
PROGA

Uatuvcs^.
V Nations tnfc į 
b Ni.Maivydo ■; 
\ Blbllotek* |

' Ks

N/7 26...
J.U

Salzburgo - Gla še nba cho'..Lietuviu Kolonijos Laiku.
1946, balandžio 60 d.

II '77

Yra daug,gražiu švenčiu metuose, tabiau 
-sna jų nėra taip pakiliai švenčiama Lie- 

f tavoje -kaip Velykos. Nei viena giesmė taip 
I ne sujudina žmogaus sielos, kaip šaltoka pava< 
šerio rytą visų nuoširdžiai giedame J^Lirksoa 
diei^i p . Ir ištikruju^ Velykos, c i_e kuri ki
tą šventė pralekia tiek savo gilia pro me, 
tiek bažnytiniu apeigų turtingumų, tiek savo 
grožiu. Velykines apeigos, išlikusios dar iš 
'pirmųjų krikščionybės laiku, ju misticizmas 
ir žodžiais neišpasakojamas, tik pajuntamas 
gražus patrauklumas darydavo tai, kad kiekviė% 
na Lietuvos bažnytėlė 1 e gale d ay.o sutalpinti?-^,., 
susirinkusiuju Velykų išvakarėse ir ankstu itytia.
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Velykos, atrodo, Lietuvoje buvo iškilmingiau 
švenčiamos negu kitur. Tas -buvo turbūt dėl to , 
kad jos primindavo ir mūsų tautos prisikėlimą. • 
Statydami tautos laisvės p'amirklą, pasirinkome ne 
kurį kitą pastatą, bet Prisikėlimo bažnyčią.

Per šventes, paprastai, mėgstama pasikeisti 
sveikinimais , linkėjimais ir pačias šventes pa
lyginti su buvusiomis. Prisiminus pereitas, irgi 
tremti ui ų Velykas ir paėmu-.ą šiene times, pastebi
me nemaža skirtumo. Pernai šiuo metu buvo lyg ir 
daugiau vilčių - karas ėjo į pabaigą ir skaičia
vome dienas iki išvadavimo. Šiemet 'gi ,kad ir 
būdami laisvi, stovime dar prieš labai didele ne
žinią, ir ji' dienomis gal neišmatuojama:;

'Antras širdį slegiąs sunkumas , kurį, deja, 
tenka ir šiandien minėti^ kaip labiausiai'užsto
jas švenčių giedruma tai musų nedidelėj kolonij 
joj, ‘paties likimo draugų tarpestoka meilės ir 
supratimo vienas kito. Nėra žodžių skausmui iš
reikšti, kad daug mūsų tarpe yra tokių, kurie sun
kina tremtiniu dalį savo intrygomie grasinimais 
ir'kitais veikiamais. Kad tai teisybė , suskai
čiuokime, kiek aplenksime durų Velykų ryta tik sa
vo barake nešdami šventiškus sveikinimus.'

Nuoširdžiausi Velykiniai linkėjimai: meski
me pagali iu tamsybės darbus, vardan Lietuvių tau
tos bendros gerovės užmirškime asmenines sąskaitas, 

vo suklydusiam broliai, lygiai kaip 
iš jo turim gauti atleidimą. Bukime 
1 gražesnės tautos ateities, kurios 
ikimės iš teisingumo, bet pridėję 

.Tanką prie širdies prisipažinkime, kad nesame ver-. 
ti- Te Kristaus Prisikėlimo minėjimas atneša ir 

prisikėlimai 

r

.ajį raugą, kad bū-
tumė te naujas įmaišymas, taip
ners ugi n ti. Juk mūsų Velykinis avine Hą Kristus; 
jau paaukotas® Taigi, švęskime šventes ne seru xx 
raugu, re piktenybės ir nedorybės raugu, bet re - 

e tikrybės ir tiesos duonai • .
Q

Viešpats .žino ,išiaix.tingų ja .įnirtis, kad jos 
los- • ' *.

M
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Velyki n i a. i . tf v e j k i u i m a j
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UNRRA direktoriaus p, (bllion pareiškimas ir sveikinimas 
stovyklos gyvento jams; . . /.

UNRRA direktorius p. G-ullion stovyklą komendantams pareiškė, 
kad po to, kai iš stovyklos ’išvyko, kaikurių tautybių byventojai, o dt. 
vyko pabaltiečiai , stovyklos moralinis ir' k uitūrini s' gyve v. foną s ftyrni 4-1 
pagerėjo. Tai pasiekta tik darbu ir pastangomis. Šiuo metu Glasėnbą- 
oho stovykla yra iš pirmųjų vijoje.. Austrijoje. P, direktorius linki 
džiaugsmingi Sv. Velykų, ‘o po švenčiu vėl visomis jėgomis stoti į dar
bų. Jis tikisi, kad kitais metais Velykas švęsime namie.

• . • —oOo—

Nuoširdžiai sveikinu visus tautiečius Austrijos Lietuviu Tary
bos vardu.

. Svetimoje padangėje suskambėję^ Prisikėlimo aidai tebūna savo
sios Žemės Prisikėlimo preliudas.

Kun.Peliksą s Gureckas 
Austrijos Liet; Tarybos pirminink

--oOo—

. Jau švenčiame ir antrąsias Velykas toli nuo savo brangiosios 
tėvynes, artimųjų bei gimtųjų namų. Šiandienų mes kantriai nešdami 
savo vargus, nepamirštame ir tėvynėje likusiu brolių^išblaškytų Sibi-, 
ro tundrose tautiečių ir ne dėl savo kaltės atsidurusiu belaisviu sto
vyklose. ' . • ■ ' ;

Komitetus linki visiems.savo tautiečiams sutikti ir-praleisti 
jaukiai Sv. Velykas , o'.savo dvasinėmis vertybėmis dar. daugiau pakil
ti, kad tarpusavis vieningumas" , kultūrinė pažanga ir geras lietuvių : 
vardas dar daugiau pakiltų. Tuomet ir mūsų vargui būtų lengvesnių ir 
griže i Laisva ievyne būsime jai naudingesni.

Jrnt. Skėrys
Salzburgo Lie t.Komiteto pirm.

--oOo—

Glasenbacho' stovyklos lietuvią-komendontĖ sveikinimai. ' '/

Sveiki,- eulauke,'>Sv.Velykų? ’ x '
t Nesd-.mi sunkią benami ų-_. dali- ir Šventes pergyvename nepilnu y 

džiaugsmu. Savaime kyla ’tėvynės vaizdai j ar timie ji,pažystami. ' To.'ne- •• 
tekus, visą tai skaudu pergyventi.'Ir ne vienas del to nusimena y '•

' . Tačiau olų švenčių esmė.ir yra;te, kad mus skatina, kilti iš-ne
vilties ir skausmo,. Tai ir turime mes'padaryti; išsivaduoti iš savo 
asmeninių interesų^kurie skaudžiui • liečia kitus, kratytis savo ydų. .Pa
sikėlė^ prie aukštesniu vertybių, pajusime pasitenkinimą, kuris telydi.; 
mus ne tik per švente^.be t ir po jų.- Tada lengviau bus gyventi, ben
drauti, ir visa tai mums suteiks daugiau laimės vilties ir noro dirbti.

J R.Šiaudikie.

3



4 ; M‘..U S IJ Ž I N-I O S ■ /'X?/- . ' • Nr.26

G-Iasenbacho stovyklos Lietuviu Moterą;; Ratelis Velykų 
švenčių proga sveikina visus stovyklos gyventojus linkėdamas kuo' 
gražiausiai praleisti Šrisikelimo šventę. 'Perduodamas savo nuošir
dumo jausmus, reiškią viltį, kad teisingumas prikels ir musu Tėvy
nę, į gyvųjų tc;utu tarpa ir tuo pučiu įkūnys piūsą didžiausia troš 
kimą'- grįžimą tėvynėn- * "

O.Siuudikienė.
Moterų ratelio pirmininkė.

--0OO0— '<■

.padėka • ; -

Salzburgo lietuvių. Studentu Atstovybė, surengusi 19’46-4.14 
religinės muzikos koncertą, laiko garbe padėkoti programos dalyviams^ 
P-P- smuikininkei Irenai Motiekai tieaėi-,...-?vauno Vaftst.Teatro koncert
meisteriui Matiukui, Kauno Radiofono koncertą. ą;Motiėkaiciui, konce 
akomponiatoriui pianistui Antanui Lakui ir Mozarteūmo klausytojui te
norui J.Andriukaičiui- Be jų, koncerto rėmėjui Salzburgo Lietuviu Ko
mitetui, Grąžo ir Salzburgo‘studentijai ir Glasenbacho Liet.Koloni- 
jos gyventojams ,0 ypačiai p-p- Vladui ir^Vytautui Babkevičiams, St. 
Jankauskui, Ing. VI. Staškui, Jonui. Sergauoiui,Ir.Skvsrenavibiui ir 
Vincui Stanevičiui-

Vyt. Ant. Bambrava 
Salzburgo Liet, Stud..Atstovybės 

pirmininkas
--OOOO— ' ■’ ’

padėka

Spaudos darbuotoją kolektyvas terri’a vieša .padėkos žodi p. 
Antanui Stonkui sutaisiusiam vMtotorių. ‘

—0OO0—

Padėka

f. Vl.Bačkevįciui už.didele piniginę auką nuoširdžiai dėko
jame. ' ■

7 ' - - Salzburgo Liet.Komitet. s

__ 0OO0__  : ‘ •- . ‘i- - ■ ’

P u' d ė k a ; . . • ; '

. . Glseembaoho pradinės mokyklos vardu dėkoju, p. Juliui Gudei 
liui už nupiešta ir mokyklai padovanota Lietuvos žemėlapį. '

Mokyklos Vedėjas
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Putinas

PAVASARIO SAUDU

Kaip akys po verksimo nusišvietė dienos. 
Pavasario saule - viešnia nuotaikinga’: 
Nei sprogstančio džiaugsmo,nei žydinčios 
Gėlių, pumpuruose jaunatvei ’nestinga.

Išeik tik i lauką,kur didelis vejas 
Kvapia šiluma tave 

jau nebžinosi, 
kam savo lūpasIr

'am siela tau.svaigsta

ir eisi per žydinčias pievas,Tik eisi : _
Aidais šimtnstygiais dūzgenančiu plotu • 
Gal pamiršto draugo,gal sutikto žvilgsn 
Gal Įsu kiamos meiles tu eisi ieškotų?

Platumas ir laisvė erdvių spinduliuotų, 
Kaip bitę,žieduose t.-v-ne paskandys,- 
Ir gersi apsvaigęs neilingęji džiaugsmą 
Pavasario saulės laimingas svetys.

IDA

Iš knygų,
Nors mokytas ilgai,aš melstis nemoku 
Nei Dievo prašyti,nei Dievui dėkoti, 
Parpuolęs ant kelių,
Nemoku.

bet esti —
Bet esti tokių'valandų ypatingų,.
Kada nežinai nei iš kur,nei dėl ko
Krūtinę užplūsta toks giedras’. ramumas 

■■■., ir toks palengva j in. is, kad neljų.c.iomis
Kartoji. tų vienų vieninteli^odų:“ 

~ ~ Viešpatie, Viešpatie, Viespąfnte. .. ...
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ĮRAUK LIK BELAK 0 R00 SEVELT

v §lų metų balandžio 22 d. visas pasaulis mi nėjo di
džiojo Amerikos prezidento ir apskritai view didžiausio šią ląk\v po
litiku F. D; Roosevelto metines mirties' sukaktuves.; Todėl’dera ir m ūmų 
velionį-'pagerbti ir prisiminti. '

' F. L. Roose'veltas gimė 183g m. Heyde park New Yoj/fc
valstybėje. Tai vienturtis sūnus- Jo tėvas buvo dvaro . savininkas. • 
Auklėjimas ir sunkus.pergyvenimai jį paruošė didžiajam uždaviniui.Bu- ' 
damas trijų, metų, atsidūrė užsienyje. Bar berniukas būdamas puikiai 
susipažino su Europa ir greitai išmoko labai gerai prancūzu., ir vokie
čiu kalbas. Baigus gimnaziją, studijavo teises mokslus New Yorke Coltun 
bijos universitetą. Gavęs diplomą, korį laiką advoka tavo.

v Bemokratą partijos vadai gana anksti pastebėjo,
kad sitas jaunas ir gabus žmogus^ateit^jė gali būti žymus sanatorium. 
Todėl 1910 m. f turėdamas vos trisdešimt metą, jau buvo išrinktas 
sonata. Jaunystėje pasirėiskės palinkimas prie laivyzinkysteė turėjo 
ypatingos progos pasireikšti, kai jis buvo paskirtas sekretoriumi 
laivyno ministerijoje. Tapes šioje mini eteri jo je Įtakingu žmogumi ir 
'feliau užėmęs- vadovaujamą viet^., jis stengėsi sukurti stiprų,laivyne. 
Kai 1917 m. JAVįstojo inkarą salia sąjungininko., jam buvo paskirtas 
labai svarbus uždavinys - pasirūpinti pagaminti mimą užtvaras ir Lai- 
vrųmedžioto jus.

292Qn. demokvjtp. partija, kuriai jis prixlausė 
jį. pasiūlė savo kandidatu užimti vice prezidento vieta. Tada jis išėjo 
is laivyno minis-te^ijos„ irnorėdamas laimėti jam skiriamą^ tarnybą, 
pasakė apie 8 00 kalbų. Nors ir -labai augo jo šalininką skaičius, viks- 
delto rinkimus tąkart laimėjo respublikonai. Tuomet j iš pasitraukė iš* 
politinio gyvenimo ir dirbo savo tiesiogini usrba- teisininko. I92I m. 
ji ištiko šlaunies paralyžius ( negalėjo paeiti)* atro.de, kad z.et gre«iQ 
mirties pavojus. Padėtis pamažu gerojo, nes .Hoosėveltas nepaprastai, 
tiesiog su:kiši įsivaizduojamai tikėjo, kad pagis, Taip ir atsitiko, 

Nors visiškai gal'ir nepagijo- • ■
No 1924 m. jis pradeda aktyviau dalyvauti vi suome.i.- 

niam gyvenime., tapdamas įvairių institutą bei kitokią moksli iii ią' 5 etai-. 
gą, pezidei.tu. . 1925 ei. vėl gijįfta į politini gyvenimą ir 1929 m._ne pap
rasta daugybe balsų išrenkamas Nąz/ l'o !ko gubernatoriumi. _jūo būdamas 
ji s • atliko visą, eilę darbų, kurie žymiai prisidėjo prie žmonių-gyvenimo 
pagerinimo. .*• ' <■ ..;-

1952 m. demckrytu partija vėl ji pasiūlo savo 
kandidatu bet si karta jauprezidento vietai užimti- priėsrinkimiiiėse 
kalbose R.oo^eveltas prižadėjo, jei jis bus išrinktas prezidentu, imtis 
visų galimų ^priemonių pagerinti tiek Amerikos, tiek viso pasaulio zmo- 
^1^ gyvenimą. Ir iš tikrųjų,• 38 valstybės ( is 48) jį i^riiJco prezi
dentu; Juo jis išbuvo be pertrauko- ligi savo mirties ( 4 karMs perrink 
taš)’ •

6
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r . v Vąliionis buvo giedrios nuotaikos, jautrios šir
dies ir malonaus budo žmogus. Jis kiekvieną žmogų sutikdavo s.u šypser 
na. Net jo politiniai priešai gal ne kar tą nepritardavo jo vedamai pb
11 tikai, befc- jo paties i^eapkęsti negalėjo; Be galo mylėjo, savo šeimai
( turėjo 4 sūnūs ir vieną dukterį). Kai kuris ners i^.vaiku ilgesniam 
laikui is namą, išvykdavo, tai kiekvieną savaitę reguliariai jam rašy
davo laišką. Kalėdų svenėią visuomet visi susirinkdavo. Rooseveltas 
pats mėgdavo jiems parengti Kalėdą medį. ./.•••' '

Kaip kiekvienas žmogus, taip ir jis turėjo kele 
ta silpnybių. Pirmoji jo silpnybe - tai nepaprastas pamėgimas rinkti 
pašto ženklus. Visaxc jo rinkinys vertinamas apie viena mil. cįįeriu.- 
Idomaudamasis kiekvieno ženklo valstybes geografija ir istorija',' jišk--' 
taip puikiai ir smulkiai Žinojo daugelio valstybių geografiją, kad. 
net geriau kartais už savo generolus ar admiroslus. Antroji jo silpny . 
be tai rinkimas laivų modelio, kurių jis turėjo didžiausia rinkinį. 
Be to, pažymėtina ir * tai, kad jis labai mėgo keliauti, jis is vism 
Amerikos prezidentu jis yra atlikęs ilgiausią kelionę. ■ ■■ ■■ ■

. Ro.ose^bltas yra didis Amerikos ir draugė viso -p/
pasaulio žmogus. Jo. vadovaujama Amerika viena Laimėjo karą su japonais*- 
ir drauge su su jungininkais nugalėjo Vokietija^. Jis pajėgė ^sustabdyti 
galėtume psakyti net pasalinti, kilusį pries keliolika petą ekonominį':

■ krizį- Jis.daug daugiau labai^. audingą pakeitimu padare Amerikoje per*
12 metų, negu buvo padaryta iš viso, per 150 Amerikos gyvavimo metu. ’

Roosevelts yra.ne tik ištikimiausias tarnai 4^ 
laisvos^ dideles ir demokratinės Amerikos, bet ir nejpavargstas kovo
tojas uz galutinį laimėjima, teisingu ir taikingu budik pertvarkyti pa 
sauįį. Jis visais galimai snūdais stengiasi išvengti karo tiek su vo 
kiečiais tiek su japonais. Vykstant karui, jis drauge su Churchiliu ir 
vėliau .su Stalinu turėjo keletą konferencijų.-Visose jose be kį.i)u klau 
simą dažnai buvo planuojama, kaip laimėti taik-ą ir užtikrinti žmonėm '. 
geresni gyvenimą. Ir prie UliRROs įsteigimo Roos'eveltas yra labai daug 
prisidėjęs.' JisVroško, kad visos tautos butu laisvos ir turėtą žmonis 
kas sįlygas gyventi. Nenuilstamai kovojo už demokratiją. Ypač a t si-/ 
miltini 1o suformuluoti 12 dėsniu Žmonijos gyvenimui' tva'rkyti. Labiau ; 
sial is ju mums artimas yra tas. Kad kiekviena tauta, tiek didele,tiek 
net ir pati mažiausia, turi atgauti pagrobtąja nepriklausomybe.

Todėl nenuostabu, kad kai sis.didysis vyras mi
re, ne tik Amerika, bet ir visas pasaulis giliai liūdėjo. Gal ne tiek 
del to, kad mirė,(viena kartay mirti reikia), bet kad per anksti, palik. ... 
damas pasaulį didžiulėje netvarkoje. Atrodo, kad nesuklystame many
dami, jog jei jis dabar butą būvąs gyvas., ki taip atrodytu pasaulio Tai 
kos reikalai, gal net kitoks būtu ir musu likimas. Bet tvirtai tikėkime 
kad jo skelbtosios Žmoniškumo, pėkenciąmcr gyvenimo ir demokratijos ide 
jos ras atgarsį žmonijoje ir ja^ išves is klampią ir skausmingą ke - -

+ + + ’ . ' ■

' Centrine Lietuvos Biblįoteka, anksčiau buvusi 
Kauno žydu banko patalpose persikėlė i Prekybos ir Pramones Romus. 
Bibliotekai tebevadovauja Juozas Rymantas.
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; • Adolfas Markelis -. • . •

' ;av it z i t ,a s y ••,- ?• '• ■

: . ■-Siardie'x bii tinai turiu nueiti pas':jas,-• sakau Pra
nui, sakuodamas prieš veidrodį plaukus-, - jos .miega gonkose’. •

-Bet kaži.... • '<
; ■ “ .Eitam, nebok koks! Kaktiš pasakiškai puiki, užte

kąs raenulis. . • ’ ‘ '
. .. '■ \ - Meiulis, tai menulis, bet motina,..' ■

; 7 .Tai kas? - padrasin u ji,-motina miega .kambary.Mes įeisime labai'tyliai, paris versime taip pat-,-;.* Tada pri si kelsim jng ir eisim pasivaikščioti.- :
. ■ - ' Tačiau mos dar nesiryžtame išeiti. •..■■■

, ■-T .Gal ryt, šiandien nesinori, kalba pranas,galvodamas 
apie gonkaa. ’

' .- Ąs tai nelabai, bet jei tu, tai gal...
— Tai gal ir aš... nelabai.

. \ ■ Abu. Jaučiame , kad ne laikas vakaroti,-kai visi miega, 
tačiau, kur dėsi- laiką, kai miego nesinori, o birželio-naktis/šventva
giškai atsistojusi priešais langą,vilioja iš kambario. '

-O kur dėsi t laiką?-juokiasi 'birželio naktis- -argi 
negirdite,kaip lakštingalos mylisi ? argi nejaučiate, kaip mėlynakis ’’’ 

: dangus myluoja tamsiaveide žeme? • ''
_A • ' ■ ■' Mes, stovėdami prie lango, klausomės, kai p myli si

lakstingaloš, kaip myluoja žydrasis dangus tamsiaveide... Tai birže
lio pasaką, kuri stumia mus iš kambario į tolumas. ' •

. ■ :• ' ' • ' ' -Eime, Pranai! /■ . • ■
-Eime!

xxx ’ • \ . ’■
Prie namo kertės mes sustojame. .•
- (iri zkime atgal, nors. ... - šnabžda ausin Pranas.' .
Einame tylus, klausydami švelnios birželio pasakos.

Iv pasaka gi! Tokia tik pu jūgliei gali pilnai suprastieji gražesne 
už visas senutės pasakas apie užkeiktą pilį ar apie stiklo kalne mie
gančią koralaitą.Senutes kitokiu ir nemoka. 0 šias pasakas seka tiki ge
gužes ir birželio naktys.;

Kai mėnulis . atspindi nuo gonkų sviesa-i musu 
akis,, Tranas sujuda;

Jau.
y J.■; Tas pjau1! ; aiškiai sako, kad mes esame prie gonku^ 

-Grįžkime atgal, nors... - nervinasi Pranas. .
, -O tai_. tau, Jadvyga l-'-TIek kelio ir vėl atgal? Kas bus, >tas.. 7

Mes juntame, kad birželio pasaka nugalį musų nerystu- 
ma^ ir. .-baise, jei kas mus pastebės,', bus kalbu visam mėnesiui j įl> Auoko 
žmonėms bus, bet toji birželio pasaka rural! visko,ir tyliai praveriu 
gonkų duris. . . -

<
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-. Eugenija, tu? - sulaikau alsavimą. .
. Mėnuli S [>a--sislepia .užu.; pušies, kūbio s ,še.sėlis-..-

krinta'ant gonkų, pripildydamas juos* tamsa.’ Lovos ir staiiukaąsu ge
liu, vazonėliais aptemsta.' Moteriškas veidas įgauna tokiustbruožus, iy 
kurią sprendžiama n ji gąli turėt penkia sdešimt/.o gal ir-daugiau me- 
tu. Tokioj šviesoj .gali išskirti tik .jauną ir sensterė juėi veidą, tik, 
gi*nk Dieve, ne vardą.' ■ . ” ’

• ' r Eugenija, - šūkteria garsiau, kad net Pranas.^ .
krūptelia, ir už kraštelio, patempiu antklodę-. ’ •'

■ -Leonardai, tau bloga aut šieno? ateitiepia^ 
moteriškati.-balsas7, kokiu kalba jau gerokai senšterėja žmonės, ypač \ 
moterys. . ’ ' . ' '■

‘T’;. ’■,/ Męy : jau toli, nuo stiklįnią gonku./' paoi oj. pamiš
kėj; .š;/;;- ’ '• ■'

’f- - Tai. kergi jos? - klausia .uždusęs Pranas, nosinę
šluostydamasis nuo kaktos sodrą prakaitą, kure mėnesio, šviesoj •spin
di, -lyg .mažyčiai’ žiburėliai, priduodami Pranui iškilmingumo.- •'

■..'.'-i. - .Depataikėm, - atsidusom abu.
, - . Sis Įvykis' užslopino mumyse birželio nakties pa

saką, kuri į lyg kokia paprasčiausia proza būtu. Ir tas mėnuo jau' nebe 
tasg, ges-iau ,- . Pad’nešviestų, ir iaktiš jau sudrumstu.

- 0 jei pažino, kas tada? - klausiu Praną. t
- Nezira.u, - atsako jis, nesugalvodamas lieko 'ge

resnio.

XXX

Vis dėlto kitą diena ryžtamės nueiti pas jas.
Gonkuose ’ prie staliuko sėdi Eugenija ir Valė. Pirmoji kažką siuvinė
ja, antroji skaito, matyt, labai■ Įdomia, knygą, jog, mums Įėjus, dar ne 
tuoj atsigręžia.

- Labas vakaras, - pasveikina® abu su Pranu, ku- 
Tia veidai žymiai parausta, ir nesimezgė kalba. .

Šiandien jis keistokas, tas Pranas/ nedrąsus, , 
Lyg penkiolikmetė, ir varžosi, kad net koktu žiūrėti. Pažvelgia jis 
X palubę- Ir Valė, pakelia akis, lyg ten tikriausiai kažkas paslėpta 
būtą. Jis galvoja,^kad merginos vi/ka^ žino, ir, nenore .lama s išduoti 
saves, žvalgosi 1 salia ar 1 gonku kerčią, 1 tą-vi e tu > kur lenktinis - 
rėmas is aštriai stataus kampo pareina ^.apskritumą. Taip žvalgosi’tik 
jauni nusikaltėliai, pirmąkart 'nusikaltę, galvodami, kad nusikalti-. ’ 
m'as visiems paaiškėjo. Tokiu jautėsi ir Pranas, Labiausiu jis nepagei* 
.Sauja motinos, kuri šiuo metu kąžką’krapštosi -už sienos, kambary. Gir- • - 
dime jos lėtus žingsnius ir bildesį, Koką sukelia metami i kampą kocė- 
lai7 ne kas kita, -is bildesys nėra mums abiams malonus; Jei merginos 
jaučią apie vakarykšti mūsą vizitą, tai dar nėra t^jp baisu, bet jei 
leis pati liudininkė ir dar pasakys- "Jus vakar baldojotės, ponai’1, . • 
tai geriau nebūtume šiandien atė ję. 0. ji, ją motina,- 'gali taip-pasakys , 
ti. Bet jei ateitume po savaitės, tai mūnuų iieatėjimas- sukeltą, joms 
įtarimą, ypač motinai. Tegu pagaliau’jos viską sužino- vėliau fees pa- 
tyš viską joms iš pa sek ošime, -be t gi k a, motina’apie mus galvos? Jdd geru • 
tevąvaikai naktimis nefįvalkioja. . ~ ’
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—į - ? * . •■ • . • - . ’ -

Tat) metu įeina motina, neš d amo si . su. syylm. šva
rią baltiniu glebįi- Mes dar nespė jam^pąsįsveikinti., ’kai merginos garsiai 
nusijuokia.- Taip juokiamasi-/kai nėrimą' .kąįorąįmantraus papasakoti: 
tai parengiamasis.- juokas, f pries pasako jant nepaprastai juokinga, atsi-' 
tikimą/- kurs juokingesnis pačiam, pasakotojui,:?kąĮp-kįausytajui. Męš gi 
visiškai nesi juokiam, -bet klausiančiomis, akimi š žiūrime į merginas: ko- 
gi jos juokiaei; ar tik ne iš mūšą?:• •• •• , j

, ’ Praras visai, sugniūžta.lyg jį būtą slėgusioę
gonku lubos* į kuris šiuo metu jis žvilgterėjo, lyg jį butą, slėgė.s yi- 
sas kabarys ir aplink ūma. Jo prislėgtos nuotaikos ir mane užkrečia,, kad 

.nežinau nei kaip pradėti kalbą,- nei ką sakyti. Padėtį pataisą Eugenija:
- Tamstoms gal ir keista, iš šalies žiūrint, 

kad mes taip juokiamės* Bet kartais ima ir užeina toks kvailas, kaip
• šiandien, juokas* Mes su Vale visą dieną,juokėmės. v

'■ - Bei ko/ gi? - atitraukęs žvilgsnį nuo pasta
lėj gulinčiu moterišką baltą batukų, paklausia Pranas,

‘ % - V aka r w naktį' pas mamą buvo -jauniki ą, - links
mai jos čiauška:-kažkoki du nepažįstami. .. . ,
' Pranas pakelia galvą ir lengvai/nusišypso.

- Vakar su Vale mes buvom išvažiavusios į An-
tanavę, o mūsą lovoj gulėjo mama* Taigi, ateina du.naktibaldos, dar kaž' 
ką. prašneka ir patempia mamą už antklodės. Kas tokie gulėtą būti, kaip 
jūs galvojat? •

- Tai tikrai nerimti žmones- jau beveik linksmai
susidomim ją pasakojimu* . ; .

: - Mama pagalvojo, kad musvLeonardas^ kuris mie
ga art šieno; sako, jam bloga ten miegot, tai grįžta į kambarį. Bet pa
sirodo, kad ne. Mama tuoj atsikelia; išbėga' į lauką; o ją jau nė dvasios, 

pasakoja Valė, pasidėjusi knygą aut keliąi - gal pavogti ką norėjo?
- GaL-Huabe jo ja Praras.

. . - Visokią šiais laikais pasitaiko, - jau visai
linksmi dalyvaujam pasnekėsy. .

- Geri žmonės naktimis ne sibala do s, - įsiterpia 
lyg šior- tylėjusi mbtiha: - greičiausia bus kaimyno piemenys* /amate, .

. kaip anądien Leonardas parsinešė patroną, tai ir_sus-igunde vaikai.
J- ■ ' . - Piemenys^ ■ paskutinės rūšies, - pritaria inan
mirk sėdamas Pranas? u vaikai, tikri vaikai.... .;

- G-eri’vaikai, kad išdrįso tempt antklode. Teguą
• man jie taip būtą pabandę, nežinau, ką padaryčiau .- ryžtingai kalba Valėz 
lyg tikrai būtą kažką nepaprasto padariusi:. - turbūt, užmuščiau.;

-j I?e, kaimyno piemenys taip nepadarys,“ čia sle-
’ piasi kažkas neaiškaus,-* po valandėlės ji priduria. k

Motina, .vi są’laiką sėdė jusi ant lovos, kraštelio, 
tik dabar susigaudo, kad tie vaikigaliai nebūtą išdrįsę, nakčia baladotis. 
Pa si aįr e t per duris - galėjo, bet.į.vįdą, gink. Sieve. Ji susimąsto,-lyg 
norėdama ką atspėti, lyg kokią senai, girdėta, mįslę, ar priežodį.-

■ - Aha * 3 kaip pėr sapnu, rodoę, girdžiu šaukiant:
; "Eugeniją!". Taip vienas iš ją saukė, - atspėjo mįslę, motina*:■ ' r.

4 . - Eugenija ? - visi nustebom* / : .;
? . . - Taip.,, -v. ?
į į-. Bet ;i s kur . jie: mano :vardą žino? ęusi domejiii. t
Euge ni ja *<. ’ • • • •' ’. . '.v • v- ‘ 'r : ’ ■ ••• ~

■ ■: : į- Jau dveji metai, kaip žinau-tavo, vardą,- nor į 
•rėdamas pasigirti; prasižioja Pranas* j..į į ' . t š n-

• - Kvaily a, - pagalvoju. .

10
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Sekundine tyla slegia mudvie ją picius, baisi 
tyla, po kurios sekt? smalsus juokas ir neįdomūs klausimai. Mergina

■ žvilgsniai dar labiau slegia mus, dar baisiau^ kaip sekundinė tyla.. 
,’Ir prasižiok tu man taip zloplai\ Tikra s’ žiogą s, tas Pranas!

X mus.atsigręžia ir motina y savo .žvilgsniu 
patvirtindama, kad miekay kitas tegalėjo daugiau baldotlė, kaip tik 
mes. Ji lengvai nusišypso, matyt, galvodama, kad jos dukterys kai ko 
vertos. .• .

x Du fenigu, kiekviena po viėn^- iš apmaudo
pagalve j. .u, žiūrė damas kiek ironiška šypsena. '

- Tai jus, tai jus, juis,-suardė tyia^smal-seš
mergintų juokas. .' •..■ ■ ■ ."1 ' '■ ..■■-•

Ją veiduose^ lygiai, kai p i v motinos,, spindė- 
■ jo smalsumo patenkinimas, savo vertes pajutimas, ir trupinėlis ir o ri

jom. Tą momentą jos atrodė beveik' laimingos. Jių linksma nuotaika buvo 
kontrastaa prislėgtai musu.jiu'otaikai, ypač Prano..,kurs vos neverkė. .

— Dar tikrai jūs pagalvosi!, kad.mes tie ne- 
• lemtieji vakaruoto jai, - gan rimtai bandau joms paaiškinti’:. - juk ne. 

gi mes'vieni žinom juste, vardus?
.Šie žodžiai skambėjo Įtikinamai. Jos nutilo.
- Tai kas gi pagaliau? . ' , • ■
- Visokią šiaią laikais pasitaiko. 0 granas

tai tikras juokdarys. Jis norėjo lsi.tikib.ti, .ar visos moterys taip 
smalsios. Tai mažytis jo bandymas, sąmojus,- jau visiškai Įtikinu 
mergaites. ; _

Ją veiduose dingsta-smalsumo šešėlis, ir pa- 
si d i ši avima s, ir juokas, ir ironija. Jos užgesta., lyg žvake, tik klau 
siunčios akys žvelgia ą mus, lyg mes žinotume tą paslaptį ir galėtu- •. 
me patenkinti ją mažyti smalsumą, Užtektą. -. tik paminėti bet koki 
vardą, kad butą jos vėl linksmos^ kaip anksčiau.. _ . -

Motinos? žvilgsnis, tik neseniai buvęs toks 
tvirtas ir savimi pasitikįs, tampa atsargus ir nereikšmingas. Tik
riausia, ji užmiršta ąvykljir galvoja apie baltinius, ar visi baigti 
lyginti. Ji atsikelia ir išeina.- '

Išėjus motinai, mes dar jaukiau su Pranu pa
sijuntame, net pradedam šaipytis:

s - Matot, kaip galima apsirikti, Įtariant vi
sai nekalta, zmogą.

/ - 0 mes kvailiukės manėm, kad tai jus. As tai 
ne tiek, bet ta, - rodė akimis Valė prie staliuko sėdinčia Eugeniją: 
-Ir kaip.mes galėjom taip lengvai, pagalvot. Labai atsiprašom.

- ■ - Prašom, Žinkteliąm su.Kranu galva.
■ . x ■ - j. - Bet ką jus .šaky tumėt,- kad mes ten buvome? .
- tyčiomis paklausiu merginas.

'.*■■■■ . - Labai užpyktame. ’ ■ .
. ~ O_buvomę mes. ■ ’ ą

-■ Jus!!! - 'abi merginos pašoko nuo Sėdžią:
- jus! ' '</’ ; ; ’ ' - _ • •

■ * A Merginos žvelgsimus, lyg X du nepažįstamus,
lyg .1 tuos nepažįstamus, kurie vekar nokt stovėjo prie stikliniu gon-t 

ką.svieS'iant menuliui. • ' : .

■ \ 1946; IV. 15.
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a.ą altine,-A p ž v a Į g a

■Artėjant svertams ir pelitinė padėtis kiek aprimo.Tie pavoju 
židiniai} i'« 1-et 3-§39 drama pasikartoti šiandiena konfe-;
tercijų'keliu kiek>aprimo. Toks vaizdas matomas Persijoje kai Sovietai 
pastebėjo kietą ali jautų laikymąsi ir pasižadėjo betarpiu*su Persais su
si t arimu, savo kariuomenę besąlyginiai * • ' ' • atitraukti iki gegužes
šeštos dienos. Užtat griežtai reikalauja, kad Persijos klausimas hfitn v ’• 

.galutinai išbrauktas is Saugumo Tarybos darbotvarkės. Ar su tuo reikala
vimu alijautai sutiks, o taip pat ar sovieto! savo pasižadėjimą ištil- 
ĄLs, tenka abejoti*. Persi jo jef kaip aiškėja kiekvienu atveju Sovietai 
stengiasi sudaryti sau giminingą rėžimą, tačiau tą alijautai’ mato ir tam 
daro kliūtis. -

Balkanuose padėtis nepakitėjusi ir politiriam atslūgimui temdin
si jų' nerodo. Dėl to< nesinorėtu tikėti, kad talkos sutarčių projektai būtu" • 
sudaryti iki balandžio 25 dienos, kada Paryžiuje susitiks ^didžiujų valsty
bių užsienio reikalu ministerial.

Ar Ispanijos klausimas ? kaip Lenkija reikalauja, bus žaugimo 
Taryboje svarstomas, sunku tikėtis, Mes tai butu Įžiūrima kaip i Sovietu 
aspiracijų patenkinimą,. ir drauge, alijantai susilpnintu savo' strategines 
pozicijas;.’ ' • ‘ . • . . '

Tolimuosuose rytuose $ Kinijoje ) padėtis artėja• urie žūtbūtinio 
sprendimo, kuris yra daugiau negu fekalinio pobtfdžio. Japonijos susirin
kimo rezultatai aiškiai rodo japonu tautos vieningume ir didžiausia komu- 
ilzmo nepasisekimą,kas yra šiuo laiku pasauliui būdinga.- '

Teigi , oriai pažinkime-, kad prisikėlimo šventei arte j art- nors ka
ras ir laikomas baigtu, bet vietoj palmės šakelės, dalis pasaulio*kelia 
grasinemti kalaviją.

A.S.
oOo

Kas sudaro Kauno universiteto mokomoji personalą

Kauna Universiteto mokoma sis personalas paskelbė atsišaukimą, •mer
kianti bendradarbiavusius su vokiečiais Lietuvius, po tuo bendro pobūdžio 
atsišaukimu pasirašė: profesoriai A. Purenąs, V.Lašas, J. Indriūnas, J .Kup
činskas, VnAošinskas,- a, Janulaitis, B.Abraitis, Joniukas, K.Baršauskas , 
B Sidaravičius,V. Vaičiūnas, K. Sl-eževičius,K. Grybauskas, J.DalinkeviČius,P. 
Mažylis,j .Sep .eskt-s; docentai A.Bistrickas,B.Klimavičius,R.llirones , J.Vii 
mantas, L.Kaulakis, S.Stulginskis, J.De^snys, Batautasy A-Grafrokas, C.Va- 
balevicius; mokslo kandidatus rM.Bąnevi.bius; vyr.dėpt. J. Stanaitis,J.Kaunas . 
L-Gė'-.stila jdiii^grud-s , N.liilenskis, KLabanauskas,T. Siurkuš, J.Mikuckas; 
Kumpikcs,. S.V.asauskas,, Barzda ,Kup±y s, C estui* evičius, P, KunkUlevičius, A* 
Rcsenbli.umas, Zubovas., Ėteiblys. .

■ ■ • r ’• OOO — ' • • ’

• - ’ - ’ ’ z ’ ' ’ . . . ■ ’ - •

. " . A \ « •• ' ' ■ i. •-
• ” ■ •’ Sunaikintas težinomojo Kareivio kepas -

AmerikcswFraug\s "siu metų, sausio 15 d, rašo: " Kaip praneša Vil
niaus radijas, kiekvieno lietuvis širdžiai brangus nežinomojo Kareivio ka
pas ir Laisves sįovyla Karo Muziejaus sodelyje Kaune okupantu Įsakymu li
ko sunaikinti,’’. ’ .
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IŠ Mfrstį. KOLONIJOS GYVENIMO

' ■ 
Mosi}., kolonijos ; svečiai.

Šią savaitę mūsų koloniją aplankė . . vysk.
V. Podplskis, Austrijos lietuviu Tarybos pirnd.nink.as kun-. F. Gu- 
reokas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotinis Austrijai doc. D 
Gruodis, ir kun. T. Žiūraitis.

’.Rekolekcijos ii? vysk. Podolskio apsilaųvkymas- -

Balandžio 1} ir 14 dienomis įvyko lietuviams rekole 
cijos. Rekolekcijas vedė Ievas T. Žiūraitis 0. p. iš Riėdo. Jo ug
ningi ir aiškūs žodžiai klauytojams buvo tikra dvasine paguoda.

Rekolekcijų proga kolonija aplanke J. E. vysk- V. I 
kis. Visus giliai sujaudino -Skscelėncijos ganytojiškas žodis, kur 
me prašė neatsižadėti gerų lietuviškų papročiu'-tuo. pačiu kataliku 
tikėjimo. * * . *

Austrijos Lietuviu Tarybos pirminiko pranešimas

Balandžio 17 d. Austrijos įietuviu Tarybos pirminin
kas kuru F. Gureckas Glasenbache padarė pranešimą apie Austrijos '. 
tuviu gyvenimu ir artimiausią ateitį. Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
visose lietuvių kolonijose kultūrinis darbas yra labai gyvas. žyme 

••• rių lietuvių menininku. kai p pianisto Kuprevičiaus ir Inšbruoko opt
■ - solisto Rūfienio pasirodymas sukėlė prancūzu ir austru tarpe dideli
• . gerejim.av. Spaudos kritika atstiepė nepaprastai teigiamai. Ki-to.se
• Austrijos kolonijose lietuviai taip pat užima pirmaujančią .vietą.

Salzburgas ypač išsikiria savo meno parodomis ir spauda.-Ekonomii 
Austrijos lietuviu gyve .ima s. nevienodas: Vienoje - blogas, Sfeyern 
ir Kaernten irgi nekoks, amerikiečiu ir prancūzų zonose vidutinišk 
nes prancūzų zonoje gyvenimo sąlygos tąĮp pat taisosi.-’. >. --.

■ -\ Organizacinio atžvilgio lietuviai susibūrė' i Komite 
.(amerikiečių zonoje) ir Lietuvių Sąjungą ( prancūzu ^zonoje-). Taip

, -• -pat- amerikiečių ir prancūzų zonose, veikia. Lie t ūvig ’Raudono jo Kryži
‘ skyriai, kurie- vykdo lietuviu šelpimo darbe.-'' < •

■ ' . • ' • . . -.--.Artimiausios ateities klausimu lieko-aiškaus nėra,
' emigracijos. Įstatymo dar'nėra* Kas, toliau bus - sunku pasakyti.

. » Gyvenkįm?ir. dirbkime taip# kad, širdyje, galėtume kiekvienas sau 
-j.'pasakyti:.-.aš esu pasiruošęr grįžti i tėvynę.» .

13
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• - Religinės muzikos koncertas . ■ •

* ' Balandžio 14 d. Salzburgo. lietuviu' studentų
atstovybė- stovyklos teatro salėje surengė religinės muzikos ko'noer 
tą,kuriame Salžburgo lietuviai muzikai ir Mozarteumo sutdentai: 
I. Motiekaitienė, (smuikas) . Alg. .Motiekai‘ls ( celo), P. Mažiukas 
( smuikas) J. Endriukaitis ( tenoras) ir A. Nakas ( for te pienas). 
atliko Bach, -Turtini, Haendel, Herubini, Covelli, Buschų Sybelius 
Thomas, Gounod, Možart ir Ifcako rėliginio turinio veikalus. Ypabiai 
gražiai .nustambe jo-Haendelio "Duo cantabile" ir Moząrto kvartetui 
s ui nstrume ntuotas ” Avė ve'n?um*. •

Maloniai- krito \ akis turinio ir. formos atžvil
giu. be priekaištu išleistos. programos, kukliai bet skoningai tris
palve, gėlėmis ir kun. P. Brazausko paveiksiu dekoruota scenai. Kon
certais, .apsilankė. J. Ė. vysk. V. P0d o Iškiš ir gausus skaibius rimtą 
muziką mėgstančiu stovyklos gyventojų.

Po koncerto, komitetui materialiai remiant, ats
tovybė suruošė J. E. vyskupui, garbės svečiam ir programos dalyviams 
pagerbti arbatėlę. ' , :
. ’ , Koncertas, surengtas, išimtinai pačios student!^
jos jėgomis. , saun lygiu , skobiu ir aukšta kultūra liks gražus pri
siminimas. '

Nauja punktų sistema stovykloje

Balandžio septyniolikta diena, Gląsepbacho. stovyklos va
dovybė gyventoju susirinkime pranešė, kad baigontis Unros sandėliu i-' 
tekliams buvo pakeista punktų sistema. Direktorius p. Gullion d-. r 'pa
reiškėkad. paleisti gandai apie stovyklų paleidimą neatitinka tikre
nybės. Jis tikisi, kad.jei ir jokių prekių sandėly nebūta darbas eis 
kaip ėje.s . Po to p.Hej, n derins paskaitė svarbesniu prekiu*kuinas;

Oda pusbaėiams ......p 
Moteriški bateliai ............ }00 p
Mot. kojimes ............................ 75 p
Mot . baltiniai ......... 4 JO p 
Kombinezonas ..........................100 p
Siūlu 1 špūlė ........ 2J p 
Audeklas kuprinėms ...... 60 P 
Vilnonis salikas ....... .-95 p 
S port. tinki.baltiniai.-... 50 p 
Baltas Šilkas* (drobė).... 40 p 
Dantims pasta 25 p
Dantims še peteli su . 25 p
Kramtomoji guma" ... 1 p
Skut. peiliukas .........      5 p
Skut. aparatas .......... 30 p 
Muilo gab. 25/30/55 p

Petnešos ..........................................50 p 
Šokoladas 1 gab..............40 p 
Pieno milteliai .............50 p 
1 cigaras (virginija) ....... 5 p 
1 pakelis, tabako ........... . .50 p 
1 cigaretė ( amer.) ......... 1 p 
audra . .\............. .. ..... .10 p 
puspadžiai ................................60 p 
adata ............ ; 2 p 
druskos ji kg. • k. ą.,... ... .10 p 
1-dėžutė arbatos ......................... 75 p 
£kut. kremas ................. .5 p 
3 st. sagu .................. 1 p 
batu raisteliai. ..................;.10 p 
sen. medz. pamušalui * .. .. . . .UOp
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MARGVAKARIS STOVYKLOJE

I Balandžio 6 d. lietuvių komendanto iniciatyva 
buvo surengtas pobųvis su alučiu, kuriame dalyvavo daugiau kaip 
puse.stovyklos gyventoju. Po kalėtos'pasakytu kalbų, vaidybos studi
jos' mokiniai^vadovaujant .ir dalyvaujant j. Akstinui ps-dek-jemavo 
Baltrušaičior Miškinio, ir Brazdžionio. eilėraščius ir ištrauka is 
Cvirkos ’’Cukriniu Avinėlių.” Pobūvis praėjo • pakilusioje, bet gavė
nios nuotaikoje. . f ,

Atidaroma vaiku aikštelė,
* ’ * '

Balandžio 20 d- 14,JO vai. Įvyks visų tautų, 
gyvenančių Glaienbacho stovykloje vaikučiams žaidimų aikštelės ati 
darymas. Aikibtelų Įrengė Glasenbacho stovyklos lietuviui. Atidarymo 
akta .atliks Ui’.RRA direktorlus.

- ' • Patikrinimo, komisija ' '. - .

Tikslu patikrinti iš Amerikos gautu drabužių 
paskirstymų, ir išaiškinti kai kieno daromom pa s tab onų Komitetas- ir 
LRK Salzburgo skyrius sudaro patikrinimo komisiją. Komisijos spren 
dimas bus paskelbtas spaudoj.

Rengiama motinos diena

Gegužes J d. .Lietuvių Komitetas rengia motinos 
dienos minėjimą. . 1’ . - • .

Pakietžliai kaliniams ... •

Velykų švenčiu progą Komitetui pavyko išrūpinti 
musų belaisviams Cigarečių.* o'kaliniams amerikoniškų pakietėllų. JTo-

• vanos Įteiktos. - Z A ;/ g ■ ; ; r ' “
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SVETYS IŠ. NEZIIOIOS ŠALIES _ - ... -
(Fragmentas iš "The story of Peter Pan" by Pan. 0 Conner)

ess

Jaukioje poių Darling, šeimoje augo trys vaikučiais 
Ve ndi„'Na pa Leonas ir Kichaeli-s. Juos globojo ne tik rūpestinga auklė, 
bet ir šuo liana vaikučiu, nepamiršdavo- . , . . ...

Viena vakarą^ ponai Darling ruosesi i Svečius. Nana 
šį kartą liko namie- Ji turėjo padėti auklei vaikučius prižiūrėti;jiem

- -vošia paruosti ir lovutes pakloti. Didžiulis laikrodis i.'mušė šešias. 
Laikas vaikučiams i livutesn, Rūpestinga auklės padėjėja Lana atsikėlė 
įš savo guoklo/ pasitampė, atsistojo ant paskutinių kojų ir tavo snukio 
atsargiai paspaudė elektros mygtuką. Reikia pripažinti tas Nanai, puir-iai 
pavyko. į?o to ji ufesisodino mažiausia vaikutį ant nugaros ir nežings- 
įlavo vonios kambariu Paruošė voniay letena patikrino vandeni, ir be- 

. njatait veikučiai pradėjo linksmai puškintis. Tuo tarpu ponia marling ■ 
vis dar ruošėsi vaikų kambaryje. StoJgai jai pasigirdo už lango garsus, 
brazdejimas., lyg norėtu mažus vaikutis langą atidaryti, Poniai Darlin 
i-a išgąsčio susukus, o ne'zinMtaa svetys kažkur dingo, pro langą nieko

, daugiau nesimatė, tik pilki kaimyninių namu stogai ir tamsiai mėlynas, 
žvaigždėtas dangus.... Poniai Darling vis dar buvo neramu, ypač prįsi- 
minus! panašu vakarykštį i vyki, kada Nana, prišokus prįe^ątsidaruncio 
lango, užtrenkė ji nukirsdama besiveržiančio berniuko šešėli, kurį pas 
lejė' stsičiuky. legaliau ji nusiramino ,v pamačius iš vonios grįžusius vai 
kucius ir linksmai su Nanan bežalsdžiaičius. Ji išbučiavo juos labui 

ai, kaip tai mamytės visuomet daro, ir, šiltai apklosčiuei lovų- 
palikus nakties sviesa, išėjo.

Dabar vaiku kabjiryje- buvo tylu ir ramu. Tik staiga 1 
ės sviesa sumirkčiojo, pritemo, ir į kambarį Įšoko mažas šviesos 

. rutuliukas, kuris, neramiai aplinkui pa skraidęs, 
ję.. Tada ta maža,. grakšti fig’ė-ra , ’ 
vėl lipę iš nakties tamsoumos prie 
langas atsidarei mažas sutvėrimėli 
Teij kc jieskojo.. buvo jo sešėlisė

- Tink, kurktu, -.tyliai jis sušnabždėjo.
.cią is ąsotėlio,, artinosi prie ^o. . ..

.... - Tinks ar tu nežinai, kur maic’šešėlis?
Tas mažas sviesos rutuliukas, v-, rdu Tink, buvo fėja (paslaptinga paseku 
būtybe), kuri tikrai visko žinodavo, kad tik verta buvo žinoti. Tink n- 
pakilo iš ąsotėlio ir nusleido ant valku spinteles-stalčiuko. Pa slaptin
gą a bernukas’ džiaugsmingai prišoko prie stalčiuko, atidarė ji ir lesi-.

.•ėmė savo šešėlį, kuri ppnįp Darling buvo . pašle’pusl.
‘ " ■ - nė sėlį savo radau, "be t'kai p ji dabar prisillpdvti

Džiugi mintis* as tai su muilu padarysiu, - gųnd.b jis save. ‘
, Sėdėdamas ant, gi?indų, jis muilavo' savo kojytes

' ir- šešėlį; bet jokiu bųdu negalę j o šešėlio prisilipdyti. Po dau-elio ’ 
tjevykašių'bandymų vargšas mažytes uždangą s-jvo veidelį raik-utemis ir 
pradėjo gailiai verkti. Vendi nubudo! Ji, visai neis’iguj-"esi paklausė:

dingo vandens awotely- 
kuri buvo išgąsdinuei, ponią Darling, 

o... Trumpas trakštelėjimus ir 
nge i kambarį ir kaž ko ieškojo.

.tyliai ji
ivies
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■ . < ' ' — Idazyti'; kodai tu verki? ...<... ;i • . "
KeistasSr, mandagiainusilenkęs; -pas- 
ye iki,.;o "Vend! Ii. '■ ■’■■ . ■ 4 k ■•J ‘ '-•. , .

i -y - vz] ?;■ ' ’ - Kuo: tu., vardu? paklausė mažytis/berniukas I
.A’ -yendiAldoira Angsla.'Parlingl ■ ■ ; •

' ' ■ : -Koks te.vo? s- . •■•:'"■ " . ,.-. .? / '•• ■’/; .
— Piter Pent ‘t-A .- '■ ' ’’

/'■ ■ s 11 Kur tu gyysni?";. H •: . / , .
•'■■■•• ?• . - Z. Sekantis •.pasisukimas *dešinėn ir tiesiog iki yjr— -

tct«.« .••■■• •;. • % .
Vendį nu^tė^o,' išgirdus! tbfcį keista, airės į Ji užjautėa^sr^iulceu paži
nojusi, -’kad Jši neturi no.tinosA .kieto nuostabausi, : kad.? jis verkiu, bet 
tai nebuvo priežastis .ašarą- Jis••,verkę;;nės .negalėjo prisIiipelytį 

’saVo šešėlio I . • •’■?: <•' ' ■ ? , ' - <>.. ,.Ab;’.į V ‘ Vv*'- ' - "'• - yehči nusijuokė »Te;Ą;liodine J u, •kad-.muilas šiuo 
atveju, .nieko nepadės: sepėli. reikia ..prisiūti «, . -i . ... ..t

- , -^/tau ;galėčiau tyi' padaiyt^^.pašiHiųle-JUp
.Pasekusi *s lovutes atsineš'eZsaVo ranbi'rblu^krepseli; ir -prade Jį? darbf^.- 
Sesėląp^isiuvb.’- ■ : ;’ Z 2 . '. '

Piter buvo t.oks lainings.sy kad pradėjo bėgioti’^: 
šokinėti aukštyn ir J toli,.. aai‘v damas is šešėlio Įvaikinusias figūras., 

ž.ė • . :• : 'Aca^kuks as dabar puikus l - susuko Piteri Jp
±s džiaugsmo uzkakaąykars’u kaip gaidys t \ . • . ■ ■

' ' ■ ■ ■ '• .— ’Tu puilriclil - susuko pasipiktinusi Vendf'0
as ixil niekojnžpudariau? -J

' fizljĮŠ tu .padarei truputi! • / •/ . ■ :■.
. -. TikJ-truputl? -Te i taipa tai as pagaliau ga

liu pasitraukti i Ir Ji skubiai. ’ įsirito 1 lovute t iškilmingai užsideng
dama antklode savo galvutei ~ . • ’ ■ ' ..

. '■ — 0 Ve nd i, nepabėki .— susuko nusiminąs berni.tt-
kas ~t As negaliu is džiaugsmo nekakerykuotiklausyk; viena mergaitę yra 
vertingesnė;, negu dvidešimt, berniukui

x •; /; • . Tai buvo geriausia, k?v Piter'gale Jo pasakjzti^-
Išgirdusį tuos žodaius , Ve nd i.: vsl atsikėlus, paklausė Piterį: /

'•Z/' - „ . /•. ’ — Kiek tau.metu? ; ‘ -
• ..7; ' . ■ ’ — As nežinau,;.bot esu visai -Jnunas; Aš pabėgau
tą, diena., kai.gimiau. .' . T A

' . . ...'•' • ■ - Pabėgai., kodėl? . rj s ,
■•■‘-A/ ‘ s ~ Todėl; kad as girdėjau savo t avu, pasnėkėsį
apie mene: kas as būsiu, kai užaugsiu.. 0 as nenoriu būti didelis^, Aš-a- • 
noriu visada likti mažu berniuku* žaisti ir linksmintis I Todėl as pabe-

• gau ir gyvenau nas fe Jus i .
. . • Vendi buvo labai laiminga;-pažinusi tokl-bernlu

' ' ‘ka.?‘ kurs tikrai“ yra matęs te Jas \ ■/. - ' •'
■ 1; t- Piter} -r-.-tepe Venai j'- Jai tu dabar negyveni
, pas f ? Jas j., tai' kur tu būvi?x 1

i. . : .:—As -gyvenu su pamestaisiais beniukais.
Kas JieIjrra? ' „•

. . • . •' —;T«i yru ti? berniukai, kuir.’ per auklės neat-
.-.sarfeuma. iakrtio is savo vazini litų. Ir, Jeigu per* sptynias dienas tėvai J 

■Į‘J <• ' nesurasdavo;" tada Jie būdavo siunčiam! ..toliLoil’ i Kcžisoc^ųŽeme ;.
As esu Ju kapitonas; ■ ' - ' j ' ** ■ ' ■

•; . < ; , . —. 0 kaip •Įdomu! Bot Piter, kodėl tu pas mus pr<
r-'v iunga^ ate Jai? .. ■ •-v’- '. ,

’ :y;; -• ' ■ rito r paaiškino’, ■ kad Jis atėjo pasiklausyt i J df
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mamytės Įdomių pasakų; 0 pamestieji ‘berniukai neturi savo maigyčiu ir 
ne ra į kas Jiem pasakas seka; •_• . ■.

Jis taip pat papasakojo Vendi apie.tai, kaip Jie 
miškuose su piratais kariai Ja, su vilkais,’ kaip linksmai maudosi ežere, 
kur gražios., undines plaukioja ir dainuoja pasakiškas dainas. \ :

— Dakar as turiu grįžti atgal, — tęsė Jis, -’ nes. 
pamestieji berniukai labai nekantrauja, laukdami nebaigots pasakos apie 
“ Princese ir stiklines klumpaites"; Kišk žinojau, aš Jiems Jau papasa— 
koJaUp bet dar nebaigiau;

Vendi malda.Vo JĮ: ■
— As papas ak’osln tau daug labai daug pasakų, tik 

. pasilik pas mus;
— Vendi, keliaukime kartu su manimi Tu-galėtumei

. . Jiems daug papasakoti; Galėtum palopyt Ju drobužė liūs ir apklostyti
‘ Juos nakčiai? Visi tie berniukai ilgisi motinos; ; '

— 0 Vendi,: eime kartui — tęsė mažasis berniukas. 
Vendi Jau beveik sutiko kartu keliauti; Kiek pagalvojus, tarei

~ Piter, as negaliu keliauti. Pagalvok apie; mano 
mamytę; Dėto, aš nemoku sklaidyti.

— As tave pamokysiu? .:. „
— -Taip ?! Ar tu galėtum ir meno broliukus pamo

kyti? ■ “ . ■ ,
— Jeigu tik tu panorėtum?* ■ ■

Tuo motu nubudo kiti vaikai? PradeJo visi triukšmauti, mokytis skrai
dyti; ‘-.J-.

— Tsip nieko nebus,' — pasakė Piter. — As turiu 
Jus užburtais milteliais pabarstyti. \ ‘ ’

Po to Jie. visi pakilo į orę. ir išskrido pro lan
gę; Tai ivyTi-P taip greitai, kad Jie nespėjo net persirengti? Visi buvo . 
su naktiniais marškinė Įleis? Tik vienas iš skrendančių. berniuku spėjo 
pačiupti savo cilinderĮ... * v. .

Ir te: p Jie isskrvdo i tamsiai mėlyna, žvaigž
dėta nokti; * ,
Pynai Darling grize is svečiu, vaikučiu Jau neberado; Jie buvo toli, 
toli pakelyje i 1* c ž i n o m a 3 c m ę ???

Vertė V. Dauge Lione
— — — o 0 o — —

• / ,
Sėdi kiškis ant pieveles 
Kiaušinėli dažo
Gaus* Velykos, Ji Putra lis 
HudazyxtQ gražu; ■

‘0 išdykėliui Sauliukui
, Susuks kibtis ausį ... •
i Vakar stūmė Jifbroliuką ’ ‘ ;

IJamytcs neklausė;

■ ’ .* f ' ■' ■ ’■ ' ’ . ’. ‘ ' VAD , ■

• -r - — o 0 o---------  > . .
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L I N K Š M A V AK A R I S S TO VYKIOJE , ■ ■

. ‘ Ir vėl buvo pave sari s...
‘.j/ •' (Broliai Tomdykai) , _•

Jau didžiojo .Penktadienio' išvakarėse, dar ftenųtilue. 
Graudžių Verksmų giesmei, lietuviu kolonijoj prasidėjo tikrasis pa
vasaris, išsiskleidęs sugyvenimo ir vienybes žiedais.Stovykla, vado
vaujama visų priešingu partijų lyderiiu, iškėlė kaltą vėliavą, išdy
gus bendrajam kūrybinio darbo raišiui grybui.

Minios žmonių, neniurint nu aisty tymo ir pažiurs skir
tumu, liejo džiaugsmo ašaras, opašpnio kaimynai, degdami pavydo 
liepsna, stypčiojo pro barako kampus.

L.Redakcija pasiuntė savo slaptąjį korespondentą,kuri 
vadovas- tuoj iššifravo ir pribėgęs, karštai bučiuodamas,pasakė:

' -Myliu,tave,brude.Myliu ir tavo politiką. Jei ne ji ir
ne tavo botagas, jei re tavo liežuvis - nebūtą tautiečiai šią kančių 
čfiena laime ir pasitenkinimu žėrėję.

Ir atsakė liudnu balsu slaptasis narys i
-Ir aš tave, bruče, myliu .Tačiau nesupyki ir neužsi

gauk!-(^nenoriu drumsti tavo geros nuotaikos): mažų'siela baime apni
ko.Ir ašaros, matot, dar stipriau veržiasi.Teisybe, kūrybiniu darbu, 
ir ašaromis laistyta ši žeme, prakaito lašai drėkino jos smiltis, 
bet... as verkių, as raudu., Jus akli, argi nematote,koki grybą savo 
pastangomis ir širdimis išsiugdėte - šungrybį,musmirę.

^Redakcija save pasakojimu nutraukia, išgirstais vie
no šoferio žodžiais :

- 0 aš tiek šratu gigantui iš automobilio nudžioviau...

Ipratinas-antras prigimimas

Aukštuosiuose rūmuose buvo pareikštas protestas 
del užsitęsusio naujojo valdovo kadencijos.Pranešima padarė Labur- 
jpąrtei lyderis.Po ilgai trukusio posėdžio į gatves pasipylė nesu- ' 
skaičiuojamos demonstrantų miniosČBuvo nešami plakatai su užrašais i 
"Salin konservą t oria i-gyvenimą s eina ir eis pilrmyn" ,“Mes vėl norim 
rinkimų, suprantat?“, "Jis arba Mes" , "Nauja šluota geriau šluoja11, 
“Skradžiai žemę, monarch! ją:U ir t.,t. ižj 1.1.

Minios priešaky būvo stumiamas pacifistą partiios 
generalinis sekretorius, savo rj>- lancholišku žvilgsniu ir rasota kak
ta, teisindamasis žiūrovams, nuolat traukydamas dešinį švarko atla
pą ir kartas nuo karto dideliu balsu užgiedodamas; Spasi gospodi 
liūdi tvajaU.-. ° v

Keli konservatoriai, rovę velenas ir raičioję akme
nis, buvo demonstrantų sužeisti,.. u

Konservatoriai savo 0&rba tęsė rak t imis, 
Buvo įsikiseo’ pats policijos prefektas..

* , Š ’ . „ Virs Uiters?ergo užtekėjo nauja žaasva ir raudona
šviesa -spinduliuojanti žvaigžde. •

... . , .ŽA.Ųžfri. j-p vedoyautis. Monopolistu frakcija padare
Vatikanui dcmareąT^a^dama pasiaiškinti, kokia'teise 
rekolekcijas, nepasitarus su ja. panašus arsitikimai’ neati iirk« kysim, naudingiems ir praktiškiems demokratijos principam!' '* sa
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LIIK.SMAVAKARIO VEIKIMAI. SVEIKINIMAI SU tlNKĖĮTjUAIS
. ;. .njjL. .•> ' . *

Komitetui - Neprarast keliojdel takelio. i‘ - .f
Komendantui --Pradėti mokytis šią populiarią liaudies dainą: f>-

"Dusloka,pupabka, oto mi budim dielat,
Kagdą .nastanut žibini chalada”... • . . '

Spaudos kolektyvui - išleisti naują juokų žurnalą "Vieuybe”. 
Raudonajam kryžiui - ramaus miego, atsikračius dovanu.
Pradžios mokyklai - įkombinuoti 4 mokinius i sesių komplektu pra

džios mokyklą. v. ■ • ‘ ‘ */:•-. ....
Studentu Atstovybei - suruošti anglu kalbos kursus- ir Įkurti Liau

dies Universitetai ’ .
Kultūrinio Darbo Draugijai Sęhlafen Šie v?ohl, ...

vEssen Šie Kohl,
Trinkę n Šie Bier ....
Und'lieben Šie mir. S

Moterų Draugijai’ - suruošti vyrams keletą charakterio lavinimo ir 
retorikos paskaitų.'- ■ \ ■

"Tėvynėn” del linkėjimų teksto kreiptis i Kult.Darbo Draugiją* 
"Musų ’Žinioms" - sugrįžti pas savo gimdytojus, o jei jų nėra, 

rizikuoti pas patėvi.
"Diėnos Žinioms’ - perkelti savo astronominį linksmavakari į nu

kritusio menulio griovį (ravą).
Buv.Dirbančiu jų Platformai - pasieskoti naujų formų*
Sanitarinei Inspekcijai - Pristatyti savo skelbimus redaguoti Kana

lizacijos ir Dūdų Ponui Viršininkui. ’ ’. ;
pritaikomos dalies bareliui .skirti savo darba aukštesniems tikslams 

prisimenant, kad kenčiantiems priklauso dangaus karalyste. 
Drabužiu skirstymo komisijai - surengti dovanotų. drabužių maskaradą 
Dramos. S t ūdijai - Įscenizuoti po musmire vidurnakčio balade (nuo 

žodžio baladotis)
Linksmavakerio priešams -.neatsisakyti ir toliau bendradarbiauti, 

tiekiant medžiaga. .
Linksmavakerio draugams - Linksmu ir juokingų Velykų švenčiu.

. ' ' ■ J ’ < LIIKSMAVAKARIO .REDAKTORIUS

Vėl rekolekcijos . . .

Velykų 2d* Hellbrunne prie žuvyčių baseino
- ruošiamos Lirksmavakario kolektyvui ir jo bendradarbiams reko

lekcijos. Rekolekcijas veda asmuo, įstatęs Lirksmavakari i tikrąjį 
kelią. ; . t

Laikrašti leidžia ir. redaguoja spaudos darbuotojų - 
-kolektyvas ’ , - .

______________ -— ----1-------- ------- —-------—-------- - -——. A
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