Suomiai privalo taipgi reparacijas 
mokėti. Jie turi laike 8 metų so
vietams už 300 000 000 dolerių pri
statyti prekių, jų tarpe mašinų ir 
laivų, kurie iš plieno ir kitų ža
liavų, Juri būti pastatVti ir 
kurių Suomija pati neturi. Šias 
žaliavas teko suomiams vakarų 
Europoj kaip tik tuo laiku pirktis, 
kai ji visiškai nebeturėjo svetimų 
devizų. Padėtis buvo taip sunki, 
jog kaikurie suomių ekonomistai 
buvo tos nuomonės, kad kraštas 
po šia našta tikriausiai sugniuš. 
Reparacijos, kurias Vokietija mo
kėjo po pasaulinio karo buvo, 
palyginus su šiomis, visiškai 
menkos. Betgi šiandien suomiai 
turi pirmuosius du reparacijų me
tus užpakaly savęs, beto sukūrė

tarė šiems suomiams:

sąlygas, kurių dėka, visus gali
mumus išnaudojus, galima bus ir 
likusius išmokėjimus tesėti. Siam 
tikslui jie turėjo sukurti visiškai 
naują pramonę ir 100 000 dar
bininkų tokiai gamybai apmokyti, 
kuri anksčiau Suomijoj visiškai 
buvo nežinona.

Tuo tarpu suomiai suprato, jog 
rusai yra šalti matematikai. Taip 
pavyzdžiui, vienas straipnis nu
sako, kad jei suomiai vėlins su 
prekių pristatymu reparacijų 
sąskaiton, jiems teks mokėti 5% 
konvencinę baudą skaitant nuo 
prekių vertės. Keletą laivų, 
kuriuos suomiai 1946 metų bėgy 
turėjo perduoti, negalima buvo 
laiku užbaigti, kadangi tam tikros 
dalys, kurios Amerikoj tegauna- 
mos, dėl iškilusių Amerikoj strei
kų, negalėjo būti laiku atgabentos. 
Rusai'sutiko, kad čia iš suomių

Žiburiai

pusės jokios piktos valios nebuvo. 
Tačiau jie negailestingai uždėjo 
konvencinę baudą suomių skolos 
sąskaiton, kuri tuo būdu 200 000 
doleriais pakilo. Reparacijų dydis 
buvo U. S. doleriais nustatytas. 
Tačiau nebuvo pasakyta, koks do
leris turimas galvoj. Suomiai manė, 
jog kalbama apie dolerio vertę, 
kuris pasirašymo dienoje galioja. 
Tik vėliau sužinojo jię iš rusų, jog 
pagrindan dėta 1938 metų dolerio 
vertė. Tuo pačiu suomių skola pa
didėjo maždaug 60%. Suomių 
apskaičiavimu, šitaip dolerį įver
tinus, jie turės atiduoti prekių už 
480.000.000 šiandieninių dolerių.

Šią ir taip jau sunkią Suomijos 
būklę, pasunkino tarp kitko U. S. 
ir Anglijos vyriausybės tuo, kad 
jos Potsdamo sutartimi perleido 
rusams visas buvusias Suomijoj 
vokiečiu teises ir interesus. Tuo 
pasiremdami, rusai iškėlė preten
zijas į visą klyringo perviršių iš 
vokiečiu-suomių prekybos balan
so, kuris knygose su 17.000.000 do
leriais stovėjo vokiečių naudai. 
Toliau rusai esą tos nuomonės, kad 
30.000.000.000 doleriai, kuriuos 
suomiai skolingi vokiečiams už 
karo medžiagų pristatymą, taipgi 
vokiečių turtas esąs ir dabar juos 
galį .sovietai susisemti.

Suomių ekonomistai buvo tos
• nuomones, jog rusų tikslas esąs, 
: Suomijos finansinę būklę taip ap 
į sunkinti, kad kraštas, noroms ar

nenoroms, finansiniai turėsiąs 
. susmukti ir pakliūsiąs į tą pačią' 

infliącijos bangą, kuri šiandien 
i graso sunaikinti vengrus. Tačiau 
; daugelis dalykų kalba šiandien už 
. tai, kad rusai tokių minčių neliū-
• liuoja, nebent sekančių 6 metų lai

kotarpy, laike kurių suomių višta 
jiems aukso kiaušinius privalo 
dėti, kurių jie taip savo krašto 
atstatymui reikalingi. Kad Suo-

> mijos ūkinį gyvenimą palaikytų,

Irena Adomavičiūtė, Alfonsas 
teatras „Laisvė“)

..Pas de trois“ iš lietuviškojo baleto „Subatos vakarėli“. Iš kairės | dešinę: 
Liepinas ir Aldona Slepetytė (Kasselio lietuvių baleto tc=

pasirašė jie su suomiais tris pre
kybines sutartis del mainų 
prekybos, kurių rėmuose- suomiai 
galėsią kviečių ir akmens anglies, 
taip jiems reikalingų dalykų, įsi
vežti iš Rusijos.

Pereitų metų balandžio mėnesį 
Stalinas asmeniškai parėdė nu
braukti 10.000.000.000 dolerių sko
lą, kurią suomiams būtų tekę už- 
mpkėti už tą suomių turtą, kurį 
jie iš perduotų sričių „ištempė". 
Tačiau už šią nuolaidą teko suo
miams įsipareigoti Petsamo nike
lio kasyklas, kurios anksčiau bu
vo suomių ūkiniu pagrindu, elek
tros srove aprūpinti.

Įdomu būtų sužinoti, ar ir ko
kiu būdu išimaiso rusai į Suomijos 
vidaus reikalus. Atsakymas į ši 
klausimą, kuris iš suomiu pusės 
gaunamas, skamba vienbalsiai, kad
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A. Bendoriaus nuotr.

laikysenos negalima būtų 
ir jog jie greičiau palieka 
taktiško, pirklio įspūdį. Ru-

rusų 
peikti 
šalto, 
sų mėginimai paveikti į suomių 
spaudą bei auklėjimo reikalus re
tai buvo pastebimi. Vienas suomis 
pasakė amerikiečių stebėtojui: 
„Rusai išspaudžia savo reikala
vimus be jokio pasigailėjimo. Kai- 
kuriuos paliaubų punktus jie pa
diktavo mums vos suprantamu 
žiaurumu. Tačiau ligi šiolei leidžia 
jie mums taip tvarkytis, kaip kad 
mes norime ir už tai mes galime 
būti jiems tik dėkingais".

Nežiūrint to, rusų pergalė at
nešė Suomijai didelių politinių 
permainų, Suomijos komunistų 
partija, kuri anksčiau buvo už
drausta, dirba šiandien lygiai taip, 
kaip, kad anksčiau, kitos parti
jos dirbo. Nekurie komunistai vra 
ministeriais. Vidaus reikalų mini
steris Yrjo Leino yra komunistas. 
Kitose valstybėse komunistai yra 
vidaus reikalų ministerija todėl 
suinteresuoti, kadangi tuo pačiu 
jie gali savo ranką uždėti ant po
licijos. Suomijoj vidaus reikąlų 
ministerija šia prasme nėra taip 
svarbi. Suomija niekados nebuvo 
policine jėga valdoma ir visuomet 
energingai pasipriešintų prieš bent 
kokius mėginimus kraštą policijos 
metodais užvaldyti. Ir ištikrųjų, 
neseniai Suomijos parlamentas at
metė įstatymo pasiūlymą, pagal 
kurį viso krašto policija būtų 

3

centralizuota ir vieno policijos 
ministerio tvarkoma.

Komunistinis gerbūvio ministeris 
yra tos nuomonės, jog nuomonių 
skirtumas tarp koalicinių partijų 
tik nesvarbiuose klausimuose at
siranda, kadangi Suomijoj kiek
vienam šiandien aišku, kad repa
racijų klausimas pirmoje eilėje 
stovi. Net socialinės reformos turi 
po jų eiti. Nemanoma, kad būtų 
galima pramonę, kuri tik reparaci
joms dirba, per socialines refor
mas į neramumus įstumti. Visa tam 
laikas dar ateisiąs.

Visų buvo pripažinta, jog Suo
mijoj pereitų metų rinkimai buvo 
laisvai pravesti ir tuo būdu šian
dieninį parlamentą esą galima pri
imti kaipo išraišką tautinės valios. 
Nuosaikieji socialistai turi 48 vie
tas, nuosaikioji valstiečių partija 
48, konservatyvinės nažumos 44 ir 
naujai įkurtoji komunistų partija 
49 vietas. Siam, palyginus mažam, 
komunistų blokui vadovauja iškal
binga suomė Herta Kuusinen. Jos 
vyras yra vidaus reikalų mini
steris, KomuAizmas yra jai lyg 
religija prie kurios ji savo visa 
esybe prisirišus. Ji nuolat keliau
ja po Suomiją ir pasakoja suo
miams kokia didelė laimė esą 
Suomijai turėti Rusiją savo kai
mynu. Išmokėjus rusams repara
cijas, Rusija parodysianti suomi
ams kelią į geresnę ateitį.

Ilgais poliariniais vakarais skai
to suomiai nenuilsdami ir apsvar
sto tai, ką jie skaitė. Daugelis mo
kosi svetimų kalbų. Didžiausias 
susidomėjimas yra anglų kalba. 
Veržimasis į anglų kalbos kursus 
yra toks didelis, jog mokytojas 
neįstengia visų patenkinti. Rusiškai 
taipgi mokomasi, tačiau rusų kal
ba toli gražu ne taip populiari kaip 
kad anglų. Vienas suomis, pa
klaustas del šio reiškinio, išve
džiojo: „Nes’, suomiai, dar vis sten
giamės pabėgti nuo nuogos realy
bes. Mes gyvename rusų įtakos 
sferoje. Tačiau mes esame jau kar
tą vakarų žmonės. Todėl mes ir 
mokomės anglų kalbos, kad ga
lėtumėm bent per knygas nuklysti 
į tą pasaulį, kuris sferiniai taip 
toli nuo mūsų yra.

Kaip ir beatrodytų šio krašto 
ateitis, tačiau viena yra šiandien 
neužginčijamai aišku, kad Suomi
ja suomių valdoma ir daugiausiai 
suomių, kurie nėra komunistai.

Čia nėra geležinės užtvaros. 
Bent šiuo tarpu leidžia sovietai 
suomiams vidaus reikaluose taip 
tvarkytis, kaip kad suomių many
mu geriausiai yra. Tačiau ar re
paracijas sumokėjus leis rusai 
suomiams ir toliau jų gyvenimą 
pagal jųjų nuosavas idėjas tvar
kyti? Net jei šios idėjos, taip 
smarkiai priešingos toms, kurios 
Rusijoj vyrauja? Si vienintelė suo
mių viltis persunkia suomius to
kia srove, jog jie kiekvienai aukai 
pasiruošę, kad tik sugražintų Rusi
jai skolą. (F. Z.)
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Is Kasselio'lietuviu baleto 
veiklos

Čia malonu pažymėti, kad Kas
selio .Laisvę” ir jos darbą jau pa
tys lietuviai yra įvertinę ir parė
mę. Kun. Dr. Končius savo lanky
mosi metu per Dr. Jasaitį „Lais
vei" suteikęs 2.000 Rm. pašalpą, o 
iš Švietimo Valdybos šis jaunųjų 
menininkų kolektyvas yra gavęs 
3.000 RM. paramos.

Pačioj Kasselio lietuvių sto
vykloj „Laisvė" yra įsitaisiusi stu
dijai patalpas, turi patogią salę su 
scena. Tiesiog reikia stebėtis, kaip 
po Naujų metų gaisro, sudeginusio 
visą „Laisvės" teatrinį turtą — 
sceną su visais įrengimais, deko
racijas ir kt., „Laisvė" sugebėjo 
per keletą savaičių vėl iš naujo 
įsirengti dr salę, ir sceną . . . Ne
lengvas dalykas su baleto reikme
nimis. Kaip žinome, prie baleto 
reikmenų priklauso viskas nuo ba
tukų ligi galvos papuošalų. Reik
menų klausimas „Laisvei” ypačiai 
palengvėjo, kai iš Wiesbadeno į 
Kasselį buvo atkelta Indrašių šei
ma. Indrašius gamina batukus, o

„Laisvės"pagrindą sudaro bePe- Indrašienė siuva kostiumus. Abie- 
tro ^Maželio, kaip šio meninio jų darbas yra nemažas indėlis į

i - t * laisvės“ parengimus.
Turėdama tokią materialinę dr 

techninę lietuvių paramą, savo gi

Tremtyje nemaža turime žmonių, 
kurie jau iš Lietuvos atsivežė sa
vo žinomą pavardę. Jau viena to
kio, kurios nors srities veterano pa
vardė, savo iš anksčiau susidarytą 
gero vardo firma tremtinį nuteikia 
pagarbai, palankųmud. Šalia vete
ranų betgi visai natūraliai įvai
riose srityse auga nauji žmonės, 

•kurie ne tik savo gaivališku verži
musi kūrybinguman, bet ir kon
krečiais viešais pasiekimais bei 
darbais verti tremtinių visuomenės 
dėmesio ir pripažinimo.

Su šiokia įvedamąja mintim no
risi prieiti prie Kasselio Lietuvių 
„Laisvės“ teatro, kurio darbui šių 
metų rudenį sueina dveji metai.

Kasselio „Laisvės"teatras (tiks
liau būtų vadinti baletu) dar šiais 
metais spėjo aplankyti Miunchehą, 
Dillingeną, Memmingeną, Bay- 
reuthą, Schweinfurtą, Seligen- 
stadtą, kur surengė viešus ar 
uždarus baleto vakarus.

Baleto solistas Alfonsas Lieplnas, Kasselio lietuvių- ............................pirmasis
Kauno didž teatro operetės solistas Petras Maželis, 
Kasselio lietuvių baleto teatro „Laisve“ vadovas ir 

režisierius
sambūrio organizatoriaus bei va
dovo (jis taip pat nuolatinis reži
sierius bei libretto autorius), dar , . . t . lietuvių uaiauia, savu ui
baletmeisteris Alfonsas Liepmas ir vadovybėje tokius, nenuilstančius 
jo vedama studija. Si baleto stu- darbuotojuSr kaip p Maželj ir A 
dija jau yra išleidusį 4-ns absol- įdepiną, Kasselio „Laisvė" š. m. ba- 
ventus: Mečj Bruneizerj, Zenoną landžio mėn d galėjo irQ. 
Baublį, Jaunuti Puodziuną ir Henry d u su penktąja savo premjera, 
Lauks (amerikieti). Šie absolventai kulioj be naujos koncertinės pro- 
jau praeitų metų spalio menesj gramos aQrovui dai buv0 pateik. 
buvo priimu solistais šokėjais l tas j v. lietuviškas baletas „Suba- 
Kasselio vokiečių Valstybini Tea- tos vakarėlis".
trą ir su savo baletmeisteriu A. Kilus minčiai lietuvių baletą 
Liepinu, kuris šiam teatre yra pir- sutelkti Augsburge ir Kasselio 
masis šokėjas, yra iš amerikiečių 
gavę licenzijas rengti viešus ba
leto koncertus.

Į „Laisvę“ nuo pernai metų yra 
įsijungę ir Lietuvos Valstyb. Baleto 
solistė Aldona Šlepetytė su kon
certmeisteriu Stasiu Kalvaičiu.

Alfonso Liepino ir jo gabiausių 
studijos mokinių — absolventų de
biutus Kasselio Valstyb. Teatre 
vietinė vokiečių spauda labai pa
lankiai įvertino, net pirmuose pus
lapiuose įdėdama A. Liepino nuo
traukas. Plakatuose rengėjai, neiš- Prieš trisdešimt penkerius me- 
kraipydami lietuvių pavardžių, tus prasidėjęs ateitininkų sąjūdis 
stambiu šriftu ir dabar praneši- niekada nesustojo ir nenurimo, 
nėja apie A. Liepino ir jo vado- Visais laikais ir visokiausiomis 
vaujamos lietuvių šokėjų grupės sąlygomis jis vis plėtėsi, augo, 
dalyvavimą vokiečių teatro ren- klestėjo, veržėsi pirmyn ir nau- 
giamuose baleto vakaruose. jais laimėjimais didino savo ir 

k Lietuvos kultūros lobyną. Pirmie-
Kaip matome „Laisves baletas ateitininkų sąjūdžio kūrėjai dar 

atlieka dvejopą darbą. Pirma da- caro priespaudos metu atidavė 
linai įsijungdamas į Kasselio Vai- gražiausią duoklę atgimstančios 
styb. Teatrą ir dalyvaudamas to tėvynės prisikėlimui. Kritusių 
teatro gastrolėse kaip „lietuviška ateitininkų vardais nužymėtos vi- 
firma" garsina * mūsų vardą vo- sos nepriklausomybės kovų vie- 
kiečių tarpe. Antra, savo atskirai tos. Nepriklausomoj Lietuvoj gai- 
surengiamose gastrolėse „Laisvė" valingasis ateitininkų sąjūdis pa- 
nekartą patiems lietuviams, anglų liko neišnykstančius pėdsakus va
kariams, svetimtaučiams UNRRA- sose gyvenimo srityse. Moderni 
os tarnautojams yra gražiai repre- spauda, garsūs mokslo veikalai, 
zentavusi nemažus lietuvių pasie- šaunūs kongresai,* konferencijos, 
kimus klasikinio baleto mene. suvažiavimai ženklina ateitininkų

baleto teatro „Laisvė“ baletmeisteris ir 
solo šokėjas Kasselio valst teatre

„Laisvė“, nebūdama parapijiniu 
vienetu mielai pritaria šiam pla
nui. Įsitraukdama savo pilnu 
sąstatu į bendrojo užsimojimo 
įgyvendinimą, „Laisvė" neabejoti
nai įneš čion vertingą savo duoklę.

Kasselio „Laisvės" baleto vado
vams ir jo nariams linkime daug 
sėkmės taip pat naujuose savo 
ateities darbo žingsniuose. L.

Juozas Mikštas

Stasys Daunys

Lietuviškos dainos Reino
pakrantėse

Ateitininkų tremties kongresą prisiminus

darbus ir purtina Lietuvos kultū
rinį gyvenimą.

Ateitininkai neliko pasyvūs ir 
rezistencijos metu. Gausios jų ei
lės ne savo valia ir negrįžtamai 
knygnešių keliais išėjo į baisiąją 
šiaurę. Amžinos atminties Alek- 
šandras Stulginskis, Dr. Ignas 
Skrupskelis, Agr. Jonas Valatka 
ir šimtai kitų jau miega po sveti
mos žemės ledynais. Daug atei
tininkų kentėjo ir sudėjo kraujo 
aukas Vokietijos koncentracijos 
stovyklose ar kalėjimuose. Nebe
matysime Kazimiero Baubos, kun. 
Lipniūno ir visos eilės kitų. Bet 
ateitininkų sąjūdžio niekas ne
sustabdė, neįveikė ir nenugalėjo. 
Retinamas eilės visada dvigubai 
papildė atžalynas. Pradėtasis dar
bas ta pačia vaga eina toliau. Idė-

O žeme, mūsų žeme,
Kokia tu nuostabi esi!
Tačiau skliautai tavieji niūrūs ir aptemę,
Skandina mus skausme ir ilgesy.
O žeme, mūsų žeme,
Kokia tu didelė, kokia plati esi!
Tai kam gi mes viens kitą žudom, tremiam
Ir kalinam kančių rūsy?! . . .
O žeme, mūsų žeme,
Tu kartais mums rūsti ėsi! *
Tačiau ne vien tavi vulkanai kartais baisią ugnį vemia.
Bet dar ir musų rankom kuriama lemtis baisi.
O žeme, mūsų žeme,
Tu savo duona mus kasdieną maitini!
Bet mes retai kada gyvenam dieną ramią, „
Ir nuolat esam alkani . . .

jos nemiršta kaip žmonės, — tei
singai dainavo tautos atgimimo 
dainius Maironis.

Ateitininkų sąjūdis gyvas ir 
veržlus ir tremties sąlygose. Ne 
savo tėvynėje prasidėjęs, sunkiose 
sąlygose užsigrūdinęs, svetur ne
pavargsta ir nepaklysta. Visose 
gimnazijose klesti atžalynas — 
moksleiviai, universitetuose atei
tininko vardą kelia studentai, o 
tremtinių gyvenime neikšmingą 
vaidmenį vaidina ateitininkai.

Gegužės 20—22 dienomis Vo
kietijoje ateitininkai susirinko iį 
pirmąjį tremties kongresą. Moks
leiviai, studentai, sendraugiai. 
Pirmą kartą tremtyje suvažiavo 
pasitarti nežinomos ateities išva
karėse.

Kongresas įvyko laive, kelionėje 
nuo Wiesbadeno ligi Kolno ir at
gal. Pirmą kartą gražiame Reino 
slėnyje taip gaivalingai skambėjo

Štai jau ir Frankfurtas. Išli
pame visas spiečius. Vieni iš Tū- 
bingeno, kiti is Stuttgart, Heidel
bergo ir kitų vietų. Dar trumpa 
valandėlė, ir mes jau važiuojame 
į Hanau.

Didelė Hanau stovykla labai 
padidėjusi naujais gyventojais- 
Pažįstamas sveikinasi su pažįsta
mu, draugas randa draugą.

Vakare literatūros vakaras. Tai 
pirmasis susipažinimo vakaras. 
Daug matytų ir nematytų veidų. 
Vlada Prosčiūnaitė, Kazimieras 
Bradūnas, Paulius Jurkus pas
kaitė savo poezijos, prof. Motie- 
kaitis pasmuikavo, Aloyzas Baro
nas paskaitė nuotaikingą beletris
tikos kūrinėlį, o Scheinfeldo ir 
Eichstatto gimnazijų ateitininkai 
pašoko tautinių šokių ir vaidino.

Anksti rytą keliaujame toliau. 
Prasideda kongreso dienos.

Greit prabėgo kelionė nuo Ha-

Kasselio lietuvių baleto teatro „Laisvė“ absolventai: Jaunutis Puodžiūnas 
ir MeCislovas Bruneizeris (dešinėj)

(kalrė), Zenonas Baublys (viduryje)

lietuviškos dainos, sakydamos se
noms ir legendarinėms Reino pa
krančių pilims, kad mes taip 
pat esame senos tautos sūnūs ir 
dukterys. •

Į brolių Grimų miestą
Hanau mieste gimė broliai Gri

mai, išgarsėję pasakų kūrėjai. Jų 
pasakos paplito visame pasaulyje, 
išgarsindamos juos ir jų gimtąjį 
miestą, kurio dabar beliko tik

nau ligi Wiesbadeno. Linksma 
nuotaika ir nenutilsiančios dainos 
visada trumpina kelią. O dainos 
skambėjo visuose vagonuose ir 
pro atdarus ar išdaužytus langus 
iffejosi į svetimos žemės laukus ir 
miškus. Visi gražiai ir galingai 
traukė liaudies dainas, bet Tū- 
bingeno studentų niekas nepra
lenkė. Dainose jie buvo pirmieji.

Wiesbadene atsisveikinome su 
traukiniu, perėjome didelį parką 
ir pasiekėme Reiną, vokiečių kul-

vardas ir griuvėsiai.
Hanąu turėjo gusirink'ti visi 

kongreso dalyviai. Iš čia kelionė 
toliau. Gegužės 19 d. visais keliais 
į Hanau skubėjo ateitininkų pul
kai. Traukiniuose skambėjo lietu
viškos dainos, klegėjo juokas, šyp
sojosi matyti ir nematyti veidai.

Argi ne taip važiavome į Pa
langą, Telšius? . . . Tos pačios 
dainos skamba, tas pats juokas 
veržiasi, ta pati nuotaika. Tik že
mė čia ne ta, ir gyvenimas kitoks. 
Traukinys bėga nė aukštaičių kal
neliais, ir dainų aidai atsiliepia 
ne gimtojo krašto beržynėliuose.

tūros centrą, legendų karalystę. 
Prieplaukoje mūsų laukė laivas 
„Frauenlob“. Tai senas laivas, 
daug metų plaukiojęs Reino van
denimis, buvo išsitarnavęs ir 
„pensiją“, bet po karo turėjo už
miršti savo amžių ir vėl pradėti 
tarnauti. Jis talpina per 800 žmo
nių. Tiek mūsų ir susirinko.

Plaukia sau laivelis
Kada tik būrelis jaunų žmonių 

plaukdavome Nemunu, visada už
traukdavome gražiąją lietuvių 
liaudies dainelę „Plaukia sau lai-
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velis“ . . . Lyg pailiustruodami 
dainą, pro šalį prabėgdavo seni 
piliakalniai, milžinkapiai, praei
ties dienų palikimas. Reino pa
krantėse nesutiksime lietuviškų
kalnelių, piliakalnių, kvapių ber
žynėlių. Čia matysime aukštas uo
las, senas pilis, vynuogynus . . .

Laive greit susitvarkėme. Moks
leiviai, gausiausi iškylos dalyviai, 
užėmė visą laivo viršų. Studentai 
ir sendraugiai pasidalino laivo 
apačią.

Nukopiame vienu aukštu že
miau. Čia sendraugiai ir studen
tai. Kaip ir visada, maloniai šyp
sosi Jo Prakilnybė Apaštališkojo 
Sosto Delegatas kan. F. Kapočius, 
šalia Jo Prakilnybės nuolat sėdi 
Amerikos lietuvis, amerikiečių 
kariuomenės kapelionas kųn. Jan
kus. Jis gimęs ir augęs Amerikoje 
bet gražiai kalba lietuviškai. Jo 
bibliotekoje sugauti visi ryškes
nieji lietuviškieji leidiniai. Sen
draugių tarpe matyti prof. A. Ma
ceina, jJrof. Z. Ivinskis, prof. J. 

Kassetio lietuvių baleto teatro „Laisvė“ baleto solistė A. Slepetytė Ani- 
tros šokyjė

Meškauskas, Dr. VI. Viliamas, A. 
Benderius ir daug kitų pažįstamų, 
matytų Kaune, Vilniuje, Tel
šiuose, suvažiavimuose ir konfe
rencijose.

Ten ilsisi ir šventojo palaikai. Bet 
Remagen garsus ir netolima pra
eitimi. Per nesugriautą Remagen 
tiltą šio karo metu amerikiečiai 
pradėjo brautis į Vokietijos gilu
mą. Už sveiko tilto atidavimą vo
kiečiai pakorė kelis savo genero
lus. Paskui vokiečiams pasisekė 
tiltą sugriauti. Sudaužyto tilto lie_ 
kanos rodo buvusių kovų pėdsa
kus.

Pasiekiame Honnef. Prieplau
koje laukia anglų zonos ateitinin
kų būrelis. Jie nauji kongreso da
lyviai. Čia1 baigiame pirmąją ke
lionės dieną ir einame ilsėtis. 
Honnef miestelis garsus maudy
klėmis, minirealinėmis versmėmis 
ir kerais viešbučiais. Seniau čia 
knibždėdavo tūkstančiai vasaro
tojų. Kitojn Reino pusėje stūkso 
Rolandseck. Padavimai sako, kad 
Rolandseck pilį pastatęs narsusis 
Karolio Didžiojo karys Rolandas.

Gražioje pievoje, Reino pakran
tėje prasideda posėdžiai. Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas stud. Zvir- 
dys gražia kalba pradeda iškil
mingąjį posėdį. Pasipila visa eilė 
sveikinimų. Sveikina Jo Prakil
nybė Sv. Sosto Delegatas kan. F. 
Kapočius, kapelionas kun. Jankus* 
M. Krupavičiaus vardu prof. J. 
Meškauskas, Dr. A. Damušis ir 
visa eilė kitų. Raštu kongresą 
sveikina J. E. vysk. Brizgys ir 
kiti. Profesorius Antanas Maceina 
visus sužavi gražia paskaita. Pa
baigoje gegužinės pamaldos. Rei
no krantais galingai nuskamba 
Marijos giesmė, ateitininkų ir 
Lietuvos himnai.

Prietemoje skubame į nakvy
nes. Kad ir daug viešbučių, bet 
ne visiems pasiseka jais pasinau
doti. Didelė dalis kongreso daly
vių naktį praleidžia laive. Ne vie
ną labiau veikia šalta naktis, ne
gu Reino pasakų laumės.

Kolno katedros papėdėje
Anksti rytą mūsų vandens žir

gas pajudėjo Kolno link. Žiūrime 
į prabėgančias pilis, kalnus, nie
kada nenutrūkstančių miestų ir 
miestelių grandines. Štai prieš 
mūsų akis pasirodo smailūs Bon- 
nos bokštai. Bonna — universiteto 
miestas. Karas paliko skaudžius 
pėdsakus. Kažkas pasakoja apie 
Bonnos praeitį, universitetą, ku
riame studijuoja ir lietuvių gra
žus būrelis. Studentas užsispyru
siai tikina, kad Bonnos universi
tete studijuoja gražiausia studen
tė. Norėdamas likti teisingas ir 
mus priversti jo nuomonei pa
klusti, jis paveda kelis žingsnius 
ir laivo denyje parodo Bonnos 
universiteto gražuolę.

Laivas plaukia, atskleisdamas 
naujus, nematytus reginius. Pra
sideda stačios uolos. Jų tarpuose 
auga vynuogynai. Uolų viršūnėse 
stovi senos pilys. Staiga Reinas 
susiaurėja. Įsikišusi milžiniška 
uola Reiną padaro per pusę siau
resnį už Nemuną. Tai padavimais 
apipintoji uola, nuo, Heinės lai
kų gavusi Loreleį vardą. Poetas 
Heinė, būdamas ištremtas iš tė
vynės, iš antrosios Reino pusės 
dažnai žiūrėdavęs į šią uolą ir 
verkdavęs. Tada jis sukūrė eilė
raštį „Loreleį“, išgarsėjusį visame 
pasaulyje. Ir dabar kiekvienas 
keleivis, pamatęs šią uolą, prisi
mena Heinę ir jo mistiškąją lau
mę Lorelei.

Dar valandėlė, ir mes pasiekia
me Moselį. Kas nėra girdėjęs apie 
Moselio vyną. Visur matyti vy-

nuogyniai. Kitoje pusėje tvirtovės 
liekanos. Čia kadaise buvusi 
frankų pilis. Pasiekiame Rema
gen. Ant aukštos kalvos stiebiasi 

*šv. Apolinaro bažnyčios bokštai.

— Turi skonį, vyruti, — pagi
name stropųjį studentą.

Pasiekiame Kolną. Sugriauti 
milžiniško didumo tiltai rodo bai
sius karo padarinius. Išlipame iš 
laivo ir skubame prie Kolno kate
dros. Milžiniškas pastatas. Aplin
kui viskas sugriauta, sunaikinta, 
bet katedra stovi, nors ir gerokai 
nukentėjusi. Ji gavusi keletą 
bombų. Sudužę vitražai, sužalotos 
skulptūros, o vidus visai nelan
komas. Pati katedra yra milžiniš
ko didumo. Ji daug didesnė už 
Vienos Šv. Stepono katedrą ir už 
Ulmo katedrą. Jos papėdėje atsi
dūręs, žmogus pasijunti toks ma
žas mažas. Praleidę porą valandų, 
grįžtame į laivą ir plaukiame 
atgal.

Sugriautų tiltų liekanos šiurpu 
nukrato. Žiūrėdamas į sugriantaus 
tiltus ir sunaikintą didmiestį, pa
junti, koks baisus vra karas.

Laikas greit bėga. Pasižiūrėję 
vaizdų, tęsiam savo darbus. Seka 
pranešimai, informacijos, paskai
tos. Atskirai tariasi moksleiviai, 
studentai, sendraugiai.

Mūsų laivas sustoja Konigswinter 
kurorte. Tai švarus ir gražus Rein- 
lando miestelis. Palipame į kal
ną, aplankome „Drakono pilį." Čia 
gražiais paveikslais atvaizduota 
Siegfriedo legenda. Perėję per tam
sius rūsius, pamatome iš cemento 
nulietą legendarinį drakoną. Išky
los dalyviai, užsėdę ant jo sprando, 
foto aparatais įamžina savo vieš
nagę „Drakono pilyje.''

Nuo čia kaip ant delno matyti 
Bad Godesberg, kur prieš antrąjį 
pasaulinį karą senukas Chamber- 
lainas skrido pas Hitlerį nuolaidų 
daryti ir taikos gelbėti. Nuolaidas 
Hitleris priėmė, bet taika nebuvo 
išgelbėta. Kitoje Reino pusėje uolų

Alė Sidabraitė

As kas vakaras 
prisiminsiu

Regina atidžiai pažvelgė apsika
binusiųjų įkandin. Mečys ėjo už
dėjęs ranką ant Emilijos peties- 
toji ranka laikė apglėbusi liekną 
Emilijos petį, kaip kokį savo se
niai jau įprastą kasdieninės apy
vokos daiktą.

„Kaip ‘ maža šitam apglėbime 
meilės", pagalvojo Regina ir nu
stebo nejausdama jokio pavydo 
jausmo širdyje.

Argi ne toji pati ranka dar va
kar glamonėjo jos liemenį? Argi 
ne tos pačios truputį papūstos 
gašlios lūpos bučiavo jos lūpas? 
Staiga ji susijuokė skambiu vai
kišku juoku ir net krūptelėjus ap
sidairė. Jai pasirodė, kad kažkas 
sėdi greta jos ir seka jos minčių 
eigą. Žvilgterėjo dar kartą į besi
tolinančią porą. Jie pasuku takeliu 
paupėn. „Tikriausiai jyodu eina į 
tą pačią vietą, kur buvau aš va
kar, ir ji jaučiasi tokia pat lai
minga, kaip kad aš vakar jauči
ausi," pagalvojo ji kažkaip ati
trauktai ir bespalviai. Staiga pasi

juto labai pavargusi, atsikėlė ir 
nuėjo pievos takeliu į namus.

Neįprastai tuščia buvo širdyje. 
Jokio jausmo. Jai pasidarė baugu. 
Tai pirmą kartą taip lengvai ji 
pergyveno nusivylimą, pirmą kartą 
taip greit užgeso jausmas jos šir
dyje. Argi tai būtų buvus meilė?! 
O gal ... Ir jai pasidarė šalta 
nuo minties, kuri nedrąsiai, lyg 
vakarinis rūkas paupiais, slinko į 
jos smegenis. „O gal nebuvo mei
lės? Tai kas gi tada buvo? Vie
nišos moters apsvaigimas? Ilgesys 
širdies, pamėlusios artimą širdį? 
Ar tik kraujo veržimasis, gamtos 
šaukimas".' Ji staiga prisiminė visą 
tos trumpos meilės ligą, ir jai 
pasidarė šiekštu. Visi žodžiai, visi 
poelgiai šiandieninio praregėjimo 
šviesoje įg^vo visai kitą spalvą, 
visai netikėtai naują prasmę. Ti
kriau — visišką, pliką bepras
miškumą. Pirmą kartą gyvenime 
praeities, ir dar tokios artimos pra
eities vaizdai sukėlė širdyje nema
lonų neskonį. Norėjosi užmiršti, 
visai išbraukti iš gyvenimo pus
lapių tuos kelis nelemtus mėne
sius. Bet atmintis, lyg tyčia, 
piešė ryškius vaizdus, ir diena po 
dienos, lyg filmų juostoje, slinko 
visi išgyventieji momentai nuo 
pirmos susipažinimo su Mečislovu 
dienos iki šio ryto, kai jis, vos 

linkterėjęs jai galva, praėjo apsi
kabinęs su kita.

Praėjo pro šalį, kaip atsitiktinis 
praeivis, vos vos pažįstantis ją.

Iš pradžių ji apkvaišo. Nustebo. 
Karšta gėdos, apmaudo, net pyk
čio banga užliejo jos smegenis. 
Norėjo pašokusi smogti jam į vei
dą. Paskui staigus šalčio drebulys, 
o po valandėlės visiško abejin
gumo jausmas. Lyg tai visiškai jos 
neliestų. Lyg ji stebėtų kažkieno 
pašalinio išgyvenimus, kurie leng
vai slenka minčių paviršium, ne
pasiekdami širdies gelmių. Tiktai 
vienas klausimas nenorėjo palikti 
jos. „Kodėl? Kam? Kuriam tiks
lui?" — Vadinasi visa tai buvo tik 
melas, žaidimas, beprasmiškas ir 
tuščias. Štai ir dabar, lipdama savo 
kambarin, ji negalėjo nusikratyti 
ta įkyria mintimi. Įėjusi kambarė- 
lin, mažytin, bet gana skoningai 
jos rūpestingų rankų įrengtan iš 
ūkininko nupmojamoi palėpėj, kam
barėliu, kuriame slinko bepras
miškam nuoboduly jos pilko iš
trėmimo dienos, ji vis dar stengėsi 
atspėti jo pasielgimą paaiškinimą, 
jo tikslą. „Kas gi tai buvo? Pat- 
virkėlio užuogaida? Apvilto mei: 
lūžio kerštas? Bet kodėl jis pasi
rinko mane? Ar todėl, kad vienišą, 
iškamuotą ištremto Sibiran dar per 
pirmąją okupaciją vyro pasiilgimu, 

širdį lengviau buvo suvilioti ap
gaulingais draugiškos užuojautos, 
o vėliau meilės žodžiais?"

Regina žvilgterėjo į veidrodį. Į 
ją žiūrėjo didelės mėlynos akys 
ir klausiamai, nustebusios tyrinė
jo baluojantį veidrodyje gražų 
jaunos moters veidą.

„Ji kiek jaunesnė", pagalvojo, 
„taip, bet argi meilė reikalauja 
parodyti pasą? Ar aistra atšąla 
nuo pirmų glamonėjimų žaros?" 
Dar vakar jis kalbėjo jai apie mei
lę, o jos akyse ir šypsenoje spin
dėjo nuoširdumas.

„Kaip gražiai moka žmonės 
meluoti", prakuždėjo savo pačios 
atspindžiui veidrodyje Regina. 
„Žaviai ir beprasmiai", pridūrė 
nusisukdama.

Jai pasidarė baisiai gaila savęs. 
Gaila to nuoširdaus * prisirišimo ir 
draugiškumo jausmo, kuris, vos 
užsižiebęs, turėjo' staiga užgesti. 
Gaila pasitikėjimo žmogaus žmo
giškuoju pradu, kurį kažkieno 
pikta valia jai nesuprantamu tiks
lu stengėsi užgesinti jos širdyje.

„Pirmą kartą iš savo įsitikini
mais užbrėžto kelio, paklausiusi 
širdies balso, aš leidau sau nu
klysti, pirmą ir paskutinį", kar
čiai nusišypsojus prašnabždėjo įi.

Tuštuma jos betiksliai leidžiamų 
dienų atsistojo prieš ją visam sa

vo pilkume. „Bet ką gi turėčiau 
keikti?" klausė ji pati save sielvar
tingai. Deja, lieka tik laukti. Bet 
ko? Grįžimo?'Grįžimo namo. Ten 
tėvai, namai, mylimas darbas. Bet 
ar qyvi tėvavi? Ar nenusviedė jų 
karo banga tolyn nuo gimtojo 
lizdo? Ar nenubloškė į tokį pat 
beprasmišką tremtinių gyvenimą!? 
Gal jos apleisto namo tik krūva 
griuvėsių beliko. O vyras? Ar ne
priglaudė jo išvargusio kūno sve
tima tolimojo Sibiro žemė? Bet ne, 
ji tiki susitikimo viltimi. ll vis dar 
tiki... Ir šiandien jai sunku at
leisti sau to beprasmiškumo ir 
vienišumo išprovokuotą pasly
dimą. Taip, tik ta nežinojimo arti
mųjų likimo kančia, tik tas vienu
mos sielvartas pastūmė ją į to da
bitos glėbį. Kaip ji pro tą mielą 
šypseną ir švelnius judesius neį
žiūrėjo sielos ir jausmų lėkštumo? 
Bet gal gi tai ir geriau? Dabar šis 
staigus prablaivėjimas vėl gražina 
ją į jos tikrąjį kelią. O jed vietoj 
besielės lėlės ji butų sutikusi sa
vo paslydime tikrą žmogų? Kas 
būtų toliau? Kaip iškristų ji iš 
jausmų painiavos?! — Regina gi
liai atsidūsta. Bet vis dėlto jai gė
da ir graudu.

Staiga ' naują posūkį fnintims 
duoda prisiminimas, jog šiandien 
sekmadienis. Ji pamato grįžtančią
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viršūnėje baltuoja didelė pilis. Joje 
gyveno Chamberlainas anų derybų 
metu. Gaventojai pasakoja, kad 
visada Chamberlainas keldavosi 
per Reiną pas Hitlerį, bet niekada 
Hitleris neaplankė Chamberlaino.

Vėl Honnef
Mes vėl sustojame nakvoti tame 

pačiame Honnef miestelyje. sį 
kartą geriau sekasi. Savo pamal
domis ir kultūringu laikymusi lie
tuviai vietos gyventojams padarė 
gerą įspūdį, ir jų viešbučiai ir pri
vatūs kanbariai šį kartą pasidarė 
daug atviresni Viešbučių savinin
kai demonstruoja savo vyno markę. 
O Reinlando vynas sukštos koky
bės.

Gyventojai pasakoja, kad čia 
beveik visi gyventojai katalikai. 
Jie sužino, kad ir mes katalikiško 
krašto žmonės ir katalikiškos or
ganizacijos nariai. Uzsimezqa šil
tesnis susibičiulivimas.

Anksti rytą paliekame Honnef, 
atsisveikiname su anglų zonos atei
tininkais ir plaukiame Wiesbadeno 
kryptimi.

Paskutiniai akimirksniai

Vėl plaukiame tais pačiais Reino 
krantais. Visur stūkso sugriauti 
tiltai, aukštai iškilusios uolos, vy
nuogynai, matosi gyvenamos ir 
negyvenamos pilys. Gyvenamosios 
pilys paženklintos anglų ar pran
cūzų vėliavomis, o negyvenamo
sios savo praeitimi, legendomis.

Paskutinę dieną laive verda dar
bas. Kongresas turi išrinkti Fede
racijos vadą. Dabartinis Federaci
jos vadas prof. Dr. A. Damušis 
prašo jį iš vado pareigų atleisti, 
nes jam akyse įau matosi užjūrio 
pasaulis. Bet kongreso prašomas 
sutinka pasilikti vado pareigose. 
Niekas nežino, kur visi būsime. 
Gal po metų visi atsidursime Ame
rikoje.

Atsižvelgiant i aplinkybes išren
kama Federacijos Taryba. Jos pir
mininku išrenkamas prof. Dr. An
tanas Maceina, o nariais prof. Su
žiedėlis, prof. J. Meškauskas, prof. 
Z. Ivinskis, prof. kun. St. Yla, J. 
Girnius, adv. J. Vaitiekūnas. Posė
džiui baigiantis, dar kartą Reino 
slėnyje suskambėjo „Kas gi ten 
aukso spindulius beria" ir „Lie
tuva tėvynė mūsų . .

Prieš mūsų akis vėl pasirodė ir 
išnyko Lorelei, sena plėšikų pilis, 
visokiausi paminklai, ir mes pasie
kėme Wiesbadeną. Dar kartą pa
žiūrėjome į gražųjį Reiną, į palie
kančias kalvas ir vynuogynus ir 
per ta patį parką nuskubėjome į 
traukinio stotį.

Vieni važiavome į Hanau, kiti 
iš Wiesbadeno ar Frankfurto skir- 
stėmės į namus savais keliais, ne
žinodami, kada ir kokiame krašte 
vėl susitiksime.

Dr. K. Pakštas

Prelatą Juliu Maciejauska amzinatven 
palydint

. PAVASARIS
Pasruvo vėl pavasaris upeliais, 
su įnirš'u sulaužęs jau ledus: 
tyliai kukli gėlytė Saulėn kelias 
pro mirusius bnūzgynus, pro meldus.

A. Tyruolis

Padangėj ūžčioja laisvieji vėjai, 
artėja lyg mosavimas sparnų: 
tai gervės grįžta, gervės saulėn skrieja 
virš girių dunksančių ir mėlynų.

Ir godą lengvą, šventą ir auksinę 
baltieji debesų laiveliai veža, 
ir žėri burė plazdanti šilkinė, 
kai ją vėjelis pro pat saulę neša . . .

Gegužės mėn. 14 d. mirė prela
tas Julius Maciejauskas, buvęs 
Švėkšnos dekanas, sulaukęs be
veik pilnu 79 metų, kunigu įšven
tintas prieš 56 metus (1891), pas
tatęs didžiulę Švėkšnos bažnyčią 
(1906), gimnaziją ir' prieglaudą 
vargšams.

Prieš antrą pasaulinį karą a. a. 
Prelatas atvyko Amerikon, o 1940 
m. jis jau pradėjo organizuoti
mažutę Los Angeles lietuvių ka
talikų parapiją, 1941 m. nupirko 
namus, kuriuose ir dabar tebėra 
Šv. Kazimiero koplyčia; 1946 m. 
vasarą jis pasikvietė talkon kun. 
J. Kučinską iš Vokietijos ir kun. 
J. Tamulį iš Australijos. Tuojau 
suskato rinkti fondą naujai baž
nyčiai, nes daugiau žmonių at
vyksta iš tolimų lietuviškų kolo
nijų ir ‘nuolat didina naują Šv. 
Kazimiero parapiją, dabar jau 
pasiekusią per 200 suaugusių 
narių.

Bent tris kartus anksčiau kiti 
kunigai bandė Los Angeles suor
ganizuoti lietuvišką parapiją, bet 
dėl mažo katalikų skaičiaus jiems 
tai nepavyko. Los Angeles mies
tas su artimais priemiesčiais uži-

Poloviečių šokiai iš op. „Kunigaikštis Igoris** Atlieka: Alfonsas Llepinas ir Aldona Slepetyte. (Kasselio lietuvių 
baleto teatras „Laisvė“).

mą plotą, lygų kuriai didesnei lie
tuvių apskričiai: turi ilgumo ir 
platumo apie 50 — 40 mylių. Tad 
pabandyk tokiame plote suranki
oti kelis tuzinus išbarstytų lietu
vių katalikų. Bet Prelatas Macie
jauskas imasi šito sunkaus ir ne
dėkingo darbo su tikra apaštališ
ka kantrybe. Jis nugali daugybę 
visokių kliūčių. Jis pats dirba 
paprasčiausius fizinius darbus,
važinėja. ir rankioja piknikams 
pro viziją, dažnai ruošia parapijos 
pietus ir sueigas.

Gal dar tvirčiau prisiminsime 
a. a. Prelato ne tik uoliausią mal
dingumą, bet lygiai dielį patrio
tiškumą. Nebuvo čia ligonio, kurio 
jis neaplankė. Jis nuolat tais ar 
kitais parapijos ir Lietuvos rei
kalais kur nors važinėjo ir vargo; 
Nebuvo pamokslo, kuriame jis 
būtų neprisiminęs Lietuvos nelai
mių ir tremtinių skundo. Prieš jo 
koplyčią nuolat kaba stambus 
garsinimas aukoti lietuviams 
tremtiniams drabužius. Kiekviena 
progas jis graudingai ragino šelpti 
nuskriaustą lietuvių tautą. Tik jo 
pastangomis mažutė \Los Ange
les parapija pralenkė visokiomis 

aukomis daugumą didelių liet, pa
rapijų rytuose. Vien tremtiniams 
kunigams jis parūpino 4.000 dol. 
Drabužius jis pat rinkdavo pas 
savus ir svetimtaučius, vis vež
damas į parapijos sandėliuką, 
pats juos pakuodamas.

Jo galinga sveikata jam dar ge
rai tarnavo iki 77 metų, bet per 
paskutinius jo didžios kelionės 
metus jis jau būdavo dažnai išse
kęs, pavargęs. Turėjo porą širdies 
priepuolių. Bet vis nemažino savo 
nuostabaus uolumo ir darbštumo. 
Parapijonai kalbėdavosi, kad kle
bonas mirs kur nors kelionėje ar
ba dirbdamas: žolę daržely kirp
damas ar automobilį plaudamas, 

arba nugrius prie altoriaus pa
maldų, metu.

Kovo 2 d. rytą rado jį iškritusį 
iš lovos ir paraližuotą. Daugiau 
jis nebepakilo.

Vasario 16 d. jis ypatingai 
smarkiai kalbėjo per iškilmių pie
tus, ragindamas gausiai aukoti 
Lietuvos laisvės reikalams. Per 
tuos pietus surinkta 662 dol. iš 
200 žmonių. Prieš pietus mūsų 
Prelatas Los Angeles katedroje 
giedojo už Lietuvą paskutines iš
kilmingas mišias, dalyvaujant 
arkivyskupui Cantwell, skambant 
Pulkim ant kelių ir Lietuva tė
vynė mūsų gerai pripildytoje di
džiulėje bažnyčioje. Prelatas 
jausdavosi laimingas, kada jis 
melsdavosi Dievui ir dirbdavo 
nuskriaustai Lietuvai. Ir Vasario 
16 d. jis pergyveno paskutines 
savo kilniųjų pastangų valandas. 
, PrelMaciejauskas buvo baigęs 
Žemaičių dvasinę Seminariją. 
Aukštųjų akademijos ar universi
teto mokslų nėjęs. Bet jis iš gy
venimo buvo daug išmokęs, o ir 
vartytų knygų nepamiršęs. Jis 
gerai kalbėjo lotyniškai, lenkiš
kai, vokiškai ir rusiškai, po ma
žiau vartojo dar keletą kitų kal
bų. Klaipėdos protestantai buvo 
jį praminę „viešpačiu“; gal dėl 
jo kilnių gyvenimo manierų. Jis 
buvo džentelmenas, niekiu- nieko 
šiurkščiu žodžiu neįžeisdavo. La
bai ji gerbdavo žydai ir protes
tantai. Žydai dažnai jį sušelp
davo. Ir jis niekam neatsisaky
davo pagelbėti bėdoje. Jis buvo 
19-to amžiaus, t. y. švelnesnės ga
dynės žmogus: tikras senovinis 
krikščioniškas humanistas, kokių 
mes visi labiau pasiilgsime žiau
rioje technikos gadynėje

Apie jo gyvenimą galvodamas, 
prisimindamas tuzinus jo kęlionių 
keturiuose kontinentuose, kelio
nių su kilniais religiniais ar pa
triotiniais tikslais, norėčiau jį va
dinti Lietuvos piligrimu su dide
liais statybiniais palinkimais: sta
tyti bažnyčias, mokyklas, prie
glaudas, t. y. pastovias tikybos ir 
kultūros institucijas. Tebūnie 
lengva jam Kalifornijos saulėtoji 
žemė.

iš pamaldų šeimininkę. Apvali 
švabė, šventadieniškai išsipuošus, 
išdidžiai neša plunksnuota skry
bėle papuoštą galvą. Regina susi
rūpina, ar nebus pavėluota į pa
maldas. Žvilgteri į laikroduką. Ly
giai devynios. Pamaldos vienuo
liktą, bet iki miestelio geras ga
balas kelio. Pats laikas ruoštis į 
bažnyčią — pagalvoja. Skubiai ap
sirengia savo vienintele išeigine 
suknele, suglosto puikias tamsias 
garbanas ir meksfaltuotu keliu 
skuba į bažnyčią. Kelias eina pro 
mišką, upės pakrančių. Vidur
dienio kaitrą tik pranašauja jaukį 
ryto šiluma. Žydinčios alyvų ke
kės svyra viliodamos Reginos akis. 
Prisiminimai skrieja į Lietuvą, ir 
apmaudinga nuotaika palengva 
sklaidosi, užleisdama vietą beri
biam tėvynės ir namų pasiilgimui. 
„Kažin", mąsto Regina, „ar pas 
mus irgi taip šilta ir žydi alyvos? 
O gal dar pašalę ir krinta vėlyvos 
didelės minkštos shaigės? ... Dieve 
mano, kaip toli tos tėviškėlėje 
leistos dienos! Gegužinės pamal
dos. Subatvakariai!" Širdį suspau
džia toks graudumas, kad Regina 
sustoja ir atsišlieja prie žydinčio 
pakelės medžio.

Pro šalį traukia keliu įvairių 
tautybių tremtiniai, vokiečiai — 
visi skuba į miestelį. Prazvimbia 

niai prabyla ateivis. „Šiek tiek", 
virpėdama atsako Regina. „O, jūs 
puikiai kalbate prancūziškai. Gal 
leisite su jumis paplepėti valan
dėlę?" — „Deja, aš bažnyčion", 
atsako Regina, „ir tik valandėlei 
stabtelėjau čia pasilsėti pavėsyje". 
— „Tai gal leisite palydėti jus iki 
bažnyčios. Jūs visuomet tokia pa
maldi? — „Prašau. Taip, aš iš ma
žens esu pamaldi."

Juodu pasuka nuo upės į plen
tą. Pakeliui, besiklausant švelniu 
balsu pasakojamų sąmojų, paly
dimų puikia šypsena, Regina ap
rimsta, nors praeivių paretėja, o 
kelias eina per mišką.

Pokalbis nukrypsta rimtesne 
linkme. Kalbasi apie literatūrą, 
teatrą, tapybą ... Palydovas cituo
ja Verleną, Bodlerą, nesvetima jam 
anglų ir vokiečių literatūra. „Gal 
jūs ir pats rašote?" paklausia jau 
įsidrąsinusi Regina. „Taip, bandau, 
bet tiek ir taip gražiai yra para
šyta, kad, atrodo, nieko gražiau 
jau nebesugebėsi žmogus pasakyti. 
O kurios jūs tautybės?’’ staiga 
užklausia jisai, „prancūzė?" Re
gina nusijuokia: „Dėkui už kom
plimentą, bet, manau, iš akcento 
jūs seniai įspėjote, kad aš ne pran
cūzė". — O, ne! Kaip tik ne. Jūs 
tariat puikiai. Gal tik iš laiky
senos galėčiau pagalvoti jūs per

lengvos mašinos, motociklai, sunk
vežimiai, tankai.

Prancūzų kariai siunčia oro bu
činius ir komplimentus. Regina 
šypsosi pro ašaromis pasruvusias 
akis, retkarčiais mesdama atsaky
mui abejingą pasveikinimą.

Paukštelių čiulbesys, pravažiuo
jančių karių komplimentai, saulė, 
žydintys medžiai, o pagaliau ir 
pati veržlioji jaunystė malšina Re
ginos sielvartą. Ji pasuka prie 
upės ir valandėlę seka šokinėjan
čius sraunioj srovėj upėtakius. 
„Niekis, jei kiek pavėluosiu", pa
galvoja ir atsisėda ant kelmo. Vėl 
mintis nuklysta į šios dienos nuo
tykį, ir ji pati ir visa ta meilės 
istorijėlė pasirodo jai tokie men
kučiai, tokie juokingi, kad ji stai
ga prapliumpa jaunatvišku skai
driu juoku.

„Tikrai jūs šiandien puikiai nusi
teikus!" suskamba malonus vy
riškas balsas. Iš netikėtumo Re
gina krūpteli ir ūmai atsisuka. Vi
sai prie jos stovi gražios išvaizdos 
jaunas prancūzų karys. Juodos, 
kaip anglis, garbanos gražiai deri
nasi prie tamsiai mėlynų akių, 
lūpose žaidžia maloni šypsena. 
Nustebimas ir baimė pagauna Re
giną. Ji pašoka ir žengia keletą 
žingsnių į šalį. „Aš jus išgąsdinau, 
panele, — prašau atleisti", švel

labai norėčiau jus palydėti namo. 
Norėčiau dar kartą jus sutikti." — 
„O kam tai?" — „Taip malonu pa
kalbėti gimta kalba!” — „Bet gi 
jūs galit kalbėti su draugaisl” — 
„Ak, miela panele, . man norisi 
klausytis švelnaus moters balso, 
tariančio mano gimtos kalbos žo
džius. Jau seniai nesu to malo
numo turėjęs. Tai primena man 
namus, motiną, seserį" — „Žmoną" 
„Aš dar nevedęs" — „Na, tai su
žadėtinę!" — „Ir tos dar neturiu." 
„Bet čia daug moterų, mokančių 
jūsų gimtą kalbą!" — „O, ne, pa
nele, jūs klystat. Be to, man norisi 
pabūti kaip tik jūsų draugystėje 
dar nors trumpą valandėlę, o ryt 
anksti mes keliaujame susitikti!" 
— „Kodėl? Juk karas jau baig
tas!" — „Beveik!" liūdnai šypso
damasis prataria karys. Jie jau vi
sai prie bažnyčios. „Aš lauksiu 
jūsų prie savo garažo, bet jei kar
tais aš nespėčiau iki to laiko 
grįžti iš pietų salės — kur man jus 
surasti, kur jūs gyvenat?’’ — „O, 
labai lengva. Pirmame kaime, 
einant hio keliu, kuriuo mes atė
jom. Trečias namas kairėje plen
to pusėje." — „Tai iki pasimaty
mo”, jis pabučiavo pasilenkęs jos 
ranką. „Iki pasimatymo", šyptelė
jo Regina ir įėjo į bažnyčią.

Pamaldos buvo tik ką prasidė-

nelyg, sakyčiau, drovi, užsidari
usi." — „Aš iš Lietuvos — lietuvė, 
bet jums tai, tur būt, nieko nesa
ko. Kažin, ar būsite ką girdėjęs 
apie mano kuklią, mažą tėvynę." 
— „O, kaip tik esu skaitęs Mau- 
riaco knygas. „Po balzganu Lietu
vos dangumi" ir „Baltojo riterio 
šalis"! Buvau pasiryžęs būtinai 
nuvykti, nes, be tų knygų, dar 
mane labai užintrigavo parsivežti 
pažįstamos, lankiusios jūsų tėvynę, 
dailininkės peizažai. Jie buvo to
kie liūdni, tokie žavūs savo balz
ganomis spalvomis, kad tikrai pa
traukė mano akis ir širdį. Deja, 
karas sugriovė visus mano ateities 
planus. Ar jūsų tėvynėje dangus 
visuomet balzganas?! užklausia jis. 
Regina nusijuokia! „O, ne! mūsų 
dangus yidurvasario giedrią dieną 
skaisčiai mėlynas — kaip jūsų 
akys", išsprūdo Reginai netikėtas 
palyginimas, dr ji nuraudo kaip 
žarija. „O, dėkui už tokį puikų 
komplimentą, panele! Štai ir mano 
garažas — prašau žvilgterėti", jis 
parodė ranka į dešinėje kelio pu
sėje stovintį pastatą. To pastato 
didelės aukštos durys buvo plačiai 
pravertos, pro jas matėsi viduje 
stovintis tankas. „Čia stovi mano 
mašina, čia aš ir gyvenu. Gal, 
grįždama iš bažnyčios, panorėsit 
apžiūrėti mano butą ir auto? Aš
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Pr. Ališauskas

Uz gilia tėvynės meile ir 
Lietuvos laisve...

(Reportažas iš iškilmių Flossenburge)
Antraštėje parašyti žodžiai gi

liu skausmu įsirėžia kiekvieno lie
tuvio širdyje. Jie, kaip atitinką 
mūsų tautos Žiauraus likimo ke
bą, ir yra panaudoti mūsų kan
kinių paminklinėje lentoje, kuri 
atidengta buv. Flossenburgo KZ 
stovykloje, kur, tarp kitų tauty
bių daugybės kankinių, nužudyta 
ir 2480 lietuvių...

Tiems kankiniams pagerbti ge
gužės mėn. 25 d. Flossenburge 
įvyko grandiozinio masto iškilmės, 
kuriose* dalyvavo J. _E. vyskupas 
V. Padolskis, aukštosios amerikie
čių karo vadovybės, atstovai, Ba
varijos vyriausybės aukšti parei

gūnai, UNRRAos ir kitų valstybių 
delegatai ir keletos tūkstančių 
žiūrovų minia.

Tai buvo kankiniams atminti 
koplyčios, mauzoliejaus ir pa
minklų šventinimo iškilmės.

Kai mūsų mašina, sunkiai vaito
dama, priartėjo prie Flossenburgo 
miestelio, visi iškilmių dalyviai su 
vysk. Dr. Padolskiu ir jo dva
siškąja asista jau buvo atvykę į 
atskiras miestelio viduryje įreng
tas kapines, kur palaidota kelias
dešimt Flossenburgo kacetininkų, 
kurie nuo didelio nusilpimo ir 
iškankinimo mirė gatvėje jau po 
išlaisvinimo. Čia jiems pastatytas 

Kassello lietuvių baleto teatro „Laisvė“ baleto solistai A. Slepetytė ir A. 
Liepinas išpildo „Rendez-vous“

tauti drauge tremtinių valgykloje. 
Apie naują paupio pažįstamąjį 
Regina nė valandėlei nepagalvojo. 
Jo vaizdas išnyko su pirmais var
gonų garsais. Dabar, pagauta pra
eities vizijų, ji gerte gėrė, tarsi 
ištroškę gėlių žiedai rasą, draugės 
pasakojimus, jos išgyvenimus, taip 
panašius į jos pačios kančias.

Po pietų gurkšnojant kavutę 
Lucijos mažyčiam jaukiam kam
barėly — praeities prisiminimų 
srovėje lėkė nematuojamas laikas. 
Pradėjo temti. Pirmoji atsipeikėjo 
Regina: „Jau temsta, o teks, eiti 
per miškelį. Laikas neramus. Me
tas namo." — „Atleisk, jei paly
dėsiu tik iki plento, prie tilto at
sisveikinsim", atsiprašinėjo Luci- 
ja, „bijosiu grįžti". |

Prie tilto atsibučiavo, susitarda- 
mos susieiti sekančią dieną popiet. 
Toliau Regina ėjo viena. Minčių 
spiečius ūžė galvoje. Staiga jos 
dėmesį patraukė didžiulis pastatas 
kairėje pusėje plento. Aukštosios 
pastato durys buvo plačiai praver
tos, ir vienoje jų pusėje baltavo 
didžiulės raidės: „Kodėl jūs neatė
jot? Aš taip jūsų laukiau ir ieško
jau. Gal niekad nebesimatysim. 
Bet jūs gyvensit mano mintyse.

* Kas vakaras prisiminsiu jus, žiūrė
damas į Paukščių Kelią." — „Koks 
romantiškas meilės pareiškimas, 

jusios. Liūdnai gaudė vargonai, 
virpėjo susijaudinimu kunigo bal
sas. O kai prigūžėjusi maldininkų 
minia užtraukė „Marija, Marija" — 
ašaros suspaudė Reginos gerklę, 
ji negalėjo išgiedoti nė garso ir 
tik gailiai kukčiojo, pasirėmusi 
suolo atramos.

Pamaldoms pasibaigus ir iškil
mingai sugiedojus tautos himną, 
minia palengva pradėjo plaukti išz 
bažnyčios. Trotuare, aikštelėje ir 
net gatvės viduryje būriavosi 
žmonės. Susidariusiuose rateliuose 
vyko gyvi pokalbiai. Vieni aptarė 
tik ką pasakytą klebono pamoks
lą, kiti svarstė tremtinių ateities 
perspektyvas, treti politikavo. Ne
tikėtai sulauktos žinios apie pa
mestuosius šeimos narius, žinios iš 
anapus apie paliktuosius, tikros ar 
tik tariamai tikros, plito iš lūpų į 
lūphs. Viename būrelyje Regina 
staiga pamatė gimnazijos laikų 
draugę, kurią manė pasilikusią 
anapus. Skubiai prasiskverbusi pro 
šnarantį žmonių avilį, Regina pri
bėgo prie Lucijos ir stipriai ją ap
kabino. Abiejų akys pasruvo 
ašaromis. „Tai tu čia!" Ištarė abi 
kartu ir ilgai žiūrėjo viena į an
trą, lyg norėdamos iš veidų įsi
urbti į sav® tokios brangios, ne
pasiekiamos ir neatkuriamos pra-* 
eities vaizdus. Po valandėlės tylos 
nabiro klausimų lietus. Sutarė pie

bendras paminklas su iškaltais žo
džiais: „In Memoriam Consortes 
1938 — 45." Kiekvienas kapas 
atskirai pažymėtas kryželiu, ant 
kurio įrašyta mirusiojo vardas, pa
vardė ir mirimo data.

Tuo metu vyko šio paminklo ir 
kapinių pašventinimas. Po šių 
apeigų ir trumpų maldų buvo pa
dėtas vainikas įnirusiems pagerbti, 
ir iškilmių dalyviai patraukė į buv. 
Flossenburgo KZ stovyklos kiemą, 
kur vyko tolimesnės iškilmės.

Čia buvo pašventinta paminklinė 
koplyčia, kurioje iškilmingas mi
šias celebravo J. E. vysk. Pa
dolskis. Po mišių, šalia koplytėlės, 
per garsiakalbį pasakė kalbas at
stovai, višų tautybių kurių nariai 
yra kentėję ir žuvę Flossenburgo 
KZ stovykloje. Pirmasis kalbėjo J. 
E. vysk. Padolskis, kuris savo min
tis pakartojo net keturiomis kal
bomis: vokiškai, prancūziškai, lie
tuviškai ir angliškai.

Po kalbų eisena nužygiavo į va
dinamąjį „Mirties Slėnį", kur sto
vi kartuvės, krematoriumas ir at
žymėta žmonių šaudymo vieta. 
Ten visos tautybės, kurių buvo net 
aštuoniolika, sudėjo vainikus ant 
paminklinių lentų žuvusiesiems 
pagerbti.

Po to įvyko iškilmių dalyvių 
bendros vaišės, o 16 vai. buvo po
sėdis, kuriame Paminklų, Koply
čios ir Mauzoliejaus statybos ko
mitetas padarė ataskaitinį darbo 
pranešimą ir visų tautybių atsto
vams buvo įteiktos stiklinės ur
nos su žuvusiųjų pelenais ir kau
lų liekanomis. Su urnomis kiek
vienai tautybei buvo įteikti ir lo
tynų kalba surašyti aktai, guriuose 
pirmąjį parašą duoti buvo pak
viestas ir J. E. vyskupas Vincen
tas Padolskis.

Lietuvių urną priėmė Weideno 
lietuvių komiteto pirmininkas Pe
trikas, kuris ten pat ją perdavė 
Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 
buv. Politinių Kalinių Sąjungos 
Centro Komiteto įgaliotiems as
menims polit. kaliniams J. Les- 
kauskui ir V. Vasiliauskui. Prie 
urnos perėmimo dalyvavo ir LTB 
Centro Komiteto atstovas Dr. V. 
Jasaitis.

Iš Paminklų Statybos komiteto^ 
ataskaitinio pranešimo paaiškėjo, 
kad tiems visiems darbams atlikti 
reikėjo milžiniškų sumų, kurias jis 
sėkmingai surinko ir dar turi įstei
gęs komiteto finansinį fondą.

Siam fondui paremti stambes
nėmis aukomis yra prisidėję: len
kai — paaukodami 50 000 RM, vo
kiečiai — 50 000 RM, norvegai — 
20 000 RM, lietuviai — 5000 RM, 
Jatviai —J>00 ir kt. Be pamin
klinių stat^no ir kitų su šiuo dar
bu surištų išlaidų, Komitetas yra 
išleidęs vokiečių kalba knygą, al
bumą ir atvirukus apie Flossen- 

nusišypsojo Regina. Ir staiga prisi
minė paupio svajotoją. „Taip — 
tai tas pats pastatas." Ji pažvelgė 
pro plačiai pravertas duris į vidų 
— ten buvo tuščia. Jai pasidarė 
lyg truputį gaila, lyg norėjosi dar 
pamatyti tas tokias švelniai tyras 
mėlynas akis, išgirsti tą balsą, 
minkštą, liūliuojantį, kalbantį apie 
paliktą tėvynę užuojautos žodžius. 
„Y¥a dar švelnių bepročių šioje 
žemėje", pagalvojo ji. „Gal vien 
dėl to, kad juos sutikus verta gy
venti?! —■ Ji nusišypsojo. „O vis- 
dėlto, matyti, iki grabo lentos aš 
pasiliksiu nepataisoma svajotoja."

Kelias iki namų sūkuringam 
minčių verpete neprailgo. Grįžusią 
Reginą kalbi namų šeimininkė už
bėrė žodžių kruša. Esą, buvęs 
karys, net kelis kartus klausinėjęs, 
ar čia gyvenanti gražioji lietu
vaitė su baltu apsiaustu ir žalia 
berete, vardu Regina. „Štai, pa
žiūrėkite, visą pievą man sumalė 
savo helemtu tanku!“

Visai jau sutemus, kai dangaus 
skliaute sužibo žvaigždės, o mėnu
lio šviesoje ilgesingai spindėjo 
tolimųjų kalnų viršūnės, Regina 
ilgai rymojo lange, stebėdama 
Paukščių Kelią, o vėjelio dvel
kime jai girdėjosiztylus kuždesys: 
„Aš kas vakaras prisiminsiu jus, 
žiūrėdamas į Paukščių Kelią?" ...

burgo koncentracijos stovyklą ir 
paskelbęs paveikslui nutapyti kon
kursą. Paveikslas vadinsis „Kristus 
kalėjime" ir bus pastatytas koply
tėlės altoriuje. Konkursui skirtos 
trys premijos: pirmoji — 1.500 
RM, antroji — 1.000 RM ir trečioji
— 500 RM.

Be to, Komitetas iš savo fondo 
skirs moksld stipendijas nukankin
tųjų asmenų našlaičiams mokslei
viams.

Pagrindinį Statybos Komiteto 
sąstatą sudaro lenkai buvę politi
niai kaliniai: E. Węgielski — pir
mininkas, St. Oborski — sekre
torius ir St. Siėkierski — komiteto 
narys. Be to, į komitetą įeina, kaip 
garbės nariai, visų aštuoniolikos 
tautybių atstovai. Iš lietuvių pusės 
garbės nariu yra pakviestas Lietu
vos Antinacinės Rezistencijos b. 
Politinių Kalinių Sąjungos Pir
mininkas prof. St. Yla.

Pažymėtina, kad iš lietuvių pu
sės prie to darbo daug prisidėjo 
lietuvis architektas A. Tylius, 
kuris paruošė lietuvių paminklui, 
o taip pat ir koplytėlėje prie pat 
altoriaus lietuviams skirtam lan
gui Aušros Vartų Mergelės 
Marijos vitražiniam paveikslui 
projektus.

Prabėgomis nusakę pačių iškil
mių įspūdžius, dabar žvilgterėki
me į pačios stovyklos vaizdą. 
Flossenburgo buv. KZ stovykla 
yra netoli Čekoslovakijos sienos, 
gamtiniu žvilgsniu kalnuotoje ir 
labai gražioje vietoje. Flossen- 
burgas priklauso Neustadt (Wald
naab) apskričiai. Iš kitų didesnių 
miestų už septyniolikos kilometrų, 
yra Weidenas.

Įvažiuojant į šią stovyklą, de
šinėje pusėje, ant aukšto kalno 
stovi kažkuriame šimtmetyje sta
tyta pilis „Floss", nuo kurios pa
vadinimo, matyti, gavo vardą ir 
šis žmonių mirties katilas — kon
centracijos stovykla. Kitoje pusėje
— driekiasi kiek žemesnių kalnelių 
virtinė, kuri apstatyta vilomis. Tai 
buvusio stovyklos „elito" aukštų
jų pareigūnų esesininkų rezidenci
ja. Pati stovykla yra kiek žemes
nėje vietoje. Čia nusitęsęs didelis 
žemės plotas, kuris apstatytas 
mediniais ir mūriniais barakėliais. 
Stovykla perdalyta į dvi dalis: 
kairioji — skirta žemesniesiems 
pareigūnėmis esesininkams gyventi,

Kassello liet, baleto teatro „Laisvė“ baleto solistai A. Slepetytė ir A. Lie
pinas škotų šokyje

dešinioji — kaliniams. Toje pusė
je yra dar žemesnė vieta, kurioje 
stovėjo krematoriumas, kartuvės, 
šaudymo vieta ir kiti egzekucijos 
įrengimai. Si vieta dabar pavadin
ta „Mirties Slėniu", ir tame slėny
je sukoncentruoti visi žuvusiųjų 
paminklat

Stovykla buvusi aptverta spy
gliuotomis vielomis, į kurias buvusi 
įjungta aukštos įtampos srovė. 
Visuose stovyklos kampuose pa
statyti akmeniniai bokšteliai sar- 
gybinams. Sėkmingesnėm savo 
pareigų atlikimui sargybiniai laikę 
net septyniasdešimt plėšriausių 
šunų. Nesą buvę atsitikimų, kad 
kas nors iš šios stovyklos kalinių 
pabėgtų.

Kiek tolėliau nuo konclagerio, 
ant kalniuko, stovi kamerinis 
vienučių kalėjimas, kuriame sti
prios sargybos apsaugoje buvo 
kalinami dabartinis Austrijos kanc
leris, Bavarijos princas, eilė len
kų armijos pulkininkų ir kiti žy
mesnieji asmenys.

Norint sužinoti apie Flossen
burgo KZ stovyklos paskirtį ir jos 
istoriją, tenka patirti, kad ši sto
vykla buvo įsteigta 1938 metais ir 
veikė iki 1945 metų. Sėkmingiau
siai rūko šio konclagerio krema- 
torimo kaminai 1943—4—5 metais. 
Si stovykla buvo laikoma pereina
mąja, ir jeigu kas jon pakliūdavo 
ir nebuvo skirtas sudeginti, tai 
būdavo siunčiamas kitur. Tačiau 
daugumoje čia buvo siunčiami 
„degintini" kaliniai, todėl šio kone- # 
lagerio žmonių deginimo produk
cija per jo veikimo laiką pasiekė 
milžinišką skaičių aukų. Flossen
burge per krematoriumo kaminą 
išrūko net 73.296 asmenys.

Eidami toliau, laisvo žiūrovo 
akimis pažvelkime, kaip dabar
tiniu metu atrodo tas vadinamasis 
„Mirties Slėnis".

Ant „Mirties Slėnio" atšlaitės^ 
aukštesnėje vietoje, kaip įau 
minėjome, pastatyta žuvusiems pa
gerbti koplytėlė. Ji suręsta iš buv. 
sargybos bokštelių akmenų. Vidus 
dar galutinai neįrengtas: nėra lu
bų nei grindų. Altorius padarytas 
taip pat tik provizorinis. Koplytė
lėje yra septyni didoki langai, 
kurie bus papuošti gražiais vitra
žais.

Pirmasis langas prie pat altori
aus skirtas lietuviams. Jame, pa-
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gal numatytą projektą, bus sukur
tas Aušros Vartų Marijos vitra
žinis paveikslas. Apačioje pa
veikslo bus lotyniškas užrašas: 
„Atmink žuvusius 2480 lietuvių", 
kiek žemiau bus mūsų valstybinis 
ženklas ir visai apačioje, tarp 
dviejų tulpių — užrašas „Lietuva".

Koplytėlės altorius būsiąs labai 
puošnus. Jį puoš konkursiniu bū
du nutapytas paveikslas „Kristus 
kalėjiine", o iš šonų būsiančios 
medinės iš atskirų gabalėlių su
montuotos Šventųjų statulos. Al
toriaus sąmata numatyta net 
30 000 RM sumai.

Pačiame slėnyje yra atžymėtos 
dvi vietos, kur buvo masiškai šau
domi kaliniai. Vienoje vietoje pa
statytas tiktai kryžius, o antroje
— paminklinė mūrinė sienelė su 
lenkų ir anglų bei vokiečių kal
bomis padarytu įrašu: „Čia ma
siškai buvo šaudomi kaliniai". 
Nuo šaudymo vietų eina gilokas 
griovis, kuris veda į kanalizacijos 
šulinį. Juo tekėdavo šaudomų 
žmonių kraujas. Toji vieta atžy
mėta kryžiumi. Čia pat supiltas 
didžiulis sudegintųjų žmonių pe
lenų ir kaulų liekanų kapas, kuris 
apmūrytas akmenimis ir turi taip 
pat atitinkamą užrašą.

Kiek dešiniau nuo šios vietos — 
stovi kartuvės. Jos būsiančios ap
saugotos tam tikru stikliniu fut
liaru ir amžinai primins naciškąjį 
režimą ir jų įvykdytus žiaurumus. 
Čia pat prie kartuvių gražiai su
krauta didžiulė krūva suplyšusių 
kalinių batų. Jie kaliniams nebe
buvo reikalingi...

Pačiame slėnio kampe stūkso 
dešimtis tūkstančių pro savo ka
miną išleidusi konclagerio gar
senybė — krematoriumas. Iškil
mių metu, anų laikų imitacijai, 
taip pat rūko šis kaminas. Ant 
kamino įrengta didžiulė paminklinė 
lenta, kurioje lenkų ir anglų kal
bomis užrašyta: „1938—1945, Flos- 
senburgo KZ stovykloje nužudy
ta: rusų — 26.430 asmenų, lenkų
— 17.546, vokiečių — 5964, pran
cūzų — 4371, čekoslovakų — 3784, 
italų — 3413, žydų — 3132, lietu
vių — 2480, jugoslavų — 2140, 
belgų — 1693, olandų. — 1162, 
vengrų — 672, graikų — 450, danų
— 20, norvegų — 14, ispanų — 14, 
anglų — 9 ir amerikiečių — 2. 
Viso 73.296 asmenys."

Įėję į krematoriumo vidų, ra
sime pilnoj tvarkoj tebestovintį 
krematoriumo pečių, apie kurį ap
kabinta 18—kos tautu vėliavėlės.

Pečiaus geležinės durys ir kū
renimo anga bei pelenų išsėmimo 
vieta praviros. Pečiuje įkišta gele
žinė, su dviem rankenom ližė, kuri 
tarnavo lavonų pašovimui į vidų. 
Ten pat kaba geležiniai įrankiai ir 
kabliai pelenams pamaišyti ir 
išsemti. Pečiaus apačioje dar yra 
žmonių pelenų ir kaulų liekanų. 
Čia pat ir kuro—anglies laikymo 
vieta.

Už s^nos, kitame kambaryje, 
įrengta kalinių egzekucijos vieta. 
Stovi betoninis stalas, ant kurie 
buvo mortiruojamos aukos. Stale 
išbetonuotas lovelis kraujui nu
bėgti ir gale skylė jam pasiekti 
grindyse esantį kanalizacijos lizdą. 
Ant grindų ir ant stalo dar žymu 
kraujo žymės. Prie stalo, sienose, 
instaliaciniai lizdai žmonių kankini
mui elektros pagalba. Žodžiu, 
viskas sutvarkyta pagal mo
derniausius išradimus. Jų modeliai 
gal ir iš rytų paimti...

Iš kalnelio, kur stovi kalinių 
barakai, tam tikru tuneliu, pro 
sargybinio bokštelį žemyn, eina du 
geležiniai bėgiai. Jais vagonėliu 
būdavo pristatomi lavonai degini
mui. Viršuje tunelio dabar yra 
toks užrašas: „Paskutinė kelionė į 
laisvę ... pro kaminą" ...

Dabartiniu metu tame slėnyje 
yra pastatytas bendras keturių 
tautybių — norvegų, prancūzų, 
lehkų ir rusų — žuvusiesiems pa
minklas; visų keturių tautybių ir 
visuose kefuriuose šonuose pa
daryti įrašai ir išgraviruoti tų 
valstybių ženklai. Atskirus pa
minklus turės tik lietuviai ir žydai. 
Žydų paminklas jau pastatytas. 
Lietuviiy paminklo projektas • jau 
padarytas, ir darbas smarkiu tem

pu varomas pirmyn. Viršuje bus 
išgraviruoti trys kryžiai, valstybės 
ženklas ir žuvusiųjų skaičius. Pa
minkle bus iškalti šie Maironio 
žodžiai: „O vienok Lietuva juk at
bus gi kada ... Ne veltui ji tiek 
iškentėjo.. .**

Visos tautybės „Mirties Slėny
je" turės paminklines lentas, jų 
tarpe ją turi ir lietuviai. Mūsų pa
minklinėje lentoje viršuj yra 
išgraviruotas kryžius ir vytis. Kiek 
žemiau — nukankintų žmonių skai
čius ir lietuvių bei vokiečių kal
bomis iškaltas tekstas, kuris yra 
panaudotas šio reportažo antrašte. 
Yra tautų, kurios paminklinių len
tų dar nespėjusios pasigaminti. Jų 
vietos atžymėtos metalinėmis len
telėmis su nužudytų skaičiumi.

Ant paminklinių lentų buvo sudėti 
žuvusiems vainikai. Lietuvių buvo 
padėti net du vainikai: vienas 
Wunsiedelio lietuvių, kurio kas
pine yra toks užrašas: „Lietuviams 
kankiniams atminti”, o antras — 
Bambergo politinių kalinių, kurie 
politinių kalinių centro komiteto 
buvo įgalioti atstovauti visiems 
Lietuvos politiniams kaliniams. Jo 
užrašas toks: „A. a. Žuvusiems dėl 
Laisvės ir Tėvynės. — Lietuviai 
tremtyje." Vainikus padėjo tau
kiniais drabužiais apsirengusios 
lietuvaitės.

Prie bendro žuvusiųjų kapo, ku-

sostinė. Vilniaus lietuviškumas yra 
kažkuo teoretiškų, nes nedalomai 
visur ir viską valdo ne lietuviai. 
Ne tik Vilnius, bet visas jo kra
štas, visa Lietuva perpildyta kari
uomene.

rie mirė jau po išsilaisvinimo, ir 
KZ rajone ant aukštų stiebų ple- 
vėsavo aštuoniolika vėliavų, jų 
tarpe ir mūsų.

Baigiant ši reportažą, pažymė
tina, kad neseniai visų tautybių 
sudaryta delegacija lankėsi pas 
Bavarijos premjerą, kur prašė, kad 
Bavarijos valdžia atskiru aktu per
leistų visą buv. Flossenburgo KZ 
stovyklą su visais pastatais ir pa
minklais tarptautinėn nuosavybėn. 
Bavarijos vyriausybės atstovai 
šiam sumanymui pritarė ir davė 
principinį sutikimą. Tikimasi, kad 
ši kankinių pagerbimo vietovė 
pereis į tarptautinės nuosavybės 
globą ir priežiūrą visam laikui.

Kaip dabar atrodo 
Vilnius

Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je arganas „Tėvynė“ 15 nr. įsidėjo 
straipsnį, kuriame pavaizduojamas 
šiandieninis Vilnius. Žinios imtos 
iš lenkų laikraščio „Dziennik Pol- 
ski," kurio bendradarbis kalbėjosi 
su vienu vilniečiu, neseniai atvy
kusiu iš Vilniaus. „Tėvynė" apie 
šiandieninį Vilnių taip rašo:

„Šiandien Vilnius sudaro apgai
lėtiną vaizdą. Smarkiai sunaikin
tas vykusių kovų metu, o ypač be
sitraukiančių vokiečių, šiandien 
jis dar nesikelia iš savo sunaiki
nimų, nors formaliai yra „LTSR"

Iš lietuvių inžinierių archit. parodos Augsburge D. šulaičio nuotr.

Baleto solistas A. Liepinas Kasselio Valstybiniam Teatre šoka valsą (Kasselio lietuvių baleto teatras „Laisvė“)

liko ne daugiau 15 000 lenkų, dau
giausia vyresnio amžiaus. Dar yra 
keliasdešimt lenkų kunigų, kurių 
skaičius diena iš dienos mažėja. 
Panašiai dėjosi kaime. Buvo kai
mų, kurie ištisai registravosi išva

Iš Vilniaus gatvių daugumoje iki 
šio laiko griuvėsiai nepašalinti. 
Tragišką vaizdą sudaro Vilniaus 
ir Vokiečių gatvės. Gedimino gat
vė smarkiai apnaikinta. Sumaikin- 
tų namų tarpe Gedimino gatvėje 
minėtina^ naujas PKO (Gedimino 
16) pastatas..Nėra Raudonojo Štra- 
lio ir Žoržo viešbučių. Iš kavinių 
paliko Rudniokio ir žaliasis Štra- 
lis. Ten galima gauti “labai menkos 
kavos ir tešlainių. Kadangi tai yra 
pirmos klasės kavinės, tai vietos 
gyventojai jų vengia.

Vilniaus bažnyčios, išskyrus Šv. 
Kazimiero, išliko sveikos. Vilniaus 
katedra nesužalota, tik artilerijos 
sviedinys nuvertė galvą vienos __ ____________
figūrų stovinčių katedros priekyje., daug darbo. Pirmasis transportas 
Aušros Vartuose toliau laikomos 
pamaldos prie stebuklingojo Pane
lės Švenčiausios paveikslo. Kaip 
anksčiau, Aušros Vartų gatvė per
pildyta besimeldžiančių žmonių*
Vilniaus gyventojai, tiek lietuviai, 

tiek lenkai, beveik niekuo nepri
mena europiečių. Elegantiškai ap
sirengusių žmonių nėra. Daugumo
je matyti naujas apsirengimas, vad. 
vatinė „mufeikė," arba savos ga
mybos rūbas. Odinis apavas pa
keistas veltiniais su guminiais pa
dais. Kaip taisyklė, moterys ne
šioja skareles. Kiekvienas asmuo, 
išsiskiriantis elegantiškesniu apsi
rengimu, 
kontrolėje, 
ei j a.

Būdinga

PRASIDEDA EMIGRACIJA 
Į KANADĄ

„Tėviškės Aidas“ savo š. m. ge
gužės mėn. 30 d. Nr. 20-ajame 
praneša apie emigracijos galimy
bes į Kanadą. Kanados konsula
tas Frankfurte šiuo metu turįs 

atsiduria dokumentų 
Kontrolę vykdo poli-

tai,, kad Vilniuje pasi-

turėjęs išvykti jau gegužės mė
nesio pabaigoje. Išvykstantieji 
daugiausia ukrainiečiai. Numato
ma, kad pirmoje eilėje galės vykti 
pas gimines tik pirmos eilės arti
mieji: vaikai, tėvai, broliai ir se
serys. Į antrą, trečią ir ketvirtą 
kategoriją įeisią tolimesnio kraujo 
ryšio giminės. Specialistus mano
ma priskirti taip pat prie pirmo- J 
sios grupės, nors jie ten giminių 
ir neturėtų; jie galėsią greičiausia i 
išvykti su trečiuoju, ketvirtuoju į 
transportu. Patartina tiems, kurie s 
mano Kanadon emigruoti, jau iš j 
anksto susitvarkyti dokumentus, ; 
kaip tai gimimo ir jungtuvių me- « 
trikas, asmens dokumentus, pa- i 
sus, darbo pažymėjimus ir t: t. i 
Visi išvykstantieji yra Kanados j 
konsulate dar kartą skrininguo- i

žiavimui. Pradžioje išvažiavimai į 
Lenkiją vyko be jokių suvaržy
mų o paskui atsirado trukdymų. 
Paskelbta, kad išvažiuoti gali tik 
tie, kurie sumokėjo mokesčius ir 
atidavė pyliavas.

jami. Daug kreipiama dėmesio ir 
į sveikatą.

KANADA DIDINS EMIGRACIJĄ
Amerikos lietuvių savaitraštis 

„Amerika“ savo gegužės mėn. 9 d. 
numeryje rašo, kad Kanados vy
riausybė svarsto imigracijos įsta
tymo pakeitimą. Norima įsileisti 
keletą tūkstančių pabėgėlių tuo
jau, kai tik leis laivininkystės 
sąlygos.

Per ilgesnį laiką su imigracijos 
pagalba numatoma pakelti gyven
tojų įkaičių. Tačiau imigrantai 
turi būti gerai parenkami ir tin
kamai pritaikomi krašto ukiui.

AMERIKA TURINTI ĮSILEISTI 
IŠVIETINTUOSIUS ASMENIS

Filadelfijos tarptautinis institutas 
š. m. balandžio mėn. 24 d. minėjo 
savo 25-rių metų sukaktį. Ta pro
ga buvo pakviestas National Citi
zens Kommittee on Displaces Per
sons vedėjas dr. William G. Ber
nard. Jo kalbos tema buvo „Išvie- 
tinti asmens ir mūsų atsakomybė 
pasaulio problemoms“. Savo tu
riningoj kalboj jis aiškiai pabrė
žė, kad Amerika turi ir gali įsi-
leisti 400.000 DP. Jis gražiai at
sakė į visus priekaištus- prieš iš
tremtuosius. Štai kelios jo svar
besnės mintys: 1) Tremtiniai ne
gali grįžti į savo, tėvų žemę. Nors 
nepažymėjo, kodėl negali, bet visi 
suprato, kas yra tas persekioto
jas, kuris laukia sugrįžtančių su 
kalėjimu ar mirtimi. 2) Tremtinių 
jiejkurdinimas, kaip žmonių, ge
rose gyvenimo sąlygose visuomet 
bus kliūtys pasaulinei taikai.
3) Amerika turi pirmoji pradėti 
įsileisti daugiau tremtinių, kad jos 
pavyzdžiu pasektų kitos valsty
bės. JAV jų tektų apie 400.000.
4) Amerikoje prieauglis labai ma
žas, todėl nesudarys jokio pavo
jaus perpildyti šią šalį. 5) JAV 
per paskutinius metus pagal kvo
tas neįvažiavo virš milijono imi
grantų, nes jie negalėjo ar neno
rėjo atvykti. Tad, įsileidžiant 
esančius pabėgėlius, niekas nenu
kentėtų. 6) Amerika turėtų juos 
įsileisti ištyrusi jų politinį, dva
sinį-moralinį ir fizinį pažangumą. 
7) Daugumas tremtinių yra geri, 
nes jie išlaikė sunkias gyvenimo 
bandymo valandas. 8) Jie, čia at
vykę, galėtu lengvai susirasti gy
venimo būdą ir nesudarytų sun
kumų apsigyventi, nes giminės ir 
artimieji mielai juos priglaustų. 
9) Tremtiniai savo sumanumu ir
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darbštumu pakeltų Amerikos gy
venimą: Daugumas jų galėtų dirb
ti ūkiuose, kur netrūksta butų, o 
darbininkų reikalinga. 10) Leisti 
įvažiuoti '100.000 per metus. Imi
gracijos įstatymo nepakeisti, o 
tik laikinai sulaikyti jo veikimą, 
iki Europos tremtinių reikalas su
sitvarkytų. („Amerika“ 47. 5.9)

Norintieji gali vykti Prancūzijon

Šiuo metu amerikiečių zonoje 
lankosi prancūzų vyriausybės įga
lioti asmens, kurie daro sutartis 
su norinčiais vykti Prancūzijon 
ir dirbti miškų darbus. Prancū
zijon išvykti gali ir išskrininguo- 
tieji. Išvykstantieji gali pasiimti 
su savim šeimas ir visą turimą 
turtą. Aprūpinimo atžvilgiu nu- 
vykusieji bus traktuojami kaip 
Prancūzijos darbininkai. Atlygi
nimas — 70 frankų už valaAdą. 
Platesnes informacijas duosime 
vėliau.

LIETUVIAI DP ANGLIJOJE
Išvykus į Angliją darbams, pir

mas tremtinių rūpestis buvo grei
čiau painformuoti savo artimuo
sius apie ten esamas sąlygas. Pir
mieji atėję laiškai parodo, kad jų 
nuotaikos yra geros. Daugelis jų 
dar nepradėjo dirbti. Jiems buvę 
pasakyta, kad jie pirma turi at
silsėti prieš pradedant skirstymą 
— varbavimą darbams. Tokių 
atostogų jiems esą pažadėta net 3 
savaitės. Paskui atvyks įvairios 
komisijos, kurios tremtinius dar
bininkus priims anglių pramonei, 
Įvairiems keramikos darbams, 
tekstilei, žemės ūkiui ir t. t. Po 
dideliu priteklių Vokietijoje jie 
dabar vėl valgo sočiai ir maistu 
ne tik nesiskundžia, bet sako, kad 
jis labai geras. Gauna pakanka
mai riebalų ir kitų reikalingų 
maisto produktu. Vaisiai čia esą 
pigūs ir lengva jų gauti. Taip pat 
ir kai kurie reikmenys, kaip ra
dijo aparatai ir pan., esą pigūs, 
net atsieina ne svarais, o po kelio
lika ir keliasdešimt šilingų. Kele
tas jų jau suspėję įsigyti net ra
dijo aparatus. Tačiau esama pre
kių, kurios net labai brangios. 
Pvz., gero alaus litras atsieina net 
iki šilingo. Brangūs ir svaigina
mieji gėrimai. Jie, kaip tremti
niai, čia esą užjaučiami, globo
jami, naudojasi visomis Anglijos 
piliečio teisėmis. Pradėję dirbti, 
jie tuoj būsią priimami į profesi
nes sąjungas, kad jų teisės dir
bant ir toliau būtų pilnai apsau
gotos. Galvojama ir apie greitą 
įsiliejimą į ten esamas lietuvių 
organizacijų eiles arba net naujų 
tremtinių organizacijų įsteigimą.

DP PROBLEMA GALES BŪTI 
IŠSPRĘSTA TIKTAI PER 

TREJUS METUS
Š. m. gegužės mėn. 30 d. savo 

paskutiniame pilnaties posėdyje

tarpvyriausybinė pabėgėlių ko
misija susirinko perduoti savo 
reikalų vedimą Tarptautinei Pa
bėgėlių Organizacijai. Šiame po
sėdyje gen. direktorius Sir Her
bert Emerson pranešė, kad D. Bri
tanijoj turėtų būti apgyvendinta 
300.000 Olandijoj 8.000 ir Belgijoj 
35.000 Europos pabėgėlių. Pran
cūzija taip pat norinti priimti di
delį skaičių, kaip darbo jėgą. Nu
matoma, kad ateinančių trejų me
tų laikotarpyje visi išvietintieji 
asmens, kurie šiuo metu gyvena 
Vokietitoje, Austrijoje ir Itali
joje, bus įkurdinti Vakarų Euro
poje, Kanadoje, Pietų Afrikos 
unijoje ir pietinėje Amerikoje. 
(NZ. 47.6.2)

AMERIKOS ATSTOVŲ RŪMAI 
PATVIRTINO JAV DALYVA

VIMĄ TARPTAUTINĖJE
PABĖGĖLIŲ ORGANIZACIJOJE

Š. m. gegužės mėn. 26 d. Atsto
vų Rūmų užs. reikalams komisija 
vienbalsiai nutarė JAV-bių daly
vavimą Tarptautinėje Pabėgėlių 
Organizacijoje patvirtinti ir tam 
reikalui paskirti 75.500 dolerių. 
Pagal BBC pranešimą, pirmasis
amerikiečių atstovas šioje organi
zacijoje bus JAV-bių ambasado
rius Londone Lewis W. Boglas.

Tarptautinės Pabėgėlių Orga
nizacijos parengiamosios komisi
jos įgaliotasis sekretorius Albert 
J. Altmeyer, kuris šiomis* dieno
mis kalbėsis dėl Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos uždavi
nių, nurodė, kad šiuo metu 80*/» 
visų išvietintųjų ir pabėgėlių gy
vena amerikiečių, anglų ir pran
cūzų okupuotose Vokietijos ir 
Austrijos zonose. (NZ, 47.5. 30)

510.000 DP AMERIKIEČIŲ 
ZONOJE

Pagal amerikiečių kariuomenės 
iš Frankfurto pranešimą, šiuo me
tu Vokietijos amerikiečių valdo
mojoj zonoj yra lygiai 510.000 iš
vietintųjų asmenų. 70‘/» išvietin
tųjų gyvena stovyklose, kiti gi 
dirba vokiečių ūkyje ir gyvena 
privačiuose namuose. Pusė išvie
tintųjų sudaro žydai ir lenkai, 
likusieji — baltai, olandai, pran
cūzai, skandinavai ir Balkanų 
valstybių piliečiai. (NYHT, 47. 
5. 30)

RUSAI REIKALAUJA IŠDUOTI 
• AUSTRIJOS DP

Prancūzijos užs. reikalų minis
terija paneigia sovietų tvirtinimą, 
kad Austrijos prancūzų zonos ka
rinė valdžia trukdanti 12.000 so
vietų piliečių, gyvenančių išvie
tintųjų asmenų stovyklose ir va
rančių priešsovietinę propagandą, 
grįžimą namo.

Šis pranešimas yra atsakymas į 
š. m. gegužės mėn. 13. d. Paryžiu
je gautą sovietų notą, kurioje so
vietų vyriausybė nurodo visą eilę 
1945 metų birželio mėn. 29 d. So-

Kasselio liet, baleto teatro „Laisvė" artistas J. Puodžiūnas, Kasselio valst. teatre op. „Aida“ Šoka solo su kardu 
šventykloje Max Nehrdlch nuotr.

vietų-Prancūzrjos sutarties prasi
lenkimų, liečiančių karo belais
vių pasikeitimą. Sovietų nota bu
vo paskelbta sovietų ambasados 
Paryžiuje.

Šioje notoje sovietų vyriausybė 
kaltina Prancūzijos vyriausybę, 
kad ji»nuo sutarties pasirašymo 
dienos yra leidusi sugrįžti tiktai 
632 rusų karo belaisviams, o li
kusius laikanti koncentracijos 
stovyklose. Rusai daugumų jų lai
ko „karo nusikaltėliais“. Toliau 
notoje nurodoma, kad Prancūzijos 
vyriausybė pakartotinai atsisa
kiusi leisti rusų karininkams lan
kytis stovyklose, o žinomos anti- 
sovietiškos organizacijos gali lais
vai sueiti su rusų išvietintais as
menimis.

Prancūzijos užs. reik, ministe
rija, priimdama šią notą, užtikri
no, jog ji laikantis visų Maskvos 
duotųjų instrukcijų, pagal kurias 
visi pripažintieji karo nusikaltė
liais yra išduoti sovietų valdžiai 
Austrijoje, ir nedaranti jokių 
kliūčių sovietų atstovams įeiti į 
stovyklas ir laisvai kalbėtis su ru
sų karo belaisviais. (NYHT, 47. 
5. 29)

KAS GALI BAUSTI DP 
ADMINISTRACINIU BUDU
Vyriausias amerikiečiu zonos 

gNRRAos direktorius Paul B. 
dwards savo š. m. gegužės mėn. 

19 d. aplinkraštyje nurodo, kas ir 
kokiu būdu išvietintus asmenis, 
gyvenančius stovyklose, gali 
bausti. Pinigine bauda arba kalė
jimu negali bausti stovyklos di
rektorius ar kitas koks stovyklos 
personalas. Nusižengusieji stovy
klos taisyklėms ir nuostatams,

taip pat už netinkamą elgesį gali 
būti baudžiami skiriant iki 30 
dienų be eilės sunkiems darbams, 
modifikuojant maisto davinį, su
varžant iki tam tikrų ribų arba ir 
visai panaikinant kitas privilegi
jas. Jei kpris nors išvietintasis 
asmuo (įskaitant ir persekiotuo
sius) atsisako vykdyti tokią disci
plinarinę bausmę arba nuolatos 
nusižengia stovyklos taisyklėms ir 
nuostatams, gali būti pašalintas 
iš stovyklos prisilaikant tos pačios 
procedūros, kuri naudojama as
menų iš stovyklų pašalinimui, kai 
jie randami netinkami DP globai.

Aplinkraštis toliau pataria di
rektoriams reikalus aiškintis su 
tautinių grupių vadovais ir gauti 
iš jų pasiūlymų. Toliau pabrėžia
ma, kad skirti bausmes turi teisę 
išimtinai stovyklų direktoriai.

— Prezidentas Trumanas prašo 
Kongreso sutikimo visų vakarinio 
pusrutulio tautų, (skaitant ir Kana
dą, karinės pajėgas apginkluoti, ap
rengti ir išlavinti.

Savo specialiame pranešime Tru
manas priminė (statymų leidėjams, 
kad pasaulio reikalų vystymasis šią 
akciją padaro svarbesnę už tą (sta
tymą, kur( jis pereitais metais pa
siūlė.

Jis nenorėjęs padėti tokiam pasau
lio išsivystymui, bet tiktai prieš du 
mėnesius,- kai jis prašęs 400 mil. do
lerių Graikijai Ir Turkijai, norėjęs, 
jog JAV—bių politika būtų nukreip
ta padėti toms tautoms, kurios prie
šinasi komunizmui.

Priemonės, kurių buvo imtasi perei
tais metais, buvo apribotos Atstovų 
Rūmų užs. reikalu komiteto, bet jos 
nebuvo pateiktos balsavimui nei At
stovų nei Senato Rūmams.

Ottavos informuoti sluoksniai pra
neša, kad šis prezidėnto Trumano 
pasiūlymas nepadarys jokių pakei
timų Kanados taikos meto kariniuose 
įsipareigojimuose.

Sis pasiūlymas (traukiąs Kanadą 
tiktai ( defenzyvint bendradarbia
vimą su JAV—bėmis ir Britų Im
perija, bet Jis tiesiogiai nesurišąs su 
Pietų Amerikos kraštais.

Vienas iš svarbiausiųjų prezidento 
Trumano programos tikslų yra pra
vesti visame Vakarų pusrutulyje 
ginklų ‘ir karinių metodų standar
tizavimą taip, kad visos šio pusrutu
lio tautų ginkluotos pajėgos galėtų 
efektingai bendradarbiauti, ginant 
šio pasaulio dal(.

Įstatymas prašo suteikti teisę pre
zidentui daryti sutartis ir su kitomis 
Vakarų pusrutulio valstybėmis šiais 
klausimais: 1. mokyti ir instruktuoti 
jų karini ir laivyno pajėgų per
sonalą, 2. išlaikyti, taisyti ir atsta
tyti jų laivynų ir kariuomenės ap
ginklavimą, 3. perleisti joms ginklų, 
amunicijos ir kariniu (rengimų.

Valstybės, gaunančios ginklų, da
linio mokėjimo sąskaiton gali per
leisti JAV—bėms, savo dabartinius 
turimus karinius (rengimus. Didžiau
sioji dabartinių Pietų Amerikos val
stybių ginklų dalis yra Europos ga
mybos. Prieš paskutini karą ginklų 
pardavimo srityje Pietų Amerikai 
pirmavo Anglija, Prancūzija, Italija 
ir Švedija. (NYHT, 47. 5. 28).

— Laikraščio „Arbeider Bladet“ 
Londono korespondentas paskelbė 
straipsn(, kuriame sakoma, kad 
amerikiečiai neseniai užbaigė statyti 
4—tą aerodromą Grenlandijoje. Ofi
cialaus danų protesto nebuvę. Kaip
toliau pranešama, Danijos yvriau- 
sybė šiuo reikalu neoficialiai išreiš
kusi savo nepritarimą. Šiaurėje esan
čių amerikiečių aerodromų tinklas 
šiuo metu nusitiesęs nuo Islandijos 
per Grenlandiją, Kanadą, Aliaską ir 
Aleutų salas.

Taip pat pranešama, kad Ameriko* 
vyriausybė atsisakė patenkinti nau
ją danų prašymą evakuoti amerikie
čių kariuomenę iš Grenlandijos. 
Amerikiečiai remiasi 1941 metų susi
tarimo straipsniu, kuriame pasakyta, 
kad Grenlandijoje kariuomenė gali 
pasilikti tol, kol abi šalys pripažins, 
kad grėsmė taikai bei Amerikos 
kontinento saugumui praėjo. Ameri
kiečių nuomone, toks pavojus šiuo 
metu esąs. (NYHT, 47. 5. 28).

— Iš Vašingtono pranešama, kad 
kariuomenės ir laivyno šaudmenų • 
tarnyba baigia savo darbą, kurio 
uždavinys buvo paruošti vadinamąjį 
pramonės mobilizavimo planą. Šios 
tarnybos priekyje yra vienos stam
bios bendroves vadovas Depre.

Tarnybos nariai yra karo mlni- 
šterio pavaduotojas Royal ir jūrų 
ministerio pavaduodojas Kėny. Savo 
duotame pasikalbėjime tarnybos na
riai pareiškė, kad tas planas suteiks 
prezidentui plačius karinius (galio
jimus ir numatys specialius veiks
mus kariuomenės, laivyno ir pra
monės vadovams. Sis planas kasmet 
bus peržiūrimas, kad galėtų prisi
taikyti prie naujųjų technikos laimė
jimų. Planas taip pat numato* paskir
ti 2 milijardus dolerių daugiau kaip 
5—klų metų laikotarpiui JAV—bėse 
nesančioms strateginėms medžiagoms 
įsigyti, kad JAV—bės būtų (galintos 
vesti 4—5 metų karą tuo atveju, jei 
jos būtų izoliuotos nuo tų aprūpini
mo šaltinių. To plano (gyvendinimo 
pasisekimas priklausys nuo Kon-

9
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greso sutikimo paskirti numatytąsias 
. sumas. •

Royal pareiškė, kad karo mini
sterija studijuoja kelių požeminių 
artilerijos Įmonių Įrengimą. (NYKT. 
47. S. 28).

— Amerikos karo laivyno mini- 
stęrija praneša apie naujo tipo lėk
tuvų — naikintuvų serijinę gamybą. 
Naikintuvas, skrendąs virš 1000 km 
per valandą greičiu, per 1 minutę 
gali pasiekti 3.000 metrų aukšti ir gali 
operuoti 3.200 km spinduliu. (NDF, 
47. 5. 29).

— Kaip iš gerai informuotų šaltinių 
pranešama, artimiausiu laiku pasi
tarimams į Vašingtoną atvyksią visi 
Artimųjų Rytų diplomatiniai JAV 
atstovai (NDF, 47. 5. 30).

šiuo metu Austrijoje manevruo
ja virš 100.000 sovietų karių, kurie* 
yra maitinami iš Austrijos ūkio. So
vietų okupacinė armija esanti padi
dinta. (Kronika, 47. 5. 25).

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
AMERIKOS RAUD. KRYŽ PREZI
DENTAS HANAU STOVYKLOJE
Gegužės men. 24 d., grįždamas 

iš Raudonojo Kryžaus tarptautinės 
konferencijos Paryžiuje, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Prezidentas 
Mr. Basil O'CONNOR buvo atvy
kęs į Hanau DP tarptautinę sto
vyklą, tikslu susipažinti su DP 
gyvenimu Vokietijoje. Aukštąjį 
svečią pasitiko USA armijos Vo
kietijoje štabo viršininkas gen. Itn. 
C. R. Huebner, DP skyriaus vir
šininkas pulk. S. R. Mickelsen, 
įvairūs armijos bei UNRRA parei
gūnai, lietuvių, latvių ir estų sto
vyklų vadovai, Amerikos spaudos 
atstovai ir išsirikiavę skautės ir 
skautai.

Po Štabo viršininko gen. Itn. 
Huebner ir DP skyriaus viršininko 
pulk. Mickelsen sveikinimo kalbų, 
gražų ir nuoširdų žodi tarė sve
tys. Jis savo trumpoje kalboje pa
reiškė, kad Amerikos besimokan
tis jaunimas supranta DP vaikučių 
vargus ir tas sunkias sąlygas 
kuriose mokosi DP jaunimas. To
dėl šia proga jis. palinkėjo gražes
nės ateities visiems banamiams. 
Amerikos Raudonasis Kryžius at
liko ir atlieka dideli šalpos darbą, 
ypač į vargą patekusiems žmo
nėms. Todėl ir ateitvie A.R.K. 
išties savo pagalbos ranką ir mie
lai padės pagalbos reikalingie
siems. Padėkojo už gražų jo suti
kimą šioje stovykloje ir ta pačia 
proga visų tautybių pirmiems 
dviem vaikams įteikė Amerikos 
vaikučių suaukotus dovanų siun- 
tinėliuš. Gi likusiems vaikams po 
toki siuntinėlį buvo išdalinta sve
čiui išvykus.

Lietuvių stovyklos vadovas prof, 
dr. Gylys visų tautybių, vardu 
aukštąjį svečią nuoširdžiai pasvei
kino, padėkojo Amerikai už tei
kiamą DP pagalbą ir trumpais, bet 
drąsiais ir atvirais žodžiais aky- 
vaizdoje aukštųjų armijos parei
gūnų ir mielojo svečio nušvietė 
tas sąlgas, kurios privertė baltie- 
čius palikti savo kraštus, kas da
bar dedasi jų tėvynėse ir pareiškė 
viltį, kad Amerikos didžioji demo
kratija nugalės totalizmą ir tikra
sis teisingumas, kurio siekia Ame
rika, įsiviešpataus pasaulyje, kas 
įgalins ir nelaiminguosius DP vėl 
sugrišti prie Baltijos krantų į lais
vas tėvynes ir šie žmonės vėl ga
lės įsijungti į nuoširdų tautų ben
dradarbiavimą.

Ta proga lietuviai, latviai ir 
estai didžiajam svečiui - pademon
stravo savo menines pajėgas. Estai 
pašoko tautinį šokį, latviai pa
grojo smuiku-solo, o lietuviai pa
sirodė su mišriu, muz. Br. Jonušo 
vadovaujamu chorų, kuris padai
navo dvi lietuviškas dainas ir ,,Te
saugo Dievas Ameriką'-angliškai. 
Išvykstančiam svečiui buvo įteikta 

• prisiminimui tautinė lėlė, medžio 
rėžinių lėkštė ir lietuviška tautinė 
juosta, kuriomis jis labai domė
josi ir gėrėjosi. Rajone valandėlę 
svetys dar kalbėjosi su DP vaiku
čiais, dmėjosi jų gyvenimu. Del 

- laiko stokos jam nebebuvo gali
mybės plačiau susipažni su DP 
darbu dirbtuvėse ir arčiau pažinti 
kasdieninį DP gyvenimą.

Išvykstančiam svečiui išsirikiavę 
skatftai, mokyklų vaikai ir visuo
menė sukėlė ovacijas, gi aukštasis

svetys iš šios stovyklos išsivežė 
malonų ispūdį. J. J.

METINIS INŽINIERIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės mėn. 17 ir 18 d. Augs
burge ivyko Lietuvos Inžinierių 
Tremtinių Draugijos metinis, jau 
antrasis tremtyje, suvažiavimas. 
Suvažiavusieji atstovavo 13 drau
gijos padalinių su 250 narių. Šiuo 
metu draugija trijose zonose turi 
15 skyrių su 330 narių. Apie 100 
inžinierių yra dar pavieniai išsi
barstę.

Gegužės 17 d. buvo suvažiavimo 
atidarymas, kuriame dalyvavo vi
sų tremtinių centrinių organų bei 
eilės profesinių draugijų atstovaf. 
Sveikintojai pažymėjo, kad inži
nierių profesinė draugija tremtyje 
yra viena iš veikliausių ir konkre
čiai yra parodžiusi sėkmingą dar
bą įvairiose srityse, o paskirą in
žinierių mes matome dirbantį įvai
riausiose srityse.

Suvažiavimo metu atidaryta pra
eitų metų pabaigoje įvykusio gy
venamų namų konkurso projektų 
paroda. Buvo išstatyta 6 premijuo
ti, jau galutinai atlikti, 5 perkami 
ir keletas įdomesnių nepremijuotų 
projektų. Parodoje buvo dviejų 
lietuviškų sodybų modeliai ir tre
čio modelio didelio formato nuo
trauka. Atskirą skyrių parodoje su
darė Augsburgo, Nūrtingeno tech-
nikos mokyklų ir Kempteno auk
štųjų statybos kursų brėžiniai, iš 
kurių dalinai galima buvo matyti, 
kokia programa einama. Parodą 
papildė išleistieji techniškieji lei
diniai ir Vilniaus bei kitų Lietuvos 
vietų architektūros vaizdų rinki
nys. Be to, paroda buvo dekoruota 
Augsburgo medžio meninių dirbi
nių dirbtuvės labai gražiais ir 
įdomiais lietuviškais kryžias, ko
plytėlėmis, dubenimis ir t. t. Šie 
dirbiniai jau turi nemažą pasiseki
mą tremtyje ir Amerikoje. Parodos 
atidarymo metu buvo skaitoma 
paskaita apie Vilniaus architektū
rą ir lieuviškąjį stilių.

Antroji diena buvo paskirta dar
bo posėdžiams. Perrinkta tie patys 
valdomieji organai (Centro Valdy
ba Augsburge).

Iš skyrių pranešimų paaiškėjo, 
kad nedirbančių inžinierių beveik 
nėra. Bene didžiausią darbo sritį

Mūsų mielam idėjos drau
gui stud.

JUOZUI ZNOTINUI 
mirus, jo broliui ir artimie
siems reiškiame gilią užuo
jautą.

Tiibingeno u-to studentai 
ateitininkai

Padėka ,
Nuoširdžiai dėkoju dr. A. Maciūnui už sėkmingai man pa

darytą nelengvą operaciją ir tikrai nuoširdžiai teiktą prie
žiūrą ir paslaugas. Tokią pat padėką reiškiu /r prof. J. 
Meškauskui už gydymą ir priežiūrą.

Lygiai taip pat dėkoju ligoninės lietuvėms seselėms ir 
Augsburgo lietuvių visuomenės moterims ir vyrams, kurie 
mano ligoje parodė nemažai širdies ir rūpestingumo

. M. KRUPAVIČIUS

Sukūriusius lietuvišką šeimos, židinį
, Henriką Borskaitę ir Albiną Gražiūną 

nuoširdžiai sveikina ir linki skaidraus šeimyninio gyvenimo
Augsburgo ateitininkai sendraugiai

dabar sudaro švietimas: dirbama 
DP universitetuose, technikos, 
amatų mokyklose, įvairiausiuose 
technikiniuose kursuose ir gimna
zijose. Nemaža dalyvauja visuo
meniniame veikime ir administra
cijoje. Bet gana maža dalis teturi 
galimybės dirbti tiesiogini tech
nišką darbą. Profesiniu žvilgsniu 
daugumas tų švietimo, administra
cijos darbų yra inžinieriui . . . 
„ašaros, o ne specialybės darbas".

Palyginti nemaža yra pasirodę 
technikinių leidinių, bet tai išim
tinai asmeninės iniciatyvos rezul
tatai. Draugija išleido rotatorium 
spausdinamo žurnalo „Inžinieriaus 
Kelio“ 7 numerius. Turiniu ir for
ma jis yra pasiekęs visai gerą lygį.

Draugijos suruoštas gyv. namų 
knkursas sukėlė didelį susidomė
jimą ne tik inžinierių tarpe, bet ir 
visuomenėje. Centriniai tremtinių 
organai visokeriopai remia šią ak
ciją, ir panašūs konkursai bus ruo
šiami toliau. Vienas iš jų, pvz., 
bus kambarių įrengimas lietuviš
kame stiliuje. Čia būtų proga ir 
menininkams pasireikšti.

Tarp įvairių ateities darbų nu
matyta intensyviau įsijungti į pla
navimo ir pasiruošimo darbus su
griautai tėvynei atstatyti pagal 
atitinkamą programą.

Nutarta ateityje daugiau rūpin
tis technikos ir ypač amatų moky
klomis. Prieita išvados, kad turi
būti ruošiamas skirtingo tipo ama
tininkas, nei kad buvo Lietuvoje 
daroma. Reikia ruošti pramoninius 
amatininkus. Savo gamyboje visiš
kai savarankūs amatininkai negali 
konkuruoti su pramonės gamyba. 
Kur negalima sudaryti amatų mo
kyklų, steigtini kursai, bet su di
desniu valandų skaičiumi. Dabar 
numatoma gimnazijose įvesti ama
tų mokymą. Šią akciją inžinieriai 
įpareigojami remti.

Augsburgo Inž. Tr. Dr. skyrius 
suruošė suvažiavimo dalyviams, 
gražų pobūvį guriame taip pat pa
sikeista mintimis įvairiais krašto 
atstatymo ir kitais klausimais.

Dn.
Bambergas. — Nedidelės, 300 žmo

nių, Bambergo 3—osios DP stovyklos 
mėgėjų teatras pastatė Andrulio 
operetę '„Viengungiai“.

Vaidinimai praėjo su pasisekimu. 
-Režisavo J. Jagėla, muz. dalį vedė 
Kabašinskas, akompanavo Kondrota- 
vičienė.

Mielam „Žiburių“ bendradarbiui ir bičiuliui
DIPL. AGR. JONUI DAUGĖLAI, 

jo motinai mirus, reiškiame gilią užuojautą
» „Žiburių“ redakcija ir administracija

K. IR P. KULIKAUSKAMS 
netekus Jų vienintelio džiaugsmo dukrelės DANUTES, kartu 
liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame.

Bradunąi

Mūsų mylimam draugui 
stud.

JUOZUI ZNOTINUI . 
mirus, jo liūdinčiam bro
liui Bropiui reiškiame nuo
širdžią užuojautą
Vyt. Žvirzdys, K. Pemkus, 
Ignas Labanauskas, Anta

nas Razma

PADĖKA
Ponui Romualdui Vilčinskui, pa

aukojusiam L. R. K. Augsburgo 
Skyriui RM 500,—, reiškiame pa
dėką.

L. R. K. Augsburgo Skyriaus 
Valdyba 

padėka
Širdingai dėkoju Haunstetteno 

sekcijos pirmininkui ir nariams 
už priėmimą manęs atgal į sto
vyklą; p. gyd. Snieškai už suteik
tą pagalbą; p. p. Valaičiams, p. 
Rudaitienei, p. p. Mickevičiams, 
p. Baltrušaitienei, p. Ūsienei, p. 
Kuleševičienei už pagalbą maistu.

Jonas Šilys

Haunstetteno lietuvių sekcijos 
pirmininką ir narius už įžeidimą 
bei netaktą nuoširdžiai atsiprašau. 

. Taip pat nuolankiai atsiprašau 
p. gyd. Sniešką. Jonas Šilys

Red. V. Gerulaitis
DEL BALTIJOS TAUTŲ SPORTO 

Šventes
Šių metų pavasarį prasidėjusi DP 

ėmigraoija į įvairius kraštus ne tik 
kad praretino taitiečių eiles, bet 
gerokai Ištuštino ir sportininkų 
aruodą. Pasiruošimai ir šiais metais 
surengti šią gražią baltiečių sport
ininkų* demonstraciją — sporto šven
tę ėjo pilnu tempu. Buvo gautas net 
ir kolonijos direktoriaus sutikimas. 
Trūko tik bendro trijų Baltijos tau
tų sporto gyvęnimą vairuojančių at
stovų pritarimo. '

Tačiau šiomis dienomis, norint ga
lutinai šį reikalą išrišti, sužinota, kad 
Augsburgo estai dėl techniškų kliū
čių prie olimpiados rengimo prisi
dėti negali, o jeigu ir prisidėtų, tai 
negalėtų jiems skirtų uždavinių at
likti. Dėl to ir olimpiados surengimas 
Augsburge iš viso atkrinta.

Sį uždavinį išrišti turėtų pasistengti 
ir kitos kolonijos. Juk nėra jokia 
įstatyminė, o taip pat iŠ dviejų kar
tų negalėjo susidaryti ir papročio 
prievolė Augsburgui pravesti sporto 
olimpiadą. Kitos kolonijos turi ne 
blogesnes sąlygas, o galų gale kitų 
kolonijų gyventojai dar nė kartą ne- 

. buvo apsunkinti tais rūpesčiais, 
kuriuos Augsburgo visuomenė jau du 
kartus išvargo.

Baigiant norisi pasisakyti, kad tiek 
’sportininkai, tiek likusioji visuomenės 
dalis laukia iš kitų kolonijų palan
kaus reikalo sprendimo.

Pranešimai
RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMO 

REIKALU

-Liet. Rašytojų Tremtinių Draugijos 
Valdyba prašo pranešti, kad numa
tytasis visuotinis rašytojų suvažia
vimas Kirchheime š. m. birželio 13 — 
14 d. d. neįvyks. Apie suvažiavimo 
laiką ir vietą bus pranešta vėliau.

LTB ŠVIETIMO VALDYBOS 
PAREIŠKIMAS

Spaudoje yra paskelbta piktų pra
simanymų, kurie skaudžiai pažeidžia 
mūsų Švietimo įstaigų gerą vardą ir 
provokuoja universitetų nepasitikėji
mą mūsų gimnazijų duodamais bran
dos atestatais.

Yra pavojus, kad tie paSaliniajs 
sumetimais skelbiami nedori prasima
nymai gali pakenkti mūsų abiturien
tams ir studentams. v

Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
Valdyba, kuriai yra pavesta pareiga 
rūpintis lietuviUy tremtihiU Švietimo 
reikalais, protestuoja prieS tokį mūsų 
gimnazijų vardo žeminimą ir brandos 
atestatams nepasitikėjimo provoka
vimą.

Švietimo Valdyba pareiškia —
1. Nė vienai lietuvių gimnazijai 

niekuomet nevadovavo ir šiuo metu 
nevadovauja joks direktorius, kuris 
nebūtų akademinio išsimokslinimo. 
Gimnazijų ir -kitų švietimo įstaigų, 
tremtyje mokomasis personalas priva
lo mokslo cenzo tokip pat, koks buvo 
privalomas valstybinių mokyklų moky
tojams Lietuvoje.

2. Gimnazijų direktoriai, kaip LTB 
Švietimo Valdybos patikėtiniai, žino 
savo atsakomybė už gimnazijas darbą 
ir tvarką. Tiek gimnazijų vadovybės 
tiek mokytojai stengiasi'išlaikyti gim
nazijų mokslo lygį, kad paruoštų jau- 
niąją aukštajam mokslui eiti. To pat 
siekia ir Švietimo Valdybos inspekto
riai, dalyku specialistai — pedagogai, 
kurie gimnazijas aplanko ir joms sa
vo pabarimais padeda.

Mūsų gimnazijos išleidžia abiturien
tus, kurie savo pasirengimu yft verti 
jiems duodamų brandgs atestatų.

3. Lietuvių gimnazijos ir kitos švie
timo įstaigos tremtyje tvarkomos pa
gal Lietuvos Respublikos įstatymus ir 
taisykles. Mokslas einamas pagal Lie

MUNCHENO APYGARDOS JAUNIŲ 
TURNYRAS

Nugalėtojas — Sirjatavičius
Karlsfeldo jaunių pirmenybėse, be 

eilės geriausių vokiečių pajėgų, daly
vavo Augsburgo ir MUncheno lietu
viai. Mūsiškiai skaičiaus atžvilgiu 
jautėsi gana bailiai. Būtų užtekę vos 
dviejų nepasisekimų (iš viso daly
vavo tik du), ir burtų lentelėje ne
būtų likę nė vieno. Tik dėka neblo
gos mūsų atstovų technikos pavyko 
prasiskverbti į baigmės kovas. Sir
jatavičius visai nelauktai, tačiau pel
nytai laimėjęs prieš Ehmer 3:1, iško
vojo meisterio vardą. To dar nepa
kako: Sirjatavičius su Šova iškovojo 
jaunių dvejeto meisterio vardą, lai
mėdami prieš Ehmer — Glūck 3:2.

AUGSBURGO STALO TENISO 
TURNYRAS

Per Sekmines Augsburge įvyko 
tarptautinis stalo teniso turnyras. 
Be gausaus būrio vietos vokiečių 
sportininkų, dalyvavo eilė užsienie
čių. iš kurių paminėti: Milstein (Hei
delbergas), Žilinskas (Ingolstadtas), 
Vailokaitis (Mūchenas), Gerulaitis 
(Augsburgas) ir kt.

Vyrų vieneto varžybose pirmąją 
vietą iškovojo Milstein, finale laimė
jęs prieš Gerulaitį 3:1.

Vyrų dvejeto varžybose meisterio 
vardą iškovojo Gerulaitis — žiliniskas, 
laimėję 3:0 prieš Hžmer — Galler.

Greta vykusiose jaunių varžybose 
Sirjatavičlui nepavyko. Jis Iškovojo 
tik tračią vietą.

Sporto klubų dėmesiui!
Pakartotinai pranešame visiems 

MUncheno apygardoje esantiems spor
to klubams įregistruoti visų sporto 
šakų komandas šiais adresais:
1. Futbolo — A. Tėvelis, Augsburg- 

Haunstetten, Rechenstr. 50,
2. Krepšinio ir tinklinio — St. Macke

vičius, Kempten/Allg., P. o. Box 
229, Schlosskaserne,

3. Bokso, sunkumų kilnojimo, dvira
čių sporto ir šachmatų — Vil- 
pišauskas, Augsburg-Haunstetten, 
Starts. 10,

4. Lengvosios atletikos — Bielskus A. 
Rosenheim, Max Josef Pl. 4/n,

5. Vandens sporto — Vyt. Radavičius, 
Dillingen a. D. Ludwigskaserne 1-8,

6. Stalo ir lauko teniso — V. Geru
laitis, Augsburg-Hochfeld, Litau- 
lsch.es Lager 267-6.
Ypač kuo skubiausia prašome pri

siųsti krepšinio, tinklinio ir futbolo 
komandų vardinius sąrašus; nes arti
miausiu laiku numatomą pravesti šių 
sporto šakų pirmenybes (Futbolo pir
menybės jau pradėtos, tačiau dar ne 
vėlu įregistruoti ir naujas koman
das). Primename, kad tinklinio ir 
krepšinio pirmenybės bus praveda
mos ir jauniams. Jiems registracija 
pravedama atskirais sąrašais, nuro
dant gimimo datą. Nugalėtojams 
skiriamos dovanos.

Mūncheno Sporto Apygarda

tuvos Respublikos Švietimo Ministeri
jos patvirtintas programaj, veikusias 
valstybinėse mokyklose Lietuvoje. Nuo 
šių mokslo metų pradžios m«sU gim
nazijose yra įvesta ir speciąlinių da
lykų mokslas.

4. Visas lietuvių bendruomenės 
švietimas yra centralizuotas, visos 
švietimo įstaigos yra Lietuvių Bendruo
menės Švietimo Valdybos atsakingoje 
žinioje.

Švietimo - Valdyba glaudžiai bendra
darbiauja su mokyklų darbuotojais ir 
su visuomene per LTB Vyr. Komitetą, 
Apygardų bei Apylinkių Komitetus ir 
kitas visuomenines organizacijas.
. MūsU visuomenė ir mokytojai žino 
apie mūsų švietimo padėti.

Švietimo Valdyba kviečia ir mūsU 
spaudą, kurios informacija naudojasi 
ir *svietimieji, kad ji objektyviai ir 
nuoširdžiai informuotų apie mūsų 
švietimo padėti, paremtų mūsų Švieti
mo darbuotojus, mokyklų vadovus ir 
mokytojus, keltų mokyklų gerą vardą 
ir stiprintų tremtinių studentų teises.

Piktos valios žmonėms, lygiai kaip 
ir nenusimanėliams, kurie savo 
straipsniais gali pakenkti viešajam rei
kalui, spaudoje vietos neturėtų būti.

L.T.B. Švietimo Valdyba

„ATŽALYNO“ ORANESlMAS
Vaidzdelių albuma „LIETUVA, ŠA

LIS MANO BRANGIOJI“ laida Išsi
baigė. Pinigų ir užsakymų prašome 
leidyklon nebesiųsti.

Mažas šio albumo tiražas buvo iš
leistas tik norint parodyti gerb. 
spaudos mylėtojams, kad leidyklai 
yra galimybė panašius albumu iš
leisti. Naująją laidą leisime tik tada, 
jei pasiseks surinkti žymiai daugiau 
vaizdelių ir pritraukti daugiau šios 
srities talkininkų.

Leidykla „ATŽALYNAS“

FOTOGRAFŲ PROFESIONALŲ 
DĖMESIUI

Parduodama:
1. 13X18 atelje kamerd (medinė) su 

Palyplast 1:6,3 F. 22 cm. extra adapt. 
9X12 su -6 metai, kaset Ir 3 13X18 
knyg. kasetėmis ir metaliniu statyvu.

2. 9X12 K. W. Dresden kamera su 
C. Zeiss Tessar 1:4 f = 13,5 cm. 6 
kast. Kreiptis: Don. Sulaitls, Augs
burg-Hochfeld, Baltic Camp, Bl. 10 
— 24.
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„ŽIBURIŲ“ PRIEDAS MOTERIMS Z RED. P. JANUTIENE

ir socialinės teises. Ji kvietė visas 
moteris bendradarbiauti.

Gudė pabrėžė, kad mes dar pa
kankamai nežinom mūsų brolių 
kančių už geležinių grotų. Su aša
romis ji vaizdavo skausmingą sa
vo taųpečiif k ai vari ją. „Aš krei
piuosi į Jus, laimingųjų tautų mo
terys ..baigė savo kalbą gudė 
atstovė.

Ponia d'Arcy atvaizdavo, kas 
jau yra pasiekta jstatymdavystėj

Moterų Kongresas Paryžiuje
III tarptautinis moterų pilietinės 

ir socialinės Unijos kongresas, 
įvykęs Paryžiuje š. m. balandžio 
26 — gegužės 2 d.d., siekė at
kreipti pasaulio moterų dėmesį į 
vieną ypatingai svarbų klausimą, 
būtent: motinos,-šeimos žddinio šir
dies, auklėtojos, žmonijos pažan
gos kūrėjos klausimą. Visų kraštų 
moterys subūrė savo pastangas, 
siekdamos ne mirties, bet gyve
nimo pergalės.

Pirmąjį posėdį balandžio 26 d. 
atidarė Socialinių Savaičių pirmi
ninkas Flory. Jis pabrėžė karo 
suardytų ir išblaškytų šeimų var
gus ar tą baisią tikrovę kuri 
slepiasi po DP vardu. Jis rėmėsi 
mūsų lietuvių moterų duotais į 
Unijos 'anketas atsakymais. M. 
Flory nurodė reikalą surasti žmo
giškas ir krikščioniškas reakcijas 
prieš taip baisias gyvenimo sąly
gas. Toliau jis pabrėžė baisius 
materialinius nuostolius, kuriuos 
turėjo pakelti šeimos. Kvietė visus 
sukilti prieš ekonominę koncepciją, 
kuri verstų moterį dirbę šalia 
namų. Tas reikštų tik regresiją 
visuose planuose. Baigdamas M. 
Floiy nurodė aukštą pašaukimą 
motinų, kurios yra pirmosios karo 
aukos.

Ponia d e Vaublanc po to pri
statė atstoves atvykusias iš Angli
jos, Argentinos, Austrijos, Belgi
jos, Kinijos, Kolumbijos, Danijos, 
Egipto, Ispanijos, JAV, Suomijos, 
Graikijos, Olandijos, Vengrijos, 
Italijos, Irano, Libano, Lietuvos, 
Meksikos, Norvegijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Švedijos, Čekoslovaki
jos, Ukrainos ir Prancūzių Unijos. 
Lietuvių atstovės dalyvavo lygio
mis teisėmis su visų kitų kraštų 
atstovėmis, Lietuvos vardas buvo 
visur minimas šalia kitų tautų. 
Keletas atstovių sveikino kongresą 
savo tautų kalbomis.

Kongreso pirmininkė, svarbiau
sias Unijos šulas, atpasakojo Uni
jos praeitį ir metė žvilgsnį į atei
ties veikimą. Baisi katastrofa jau 
praėjo. Gyvenimas atgimsta, nes 
motina meilėje ddoda gyvenimą. 
Tačiau motina reikalinga savo dar
bui atlikti tinkamesnių gyvenimo 
sąlygų. „Mes norime, baigdama 
kalbėjo M—me Boutillard, kad mo
tina aktingai dalyvautų sociali
niame ir pilietiniame gyvenime, ne 
tik solidariai su tėvu sudarydama 
šeimos branduolį mūsų modernioje 
visuomenėje, bet taip pat įneš- 
dama į ją nepavaduojamą motinos 
patyrimą ir praturtinimą.

Toliau ponia Miriaber davė įdo
mią anketų sintezę: motinų ir 
našlių, kurios prašo pagalbos; mo
tinų darbininkių, kurios veik visos 
norėtų dirbti tik namuose; ūkinin
kių, kurios parblokštos nuo sunkių 
darbų ir tarpais nusiminusios, no-' 
rėjo tam tikros materialinės pažan
gos; medikių, intelektualių, ar
tisčių, auklėtojų ir jaunųjų, kurios 
nori auklėjimo gražiam motinų 
pašaukimui.

Balandžio 27 d. Sorbonoj įvyko 
didžiulis mitingas. Čia kalbėjo 
viena deportuotoji iš Ravensbrucko, 
iškeldama reikalą dirbti taikai. P. 
Manceau aiškino Unijos laišką, 
adresuotą vyriausybės šefui, pro
testuojantį pries Monnet planą, 
kuris numato siųsti motinas į dirb
tuves. Toliau kinų atstovė padarė 
pranešinmą apie gražiausias kny
gas, pašvęstas motinai, Pasaulio 
Pažangos darbininkei. Visų tautų 
atstovėm buvo įteikti diplomai- 
medaliai už gražiausias knygas 
motinoms. Lietuvėms buvo diplo
mas už Šatrijos Raganos kūrinį

„Sename Dvare". Mitingą baigė 
gražiu katalikių skaučių choru. 
Daugelis atstovių dalyvavo tauti
niais kostiumais. Lietuviški kostiu
mai darė gražąus įspūdžio ir susi
laukė daug pagyrimų.

Balandžio 28 d. darbo posėdy 
kalbėjo p. Weber iš Šveicarijos. Ji 
nurodė sunkias, trukdančias vy
kinti jų uždavinius, motinų gyve
nimo sąlygas: nefinkami, netvar
kingi butai, vargas, bloga ekono
minė būklė, karo fizinės ir morali
nės pasėkos. Visa tai palaužia mo
tinų pajėgas.

Kinietė angliškai atvaizdavo, kad 
kinietės motidos sudaro civilizaci
jos pagrindą, jos yra namų kara
lienės, kur jos neša visišką atsa
komybę. Dukterų religingumas yra 
pagrindinė vertybė. Žmogus tiek 
reiškia, kiek reiškia jo auklėjimas 
kurį jam Ąavė jo motina. Dabar 
yra kinių moterų tapytojų, ar
tisčių, poečių. Atstačius respubliką 
moterys gauna tą patį švietimą ir 
tas pačias galimybes kaip ir vyrai.

Toliau lenkė atstovė atvaizdavo 
Lenkijos moterų gyvenimą po 1939 
m. ir pareiškė, kad Vakarai duos 
pagalbą auklėti vaikus tėvynės, ir 
artimo meilėj.

y Kolumbijos atstovė atvaizdavo 
moterų gyvenimą pagal įvairias 
klases. Turtingosios klasės moterys 
neužsiima profesiniais darbais, bet 
atsiduoda socialinei veiklai. Vidu
rinė klasė yra priversta apsieiti be 
tarnaičių. Dirbančios šalia namų 
moterys gauna mažesnį atlyginimą. 
Darbininkių maža ir jos globo
jamos įstatymais. Kaime moterys 
dalinasi darbais su vyru. Moterų 
švietimas ir auklėjimas dar 
apleisti.

Graikė atstovė kalbėjo apie mo
tinystę kaime ir mieste. Kaimietė 
vargsta kaip ir visur. Miestietė 
graikė neina į profesinį darbą. 
Vaikų mirtingumas mieste mažes
nis, negu kaime. Graikų kaimo 
šeima yra patriarchališka.

Japonijos atstovė atkreipė dė
mesį į rūstų ir sunkų motinų gy
venimą. Nuo 6 metų nergaitės yra 
jau motinos, nes jos jau auklėja 
vaikus. Motinystės jausmas yra la
bai galingas. Japonų motinų ver
tybės yra krikščioniškos: nusiže
minimas, religingumas, pasišventi
mas, savęs atsisakymas. Dabar ja
ponės dirba jų namų atstatymo 
darbą su ypatingu atsidavimu, be 
skundų, be dejonių. Motina turi 
visas teises japonų namuose, ji 
visai neapleidžia židinio.

Ispanė pabrėžė baisias išsis
kyrimų pasekmes. Japonė motina 
liko ištikima krikščioniškosioms 
tradicijoms.

Lietuvė atstovė iškėlė lietuvę 
motiną, kaip tradicijų, krikšč." ti
kybos saugotoją, žmonijos pažan
gos aktingą darbuotoją, karštą 
patriotę—rtežiūrint visų gyvenimo 
sąlygų—optimistę.

Prancūzė atstovė pabrėžė, kad 
prancūzė moteris duoda krikščio
niško ištikimo gailestingo gyve
nimo pavyzdį.

Išvada, kad motina yra visur tas 
pats ir kad ji yra gyvenimo ir 
taikos faktorius visu kraštų. Mo
tinos lūžta po visų darbų našta, ir 
ypač iš populiarių skuoksnių gir
dėti balsai, reikalaują duoti jai 
galimybės^ pasilikti namie auklėti 
vaikus.

Ponia Marchand kalbėjo prieš 
lopšelių prie fabrikų įvedimą. Fi
zinio moterų gyvenimo klausimu 
buvo nurodyta gydytojų anketos. 
Daugumas anketų, išskyrus anglo
saksus, nurodo moterų darbo šalia

namų žalą ir paruošimo motinystei 
stoką. Amerikiečių atsakymai mini 
tabako ir alkoholio naudojimo 
žalą. Visi atsakymai reikalauja 
auklėjimo reformų. Kada yra 
žudymo ir ardymo klausimas, tuo
jau surandami pinigai, ir motinos 
reikalauja, kad būtų, lygiai taip 
pat surasti pinigai ir įrankiai, kai 
paliečiami gelbėjimo j r gyvenimo 
klausimai.

Amerikietė kalbėjo apie raciona
laus maitinimo įvedimą. Tam rei
kia paruošti mergaites per moky
klas, knygas, kiną, namų ruošos 
mokyklas, gydytojas ir moralinės 
globėjos patarimus, galop motinų 
ratelių sudarymą.

Anglė kalbėjo apie motinų poil
sio namus. Cekoslovakė ponia No
votna nurodė, kaip medicinos 
pažanga gali padėti šeimos, 
sveikatai.

J. C. C. F. atstovė atvaizdava 
skausmingą ir išsemiantį jėgas 
darbininkių motinų ir jaunų mer-

Ellen S. Woodward
šiuo metu tai aukščiausią administra
cinį postą turinti moteris. Savo kar
jerą pradėto Mississipi valstybėje, kur 
būdama socialinės globos taryboje, 
suplanavo ir pravedė šelpimo pragra- 
mą. JAV ministeris Harry Hopkins, 
pastebėjęs jos didžiulę erudiciją ir 
prityrimą soc. globos darbe, pakvietė
ją į Vašingtoną. Būdama viena iš Soc. 
Apsaugos Tarybos trijų narių, ji tvar
ko gyvenimą 115.000 ameriekiečių rū
pindamasi soc. draudimu, padėdama 
seniems, invalidams, vaikams, Ji ap
gynė moterų teises, išreikalaudama, 
kad už lygų, su vyrais dirbamą dar
bą būtų mokamas ir lygus atlygini
mas. Šiandien, kaip JAV atstovė, ji 

yra vyr. UNRRA Taryboje.

higienos, darbo pagerinimo, tin
kamesnio profesinio ir šeiminio 
paruošimo: motinos . grąžinamos į 
šeimos židinį ne vergijai, bet 
viešpatavimui. Savo žmonišku pa
tyrimu motina padės išspręsti visas 
problemas; joms priklauso vieta 
visuose politinio gyvenimo pla
nuose. Pradedant savivaldybėmis, 
baigiant parlamentų, jų dalyvavi
mas yra susitarimo ir taikos 
sąlyga.

Italės apgailestavo moterų pa
ruošimo politiniam gyvenimui sto
ką ir vyrų skepticizmą arba pa
sitikėjimo moterims politikėmis 
stoką. Skepticizmas ir pasitikėjimo 
stoka neturi pagrindo, nes moteris 
sudaro lygsvarą, kuri iškelia gy
venimo pagarbą. Ir momentas, ka
da gresia rimti tautų nesutarimai, 
motinos ir moterys parlamentuose, 
jei jos bus išklausytos, nulems 
ateitį taikos kryptimi.

Paryžiaus burmistro padėjėja p. 
Boucher kalbėjo apie šeimų savi
tarpio pagalbą. Ji nurodė kasdie
ninę akciją, kurią gali moterys 
vykdyti šeimos, mokyklos, maiti
nimo, higienos, socialinės globos 
ir viešosios moralės klausimais.

Belgijos atstovė atvaizdavo 41 
belgių savivaldybių ir parlamento 
atstovių darbus, kurių 13 yra 
paruoštos katalikių socialinės ak
cijos srovėse. Moterys imasi ini
ciatyvos, kuri vyrams neateina nė 
į galvą. Moterų įtakoj politika 
tampa nesuinteresuota tarnyba 
bendrai gerovei.

Ukrainos atstovė sveikino kon- 
gresistes savo krašto vardu ir 
iškėlė skausmingą savo tautiečių 
moterų gyvenimą, kurios neša. 
didvyrišką auką gelbėdamos jų 
didžiausią turtą — vąikus. Ukrai
niečių emigracija kantriai neša 
DP sąlygas, bet ji negali nieko 
padėti priverstiniems darbininkams 
Sibiro kolchozuose.

P. Germaine Peyroles dar kar
tą kalbėjo prieš kai kurias teori
jas ir p. Monnet planą pasiųsti 
šeimų motinas į dirbtuves.

O.N.U. narė p. Lefancheux pa
darė pranešimą apie ONU moters 
statutų komisijos darbus, liečian
čius moters politines, ekonomines

įvairiuose kraštuose švietimo, fi
zinio auklėjimo, būsimos motinos 
globos, gatvės dorovės, spaudos, 
radio, kino, teatro, prostitucijos, 
moterų darbo šeimos nesuardomy- 
bės, išsiskyrusių vaikų, nelegalių 
vaikų, abortų, motinystės globos, 
motinų pagalbos ir kitais klausi
mais. z

Buvo padarytas pranešimas apie 
motiną ir vaikų rusų įstatymda- 
vystėj, kuri siekia kolektyvinės, 
ne asmens gerovės ir kuri yra pa
grįsta išimtinai materija, be mora
linių ir dvasinių veiksnių. Ne
žiūrint to, ši įstatymdavystė pra
dėjo stabilizuoti šeimą ir prote
guoti vaikystę tik dėlto, kad įsta- 
tymdavys reikalingas vaikų. So
vietų valstybė turi nuolatinėj sa
vo kontrolėj šeimą ir vaikus; nuo 
42-os gimimo dienos vaikas pri
klauso valstybei. Nelegalios mo
tinos yra sulygintos. Tėvystės ieš
kojimas uždraustas. Motinai skiri
amas gimdytojos vaidmuo. Auklė
tojas yra valstybė.

Dar buvo padarytas pranešimas 
apie indų moteris. Apšvietos sto
ka, neturtas, higienos stoka, 
perankstyvos vedybos parodo rei
kalą kelti indų moters švietimą.

Lenkijos atstovė kalbėjo apie 
naują Lenkijos įstatymdavystę, 
kuri nenori pripažinti bažnyčioj 
atliktų'sutuoktuvių.

Buvo pareikštas protestas prieš 
internavimą be teismo moterų į 
koncentracijos "stovyklas.

Kongresą sveikino telegrama 
Sv. Tėvas ir laimino Unijos dar
bus. Posėdžiuose buvo atsilankę 
Apašt. Nuncijus ir palinkėjo, kad 
valdovai išgirstų motinų širdžių 
šauksmą, motinų, kurios jaučia 
pasibaisėjimą karu.

J. E. Mgr. Combe perdavė daly
vėms prancūzų katalikų Akcijos 
sveikinimus.

Kongreso metu vienas anksty
bas rytas buvo skirtas susirinkti 
Kardinolo koplyčioj. Po pamaldų 
buvo pristatytos įvairių tautų at
stovės. Lietuvėms senukas kar
dinolas pasakė: „Labai gerai. Aš 
žinau, aš žinau ..."

Baigiant tenka prisiminti vieno 
kalbėtojo žodžius: „Jūsų tiesa, 
anksčiau ar vėliau laimėsite".

(Kongreso rezoliucijas įdėsime 
kitame numery).

Is moterų pasaulio
Stefanija ir Anita Novlckaitės
Pirmoji — pianistė, antroji — 

smuikininkė ir dainininkė, abi 
_ ____________________________ sesers dabar yra Čikagos dėmesio 

centre. Stefanija pernai Čikagos 
gaičių gyvenimą, jos dažnai turi didžiajame festivalyje laimėjo I
dirbti toki darbą, kuriam neturi 
pašaukimo ir už kurį negauna pa
kankamo atlyginimo. Ji kalbėjo 
prieš moterų darbo eksploataciją 
ir pareiškė jaunų krikščionių dar
bininkių norą pasilikti šeimos 
židiny. Tačiau gyvenimo sąlygos 
yra labai sunkios.

Kita atstovė pabrėžė būtiną.rei
kalą moterims dalyvauti viešajame 
gyvenime, kad joms būtų prieina
mas teisingumas ir kad jos galėtų 
ginti pagrįstas vedybomis šeimos 
teises, vaikų teises, kad jos ko
votų partizanines kovas dėl valgio

vietą. Anita yra studijavusi Lie
tuvoje ir dalyvavusi filharmonijos 
kolektyve.

Emma Gdring
Mūncheno seimo nunacinimo ko

misijoj buvo iškeltas klausimas: 
kodėl Emma Goring su savo duk
teria tebegyvena medžioklinėj pily, 
turėdama progos naudotis gau
siomis dovanomis iš visų pusių, 
priiminėja daug lankytojų, kad 
savaitgalyje ties jos butu stovi net 
ilga eilė visokiausių automobilių? 
O tuo tarpu Liudvigsburgo inter

nuotųjų lagery turi sėdėti eilė var
gingų moterų, turinčių šeimas ir 
vaikus, dėl to, kad jos, priklaūsy- 
damos NSV veiklai, dalyvavo vien 
socialinėje moterų aprūpinimo pa- 
gelboje.

Japonijoje
Ne tik į parlamentą, moterims 

pirmąkart gavus balsavimo teisę, 
buvo išrinkta moterų, bet balandžio 
mėn. įvykusiuose rinkimuose į Pa
tarėjų Rūmus irgi pateko 3 mo- 
teys (iš 250 vietų): dvi socialistės 
ir viena demokratė.

✓
Berlyne |

Pasitraukus Dr. O. Ostrovskiui, 
Berlyno oberbiurgermeisterio vieta 
laikinai pavesta Liuizei Schroder, 
kuri 1919—1933 m. jau buvo at-

Gedulo paminėjimas
Vykdant praeitoš vasaros Lietuvių Katalikių Centro sumanymą 

raginami visi katalikių būreliai — moksleivės, studentės ir vyresnio-, 
sios—paminėti mūsų tautos gedulo dienas birželio 13—17 d. pamal
domis už žuvusius dėl tėvynės, taip pat už ištremtuosius ir ken
čiančius dėl mūsų Tautos nelaimių.

. stove Vokietijos Reichstage, taip
pat 1925—1933 buvo socialinės po
litikos profesorė Berlyno universi
tete. Ji dabar yra socialdemokratų 
partijos - Berlyno skyriaus pir
mininkė.

Mirė Willa Cather
Katalikių Organizacijų sąjunga ragina katalikių moterų ir mer

gaičių būrelius pasirinkti Panelės Švenčiausios Fatima apsireiškimo — 
bįrželio 13 d. — mūsų tautos gedulo ir maldų diena.

Katalikių Organizacijų Sąjunga.

Neseniai mirė, sulaukusi 70 metų 
amžiaus, garsi Amerikiečių rašytoja 
Villa Cather, autorė romano „Ma
no Antonija".
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Londonas -Vašingtonas
Po Bevino pranešimo britų par

lamente Europos spauda plačiai 
prakalbo apie numatomą britų už
sienių politikos posūkį. Kai kurie 
pačių britų laikraščiai davė su
prasti, kad Londonas pasuksiąs i 
Rytus. Tūlas užsienių komentato
rius šią minti atmetė kaįp neįma
nomą ir fantastišką. 'Tačiau nei 
kategoriškas teigimas, nei griežtas 
neigimas pdėties neišaiškina.

Darbo partijos komitetas savo 
kongresiniame atsišaukime tinka
mai pastebėjo, kad ,,D. Britanija 
stovi besisukiojančioje plokštu
moje“. Toliau sakoma, kad šie 
metai yra kritiniai ir kad reikės 
sutelki visą energiją D. Britanijai 
išgelbėti nuo „kapitalistinio cha
oso" ir nuo abiejų pasaulinių karų 
užkrautos naštos.

Darbiečių vadovybė neabejoti
nai iškiša priekin ukinj aspektą. 
Pagal ją, „besisukiojanti plokšr 
tuma", kurioje nūn stovi britų už
sienių politika, turi būti taip ma
nevruojama, kad ko labiausiai pa
sitarnautų D. Britanijos ūkiniam 
atstatymui. Darbiečiai griežtai at
sisako paisyti ideologinių motyvų. 
Dėl to jie nenumato jokiu pirme
nybių JAValstybėms, kurių politi
nės koncepcijos artimiausios bri
tiškosioms ir nenusigrjžta nuo so
vietų, su kuriais britams nevyk
sta surasti bendrų politinių sąvokų. 
Priešingai, ūkiniai interesai šiuo 
metu juos nutolina nuo JAV ir 
priartina prie Sovietų S-gos. Ta- 
čiau „besisukiojančios plokštu
mos" politikai nei anas nutolimas, 
nei šis priartėjimas nėra dogminis 
dalykas. Tai yra politinės kon
junktūros reiškinys.

Jau praeitąsyk buvom užsiminę 
apie kai kuriuos JAV „dolerio po
litikos" aspektus, kurie jšgąsdino 
britus ir atvėsino jų ir amerikie
čių santykius. Prisidėjo ir toks 
periferinis dalykas, kaip Palestinos
problema, ryšium su kuria JAV

THOMAS MANN, 
žymusis vokiečių rašytojas, nacių 
laikais gyvenęs JAV-se ir atsisakęs 

dabar grįžti į Vokietiją

rašytojas Ben Hechtas parašė, kad 
kiekvienas žydų teroro aktas Pa
lestinoje yra „mažytė šventė JAV 
žydų širdyse”. Tačiau Londoną 
nuo Vašingtono labiausiai atstūmė 
toji aplinka, kad JAV britų domi
nijose stengiasi susikurti rinkas 
savo eksportui. Drastiškas pavyz
dys buvo Egiptas. To krašto finan
sų ministeris neseniai pareiškė, 
kad jo vyriausybė nė negalvojanit 

JAV valdžios rū mai Vašingtone

nubraukti bent dalį skolos D. Bri
tanijai. Čia pat jis pridūrė, kad 
Egiptas ketina savo valiutą at
jungti nuo britų svaro ir kad tai 
operacijai palengvinti JAV keti
nančios duoti jam paskolą. Tokių 
reiškinių akivaizdoje britams ne
bemiela pasidaro ir JAV finansinė, 
pagalba, ir kai JAV ambasadorius 
Douglas jiems pasiūlė naują pas
kolą, įie prisiminė pmcūzų prem
jero Ramadier pastabą, kad „su 
kiekviena paskola, kurią gaunam, 
mes prarandam dalį savo politinės 
nepriklausomybės".

Saugodami savo nepriklausomy
bę nuo dolerio, darbiečiai tariasi 
rasią išganymą mainuose su sovie
tais. Britams atsistatyti reikia so
vietų medžio, už kurį jie atsiteistų 
savo mašinomis, reikalingomis so
vietų pramonei. Iš Lenkijos už 
svarus jie gautų maisto produktų, 
o iš bulgarų ir jugoslavų tabako, 
už kuri jie dabar amerikiečiams 
moka doleriais. Kad numatomieji 
mainai galėtų būti sklandžiau su
organizuoti, . Morrisonas darbiečių 
kongrese gegužės 28 d. nutylėjo 
abi šalis skiriančius ideologinius 
motyvus, o valstybės pasekreto- 
ris Mayhew, gegužės 23. d. parla
mente paklaustas apie Baltijos 
valstybes, pareiškė negalįs 
prižadėti, kad D. Britanija galų 
gale pilnai nepripažins sovietų 
pretenzijų.

Šitoj ūkinėj britų-sovietų santy
kių konstrukcijoj jautriausia vie
ta .yra politinė. Darbiečių vyrai 
tą konstrukciją kūrė ne tik nepri- 
leisdami galimumo, kad tarp Va
karų ir Rytų gali kilti karas, bet 
atsisakydami apie tai ir pagalvoti.

Britų vyriausybė, kaip darbo par
tijos ekspozitūra, savo oficialiąją 
užsienių politiką taip pat turi at
remti į šią prielaidą; bet jos pa
dėtis juo keblesnė, kad, kaip rašo 

Basler Nachrichten" Londono ko
respondentas, faktiškai ji pri
eš tautą jaučia atsakomybe ir prie
volę ruoštis eventualiam ka
rui. Ir numatomieji milijardiniai 
britų-sovietų mainai gali būti ir 
iliuziniai, ir laikini; iliuziniai dėl
to, kad drūčiai abejojama sovietų 
pajėgumu britams gėrybių tiekti, 
o laikini kaip tik dėl tų ideologi
nių skirtingumų, kurių darbiečiai 
tuo tarpu stengiasi nematyti. Par
lamento atstovas St. King Hall ne 
tuščiai rašė „Times", kad britų-

Amerikoje norima išleisti Stasio 
Šimkaus opera „Pagirenai”

„Amerika" 16 nr. rašo apie rei
kalą išleisti vokiečių okupacijos 
laikais Lietuvoje mirusio kompo
zitoriaus Stasio Simkaus operą 
„Pagirėnai“. Pagirėnai iš rankra
ščio buvo statomi Kauno operoje. 
Vienas „Pagirėnų" operos egzem
pliorius dabar yra Amerikoje. Ka
dangi Stasys Šimkus yra “buvęs 
Amerikoje,- tai laikraštis ir sako, 
kad įo operos išleidimas būtų pats 
geriausias paminklas žinomajam 
lietuvių kompozitoriui.

„Baltijos valstybes—juoda deme 

krikščioniškai civilizacijai”

Dienraštis „Draugas" 99 nr. rašo, 
kad Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės bylą nuosekliausiai gina 
anglosaksų minties žurnalas „De
stiny." Sįs žurnalas kiekviename 
numeryje drąsiai kelia Lietuvos 
reikalą ir nebabūgsta tarti drąsų 
ir atvirą žodį. „Draugas" cituoja 
„Destiny" ištraukas, kuriose taip 
sakoma:

„Kol Didžioji Britanija ir Jung
tinės Valstybės palięka JTO na
riais, jos yra atsakingos už Balti
jos valstybių tragišką ‘būklę. Da
bartinė padėtis Baltijos valstybė
se yra juoda dėmė krikščioniškai 
civilizacijai. Čia yra aiškus visuo
tinio neteisingumo padarinys, 
žmones vedąs į pavergimą dėl to, 
kad jie yra silpnesni už savo kai
myną. Ši padėtis dabar bando JTO 
pajėgumą atsteigti teisingumą ir 
taiką.

Baltijos Valstybių nelaimei, Di
džiosios Brtanijos ir Jungtinių Val
stybių politikai dėl jų likimo nesi
jaudina. Jei tai būtų politiniai tin
kama manifestuoti visuomeninį su
sidomėjimą, jie tuojau taptų pa
kankamai suinteresuoti piktintis 
daromomis neteisybėmis. Bet taip 
būtų tik tada, jei tų pavergtų kraš
tų laisvės draugai kontroliuotų 
pakankamai balsų, turinčių reikš
mė politikų politinei gerovei.

Atsigręždami prie kitos įdomios 
bylos kitų žmonių, kurie mažiau 
turi teisių į žemę, kurią jie užima, 
kaip Baltijos žmonės. Beveik be 
išimties abiejų didžiųjų partijų 
politikai mėgina iškovoti Palesti
ną žydams, nepaisant arabų pro
testo. Žydai amžiais to krašto ne*- 
valdė, kuris dabar įsigyvenimo 
teisėmis priklauso arabams. Bet 
žydai Jungtinėse Valstybėse atsto
vauja. palyginti didelį balsuotojų 
skaičių, o arabai ne."

„Draugas" nuo savęs priduria: 
„Čia yra pasakyta tikra tiesa, Rū
pinamasi įsteigimu naujų valsty
bių — tylima apie smaugiamas 
senas valstybes. Jeigu turi teisę 
priklausomos teritorijos tapti ne
priklausomomis, kaip galima leisti 
nepriklausomoms valstybėms tapti 
priklausomoms teritorijoms? Jeigu 
arabiška Palestina gali būti sus
kaldyta žydų naudai, tai kaip gi 
lietuviškoji Lietuva gali būti atsa
kyta lietuviams? Jeigu indonezie
čiams ir polineziečiams duodama 
nepriklausomybė, tai kaip gi lie
tuviams gali būti nepriklausomybė 
atimta?"

Soliste Adomaitiene dainuoja 
Amerikos lietuviams

Šį pavasarį iš Vokietijos i Jung- 
tines Amerikos Valstybes nuvy
kusi operos solistė Sofija Adomai
tienė su lietuviška daina sėkmin
gai reiškiasi Amerikos lietuvių 
tarpe. Ji jau dainavo Čikagos, 
Cleveland© ir kitų miestų lietu
viams. Amerikos lietuvių spauda 
jos pasirodymus gražiai vertina.

sovietų pastovi sandora tebus įma
noma arba sovietams atsivertus 
j demokratiją, arba britams išvir
tus i komunistus. Nei vieno, nei 
antro neturim pagrindo laukti, už
tat ne daugiau pagrindo yra tikėti, 
kad konjunktūros padiktuoti lai
kini ir veikiau taktinio pobūdžio 
britų užsienių politikos svyravi
mai pavirstų i visuotini posūkį, 
kuris iš pagrindų pakeistų tarptau
tinių santykių vaizdą.

Amerikos lietuviu alsisaukimas

Amerikos atstovų rūmams pra
dėjus svarstyti, ar gali Amerika 
įsileisti 400 000 tremtinių, B ALF 
pirm. Dr. J. B. Končius ir Trem
tinių Komiteto pirmininkas Kazys 
P. Vilniškis Amerikos lietuvių 
spaudoje paskelbė tokį atsišauki
mą:

„Kongreso Atstovų Rūmuose Yra 
pasiūlytas bilius, pagal kurį Ame
rika galėtų įsileisti 400 000 išvie- 
tintų asmenų, netaikant jiems nu
statytos kvotos. Šį bilių remia daug 
svarbių organizacijų, kaip Ameri
kos .Darbo Federacija, CIO ir ki
tos. Jei šis bilius, žinomas Bill H. 
R. 2910 vardu, taptų įstatymu, 
Amerikon galėtų įvažiuoti stambus 
lietuvių tremtinių skaičius.

Maloniai prašome Jūsų talkos, 
kurią Jūs galite suteikti tokiu būdų:

1. Tuojau rašyti savo kongres- 
manui, prašant įį pasisakyti — bal
suoti už bilių.

2. Paprašyti visas draugijas pri
imti rezoliucijas, remiant šį bilių 
ir tuojau nutarimus siųsti savo 
kongresmanui.

3. Paprašyti įtakingų amerikie
čių asmenų ir draugijų siųsti laiš
kus ir telegramas savo kongres
manui, pasisakant už Bill H. R. 
2910.

Šiuo reikalu reikia veikti sku
biai ir energingai. Jūsų talka ne
paprastai svarbi, todėl maloniai 
prašome pagelbėti. Tūkstančių lie
tuvių tremtinių ateitis priklauso 
nuo šio biliaus pravedimo. Jūs ga
lite daug atlikti tremtinių viltims 
išsipildyti."

Anglijos karalienė Marija, neseniai 
atšventusi savo 80 metų amžiaus 

0 sukaktį

Lietuviu kultūros židinys 

Pennsylvanijos universitete
Amerikos lietuvių savaitraštis 

„Amerika" 18 nr. su džiaugsmu 
'praneša, kad Pennsylvanijos uni
versitete kuriasi lietuvių kultūros 
židinys. Laikraštis rašo: „Pennsyl
vanijos universitetas Philadelphi- 
joje šiomi^ dienomis paskelbė įstei
gęs slavų ir Pabaltijo studijų de
partamentą, kuriame bus specialus 
lietuvių kalbos ir literatūros sky
rius.

Naujo departamento vedėju pak
viestas prof. Alfred Senn, gerai 
žinomas lietimų tautos draugas ir 
gerai pažįstąs lietuvių kalbą. Nuo 
1922 iki 1930 metų prof. Senn yra 
dėstęs- Lietuvos universitete. Ame
rikoje yra dėstęs Gale ir Wiscon
sin universitetuose, o dabar jau 
keleri metai yra Pennsylvanijos 
universiteto profesūros nariu.

Šalia prof. Senn šiame naujame 
departamente dėstys prof. Dr. An
tanas Salys ir prof. Vincas Krėvė- 
Mickevičius.

Prof. A. Salys yra jaunas, bet 
jau pasižymėjęs mokslininkas kal
botyros sritye. Prof. V. Krėvė- 
Mickevičius, vienas didžiausių lie
tuvių rašytojų, buvo Lietuvos uni
versiteto profesorium nuo 1922 
metų."

Toliau „Amerika" rašo, kad lie
tuvių kultūros židinio užuomazga 
Pennsylvanijos universitete, kur 
didelė svarba atiduodama lietu
vių kalbai ir literatūrai, turės di
delės reikšmės. Amerika savo 
straipsni baigia taip:

„Iš širdies sveikinam Pennsyl
vanijos universiteto vadovybę, su
dariusią sąlygas šiam centrui kur
tis. Sveikiname prof. Alfredą Seųn, 
ėmusį sveikos iniciatyvos palai
kyti lietuvių tautos vardą gyvą 
aukštojo mokslo įstaigoje."

Pabaigoje laikraštis nuo savęs 
priduria, kad svarbiausiosios lie
tuvių organizacijos šiame univer
sitete studijuojantiems lietuvių 
kalbą ar literatūrą studentams 
skirtų stipendijas. Mokslas prade
damas rugsėjo mėn.

„Žiburių“ redakcijos bendradarbę
' HENRIKĄ BORSKAITĘ

ir „Žiburių“ redaktorių
ALBINĄ GRAŽIŪNĄ 

sukūriušius lietuvišką šeimos židinį nuoširdžiai sveikiname
„Žiburių“ redakcija ir administracija
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