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Taikos metines Europoje 
4 minint

štai jau metai, kai Europoje nutilo ginklai. Pikčiausiai 
Europos tautų laisvės priešas — nacionalsocialistinė Vo
kietija 1945 m. gegužės mėn. 7 d. sąjungininkams 
kapituliavo besąlyginiai. Suplevėsavo džiaugsmo ir per
galės vėliavos. Džiaugtis tikrai buvo prasmės. Žiaurus 
ir kruvinas, virš penkerių metų trukęs karas Europoje, 
pasibaigė. Įveikus Vokietiją buvo galima greit tikėtis 
įveikti ir Japoniją. Atominės bombos panaudojimas tai
kos reikalą išsprendė greičiau, negu buvo galima laukti. 
Vos tik porai mėnesių praslinkus ir Japonija sąjunginin
kams kapituliavo be sąlygų. T

Dabar prieš visus atsistojo klausimas, kas bus toliau. 
Ilgai trukęs pasaulinis karas paliko gilių ir sunkiai 
išgydomų žaizdų. Jis žymiai pakeitė Europos valstybių 
žemėlapį. Visas Europos kultūrinis ir ūkinis veidas buvo 
iš esmės pakitėjęs. Veik visos Europos tautos pirmai
siais karo metais buvo pavergtos Vokietijos ir jos 
sąjungininkų. Karo laimei svyrant į kitą pusę daug 
valstybių pateko iš vienos okupacijos į kitą. Vakarų 
valstybės, vos tik išvijusios vokiečius, tuoj gražindavo 
pavergtoms tautoms laisvę ir nepriklausomybę. Karui 
pasibaigus, nepriklausomybę atgavo taip pat Norvegija, 
Olandija, Danija. Kiek kitaip ėjo reikalas ten, kur 
didysis rytų sąjungininkas buvo ginklu laimėjęs. Šių 
valstybių ateitis jau tada pasirodė neaiškioje šviesoje. 
Vienos šių valstybių, kaip Balkanuose, buvo performuo
jamos sovietinės santvarkos kryptimi. Pakaityje iš kart 
buvo įvesta sovietinė santvarka.

Atlanto Charta ir įvairūs kiti susitarimai, numatė 
laisvą tautų apsisprendimą. Kaip Europoje, taip ir 
kituose kontinentuose su karo pabaiga visos valstybės 
turėjo atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Dabar, su 
laiminga karo pabaiga, visiems parūpo, kaip bus įvykdyti 
šie pažadai tikrovėje ir taikos sutartyse. Mažosios 
valstybės, kurios jau buvo patekusios į Rytų sąjungi
ninko rankas, ir po ginklų paliaubų del savo ateities 
nebuvo tikros.

Pabaltijo valstybės, jų tarpe ir mūsų tėvynė Lietuva, 
visa širdimi troško nacionalsocialistinės Vokietijos 
pralaimėjimo. Juk Hitlerio sukeltasis karas šiems mažie
siems kraštams užtraukė visas nelaimes. Šie kraštai 
norėjo išlikti neutralūs, deja, įvykiai .riedėjo jiems nepa
lankia prasme. Jau tada rytu kaimynas susitarė su 
Hitleriu del šių valstybių okupacijos. Jų neitralumas 
buvo pažeistas, sudarytos sutartys sulaužytos ir jos jėga, 
smurtu ir klasta buvo pavergtos. Taip sunkiai* jų kur
tos kultūrines ir medžiaginės vertybės karo metu buvo 
sunaikintos. Miestai ir sodybos, sudeginta. Šimtai 
tūkstančiu žmonių buvo išžūdyta, ištremta, išvežta. 
Mums padarytos skriaudos ir neteisybės sunku pasakyti 
ir pavaizduotu Mes, laukdami karo pabaigos, laukėme ir 
pamirštų teisių sugrąžinimo. Deja, ir po metų, mes šių 
teisių atstatymo nesame susilaukę. Mūsų vargai nepasi
baigė. Viena okupacija buvo pakeista kita. Ji nė kiek 
nelengvesnė mūsų tautai. Ir šiandien gyventojai žudomi, 
tremiami ir kalinamu Tačiau, mes nesame nustoję vil
ties. Mes tikime, kad Vakarų demokratinės valstybės, 
kovojusios dėl teisės ir laisvės tą kovą tebetęsia diplo
matinėje plotmėje.. Jos didžiųjų žmonijos idealų 
neatsižadėjo ir neatsižadės. Tačiau jų didžiosios pastan
gos* sutinka gyvenimo kelyje nepaprastai sunkias kliūtis. 
Didysis Rytų sąjungininkas neparodo tos geros valios, 
kurios ii jo buvo galima laukti ir tikėtis.

Ir vėl artojas

beria zeinėn

Tad ir metams praslinkus, Europos dangus nepra- 
giedrėjo. Taikos atžvilgiu nedaug kas tepadaryta. Nauja 
karo grėsmė kabo virš mū«ų galvų. Metinių išvakarėse 
Paryžiuje susirinko didžiųjų keturių valstybių užsienių 
reikalų ministerial paruošti busimųjų taikos sutarčių su 
nugalėtomis valstybėmis. Ir iš ten ateinančios žinios 
nerodo pragiedršjimo. Nuomonių skirtumai tokie dideli, 
kad susitarimo vargu ar galima laukti. Kas bus toliau, 
šiandien pasakyti sunku: Tačiau tai, kas vyksta pasaulyje 
nerodo, kad einama taikos linkme. Tarptautinėje 
plotmėje kyla vis naujų ir naujų painiavų. Pasaulinė 
JTO organizacija, kuri stengiasi sukurti ir išlaikyti 
pastovią taika, susitinka taip pat su nepaprastai sunkio
mis kliūtimis. Jos pirmieji žingsniai dygūs, erškėčiuoti. 
Nematyti, kad ir ateityje taikos kelias būtų lygesnis, 
tikresnis.

-Taikos mes esame' labiausiai ištroškę. Tačiau mes 
norime, kad toji taika būtų teisinga taika. Norime, kad 

nors kartą mūsų kančios ir Golgotos kelias pasibaigtų. 
Norime, kad geroji valia ir teisybė pasaulyje viešpa
tautų. Tik tiesai laimint tikime, kad pamintos mūsų 
teisės bus atstatytos.

Mes visuomet su didelėmis viltimis žiūrėjome į Va
karų demokratijas. Iš ten ir šiandien mūsų tauta laukia 
išsigelbėjimo. Mes tikime, kad vienaip ar kitaip bus 
surasti būdai taikai įgyvendinti. Atlanto Charta mudis 
yra tikras ir gyvas dokumentas. Jos principai, esame 
tikri, bus pritaikinti ir mūsų tėvynei Lietuvai.

Kai užsidarys kalėjimai 'mūsų tėvynėje, kai bua 
sustabdyti žudymai ir trėmimai, mes visi tada skubė
sime į savo gimtąjį kraštą. Jį mes manome rasti tokį, 
kokį mes sukūrėme po didžiojo karo savo aukomis ir 
pasišventimu. Mes tikime ir šiandien, kad mūsų tėvynė 
susilauks laisvės ir nepriklausomybės. Mes ir po metų, 
po kančių ir nusivylimų tikime, kad sugrįšime į laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą.
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A. Meritlii x

Juozas Tumas-Vaižgantas
Kanauninkas Juozas Tumas — Vaižgantas yra viena 

iŠ pačių didžiausių ir ryškiausių mūsų tautinio atgijimo 
ir nepriklausomos valstybės atstatymo asmenybių. 
Juozas Tumas — Vaižgantas nepaprastai energingas 
visuomenės veikėjas, jis plataus mąsto kultūrininkas, 
žymus rašytojas beletristas, kruopštus lietuvių litera
tūros tyrinėtojas ir t. t. ir t. t Būdamas gyvas, jis buvo 
populeriausias Lietuvoje žmogus. Pradedant pradžias 
mokyklos usokinhi, baigiant universiteto profesorrum, 
visų luomų ir profesijų žmonės daugiau ar mažiau jį 
pažinojo ar bent apie jį buvo girdėję. Juozas Tumas 
— Vaižgantas buvo virtęs legendinei žmogumi, apie 

■ kuri, dar jam gyvam aebesaut boru kuriamos legendos 
ir anekdotai.

Šiemet* balandžio mėn. 29 d. sukako 13 metų, kai 
Juozas Tumas — Vaižgantas mirė. Nepaprastai skaudus 
pastarųjų šeserių metų mūsų tautos įvykiai ir dabar
tinis tragiškas mūsų tautos likimas gal kiek ir išblukino 
iŠ mūsų atminties šviesų Juozo Tumo — Vaižganto, to 
žmogaus, — Legendos paveikslą. Kiekvienas iš mūsų 
susirūpinę* savo vargais ir susisielojęs savo tautos 
skaudžiu likimu pamirštame savo netolimosios praeities 
didvyrius. Taip iš tikrųjų neturėtų būti. Sunkiose 
mūsų gyvenimo valandose jie dar labiau turėtų mums 
Šviesti savo tauraus gyvenimo pavyzdžiu, savo didžiais 
darbais ir savo kilniomis idėjomis. Juk iš praeities mes 
turime semtis stiprybės. Tad praminkime ir skaistųjį 
Vaižganto paveikslą.

Tėvynės Sargyboje
Juozas Tumas Vaižgantas į gyvenimą išėjo sunkiais 

mūsų tautai laikais, kada Lietuva buvo rusų pavergta, 
ir kada apie ją poen.s Antanas Baranauskas sakė: "Anei 
rašto, an e i druko mums turėt neduoda, tegul, sako, bus 
Lietuva ir tamsi ir juoda". Juozas Tumas gimė 1869 
metais rugsėjo 8 (20) dieną Malaišių kaime, Svėdasų 
parapijoje, Rokiškio apskrityje. Jis gimė Švenčiausios 
Panelės gimimo dieną 12 vai., t. y. "per pat Sumą".. 
Šis jo į pasaulį atėjimo laikas visam jo gyvenimui 
turėjo lemiamos reikšmės. Jo motutė, mistiškai pa
maldi, ir egzaltuota moteriškė, iš bobutės sužinojus 
berniuką esant čia pat iškėlus rankas kūdikį palaimino 
ir paskyrė jį Dievui tarnauti. Jis tėvų ir kitu namiškiu 
buvo labai mylimas, nes buvo "pagrandukas", pasku
tinysis. Tumams penki berniukai jau buvo mirę ir augo 
trys skaisčios kaip lelijos dukros ir du gražūs tem
peramentingi berniukai.

Mažam Juozukui didelės įtakos turėjo graži gimtinės 
aplinka: netoli esanti šventosios upė, kalnai ir kalneliai 
apipinti pasakomis, padavimais, puikūs pušynai, kai 
knr slėniai ir tyvuliuojančios balos.

— As čia gyvenau — pasakojo Vaižgantas — gamtos 
padavimų įspūdžiais ir taikių žmonių meile. Tie 
veiksniai sudarė mano sielą, jais . ir tegaliu save 
išaiškinti. Mano rašto tipai, vietų vardai, aprašymai ir 
padavimai iš čia semti, nepramanyti.

Juozas Tumas mokėsi Kunigiškių pradžios mokyklo
je, kurią išėjo per dvi žiemas ir 1881 —1888 m. Dina
barko realinėje mokykloje. Buvo labai gabus ir ypač 
jam sekėsi literatūros, istorijos ir gamtos mokslai. Nuo 
įlenktosios klasės mokėsi daugiausia pats savo lėšomis, 
jas užsidirbdamas privačiomis pamokomis. Dinabarko 
realinėje mokykloje jį pasiekė ir pirmieji "Aušros" 
spinduliai Draug su "Aušra" jis atbudo tautiniam dar
bui, stropiai ėmė jam ruoštis.

Pabaigęs Dinabarko realinę mokyklą 1888 metų ru
deni atvažiavo į Žemaičių Kunigų Seminariją. Čia jis 
pajautė tą romantiškai tautišką dvasią, kurios įkvėptas 
Maironis čia kūrė savo pirmąsias poezijas, Aleksandras 
Dambrauskas redagavo "Lietuvos" laikraštėlį, o dau
gumas lietuvių klierikų laisvu nuo studijų metu 
svajojo, kaip geriausiai pasiruošti tarnauti savo rusų 
engiamai liaudžiai, kad jos gyvenimas pasidarytų 
šviesesnis, geresnis ir laimingesnis. Klierikams, jų tarpe 
ir Juozui Tumui, didelės įtakos darė kalbininkas kun. 
prof. Kazimieras Jaunius. Jis paskatino susidomėti savo 
gimtąja kalba, ją pamilti, ją studijuoti, tobulinti. 
"Švento Kazimiero" draugija. Ketvirtadieniais klierikai 
išeidavo pasivaikščioti į Aleksoto kalnus ir Vytauto 
kalno ąžuolynus. Gražioje gamtoje pagyėdavo jaunuo
liškas klierikų entuziazmas ir jis juoku bei dainomis 
aidėdavo po kalnus. Daugumai klierikų vaikiškai 
siaučiant, aktyvieji patriotai susibaudėliai (konspiran- 
tai) krūvelėmis suvirtę pakrūmėse vėl, pasak paties 
Juozo Tumo — Vaižganto, svajojo, tarės, žadinosi į 
darbą Lietuvos žmonių sviesti, tautos sąmonę gaivinti, 
knygelių rašyti ir platinti, laikraščiu įsteigti, lietuvių 
spaudos laisvės ieškoti. Draugijos darėsi savaime, be 
rašytų įstatymų.' Būrė į kuopas Katalikų Bažnyčią ir 
Lietuvą Tėvynę mylinčios širdys; mylinčios tikrai, ne 
dėl pelno ir ne dėl garbės, pasiryžusias pasišvęsti, daug 
ko išsižadėti, net kęsti už jas JViekam nebuvo galvoje 
karjeros darytis ar turtais krautis.

žemaičių Kunigų Seminarijos mūrus 'pasiekė Vinco 
Kudirkos "Varpo galingi dūžiai. Jie paskatino ne vieną 
iš romantinių svajonių, prie realaus tautinio darbo. Ku

dirkos "Varpas* davė akstiną Žemaičių Kunigų Semi
narijos klierikams, ypač jų Lietuvos Mylėtojų Draugi
jai išleisti Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos laikraštį. 
Tai įvyko 189U metų sausio mėnesį. Juozas Tumas buvo 
veiklus ""Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos* bendradarbis, 
po savo straipsniais pasirašinėdamas Juozapo ir 
Popšutes slapyvardžiu. Kunigų seminarijoje Juozas 
Tumas daug dirbo ir šis įtemptas darbas bei iš prigim
ties silpna sveikata pakirto jo jėgas: jis -susirgo džiova 
Gydėsi '"kaime Grynas oras, r veikas maistas, nervus 
ilsinąs ramumas bei rūpestinga namiškiu globa ^reit. 
suremontavo jo sveikatą. Sugrįžęs į seminariją jis dau
giausia energijos skyrė mokslui, ir 1893 metų rudenį 
pabaigė Žemaičių Kunigų .Seminariją ir tų pat metų 
lapkričio 28 dieną buvo įšventintas į kunigus. Nors 
kunigų seminarijoje Juozo Tumo literatūriniam talentui 
tarpti sąlygos buvo ir nepatogios, tačiau jos neužslopino 
jo. Sem.narija ir kunigavimas, gal būt pasak prof. V. 
Mykolaičio, ir neleido jam visu platumu pasireikšti, bet 
gyvybe trykštančios jo širdies nenumariuo. Jo šviesus 
optimizmas, patriotinis bei visuomeninis entuziazmas 
ir nuolatinis gyvenimo grožio bei gėrio ieškojimas 
sangojo jį nuo visų nesveikų slegiančių ir griaunančių 
aplinkumos veiksmų ir ne vieną kartą vertė save 
kūrybiškai menu pasireikšti.

Kadangi Juozas Tumas jau seminarijoje buvo 
pasireiškęs tautiškai susipratusiu ir veikliu lietuviu, 
lai auuometinė dvasinė vyresnybė jį ištrėmė iš Lietu
vos į Kuršą ir paskyrė Mintaujos katalikų bažnyčios 
vikaru. Tai jaunam kunigėliui buvo gana skaudi bausmė. 
Tačiau ji nepalaužė jo. Mintaujoje jis susipažino su 
žymesniaisiais lietuviais Jonu Jablonskiu, Antanu 
Krikščiukaičiu, Motiejų Lozoraičiu ir kitais. Į Mintaują 
pas juos atvažiavo ir "Varpo" redaktorius Vincas Ku
dirka.

Tačiau Mintaujoje kunigui Juozui Tumui ne ilgai 
buvo lemta būti: jis del * savo lietuviškos veiklos 
susikirto su savo lenkomanu klebonu ir vyskupo pra
šės iškeliamas kitur. 1895 m. vasarą jis atsidūrė Že- 
maičų Mosėdyje, kur jam atsivėrė plati veikimo dirva 
ueaprėpiammuose tautinės kultūros dirvonuose. Čia jis, 
galima sakyti, tapo Žemaičių krašto lietuvių slaptojo 
tautinio veikime vyriausiuoju vadu. Jis organizavo 
draudžiamosios lietuvių spaudos gabenimą ir platinimą. 
Pats uoliai toje spaudoje bendradarbiavo. Palaikė 
glaudžius ryšius eu žmesniaisiais lietuvių veikėjais. 
1896 metų pradžioje įsteigė *Tėvynes Sargo" laikrašti 
ir per jį organizavo smarkią kovą prieš rusus okupantus 
ir visus tuos gaivalus, kurie lietuvių tautą alino, čiulpė 
iš j°8 gyvybinius syvus. Juozas Tumas Vaižgantas kaip 
kovotojas buvo energingas, drąsus, jokių pavojų neišsi
gąstus, prieš jokias kliūtis nestojęs. Suprantamas daly
kas, kad būdamas tokiu, keldamas lietuvių tautinio 
atgijimo audra, keldamas tautinę revoliucią, vesdamas 
be kompromisinę kovą prieš visus lietuvių tautos prie
šus, jis taip pat susilaukė daug priešų. Jis buvo per
sekiojamas rusų žandaru, dažnai jų tardomas ir krečia
mas. Jis buvo nemėgiamas senosios kartos kunigų, kurie 
tebegyveno lenkiškomis tradicijomis ir nekentė lietuvių 
veikėjų vadindami juos litvomanais. Jis buvo skundžia
mas dvasinei vyresnybei, ir jos iš vienos vietos į kitą 
kilnojamas. Iš Mosėdžio jis buvo iškeltas į Kulius, iš 
Kulių į Micaičius, iš Micaičių į Vadaktus, iš Vadaktų 
į Pamituvio Stakius. Veikimo sąlygos buvo nepaprastai 
blogos. Priešas galingas, kliūčių daug, tačiau jo veikla 
davė gražiu vaisių. Su kun. Juozu Tumu-Vaižgantu 
nuėjo visa jaunoji lietuvių kunigų karta.

Jo idėjos jaunime rado didelį pritarimą. Dešimties 
metų kova davė puikių vaisių. Lietuvių spauda 1904 
metų pavasarį buvo atgauta. Tai buvo labai didelis 
mūsų tautos laimėjimas. Dešimtį metų Juozas Tumas- 
Vaižgantas budriai stovėjo tėvynės sargyboje. Kur tik 
jį dvasinė vyresnybė sviedė, ten jis savo naujoje 
bausmės vietoje išugdydavo plačiausią tautinį veikimą. 
Tur būt paties likimo taip buvo lemta, kad Juozui 
Tumui-Vaižgantui teko dirbti tolimiausiuose mūsų 
krašto užkampiuose. Kur jam teko būti, ten šviesiau 
darės, ten jo atminimas su meile ir pagarba ir šiandien 
minimas. —

Kovoje del tautinės kultūros.
Spaudą atgavus, lietuvių tautiniam veikimui pa- 

lengvėjus, Juozas Tumas-Vaižgantas dešimtį metų 
(1904—1914) energingai grūmėsi del mūsų tautos kul
tūrinės laisvės ir pažangos. Kaip plačiai pasireiškęs 
laikraštininkas, jis buvo pakviestas į pirmojo lietuvių 
kalba "Vilniaus Žinių" dienraščio redakciją. "Vilniaus 
Žinioms" sustojus, 1907 m. jis su Antanu Smetona ir 
kitais lietuviais veikėjais įsteigė "Vilties" laikraštį. 
"Vilties" svarbiausias tikslas buvo visas lietuvių kultū
rines pajėgas suburti vieningam darbui. Kovodamas del 
lietuvių tautinės kultūros laisvės ir pažangos, Juozas 
Tumas-Vaižgantas neišvengiamai turėjo susidurti su 
labai stipria lenkų reakcija. Lenkininkų jis buvo labai 
nemėgiamas ir nekenčiamas. Jie visokiais būdais ir 

priemonėmis stengėsi. Juozą Tu m a-Vaižgantą išėsti iš 
Lietuvos sostinės Vilniaus, kur jis turėjo vadovaujamą 
vaidmenį. Tatai jiems pasisekė. 1911 metų pradžioje 
jis, iš Vilniau» buvo iškeltas ir paskirtas Laižuvos 
klebonu.

Laižuvoje Juozas Tumas-Vaižgantas tvarkė ūkelį ir 
rašė "Aukštaičių Vaizdelius". Jis ilsėjosi-po įtemptos 
kovos. Tačiau jo poilsis buvo neilgas. Jis buvo pak
viestas vykti į Ameriką rinkti aukų Kaune "Saulės* 
draugijos statomiems namams. Juozas Tumas-Vaižgantas 
keliones mėgo ir daug jau buvo apkeliavęs. Jis beveik 
kas met padarydavo kurią nors didesnę kelionę. Tačiau 

. kelionė į Ameriką už jūrių marių jo neviliojo. Tik su
prasdamas, kad šią savo itin varginga kelione lietuvių 
kultūrai, ypač lietuvų švietimui, padarys didelį darbą, 
jis ryžos į ją. Jis į ją ryžos dar ir todėl, kad norėjo 
pamatyti, kaip gyvena už jūrių marių mūsų broliai. 
Kun. Juozas Tumas su kun. K. Olšauskiu Amerikoje 
išbuvo 3 mėnesius aplankė daug beturiu kolonijų ir 
surinko daugiau kaip 34.000 rublių aukų "Saulės" 
draugijos namams.

Juozui Ttmmi-Vaižgantui Amerika -padarė ne per 
geriausio įspūdžio. Visur sugebąs- pastebėti šviesių gy
venimo pusių, jis mažai jų tematė tarp Amerikos lie
tuvių. Čia daugiau buvo sunkaus vargo negu tariamos 
laimės. Tad 1911 metų rudenį sugrįžęs į Lietuvą pra
dėjo agituoti savo tautiečius, kad jie laimės ieškoti 
nebebėgtų už jūrių marių, bet aavo triusu pasistengtų 
tą laimę surasti savo mielojoje tėvynėje. Tno reikalu 
apvažiavo keliasdešimt Lietuvos miestelių ir pasakė 
daugiau kaip 30 kalbą. Jose jis vaizdžiai nupasakojo 
savo keliones įspūdžius, nušvietė sunkų Amerikos lie
tuvių būvį, kvietė juos nemesti savo tėvynėą, bet ugdyti 
savyje drąsą, iniciatyvą, pasiryžimą ir pasitikėjimą savo 
jėgomis. Išugdžius šiuos būdo savumus, galima laimę 
rasti ir savajame krašte. Šias savo paskaitas jis 1912 
metais išleido atskiru veikalo "Ten gera, knr mūsų 
nėra".

Jau 1912 metų pradžioje Juozas Tumas-Vaižgantas 
buvo kviečiamas į Rygą "Rygos Garso" redaguoti, tačiau 
šiuo kart jis tą kvietimą griežtai atmetė. Jie bevelijo 
pasilikti Lietuvoje. ^"Vilties" laikraščiui parašė ne
mažai straipsnių, beletristinių vaizdelių. 1913 metais 
rugpiūčio mėn. kaip "Vilties* redakcijos atstovas daly
vavo Taline Estų tautos teatro atidarymo iškilmėse, ir 
ten pasakė keletą kalbų, kuriose iškėlė mažųjų tautų 
kultūrinę reikšmę.

Mažosioms tautelėms, atstumtoms nuo plataus poli
tinio gyvenimo, kur nūnai visados atsiduoda "treni
ruotu ar nebroniruotų kumštimi" palieka nusigręžti, — 
kalbėjo Juozas Tumas-Vaižgantas, į kitą pusę, kur kas 
garbingesnę, į puoselėjimą savotiškųjų kuhurų ir tai 
sukrauti į bendrąjį žmonijos iždą. Pabaltijo Aisčių tau
tos ir seniau kai ką duodavo civilizuotajam pasauliui- 
gintarą. Juo puošdavosi savo sostus Rymo ir Bizantijos - 
imperatoriau šiandien mes gintaro - veik nebeduodame. 
Ir pats jis atpigo. Bet galime ir vėl pradėti duoti, tik 
jau kur kas brangesnių daiktų-savotiškus tautinių .dvasių 
apsireiškimus literatūroje ir menuose: pasakoje, dainoje, 
muzikoje, architektūroje ir kita. Tai juk nebe gintarai, 
bet gryni perlai.

Kovoje del tautos laisvės.
1914 metų vasarą prasidėjus didžiajam karui, mūsų 

tėvynę užgriuvo sunkūs vargai. Kaip šiandien, taip ir 
tuomet, daugelis mūsų tautiešių karo audros buvo 
išblokšti iš savo tėvynės. Tuomet karo audra iš Vakarų 
ėjo į Rytus, ir daugelis mūsų tautiečių buvo nublokšti 
į Rytus, į Rusiją. 1914 metų pabaigoje ir Juozas Tumas- 
Vaižgantas išvyko į Rygą "Rygos Garso" redaguoti. 
1915 metų pradžioje Juozo .Tumo ir kitų iniciatyva 
prie "Rygos Garso" redakcijos buvo sudarytas komi
tetas pabėgėliams šelpti. Tam reikalui buvo renkabios 
aukos, steigiami bendrabučiai, valgyklos, galintiems ir 
norintiems dirbti ieškoma darbo. Kun. Juozas Tumas 
ir Pranas Mašiotas buvo paskirti "Lietuvių draugijos 
nuo karo nukentėjusioms šelpti" įgaliotiniu. Buvo 
įsteigtas Lietuvos Centralinis Komitetas, kurio viena 
nariij dalis liko Vilniuje, o kita išsikėlė į Petrapilį. 
Juozas Tumas-Vaižgantas buvo paskirtas Petrapilio lie
tuvių centrinio komiteto vedėju. To vyriausiojo komiteto 
tikslas buvo teikti dvasinės ir medžiaginės pagalbos 
visiems jos reikalingiems lietuviams, palaikyti ir 
stiprinti pabėgėlių ryšius su Lietuva ir jos kultūra, 
palaikyti savo tautiečiuose gyvą troškimą grįžti į tė
vynę, ruošti kelius ir budus Būsimam grąžinimui lietuvių 
atgal į Lietuvą.

Atgaivinti bendru darbu lietuvių kolonijas Rusijoje, 
sužadinus tautine sąmonę tiems, kurie ilgus metus gy
veno svetimų tautų tarpe ir įskiepyti jiems noro grįžti 
j laisvą tėvynę ir įkurti kuo daugiausia mokyklų, kad 
ne veltui leistų laiką mūsų jaunuomene, kad daugiau 
ir daugiau būtų pagaminta iš jų darbininkų būsimam 
darbui Lietuvoje.

Taigi matome, kad tos organizacijos tikslai platūs Ir 
darbo buvo begalės. Juozui Tumui-Vaižgantui, kaip jos 
reikalų vedėjui, teko daug keliauti po įvairias lietuvių 
kolonijas, skaityti daug paskaitų, kelti karo audros 
prislėgtą lietuvių nuotaiką. Lietuvių Centrinis Komi
tetas, be labdaros ir kultūros darbo, dirbo taip pat Ir 

(nukelta į 7 pel.)
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Sielvarto motinai
Nepriklausomo gyvenimo metais lietuvių tanioje buvo 

prigijusi graži tradicija motinoms pagerbti. Gegužės 
menesio pirmąjį sekmadienį ruošdavome Motinos dieną 
ir ta proga prisimindavome savo močiutes ir pareikšda- 
vome joms dėkingumą. 9

Šiandieną taip pat išaušo gražus gegužės sekmadienio 
rytas- Šis rytas <mi* pasitiko toli nuo tėvynės, ištrė
mime. Veltui tūkstančiai vaikų akių klaidžios svetimos 
žemės horizontuose ieškodami savo motinos veido. Jis 
pasiliko ten.*, tolumos nežinioje.

Tad susikaupkime ties ta nežinia ir mes, ištrėmimo 
vaikai, ir šią Motinos Dieną bandykime prisiminti tą 
saldų motinos pabučiavimą.

žodis Motina — neišmatuojamo gilio šaltinis, kuriame 
paskendę vaikų džiaugsmai, rūpesčiai, grožis ir gėris. 
Poetai sukūrė gražiausių dainų, prirašė daug veikalų, 
tačiau motinos širdie* visų paslapčių neatidengė.

Lietuve Motina! Koks gražus tavo vardas ir kaip 
švelniai jį ištaria ištremtieji vaikai! Neveltui Lietuve 
Motina yra daug nudirbusi šeimoje ir tautoje.

Kada sūnus ar dukrelė išvydo pirmąjį saulės spin
dulį, motina savo širdyje įžiebė meilės, nenuilstamos 

globos ir rūpesčių kibrikštėlę. Šiaudinių pastogių lųšne- 
lėse per naktis spinksėjo maža lempelė, o prie lopšelio 
budėjo ji — motina. Nemigo naktys, vaikų rūpesčiai 
išvagojo jai veidą giliomis raukšlėmis, ašaros aptemdė 
jos' šviesiai aku. Ji ilgus metus budėjo prie lopšio, ji 
augino vaikų būrelį.

Ar ji pavargo? Ne. Ji gal palinko prie žemės, gal 
galva pasipuošė iš vargo pražilusiais kasų vainikais. Bet 

jos širdis liko jaunai Ji jaunatvės tvirtumu glaudė 
mažytj sūnelį, prie degančios vaikų meile krutinės.

Kada manytis pirmąjį žod^ tarė — "mamytė*, ji 
džiaugėsi, užmiršo visas kančias. Ji pasijuto esanti mo
tina.

Štai pirmuose kūdikystės žingsniuose ji lydi savo vai
kus. Ji rūpinasi jų rytojumi, ji palydi juos į savarankų 
gyvenimą.

Ir kas iš mūsų kūdikystės dienose nesiilgėjome mo
tinos! Jos gerumas liko amžinu prisiminimu kiekvieno 
širdyje.

Kada mūsų tauta apsigaubė svetimųjų jungo šydu, 
lietuvė motina puma skuba su vilties žiburėliu. Ji prie 
ratelio pasodinusi sūnelį ar dukrelę mr.ko iš elemen
toriaus Mietuviškų raidžių, moko maldos žodelį lietu
viškai. Motinos dėka tūkstančiai anų laikų vyrų išėjo 
tikrais tėvynės kovotojais ir atnešė mums tautos laisvę.

Motina, žaliajame kaime, šiaudinės pastogės lūšnelėje 
šventai išaugino mūsų tautos tradicijas. Motina išaugino 
lietuvišką charakterį, kuris ir didžiųjų aidrų metu ne
palūžo. liko avvas. —. 

Neisvardinsi keliose eilutėse tų didžiųjų motinos 
nuopelnų, nes jie yra dideli. Vertinkime juos kiekvienas 
sau.

Šia proga nnklyskime ir šiandien į mylimos tėviškės 
palaukes. Ieškokime ten pasilikusios motinos. Tikrai, 
ji budi ir šiandien. Jos išvargusios akys įbestos į va
karų horizontą. Ji lankia sugrįžtant sūnaus, dukrelės. 
Gal tarp griuvėsių sodyboje, gal prie kiemo vartų, gal

Vyt* Kastytis

Motinai
Ar tn gyva, motut?
Ligi mirties kartu norėjom but
Semmsiuos tėviškės namuos,
Likimas prievarta išskyrė.•• x
Miglotoj mano atminty
Takeliai blėsta,
Takeliai laimėn išminti. z
Užgeso džiaugsmo žiburiai
Virš gimto miesto,
Mirties procesija gyvų išniekinti ateis...
Bet aš tikiu, ir tn tilu%
Kad laimės blizganti žvaigždė
Mūs Lietuvai naujai nušvis. 
Tegu tik ūkanos dangum praeina!

plačiame dulkėtame vieškelyje ji klaidžioja, ieškodama 
savo vaikų. Tikime, kad tau senoji močiute, sielvartas 
pervėrė širdi ir tu šią dieną nesulauksi sugrįžtant su 
dovanomis savo vaikų. Tau gal neatneše niekas žinios 
ir pirmūno^ kregždės nepasakė apie tavo, motin, vaikų 
likimą. Gal daugelio motinų neras ir mūsų tas klaikus 
nuklydęs žvilgsnis. Jor kurčiame bildesyje pasiekė tai
gas ir išvargusius jų kaulus priglaudė saitas smėlis. Gal 
bombos pakando gyvybės gijas ir nerasime jų kapo 
sugrįžę;. .

Susikaupkime ties sielvartu pilnu motinos kapu ir 
motinos įdiegta meilė teduoda vilties gražesniam gyve
nimui.

Prisimindami motiną, žvilgterėkime ir į save. Ne vi
sada mes likome motinoms dėkingi. Ne retas iš mūsų, 
išėję į gyvenimą, pamiršome savo globėją. Apleidome 
ją senatvėje. Būdami mokytesni, gal dažnai nusigrižome 
nuo senntės mačiulės del gėdos. Ne retai jai širdį 
užgavome žodžiu, ar darbu. Pamiršome motinos meilę, 
kurios dėka išaugome, į gyvenimą išėjome. Tad šiandien, 
būdami toli nuo jos, pasiryžkime eiti motinos nurodytu 
keliu. Pajuskime savo širdyje tą dėkingumą, kurio didy
sis motinos vardas tikrai vertas.

Ištrėmimo dienos ūkanotos, ilgesys kankina kiekvieną 
ir išgyventi vargai mus skausmingai palaužė. Iš patirtų 
kančių nupinkime vainiką ir savo širdyje parvežime jį, 
įpynę gerų, gražių iš skausmų išmoktų dorybių, savo 
mielai močiutei. Tai bus mūsų didžioji dovana.

Minėdami Motinos Dieną nepamirškime ir visų motinų 
motinos — tėvynės. Ji lygiai kenčia su mūsų asmenine 
motina ir jos kančios taip pat yra didžios. Išmokę mylėti 
motiną, mes išmokame mylėti ir tėvynę, nes tai yra 
vienas kūnas ir viena siela.

Kai ims blaivėti pasaulio horizontas, mes grįšime ir 
mus pasitiks plačiame vieškelyje ta pati, geraširdė, 
iškankinta, kupina didžios meilės mūsų motina, kurios 
dieną mes, ištremtieji vaikai, skausmingai minime.

Jtirg Janulaitis.

A. Vilainis

Nemunas
Naktis tokia tamsi ir juoda. Dangus rūstus. Graudžia 

ir žaibuoja. Kai švysteli žaibas, sienoje matosi siluetai 
Sunku vienu akimirksniu viską suvokti ir pastebėti. 
Auksiniai rentai... paveikslai. .. žalsvos spalvos sieno
je. Audra ir Hetns ilgai užsitęsia. Išvargusios akys užsi
merkia.

Dabar sušvinta — atsiveria nauji vaizdai. Saulėtas 
gegužis... Blizga auksinė Nemuno juosta. Puikūs, 
aukšti upės krantai. Pro akis slenka pušynai, senasis 
Zaprikys, Raudonės ir Gelgaudų pilys, Seredžiaus, 
Veliuonos kalnai, pilaikalniai. Staiga, kažkodėl, sustoja 
garlaivis. Sirena ima kaukti Krūptelėja. Ir vėl atsiveria 
akys.

Audra jau praslinkusi. Tik toli, dar, kažkur graudžia 
ir žaibuoja. Jau matyt mėlynas dangaus kampas. 
Šviečia padangių žiburiai. Iš po debesų išlenda ir pilna
tis mėnulis. Jo šviesos juosta krinta ant auksiniuose 
rėmuose Aušros Vartų Švenčiausios Mergelės paveikslo. 
Sienoje vis taksena iš lėto laikrodis. Mėnulio šviesos 
juosta slenka. Jis, rodos, dabar tyčia apžiūrinėja 
šaunųjį mūsų raitelį — Vytį. Dar valandėlė, kita, ir 
mėnulio* šviesa užlieja ant sienos kabantį žalsvą Lietu
vos žemėlapį.

Akys neberimerkia. Rytuose pamažu pradeda rausti. 
Dangaus žiburiai nyksta, blanksta. Šešėliuose paskendę 
kalnai sušvinta ir mėlynuoja. Dabar jau metas ir man 
atsikelti. Juk už valandėlė*, kitos, čia į klasę pradės 
rinktu jaunieji lietuviukai.

Kai po pūzrą andžio kopiu laiptais žemyn, jų vienas, 
kitas jau keliasi į viršų. Kreme jau triukšmas, klegesys. 
Krepšinio kamuolys, rodos, pats šokinėja orė. Kieme 
veja suminta. Matyt, jaunieji kas rytą rr vakarą bando 
savo jėga*.
Valandą, kitą klajojau keliais Čia senas vienuolynas, 
ten ant kalvos pastatyta bažnyčia. Žvelgi į kitą kalvą, 
ir vėl raudoni bokštai kyla, Priešpiečiais sugrįžtu ir 
pakviestas einu su mokytojo į klasę Mažą valandėlę ir 

čia mes norime pabūti stebėtojais. Kai mes praveriame 
duris, žila? mokytojas jau sėdi prie stalelio. Šalia po 
stovi juoda lenta ir ant jos kažkoks portretas, išpaišytas 
kreida. Mokytojas piktai apžvelgia klasę. Visi tylūs ir 
rimti. Staiga jo piktas žvilgsnis sustoja ant linksmo, 
garbanuotais plaukais berniuko. Jis žiūri į mokytoją 
savo didelėmis, mėlynomis akimis. Jis truputį šypsosi 
ir tai, matyt, mokytojui sukelia įtarimą.

— Girdvainis- Ateisite čia!
Mokinys suminša ir atsistoja. Mokytojas, matyt, 

jaučiasi jau sugavęs nusikaltėlį. Jis įam liepia nukabinti 
nuo sienos žemėlapį ir pakabinti jį ant lentos. Berniukas 
viską vikriai atlieka ir pasilenkia mokytojui.

— Parodyk, kur bus mūsų senoji sostinė Vilnius?
— Čia! — trumpai atsako, parodydamas juodą tašką 

žemėlapyje. '
— Kaunas? .. Klaipėda9 . Panevėžys?... švento

ji?... — skamba vienas po kito klausimai. Atsakymai 
toki pat tikslūs.

— Kokia mūsų didžioji puė? — klausia, kiek praradęs 
nuotaiką mokytojas

— Nemunas! 900 km.! Tiesia linija tik apie 400!
Mokytojo kaktoje raukšlės pamažu išsilygina. Jis net 

šyptelėjo. Sena, gera širdis išdykėliui atleidžia. Jis dar 
tik pasiteirauja, kokius berniukas žino piliakalnius, pilis 
prie Nemuno.

—Punia, Raudonė, Gelgudų pilis, Veliuonos piliakal
nis. Mažosis pilaitės kitoje pusėje Nemuno. ..

Klasėje visą laiką buvo tylu .Vienas berniukas žiūrėjo 
kažkur į tolį pro langą. Gal jis savo svajonėse, prisi
minimuose irgi matė puikią didžiąją upę Tai buvo tiesa. 
Mokytojas paklausė, kas iŠ klasės yra plaukęs garlaiviu 
didžiąja upe.

- Aš!
— Aš!
— Aš!... — skambėjo vienas už kito balsai.
— Kas galėtų trumpai papasakoti savo kelionę Ne

munu .
Sėdėjęs prie lango mokinys atsistojo
— Aš, pene mokytojau!

Mokytojas sutiko ir jis tyliai, vaizdžiai pasakojo:
— Aš buvau tada septynerių metų. Mes su tėveliai* 

ir broliais važiavome Sekminėms pas dėdę į Jrbarką. 
Buvo saulėta diena. Prieplaukoje daug žmonių. Garlai
vio sirena sukaukė kartą, kitą ir mūsų garlaivi* pasi
judino. Greit pasiliko aukšti ir statūs Aleksoto kalnai. 
Mes matėme aukštus Raudondvario bažnyčios bokštus. 
Greit ir jie pasiliko mūsų užpakalyje. Nemuno pakran
tėse matėme pušynus, laukus ir mažas, medines trobeles. 
Kai aš gyvenau Kaune, man šios trobelės atrodė taip 
mažutės, kaip degtukų dėžutės. Tėvelis pasakė, kad teu 
daugiausia gyvena žvejai. Prieš mūsų akis pasirodė 
gluosniais apaugusi senoji Zapyškio bažnyčia. Ji man 
atrodė, kaip senas mūrinis namas, tik su kryžiumi. 
Toliau kalne matėme ir naująją bažnyčią Mano geroji 
motina pasakojo, kad pavasari Nemuno potvyniai kas
met apsemia senąją Zapyškio Bažnyčia. Kartą buvę* 
toks didelis potvynis, kad sugriovęs prie Nemuno daug 
bažnyčių. Tada pamatė žmonės tarp ledo lyčių šven
čiausios Mergelės paveikslą. Jis tsivo užsikabinęs tarp 
elnio ragų ir plaukė kartu su ledo lytimis.

Brolis Vincas parodė man kitoje pusėje Raudonė* 
bokštus. Jis pasakojo, kad ir Kauno pilis anksčiau bu
vusi tokia pat graži ir tvirta kaip sr Praplaukė Vilkiją 
mes netrukur priartėjome prie Veliuonos. Čia me* 
matėme didelę ir statų kalną. Brolis pasakojo, kad čia 
besigrurodamaf su. mūsų priešais, kryžiuočiais — prū
sais, žuvo mūsų didysis kunigaikštis Gediminas. Jo 
kariai, mylėdami savo didįjį vadą, supylė jam šį kalną.

Mano tėvelis vUk visą laiką tylėjo. Jis iš pypkė* leido 
didelius dūmų kamuolius. Aš mačiau, kad jis liauka 
giliai mąstė. Tik privažiuojant mums Seredžiaus kal
nus, jis kitoje Nemuno pusėje parodė didelį kitimą. 
"Čia. sako, Vytautai, gimiau ir užaugau. Tai mano, 
gimtiniai K rūkai*." Toliau jis papasakojo, kaip jis čia 
žvejodavo, plaukdavo valtimis ir praleisdavo Nemune 
naktis ir dienas. Kartą jie buvę pagavę tokią didelę 
lydeką, kad jie svėrė 12 kg. Biaurybė, buvęs toks ne
doras, kad vos jų valties nepaskandinęs.
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Organizuokime pasaulio lietuviu maldos diena
Lietuvių tautai Ap* lizdą skyrė dygų ir kietą likimo 

kelia. Jos graži ii didinga praetis pilna titaniškų kan
čių ir sopulių. Ji ir šiandien eina amžiais negirdėtas 
kryžiaus kalvarijas, kantriai laukdama savo kančių 
įprasminimo, — resurekcijos. Jei lietuvių tauta, nežiū
rint visų jos kentėjimų ir skriaudų, išliko gyva, rody
dama antžmogiško atkaklumo už savo tautinę ir mo
ralinę egzistenciją, nepriklausomumą, tai svarbiausia, 
kad ji yra giliai religinga, krikščioniška. Tai 
puikiai žino ir supranta mūsų praeities ir dabarties 
priešai, kurie visokiais būdais yra mėginę Šį lietuvių 
tautos pagrindą silninti ir griauti.

ir šiandien dar mes stovime prieš didžius ir neaiškius 
ateities įvykius. Del to dažnai nudrebame, susvyruo
jame, o ga' ir nusimename?... Nevienas šių dienų 
siaubo nugąsdintas sušunka: “Gelbėk mus, Viešpatie, 
žūname!“ Taip. Nedriskime šį savo likimo kelią eiti 
vieni. Šiandien, daugiau negu kada, mums reikia ant
gamtinės pagalbos, šviesos ir jėgos. Tai antgamtinei 
jėgai įsigyti Kristus be kitų priemonių yra palikęs 
maldą.

Kaip gražu, kad mūsų kolonijose vyksta gražios lie
tuviškos pamaldos, sklinda lietuviškos meliodingos gies
mės. Beveik visur organizuojamos rekolekcijos; kitur 
net misijos ii t. t ir šiaip, girdėti, lietuviai daug 
meldžiasi, pasninkauja, daro gerus darbus. Tai džiugi
nantis reiškinys! Tačiau žinome, kad ypatingi laikai 
reikalauja ir ypatingų pastangų. Čia turiu galvoje rei
kalą organizuoti Viso Pasaulio Lietuvių Maldos Dieną, 
prašant Aukščiausiojo lietuvių tautai ištvermės kentė
jimuose, pasigailėjimo ir greitos jos kančių pabaigos.

Pirmiausia, reiktų paieškoti tinkamo laiko ir dienos. 
Atrodo, kad geriausia tiktų, gegužes 24 diena, Marijos 
Krikščionių Pagalbos šventė, kuri buvo įvesta kaipo 
padėka Marijai už krikščioniškosios Europos nuo turklį 
išgelbėjimo proga. Be to, gegužes mėnuo primintų, kad 
Lietuva pasižymi ypatingu Marijos gerbimu ir popiežių 
yra pavadinta Marijos žeme.

Viso pasaulio lietuvių maldos diena nebūtų sunku ir 
suorganizuoti, turint jau savo Popiežiaus Delegatą ir 
pašto susisiekimą su visu pasauliu. Čia reiktų pasinau
doti Vatikano radio lietuviškomis transmisijomis, pa
prašyti Jo Šventenybės tą lietuvių maldos dieną, palai
minti, globoti ir t. t.

Tos dienos programa galėtų būti (vairi. Dieną prieš, 
turėtų viso pasaulio lietuviai pasninkauti. Maldos 
dienoje be kito ko turėtų būti iškilmingos pamaldos 
su bendra komunija, rinkliava lietuvių religiniams rei
kalams, pamokslas ir iškilmingas minėjimas. Be to, pra
šyti ir kitų tautų tikinčiuosius, kad ir jie tą dieną 
pasimelstų už mūsų tautos reikalus.

Manau, kad už šitą mūsų pastangą ir triūsą būtų 
dėkingi ir mielai paremtų viso pasaulio lietuviai, o 
labiausiai tie, kurie labiau kenčia ir yra labiau reika
lingi dangiškos stiprybės ir ištvermės. Tad darykime, 
kad žodis taptų kūnu. Padaubietis.

Antrasis pasaulinis karas padarė nepaprastų nuos
tolių atskiroms tautoms ir valstybėms. Didžiuliai Šio 
karo nuostoliai tenka ir Lietuvai.

Prof. dr. J. Krikščiūnas bandė apskaičiuoti tų nuos
tolių dydį, žnoma, tai gali būti tik apytikriai, nes ir 
patys nuostoliai laikui bėgant gali keistis. Mums, trem
tiniams, aktingai įsijungus į Lietuvos atstatymo darbą 
drauge su visa lietuvių tauta, Šio karo nuostoliai gali 
būti kitokio dydžio, negu jie buvo frontui tik ką per 
Lietuvą praūžus.

Lietuvos miestai po karo (Šiauliai)
tą pokarinėmis sąlygomis, reikia skaitytis su žymiai 
didesniais nuostoliais, nes pokarinės yra gerokai 
aukštesnės, negu prieškariniais laikais.

Sudarant Lietuvos ūkio atstatymo planą tenka remtis 
savo tauts pajamomis. Ekonomistų apskaičiavimu 
vidutiniai imant kiekvieno lietuvio metinis uždarbis 
sieką apie 200 dolerių, tai yra 1.200 litų per metus. 
Atmetus nedarbinguosius ir būtinas pragyvenimui

šio karo nuostoliai Lietuvoje padaryti: 1) žmonėmis, 
juos išnaikinant ir sužalojant, 2) nuostoliai del okupa
ciniais metais padarytų organizacinių pertvarkymų ir 
naujų sistemų įvedimo, 3) medžiaginai nuostoliai kraštui. 
Tie medžiaginiai nuostoliai yra dėl pastatų, invento
riaus, gyvulių ūkio, žemės dirbimo karo ir okupacijų 
pasėkoje apleidimo ir kitokio medžiaginio sunaikinimo.

Vertinant 1940 metųkainomis, prof. Krikščiūno ap
skaičiavimu, tik medžiaginiai šio karo nuostoliai Lietu
vai siekia per 500 milijonų litų. Tačiau atstatant kra§p 

išlaidas, susidarys Lietuvos žemės ūkyje dirbančiųjų 
pajamų nuo 100 iki 300 milijonų litų, šitos pajamos 
ir sudarys Lietuvos ūkio atstatymo pagrindą, 'žnoma, 
atstatymo pajamas gal dar papildys ir kiti šaltiniai.

Prof. Krikščiūno nuomone, Lietuvos ūkio atstatymas 
turės vykti valstybiniu mąstu, planingai, privačių 
asmenų iniciatyvą tiksliai ir kūrybingai į tą darba 
įtraukiant.

Garlaivis, rodos, plaukė pamažu. Ėjo valanda po va
landos. Tačiau net nepajutome, kaip priplaukėme Jur
barką ir mums teko išlipti. Aš ir brolis vis dar norė
jome plaukti pro Tilžę, puikųjį Rambyną iki pat Balti
jos plačiųjų marių.. .*

Berniukas savo pasakojimą baigė susigraudinęs. Jo 
akyse pasirodė ašaros. Mokytojas, norėedamas ji nura
minti, paklausė:

— Vytautai! Ko tu susigraudinai? Nenusimink! Mes 
dar ne kartą plauksime savo didžiąja upe — Nemunu.

— Man gaila tėvelio ir broliukų!...
— Ar jie pasiliko Lietuvoje? — dar paklausė moky

tojas.
— Ne! Kitais metais, kai aš su broliu Vincu vasarojau 

pas dėdę Jurbarke, mano tėvelius ir brolį Antaną išvežė 
raudonieji maskoliai... Išvežė į tolųjį Sibirą ir mes jų 
daugiau nebbematėme. Nebeturiu ir brolio Vinco. Jį 
kartą vokiečiai sugavo su slaptąja literatūra. Ilgai jį 
kalino. Paskui išvežė į Vokietiją — koncentracijos sto
vyklom Atvykę prieš du metus į Vokietiją, mes su dėde 
ilgai jo teiravomės. Tačiau, veltui. Jis buvo miręs 
kankinio mirtim.

Berniukas nutilo. Baugi tyla stojo klasėje. Visi paju
tome sunkumą širdyje. Kažkoks kartumas suspaudė ir 
mūsų gerkles. Mums kiek palengvino suskambėjęs 
skambutis. Pamoka buvo baigta. Iš klasės vėl išsiveržė 
visas būrys jaunųjų berniukų. Vėl tas pats klegesys ir 
juokas. Kamuolys eina iš rankų į rankas, šokinėja ore, 
nepaliesdamas žemės^

Pro pravirus langus matosi tolumoje dunksą kalnai. 
Vienur kitur tarp ju kyšo bažnyčių bokštai Tuoj už 
npės miesto mūrai — geležinkelio stotis Traukinys 
Švilpia, kaukia. Kažkoks šaltas jausmas veržiasi į širdį. 
Gal jis ir mus į tolimą kelią šaukia?...

Žvilgsnis vėl nukrypsta į žemę. Čia prie sienos prisi
glaudęs žydi didelis jazminų krūmas. Berniukas, kuris 
pasakojo apie Nemune, dabar stovi vienišas šalia jo.

Jis, matau, žiūri į didelį mėlyną naktinį drugį, kuris 
ilsisi ant' baltos žiedu kekiės. Tikriausiai, jo sugelta 
Širdis pavydi pavasario drgiui saulėtų gegužės dienų ir 
laisvės...

Vyt. Kastytis.

Artojo likimas
Jis buvo nežinomas artojas, lietuvių žemės sūnus. Tu

rėjo maža trobelę paupy ir nedidelį žemės sūnus. Tu.
Pavasariai kasmet ateidavo po jo langais. Jis rymodavo 

prie atviro lango ligi vėlyvo vidurnakčio klausydamas 
gimtųjų laukų balso. Dideli praeities vaizdai nubusdavo 
jo širdy. Visa lietuvių žemė jam tada atrodydavo vienų 
žiedų jūra:

— Lietuva — laimės šalis! .. •
Ant prieklėčio verkdavo ir juokdavosi armonika jo 

rankose, ir gražios kaimyno dukros tą naktį negalėdavo 
užmigti. Pavasaris buvo pačiam gražume...

Bet vieną vakarą atėjo baimė į jo namus Jis pernakt 
neramus vakščiojo paupy, mąstė, o rytą nusikabino ar
moniką ir tekinas leidosi į vakarus. Iš rytų dundėjo visi 
vieškeliai, svetimų žirgų kanopos ištisą savaitę trypė 
jo laukus. Ateiviai ištuštino aruodus, išlaužė tvoras, 
numindžiojo pasėlius. Mažoji trobelė paupy buvo pa
degta ir pelenai išžarstyti į visas keturias puses. Visa 
Lietuva virto vienu dideliu laidotuvių lauku. Nutilo 
dainos vakarais. Tik motinos, vaikus migdydamos, niū
niuodavo, bet taip graudžiai, graudžiai, lyg savo vientur- 
čuis pakasynoms ruošdamos...

Jis drašiai kovėse ant paskutinės žemės pėdos, už 
laisvę mirti pasiryžęs. Iš rytų kiaur.as dienas ir naktis 
riedėjo tankai, ir jo 'kruvinas prakaitas paskutinį kartą 
sudrėkino tėviškes laukus...

Vėliau jo drąsa sugniužo. Jam nesinorėjo kovoti sve
timiems. Tie patys svetimi ponai kadaise norėjo užgyventi 
jo namus ir jo sklype pastatyti didelius rūmus savo 
vaikams. Jis nešė šautuvą,tik todėl, kad jis jam buvo į 
rankas įbruktas ir kad is jo namu Laisvė buvo pa
grobta. . .

Ir iš vakarų dundėjo vieškeliai. Dideli dulkių debesys 
kilo į dangų. Artėjo tiesa blogio sutvarkyti. Svetimi 
ponai buvo įveikti, blogis nugalėtas. Bot su jais ir jį 
uždarė už spygliuotų vielų.

Vėliau atvažiavo nauji, jo žemės šeimininkai. Jų žo
džiai buvo saldūs; jų burna karti. Jie kvietė jį grįžti. 
Žadėjo namus sugrąžinti. Bet jis matė — tik pelenų 
krūva teliko iš jo praeities. Jis troško laisvės. Lai
svės jie jam nesiūlė. Ir jis atsiake priimti bet kokią 
malonę iš jų brolio krauju suterštų rankų...

Nuobodūs vakarai ir dar nuobodesnes dienos per 
spygliuotas vielas, ištiesė jam savo rankas. Jis ilgai 
speksodavo per vielas į laisvę. Praeiviai badydavo ji 
pirštais ir spjaudydavo. Nesipriešindamas sutiko visus 
užgauliojimus, tik pačiose širdies gelmėse jam buvo labai 
skaudu, kad vagys ji neužsipelnyta vagimni apšaukiė.. • 

Mažoji trobele paupy buvo visas jo nedidelis gyveni
mas. Jis nenorėjo svetimų dvarų, netroško didelių rūmų 
svetimuose kraštuose. Jo širdis liko ištikima lietuvių 
žemei.

Jis atsiguldavo ant šalto akmens, priglausdavo ausį 
prie svetimo granito ir per spygliuotas užtvaras girdė
davo tolimą raudą. Raudojo nutrempti laukai, sudeginta 
trobelė, ir motinos, ir vaikai — visa žemė buvo didele 
neišmatuojama rauda pasaulio viešumai. Tik jis pats 
neraudojo. Jo ašaros senai buvo išsekusios. Nusivylimas 
galutinai užvaldė širdį. Aštrus vielų spygliai vis giliau 
veržėsi į jo kūną ir mirtinai žeidė jo dvasią...

Vieną dieną įvyko kažkas netikėto: vartai į laisvę 
tapo plačiai atverti. Susirinko didžiulė minia. Tie patys, 
kurie jį pirštais badė, atėjo jam laisvės grąžinti... Jie 
atsiprasė jį, jie juokėsi ir teisino savo nepridengtą kal
tumą, bet jis nepatikėjo. Jų atsiprašymas jam atrodė 
tik naujas akyplėšiškas bandymas pasityčioti, ir jis atsi
sakė kalbėti su jais.

Vakare pasiėmė apdulkėjusią armoniką — vienintelę 
savo laimingo gyvenimo nuotrupą ir, kada raudoni sau
lės pirštai užlūžo už svetimų granito kalnų, iš jo širdies 
gelmių išsiveržė lietuviški sielvarto tonai. Jam virpėjo 
ir širdis ir pirštai ir jo armonika raudojo gailiau, negu 
motina vienturčio rauda, neg mylimoji mylimo, negu 
mylimas mylimos. Raudojo trobelės paupy, raudojo Lie
tuvos. . .

Minia stovėjo tarpuvartėj. Jai buvo nesuprantama jo 
rauda. Tačiau ji jautė, kad tik didelis menininkas gali
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Veiksmo
(Dillingeno sporto šventei paminėti)

Baisus karas, kurį Vokietija troško paversti otaliniu, 
lyg didžioji gaisro audra praūžė pro Europą viską pa- 
versdamas griuvėsiais. Ne tik miestai ir kiti kultūros 
paminklai virto griuvėsiais, bet dar daugiau tapo sugri
autas išlikęs gyvas europietis žmogus. Jis ne tiktai pergy
vena dideles kančias, bet lyg po laidotuvių tebegyvena 
gedulo ir savo dvasinės tuštumos tragediją... Jo 
veiksmai, energija ir dvasia tebeparaližuojami baisiomis 

^praeities ir dar baisesnės ateities atominės bombos per
spektyvomis. ..

Pasaulio vairuotojų įvairiose konferencijose jis temąto 
vienų ir kitų galybių nepasitikėjimą, priešingumus, norą 
kuo ilgiau užtęsti chaosinę būklę ir net girdi kalbas 
apie tretįjį, dar baisesnį, pasaulio gaisrą. Jei tokių kon- 
terencijų ir nebūtų arba jos pasibaigtų "gražiais" susi
tarimais44 vis tiek, kur ir kol pasauly viešpataus tiranijos, 

.ekonominis, religinis, tautinis ar valstybinis pavergimas, 
kol bus milijonai klajojančių benamių ir kol pasaulinė 
vyriausybė nevaldys pagal daugumos žmonių valią, tol 
europiečių veiksmai naujos Europos atkūrime nebeįgaus 
reikiamo tempo! •. •

Jau metai sukako nuo ginklų paliaubų ir keli metai 
karo, kuriais rengėsi suorganizuoti taiką, bet iki šiol 
veik jokia deganti Europos problema neišspręsta. Įvairūs 
sprendimai lieka stagnacijoje, gyvenimas daug kur pra
deda dvokti... Visur trūksta greitų sprendimų, veikimų 
ir tempo.

O vistik, tokioms sąlygoms ir perspektyvoms esant, 
mes, lietuviai tremtiniai^ turime tapti veiksmo žmo
nėmis, Privalome išnaudoti esamą laisvą laiką kaip progą 
išmokti ne tik įvairių amatų, svetimų kalbų, pakelti 
kiekvienas savo aukštesnį profesijos ir dvasinės kultūros 
laipsnį, bet • ir koordinuotai savo bendruomenės tautinį, 
kultūrinį ir visokeriopą aktyvumą išvystyti europietiškų, 
aktyvesniu tempu.

Mūsų tautos kamieno dalis, atsidūrusi ištremtyje, ne
turi patrankų, lėktuvų, tankų ir atominės bombos padėti 
vergiją kenčiančiai savo tautai, bet mes turime smegenis, 
krūtinėje širdį, polėkius, kilnias idėjas, kurias priva
lome padaryti stipresnėmis už visus kitus ginklus ir 
net atominę energiją. •.

jei visi lietuvio uždaviniai, idėjos bus pagrįstos tvirta 
morale, darbo meile, lietuvio garbe ir veiksmais — mes 
galime ne tik "kalnus nuyersti", bet ir prasiskinti sau 
kelią į Nepriklausomą Lietuvą. Lietuvių tremtinių ben
druomenės mentalitetas turi aukščiau iškilti liž visų 
kitų "auslenderių" ir siekti anglų bendruomenės men
taliteto įdealų. Per šį chaosinį metų laikotarpį mes daug 
pasiekėme: sugužėjome į stovyklas, prisisteigėme gim
nazijų, ansamblių, darome kas tik galima ne tik sau,

J. Kuzmickis

Svetimu kalnu papėdėje
J J v

(Iš nr. 9—10)
"šviesos" sonete vaizduojamas kontrastingas vaiz

das: "švieaa sutirpsta... ir naktis užgriūva ant akių". 
Dėl ko ta motamorfozė? Dėl ko laimė pasibaigia, dėl 
ko "diena be vakaro" užgesta? Poetas šaukdamas atsa
ko, kad jis pametė Dievo pėdsakus, kad jis Jo veido 
nemato. Besiblaškančio poeto skausmu gyvena visa 
žemė:

Ir tyla apsiaučia visą žemę, 
tartum karsto antvožas sunkus, 
kai kartoju: Viešpatie, sutemo, 
Viešpatie, Tavęs nebematau..."

Tačiau Viešpats ir dabar nėra palikęs neramios šir
dies ir šešėliu ją seka. Tiktai jis, kaip tada laivelyje, 

tokius tonus iš naivių dumplių išspausti.'Tas menininkas 
buvo jo skriauda. . .

Armonika vis verkė. Verkė ir jo širdis iš begalinio 
nusivylimo, kad savo viso sielvarto išlieti neįstengia ir 
kad tos išlietosios dalies akmeniniai kalnai nesupranta. 
Ir jis dar labiau tempė armoninkos dumples. Armonika 
jau neverkė, ji dejavo jo rankose, vaitojo kaip gyvas 
kenčiantis žmogus. Visas sielvartas prabilo armonikos 
tonuose, tik vieną valandėlę, bet jo, širdis pajuto tai 
ir jam pasidarė gera, kad jis savo sielvartą išliejo. . .

Širdį veriantis pokštelėjimas. Žalia, marga akyse. 
Dumplės neatlaikė, o su jom ir širdis. Sumirgėjo trobelė 
paupy. Ties jo galva pasilenkė šiltas, gražus lietuviškas 
vakaras ir pabučiavo į lūpas. . .

— Užmik! — sušnabždėjo Svetimi kalnai.
Ir jis užmigo. . .

Rytmetį minia jį rado negyvą su plyšusią armonika 
rankose. Galva rėmėsi į spygliuotas vielas, o akys žvelge 
į tolį, kur liko maža trobelė paupy. . .

Trondheim, 45. VIII. 4.

Mūsų Viltis

žmogus
bet ir būsimai Nepriklausomai Lietuvai. Daugelis sto
vyklų jau skundžiasi, kad nebeturi darbininkų eiliniams 
stovyklos darbams. Išeina naujos abiturientų laidos, 
kuriamas Baltijos universitetas ir kt. Tokiose sąlygose 
tai yra labai dideli darbai ir rūpesčiai, kurie daugeliui 
žmonių atima nemaža laiko. Pasirodo, kad lietuviai yra 
ir turi būti veiksmo žmonėmis. Senieji mūsų politikai 
vienas po kito mus/apleidžia ir darosi nebeaktyvūs. 1918 
metais saujelė mūsų inteligentų, politinių veikėjų buvo 
daug aktyvesnė, kovingesnė ir labiau pasiaukojanti, 
negu išaugusi ir subrendusi Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpyje. Šias priežastis ir aplinkybes turėtume pla
čiau išnagrinėti, jei nenorime susilaukti priekaištų iš 
kenčiančios tėvynės. Daugelis iš mūsų darosi tuščiais 
manijakais, gražbiliais ir džiaugiasi nepagrįstais veiks
mais. Jei anglai, būdami veiksmo žmonėmis, išplėtė savo 
imperiją visame pasaulyje, o garsusis tremtinys Trockis, 
būdamas vienas, savo veikla ištremtyje buvo pavojingas 
sovietų diktatūrinei tiranijai, tai ir mes turime tam 
tikrų uždavinių.

Mes negalime pasiduoti prabangiškam palaidam mate
rialiam, panašiam buv. carų emigrantų likimui, kurie, 
iki lešsų turėjo nieko neveikė, o vėleiau nuėjo restoranų 
kelneriais ir ten "sunyko" ...

Pavergtoje Lietuvoje daugelio svajonė, kad tik galėtų 

peržengti geležinę sieną ir dirbti savo tėvynės išlaisvini
mui, nors ir apiplyšęs ir alkanas! . . .

Mūsų liaudies dainos, dainuojamos įvairių tremtinių 

\ ansamblių, užkariauja ne tik įvairių zonų europiečių 

širdis, bet jomis žavisi ir kitų kontinentų atstovai. Mūsų 

tremtiniai sportininkai (krepšininkai) kovoja Šveicarijoje 

del Europos meisterio vardo, mūsų meilė žmogui, idėjinė 

kova del religinių, tautinių, ekonominių ir kitų laisvių 

rytinėje Europos dalyje taps šventa pareiga ir bus pa

remta visų laisvę mylinčių pasaulio tautų ir išmintingų 

žmonių, jei jie nenorės žūti chaosinėje anarchijoje.. •

Pavergtoji Lietuva laukia iš kiekvieno iš mūsų, lyg iš 
Dariaus ir Girėno, didelių darbų įr žygių. Reikės pri
kelti iš griuvėsių ir atstatyti naują, gražią Lietuvą. Daug 
įvairių amatininkų ir kitų profesijų pareikalaus atstato
moji Lietuvos valstybė. Todėl jau dabar diskutuojami ir 
daromi šiuo reikalu įvairūs susirinkimai, sprendimai ir 
planai yra labai reikšmingi. Veiksmo žmonės bus bran
gesni už auksą ir kitas bbrangenybes. Šiandien turime pro
ga pasimokyti planingo organizuotumų, auklėtis ir Va
karų Europoje įsigyti naudingų žinių ir amatų. O kad 
ir visą pasaulį tektų apkeliauti, vistiek ateis laikas, kada 
mes išgarsinę Lietuvos vardą 'ir kančias, sakalais parskri- 
sime į savo laisvą Tėvinę ir ten būsime veiksmo žmonė
mis Lietuvos garbei ir gerovei. K. Z.

tartum, prisnūsta ir poetas, kaip anuo metu išsigandę 
apaštalai, šaukia, žadina jį. Viešpats išgirsta poeto 
neramų Šauksmą, tardamas guodžiančius žodžius:

—"Kas į mano dieną žingsnį žengia, 
nebegrįš per amžius atgalios, 
tavo kelias dar anoj padangėj 
ir šešėlio mano spinduliuos..." — 
Kai tamsa Jo didį balsą meta, 
akys vėl šios žemės dieną mato.

Taigi, nėra ko būkštauti tam, kuris aptinka Viešpa
ties pėdsakus ir kūdikiškai juos seka. Nors tokio žmo
gaus kelias veda klampiomis žemės kryžkelėmis ("dar 
anoj padangėj"), bet jis apšviestas Viešpaties šešėlio 
(Apvaizdos) spinduliais.

Šitas tikėjimas sugestyviai veikia besidraskantį žmogų, 
ir jis nurimsta. Dar daugiau: jis į1 žemės apraiškas žiūri 
šviesesnėmis akimis ir nemato tamsos — rūpesčių ir 
vargų, nes ji, sub specie aeternitatis žiūrint, iš tikrųjų 
nėrt tokia juoda ir beviltiška. -

Kaip matome, "Trijų sonetų" kūrinyje sutalpinta visa 
krikščioniškoji pasaulėžiūra, apimanti integralų žmogų 
su paklydimu (klaida, blogiu) ir prisikėlimu (atrasta 
tiesa, malone, gėriu). Poetas, kaip ir "Dieviškosios 
komedijos" autorius A. Dante, pasiklysta girioje, bet 
malonės veikiamas, iš jos išeina, nusiplauna kančios 
šaltinyje, apsivalo (katarsis) ir pasiekia laimę.

Tokiu būdu šitie sonetai yra idėjiniai kūrinėliai ir 
dėl to svarbu juose surasti pagrindinę idėją, atitrauk
tą mintį, paslėptą po regimuoju žodžių pavidalu.

Šitoji idėja, atrodo, yra augustiniška, išreikšta nuo 
kančių apsivaliusio Augustino, palikusio klaidžias nuo
dėmingo Aurelijaus kryžkeles: "Nerami mano širdis, kol 
neatsilsės Tavyje, Viešpatie!" Ją, tą idėją, galėtume ir 
šitaip formuluoti: pilko gyvenimo šešėliai tampa šviesos
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J. Kuzmicku.
Ilgesys

/Kur krantai smėlėti Merkį glamonėja, 
kur nuo saulės, ievų taip šviesu, šviesu, 
kur artojas grūdą, Dievas derlių sėja, 
ten kasdien klajoju, ten kasdien esu.

Ten sena/močiutė prie varpstelio meldžias 
ir pro langą žiūri, laukdama vaikų.
O tylu aplinkui, tik širdis jos beldžias, —• 
dieną gūdžiai ilgu, naktį jai klaiku.

Ten tėvelis žilas vaikščioja po sodą 
ir nulaužia sausą šaką nuo obels.
Laukti jau prailgo, laukti nusibodo, — 
ak, nejau tik vėjas langines ’ vis bels...

Ten sesuo daržely ravi žalią rūtą, 
ten dainuoja sesė, — ilgu jai vienai.
Tartum ir jaunystės džiaugsmo nebebūta, 
kad brolelis žodžio netaria jaunai.

šėsčiau prie ratelio ir prie sengalvėles, 
su tėvu išeičiau į laukus, lankas ...
Pasakyčiau sesei, kaip man širdį gėlė, 
kaip iš skausmo laužiau tremtinio rankas...

Apkabinčiau beržą, klevą, žalią uosį, 
glamonėčiau smilgas, ramunes, javus.. • 
Žeme, mano žeme! Tau tik atiduosiu 
savo kaulus, grįžęs į tėvų namus!

' Vytautas Tarvainis.
v

As nieko nefnrin
Kad būtų kas pasakęs, kad nežydės čia gėlės, 

nei lelijos, anei rūtos nežaliuos 

ir nerasiu čia aš kryžkelės šešėly 

prie Ramintojėlio puolusios maldos, 

būčiau aš surinkęs žiedus alei vieno 

nuo laukų tėvynės mylimų, 
mažą Našlaitėlę, gelsvąją purieną 

ir jurgino žiedą sutemų gilių, 

būčiau pasiėmęs mažą žemės saują 

iš tėvų žemelės — Lietuvos mažos, 
tartum ’atminimą savanorių kraujo 

ateities šešėly nykstančiuos keliuos.

, Bet nieko neturiu, tik skausmas vienas 

lygu kandis rausiasi širdy, 

ir vien tėviškėlėj pasilikę dienos 

žibės lyg ta žvaigždė skaidri....

spinduliais, kai einama Viešpaties nurodytu keliu, nes 
kartu eina Dievas kaip šešėlis:

. — Neraudok, keleivi, neprapulsi — 
vėl kely žydės tau mano gėlės, 
su tavim einu aš kaip šešėlis.

Sonetų nuotaika nevienoda, varijuojanti. "Šešėlio" 
sonete ji elegiška, rami: visatos ir žmogaus Kūrėjas taria 
guodžiančius žodžius girioje pasiklydusiam keleiviui. 
Antrajame, "Dienos", sonete nuotaika dar šviesesnė ir 
giedresnė: aptikęs Viešpaties žingsnius žemėje, poetas 
netveria iš džiaugsmo ir, plodamas rankomis, kartoja 
džiaugsmo šūkį: "Diena, diena, diena! . • •

Pagaliau trečiajame, "Šviesos", sonete nuotaika 
pradžioje kontrastinga: kai naktis "užgriūva ant akių", 
poetas tragiškai blaškosi, šaukdamas: "Dieve, kur tu?" 
Tačiau vėliau tragizmas dingsta ir ramybė grįžta į širdį 
su raminančiais Viešpaties žodžiais.

Būdinga, kad nei vienas sonetas neanalizuoja nei 
poeto vidaus, nei skausmo ar džiaugsmo varijacijų. 
Priešingai, — kiekviename jų randame sintetišką, tam 
tikro meno būseną, nusiteikimą. Gi lit. kritikas R. Al
dington pasakė: "Poezija begali būti analitinė; ji. turi 
išreikšti asmeninės sintezės momentą ar (su didesnėmis 
išimtimis) bendros sintezės periodą .

Minėto kūrinėlio forma — sonetas. "Šešėlio" 
pirmų dviejų ketureilių rimas gaubtasis (abba), likusių 
trieilių rimą galima išreikšti formule: cdd. "Dienos" ir 
"Šviesos" pirmųjų dviejų ketureilių rimas kryžminis 
(abab), likusiųjų dviejų nevienodas: "Dienos" — cdc 
eed, "Šviesos" — cdc dee. Rimai nepasižymi nei nau
jumu, nei vaizdingumu: pasaulį — saulę, dangaus — 
žmogaus, gėlės — šešėlis, meta — mato, ploju — karto
ju ... Vienas kitas, tačiau, yra naujas, netikėtas: žemė 
— amen, dingo — stebuklingai.

Ritmas ne visų trijų sonetų vienodas: "Šešėlis" ir 
"Šviesa" žengia chorėjo, "Diena" — jambo pėdomis. 
Chorėjas sudaro įspūdį į priekį besiveržiančio keleivio, 
kažin ko siekiantį, besiilgintį; jambas primena nurimu-
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Iš tremtiniu spaudos
Latvijos, Lietuvos ir D. Britanijos himnams, baigėsi spal
vingasis lietuvių dainų koncertas, kuriam po poros va
landų sekė latvių choro koncertas, svečiuojantis Mer- 
becko latvių chorui, lenkų stovyklų atstovams ir lietu
viams.

Koncertą atidarė Lahdės latvių — lietuvių 3 stovyklos 
kom. pirmininkas Ą. Geikins. Puošniųjų latvių tautinių 
kostiumų rųįrgėjimas ir parinktų mūsų geriausių dainų 
kompoznorių kūriniai, švelnioje ir korektiškoję Mer- 
beko choro patiektoje programoje, buvo puikus mūsų 
kultūros paradas. E. Melngailio "Svetimoje Žemėje", J. 
Vitolio "Karalių duktė" ir "Beverino pavasaris", E. Dar- 
zino "Lūžusios pušys" ir "Siono vaikai", kurių tekstai 
išversti ir į anglų kalbą, susilaukė daug aplodismentų 
ir žiedų.

Tą pačią dieną lietuvių choras davė koncertą lenkų 
D. P. majoratui Lahdės centre.

"Tevzeme" N r.- 29—30.

. SIONISTŲ SĄJŪDŽIUI 50 M.
1896 metais tuolaikinės Austro-Vengrijos . sostinėje, 

Vienoje, pasirodė nedidelė knygutė "Der Judenstaat", 
parašyta jauno laikraštininko Teodoro Kerelio (Theodor 
Herzl).

Knygutėje iki tol nežinomas žydu žurnalistas iškėlė 
sumanymą steigti Palestinoje Nepriklausomą žydų vals
tybę (Judenstaat). x

Herzlio knygutė prabilo į žydų — "amžinųjų keliau
toju" širdis ir pagimdė sionizmą, galingą sąjūdi, kuris 
rado šalininkų visame pasaulyje, kur tiktai žydų gy
venta.

Mūsų Nepriklausomoje Lietuvoje žydai turėjo savo 
tarpe nemažą skaičių įvairių pakraipų sionistų, jaunimo 

*ir skautų —-šių organizacijų, sionistų laikraščių ir 
knygų.

Nors žydams iki Šiol vis dar nepavyko pilnumoje įgy
vendinti Herclio sumanymo ir įkurti visiškai nepriklau
somosios žydų valstybės Palestinoje, tačiau sionistai 
šventai tiki, kad jie susilauks jos.

„Wenn ihr wollt, ist es kein Marchen" — rašė 
Herclis. . .

Marburge laidžiamas "Jūdische Rundschau" plačiau 
paminėjo sionistų sąjūdžio sukaktį Izrealio Bliumenfeldo 
straipsniu "Der Judentraum". A. R-vas.

LATVIŲ RAŠYTOJAI LŪBECKE
Lūbeckas pažįstamas kaip latvių muzikos ir bend

ruomeninis centras. Neatsiliekama ir su spauda. Latvių 
spaudos kolegijos pirm, čia yra Aleksandrs Plesners. 
Jis kartu su savim bęgdamas iš Latvijos atsivežė savo 
parašytą pasakojimų rinkinį "Antica Fiamma* korek
tūros lankuose. ‘Lūbeckas Westnešo‘ redakcijoje dirba 
ir Lidija Perlupe, kuri paskutiniais 'karo metais parašė 
knygą jaunimui "Ludis duodasi pasaulin". Ji dabar pasi
rodė su antrąja knyga jaunimui. Lūbecko latvių ligo
ninėje dirba Alfreds Dziliums, kurio "Šviesieji laigai* 
ir kiti kūriniai tiekė pozityvų kaimo gyvenimo atvaizdą

T a v ę'B ieškodamas, tartum rasos žieduos..«
Ir pakely, kur Tavo žingsniai dingo, 
kur Tavo žingsniai dulkių debesy.. .• —

Kitos figūros:
"Tu sukūrei nuostabų pasaulį su žiedais, su sodais, 

su sapnais" — išskaičiavimas.
"Neraudok, keleivi, neprapulsi!" — kreipimasis
" — Diena, diena, diena!" — sušukimas.
"Dieve, kur Tu?" — paklausimas.
Salia neoriginalių epitetų (nuostabus pasaulis, di

deli delnai; klaidūs šunkeliai; sunkus antvožas) yra ir 
naujų, netikėtų, itin vaizdingų (sunkus ir akmeninis 
amen; nerami malda).

Julijus Slovackis "Genezis z ducha" kūrinyje rašė:
"O, Viešpatie, kuris įsakei jūros šniokštimui — ir 

šlamėjimui amžinų pievų, išbalusia gėle apdengtų, kad 
mane mokytų tos knygos žodžiu... o žinojimą, mano 
dvasios dugne užmigdytą, pažadintų — padaryk, kad 
tie žodžiai, su įkvėpimu rašyti, pereitų kaip vėjas ir 
jūros šniokštimas; o praeidami ir aplenkdami kai kurias 
didžiules dvasines galias, mano tėvynėj užmigdytas, iš 

' jų pačių nežinojimo į jų pačių žinojimo sviesą išvestų...
Kad iš tos Alfos ... ir iš Kristaus ir tie Tavo žodžiai 
butą išvesti į visa pasaulį ..."

Ar ne tokie patys žodžiai, ne tokia malda tinka ir 
mūsų poetui, besimokančiam tiesos ne iš knygų, ne iš 
filosofinių traktatų, bet iš didžiulės visatos, esančios 
dieviškojo ‘šešėlio spinduliuos".

1946. HI. 21. 

GERIAUSIA VALSTYBEI PROPAGANDA
"Gazeta Polska" (Nr. 18—19) idėjo plačią Gross- 

hesseno apygardos DP stovyklų meno konkursą, įvykusio 
Fuldoj, Velykų antrą dieną, recenziją. Ją parašė Elz
bieta Gozdžiecka. Apie Fuldos lietuvių chorą ji šitaip 
rašo:

"Fuldos bendruomenė susidarė iš trijų tautinių ats
tovų — lenkų, latvių ir lietuvių. Lietuvių choras pui
kiais tautiškais kostiumais (tikrais, o ne iš teatrų skolin
tais), charakteringais griežtu paprastumu ir liūdesiu, 
tomis ypatybėmis, kurios yra taip neatskiriamos nuo 
Pabaltijo tautų likimo — lietuviškai padainavo Vienos 
valsą. Idealinis darnumas, gražūs balsai, ypač vyrų. Ap
dirbimas be priekaištų, panašiai kaip latvių chore, dai
nuojančiame daineles savo tautiška kalba."
. "Išvadoje: Fulda davė tai, ko laukėme: davė geriausią 

/savo valstybių propagandą ..., kuri turi saviesiems sti
printi tautinius jausmus, o svetimuosius supažindinti su 
mūsų tautinėmis vertybėmis. Būkime savo tautų am
basadoriais svetur".

SKAUTŲ ŠVENTĖ
1946. IV. 23. Fuldoje buvo iškilmės pasaulio skautingo 

globėjo Šv. Jurgio garbei. Iškilmės įvyko lietuvių stovyk
loje, dalyvaujant garbingiems svečiams iš UNRRA. 
Gausiausiai buvo atstovaujami lenkų skautai. Tradicinį 
laužą uždegė ponas UNRRA-os direktorius, o šventei 
pritaikytą kalba pasakė vienas iš lietuvių skautų vadų. 
Po to ėjo meniški lietuvių ir lenkų skautų pasirodymai; 
reikia pažymėti, jog kaip iš lietuviu taip ir iš lenkų pusės 
programos buvo įdomios ir rūpestingai parengtos. Grižą 
iš lietuvių stovyklos mūsų skautai uždegė laužą pas save 
ir pakilusioj nuotaikoj padarė įžadus, kuriuos priėmė 
Nikmczuk’as.

"Gazeta Polska"

PABALTĖS TAUTŲ DAINŲ PASIRODYMAS
Lahdė dabar'pažįstama, kaip didelis užsibniečių cent

ras. Be 8 lenkų stovyklų čia yra’ dar vengrų, olandų, 
be pilietybės ir kt. stovyklos. Tarp apie 15.000 įvairių 
tautybių D. P. gyventojų Lahdėje prieglobstį yra radę 
ir keli šimtai pabalčio tautų žmonių, daugiausia latvių 
ir lietuvių. Iki šiol didesniu kultūriniu darbu stovyklos t 
negalėjo girtis. Tiktai paskutniu laiku latviai ir lietuviai 
kultūriniame bare pradėjo rodyti didesnio aktyvumo. 
Taip atsitiko, kad šių abiejų broliškųjų tautų chorų 
koncertai įvyko vieną dieną — kovo 24 d. Nors Lahdės 
latviai ir lietuviai turi tik vieną salę pasirodymams, bet 
tai netrukdė abiejų koncertų geram pasisekimui.

Pirmiausia . įvyko lietuvių koncertas, svečiuojantis 
Dorverdeno lietuvių chorui. Spalvom turtingi tautiniai 
drabužiai ir meliodingos dainos pralinksmino ne tik 
UNRR-os atstovus, bet ir daugelį latvių, kurie, buvo šio 
.koncerto kviestieji svečiai. Koncertą paįvairino tautiniai 
šokiai ir Vilniaus vyrų choro ansamblis, su kuriuo var
gti#' gal tegalėtu tik pajėgiausi mūsų vyrų chorai. Aidint

sius jausmus ir šviesų džiaugsmą, realizavus neramų tro
škimą.

Bern. Brazdžionis "Trijuose sonetuose" pavartojo 
įvairių stilistinių priemonių — tropų ir figūrų.

Is tropų paminėtini palyginimai, kurie iš tikrųjų 
brazdžioniški: "Kaip aguonos grūdas šviečia saulė"; "tu 
sukūrei širdį, tartum paukštį''; "einu... tavęs ieško
damas, tartum rasos žieduose1; ‘diena kaip tavo žodis 
amžina"; "dusdams, kaip litanijoj, kartoju"; "ir šviesa 
sutirpsta, tartum sniegas"; "ir tyla apšviečia visą žemę, 
tartum karsto antvožas sunkus..."

O štai kiti pakartojimo pavyzdžiai:
"Ir šviesa sutirpsta, tartum sniegas ir naktis užgriū

va ant akių" — metafora.
"Ir tyla apsiaučia visą žemę" — hiperbolė.

"Man prieš akis atsiveria šviesi 
diena be vakaro, be liūdesio, be 
skausmo" — prozopopėja.

"Trijuose sonetuose" randama ir figūrų (pakar
tojimų, kreipimosi, sušukimų, paklausimų). Ypatingai 
poetas pamėgęs pakartojimo figūrą: šituo būdu jis nori 
stipriai užakcentuoti kurią nors mintį, kad ji, logikos 
kirčiu pažymėta, labiau išryškėtų skaitytojui. Pvz., 
"Šešėlio" soneto pirmi trys posmai pradėti žodžiais: 
"Tu i sukūrei..." *

O štai kiti pakartojimo pavzdžiai:
Tu sukūrei žemę, pilną dulkių,
pilną kryžkelių ir šunkelių klaidžių L..
Einu Tavęs ieškoda mas per žemę,j.

vimą ir kurio "Sudaužytas ąsotis“ yra vienas iš pasku
tinių metų storiausių romanų. Dziliums rašo naują ro
maną, bet kol kas apie antraštę ir turinf nieko nepasi
sako.

Prie libekiečių reikia priskaityti ir Zegebergo aps
krity, kaime gyvenantį pozytivistą Arno Rasa, kuris 
prieš porą metų išleido pirmą savo apysakų knygą, 
parodydamas gana rūpestingą stilių ir gerą kaimo gyve
nimo pažinimą. Dabar, jis yra paarašęs apysaką iš pabė
gėlių gyvenimo — "BrŪijantai“. Skęstant laivui, su 
kuriuo Rasa evakuavos, iš Latvijos, žuvo jo romanas 
"Keliautojai". Bet, kadangi Rasa turi labai gerą atmintį, 
jis visą romaną atnaujino beveik pirmykščipn būklėn. 
Pradeda rašyti naują romaną "Giliosios šaknys".

Netoli nuo Haffkrugo gyvena vyriškumo ir didvyriš
kumo gerbėjas Vilią Lesins, kuris taip pat ruošia spau
dai naujus pasakojimus. Didžiojoje "Saulės“ stovykloje 
Gesthachte gyvena apsysakininkas ir lyrininkas Emils 
Skujenieks, buvęs "Jaunųjų Lyros" bendradarbis, kuris 
paskutiniu laiku davė tvirtus tautinio turinio darbus. 
Be to, čia gyvena Alberts Birzmalnieks, Vilis Ešots, 
Aleksandrs Voitkans ir kt. . t

LATVIŲ DAINOS SKAMBA HAMBURGO RADIOFONE
"Saulės" stovykloje prie Hamburgo dainininkui ir 

dirigentui Eduardui Ramats pavyko suorganizuoti sti
proką chorą su 74 dainininkais, kurie padarė didėlį. įspūdį 
kitataučiams. Hamburgo siųstuvo atstovai, tarp jų keli 
muzikos profesoriai, išsirinko 3.4 dainų transliacijai. Jos 
įdainuotos elektromagnetinėje lentoje, kurios ilgiau tar
nauja kaip plokštelės. Transliacija buvo numatyta bala
ndžio 15 d. Europos tautų muzikos programoje Tarp kitų 
išrinkta Cirulio daina "Išdidusis bernas", apie kurią 
siųstuvo direktorius Dr. Hiibner pasisakė: "Tai yra 
mano mylimiausia daina". Be kitų programoje, yra V. 
D ar z in o "Švogerio dukrele", "Mihjoną", Barisono "Lat
vija", E. Darzino "Lūžusios pušys", A. Jurganio "Pūsk, 
vėjeli". Iš Hamburgo siųstuvo latvių dainas ėmė ir BBC 
siųstuvas, kuris žadėjo prieš Iransliuojant pranešti 
transliacijos laiką. "Tevzeme" Nr. 29—30.

IŠSIGELBĖJĘ “MEDŽIOJAMIEJI“
Latvių laikraštis "Tevzeme1 rašo apie kai kurių lat

vių likimą už tėvynės sienų. Straipsnelyje .paduotas 
vieno tokio išsigelbėjusio "medžiojamojo" pasakojimas: 

"Mes, keletas latvių ieškojome išsigelbėjimo' Brom^ 
berge. Pradžioje atrodė, kad esam saugūs ir galim 
gyventi be rūpesčių. Nervino tik laiškai iš * tėvynes^ 
kuriuose buvo rašoma apie baisumus, kuriuos mūsiškiai 
ten pergyvena. Bet sausio pabaigoje pasibaigė ir mūsų 
tariamai ramus gyvenimas, nes prasidėjo čia gyvenan
čių' latvių "medžioklės". Daugelį suėmė ir pristatė į 
Torną, daugeliui kelias reikėjo atlikti pėsčiom čekistų 
lydimiem. Mus išgelbėjo tik atsitikimas, kad nebuvome 
tuo metu namuose. Vakare, sužinoję iš buto šeiminin
kės, kad esame ieškomi, pakeitėme gyvenamą vietą ir 
iki kovo vidurio, kol neprasidėjo antroji "medžioklė", 
gyvenom neprisiregistravę. Kad akcija būtų sėkmin
gesnė, laikraščiuose buvo patalpintas skelbimas, kad 
visiems latviams reik grįžti į "plačiąją tėvynę", o čia 
negalima nė gyventi, nė dirbti. Turėjom eiti į. NKVD 
komendantūra. Ten liepė užpildyt tam tikrą ankietą. 
Skaityt teleido tik užpildomą puse, antrosios pusės skai
tyt neleido. Reikėjo pasirašyti pasižadėjimas, kad po 2 
valandų atvyksim išsiuntimui. Supratom, kad mūsų 
likimas užanspauduotas, todėl negaišdami .apleidome 
Brombergą, ir ieškojom galimybių pereit Lenkijos 
sienai, kas mums po didelių sunkumų pavyko.

"Tevzeme" 1946. Nr. 27-28.
f FR. MILTO PAVEIKSLŲ PARODA LŪBECKE.

Kovo 24 <įl. — Lubecke "Rigos" stovykloje atidaryta 
tapytojoFridricho Milto paveikslų paroda.

Dailininko Milto darbų paroda gana turtinga, nes 
kartu su škicais ir apmatais išstatytą 50 didesnių darbų. 
Taip pat pastebimas didelis įvairumas ir technikoje. 
Visi išstaytieji darbai padaryti ištremtyje. Latvijoje 
likusieji darbai pavaizduoti gausiomis fotografijomis. 
Darbai ištrėmime pasireiškia vaizduose, kurie sukurti 
su dideliu spalvų turtingumu ir meistrišku piešimu. 
Tarp keletos Lūbecko vaizdų alyvoje ir anglyje, Milts 
porą darbų yra padaręs ir Meklenburge — “Kalnas prie 
Grevesmileno" ir "Etilino kaimas prie Meklenburgo". 
Iš vaizdų puikus alyviniais dažais pieštas “Lūbedcas", 
kuris švariais spalvų tonais parodo Lūbecko žiemos 
vaizdą. Iš atminties Milts yra sukūręs ir Rygos Daugav- 
malos vaizdą. Kaip vertingą darbą verta paminėti "Dama 
juodai" ir "Gėles". Paskutinis darbas savo tonu ryškumu 
skiriasi iš kitų, ir kaip tik šis tonų skirtingumas daro 
paveikslą patrauklų. Dekoratyviniai pasteliai "Nežinia" 
ir "Poilsis“ labiausiai prilygsta Milto ankstyvesniems 
darbams. Palyginant labai daug Milts reprezentuoja su 
vaikų portretais, kurie pavykę visai gerai. Dailininkas 
daug dirbęs su anglimi ir pieštuku. Uždarant parodos 
duris atrodo, kad Milts ištrėmime yra pasidaręs net 
"Tevzeme" 1946. Nr. 27—28. pajėgesnis ir pilnesnis.
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Lietuviu Kultūrinė Savaitė Neumūnsteryje
Lietuviai menininkai bei kultūrininkai daugiausia 

susispietę pietinėje Vokietijoje, todėl ten ir kultūrinis 
gyvenimas judresnis, įvairesnis. Ten daugiau didesnių 
bei mažesnių ansamblių, pietuose girdėti daugiau ruošia
mų įvairių koncertų, lietuviškų pasirodymų ir 1.1.

Tačiau ir šiaurinėje Vokietijos dalyje gyvenantieji 
lietuviai tremtiniai nesnaudžia. Ir čia dirbama, krutamą, 
veikiama. Ir čia lietuvių stovyklose organizuojami chorai 
meniniai vienetai, scenos meno mėgėjų rateliai, įvai
riausi kursai ir 1.1. Visais šiais kultūriniais pasireiški
mais stengiamąsi pašalinti nuobodulį be darbo, siekiama

Naujakurio sodyba Nepriklausomos Lietuvos laikais.
mases įtraukti į lietuvišką kultūrinę veiklą, kad jos be 
reikalo nedykinėtų ir kartais nenueitų lietuviui sveti
mais, negarbingais keliais. Stovyklose susispietę lietu
viai kultūrininkai bei veiklesnieji visuomenininkai sten
gias ir platesnes mūsų tremtinių mases ,prilaukti prie 
kultūrinio darbo ir lietuviškos dainos, šokio bei kitais 
būdais tinkamai reprezentuoti lietuvį tremtinį sveti
mųjų akyse. X

Pačioje šiaurinėje Vokietijos dalyje — Šlezvigo ■— 
Holšteino provincijoje susispietę lietuviai kultūrininkai 
ryžosi ir plačiau pasireikšti. Tokio užsimojimo pasėkoje 
balandžio 7—13 d. d. Neumūnsteryje įvyko Lietuvių 
Kultūros Savaitė. Jos programa buvo gana turininga, 
įvairi ir gausi. Šios savaitės laikotarpy kasdien vyko 
kultūriniai parengimai, kurie buvo gausiai lankomi ne 
tik vietoje gyvenančių lietuvių tremtinių, bet į Kultūros 
Savaitę atvyko būriai svečių iš aplinkinių toje provin
cijoje esančių lietuvių stovyklų. Svečių- tarpe atsilankė 
ir artimesniųjų apygardų atstovai. Lietuviškos dainos 
bei šokio parengimus gausiai lankė vietiniai UNRRA-os 
pareigūnai.

Kultūros Savaitė pradėta balandžio 7 d. 17 vai. iškil
mingu atidarymu^ kuriame pasirodė vietinis lietuvių 
choras, vedamas J. Beinoriaus. Po atidaromojo akto 
Vilniaus Universiteto Rektorius prof. M. Biržiška skaitė 
įdomią ir turiningą paskaitą apie JAV gyvenančius lie
tuvius.

Sekančios dvi dienos buvo skirtos vietoje gyvenančių 
meninių jėgų pasirodymui. Pirmąją dieną suvaidinta 
Kazio Binkio 5 v. pjesė' “Atžalynas“. Režisūra ;— Ks. 
Dauguvietytės — Šniukštienės. Vaidinime dalyvavo Neu
mūnsteryje gyvenantieji scenos meno mėgėjai: V. Ru- 
pinskas, A. Paškevičiene, J. Matulaitis, V. Gricius, A. 
Dilkus, P. Jurėnas, S. Pauliukevičiūtė, A. Stanevičius, 
V. Rutalė, P. Blagnys, J. Juška, J. Lukoševičius, T. Ar- 
kauskaite, A. Stasevičius, A. Juraitytė, S. Samsevičiūte, 
G. Reinigerienė, S. Avižienius, P. Skučas, S. Pauliuke- 
vičiūte, A. Matulionis, B. Jurėnas, V. Kramilius, J. Eidu- 
kaityte, V. Tačilanskaitė ir kt. Vieniems aktoriams 
skirtuosius tipus pavyko geriau atkurti, kitiems — 
silpniau, tačiau atsimenant, kad tai tik mėgėjai ir, prie 
viso to, nepalankias darbo sąlygas ištrėmime, “Atžaly
nas“ suvaidintas visai patenkinamai. Prięš pietus tą 

pačią dieną prof. Puzinas skaitė archeologinio pobūdžio 
paskaitą iš Lietuvos senovės.

Antrąją vietinių jėgų pasirodymo dieną programą iš
pildė Neumūnsterio lietuvių stovyklos choras, vedamas 
J. Beinoriaus, tautinių šokių šokėjų grupė, vadovaujama 
J. Kviecinskaitės, vyru balsų dvigubas kvartetas, šokė
jos C. Gavrilovaitė — Šimaitiene ir J. Kviecinskaitė. 
Be to, programa paįvairinta Vilniaus Miesto Teatro 
aktorės Ks. Dauguvietytės puikiomis deklamacijomis.

Pradedant balandžio 10 d. — ketvirtąją iš eilės Meno 
Savaitės Neumūnsteryje dieną — programose dalyvavo 
Šlezvigo — Hošlteino provincijoje gyvenantieji lietuviai 
menininkai. Pirmąją svečių pasirodymo dieną įvyko 
lietuvių literatūros ir muzikos vakaras. Rašytojai K. 
Barauskas, J. Krūminas ir N. Mazalaitė patys dalyvavo 
vakare, o iš Fausto Kiršos naujausios poezijos, jam 
pačiam negalint atvykti, skaitė aktore Ks. Dauguvietytė. 
Muzikinę vakaro dalį išpildė solistai Gr. Matulaitytė, ir 

/ J. Būtėnas, pianistas prof. VI. Jakubėnas ir klarnatistas
J. Čiplys.

Maloni staigmena buvo balandžio 11 d. To vakaro 
programą išpildė Haffkrugo lietuvių stovyklos “Tėvy
nės Garsų“ ansamblis, diriguojamas, J. Krutulio. Pir
moje dalyje — vyrų ir mišraus choro dainos, antroje 
dalyje — "Pabaigtuvės“ — vieno veiksmo lietuviškas 
vaidinimas eilėmis, parašytas J. Krumino. "Pabaigtuvių“ 
muzikinės dalies vadovas — V. Banaitis, režisierius —
K. Gandrimas, šokių vadovė — G. Dumčiūtė, dekoraci
jos — V. Kasiulio ir S. Krutulio. Šis, ansamblis šiaurės 
Vokietijoje neabejotinai vienas stipriausių ir gaila, kad 
jis nėra plačiau pasirodęs kitose apygardoj esančiose 
lietuvių stovyklose.

Sekančią dieną Vicelin bažnyčioje įvyko religines mu
zikos koncertas, kuriame dalyvavo solistai I. Motie
kaitienė, A. Kalvaityte, ir P. Kovelis; pianistas prof. 
VI. Jakubėnas, vietinis lietuvių stovyklos choras.

Vicelin bažnyčos vargonininkas Muench vargonais* pa
grojo solo J. S. Bacho preliudų. Pastebėtina, kad vieti
nis choras bažnytines giesmes išpildė be priekaištų ir 
pasirodė esąs gana stiprus.

Lietuvių Meno Savaitė baigta Bad Segeberge gyvenan
čių, lietuvių menininkų trupės, vadovaujamos K. Vasi
liausko, koncertų. Jame dalyvavo tie patys solistai: 
L Motiekaitiene, A. Kalvaitytė, P. Kovelis, prof. VI. Ja
kubėnas ir baleto šokėjai T. Babušlęinaitė bei S. Vel- 
basis. Ši solistų trupė apygardoje plačiau žinoma ir su 
koncertais yra atsilankiusi į daugelį lietuvių stovyklų, 
kai kuriosna net po kelis kartus. Džiugu pastebėti, kad 
solistai savo repertuare turi ir ištrėmime sukomponuotų 
dainų. Čia, be abejo, turi nuopelnų ir muz. St. Gaile- 
vičius, kuris sukomponavo keletą naujų dainų, pritai
kindamas muziką ištrėmime sukurtiems poetų kūri
niams (P. Babicko “Nauja daina“ ir kt.).

Paminėtina, kad šios Kultūros Savaitės proga Neu
mūnsteryje įvyko Slezvigo-Holšteino provincijoje gyve
nančių laikraštininkų pasitarimas. Jame laikraštininkai 
pasidalino mintimis bei pasikeitė nuomonėmis apie 
Šiuometinę lietuvišką spaudą (daugiausia leidžiamą sto- 

>vykiose sieninių laikraščių pavidale) ir svarstė, kokiu 
būdu stovyklose gyvenantieji lietuviai turi bū«i pain
formuoti apie svarbiuosius pasaulio įvykkius kuo greiči-. 
ausiai ir visapusiškai. Anglų valdomoje zonoje tuo tarpu 
spaustuvėse spausdinamų laikraščių beveik neišeina, 
todėl stovyklose sieniniai laikraščiai (lygiai ir rotato
riumi, šafirografu ar kitomis priemonėmis dauginami) 
yra gana svarbūs. Tikimąsi, kad sąlygos ateityje paleng
vės, ir bus galima išleisti bent vieną tobulesnį: spaus
dintą laikraštį ir anglų zonoje. Tuo reikalu nutarta, 
kiek gyvenamojo laiko sąlygos leidžia, daryti atitinkamų 
žygių.

Ši Kultūrom Savaitė suorganizuota vietos lietuvių 
bendruomenės kultūrininkų, talkininkaujant ir Lietuvių 
B-nės Apygardos k-tui (vietos lietuvių ir Apygardos k-to 
Kultūros vadovo pareigose yra mok. K. Mockus). Visi 
parengimai turėjo pelnytą pasisekimą, menininkai gau- 

, šiai apdovanoti gėlėmis.
Organizatoriai, iniciatoriai, lygiai kaip ir programas 

išpildytojai verti pagarbos ir atatinkamo pripažinimo! 
Kutūriniais darbais tikrai daugiau- garbės pelnoma 
Lietuvai ir lietuvio vardui, negu tuščiomis gražbylystė
mis, bergždžiais “veikėjų“ posėdžiais, plačiais siaurų 
žmonelių užsimojimais. .. Šis gražus Neumūnsterio lietu
vių kolonijos pavyzdys tepaskatinie ir kitus lietuvių 
vienetus ryžtis panašiems užsimojimams ir visomis gali
momis priemonėmis plėšti lietuviška kultūrinę yaiklą.

K—a.

PLATINTOJŲ ŽINIAI
Pranešama, gerb. skaitytojų ir platinojų žiniai, kad 

kur nėra galimybės pinigus persiųsti paštu, prašoma 
įmokėti juos bet kuriame banke sekančiai: LANDES- 
LEIHBANK, ,(16) FULDA, Girokonto Nr. 22/0505.

Laiškai tremtiniams
DABARTINĖ PADĖTIS PASIKEIS

Hannoverio lietuvių komitetas šiomis dienomis gavo 
"iš Lietuvos atstovo Washingtone min. Žadeikio laišką.

Laiško autorius linki mums, pabėgėliams, Vokietijoje 
išlaikyti gero ūpo savijautą, nes, anot jo, mūsų širdys 
yra sunkios ir akys ašarotos. Toliau laiške iškeliamas 
Britų administracijos humanizmas, kaipe jų galybės šal
tinis. Kaip ilgai raudonasis teroras tvers, kas žino, bet 
dabartinė padėtis pasikeis — rašo min. Žadeikis.

Laiško pabaigoje autorius teir.aujasi apie mūsų nuotai
kas, kaip mes, tremtiniai, įsivaizduojame tolimesnį gyve
nimą, jeigu pav., sugrįžįmas į tėvyne ilgiau užsitęstų. 
Jo nuomone, tas mums labai aktualu, nes pasak jo, ir 
UNRRA globa pirm šių metų galo pasibaigs.

GEN. KEYES LAIŠKAS FULDOS LIETUVIAMS.
1946 m. kovo mėn. 7 d* 

Ponui Broniui Burbai /
Lietuvių Komendantui išvie- 
tintų asmenų stovykloje 
Fuldoje, Vokietijoje.

Mielas Ponas Burba,
aš noriu išreikšti Tamstai ir per Tamstą Fuldos 

lietuviams Fuldos stovykloje savo padėką už Tamstos 
pasirūpinimą atsiųsti man atsiminimo knygą austais vir
šeliais (su austa juosta) ir už lietuvių tautinių dainų 
ir šokių ansamblio programą.

Aš branginu tai tuo labiau del tos malonios me- 
morandinės pastabos, kuri tai lydi ir yra pasirašyta 
Lietuvių stovyklos komiteto narių.

Su nuoširdžia pagarba
* (pas) Goeffrey Keyes

Commanding.
Lieutenant General, U.S.A.

Juozas Tumas-Vaižgantas. -
(Atkelta iš 2 psl.) 

politinį darbą. Jis siekė laisvos nepriklausomos Lie
tuvos. Juozas Tumas-Vaižgantas padėjo įkurti “Tautos 
Pažangos“ partiją, kaipo jos atstovas dalyvavo 1917 
metais kovo 13 d. Steigiamajame Tautos Tarybos susi
rinkime, Lietuvių Seimo Petrapilyje šaukimo komisi
joje ir, pagaliau, tų pat metų gegužes — birželio mėn. 
Lietuvių Seime Petrapilyje, kur jis griežtai ir energingai 
reikalavo Lietuvai nepriklausomybės. 1917 metais rug
sėjo 30 d. jis dalyvavo Stockholmo antį ojoje lietuvių 
konferencijoje, kur taip pat buvo padaryti svarbūs 
nutarimai del Lietuvos nepriklausomybės.

Juozas Tumas-Vaižgantas neužmete ir literatūros. Jis 
beveik kasmet išleisdavo po vieną ar net kelias knygas: 
Karo Vaizdai, Scenos Vaizdai, Alegorijų Vaizdai, Lietu
vos Žodis ir kt. Ilgėdamasis Lietuvos Stockholme pa
rašė didžiuli savo kurinį “Pragiedrulius“, . kuriuose 
vaizduojama lietuvių tautinis atgijimas.

Sužinojęs apie 1918 m. vasario mėn. 16 d. Vilniuje 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, Vaižgantas la
bai nudžiugo ir savo laiške d-rui Jurgiai Sauliui rašo:

— Lietuva, vėl nepriklausoma/ tai mano Saulė duo
sianti man gyvybės ir ųpo. Lietuvos' širdis ir galva, 
Vilnius, toli nuo manęs. Vis del to jo ir mano minčių 
ir jausmų vilnys nepalieka manęs nutolus, riša mano 
sielos substanciją su juo.

Jau aŠ jaučiu ateinančią mano Saulės Tėvynės Laisvės 
šviesą. Ji dar man neapšvietė, nes ir jos spinduliui reikia 
laiko erdvės tolybei perdurti, bet eina, jau eina... 
sveika gi... Šviesybė, kuri ir vilčių srity tebebūdama, 
jau laimini sielą.

Kam gi man reikia tos laisvės? ... Ar aš žinau? Aš 
tesijaučiu be jos baigiąs vysti ir kam man teirautis? 
Argi teiraujas Augmuo gerdamas Saulės šviesą? Yra 
Saulės — jis stamantrus, žalias ir tarpus: plačiai žydi, 
smarkiai kvepia, gausiai dera. Nėra Saules — liūsta, 
vysta, lėpsta — ir miršta. Sveikas — džiugina ir gai
vina pasaulio pasaulį; menkas — tetitinka po kojų 
pakrėkti ir sumindžioti.

Nepriklausomoje Liet uv oje.
1918 metais gegužes 8 d. Juozas Tumas - Vaižgantas 

po ilgos ir vargingos kelionės atsidūrė nepriklausomoje 
Lietuvoje, jos sostinėje Vilniuje. Čia kurį laiką dirbo 
Lietuvos Valstybės Tarybos raštinėje ir “Lietuvos Aido 
redakcijoje. Smarkiai kovojo su įvairiais Lietuvos oku
pantais. Įsteigė ir vienerius metus redagavo Nepriklau
somosios Lietuvos“ dienraštį. 1920 metų pradžioje 
sugrįžo į Kauną. Čia redagavo įvairius . laikraščius 
atrestaurodino Vytauto Didžiojo bažnyčią. Nuo 1922 m. 
Lietuvos Universitete dėstė lietuvių literatūrą, dalyvavo 
įvairiose organizacijose, parašė ne mažai naujų litera
tūros kurinių.

Juozas Tumas-Vaižgantas mirė 1933 m. balandžio 20 d. 
šeštadieni, 7 vai. 40 min. vakare. Jis iškilmingai buvo 
palaidotas. Jo palaikai ilsisi Vytauto Didžiojo baž
nyčioje.

Visa mūsų tauta skaudžiai atjautė Vaižganto mirtį.
— Be Vaižganto, — sako prof. Mykolaitis — mūsų 

gyVenimas pasidarė tamsesnis, liūdnesnis ir tarsi,-net 
blogesnis, nes nėra to, kuris taip jautriai reaguodamas 
į kiekvieną gėrio pasireiškimą, skleidė aplink mus opti
mizmą, pasitikėjimą ir šviesą.
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> Is lietuviu kultūrinės veiklos Flensburge
Flensburge ir apylinkėje šiuo metu gyvena 727 lietu-, 

viai. Jų didžioji dalis gyvena dviejuose bendrabučiuose, 
kurių vienas įsikūrė tik prieš mėnesį. Kiti gyvena priva
čiai mieste ir jo apylinkėse. “Tim Kroeger“ vardo mo
kyklos bendrabutyje gyvena apie 360 lietuvių, o Ost- 
lageryje 170.

Lietuvių gyvenimas svetimame krašte be darbo, dažnai 
/ be būtiniausio aprūpinimo, be savo tėvynės,- artimųjų, 

be savo tvarkos, priežiūros ir kitų valdžios organų yra 
nelengvas. Todėl ir Flensburge, kaip ir kitose lietuvių 
kolonijose, siekiama kultūrine veikla kiek galima užtai
syti nedarbo ir kitu sąlygų padaromas spragas, duoti 
naujų minčių, atitraukti nuo neigiamųjų Įtakų, jungti 
visus į vieną drausmingą susipratusį vienetą,'kelti ir 
išlaikyti jų meilę savam kraštui, išlaikyti juos sveikus 
dvasia ir kūnu, kelti ju išsimokslinimą, jų sugebėjimą 
dirbti, nes laiko tam turi visi. Siekiama kultūrine veikla 

/praskaidrinti jų gyvenimą čia, kur mūsų.laukia nežino
mas rytojus, kur nesutvarkytas gyvenimas ir nedarbas 
teikia daug pigių pagundų nutolti nuo lietuviams įprasto 
garbės ir tiesos kelio. Bet tai yra nelengva pasįekti.

Nepaisant visų sunkumų, toji veikla Flensburge pasi
reiškė ir pasireiškia šiomis kryptimis:

1) Veikia pradžios mokyklos keturi skyriai; dirba 
5 mokytojai, o mokinių abiejuose bendrabučiuose yra 
apie 70.

2) Veikia kursai lietuvių pradžios mokyklos mokytojo 
cenzui įgyti nuo 1945. X. 15., juos lanko 14 klfcusytojų, 
dirba 24 lektoriai; klausytojai dirba jau 6 - tas mėn. ir 
išlaikė 2/3 visų egzaminų, atlieka praktika liet, pradžios 
mokykloje.

3) Veikia anglų ir prancūzų kalbos kursai, kuriuos 
lanko apie 40 klausytojų* dirba du lektoriai.

4) Veikia rankų darbelių kursai, kuriuos lanko 17 
moterų, dirba viena lektorė.

5) Šoferių kursai prasidėjo 1945. VIII. 14. Į juos įstojo 
171 žmogus. Kursantai suskirstyti pagal jų pačių norus 
i du skyrius: šoferių dvi grupės ir automonterių — 
šoferių penkias grupes. Dėstytojai: kursų vedėjas dipl. 
inž. Ališauskas Romualdas, sekretorius inž. Koronkevi
čius Zdislovas, lakūnas Gaižauskas Teodoras, elektr. 
Stankevičius Bronius ir Kvietelaitis Joanas. Tačiau 
kursams įpusėjus, beliko tik du lektoriai: inž. Z. 
Koronkevičius ir lak. T. Gaižauskas. Praktikos darbams 
buvo nupirktas senas variklis ir įvairios kitos auto* 
vežimių dalys. Kiekvienas kursantas šoferis išklausė 56 
teorijos ir atliko 10 praktikos valandų, o kiekvienas 
kursantas automonteris išklausė 37 teorijos ir atliko 16 
praktikos valandų, Kiekvienam aotomonteriui teko sa
varankiškai užvesti variklį, prieš tai panaikinus kurią 
nors lektoriaus tyčia padarytą kliūti. Kadangi Vokietijoje 
griežčiausiai egzaminuojamos važiavimo taisyklės, tai į 
Šią srytį buvo kreipiama įpatingas dėmesys.

Del to, be savo jėgomis iš šios srities paruoštų pas
kaitų, dar buvo keli., kartus pasikviestas buvęs vokiečių 
važiavimo mokyklos savininkas su įvairiais brėžiniais, 
šviesos paveikslais, ir autovežimių bei ženklų modeliais. 
Kursus lankė apie 80 asmenų, egzaminus išlaikė 57 
kursantai. Per anglų ir vokiečių ištaigas buvo išrūpinta 
leidimas laikyti vairuotojo egzaminus. Iki šiol jau 40 
asmenų yra gavę dokumentus autovežimiams vairuoti.

• Dabar vyksta tolimesnis važinėjimo mokymas, o gautam 
kontigentui užpildyti suruošti aštonių dienų kurseliai, 
supažindinti su autovežimiu bei jo dalimis ir važiavimo 
taisyklėmis.

6) Suorganizuotas choras, kuris turi lig 30 choristų 
(vyrų ir moterų); choras jau du kartus dalyvavo vakaro 
programoje. Vadovauja VI. Puškorius .

7) Veikia scenos^ mėgėjų .būrelis, kuris nuo >pat 1945 
metų vasaros maždaug kas antrą savaitę suvdidina il
gesnį ar trumpesnį scenos vaikalėlį, padeklamuoja 
eilėraščių, paskaito senesniųjų ir jaunesniųjų rašytojų 
kurinių (dažniausiai išeivijoje parašytu), padainuoja 
ir 1.1.

8) Skautai. Flensburge veikia lietuvių skautų mišrioji 
11-ji "Perkūno Dievaičio" draugovė. Jūros skautų 
"Ryklių* valčiai vadovauja valt. Juras Vytautas, oro 
skautų "Žuvėdrų" skilčiai — sklt. Koronkevičius Zdislo
vas, skautų "Briedžių" skilčiai — pasklt. Sadauskas 
Juozas, vyr. skaučių "Kregždžių" skilčiai — Pridotkaitė

‘ Grąžina, jaun. skautų būreliui — pasklt. Tamulaitis Vy
tautas ir jaun. skaučių buteliui — pasklt. Tamulaitienė 
Stasė. Iš viso’yra skautų 56. Dabar draugovei vadovauja 
pasklt. mok. Vyšniauskas Vytautas. Savo patrono šv. 
Kazimiero šventės minėjimui skautai surengė puikų 
laužą kuriame dalyvavo danų, latvių ir estų skautai su 
savo programomis. Skautu džiaugsmui laužui buvo atvy
kęs netikėtai iš Danijos ir Skandinavijos grįžęs augštas 
iš Amerikos svečias kun. Dr. Končius, pasakęs ir kalbą. 
Skautų veikimą remia bendrabučio vadovybė. Gaila, kad 
apsčiai skautu vadovų išvyko studijuoti į Pabaltijo Uni
versitetą Hamburge, bet tikimąsi, kad jie mūsų skautų 
nemirš lankyti.

9) Vakarais nuo pat 1945 metų vasaros ir po kelis 
kartus savaitėje skaitomos paskaitos įvairiomis temomis, 

o kartais ištisi paskaitų cikleliai. Dabar skaito paskaitas 
Ališauskas R., Bankauskas C., Brazys A., Breivytis- 
Breichmanas P., Būtėnas P., Daukantas T., Gaižauskas 
T., Grigaravičius St., Koronkevičius Zd., Kutra J., Kuz
mickas St., Laucius St., Masalaitis -M., Meškauskas K., 
Nakas O., Nastopka V., Pakinkis Pr., Povilaitis J., 
Šiškinas V., Tamošauskas^ Vaitkus A., Vasiliauskas J., 
Vileišis V., Vosylius A., Žakevičius St., Žiedas A. "

Be to, pranešimų buvo 9: Dr. VI. Kaupas*5, Dr. Kon- 
čius-1, L. Pakalnis-2, Jr ministeris VI. Sidzikauskas-l.

Minėjimų ir šiaip švenčių buvo 7. Vakarų programų 
buvo 13. Koncertų buvo 2. Svečių suvaidinta 1 kartą. 
Svetimtaučiai suvaidino 2 kartus. Skautų laužų su sce
niniais dalykais buvo 3. Filmų demonstruota 2 kartus.

Laikraščiai Flensburge: "Mūsų Žodis" -— sieninis vie
tos informacijų laikraštėlis, išėjo tik du numeriai pereitą 
rugpiūcio mėnesį; leido Baliukonis Antanas ir Vyš
niauskas Stasys. k , -

"Visuomenės Akis" — raš. mašinėle rašytas ir ats-* 
kiromis platintas, neviešai leistas geliančio pobūdžio 
laikraštėlis, pradėjęs eiti 1945. IX. 17. ir po 16 numerių 
1945. X. 12. sustojęs; redaktorius ir leidėjai nepasirašę.

"Visuomenės Balsas" beletr. ir jumoro 6—10 psl. Y. 
mašin. rašytas žurnalėlis su spaustuvėje spausdinttA 

t viršeliu, išėjęs 1945. XI. 18. ir sustojęs Nr. 4 1945. XII.
31. Redaktorius Antanas Gervė (atrodo, slapyvardis), 
leidėjas "Viltis". . X ‘f

"Lietuvių Informacija" Flensburge gyvenančių Lie
tuvių tremtinių bendrabučio sieninis 4 psl. laikraštis' 
su spaustuvėje išspausdintu laikrajčio vardu, pradėjęs 
eiti 1945. X. 12., eina kas antrą dieną, jau išleista per 
90 numerių. Leidėjai: Sąjungos Fl. sk., L. Raud. 
Kryžiaus Fl. Sk. Valdybos ir Liet. Bendrabutis; redak
torius P. Butėnas. Laikraštis aptarnauja abu liet, 
bendrabučius Flensburge ir Šiltos saloje gyvenančius 
lietuvius. Kadangi nėra iš ko pakankamai popieriaus 
gauti pirkti, tai čia tik sieninis laikraštis tegalimas 
leisti. "L. I—ja" duoda naujausių radio žinių iš šian
dienės Lietuvos kokiais nors keliais gautųjų, Vokietijos 
ir kitų kraštų lietuvių gyvenimo, Amerikos lietuvių 
veikimo Flensburgo lietuvių ir savo bendrabučių žinių 
ir t. t. Be- to, dedama įv. pranešimu, įvairiu reikalų 
straipsnelių, poezijos, beletristikos dalykų, juokų, afo
rizmų.

Nauji leidiniai. Laukiame iš spaudos pasirodant kelių 
šimtų puslapių in folio 8 A. Vaitkaus/ redaguojamo 
metraščio "Dienos be tėvynės" ir Br. Dirmausko 42 psl. 
poezijos rinkinio "Pavasaris ateina" (Jau išėjo iš spau
dos)

Atvirukų Flensburge išleistų prof. C. Bankausko/4 
rūšys: dvi Lietuvos pašto ženklų, lietuvis kanklininkas 
ir Kauno uostas; laiškini® popieriaus su Lietuvos^ 
vaizdais ir mūsų poetų aforizmais 10 lūšių.

Galvojama išleisti kokia chrestomatijėlę vaikams, da
bar tiek nuskriaustiems, nes neturi jie ko pasiskaitinėti. 
Girdėti, kad žadamas išleisti ir giesmynėlis katalikams. 
Klaipėdiškiai liuteronys lietuvišku giesmynėliu jau irgi 
rūpinasi.

Plunksnos darbininkų, sugebančių tvirčiau ar men
kiau plunksna valdyti ir mėgstančių parašyti yra lig 20.

Dailininkų yra Jonelynienė Genovaitė, Grigaravičius 
Stasys, Šiškinas Vilius, Vizgirda Viktoras ir iš prade
dančių Bytautas Tadas, Sadauskas Juozas ir Tarvydas 
Albinas. X

Abiejų bendrabučių gyventojai. Timm Kroeger ben
drabutyje yra visi lietuviai: 
vyrų lig 6 m. — 8, lig 14 m. — 12, lig 18 m. 6, per 
18 m. — 220. moterų lig 6 m. — 11, lig 14 m. — 14 
m. — 8, lig 18 m. — 8, per 18 m. — 77. Viso 350. 
Ostarbeiter lageryje yra lietuvių: 
vyrų lig 6 m. — 28, lig 18 m. — 24, per 18 m. — 60 
moter. — lig 18 m. 25, per 18 m. 80. Viso 217.

Higieninės sąlygos del lietuvių bendrabučio nepri- 
taikymo bendruomenės gyvenimui nėra iš gerųjų, Ka
dangi tai buvusi mokykla, tai perdaug dideli kambariai; 
tai per daug ir triukšmo, epideminių ligų dar nebūta. 
Greičiausia del vitaminų stokos, pastebėta, silpsta akys 
ir krenta dantys. Vaikų gyvenimo sąlygos susikimšime 
nekokios: tai atsiliepia plaučiams.

Į I-jį liet, bendrabutį del aprėžtų vietų daugiau 
gyventojų nebepriimamą.

Be to, tenka pastebėti, kad Flensburge gyvena 
aušrininkas M. Lietuvos Patrijarkas Martynas Jankus 
su šeima iš Flensburgo apylinkės, 'kur jis gyveno, 
Huzumo lietuvių bendrabučio atsigabentas, apgyven
dintas kiek galint geresnėse sąlygose ir jau pradeda iš 
ligos taisytis. Jankus mums yra likęs paskutinysis 
aušrininkas. Pirmasis tautinės minties lietuviškas lai
kraštis "Aušra" ėjo 1883—86 metais iš M. Lietuvos 
lietuvių spaudos draudimo gadynėje. M. Jankus Bitėnu
ose, prie Nemuno tarp Tilžės ir Ragainės, savo 

tėviškėje, buvo įsirengęs spaustuvę lietuviškoms kny
goms spausdinti.

Pabaltijo universitetan iš mūsų bendrabučio išvyko 
studijuoti 15 jaunuolių. Todėl kai kuriose srityse vie
tos kultūriniame darbe atsirado spragų.

Kat. bažnyčioje kun. Klimo Leono laikomos mišios 
lietiniams esti kas sekmadienį 14 vai. 30 min., o šio
kioms dienoms 8 vai. 30 min.

UNRRA - oje Flensburge lietuvių tarnautojų nė vieno 
nėra; latvių, estų ir lenkų tarnaujama; direktorius 
belgė, aprūpinimo karininkas prancūzė, aprūpinimo 
viršininkas danas, gydytojas danas, virtuvės karininkas 
olandas, transporto karninkas olandas, maisto karinin- 

, kas anglas, sandėlio karininkas jugoslavas.
Bendroje valgykloje mieste, kur valgo įvairių tautų 

tremtiniai, gyvenantieji mieste, tarnautojais yra estai, 
latviai ir lenkai, o vedėjas estas.

OSTARBEITER STOVYKLA
Tai 2 - ji lietuvių stovykla, kur yra ir nelietuvių, 

tautybėmis šitaip skirstytinas: lietuvių 217, latvių 29, 
estų 28, jugoslavų 16, be pilietybės 11 — iš viso 84. 
Buvo norėta, kad to bendrabučio vadovybė iš lenkų 
rankų pereitų į lietuvių rankas, ir jau buvo taip žadėta. 

\Del nežinomų priežasčių senoviškai pasiliko. Vadovybė
je: 3 vyresnieji, 3 . policininkai, 2 medicinos personalo 
— iš viso 8.

Lietuvių jėgų čia yra, ypač daug rūpinasi ir dirba 
L. S - gos sk. vald. vicepirm. Andruškevičius Vytautas, 
adv. Tamošauskas Liudas, Maurukas Kazys ir. kun. 
Keleris Adolfas. Veikia lietuvių pradžios mokykla su 39 
mokiniais, bendrasis vaikų darželis su 42 vaikais. III. 
17. sudarytas skautų būrys — 22 skautai; jie veiks 
kartu su 1 - jo liet, bendrabučio "Perkūno Dievaičio" 
draugovės skautais. Veikia ir lietuvių kalbos kursai 
suaugusiems, nes šioje stovykloje tik 5-6 šeimos, 
kurioms jų nereikia; kiti visi klaipėdiečiai ir repatri- 
jantai, nes jų ypač jaunimas per 5 metus tėvų žemės 
kalba šiek tiek pamiršęs. Daug jaunimo buvo pasišovę 
stoti į 1 - jo liet, bendrabučio chorvedžio VL Puško- 
riaus vadovaujamą chorą, bet tolimas kelias, (tarp abiejų 
bendrabučių apie 2 klm.) ir gfutė nesusipratimų del 
laiko gerus norus- atšaldė. Šis reikalas taisytinas.

Čia tuo tarpu tik tokia lietuviams savivalda: lietu
vių grupės vadovas išrinktas V. Andruškevičius, prad
žios mokyklos tėvu komitetą sudaro: pirmininkas V. 
Andruškevičius, sekretorius k. Maurukas,' reikalų vedė
jas J. Daugalis. Kokius lietuviškus reikalus aptariant, 
didelė moralinė parama turima iš kun. A. Kelerio.

Apskritai, kultūrine veikla sutinka įvairių kliūčių, 
kuriu- dalis glūdi atskirų -asmenų moraliniame sus- 
nūdime, o kitos pareina nuo bendrų mūsų gyvenimo t 
išeivijoje sunkumų, nes esame labai priklausomi nuo 
kitų (nors nenorime tai suprasti), o patys tvarkytis 
galime tik labai ribotai.

"Žfvilgsniai"

Šlezvigo apskrities lietuviai
(Iš 9^-10 Nr.)

Skautai. 1945 m. rugsėjo 26 d. įsteigta D. L. K. 
Kęstučio vardu skautų draugovė. Pirmasis drauginin
kas, vadovavęs šiai draugovei, buvo stud. K. Bėkšta, 
o nuo spalių 30 d. draugininkas yra K. Vaitkevičius. 
Lapkričio 23 d. 20 skautų (3 skiltys), išlaikė egza
minus į III patyrimo laipsnį, davė įžodįi 1946 m. va
sario 16 d. ižodį davė 21 jaun. skautas (2 būreliai). Dar 
yra 10 vyr. skaučių ir 15 skautų vyčių.

Spauda. 1945 m. rugpjūčio 25 d. pradėtas leisti 
savaitinis stovyklos laikraštėlis "Nemuno Aidas", reda
guojamas K. Barausko. Pirmieji 15 numerių spausdinti 
rašomąja mašinėle (4 egz.), o toliau — rotatorium (po 
50 egz.). Ligi praeitų metų galo šio laikraštėlio išleista 
19 numerių (iš viso 160 pėl.) Laikraštėlis leidžiamas 
ir 1946 m. Laikraštėlis skiriamas daugiausia stovyklinio 
gyvenimo klausimams nagrinėti.
; Skautų įžodžio dienai paminėti (1945. X. 23) išleistas, 
rotatorium vienkartinis leidinys "Tolko Skautas" (100 
egz.; 32 psl.) red. K. Barauskas). ✓

1946 m. sausio mėn. d. buvo išleistos "Pasaulio 
žinios", kurios nuo Nr. 2 pavadintos ’ "Naujausiomis 
žiniomis" ir kurių sausio 22 d. pasirodė Nr. 3 ir kartu 
paskutinis. Redaktoriai nepasirašinėjo.
x Tautinės ir valstybinės šventės. Pirma
sis ryškesnis, stovyklos lietuvių pasirodymas buvo 
rugsėjo 8 d., minint Tautos šventę. Ši šventė paminėta 
tiek pabaldomis, tiek menine programa, tiek ir iškil
mingu posėdžiu, kurio prezidiuman, be tarusių žodį 
kultūrininkų tautinei lietuvių vienybei pabrėžti pak
viečiama Didžiosios, Mažosios Lietuvos ir Vilniaus
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Prancūzija pergyvena sunkia krize
•oud (sojaiAsda) 9o(įobzįįtaį3 sfonišz vhznouBJj — 
Šakyje — rašė F. P. Guisot.

Buvo laikas, kad Prancūzija buvo pati galingiausia 
valstybė Europoje. Galinga ne tiktai savo karine jėga, 
bet savo aukšta kultūra, savo naujai paskelbtaisiais 
demokratijos laisvės principais. Neveltui prancūzų kalba 
per ilgus dešimtmečius buvo ne tik šviesuomenės Ba
lionu kalba, bet ir tarptautine diplomatų kalba. Savo 
viduje Prancūzija džiaugėsi savo darniu balansu tarp 
pramonės ir žemdirbystės, taip kad nei savo industrijos 

gamyboje, nei savo tautos maitinime nebuvo taip labai 
priklausoma nuo užsienio.

Pamažu Prancūzija vystėsi į užtikrintą savininkų 
tautą: kurie mėgo turėti sumelę bankuose ir turėti sau 
garantuotą senatvės pragyvenimą. Nors' didelių džentel
menų tauta,* bet "biznį" jie niokėjo padaryt,

Buvau bebaigiąs studijas Kauno universitete, kada, 

krašto lietuvių po atstovą. St. Butkus skaitė paskaitą 
"Kelias į Lietuvos nepriklausomybę", Meninės progra
mos metu dalyvavo stovyklą globojęs kpt. Thompson, 
atsiuntęs į minėjimą gėlių, ir Britų Baud. Kryžiaus at
stovas.

Lapkričio 23. d. stovykloje dviguba švente: kariuome
nės dienos minėjimas ir skautų {žodis. Iškilmingame akte 
taria žodį prof. K. ^kiminas ir. atsiminimų papasakoja 
St. Butkus, V. Perminąs ir J. Martyšius. Skautų, pasi
rodymuose dalyvauja UNRRA vadovai, kurių olandas 
karininkas Vandei Bussche pasako kalba, palinkėdamas 
lietuviams grįžti į laisvą savo kraštą. Tą dieną pašventi
name skautų vėliavą, išsiuvinėtą pagal J. Martyšiaus 
projektą.

Suruošiamas iškilmingas Naujųjų Metu sutikimas. 
Sausio 19 d. minima Kleipėdos sukilimo sukaktis (kal
bėjo prof. K. Alminas, St. Butkus ir J. Ašmonas).

Vasario 16. d. vėl už iškilmingo posėdžio prezidiumo 
stalo susėdo visų Lietuvos dalių po Ststovą, o kalbėjo 
prof. K. Alminas ir St. Butkus.

Čia reikia pažymėti, kad stovykla tuometinio komen
danto F. Garnio iniciatyva nuo rugpiūčio 14 d. buvo 
įsivedusi kasdienines vėliavos pakėlimo ir nuleidimo 
iškilmes, kurios tetruko tik ligi rugpiūčio 24 d. Vėliau 
tebuvo leista vėliavą iškelti tik tautinių švenčių 
dienomis. *

Savoji scena. Nuo 1945 m. rugsėjo 8 d. ligi 
1946 m. kovo 5 d. savomis stovyklos scenos mėgėjų jė
gomis, K. Vaitkevičiui šiam darbui vadovaujant, buvo 
Suruošta 19 vakarų su vaidinimais, dainomis, ir kito
kiais scenos pasirodymais.

Kelis kartus su savo choru, tautiniais šokiais, plasti
nio šokio numeriais ir deklamacijomis pasirodė šalia 
suaugusiųjų ir pradžios mokykla., paruošiama šiems 
dalykams pačios vedėjos S. Slavinskienės. Suaugusiųjų 
daugiausia pasirodyta vaidinimais. Per tą laiką suvai
dinta 2 Žemaites scenos vaizdeliai — "Valsčiaus sūdąs“ 
ir "Apsiriko" Kalėdoms suvaidinta stovyklos scenos 
vadovo K. Vaitkevičiaus parašyta 3 veiksmu tragedija 
"Dvi širdys", o vasario 16 d. to paties autoriaus 4 
veiksmų istorinis vaidinimas "Margis" (abu vaidinami 
kitose stovyklose). Po vieną kitą smulkesnį dalyką yra 
davę kiti autoriai, bet daugiausia ju paraše St. Butkus. 
Neminint eilės smulkiųjų, kelis kartus jo ėjo scenoje 
aktualus "Kleopo ir Petro pasikalbėjimai", taip pat jo 
buvo parašyti proginiai dalykai Vėlinėms, Lapkričio 
23 d., N. Metams, Klaipėdos atgavimo sukakties šventei 
ir kt.

Stovykloje chorą organizuoti buvo dar rugsėjo mėn. 
pradėjęs K. BekŠta. Kelis kartus choras rodėsi scenoje 
su dainomis ir inscenizuodamas dainas. Choro organiza
toriui išvažiavus, darbas laikinai buvo sustojęs. Vėliau 
šio darbo ėmėsi D. Slavinskas, pirmą kartą pasirodyda

< * 
apie 1931 metus, teko skaityti prancūzų mokslo akade
mijos nario, prof. Bureau knyga “Papročių palaidumas". 
Tas mokslo žmogus tai buvo, galima sakyt, jų tautos 
pranašas. Jis, giliai mylėdamas Prancūzija, skaudžiai 
plakė savo tautiečius už per daug laisvą, palaidą gy
venimą, už šeimos dorovės pairimą ir skaudžiais žodžiais 
atkreipė dėmesį į tą prancūzų motinų "gimimų streiką“, 
pabrėždamas, kad Prancūzija daros kraštas, kur grabų 
daugiau kaip lopšių, kad tas labai skaudžiai atsilieps į

Nepriklausomos 
Lietuvos amži

nieji liudininkai.

tautos ir valstybes pajėgumą, tarptautinį svorį. Jo kalba 
buvo skaitmenų ir faktų. z

Ir tikrai XVIII šimtmetyje Prancūzija buvo populia
riausia. Jų valstybės gajumą parodė, kad ir tas faktas, 
jog, nežiūrint revolucijos sukrėtimų, Napoleono Pran
cūzija įstengė savo itaką išplėsti didžiojoje Europos 
dalyje.

mas vasario 16 d. su vyrų choru, o vėliau perorgani
zuodamas jį į mišrųjį. D. Slavinskas dar prieš Kalėdas 
suorganizavo ir mišru bažnytinį chorą.

Scenoje parodoma retkarčiais plastinių dalykų, taip 
pat varietinių ir klouniškų. Buvo susidareš net primi
tyvių instrumentų mažas jazzo orkestras.

Scenos žmonės iš kitur. Apskrities lietu
viams ir kitu tautu gyventojams šlizvige porą koncertų 
yra davę iš kitur atvykę lietuvių scenos meno žmones. 

z Pirmasis koncertas buvo 1945 m. rugpiūčio 22 d. Jame^ 
programą atliko A. Kalvaitytė, J. Būtėnas, Iz. Motie
kaitiene, G. Matulaityte, St. Gailevičius, J. Čiplys, V. 
Jakubėnas ir T. Daubaraite. 1945 m. vasario 20 d. kon
certe pasigėrėjimą kėlė A. Kalvaityte, Iz. Motiekaitienė, 
P. Kovelis, T. Babuškinaite, S. Velbasis ir V. Jakubėnas.

Sausio 26 d. Tolkos stovyklos scenoje savo pro
gramą atliko Ekerfoerdes apskrities lietuvių scenos 
mėgėjų trupė.

Religiniai reikalai. Kol lietuvio kunigo ne
buvo, po kapituliacijos religiniais lietuvių kolonijos 
reikalais rūpinosi karo kapelionas belgas, bet liepos 
men. gale tą darbą perima kun. L. Dieninis,* kas dvi 
savaites atvažiuojąs laikyti pamaldų ir klausyti išpa
žinčių. Spalio 8 d. 4 stovyklos vaikai priėjo pirmosios 
komunijos. Daugiausia ūkininkai, stovyklos gyventojai 
pagal lietuvišką tradiciją spalio men. suruošė bendrus 
rožančius, taip pat Vėlinių minėjimą su maldomis ir 
giesmėmis. Šventadieniais, kai nėra kunigo, tikintieji 
taip pat ausirenka į koplyčią pasimelsti.

Svečiai. Stovyklos lietuvius rugpiūčio 18 d. aplankė 
gen. P. Plechavičius, pasiinformuodamas apie gyvenimo 
sąlygas ir darbą, Lapkričio 6 d. pravažiuodamas buvo 
užsukęs Dr. J. Pajaujis. 1946 m. vasario 24 d. stovykloje 
lankėsi Amerikas lietuvių įgaliotinis kun. Dr. J Kon
čius. Kovo 23 d. atvykęs darė pranešimą apie dabartinę 
mūsų padėtį prof. M. Mackevičius.

1945 m. rugsėjo 24 d. apskrities lietuvių komitetas 
aplankė kaimyninėje Flensburgo apskrityje gyvenantį 
aušrininką Martyną Janki}, nuveždamas lietuvių sudėtu 
aukų.

Nauja mišri stovykla. 1946 m. vasario 19 d. 
Grumby kaime, už 3 km. nuo Tolko stovyklos, UNRRA 
pradėjo organizuoti mišrią lietuvių ir estų stovyklą. 
Iškilmingas naujosios stovyklos atidarymas buvo kovo 
4 ’ d. Kovo men. antrojoje pusėje toje stovykloje lietu
vių buvo 56. Kovo 14 d. čia įsteigta lietuviška pradžios 
mokykla, pradėjusi darbą su 13 mokinių. Mokytojauja 
Pr. Lakneris (jis yra ir šios stovyklos esto komendanto 
pavaduotojas).

Visiškai atskirai tvarkosi šlezvigo apskrities Friedrich- 
stadto miestelio' lietuviai, tad apie juos čia nieko ir 
nekalbama, bet jie ruošiamasi perkelti į Tolko stovykla.

K. Barėnas.

Bet jau XIX šimtmetyje Prancūziją pralenkė Rusija, 
apie 1870 metus ją pralenkė Vokietija, apie 1900 metus
— Britanija, 1930 m. — Italija. 1943 metais Prancūzi
joje 20. 295 žmonėmis daugiau mirė negu gimė, 1944 m. 
mirimų skaičius viršijo gimimus 107. 972. Prieš penketą 
metų 1940 m. Prancūzija dar turėjo 41 mil. gyventojų, 
bet jei prancūzų išmirimas eis tuo pačiu keliu, tai 
mokslininkų apskaičiuojama, jog apie 1970 metus Pran- 
cųzijoje bebus tik 36 mil gyventojų, taigi, tik kokia 
pora milijonų daugiau, kaip prieškarinėje Lenkijoje

Tas giminų sumažėjimas Prancūzijoje yra ne vien 
karo padarinys. Išmirimo ženklai pradėjo reikštis gero
kai prieš šį tarptautini sukrėtimą.

Prancūzija yra Europos veidrodis, skelbė Liud Boerne. 
Tikrai, dabartinėje Prancūzijoje, gal net daugiau kaip 
kitur Europoje atsispindi paskutinio karo nelaimės. 
Fabrikų mašinos sudaužytos ar išgabentos | Vokietiją, 
pramonė apmirusi, maisto trūkumas dižiausias, kainos 
nuolat kyla, šeimos pilnos paliegėlių ir karo invalidų, 
nėra drabužių, vyrai nervinasi negaudami net papra
sčiausių rūkalų.

Prancūzų priežodis, tiesą skelbia:
— Prancūzai, kaip ir moterys, gali gyventi be duonos, 

bet jie negali gyventi be kalbos laisvės.
Tačiau ir ta laisvė šiandien išnaudojama tam, kad 

įsistiprintų svetimos valstybės itakai pasidavę žmonės 
Tos svetimai itakai pasidavusios partijos vienas iš pirmųjų 
uždavinių buvo išstumti gen De Gaulle, tą tvirtos ran
kos vyrą. Tas jiems, prisidėjus dar kitoms aplinkybėms, 
pasisekė. De Gaulle pasitraukė.

Antras, dar svarbesnis jų siekimas, įvaryti kylį tarp 
socialistų ir krikščioniškosios demokratijos, kuri Pran
cūzijoje pasireiškė M.R.P. (naujos krikščionių partijos 
gaudžių). Tas duotų galimybės raudoniesiems pravesti 
visą eilę savo |dėju į naudai planuojamo valstybinio 
gyvenimo pertvarkymą, į konstitucija.

Akyvaizdojc tų pavojų daugelio akys krypsta į naują 
krikščioniškosios demokratijos sąjūdį. Prancūzijoje, kurs 
paskutiniuose rinkimuose iškilo su dideliu laimėjimu, 
tai M.R.P.-naujoji partija. Ji neatsirado taip sau iš 
nieko. Teisingai prancūzų politikas Herriot savo kny
goje — "Aux Sources de la Liberte“ (Prie laisvės šal
tinių), rašo:

— Niekad nebus lemiamos permainos įvykiuose, jei 
pirma nebus gilios permainos idėjose.

Ta gili permaina brendo nuo seniau Prancūzijoje, jau 
keletas dešimtmečių, buvo stiprus pasinešimas į katali
kybę. Visa eilė konvertitų į katalikų bažnyčią davė 
pasaulinio garso kurinių. Prisiminkime tik Jacques Ma- 
ritain, Paul Bourget ir daug kitų. Prieš akis turiu 
Kanadoj neperseniai išleista veikalą, “Poetes Catho- 
liques de la France Contemporaine" (Dabartinės Pran
cūzijos katalikai poetai), kur randame vardus Verlaine, 
Claudel, Peguy, Jamm/s, Gheon, Raissa Maritain, Marie 
Noel. Jų garsieji veikalai savo padarė.

Antra, prancūzų katalikai išplėtė puikų darbininkijos 
sąjūdį per J.O.C. (Jennesse Ouvrier Catholique — kata
likų darbininkų jaunimas). Su jų vadais skaitosi net 
užsienis. Pavyzdžiui, aną dieną mačiau U.S.A, socialistų 
savaitraštis "New Leader" įsidėjęs vieną iŠ prancūzų 
katalikų darbininkijos vadų straipsnį.

Trečia, prancūzų dvasiškija yra viena iš pačių mo
derniškiausių. Vokiečių okupacijos metu jie buvo arti 
kovojančių del laisvės. Jie moka prasiskverbti | komu
nistų tvirtoves raudonuose Paryžiaus priemiesčiuose, 
arkivyskupas pastatė jau daugiau 100 bažnyčių, o apie 
raudonuosius tos juostos klebonus — knygos rašomos. 
Ketvirta, pastaruosiuose rinkimuose balsavo ir mo
terys, o jose labai gyva Joannos d‘ Ark dvasia. Prancū
zijos Liurdas, Šv. Teresėlė prancūzų Liseiux mieste, 
veikia į minias. -

Štai del ko, nors bažnyčia nesikiša į politiką, bet 
partija, kuri savo principus parinko kuo arčiau K. 
Bažnyčios mokslo, laimėjo didžiausį balsų skaičių: 4,5 
milijono ir pravedė 145 atstovus. Apie tiek pat turi 
atstovų ir komunistai, bet jų partijos sąrašas surinko 
tik apie 2,33 milijono balsuotojų, kiti jų kandidatai ėjo 
kaip partizanų kovotojų prieš nacius nariai. Komu
nistai žino apie M.R.P. — krikščioniškosios demokrati- < 
jos — jėgą, bijo jos labiau kaip socialistų ir del to su 
šiais artėdami nori M.R.P. nustumti į antras vietas.

Yra ir užsienio veiksnių, kurie saugo Prancūziją nuo 
raudonosios suirutės. Visų pirma, britus skiria nuo 
Prancūzijos tik neplatus sąsiauris. Tiesa, britai veikia, 
kaip jų interesai diktuoja: viename krašte jie remia 
karalių (Graikija), kitame — komunistą (Jugoslavija), 
bet Prancūzijoje britams nėra tokio intereso, kad ji 
pasidarytų raudona. Britų politika visada buvo ir bus
— prieš didįjį .Europos galiūną dėtis su silpnaisiais. 
ŠiandienRusija auga į pavojingus Europos galiūnus ir 
britams yra labai svarbu turėti savo sąjungininkus.

Amerikai irgi ne vistiek kas valdys antrąjį Atlanto 
krantą. Kol jis yra britų ir Prancūzijos demokratijų 
globoje U.S.A, jaučiasi saugiai, štai del ko U.S.A, dali
niai dar vis nesiskubina apleisti Prancūrija, štai del ko 
Anglija ir Amerika tempia ne tik Kiniją, bet ir Pran
cūzija i "penkių didžiųjų pasitarimus. L D.
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Brazilijon besirengiant
Nesenai Brazilijos vyriauybė paskelbė, kad ji mielai 

priims pas save svetimšalius ir DP akmenis. Ji pažadėjo 
ir tam tikrą paramą tiems svetimšaliams Įsikuriant. Dau
gelis šia žinia apsidžiaugė. Kol mes negalime dar grįžti 
į savo tėvynę, daugelis bevelija išvažiuoti bet kur iš 
i»sm» nesevetingo* ir nemielos Vokietijos.

I

A

Prieš Velykas Fuldoje lankėsi buvęs Užsienio Lietu* 
viams remti Draugijos pirmininkas ir šia proga turėjo 
pora paskaitų. Vienoje iš šių paskaitų ji* plačiai apibū
dino ir Braziliją, karią jis pats savo akimis yra matęs 
ir tyrinėjęs lietuvių kolonizacijos galimumus. Tos in
formacijos ir apibūdintas vaizdas nėra viliojantis. Kiek 
mes dar prisimename, jo paskaitą, bandysime ją, kad ir 
trumpai, atpasakoti. Mums prelegentas gal atleis, jei 
mes kartais kur suklystume^ nes mums nebuvo progos 
patikrinti šiomis dienomis parašyto straipsnio.

Brazilija, kraštas labai tortinga* gamtos turtais ir 
labai didelis. Apie dvidešimt kartų didesnis už Vokie
tiją. Tačiau daug tų gamtos turtų dar nepaliesta Kai 
kuriose vietose dar ir kultūrinės sąlygos labai primi
tyvios. Juk prie milijoninio San Paulo miesto*. už šimto 
kilometrų, randame neįžengiamus miškus. Čia dar t e bes
isuki o ja plėšrieji žvėrys. Žmogus Į šiuos miškus be kir
vio visai negali Įeiti Jie tokie tankūs ir susipynę 
vijokliais ir užvirtę pūvančiais medžiais, kad net ir ma
žieji žvėrys landžioja lyg kokiais padarytais urvais. 
Vadinamasis Brazilijos plentas yra tik toje vietoje 
iškirstas miškas. Juo galima važinėti tik specialiais 
brazilietiškais ratais.

šis pasakiškas kraštas dėl savo karšto ir nesveiko 
klimato, miškų ir pelkių, apgyventas labai retai- Didelė 
rykštė čia yra žmonėms vabzdžiai ir įvairūs gyvūnai. 
Jų Čia, de! krašto klimato, knibždėte knibžda. Pilna 
čia ir nuodingų gyvačių, tačiau esama ir už jas pavo
jingesnių: skorprjonai “karapalai“ ir kiti "Karapatas**, 
tai palyginant vfsai mažas, gyvūnėlis, kaip mūsų miškų 
erkė. Šis mažas vabalas prasiskverbia pro odą veisiasi 
rr žmogaus kūnas ima pūti. Su skorpijonais ir “kara- 
patais" dar ir dabar Brazilijoje kova sunki. Didelės 
pažangos Brazilijoje pasiekta su gyvatėmis.

Vietos gyventojai brazilai palyginti malonūs ir daug 
simpatiškesni už vokiečius. Pati kalba nesunki lotynų 
kilmės. Brazilai ir savo kilme ir savo kalba didžiuo
jasi. JieuTB apsrpraturiems su klimato sąlygomis ir čia 
iš seno gyvenantiems, gyvenimo sąlygos geros. Jų plan
tacijose, pramonėje, ūkyje visus darbus atlieka samdyti 
tamsiaveidžiai darbininkai. Jie dar tebep as i tenkina 
primityviomis gyvenimo sąlygomis, tad ir jų atlygini
mas menkas. Vreai kas kita yra atvykstantiems euro- 
piečiams. Jų kultūros mąstąs ir retkalavnnr yra daug 
didesnis. Jie negali tenkintis tuo pačiu, ką gauna — 
uždirba juodasis darbininkas.

Dar Nepriklausomos Lietuvos laikais į Braziliją buvo 
atvykę apie 40.000 lietuvių. Išryškinus Brazilijoj gyve
nimo sąlygas, lietuvių emigaracija Brazilijon sustojo. 
Daug lietuvių išvažinėjo ar net grižo Lietuvon. Juos 
ten veikė nesveikas klimatas, menki uždarbiai ir stoka 
socialinės globos.

Kodėl lietuviai iš karto čia taip gaustai vykho? Dau 
gumą čia suviliojo gerai pastatyta uropoganda. Po 
pirmojo pasairtinio karo laivų bendrovės linijos, turė
damos milžiniškus uždarbius už žmonių pervežimą iš 
Europos, nepagailėjo pinigu propagandai — spaudai 
ir agentams. Brazilija Europos žmogui buvo piešiama 
kaip pasakos kraštas. Teisybe* Brazilija graži iš auto
mobilio, lėktuvo ar pro luxus traukinio langus. Visai 
kitaip čia pasijunta žmogus atvežtas ir paleistas be 
darbo, be pragyvenimo šaltinių, ar atiduotas į Brazili
jos plantatorių rankas. Jie patekdavo į tolimiausius ir 
ir nesveikiausius krašto užkampius. Daug žmonių del 
jiems neįprasto maisto, klimato ir sunkaus darbo, 
išmirė- Vešiau, kaip kas sumanė, bėgo atgal į miestus, 
ar į kitas Pietų Amerikos valstybes.

Ir miestuose įsikurti nebuvo lengva- Pradžioje, pa
prastai, toks svetimšalis susirasdavo sau vietos tik 
miesto parkuose. Tik vėliau, jau ilgiau padirbęs, 
susirasdavo apsigyvenimui tokį nors rūsį- Ten drėg
name ore, kartu m nk o r pijamais, turėdavo išgyventi 
ilgesnį laiką* iki susirasdavo geresnio darbo, išmokdavo 
kalbos. Tada jis jau suvrasdavo butą kokioje .nors 
pašiūrėje, ar užmiesčio namelyje.

Prelegentas, atsižvelgdamas į, esančias sąlygas, papa
sakojo ir kam lengviau iš lietuviu, butu įsikurti Brazili
joje. Inteligentams ten savo įprasto darbo gauti neįma
noma. Tsm pats reikia taikyti gydytojams, advokatams 
ir kitoms profesijoms, gal kiek išskiriant inžinierius 
ir technikus. čia, pavyzdžiui, kad ir gydytojas, turi 
išmokti kalbą, išlaikyti specialius kvotimus ir kita. Tuo 
būdu visi inteligentai čia tegalėtų 9*^1 tik juodadarbio 
darbininko darbą. Geresnio atlyginimo kaip vietinis 
juodukas jis negalėtų tikėtis. Kiek geresnėje padėtyje 
galėtų jausti* jau anksčiau buvę juodadarbiai darbinin
kai. Tačiau ir jų uždarbi* dang blogesnis, negu buvo 
darbininkų Lietuvoje. Vertinant darbininko uždarbį, 
kertu tenka vertinti ir pragyvenimo sąlygas. Darbi

ninkas, jei ji* teuždirba, valgiui, verstis negali. 
Sunkiai gyvena ir tas, kuriam šiek tiek atlie
ka butui ir rūbams. Paprastai, uždarbis lai
komas geru, jei darbininkas uždirba penkis kartus 
daugiau,, negu jis pravalgo Juodadarbis darbininkas 
Brazilijoj nedaug daugiau uždirba, nei jam reikia die
nos pragyvenimui. Daug geriau amatininkams. Jib čia 
uždirba beveik tiek pat, kaip tok* amatininkas uždirb
davo Lietuvoje. Geriausiai* žinoma* uždirba prekybinin
kai. Tačiau* savaime suprantama, prekyba įmanoma tik 
pramokus brazilų kalbos ir tai tik savųjų tarpe. San 
Paulo priemiestyje Villa Zelina yra įsikųrę apie 5.000 
lietuvių. Jų turima krautuvės, kepyklos ir pan. Jų 
savininkai palyginti, gyvena gerai.

Bendrai, prieš šį karą,lietuviai emigrantai Brazilijoje 
gyveno blogai Apie 8O°/o būtų norėję sugrįžti į Lie
tuvą. Dej», jie negalėjo tiek uždirbti pinigų, kad galėtų 
sutaupyti laivakortei.

Keleriopai sunkesnės sąlygos lietuvių, gyvenančių 
provincijoje, dirbančių ulantacijose ir 1.1- Plantacijų 
savininkai žmogų vertina ae' kaip žmogų, bet kaip 
daiktą. Jokie socialiniai įstatymai jo čia neapsaugo. Jis 
gali čia būti net mušamas* arba visai užmušamas. 
Valdžios organai ir teismai į visa tai žiSn pro pirštus. 
Kai kur provincijos fabrikuose darbininkai prasiskolinę. 
Jie čia pasidarę tam tikrai* vergais ir iš čia nebegali 
ištrūkti. Jie dirba, dirba ir vis esti skolingi fabriko 
krautuvėse.

Nemanykime, kad Brazilijoje geriau sekasi kitų tautų 
kolonistams. Už San Paulo yra įsikūrusi latvių adven
tistų kolonija. Jie čia nusipirko 400 ha. žemės ir įsikūrė.

Kur žada emigruoti lenkai?
Žinoma, kad didelė dalis lenkų tremtinių gyvenančių 

dabar Vokietijoje, dabartinėse sąlygose negrįš į tėvynę.
Nors lenkai yra tauta, mylinti savo tėvynę, bet dabar 

nutarė negrįžti taip ilgai* kol nepasikeis dabartinė 
padėtis Lenkijoje. Negris toe, ko! lenkų tauta nebus 
seimininku savo krašto, kol Lenkija nebus laisva ir 
nepriklausoma valstybė.

Dabai kaip tik iškyla aktualus klausimas galutinio 
mūsų tremtinių apgyvendinimo, kol nepasikeis politinė 
padėtis, užjūryje. Todėl reikia gerai apsigalvoti kokius 
kraštus mes pasirinksime, nes lengvapėdiškai tas klau
simas spręsti negalima.

Nereikia čia minėti apie mūsų tautos aukas šiame 
kare ir dabar, nes lygiai kaip ir mums taip ir visam 

-pasauliui yra žinoma, kad netekome jau milijonus len
kiškojo jaunimo.

Tad dabar galime tikrai tvirtinti, kad eventualus 
mūsų apsigyvenimas:

a) turi būti pasirinktuose kraštuose, kur būtų paken
čiamos sąlygos gyvenimui ir sveikatingumai, > ,

b) kar tari: būti užtikrinta savivalda,
c) kur negrėstų eventualus nutautėjimas.
Pasirenkant imigracijai kraštus, reikia būtinai lai

kyti* šių sąlygų:
1) Vengti kraštų su karštu klimatu, nes ten sutin

kamos ’mums visiškai nežinomos ligos, kurioms mūsų 
organizmas negali atsispirti, kas baigiasi daugiausia 
mirtimi arba geriausiu atveju n ese ik a tin gumas arba 
silpna gyvenimui netikusi giminė.

2) Vengti kraštų, kuriuose būtų ir pakenčiamas klima
tas, bet toli esančių nuo jūrų, vandens kelių ir susi
siekimo, nes tada yra sunkus ūkiškųjų produktų prista
tymas į rinką arba reikalingų ūkiškų padargų įsigi
jimas ir jų pristatymas.

3) Vengti skaidymosi į mažus vienetus.
Reikia pasakyti* kad esame tauta, neturinti būti ver

gais. Kraštai eventualiam apsigyvenimui turi būti pra
monė* kraštais ir gerai parinktai*. Tačiau reikia skaity
tis su faktu, kad žymu* skaičius išsilaiko ten* kur yra 
pakenčiamos gyveninio sąlygos.

Tam pavyzdžiu yra daug. Reikia paminėti tik J.A.V., 
Kanada, Parana, ir Brazilija, kad galėtumei atrasti daug 
pamokančių dalykų.

Kaip pavyzdžiui, 1943 metais JAV. Bolonijos Kon
gresas reprezentavo 9 miL lenkų Amerikoje. Tačiau 
tikrumoje vos tik pusė iš ją kalba šiaip, pati savo gim
tąja kalba Vienok žinome,, kad nuo Kosciuškos ir 
Pulowskio laikų, t. y., laike Amerikos išsilaisvinimo 
kovą, išemigravo ten iš Europos iki šio laiko 8-500.000 
jaunų lenkų, kurie* palyginus sukūrė ten gana skait
linga* šeimas.

Kailios kartos tą skaičių turėjo padvigubinti. Bet 
atsitiko visai kitaip. Mažiausiai 2/» jų visiškai nutautėjo 
ir dabar ta* procesas tęsiasi pagreitintn tempu.

Panašiai atsitiko ir Kanadoje, kur vietoje 400.000 
lenką, dabar vos priskaitoma 100.000.

Tai uždara, savita bendruomenė, gerai organizuota, 
turinti bendrus įrankius, virtuvę, ligoninę ir L t. Jie 
atvykdami iš Latvijos atsivežė ne mažą kapitalą ir visa, 
kas reikalinga žemės ūkiui. 1938 metais jie jau tarėjo 
kelis šimtus karvių, 200 avilių bičių ir kt. Ir nors 
brazilišku męs t u imant jie gyveno gražiai* tačiau įdėję 
tiek triūso ir kapitalo, užklausti, kur galėtų geriau 
gyventi, atsakė nedvejodami:* "Be abejo, Latvijoje!" 
Imant kultūriniai, Brazilijoje lietuviai tvarkosi sunkiai. 
Tiesa, jie čia jau turi savo bažnyčią, turi kelias moky
klas. Pas juos dirba ir lietuvės seserys vienuolės. Ir 
šiaip yra dirbančių susipratusių žmonių. Spauda Brazili
joje ne savistovi ir ne už savus pinigus įsteigta. Jų 
pradžiai pinigus yra davusio* laivininkystė* linijos, su 
sąlyga, kad butų jų naudai varoma propoganda. At
siranda ir iš inteligemų tarpo žmonių, buvusių ir Lietu
voje su savo tam tikra praeitimi, kurie ir čia, Brazili
joje, išnaudoja darbininkus Sparčiai vyksta ir ištauįė
jimas. Vaikai, kurie kasdieną būna gatvėje* greit už
miršta savo gimtąją kalbą ir pramoksta brazilietiškai.

Mums, kurie manome vykti į Braziliją, reikia rimtai 
pagalvotu Ar ten sąlygos yra pagerėjusios? Ar mus kas 
globos ir padės? Juk mes be savo muskulų nieko dau
giau neturime. Jei ten tokiomis sąlygomis nuvyksime, ir 
į savo tėvynę sugrįžti nebegalėsime Brazilijos įstatymai 
neleidžia ir planingos tautinės kolonizacijos. Tuo būdu 
mes ir savo tautai su laiku tuiėtumėm žūti. Mes, dar 
prieš pasirengdami vykti Brazilijon pasidairykime, ar 
nėra kur nors geresnių sąlygų mums įsikurti, emigruoti. 
Tačiau apie tai kitą kartą.

B. 2-y*.

Geriausiai lenkų tautiškumą* išsilaikė Paranoja ir 
pietinėje Brazilijoje. Lenkų skaičius ten nuolat sega. 
Nežiūrint į tai, kad tėvai dabartinių kolonistų buvo 
analfabetai, tačiau dabar sostinėje šio krašto Kury ty
li oje veikia lenkiškas universitetas su papildomais tedh- 
nikos skyriais, berniukų ir mergaičių gimnazijos, amatų 
mokyklos, leidžiami lenkiški laikraščiai, lenkiškose 
spaustuvėse spausdinamos knygos ir vadovėliai moky
kloms. Išsivysčiusi lenkiškoji prekyba, amatai ir pra
monė. Tose mokyklose išsilavinusi jauna lenką inteli
gentija vadovauja visam lenkų gyvenimui toje valstybė
je. Lenkų vidurinės mokyklos veikia taip pat ir kitame 
Paranos mieste — St. Mathens. O mažiausiose pro
vincijose veikia pradžios mokyklos, kuriose mokosi 
skaityti ir rašyti ne tik lenkų, bet ir raudonodžių 
vaikai. Čia viešpatauja gerovė ir sveika lenkiškoji min. 
tis, o į lenkus kolonistus čia žiūrima su atitinkama 
pagarba ir nusistebėjimu.

Taigi, lenkiškoji Parana yra vieninteliu ir geriausia 
lenkiškajai imigracijai kraštu, kur gali ne tik ūkinin
kas, bet taip pat amatininkas, pirklys ir kitas laisvosios 
profesijos žmogus susikurti geras gyvenimo sąlyga*.

Tačiau reikia įdaryti sprendimas, kad naujieji kolo
nistai kurtųsi prie senų ją kolonistų Kurytybo* ir St. 
Mathaus miestų apylinkėse arba prie geležinkelio Rio 
— Siusk o — Guaropndva linijos.

Žymiai blogesnių kraštu imigracijai būtų kaimyninis, 
šiek tiek mažesnis, tačiau prilygstąs Lenkijos plotui, 
Santa Caterinos kraštu*. Čia yra 100.000 lenkų ir virš 
240.000 vokiečių.

Nepamirštinu kraštu taipogi būtų sir Misstonės 
kraštas, kadangi čia yra karstas malarim* klimatas, 
kuris labiausiai kenkia mažiems vaikam* Čia lenkiškoji 
bendruomenė yra ne skaitlinga.

Mažai tinkamesnių kraštu yra ir Rio Grande do Sul 
Čia lenkų yra labai mažai. . -

Rodosi, negmčitinai geriausiu ir vertingiausiu kraštu 
būtų beveik neapgyvendintos, o ypatingai pietinėj daly, 
pietinė dalia Argentinos, vadinama Patagonija.

Ji susideda i» sekančiu kraštą:
1) Pietinėje jos dalyje — Ugningoji Žemė^ kurio* 

dalis priklauso Chilės valstybei, o kita dali* Argentinai. 
Ta* kraštas neturi būti priimtinu kraštu.

2} l šiaurę — Santa Orus kraštas. Tai didelis ir veik 
neapgyventa* kraštas, su šaltomis žiemomis.

3) Dar aukščiau į šiaurę* tęsiasi Chebuto kraštas. 
Plotas prilygsta Lenkijos plotui. Apaugęs neįžengia
mais miškais, kuriuose veisiasi įvairūs žvėrys- Dirbamo* 
žemes mažai. Turtinga* avimis ir galvijais, gyvenančio
mis stepėse. Daugiausia apgyvendinti Atlanto pakraščiai. 
Vieninteli* miestas Comodoro — Ri vada via miestas, 
kuriame gyvena nemažas skaičius lenką Netoliese 
miesto esančios žibalo kasyklos buvo skaitomos tur
tingiausiomis visoje Argentinoje. Žemė derlinga* tin
kama mūsą ūkininkam*. Klimatas panašiu į 
mūsą pietinė* Lenkijos

4) Tolimesni plotai, tai Neuųuen teritorija — papė
dėje Ando kalnyno, tai Nahuel —• Huopi ežero apytin-
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Is Anglijos lietuviu spaudos
JT

APIE KNYGAS IR RAŠYTOJUS LIETUVOJE
Pranešime apie Lietuvos rašytojus K. Korsakas 

Maskvos laikraštyje "Izvšestija" rašo: "Maskva liko 
antraisiais mūsų rašytojams namais". Tas iškalbingai 
pavaizduoja, kur dabar Lietuvos rašytojai stovi. Per 
paskutinius trejetą metų Maskvoje išleista apie 40 lietu* 
vių rašytojų kūrinių. Išleisti eilėraščių rinkiniai L. Giros, 
S. Neries, V. Keimerio, A. Venclovos ir novelių knyga 
P- Cvirkos, Tilvyčio, Korsako, Sruogos kūriniai yra jau 
spaudoje. K. Boruta baigė rašyti romaną "Baitaragio 
malūnas". Nors tuose veikaluose Stalino diktatūros gar* 
btnimo ir nemaža, "Izviestija" Vis nusiskundžia, kad 
Lietuvos poetai dar nespėjo sukurti veikalų “"naujomis 
temomis". Neseniai įvyko rašytojų suvažiavimas, kuriame 
ypatingą domesį nutarta kreipti į verstiną literatūrą, 
žimoma, pirmoje eilėje į rasų verstinę literatūrą. 
Paskutiniu laiku išversta į lietuvių kalbą Šolędaovo "Ty
kusis Donas", Gordatovo ir lenkų kvislingės Vandos 
Vasilevskos veikalai, o taip gi Krylovo pasakėčios.

Maskvos laikraštis pabrėžia lietuvių rašytojams esąs 
"dėkingas uždavinys" giliau supažindinti savo tautiečius 
su rusų literatūra, ypatingai su sovietų respublikų kū
ryba. Numatoma išversti į lietuvių kalba kūriniai gru
zino Tašytojo Sota Rusia veli, ukrainiečių Jauką Kupala, 
latvių-Rainio, kazakštaniečių Abajumi, azerbeidzaniečiu 
NzamL

Mažiausios tendencijos nerodoma supažindinti Lietu
vos žmones sn Vakarų Europos ar Amerikos autoriais. 
Etą pradėti versti Duonelaičio, Maironio kūriniai į rusų 
kalbą. D. Brodskis išvertęs Duonelaičio "Metus", kurie 
jau esą paruošti spaudai, Maskvoje leidžiami S. Neries, 
L. Giros ir Mieželaičio kūriniai rusų vertime.

"Išeivių Draugas"
SOVIETŲ DEMOKRATIJA GERIAUSIA

Raudonosios Armijos karių ir rusų valdininkų kontaktas 
su Vakarų Europos gyvenimu, matyti, jų galvosenoje 
sukėlė nemažai abejonių del sovietų santvarkos teisin
gumo ir tikslingumo. Susirūpinusi Maskvos spauda kaip, 
pav., "Pravda" ir "Izviestija", skiria nemažai vietos iro- 
dmėjimams, kad "sovietų demokratija" esanti geriausia.

"Išeivių Draugas"

AMERIKOS LIETUVIAI PROTESTUOJA
Kovo 15 d. New Yorke pasakė p. Cburchillis kalbą. 

Prieš tą jo kalbos dalį, kur jis primena Sovietų Rusiją, 
kad ji negalinti jaustis blogai apmokėta karo metu, nes 
"In the west the Baltic Stales .and lange part of Find
land have been xeincorpnrated in Rusaija" ... užpro*. 
testavo Amerikos Lietuvių Taryba kovo 16 d. pačiam 
Chu r chilli ui ir kovo 18 d. pasiuntė Jungtinių Amerikos 
Valstybių užsienio reikalų miuistenui p. J. F. Byrnes 
aLua^muimą raštą, prašydama išaiškinti Amerikos pilie
čiams, ar JAV Vyriausybė jau atsisakiusi nuo seniau 
skelbtų savo principų, del ko kovota praūžusio karo 
metu.

Nors p. Churchillis kalbėjo kaip privatus asmuo, o • 
ne kaip savo vyriausybės, ar šalies atstovas, vis gi jo 
pasakymai turi savo svorį, jeigu gi būtų teisybė, ką jis 
yra pareiškęs, jei atrodytų, jog pirmesnių Anglijos vyri
ausybės narių buvo Sovietams pažadėta ar net pripažinta 
kaip jų žemės Baltijos Valstybės. Tuo būdu, atrodo, 
Churchillis nori nuraminti Sovietų grobuonišką norą, 
paglemžti kaimynines valstybes Rusijos imperalizmui. 
Kaip iš tikrųjų yra, turės greitai paaiškėti. Milijonas 
Amerikos lietuvių dės visas pastangas, kad Lietuva taptų 
laisva ir nepriklausoma.

"Išeivių Draugas"

KARIUS SOVIETAI APRŪPINO ŽEME.
Įvedus visoje Rusijoje komunistinių dvarų sistemą 

(kolchozus ir sovehozus), žemės ūkio produktų gamyba 
pasidarė taip menka, kad daugelis Rusijos piliečių jau 
nuo seniau gyvena pusbadžiu. Tadelis pasidaro ypač 
nemaloni, kada maisto nedatekliai paliečia karius, kurie 
"kapitalistiniuose" kraštuose malė kitokį gyvenimą. Tų 
aplinkybių paveiktos, sovietų įstaigos ragina grįžtančius 
karius aprūpinti daržo sklypeliais. Sklypuose raginama 
auginti bulves, kopūstus ir kitas daržoves.

Iš to galima spręsti, kad tiek daržovių gamyba, tiek 
jų pristatymas j miestus yra visiškai pairę.

"Išeivių Draugas"

DIDINS DVARŲ SKAIČIŲ LIETUVOJE.
Sovietų vyriausybės laikraštis "Izviestija" Nr. 289 

pabrėžia, kad sovietų, šalyse komunistų partija vado
vauja visoms valstybinėms ir visuomeninėms organizaci
joms. Taip sovietų konstitucija, girdi, nustačiusi (pana
šiai ir naciai vadovavo visoms organizacijoms Vokieti
joje, o fašistai Italijoje).* Be kitų dalykų Lenino Stalino 
partijos politika, rašo toliau laikraštis, yra kolektyvi
zacija, tai yra žemės iš privačios nuosavybės išėmimas 
ir jos sukolektyvinimas, L y. jos dirbančios bendruo
menės bendru turtu pavertimas.

Ta linkme šiandien einama ir Lietuvoje. Į privačius 
ūkius žiūrima kaipo į laikiną reiškinį.

AIŠKĖJA SLAPYAKDĖS ŠNIPŲ BYLOJE.
Monstreal, III. 24. šios dienos teismo tardyme, 

ryšium su apklausinėjimu 15 - suimtųjų šnipinėjimo 
aferos -dalyvių, patiektas dokumentas vadinamasis •’or
ganizacijos planas". Dokumentas, kaip teisme Sovietų 
ambasados valdininkas pareiškė, valdininko paimtas jam 
apleidžiant ambasadą. Dokumente figūruoja slapyvar- 
dės, kuriomis susirašinėjo organizacijos nariai Jau 
pavyko išaiškinti, kad suimtųjų laiškuose dažnai mini
ma slapyvardė S a m yra Sam Carr, buvęs Kanados 
komunistų partijos sekretorius, kol partija . veikė. 
1943 m., kai komunistų partija buvo uždaryta, Sam 
Carr pasidarė Pažangiosios Darbo Partijos vadu.

Sam Carr ir tos partijos parlamento atstovas Fred 
Rose — apibūdinami, kaip du svarbiausieji agentai, 
verbavę sau agentus visoje Kanadoje. (DZ 70)

SOVIETŲ KARININKAS ŠNIPINĖJIMO AFEROJE
Vašingtonas praneša, kad Portlande, žymesniame 

Parifiko uosle, t suimtas sovietų jūrų karo laivyno 
karininkas leitenantas Nikolai Gregorovic Redin, kalti
namas J. A. V. teritorijoje vertęsis šnipinėjimu sveti
mos valstybės naudai.
Primetama, kad leitenantas Redin išgavęs slaptas žinias, 
palenkęs asmenis išduoti planus Ir įvairius dokumen
tus, liečiančius vien karo laivyną.

Vienas Federalinės Saugumo įstaigos valdininkas 
painformavo Reuterio korespondentą, kad Šiuo atveju 
reikalas eina apie karo laivą Yellowstone, privalė jusio 
dalyvauti planuotuose bandomuose manevruose Paci- 
fike ryšium su atominės bombos išradimais.

Teismo p o sėd m pakviestas, kaip praneša Vašingtonas, 
taip pat ir Sovietų konsulas.

kės, kuriose 1938 m. atrasti dideli žibalo šaltiniai. 
Žeme labai derlinga, tinkama visiems javams. Be to, 
čia ypatingai gerai anga bulvės, kurios dėlei didelio 
Pietinėje Amerikoje jų trūkumo, turi didelį pareika
lavimą ir aukšta kainą. Geriausia joms rinka yraValdi- 
vijos miestas.

5) Į šiaurę nuo Chubut krašto net iki didelės upės 
Rio Negro tęsiasi to paties pavadinimo Rio Negro 
kraštas, čia priskaitoma 30.000 italų, kurie verčiasi 
daržininkyste.

'žiemė derlinga. Visokiausi produktai čia turėtų didelį 
pareikalavimą šiuose miestuose: Buenos Aires ir Bahia 
Blanca. Šių produktų pristatymas į miestus yra gali
mas, kadangi čia yra naujai išvestas geležinkelis.

x Jeigu tenka kalbėti apie visą Patagoniją, tai reikia 
pabrėžti jos didelį žmonių pareikalavimą, nes čia 
kraštas mažai apgyventas. {10 kvdrL km. — 1 gyvento
jas). Tas gavosi todėl, kad šaltos jos žiemos nubaugino 
daugelį ispanų ir metisų kolonistų. Raudonodžių — in
dėnų čia labai mažai. Lenkų čia p risk ai t omą iki 5.000 
gyventojų.

Didžiausi Patagonijos turtai, tai žibalas, anglis, 
geležies ruda, cinkas, cinas, švinas, varis, ‘manganas. 
Tačiau išskyrus žibalą, kiti mineraliniai turtai čia 
neeksploatuojami. Milžiniškose stepėse ganosi milijonai 
vairių rūšių avių. Tai yra ateities kraštas. Todėl ir 
vokiečiai prieš kava juo buvo labai snsiinteresavę. 
Argentinos vyriausybė labai noriai priims lenkus kolo
nistus.

Palyginus šį kraštą su Paranos kraštu, tai gausis nuo
monė, kad šis kraštas yra tinkamesnis imigracijai negu 
Paranos, nes čia mažai miškingas ir įstengs atsilyginti 
už įdėta darbą. Labbai žuvingi ežerai ir upės laukia tik 
sumanių pramonininkų, o žvėrys brangiųjų kailių vilioja 
ne vieną medžiotoją ir prekybininką.

Prie to reikėtų pridėti, kad klimatas čia pakenčia
mas. Šiltos vasaros tęsiasi 8 mėn., žiemos ypatingai' 
pietuose šaltos (20 laips. C.), o pavasariai ir rudenys 
tęsiasi tik po 2 savaites.

Derlius imamas dvigubas. Daugiausia čia auginamas 
augalas alfa — alfa (kažkas panašus į mūsų lucerna) 
kuris yra vartojamas pašarui gyvuliams, taip pat tinka 
ir eksportui į Šiaurę, kur dėlei karšto klimato ji neaugi- 
naroa. O kas svarbiausia tai, kad šio krašto klimatas 
beveik visiškai mums atatinka.

Visiškai nepriimtini imigracijai kraštai, tai tro- 
pikinės Amerikos, be to, Chile, Bolivia, Uragvajus, 
Paragvajus, neisvardintos dalys Brazilijos ir Siaurinė 
Argentina. Šie kraštai yra beveik neapgyvendinti ir 
dėlei- klimatinių sąlygų rizikinga bitų juose apsigy
venti. ‘

- z ': "Slows" Nr. 18.

Paieškojimai
Paieškojimų skelbimai talpinami pagal jų gavimo 

eilę. Talpinamas skelbimas turi tūti apmokėtas 
RM. 2,— už kiekvieną ieškomą asmenį. Mokestis kartu 
su skelbimo tekstu siunčiamas administracijai. Re
dakcija prašo laikraščio skaitytojus sekti skelbimus ir 
ką nors žinant apie ieškomąjį — tuojau malonėti pra
nešti ieškančiajam.

FULDOS (D. P. Camp 3 — Frankfurterstr.) 
lietuvių stovykloje gyvenantieji ieško: (199—204)

RAČKAUSKAS Vladas ieško brolio Antano, giminių 
ir pažįstamų.

NEĮMANĄS Gpstavas ieško žmonos Almos ir vaikų: 
Almos, Erikos ir Gustavo!

GIRSKIS Pranas ieško žmonos Bronės ir kitų gimi
nių bei pažįstamų.

MALINAUSKAS Jnozas ieško savo brolio Vlado, 
giminių ir pažįstamų.

RADZEVIČIUS Ansgaras ieško Danilevičiaus — 
Danielkaus Zigmo, giminių ir pažįstamų.

HERSFELDE, Kriegsschule (Ausi an deri ager) gyve
nantieji lietuviai ieško: (204—210) x

GRIGUT1S Bronius ieško giminių ir pažįstamų.
MIKULSKIS Petras ieško giminių ir pažįstamų. 
DAREŠKEVIČIUS Vytautas ieško giminių ir pažįsta
mų.
DAINAUSKAS Antanas ieško brolio Juozo Damaus

ko, sesers Onos Dainauskaitės-Emelitnes, giminių bei 
pažįstamų.

Marija Katkevičienė — Barauskiene — Leščinskaitė, 
prašoma atsišiepti į Hersfeldo (Kriegsschule, Auslandcr- 
lager) Lietuvių Komitetą.

ŠIMKŪNAS Balys ieško Katino Prano, giminių bei 
pažįstamų.

KITOSE stovyklose gyvenantieji lietuviai ieško: (210-220)
NARGĖLA Jonas, gyv. Ansbach (Bayern) Reuterstr. 9 

ieško Nargėlą Juozą, Pipirą Vincą, Kviklytę Bronę ir 
Jucių Anicetą- (visi iš Utenos apskr.); Žiogelį Juozą iš 
Kauno m. ir žygelytę Kazę iš Kurklių valse.

RUSINAVICIUS Vladas, gyv. Ansbach (Bayern) Lud
wig Kellerstr. 8 ieško mjr. Milaševičių Aleksandrą, 
Rųsinavičių Antaną, Degutyte Emiliją, Bielevičutę Emi
liją, BumeviČių Domą ir Baltrušaitį Juozą.

ZINKEVIČIUS Aleksandras gyv. Ansbach (Bayern) 
Reuiersir. 9 ieško: Stelmokienę^ — Jasiulaitytę Teresę 
iš Vilkaviškio, Sadauską Praną ir Vladą iš Trakų apskr.

RAUDONIS (Aldonis) Mečislovas gyv. Ansbach (Bay
ern) Reutėrstr. 9 ieško: Imhrasą Simą iš Ukmergės Mar
cinkevičiūtę Mariją iš Panevėžio (Viešintų), Panavaitę 

Vandą iš Švenčionių, Budreikaitę Genę iš Rokiškio (Svė
dasų) ir Baltrukonį Leoną, gyvenusi Meklenburge.

KIAUNĖ Jonas gyv. Seligenstadt h. Wurzburg, Lit. 
ager ieško Dzvonkaus Jurgio.

GR1NCIUS Bronius gyv. Ingolstadt, Elbradit Kaserne
— Lit. Lager ieško Dūdos Algirdo iš Kauno ir Jackūno 
Vytauto is N. Marvelė*.

GRIŠKEVIČIUS Juozas buvęs Slavikų p. v-kas ieško 
Griškevičiaus Stanislovo buv. Alytaus teisėjoadvokato. 
Pranešti Balčiūnaitei Bronei, Bamberg, Lit. Lager — 
M o os g ass e 121.

LEPSYS Viktoras, Dillingen a. D., Ludwig Kaserne
— Lit. Lager ieško Žilio Vlado su šeima iš Skardupių 
kaimo.

BAZILIAUSKAS Antanas gyv. (13a) Weiden, Oberf.
— Lit. Lager Hammerweg, ieško sūnaus Alfonso Bazi- 
liausko (19 m.). Turintieji žinių malonėkite pranešti 
tėvuk

MIECEVIČĮŪTĖ Adolfįna ieško Karolio MIECE- 
VIČIAUS. Žinančius prašome pranešti D. P. Camp 
Made Wendelhofen, Bayreuth.

Ponui Broniui KETURAKIUI, žymiajam Lie
tuvos sportininkui, švenčiančiam šįmet 20-ties 

metų aktyvaus sporto gyvenimo sukaktį, nuo
širdžiausiai linkiu neapleisti dar ilgus metus šio 
gražaus sąjūdžio ir būti visiems sportiško tauru
mo pavyzdžiu, kaip iki šiol kad buvote.

Hanau, Arturas Cenfeldas.

Fuldos Lietuvių Stovyklos Skautų "Pilies" 
Tunto adjutantą

ALGIRDĄ DILBĄ
ir

p-lę EUGENIJĄ BANEVIČIŪTĘ 
sukarusiems lietuvišką šeimos židinį nuoširdžiai 
sveikina ir linki sėkmės gyvenime

LSS "Pilies" Tunto
štabas, "Kęstučio" ir 
"Birutės" Draugovės.
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Is politinės spaudos puslapiu
SI VIS PACEM, PARA BELLUM

Hitleris niekuomet neuorėjo karo. Jis tik ginklavosi, 
nes jam "grėsė pavojus". Sovietų Sąjunga taip pat 
nenori karo, bet per paskutinę savo valdovo kalbą pas
kelbė keleriopą savo karo produkcijos padidinimą. 
Jungtinės Valstybės taip pat nenori, ir tai tikrai 
nuoširdžiai, karo, bet kaip išsireiškė karo laivyno 
sekretorius, p. Farrestal "negali dabartinėj pasaulio 
situacijoj eiti ramiai miegoti" Dėl to irgi turi ginkluo
tis, dėlto — pareiškė prez. Truman — Jungtinės Valsty
bės turi virsti didele militarine galybe. Privalomos 
karinės tarnybos įstatymas bus pratęstus, visi piliečiai 
turi išeiti karinio apmokymo kursą. Taikos metu 
aviacijoj turi būti 445 tūkstančiai kareivių bendrame 
1.300.000 skaičiuje (1939 m. Jungtinės Valstybės turėjo 
tik 250.000 reguliarinės kariuomenės). Laivyno persona
las padidintas iki 500.000 jūreivių ir 40.000 karininkų 
plus prie to 100.000 rinktinės jūrų infanterijos 
(pėstininkai). .

GEGUŽĖS m. 1 d.
Gegužės mėn. 1 d .Amerikos zonoje viešosios de

monstracijos buvo uždraustos. Prancūzija ir Skandinavų 
kraštai šventė tą dieną, Sovietų Sąjungos įtakos zonoje 
gegužės mėn. 1 d buvo demonstracijų ir rėkiančių 
mitingų diena. Cechoslovakijos prez. Ed. Beneš tos šven
tės proga tarp kitko pareiškė: "Jei bus dai vienas karas, 
tai jis bus visuotinis tautų karas,, kuriame dalyvaus ne 
tik vyrai, bet moterys ir vaikai. Mes turime ginklus 
laikyti parengtyje. Nacizmas t Vokietijoje dar ilgai bus 
gyvas, Vokietijai reikalinga dvasinė revoliucija. Italai 
greičiau pasveiks nuo fašizmo, negu vokiečiai nuo 
nacizmo* Sovietų Sąjungos valdovas J. Stalinas gegužės 
1 d. proga išleido įsakymą raudonajai armijai, kuriame 
tarp kitko pasakė, kad Sovietų tauta esanti demokra
tiška ir pati kovojanti su reakcija. Sovietų Sąjunga pri
pažįstanti visoms tautoms lygias teises. Kadangi pasau
linė reakcija kelia galvą ir nori karo, tad Sovietų 
Sąjungos ginkluotos jėgos turi būti parengtyje ir turi 
būti aprūpinamos moderniškiausiais ginklais, kad ga
lėtų ir toliau atremti bet kokius netikėtumus.

Sovietų Sąjunga visam pasauliui parodžiusi savo jėgą 
ir puikią politiką, ji vadovavo karui prieš fašizmą. Sta
linas šia proga nepasakė, kad jis turėjo draugiškumo 
sutartį su Hitleriu ir kartu užpuolė Lenkiją, kuri nebu
vo fašistiška. Raudonosios armijos ar darbininkų paradas 
Maskvoje truko šešias valandas. Anglai, kaip rimta ir 
stipri tauta, gegužės mėn. 1 d nešventė, nes nenorėjo 
mesti darbo ii daryti kraštui nuostolių. Gegužines iškil
mes anglai atidėjo į sekmadienį.

JTO PAKOMISIJA PABĖGĖLIŲ REIKALAMS
Jungtinių Tautų Komitetas pabėgėlių ir isvietintų 

asmenų reikalams paskyrė pakomisiją, kuri tirs dabar
tinę pabėgėlių ir ištremtų žmonių situaciją ir jų iškė
limo | užjūrį galimybes. Iki šiol Brazilija, Kolumbija, 
Dominikonų Respublika ir Holandų West-Indija pa
reiškia sutikimą priimti keletą tūkstančių žmonių, kurie 
del politinių ar kitokių priežaščių negali pasilikti gim
tuose kraštuose.

“Die Neue Zeitung“

GEN. FRANCO REŽIMO KLAUSIMAS
Pasaulinio Saugumo Taryba savo posėdyje IV. 29. tuo 
tarpu baigė debatus del gen. Franco režimo Ispanijoj. 
10 balsų. Sovietų delegatui »usilaikius nuo balsavimo, 
nutarta priimti Australijos atstovo Hodgsono pasiūlymą, 
kuriuo sudaroma subkomisija iš 5 narių ir jai pavedama 
ištirti visus kaltinimus gen. Franco režimui ir surinkti 
tam reikalui tikslingus dokumentus. Į subkomisiją įeina 
Prancūzijos, Lenkijos, Kinijos, Brazilijos ir Australijos 
atstovai. Ji turi iki Š. m. gegužės mėn. 31 d. įteikti Sau
gumo Tarybai raportą, kuris įgalintų ją (Saugumo Tary
bą) spręsti, ar gen. Franco režimas sudaro pavojų tarp
tautinei taikai ir tarptautiniam saugumui ir ar S. T. 
chartos rėmuose reikia imtis priemonių prieš gen. 
Franco režimą Sovietų delegatas Gromyko susilaikė nuo 
balsavimo tuo motyvu, kad tokios subkomisijos sudary
mas pasaulio opinijai atrodys esąs vilkinamas manievras. 
Subkomisija paprašė visas Jungtines Tautas teikti jai 
informacijų apie gen. Franco režimą ir tuo palengvintų 
jai darbą.

AJ.V. PASIŪLYMAS DEL VOKIETIJOS 
NUGINKLAVIMO.

Jungtinių Valstybių, D. Britanijos, Sovietų Sąjungos ir 
Prancūzijos užsienių reikaltį ministerial svarsto toliau 
taikos traktatus su Vokietijos satelitais ir taikos apdrau

dimą. Iškilus Vokietijos klausimui. J. V. užsienių reikalų 
ministeris Byrnes pasiūlė "4 paktą Vokietijai nugin
kluoti", paktas galiotų 25 metus ir 4 didžiosios valstybės 
per tą laiką nuolat kontroliuotu, kad Vokietija nepra
dėtų ginkluotis. Byrnes spaudos atstovams pareiškė, kad 
tuo paktu Amerika nori sudaryti saugumo atmosferą. 
Japonijos atžvilgiu panašus pakto projektas yra įteiktas 
Anglijai, Rusijai ir Kinijai. Byrnes’as mano, kad šis 
paktas pašalintų ir Sovietų ir Prancūzų baimę, ir Pran
cūzijai nebūtų pagrindo reikalauti Ruhro ir Reino kraštų 
atskyrimo nuo Vokietijos. "New York Times" korespon
dentas pareiškė, viltį, kad priėmus šį J.A.V. projektą 
greičiau pasibaigtų okupacija, negu iki šiol buvo ma
noma. Londono BBC radio komentatorius pasakė, kad, 
priėmus ši pasiūlymą, Rusija turėtų atsitraukti už savo 
prieškarinės sienos, nes ji taip pat išsiplėtė į vakarus tik 
del to, kad iš vokiečių baimės norėjo apsidrausti strate
ginius punktus. Anglų laikraštis "Daily Mail" yra šiuo 
atžvilgiu pesimistas ir rašo, kad "4" konferencija gali 
nutrūkti ir politika pasikeisti, nes Molotovas esąs prieš 
kiekvieną pasiūlima, kuris kyla iš Vakarų valstybių. "New 
York Herald Tribune" rašo, kad Anglija ir Prancūzija 
iš principo pritariančios tam projektui, bet Rusija pa
dariusi keletą priekaištų, pav., ji reikalaujanti, kad prieš 
svarstant Anglijos pasūlymą butų pranešta, iki kurio 
laipsnio yra taktiškai šiuo metu Vokietija nuginkluota. 
Paryžiaus radio pranešimu, prancūzų spauda skeptiškai 
žiūri į Byrnes projektą.

Tuo tarpu Amerikos J. V. vyriausybė nutarė nepadaryt 
tos klaidos, kuri buvo po Pirmojo Pasaulinio Karo pa
daryta, ir aktyviai dalyvauti Europos klausimo spren
dime. Byrnes pabrėžė, kad jo pasiūlymą palaikė** prez. 
Trumanas ir vadovaujantieji senatoriai. Prez. Trumanas 
labai susirūpinęs, kad Europoj nepasikartotų tie įvykiai, 
kurie privedė pasaulį prie antrojo karo. Tuomet Wil- 
sonas irgi buvo pasiūlęs panašu projektą, bet senatas jį 
atmetė. Byrnes pareiškė, kad izoliacionistinės politikos 
klaidos neturėtų pasikartoti. Jungtinės Valstybės šįkart 
nori su kitomis didžiosiomis valstybėmis bendradarbiauti 
Europos ir pasaulio saugumo garantavime.

Prezidento Truirano pranešimas.
Prez. Trumamas pareiškė Kongresui, kad UNRRA 

pastangos išgelbėjo pasaulį nuo chaoso.
Savo pranešime apie UNRRA darbą paskutiniame 

1945 m. ketvirty pažymėjo Jisai, kad taip pat ir USA 
nei taika, nei gerovė nebus užtikrinta, kol badas, ligos 
ir vargas kitiems žmonėms atima visa, kas gyvenime 
būtiniausia.

USA turi veiktu
Tik bendras JTO veikimas, ypač gamintojų kraštų, 

gali sutrukdyti pasilikti vargo būsenai pasaulyje.
Kaip tik dabar būtina reikalauti, kad būtų padėtos 

visos pastangos, kad kiekvienu atveju padengtų būtiną 
pareikalavimą. JAV turi veikti. Jūsų dalis UNRRA 
tiekimams tokio pat dydžio, kaip kitų 30 tautų.

Prekių persiuntimui UNRRA turėjo savo žinioje 
laivų: spalių mėn. — 556.300 BRT

lapkričio mėn — 689.500 BRT
gruodžio mėn. — 562.100 BRT

Medžiagų ir drabužių buvo pristatyta 25 mil. žmonių. 
Tarp kitko tik iš Vakarų Hemisferos 1162900 tonų 
maisto produktų.'

47 tautos, kurios įeina į UNRRA, savo prisidėjimu 
palengvino šalpos darbą. Ligi 1945. 12. 31 d. UNRRA 
buvo įmokėta 3.611.942.710 dolerių pinigais ir prekė
mis.

"Ne tik chaosas buvo sutrukdytass ir iš dalies nuga
lėta žiemos krizė, bet buvo sudarytas platesnės šalpos 
pagrindas ir 1946 m.", — konstatavo Prez. Trumanas.

"Der Berliner" Nr. 50.
Berlin, d. 25. 4. 46.

London, 24. April /BBC/. Per Velykas įvykusių abie? 
jų vok. darbininkų partijų susivienijimo progtf anglų 
laikraštis „Manchester Guardian“ komentuoja:

„Berlynas yra tik viena sala, ir niekas negali pasakyti, 
kaip ilgai nepriklausomas socializmas gali ^existuoti ne 
rusų Berlyno sektoriuose. Del šios priežasties vakarų 
pajėgų vyriausybės yra priverstos intervenuoti. Be jų 
pagalbos per šiuos kelis mėnesius, kurie mums gresia, 
demokratinė mintis Vokietijoje bus palaidota.“

„Der Kurier“ Nr. 61
Berlin, den 24. 4. 1946. z

ANGLOAMERIKIECIŲ KOMISIJOS PALESTNOS | 
KLAUSIMU RAPORTAS

Palestinos klausimui išspręsti angloamerikiečių 
Komisija paskelbė savo raportą, kuris vienų laiku pasi
rodė A. J. V. ir D. Britanijos spaudoje. Šitame raporte 
yra tokios tezės:

1. Visi Europos žydai negali tilpti Palestinoj todėl 
jiems reikia ieškoti vietos kitur.

2. Komisija siūlo 100.000 žydų, nacizmo ir fašizmo 
persekiotų, tuojau leisti į Palestiną, jei galima, šiais 
metais.

3. Palestina neturi būti nei arabų nei žydų valstybė, 
bet joje turi turėti vienodas teises ir žydai, arabai ir 
krikščionys.

4. Kol žydai ir arabai Palestinoje nesugyvena, ji turi 
būti valdoma J. T. O. mandato teisėmis.

5. Kol Palestina nebus suverene valstybė mandatinė 
valdžia turi joje žydams ir arabams ūkio, auklėjimo ir 
politikos srity statyti vienodus reikalavimus Reikia žydų 
ir arabę gyvenimo standartą suveienodinti, nes iš nelygy
bės kyla antagonizmas.

6. Iki mandato įkūrimo reikia Palestiną taip valdyti, 
kad žydai būtų įleidžiami bet nepažeidžiant kitų gyven
tojų sluogsnių teisių. Komisija negali pasiūlyti augščiau- 
sios kvotos žydų emigracijai, nes dar daug faktorių yra; 
nežinoma.

7. Žemė turi būti laisvai parduodama ir nuomojama 
be atodairos į rasę, tautybę ir tikybą. Smulkių žemės« 
savininkų ir nuomininkų interesai turi būti respektuo
jamu

8. Anglų gyvenimo standartui pakelti reikia reformu
oti žydų ir arabų mokyklas ir įvesti privalomą pradžios 
mokslą.

9. Stambios žemės ūkio ir pramonės įmonės turi būti,
planuojamos su Jewish Agency ir suinteresuotų arabų 
valstybių sutikimu. •_ 4

10. Pagaliau žydams ir arabams turi būti išaiškinta, 
kad kiekvienas bandymas grąsinimu, smurtu ar nelegaliu, 
ginkluotų jėgų formavimu priešintis šitam projektui 
bus energingai užgniaužtas.

Komisija mano, kad Jewish Agency tuojau turi vėl. 
imtis priemonių teroro aktams užgniaužti ir netoleruoti 
nelegalios emigracijos, palaikant įstatymus ir tvarką.

Komisija tarp kitko nustatė, kad vokiečių užviešpata-' 
vimas žydų skaičių Europoje sumažino iš bemaž 10 mil., 
1939 m. iki 4 mil. 1946 m.

Belgijoj 1939 m. buvo žydų 90.000 o 1946 m tik 33.000 
Vokietijoj 1399 m. buvo žydų 215.000 o 1946 m tik 94.000 
Prancūzijoj 1939 m. buvo žydų 32.000 o 1946 m tik 180.000 • 
Graikijoj 1939 m. buvo žydų 75.000 o 1446 m tik 10.000 
Holandijoj 1939 m. buvo žydų 150.000 o 1946 m tik 30.000 
Jugoslavijoj 1939 m. buvo žydų 75.000 o 1946m tik 1L00O 
Austrijoj 1939 m. buvo žydų 60.000 o 1946 m tik 15.Q00 
Lenkijoj 1939 m. buvo žydų 1.350.000 o 1946 m tik 80.000 
Rumunijoj 1939 m. buvo žydų 850.000 o 1946 m tik 335.000' 
Sovietų Sąjungoj buvo žydų 3.350.000 o 1946 tik 2.665.000 
Čechoslovakijoj buvo žydų 315.000 o 1946 m tik 65.000 
Vengrijoj buvo žydų 400.000 o 1946 m tik 200.000

šis raportas arabų pasaulyje sukėlė tiesiog audrąt 
streikus, protestus, grąsinimus. Žydų spauda patenkinta 
100.000 jų tautiečiu įleidimu, bet nepatenkinta kitais 
raporto punktais. Viename straipsnyje rašoma, jei arabai 
tuo projektu nepatenkinti, tai dar nereiškia, kad žydai 
juo patenkinti.

"ATŽALYNO“ LEIDINIAI
Weilheim/Te<fc leidykla "Atžalynas" išleido keturių 

spalvų Vytį ir pašto atvirukus su Lietuvos vaizdeliais. 
Taip pat iš spaudos išeina keturių spalvų, vidutinio 
formato Lietuvos žemėlapis ir nedidelis, gražus, me
nininkų paruoštas propogandinis Lietuvos vaizdelių al
bumas su paaiškinimais anglų ir lietuvių kalbomis.

Vyties detali kaina 4 RM, atviruko — 0,30 RM, 
žemėlapio ir albumo po 5 RM.

Kolonijos ar mokyklos norinčios gauti žemėlapių 
didesnį egzempliorių kiekį, prisiuntusios savo adresus 
leidyklai susipažinimui gauna po vieną egzempliorių 
nemokamai. Adresas: "Atžalynas" (14) Weilheim/Teck 
Obere Grabenstr. 7.

MUSŲ VILTIS-Iietuvių kultūros ir informacijos laikraštis. Leidžia Spaudos Darbuotojų Kolektyvas. Redaguoja - Redakcinė Kolegija Atsakomasis redak-, 
torius - K Romanas Klumbys. Redakcijos ir administracijos adresas; Fulda, Lietuviu Stovykla, Moselstrasse, namas 1L Redakcija ir 
administracija priima interesantus darbo dienomis: 10-12 ir 14-16 vai. Paskiro numerio kaina Rm. L50. Spausdinamą spaustuvėje Parzeller & Co. vormals 
Fuldaer Actiendruckerei, Fulda.
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