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„Tad ši savo skridimą -skiria; 
ne ir aukojame Tau,Jaunoji

■ Lietuva! ” ’•
Is Dariaus ir Girėno tas? t.

Liepos 1? d.sueina trylika motų., kai plieninis sakalas „Litu— 
ąriika” suglaudė sparnus Soldino miške,Prūsu, žemej.Tai antrasis po 
Žalgirio kautynių Įvykis,kur lietuviškasis genijus suspindėjo . kaip 
saulė,mesdama- gėdos šešėlius savo niekintojams.Juk mažai kas is sve 
tintaučių.kai kas ir is pačiu, lietuviu, .tikėjo Lietuvos genijum ir 
heroizmu.Tačiau šie du jauni pasiryžėliai ,Darius ir Girėnas,pasau
liui irodė,kad lietuviškojo genialumo ir heroizmo dvasia dar gyva*

Atlanto nugalėjimas ir tragiška didvyrių mirtis iškėlė mazy 
tėš Lietuvos vardų pasaulio spaudoje,kuri tinkamai įvertino jaunųjų,., 
pasiryžėlių dvąoą.ls visų kaimyninių valstybių,netgi.iš Lenkijos, su • 
kuria,'buvo nutraukti diplomatiniai santykiai, iš'^Amerikos ir .kitų to
limesnių draugingų Lietuvai kraštu,susilauktą užuojautos.Nei vienas 
lietuvis ir gal nė vienas pasauly didvyris dėl mirties nebuvo pelnąs 
tokios nuoširdžios kitų tautų ir net priėsų užuojautos,kokia buvo pa. 
reikšta mūsų tautai* '

Jau ly34 metais didvyriu vardais vadinta 30(-) gatvių,xo tiltų, 
8 mokyklos.Tiek Amerikoj,tiek Lietuvoj jaunimo,organizacijos,įvairis 
bendrovės ir aeroklubai siejosi su jų vardais.Čikagos miesto valdyba 
netgi vieną gatvą pavadino „Lituanikos alėja” ir papuošė, paminklais

Jų Žygis rado atgarsio Lietuvos menininkuose.P.Rimša,Zikaras, 
Grybas,Buračas ir kiti kure projektus didvyrių paminklams,Tarabildai 
te sukonstruktavo puikusmedali,Pundzius — Dariaus ir Gire'no statulė
lės. Is" dailininkų kun.P.Brazauskas pirmasis nupiešė „Lituanikos.” 
tragedijos paveikslus.Muzikai ' ieškojo įkvėpimo plieninio 
paukščio mirtyje įr gaivalingoj žmogaus kovoje su stichija. ^-Poetai

• ir rašytojai bandė, sukurkti veikalus -apie Darių ir Girėnų.K. Binkis ir 
ftZlneiura jų garbei rašė poemas;netgi garsusis rusų poetas K.Balraon- 

— tas ir italas Zottol’is ieškojo temų Dariaus ir Gire'no žygyje.
Lakūnų testamentas,kalbas drąsa ir heroizmu,yru pavyzdys ne 

11 tik lakūnams,bot ir visai Lietuvos, Jaunuomenei;juk kas nedega jaunys 
otelėje drąsa ir romantinėmis svajonėmis,kas neturi idsalisrao didiems .
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darbams nuveikti,t's pasiliks ’tautai pėlyjancių lavonu ar net nn^ta. 
Y; pzš ‘ištrėmime, kt-r- svetimųjų ąt aka zir didmiesčių nuotaikos fiziškai 
ir morališkai laužiu Jaunuomenes dvaši -ą, t ik idealįzmas, ir’.. kovą palai 
ko tautine, gyvybę,Ąegą ir verčia-. siekti' kažko suks t.esme xr^didinges 
nįo.Dariaus ir,Girėno idealizmas ir kova turėtų būti pavyzdžiu, _ di
džiu dalijai bepradedančiai pelyti lietuvių tremtinių Jaunuomenei.
• . . He mirtixbet-gyventi,ne verkti,bot ryžtis, aukotis ir rengtis
naujam žygiui -xstai’kokia -Jų testamento prasmė.Verkti lengva^ tai i 
ko nekcvštuoja.Ašaros tik.m&loniai kutena akių blakstienas." ’ llisbukim 
laidotojų tauta,kuri mokėtu, gražiai .laidoti ir graudžiai raudoti 
prie’ savo' didvyrių kapo,bet mokykimės gyventi Jų dvasia iv. alsuokim 
padangių oru.Ieškokim■gyvu didvyriu ir Jiems stenkimės, padėti, kol’ 
Jie dsr gyvi,kad galėtų savo talentus realizuoti ir kad daugiau tra- 
gingai nebe žūtų. Apėidairykim- -.tik - rasim didvyrių, kurie dūsta be -pa
ramos, be. kūrybinės• siįūųos ir be ..visuomenės pritarimo;’1CJ.Keliuotis)

Sis tas iš biografijos

. Steponas-Dariusi Jucius) gimė 18?6 metais sausio Sd.Rubiškes 
(vėliau Dariaus/km.)kaime,Kvėdarnos valse., Tauragės apskr.1^05 te
ta i s mirė Stepuko tėvas,ir našlė „motina., pasunkėjus gyvenimo sąlygoms, / 
išvyko i Amerika,kur apsigyveno Čikagos mieste.

Baigus amerikiečių pradžios mokyklą,Darius lanko vidurine^ 
technikos mokyklą,o kiek vėliau ir aukotąją. 1917 metais Steponas sto 
Ja^savanoriu U,Amerikos-kariūomeną.Dalyvauja Mamos kautynėsejeia Jis 
sužeidžiamas;uz’ stropumą ir sąžiningą pareigi; ėjimų apdovanojamas ka 
ro medaliais. ■ ’ . • t

Išgirdąs' apie žiauria vokiečių okupaciją ir apie lenkų ir 
bolševikų grėsmę Lietuvai,Darius stoja ą. Lietuvos savanorių eiles. 
Dalyvauja Klaipėdos sukilime.Kad dar ir toliau galėtų tąrnautj-' Lietu 
•vai stoja ų Lietuvos Karo Mokyklą,© vėliau i aviaciJo's.Cia išryškė
ja Jo ,kaip lakūno,gabumai. x .

1927 metais pakeliamas kapitonu.Tais pačiais metais,susikir
tas su kai kuriais kariuomenės viršininkais,pasitraukia iš kariuome
nes gyvenimo ir, grąžtą i, c'ikagą pas tėvus, žadėdamas aplankyt Lietu
va oro keliais.Šą savo pažadą išpildo,susitikęs su Stasiu Girėnu.

Stasys Girėnas(Girskus arba'Giroius)gimė 1893 metais spalių^ 
Vytogalos kaim.,(vėliau .pavadintas Sirėno kaim.) fKaltinėnų valse., Ra
seinių apskr.Is gausios Girskių seimosinet 16 vaikų)liko., tik penki; 
kiti išmirė nuo raupų ar tymų.Turėdamas vienuolika metųi.neteko .tėvo, 
o vešiau ir motinos.Ieškodamas geresnio pragyvenimo,išvyko ų Amerika

V y ' 7 • ' .
Susitikę Čikagoje šie du Jauni vyrai planuoja oro kelione i 

Lietuvą.Pradžioje Juoktasi isk Jų -projekto,bet vėliau,pamačius Jų skri 
dirao techniku,atsirado .Jų projekto rėmėjų. įskyla pats svarbiausias •• 
plausimas -kur gauti lesų lėktuvui nūsįpirkti?Abu vyrai taupo pini - 
gus,skolinasi,šiek tiek sulaukia aukų iš Amerikos lietuvių ir perka-. 
Si lėktuvą,pakrikštydami Ji „Lituanikos” vardu.1933 m. liepos penkio 
tos dienos ryta atsiskiria „Lituanika” nuo Amerikos krantų.

Baigiant reikia priminti,kad Dariaus ir Girėno gyvenimas 4; ik 
rasis vargo kelias,kurio gale likimus pastate karsta^.Vargas ir Jau ■- 
moliškas idealizmas ąziebė Juose aukštumų ilges^kurio irmirtis.ne—. 
nugali.,ir kuris pereina is kartos i karta,tarytum legenda.Ta.ip mirs^- 
ta tiktai karžygiui. A.M.
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Kazys Zupka ' : " " ■ ■ ' ' ’~ • : i -i

1 v. ■ u' ■. < • ■'< v : > ..( . ... . ■.-•/ ;J • Niujorkas- Kaunas . ;
■ . . : i :• : . • • ?

j ' Kaip slėnių peteliškė erdven nešdama pavakarį, • ■ ' •
■ Pakilot Jus virš neapžveigi-ąmo į Atlanto '

I#'‘išnešėt 1 aukštumas 'mažytes i!žemės'-;vardė1-
Kaip žvaigždę iš nakties,kuri nei pateka,nei krentu^.

Kokia banga užtvino kraėįą džiaugsmas, 
Ir žvilgsniai kaip sustingo J.usu/žemės skliaute! - 
Kiekviena debesėlį ilgesys \ muštų kraštų nešė, 

.Kiekvienas paukštis skrido tik į mus ir visą naktį siautė.
Į ■ ■ ■

\Praskrido ir naktis,ir debesėliai,ir lig vieno paukščiai. 
Niūrius ir tylinčius išleido mus aerodromus. .
Bet luukėmfgal vidudienį,gal vakarą, 
Nors nerimas kaskart vis griaužė nenorom mus.

Ir juodu šydu plakėsi padangėj,
Kol gedulan įsupo mus visus iš vieno, 
Kol gedule mums atneša vardus Atlanto erdviu— 
Ir Dariaus ir Girėno....

’ ‘ ‘ iv • -

Ne visą kelią nešėt Jus mažytės žemes vatdų, 
Bet didvyriu, mirtim jis Soldine apskriejo žemas aš.į»

> . Nusilenke jums visos žemes,
■ ■ 0 žalias kraštas - širdimi ir- asiara — Jus isįt'ase^
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/ ' ■ AUT’CS VARTAI

Kada Ii* kaip atsirado Aušros Vartai
Aušros Vartų, garbė yra pasiekusi platu pasaulį.Aušros Var

tai atsiJ^odo^kai pries' ketvertą šimtų metų Vilniaus miešta, apsupo. 
>stžornrmuro šienu,kai reikėjo gintis nuo. žiauriu totorių.Mūre buvo 
įtaisyti ketveri vartai,kuriu vieni,esntieji rytuose,buvo pavadinti 
Aušros Vartais.Juose,aukštokai virš apačioje^einančios gatvės. Jau 

■ trys_ketųri šimtui metų kaip yra garbinamas Sv.Marijos stebuklingas 
paveikslas. ,

į Ausros Vartus maldininkai net is tolimu, vietų keliaudavo, 
ypač tris kartus per metus:!.trečia, sekmadienį po Velykų,2.Seksine 
se(kai maldininkai eidavo į Vilniaus Kalvarijų) ir 3,15 v. Mari jos Glo 
bos šventėje lapkričio trečia sekmadienį# < ‘ .

Beveik kasdieną čia būreliai .žmonių suklaupia miesto gat - 
vėje prieš Marijos paveikslų.Praeiviaiįkad ir kitu, tikybų,jei ..tik 
eina ar važiuoja pvę tuos vartus ~ pagarbiai nusiima kepure,o jau 
Marijos paveikslas,rėmai,kolonos,koplyčia nusagstyti" dėkingu mal
dininku, „votaįs’’. .

Šventojo paveikslo istorija .

Stebuklingojo paveikslo kilmė nėra tikrai žinoma.. Spėjama, 
kad jisai buvęs pagamintas specialiai Vilniaus miesto vartaus pa
ties miesto užsakymu maždaug apie 1520-1530 metus;paveikslas buvęs 
padarytas pačiame Vilniuj e,spėjama,kad jį tapęs•italas dailininkas 
ar italų dailės mokyklos auklėtinis.Paveiksle autoriaus parašo nė
ra. . ’

Paveiksle matosi tik veidas ir rankos,o patsai pov/rikslas 
nudengtas metaliniu,padarymu is' sidabro drabužiu,i&wpuošt^ gražiai 
išvadz.iotomis_roižėmu5.,r±ulpemis ..chrizantemomis, gvazdikais. Specialia 
tni_prxpažįsta,kad tas meniškas sidabro drabužis būvąs darytas Vii . 
jnduje vilniečių auksakalių maždaug.prieš tris šimtus metų.

Paveikslas tapytas ant sujungtų aštuoniu. ąžuolinių lentų.

Karmelitų globoję ’

Vilniuje 1626 metais įsikūrę vienuoliai karmelitai,ėmė rū
pintis paveikslu.Perindami paveikslą-,jie rado jį toje pačioje vie
toje,kaip ir dabar,įleistų šiek tiek į mūrą.;nuo sniego ir lietaus 
jį saugojo durelės. 1'671 metais karmelitų rūpesčiu toje pat vietoje 
buvo pastatyta medinė koplyčia.Joje esąs paveikslas ir vėliau bu
vo papuoštas tuo sidabro drabužiu.Įdomu tai,kad šį drabužį kėsinosi 
pavogti vienas Petro Didžiojo kareivis,bet jam nepasisekė.1715 me
tais kilo gaisras,sudegė koplyčia,bet paveiksią, karmelitai suspėjo 
išnešti.Paveikslas buvo padėtas bažnyčioje i;c garbinamas gausiai be
sirenkančių žmonių. . . . ,

.Vėliau buvo pastatyta mūro koplyčia,į kurių buvo perneštas 
stebuklingasis paveikslas.Pernešimo eisenoje dalyvavo keturi vys
kupai,būrys Lietuvos senatorių ir kt-Pora, kurtų koplyčia ir paveiks 
les buvo atremontuoti,atnaujinti. 1/27 metais,prieš paveikslo vc.ini 
kavima,darant atnaujinimu,atplėšus sidabrines drabužio skardas, po 
jomis'rastas apie trečdalį colio storumo dulkiu, sluoksnis. Paveiks 
le suskaitytos 26S3 skylės nuo vinių,kuriomis buvo prikaltas sidab 
ro drabužis ir Įžadai.Vienoje vietoje paveikslas ir metaliniai dra 
bužiai peršauti senoviniu šautuvu.Nustatyta,kad tai šauta švedų,ku 
riel7O2 sušaudė’ į besiveržiantį per Aušros Vartus Lietuve^ karinių 
"xo Ant.Navosielekio būrį.Lietuviai laimėjo,o Kovosielskis dėkojo 
Marijai už ypatingų jos globų ir paaukojo sidabrinį ,;vota”. b.d.
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Poetas Ad.# Mickevičius apie Marijos stebuklą

Paveikslas Jau seniai garsėjo stebuklais,Vienuolio tėvo Hi 
1ariono raporte tvirtinama,kad. 1671-1761 metais buvo surašyta 17 do 
kumentuotų,priesaika patvirtintų,stebuklų,bet bažnyėid,laikydamasi 
didelio atsargumo,dar ilgai netarė žodžio apie paveikslo stebuklin
gumu. Tačiau Jau 1/73 metais popiežius gausiai suteikė atlaidų tiems* 
kurie meldžiasi \ Aušros Vartų Švenčiausią Mergelet*Kai 1671 metais 
paveikslas, buvo nešamas ų naujai pastatytą koplyėių.Aušros Vartų Ma 
rijos- garbe, skelbė net 12 Vilniaus Akademijos kalbėtojų,o 1675 m.,ta 
pati Vilniaus Akademija pasirinko Aušros Vartų Motiną savo Užtarėja 
ir Globėja.Aušros Vartų Marijos gerbų skleidė ir didžiųjų poetų * 
plunksnos,Garsusis Adomas Mickevičius. „Pono-Tado”poemoje taip ei — 
liuoja: ■ ' . . • . , ' . »

„Čia prie oįavąs saukiuosi,Panele Šventoji!
• ' Tu Juk Vartus. Aušros’.,Čenstakavą globoji,

Tu esi apgynėja mažam 'N.augardėliui. • . •
Kaip gražinai sveikatą, .seniai man vąikėliul, .. •. • 

• Kai paaukotas. Tau maldingos motinėles
Tuoj prasivėrė merdinčios mano akelės, 
Ir pasimelstų Dievui už galių grąžintą 
Pėsčias as* Tavo slenksti .pasiekdavau šventų,” 

. Poetai ir kompozitoriai ’ ....-.......
Ausros Vartų Marijos garbei savo kurinius skyųe Slovackis* 

Syrokomla ir kiti,Kompozitorius St.Moniusko (operų kūrėjas,parašęs 
nu2ik&<«Halkai”) 1846-1855 metais sukūrė turtingus meliodijas net ke ’ 
turioms(lotyniškoms) Ausros Vartų litanijoms. , • .

Aušros Vartų Marija ilgainiui populiarėjo ir inteligentijoj. 
Buvo sudarytos specialios maldaknyges -'Ausros Vartų Altorius,kurių 
sudaryme dalyvavo rašytojai Kraševskis^Olynciųs.,Syrokomla.Maldakny — 
ges buvo išleistos pries’ 1363 motus,pora ju buvo atspausdintų Bary — 
žiuje,kur Saint—Severin bažnyčioje buvo Įtaisyta(gal būt ano laiko 
pelitinių emigrantų rūpesčiu) Aušros Vartų Marijos paveikslo kopija 
su Lietuvos ir Lenkijos herbais (vyr,is ir erelis) viršuje*

Jau senose,net lenkiškose giesmese apie Ausros Vartų paveik 
sla taip atsiliepiamą; ,

' -Didi apgynėja Gedimino miesto.
—Sostinėje, esančioji išminties skrynia.
Tos giesmės turėjo ir pelitini •’’•ntspaiv(>todel labai netiko 

tuo metu Lietuvą okupavusiems dusai jau buvo besirengią .pa —
veikslą, atimti ir'perduoti provo.s.lavams,tašiau AĮuravjovas netikėta^.. 
liko Įskeltas,ir ta šventvagyste Ii-ko neįvykdyta. — .

1927 matais liepos mėn.2 dienų popiežiaus vardu ir įgalioji 
nu Aušros Vartų Dievo Motinos -paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas 
Lenkai norėjo J^ vainikuoti „Lenkų Karalienes”titulu,bet popiežįass 
nutarime tebuvo ’ leista vainikuoti tik „Sv,^ergele*s Marijos — gaile — 
stingumo Motinos ” vardu.

Lietuvos poetai apie Auaros Vartų, Sv. Mergele

Gražu,garbes vainikų Aušros Vartų Marijai pina Lietuvos poe 
tai..Maironis taip rimuoja:

„1^ Vilnių brangių mums šventove. 
Taip trokštam pulti Tau po kojų;
Bet svetimi, ten Įsibrovė^,
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Lankyt Tavo kelius pastojoc
Užtark pas Ievą Visagalį, . ;
į?ad mums- grąžintu Vilniaus sali”, . ; A ’ | .

Adomas Jakštas -Dambrauskas savo plunksną paskyrė Ausros Var . 
tų Panelės Waldos į viešpatį Jėzų’’ legendoj aprabyr.iui.Toje legendoje 
pasakoja,kaip lenkai Aušros yurtų M?riją sumanė vainikuoti Lenkų ka
raliene,kaip Šventoji Mergelė meldusi, savo Sūnų,sakydama,kad jį neno
rinti Lenkų karaliene Vadintis ir. kažkaip jai prašant,buvęs atsiųstas; 
Šv.Lukas,kad paties pieštų Marijos paveiksią paimtų i dangų,gi;„ te
palieka lenkeliams menkas bogpmazas”oMeldimas buvęs išklausytas,.

Vaizdi pasakaite,kurioje ■,atsispindi anuo metu įtempti tarp 
abiejų tautą santykiai, ,

Gyvai lietuvių ilgėsi ir maldas prie Ausros Vartų Marijos nu 
sako rašytojus—poetas Vaičiūnas:

„Motiną Dievo .Aušros Karaliene, 
Vai,’.kaip to Vilniaus širdis pasiilgo - 

"Šnabžda senelė maldoj susikaupus...
Liūdesio ašaros veidų jai vilgo,
-Motina Dievo^narsių užtarėja, , 
Vilnius bus musų.Mums Vilnius nežuvęs !- 
Saukia,krūtinę atstatęs,prieš vėją. 
Sveikas,kaip ąžuolas,jaunas leituvis,

* \
Skausmo pagautas„kad Vilnius svetimųjų užgrobtas,poetas Kle— 

meillf Dulke kalba apie tris milijonus širdžių,kurios kiekvienų rytą ' 
„Ir visi ta paoią tą paeia. sventąmaldą: k ' 
Pavergtas Vilnius,pavergti Vartai Motinos Šventos* 
Vario trimite,paleiski jį šalį skardžiaus!^ balsą- 
Ir tuoj trys milijonai kardų sušvytruos.” (

Religinis poetus ir garsusis suomių „Kalevalos”vertejas kan. 
A«Sabaliauskas (Žalia Rūta)savo eilėraštyje Ausros ^artų Motinai pa
sakojasi: ' ' <;■'

„Nuvargo man akys,b 
Jos kreipias,kur t 
Lyg s p i r. i v 1* j au >. i 
Kurio Tu švieti Au----  -------.. .

Pirmojo pasaulinio karo metu„Tevynes Asaromis”prabilęs i, sa
vo tautiečius rašytojas—poetus M^Gustaitis savo „Maldoje uz Tėvynę ;• 
prie Aušros Vartų” kriepiasi;

„Pastiprintoją krikščionių - Marija, 
Stebuklingoji Žvaigžde Aušros Vartų ! 
Tiek.jau tėvynę išgelbėjus kartų, 
Gelbėk ir nūdien tą musu eldija^ 
■St'ai 'nūšuienk'ė prieš1' tave ,Marija? 
Klūpoj a minios ir meldžiasi graudžiai: 
Ranką, ištieski,palaimink tąi liaudžiai, 
Lietuva^laimink,priglausk Zeraaiti„ą_.___ _________ ,___

„Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums bus 
rūstus — pastos mums kelią į jaunąja Lietuvą ir pasauktą LITUANIKĄ pas 
tave,- tada Tu,Jaunoji Lietuva..turėsi iš narj -y?-t_s,aukotis ir pa- , 

•r Įrengti nau j am žygiui, kad audringų j u x ®VDidi j i \?ismąk”
;.i Tavo pastangomis,pasiryžimu ir nukviestų Ta/ęo i .oiaiji teismą,

• P .. J. ii v Ą - J v u o y 

•i saulelė.
iš tolo,
■os Vartuose*

IŠ Dariau
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Maironis •' ' •-

JEI PO AMŽIU KABA

Jei po amzivųkada skaudūs pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūra. kovos ir kančios,be ryto naktis - 
Ar jiems besuprantamos bus?

K\ mums, žada rytojus?. Tike'k, jei gali!
Nes ir kaip begyvent ir kentėt be vilties? 
Rodos,Dievas užmiršo!...o žmonės mieli, 
Palauk,iki rankų ištiesi

Tarp vargą- sopulių be rasos ir žvaigždes, 
Musu, mėlynos akys apteko kraujais;*
Kam mirtis jas užmerkė,laimingas ilsės, 
Širdies nebekruvins vargais.

0 tačiau mes,be ašarų Jungą dienos 
Nešdami,be nakvynės keliaujame sau, , 
Ar mums audroė užkauki,ar kas kelia užstos, 
Aukščiausias,tarnaujame Tau.

Nei vaitoti,nei verkti nepratę. visai,.
Vi ui atstatom krūtinę,apkaltą ledu:
Ne be žado širdies mes kokie milžinai, 
Bet siela^ prakalbint sunkul

0,kad oro plačiau kiek pasemt.krūtinei 
Kiek ten jausmo, gilaus ?nepradėtu, jėgų!. ♦ 
Ar tai viskas užmirš,vien svajonių sapne? 
Ar žūsme keliais be darbų?

0,kaip kartais sunku!Ar kas norint supras? 
Bet ganalNe be vardo mus audros išgriaus! 
Užgied^’.^me,vyrai,sau dainas linksmas! 
Kaip vyrai keliaukim toliausi

Jei po amžių kada skaudus pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Musu kovos ir kančios,be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?
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f . Argentines’ izespubxi'..^ jArayPieių--Amerikos pietinėje.dalyje ir
apima 2c.-79O.OOO kv.km. plo-tų«.Sis.urėje siekia pietinę atogrųzų _sritĮ , 

: o*-pietuose baigiasi didžiule sala, vadinama Ugnies Z e m e. Ar 
gentines rytini pakraštį nuo Ugnies Žemes ligi Rio de la Platos- Įląn ' i 
kos plauna Atlanto vandenynas,kitose vietose ji rubeziuojasi ' 
su pietų Amerikos respublikomĮs:šiaurės rymose - su U r. u g v a ju<’ 
ir S r a z i 1 i j a. pigioje -pisu^ejO — Su P a r a g v a j u ir B; o 
1 i v i j a,o vakaruose — su C i 1 i»Argentinos kraštas išsitųsęsis 
ilgai žemynų ir siekia apie 3.500 km. ilgio.Jo didžiųjų dali sudaro 5 
derlinga Paramos -Įtekmė,nuo jos Į vakarus žemuma ir i pietus Pam
pos lyguma.Visu vakariniu Argentinos pakraščiu traukiasi And ų 
kalnai?kurių viršūnės siekia ■ ' 6.000 nu aukščio.Jų kalnagūbriu
.e-ina siena tarp Argentinos ir Gili.Didžiausios krašto upės yra siau 
res rytuose?Parana ir Urugvajus* abi įteka Rio:de la Platos Įlankon.
Be to,nemaža yra mažesnių upių,tekančių iš vakarų i rytus, praside<įan

i šių Andu kalnuose’ir įtekančių i Atlanto vandenynų-'
• ■’ " Argentinos-klimatas -įvairus, pradedam t šiaurėje subtropinė sii

. t imi ir baigiant pietuose vidutinio ir net šalto klimato sbitimi; Van 
■-dens kritulių čia nevienodai;kai;-kuriose srityse yra pakankamai ar 
net daug-kaip. B u e n o s.'A ivr e s ,R o s a r i o ir Š a n -1 i- a- 

,.g o del -E.s t e r o ’kitur mažiau,vietomis net pernašą.Kritulių kie 
kis turi didelės reikšmes žemės rikiui. . .. • . . ,

Dabar Argentinoje yra 11.847,000 gyvi ; vienam kv.km. atitinka^ 
zm. iš pirmykščių vietinių gyvento jų-indėnų yra užsilikę labai maža,. 
Jie sutinkami Ugnies Žemėje,Pat agonijoje,kalnuose ir ChSko srityje* 
ĮJe to,šiek tiek Yra negrų ir mulatų.-. Visi kiti Argentinos gyventojai 

.'baltieji.Tai yra nukeliavę'iš Europos įvairių tautų ateiviai,emigran 
tai.Pirmieji ispanai pradėjo 16 šimtm.kolonizuoti Rio de la Platos 
Įlankos pakraščių sritis ir jie .ten- sudarė dauguma.Vėliau kartu su l- 
ispanais’ atkeliavo daug itrlų ir prancūzų,mažiau anglų,vokiečių ir 
kitų. Atvykę^’ ir apsiąyve.uą europiečiai Argentinoje sudarė.kelias pi.4o- 
vino i j as, priklausančių > Ispanijai, kurios 1816m. atsiskyrė ir pasi — 
skelbė nepriklųišcmcmis Rio dela’Platos suv. valstybėmis. Vėliau at
skilo Parrtgvajus ir,. Urugvajus ir sudarė atskiras nepriklausomas vai- ’ 
stybes,o is'-likusios dalies 'susikūrė Argentinos respublika. Argentine'■’• 

’ je valstybinė kalba ispanų. K ' „
Paskutiniu laiku .daugiau pasireiškiav italai,ypač žemesniuose 

.sluoksniuose;papročiais ir apsirengimu' pasižymi prancūzai;anglai ir- 
vokiečiai daugiau pasireiškia kaip prekybininkai,amatininkai,gydyto
jai, valdininkai ir mokslininkai-Bendrai,Argentina yra tikras žmonių. 

. internacionalas,kur,gal tuU4maziausiai reiškiasi tautinis šovinizmus 
Nuo seniau- ten' gyvenančiose * šeimose, yp-.c provincijoj , vyrauja griežti 
ispanų kolonistų papročiai ir budus,o miestuose-; modernizmas ir.-.- šių 
dienų europio tiška elgsenų. . . . f

Tankiausiai apgyventu, vidurinė Argentina.Ten yra įskurą ir di
dieji miestai- B-'u enos Aires (2,215.000 gyv.),a o s r i o 
(485*35? gyv,.)j0 .o-r d o h a(25A.OOOgyv.) ir kiti mažesni.Visa vaka
rinė kalnuotoji dalis ir pietų sritys labai retai apgyventos.

Argent inos’.g'-’Yento j ai-užsiima daugiausia gyvulininkyste ir 
žemdirby s t e. Pirmo J v-ietoj stovi gyvu 1 in inky s t ė-□ Visam krašte priskai- 
Sma avių 70 mil.,galvijų. 30 mil. arklių 8 mil,,ožką 4 mil.Įr kiaulių 

5 mil*Pietinėje dalyje-Patagonijaj? daugiausia veisiamos avys, vi
rio provincijose -galvijui ir arkliai.Tose srityse yru Įsteigta- 

atitinkamai nemaža skerdyklų,mėsos šaldytuvų,mėsos konservavimo ir 
odų apdirbimo"fat-ikų,Argentina, išveža daug gyvulių,skerdienos^ ir 
įvairiai perdiT'L&os mėsos, konservų.” , .

’ ? \ Paskutinių■’ ’-laiku smukiai pažengė ir žemes ūkis,Dabar , ne tik
savo Reikalams užtenka'žemės ūkio produktu,javu,bet nemaža išveža

1
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‘ir i kitrus—kraštais. T& žemes ūkia pi-oūuktų pirmoj vietoj stovi kvie
čiai,kurių čia daugiausia rėjamo, tolia,'. kukurūzai,linai,avižos,liu— 
cernająugiha taip pat vynu^l^vaismedžių,cukrasvend.rių,oulviu,dar 
žovių, šiek tiek ryžiu,,medvilnes ir kavos. . • . ' . L

‘‘ Žemės ūkis,palyginamai,dar atsilikęs^žeme apdirbama primity
viai,bet daugiausia mašinomis,nes čia yra didelis trukumas darbiniu

- kų.Dažnai kartą aparę,1 neišpurentų nepatręstą žemų sėja.Nors ir. ze 
iže menkai išdirbama ir netręšiama.bet derliai,palyginamai,geri.Kai. s 
toj vietoj nebeauga kviečiai ar kiti javai,sėja net kelis metus is 
eilės liucerna pašarui.Kai kuriais metais čia pasireiškia dkdnsni 
temperatūros svyravimai,esti šalnų,(ir iškrinta ledų,kuriuos šaltos 
oro srovės atneša iš Anau kalnų.Kartais esti.sausrų arba vėl. anks
tyvi rudens lietūs,kas sudaro šėmės ūkiui sunkumucNeapsakomai. gerai 
paruoštoj žemėj javai . esti daug- Jautresni Įvairiomss .klimato 
atmainoms.Be to,dia-kartais’ užpuola Javų laųkū.s -spiečiai skėriu.ku
rie sunaikina didelius plotus.Nežiūrint -minėtų sunkumu,zeroes^- viris 
Argentinoj klesti ir turi didelę ateiti-

Siaurės rytų subtropinėj Argentinos dalyje augina daugiau
sia kukuruzus, cukrašyendres, vynuoges tkviehiu.s<, miežius, o vakaruose 
daugiausia vynuoges.Šioje ‘srityje, trūksta listaus,todėl tenka, lau
kus laistyti dirbtinu ųūdu.Zemės ūkiui,geriausiai tinkanti' sritis 
yra vidurio Argenti na. Čia daugiausia sėja kviečius,kukuruzus. ir ša** 
menis ir liucernų. - ■. \ Š -

Pietinėje Argentinoje’_.$atagonijoje,kur yraįrengti drėki
nimo kanalai,taip pat gerai dera javai. Šioj srity trūksta lietausųr 

• ji geriau tinka gyvulininkystei. • . s .
.Miškų pramonė Argentinoje nereikšminga.? viena,miškų negavusu 

antra.kulnų srityje miškai sunkiai prieinami.Vietomis net kurui 
trūksta. x 1 . \ \ . —

Žemes turtų Argentinoje yra,bet ų tai ligi šiol mažai'•; buvo 
kreipiama dėmesio.Be to, dauguma žemės turtų yra. Andu kalnuose, ku
rie.dar tuo taręu sunkiai prieinami,trūksta susisiekimo primonlų^e 
rų kelių ir gelzkelių. Argentineje isšasama aukso,sidabro^vario?ala
vo, akmens, anglių,naftos.K&lnų prampnė dar per mažai iėsiplėtusųne— 
užtenka xnė savo''reikalams. Akmens anglių,žibalo ir naftos turi įsi
vežti is kitur.' .

Gelžkelių tinklas pravestas Uik vidur.1^ Argentinoj ir is-vi 
so turi 38*236 km.Motorizuotu sunkvežimiu turi 331’820.prekybos lai 
:«1. 3^6 su 342.500 brt. s ' x • ’ . ' z

, Argentina yra zeme*s ūkio kraštas pirmoj eilej.Ten esanti.ira 
moių daugiausia susijusi .su žemes ūkio gaminiais,kaip cukraus fab
rikai, pieninės, sūrines,me’sos konservu,odų fabrikai,spirito varykloų 
alaus ganyklos ir vyno gamybajsių paskutiniųjų produktu nemaža su- 
vartojū^a vietoje. ' *

tęndrai.imant.Argenti noj e yra galimybe visose srityse plės 
tis tir_tęj^ul.ėti,didinti ir racionalizuoti gamybų. Ateitis yra' ne ' ųik 
žemes ūki(i,t>et ir pramonei ir prekybai,jei tik pasaulinė konjunktū 
ra eis^ jai,naudinga linkme.Argentinoje yra didelis trukumas darbo 
jėgoš-zmon-rųxkaL p darbininkų;>taip įvairių amatininkų ir specialistų. 
Ten tikrai ^aiėtų keliolika milijonu žmonių rasti sau nebloga c pra
gyvenimo sa&Hni, ' x ;

k ; Dr- A<M»

vivriąiausia reiktu, paskandint i jūra 
t ų. j u s p a s i di dž i av im ų, s eno 1 i a 1 s.
Nyk-^ukas juk nebus dėl to didesnis., 
kdd Ži. senelis buvo Galijotas”

, > 1 ■ • .

Ibsenas
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AMERIKOS LIETUVIU PASTANGOS LIETUVOS REIKALU
(Tęsinys iš Nr.36 )

•r Savo kalbųKelly baigė:„Amerika rankų nenuleis tol,kol v wi 
sos tautos,tarp jų ir Lietuva,neatgaus savo laisvės”.Po jo kalbos 
posėdis tęsė dienotvarkq.Buvo nutarta siųsti atstovus 1 ‘I—Ja J!M 
konferencijų ir Įgyvendinti Amerikos lietuviu tarpe vienybą. Posėdis 
buvo baigtas Lietuvos himnu,o vakare suvažiavimo dalyviai buvo pri- j 
imti Lietuvos pasiuntinybėje ministro Zadeikio su ponia.Suvažiavimo . 
pabaigoj buvo padėti vainikai ant Nežinomojo kareivio ir Itn.S.Bar
rio kapų.Harris - Amerikos Misijos Lietuvai karininkas,zuvqs ,i920m. 
bolševiku, ruošto sukilimo metu. , t

Vykdydama Vašingtono suvažiavimo nutarimą,A.L.M.gegužes pra 
džioje nuvyko vienokiu ar kitokiu būdų dalyvauti San Francisko kon
ferencijoje. Veikla buvo pradėta gegužės 4d.,Įteikiant visu jungti - 
niu tautu delegacijų pirmininkams memorandumą,primenanti Lietuvos pa 
žeistas teises ir reikalaujanti jos priėmimo a, JZO pilnateisiu na
rių. Kita, diena, buvo surengta didelė spaudos konferencija;Joje daly— . 
vavoper^SO laikraštininkų, ir radijo žmonių*Daugybė laikraščių Įsi—, 
dėjo plačius straipsnius apie Lietuva ir jos tragedija.. KomųnisĮų 
spauda didžiausi* audra puolė A.L.M. , skleisdama nepagristus šipeiz— 
tus.Tai buvo,palyginti,niekis pries\pasisakynus tokiu. jf.ihDįisnlų, 
kaip „Chicago Tribune”;Jame buvo aiškiai pasisakyta prieš iyykdytą 
smurtą..Gegužės 18 - 21 dienomis visa Hearsto koncerno spauda Įsidė— 
straipsni,,’’The Case of Lithuania”.Jame aiškiai konstatuojama,kad Ife 
tuva.kaip ir Estija su Latvija,yra užgrobta ir kad dabar esąs lai
kas tam nenormalumui pašalinti.Sraipsnyje ištisai paduodama A.L.M. 
memorandumo vieta.,kur reikalaujama,kad i JTO būtų priimta ir Lietu- ‘ į 
va. * . ' ' "

Po trumpo laiko vėl visi Hearsto laikraščiai tų pačią tema 
Įsidėjo adv. Olio straipsni „Small Nations and the World Securi ty ■ ! 
Organisation”.Ir taip diena po dienos vienam ar kitam, laikrašty bu- 
vo minimas Lietuvos vardas. x -J

Radio bangomis Amerika irgi buvo plačiai šiuo klausimu infor 
muojama.Gegužės 3d. A.L.M.atstovai dalyvavo San Francisko radio pro 
gramoje kartu su pilnateisiais Australijos ir KOrejos delegatais^® j 
dienos rytų Lietuvos moterų Vatdu kalbėjo?. Hipatija Yšienė - Ziu- 
rienė,vaizdžiai apibudinusi Lietuvos padėti.. . •

Gegužes 20 d.San Francisko katedroje buvo atlaikytos iškilmių 
gos pamaldos,kurias oelebravo pats San Francisko arkivyskupas^ John 
J.Mitty.Pamoksle buvo iškeltos neišdildomos Lietuvos teisės būti ne,. 5 
priklausoma Valstybe;katedra^pamaldų metu buvo pilnutėlė,o vietine , 
spauda plačiai Jas aprašė,nušviesdama,kas ta Lietuva ir**ji trokšta., jį

A.L.M.veikla San Franciskė buvo baigta priėmimu ,kuriame daly 
vavo daugelis tolimu,kraštų Gili Urugvajaus,Kinijos,Egiptosvs7 ' 
cių,gal but,pirma syki susilažinusių su Lietuva ir Jos tragiška pade 
tini. (Is' „žiburiu”)

' • J
. ' „BEHICHTE UND INFORMATIONEN” APIE PABALTIECIUS . į

Salzburge išeinąs „Berichte und Informationen”atspausdino'ii— | 
ga Ir išsamų, pranešima, apie D.P. Austrijoj,paduodamas pilnas statis
tines lenteles ir kitokias informacijas. Six pranešimų išsverti ir. len 3 
kų „Gts. Polski”.Nemaloniai krito 1 akis tas faktas?kad austrų, klasi- J 
fikacijoj Pabaltijo kraštų žmonės - lietuviai,latviai ir estai figū
ruoja ne sąjunginių tautu grupėj.k-ip kad lenkaierusai irkiti, bet 
priešų pusė'j sykiu su italais,rumunais,vengrais ir bu'.yaraj s.Siam rei. 
kalui atitaisyti ir paaiškinti Pabaltijo komitetai daro žygių.Skaity i 
tojams turime pasakyti,kad oficialiosios karinės ir ir tarptautinės • 
Įstaigos pabaltiečiuslaiko kartais sąjunginėmis tautomis,kartais pa 5 
lankiai neitraliomis,bet nieku būdu ne priešais,kaip tai padarė pa
tys jų skaičiuje bud-ni austrai. • ■ J
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.-« Vi«Vus, Tp£tsxJeii't3-».i.i.K.laiką medic ?U£>3-Z*’j3red.imu yra
kurio -*.tikinąs kaikurių 3 1 gų yeikejjis yra labar^W ’̂-Ai^ii; ir kilni 
.kin-kaXsi--bandymais nustatytas.-

Penicillina surado atsitiktinai dr.Alexander Flemming Lon
done 1?28 m. ,:bedarydamas labaratorijpj bandymus su viena bakteriją:, 
rūšim,vad.staphylococcus.Jis pastebėjo,kad vienoj vietoj ant mai — 
tinamosios medžiagos ,kur buvo pasėta staphylococcus kultūrą,atsi—'V. 
rado' pelėsių,ir toje vietoje staphylococcus kultūra nebeužaugo..- 
Flemmingui atėjo mintis ,kąd tie pelėsių grybeliai gamina tokią ;ide * 
dz'iaga,kuri kenksmingai veikia staphylococcus.Ta kryptimi pradėjo . 

„jis toliau daryti bandymus. Išauginąs viename mėgintuvėlyje tulpele’ 
■ šitų grybelių,gavo viršum jų paviršiaus apie pusantro ceritimetro .au 
kšcio drumzlino skystimo;Ta^skystimų praskiedęs 800 kartu ir pridė" 

- jąs prie maitinamųjų, medžiagą,kur buvo pasėta koi kurią bakterijų,• 
'.kaip staphylococcus.^ streptococcus. ir pneumococcus,visuomet’ sutruk^ 
pydavo tų bakterijų, augimų.Tai bųv' vienas is stipriausiųjų .jau ,zi

7 .ridinu. bakteriją užmušėjų. Toj i medžiaga buvo tris kartus stipresne už- 
grynų karbolio rūkstą.Šie .pelėsiu grybeliai priklausė" „Pehecillum’’ 
pelėsių grupei,todėl -gautąja medžiaga A.Flemming pavadino '„Penecil 
lin1’. s .. ■ ' '

Toliau A.Flemming.bedarydamas bandymus su pelėmis ir 
šiais,priėjo'išvados,kad ta medžiaga,suleista ar tąi i/jvenas,ar tąl 
ų stuburo kanalą,ar tiesiog ant žaizdos'uždejus,nekenkdavo nei br^ 
ganizmo 'audiniams,nei baltiesiems kraujo kūneliams* ' ' j

■ Vėliau tolimesni ta kryptimi darbai lyg ir buvo nujtrfcą del 
kelių'svarbią priežasėiu.Pirma,norint pagaminti pakankamą'.‘renisfilį- 
lino kiekj^kurą galima butu, panaudoti ^gydymo tikslams, būtų reikalin 
ga išauginti tų pelėsių, grybeliu, milžiniški kiekiai;tai. be spėcįa 
liųĮrengimų neįmanoma. Antra svarbi priežastis, tai"'!??? metais vėl . 
atgijusi chemoterapija,kuri Jau buvo paplitusi"l')10 matais,kąį’-Paul

• 'Ehrlich surado salvarsaną. sifiliui gydyti.1933 metais surasti-sūl— 
■'■fanamidu preparatai,kurie kenksmingai veikia kai kurias bakterijas, 
■ kaip, pneumococcus - plas šių uždegino sukėlėjus,gonococcus - smege

nųapvalkąlėlių uždegimo sukėlėjus,gonococcus -triperio sukėlėjus 
ir "kitus:žinoma,yra tas skirtumas,kad sulfamidu, grupes-.preparatai 
tam tikrais atvejais(inkstų susirgimo)kenksmingai veikia pati, orgn- 
nizmų. 1938 metais dr.Howard Walter Florey Oksfordo universitete vėl 
grąžo'prie penicillino tolimesnių tyrinėjimų. Jis su savo asisten ~ 
tais per kelis mėnesius is' 100 litrų maitinamosios medžiagos, kur 
buvo auginami pelėsių grybeliai,pagamino i gr-.penicillino^ir jo skfe 
dinys 1:2 pilijonū‘proporcijoj sutrukdydavo bakterijų veisimas! ir 
augimą.Ei-’ ° '--'^•;v-ų su pelėmis , žiurkėmis ir katėmis Florey nustatė, 
kad ^em^iliin padaro visų eilų bakterijų nekenksmingomis,kaip tai 
stphylococcus,aurcus,staphylococcus pyogenes,Clostridium šepriicum.

. Pagaminęs^pakankama.-penicillin© kieką,l?41 m.Florey . perėjo
prie bandymų su žmonėmis,ir pirmas atvejis buvo policininkas,* nuo 
kraujo užsikrėtimo gulėjęs mirties patale.Suleidus ligoniui iį venas 
penicillin© skiedinio su druskos skiediniu,liga po 24 val.nebesiple 
tė.Po 5 dienų ligonis buvo be temperatūros,pūliniai pradėjo • .gyti? 

..bet vėliau,pristigus penicillino,liga vėl pasikartojo,ir ligonis m 
rė-Antruoju atveju, taip pat stokojant penicįllino,nepasiekta--žymes
nių rezultatų. Trečia kartų,kada turėta penioillino pakankamai,g-ydy- 

".- ’rno rezultatai pasiroaė teigiami; 15 metų berniukas, sirgeų-s'treploco- 
cu infekcijaįpasveiko.Ofais pat 1241 metais buvo pagydyti periiciliim 
dar 7’ žmonės. ' .

Dr.Robert Ooghill (netoli Čikagos) surado medžiagą,. ’kurios 
pridėjus ą maitinamąją medžiagą, gaudavęs penicillino dešimti ' kaitų 
daugiau.Vėliau atrastas pelėsių grybelis,kuris augdavo ne tik maima 
xo''‘ic'" j-viršiuje,bet ir visoj medžiagoj:-Prsdet-a auginti
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V,A.DAMBRAVA TEISIlį DAKTARAS
. - t Liepos 12 d. Insbruko-Universitetas iškilmingame posakyje 

įteikė' keletai asmenų daktaro diplomus.Tarp najų daktarų buvo , i? 
vienas užsienietis — lietuvissGlasenbacho gyventojas,dipl.teisinin- 
kas Vytautas - Antanas D a m b r a v a. Tai pirmas lietuvis tremti - 1 
nys,po šio karo Austrijoj , įsigijus doktoratą.Sunku tvirtinti,bet ne- 
teko girdėti.ne spaudoj užtikti,kad per tą laikų būtų kas nors dok— 
torizavąsis ir Vokietijoj gyvenančių tautiečių.

Doktorato įsigijimas normaliu prieškariniu-metu Lietuvoje 
ar užsienio aukštojoj mokykloj visada būdavo ypatingai atsynimas ir 
spaudoj paminimas;Juo labiau tas pažymėtiną ir brangintina šiais 
laikais,kad mokslo sąlygos yra sunkios,ir žmones išvarginti kitų 
rūpesčių.

Naujasis daktaras gimęs 1920 m. birželio^10 d. Rusijoj*1939 
m.baige Utenos gimnazijų ir 19'43 m.Vilniaus Universiteto teisių fa^» 
kultetą;1944 — 1946 m.Insbruko Universitetę išlaikė papildomus da
lykus, išlaikė doktorato egzaminus ir paraše dizertaoiJąv(temė:„Grund 
zūge des^Verwaltungsverfahrens”(„Administracinio proceso pagrindai”) 
Vienas iš komisijos narių,Insbruko Universiteto Teisiųk, fakulteto 
ord,prof.Ebers, dizertacijt\ įvertindamas, tarp kitko, įraše:„Kalbamasis 
darbas (235 pslp,) yra kilęs,norint Jos autoriui pasitarnauti sąvo 
tėvynei Lietuvai,nuveikti^visus paruošiamuosius darbus ", 5:.o tū. visko
^adm. ,proceso įstatymų kūrimui.•.Autoriaus pasirinktos priemonės 
šiam uždaviniui atliktimuodugnus,platus ir išsamus išnagrinėjamas 
austrų, bendrojo proceso įstatymo,buvusio pagrindu ir Lenkijos,Ceko- 
slovakijos ir Jugoslavijos adm.proceso įstatymu...Autoriaus uolu 
mas ir stropumas pelno ir užtarnauja pagarbų,pilnų pripažinimų ir ■ 
pągyrimų.ne mažiau ir Jo kritiškas nusistatymas,lygiai kaip ir lite 
natūros įvertinimai”.Doktorato diplome pažymėta:„Suteikiame teisės 
mokslų daktaro vardų ir garbų, teises ir privilegijas”. Dizertacijos ’ 
dedikacija:„Mano Motinai Sibire”. x

Šia proga VoA.Dambravų sveikiname ir linkime įgytas zlniss 
ir verda panaudot Lietuvos garbei ir gerovei. į

Insbrukięciąi lietuviai studentai,Dambravų pagerbdami,įtei— 
k ė sambūrio garbės ženklą^ - Juostelę.

---------------------------- ----------------------------------------------— :■

grybelių, kultūros dideliuose, 500 hektolitrų,induose.Galutinai pa*- ų
siekta tai,kad viename kub.cm#grybeliai pagamindavo 200 penicilllno 
vienetų.Taip buvo surasti būdai penicillinui gaminti.ir^1944: metais | 
birželio mėn. nedideliais kiekinis penicillino buvo įvežta į 19 
valstybių. . ■■ 1

Dro0hester Keefer,vienos Bostono ligonones direktorius, yra 
parašęs, apie penicillinų vadovėlį. . •?

•••• ' Be aukščiau minėtų susirgimu,penicillinas gerai gydo infek- |i
eini endokartitų ir sifilį.Penicillinas vartojamas injekcijomsxį raumenis ar į vąnas, -i 
arba tiesiog ant infektuojamos vietos.Chemiška penicilllno sudėtis-? 
- grynanglis (C), vandenilis(H( ,de.guonis(0) ir azotas(N).nors atomų į j 
skičins kiekvieno elemento dar nežinomas.Suradus tai,reikia juany— /f 
ti,būtų galima penicillinas sintetiniu būdu gaminti;tai,gal būt,su- 
prastintų Jo dabartine komplAkuotų gamyba ir padarytų daugiau priei
namų visam pasauliui, Heute” Nr.2.)

- o - ' . .
„Kol Lietuvos motinos gimdys tokius sūnus,kaip Darių; ir Girėnas, - |
Lietuva nežus”, gen.P. Plechvičius apie Dariaus ir Girėno žygį.

». „i
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Vyt. Tamulaitis- •’ ‘

IŠLUPTAS VAIDUOKLIS

• • \
Vieneų vakarą, jau gerokai-pritemus,mamyte siuntė mane atneš

ti iš kiemo malkų,As pabijoj.au.Kas gali eiti vakare i kiemą, kai 
tamsu.Gal koks vaiduoklis nutverti.Man Pusbernis pasakojo,kad yra 
visokiu, vilnaragiu, ir raudondanėių,kurie tik tyko tamsoj ką nors 
nutverti. '

— Mamyte, — nedrąsiai pasakiau,- aš bijau...Jau tamsu.
- Tai man vyras,- tarė mamytė,- bijo išeiti ą kieme....
Tuo tarpu atėjo i, virtuve, senelis. Jis viską išgirdo ir,pae’T 

mes mane už rankos,tarė:
- Eime,Vytuk.Mudu kartu nieko nebijosime.O jei sutiktume- 

koki, vaiduoklių,tai jam padarysime taip,kaip mano tėvukas padarė.*.
Linksmas nusitvėriau seneli,.uz rankos ir išėjau pro duris. •
- O ka,,seneli, tavo tėvukas su vaiduokliu padarė?-paklausiau.

Tam vaiduokliui daugiau nereikėjo vaidintis,- atsakė se — 
nelis nusijuokdamas.— Jis daugiau niekados nedrĄso gąsdinti žmonių^ 

Griže su malkomis,mudu, su seneliu susėdome prie ugnieSn
■- Papasakok,seneli,apie ta, vaiduokli,— prašiau.— Kaip Jis 

gąsdino žmones?
- Tai buvo jau seniai,- pradėjo pasakoti senelis.- As' dar- 

mažas vaikėzas buvau,Mudu su tėvuku dažnai važiuodavome i, mišką.Jcu 
ris buvo daug toliau nuo musu, namu,negu dąbar.Mudu išvažiuodavome 
anksti rytą,o grąždavorae tik vėlai vakarą.Muras reikėdavo Varsluoti 
pro senus vokiečiu kapus.Visokių pasaką ir prasimanymu^ apie juos 
buvo.Žmonės pasakojo,kad ten vaidinas.Vienas mate.s milžiniško didu ' 
mo žmogų naktimis ten vaikščiojanti,kitas baltas avis bėginėjant, 
trecias vėl koMa nors baisenybe. Kartais vakare susirinkdavo . pas 
mus kaimo vyrai ir nebūtų dalykų apie tuos kapus pripasakodavo.Ki 
tiems net plaukai ant galvos šiaušdavos nuo tą pasakojimų.O mano , tė 
vukas tik Juokdavosi,

- Et,- sakydavo jis,- niekus pliauškiau.Jokių vaiduoklių ne 
ra.Kam bereikalingai gąsdinti mažus vaikus.Visoki vaiduokliai- tai 
tik prą^imonym.:-

Kitiems ■'tikdavo tokia mano tėvuko kalba.Vynai,kurie .tas
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mano tėvuko pyko. Jie -nutarė Jam atkeršyti.
Vienav žiemos dieną.sa-4»ėvi»kn--išvaziavome j, mišką. Ilgai ten 

užtrukome ir grįžom'gana. vėlai.Naktis buvo graži,mėnulis sviete,ir 
sniegas žėrėjo.Ramiai šnekučiuodamiesi,privažiavome tuos senus vo— 
kievių. kapus.Pajutau baime,. Tiek buvau prisiklausęs•visokių pasako
jimų, apie Juos.žinoma,nesisakiau tėvukui,kad bijau.Nenorėjau pasi
rodyti bailys,kaip tas kiškis,kuris ir krintančio, lapelio išsigąs
ta,Norėjau būti vyras,kuris guli savo drąsa pasididžiuoti.Ir ėmiau 
sau drąsiai dainuot i *rodos,ne' s*imto baisiausiu, baidyklių neišsigąs 
oiau.

Jau buvom bepravažiuoją kapus,kai staiga ant kelio pamačiau 
keistą sutvėrimą,karvės ragais ir ilga uodega.Visas suvirpėjau -is' 
baimės ir,vos kvapą atgaudamas,sušukau r

— Tėvuk,kas ten!? Ar matai?...
Mano gyslose tvinksėjo kraujas,© širdis taip smarkiai plakė* 

kad,rodos,ims ir išseks is krūtinės. •
— Matau,- atsakė ramiai tėvukas.
Baidyklė ėjo vis arčiau mūs,niaurodama storu balsu.As laukiau, 

kada tėvukas droš arkliams botagu,ir lėksim nuo Jos,kiek tik ark
liai įkerta.Bet mano tėvukas nė nemanė bėgti.Jis sėdėjo rėmus, ro
dos,nieko, eia nebūtu atsitikę.Jis,kaip ir anksčiau,pamažu mosavobo 
tagu ir iš lėto ragino arklius.Pamatąs mane,virpantį iš baimes,Jis. 
šaltai pasakė:

- Dar ilgai iš .tavęs nebus vyras,Jei taip visko bijai,Vyrai 
taip greitai nenusigąsta...'

Tie tėvuko žodžiai mane padrąsino.Jis.taip ramiai kalbėjąlyg 
rodos,kokį Juoką pasakodamas.Jei ne-toks ramus ir tylus Jo balsas , 
būčiau tikrai ėmęs šaukti iš baimės.Prisiglaudė^ prie tėvuko, lau
kiau, kas bus.Kai privažiavom prie baidykle’s,tėvelis garsiai paklau— • 
sė: '■

- Kas esi ir ko nori?
Baidyklė nieko neatsuke*,tik, kažin ką murmėdama, vis slinko sr 

ciau mūsų.
- Kas esi ir ko nori? - pakartojo tėvukas daug pikčiau.
— Nsu pasibarusio vokiečio siela,— atsakė baidykle neaiškiai
- Tai ko tu kapuose nebūvi?- vėl drąsiai paklausė tėvukas.
- Man ten negera...- sumurmėjo baidyklė.
Tėvukas garsiai nusijuokė. -•
- Kai aš tave \ ten nuvarysiu,bus gera,- pasakė Jis ir,nieko 

nelaukęs,iššoko iš rogių,rankoje laikydamas bėt'agą.Tai pamačiusi, bai
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dyklė.t parnasu pradėjo trauktis kapu link-Bet anno tėvukas Jau ctuvo 
prie j0g*ld nustebimo-nežinojau ne kas daryti. 0 tevukns,prišokęspne 
baidyklės,kad ims Ja^s'veisti botagu,kad iras Šveisti,net oras skumbi 
nuo smūgių. Baidykle* pašoko bėgti.Bet tėvukas nutvėrė Ją ir nėpalei 
do.--

— Jei esi minęs,tai ko čia vaikščioji.Kitax kartą žinosi sa 
vo vietą...,— vis pildamas botagu, kalbėjo tėvukas-

Baidyklė,piktai niaurodama,norėjo gintis,bet,matyt,pamačius, 
kad neatsilaikys amo tėvukui,vėl norėjo ištrūkti.Tėvukas,pačiupęs 
baidykle. į glėbį,partrenkė ant žemes ir nuplėšė nuo Jos senę, karves 
odą.Daidyklė ėmė maldauti:

- Dovanok,dėduk,dovanok...Aš tik Juokai^ norėjau pagąsdinti 
Ir kaip as nustebau,pažinęs Petraičių Kazio,to didžiausio

kaime melagiaus ir Juokdariu balsą.
Tėvukas,dar kelis kartus gerai sušveitęs botagu, pasakė:’
- Dėduk,aš tik Juokais,aš tik tyčia...,girdėjosi maldaujam 

tis baidyklės balsas.- Paleisk mane,paleisk.As daugiau ne...ne... •
Netoli pušyne,už kapinaičių,pasigirdo vyru Juokas ir aiškus 

balsas:
— Jau tėvukas Kazį išlupo.Nepasisekė...Cha,cha,cha. .♦ • 
Tėvukas grįžo prie vežimo ir vėl ramiai pavarė arklius.Tik 

gerą, galą pavažiavus,Jis pasakė:
— Jei ko nors bijai,pirma ištirk,ar verta bijoti. Bailiams 

dažnai šešėlis esti baisiausia, baidykle.
Nustebęs tylėjau.Man buvo gėda,kad buvau toks bailys.
Parvažiavę namo,visiems papasakojom tas nuotykį.Visi Juokėsi, 

pilvus susiėmė^. 0 kai sužinojo kaime,kad Petraičiu^ Kazys gavo lupti 
nuo mano tėvuko,visi Jį praminė ir vaččLno išluptu vaiduokliu,-bai
gė senelis savo pasakojimą ir pridėjo:- As tik vieną kartą savo gy
venime mačiau vaiduoklį ir tą patą mano tėvukas gerai išlupo botagu.

Man taip buvo keista ir kartu Juokai...

Patarlės.Bailumas ir kvailumas vienu taku vaikštinėja ir tą patį 
žmogą kubinėj a.
Arklio saugokis iš užpakalio,Jaučio iš priešakio,o , pikto 

žmogaus .iš visą pusią.
1 ką Jaunas įprasi,ta senas teberusi.
Kur žmogus nori,ten ir gali.
Su klasta netoli eisi.
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TINGINIAI IR

Karta. tingineliai 
mokytis išėjo, r
Bet vietoj mokyklos - 
čiužinet nubėgo.

Bėgdami pamate 
musu tingineliai, 
kad iš vartų eina 
rainas katinėlis.

Klausia dykaduoniai •' .
katinėli rainą:
- Ko tu,katinėli, ' .
susiraukęs eini?

Sukniaukė jiems gailiai 
katinėlis rainas:
— Štai jau man,ūsočiui, 
metai greit sueina.

Proto ir gražumo 
man nė kiek nestoka, 
tik skaityt,rašyti . 
u»S visai nemoku.

Katinams^ mokyklų 
niekas neįrengia, 
ir išmokyt rašto 
niekas neįstengia.

0 dabar be moksle 
dienos daros baisios, 
ir toli be rasto 
niekur nenueisi.

į

- 16-
• Į

KATI'-’AS. • •

Nei išgert be rašto, 
pei ko nors praryti, 

. numeri^ ant sienos • 
nėr kaip paskaityti.

Tingineliai tarė:
- Katinėli rainas, 
dvylika matelių • ’
mums jau greit sueina.

Bet išmokyt rašto
mus niekaip negali, 
nes ką tik mums sako, 
vis eina pro šalį.

Nevilioja knygos 
tinginio nė vieno,- 
bet ant gryno ledo • 
ciuožiam visa dieną.

.•X ■

Tarė tinginėliams 
katinėlis rainas: .
— Štai jau man,ūsočiui , 
metai greit sueina. '

Daugel dykaduonių 
man regėti teko į 
bet tokius dar pirmus 
sutinku ant tako.

Eikite,vaikučiai, 
mokytis pradėti, 
griže, is mokyklos, 
galit čiužinėti.
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Svarbiausiuoju paskutiniųjų dieną politinio gyvenimo įvykių 
reikia Laikyti Paryžiaus kouisrencijų.kur pen didžiausius vargus ir 
leidžiantis į kompromisus buvo sudarytos sąlygos sujaukti ' • taikos 
'voaf-erencijąjkubi pagal anglosaksų atkaklu^ reikaląvima. įvyks liepos ■ 

• ž? d.Svarbiausia priežastis}dėl kurios, reikėjo sušaukti s'i konferen 
cija,buvo būtinai reikalas parengti taikos sutarčių projektus Ven— 
T^ijai,Bulgarijai ir Suomijai,Sunkiai vyko Italijos klausimo spreh- 
linas,ypač Triesto.Nors del sios opios ir strategis'kai svarbios pro 
blemos ir buvo kompromiso būdu prieita susitarimai,bet Juo nei Itali 
Ja.nei Jugoslavija nėra patenkintos*C politinė padėtis ten tiek pa- 
aštrėjo?kad tik reguliari aliantų kariuomenė gali palaikyti tvarką ■ 
ir rimti,Sunku būtą tvirtinti,ar Italija Jai parengta, sutarties pro , 
Jektą ir pasirašys ir ai? Triestas neliks nesusipratimu židiniu. To
ki šio klausimo išsprendimą ir Amerikos spauda ašfrriai’ "ikritikavo* ■ 
Apskritai paėmus,Italijai parengtos taikos sutarties projektas ga
na kietas,ir dar pries trumpą laiką tokio nebuvo laukta.Bo Triesto, 
netenka ir Dodekaneso ir nežymią sričių,kurias- gauna Prancūzija. Ar 

} tik ne naujos respublikos įvedimas padarė anglosaksus mažiau atspa— 
krius prieš sovietu pozicija, Italijos atžvilgiu.
\> Ar įvyksianti liepos.2? d. Taikos Konferencija bus sėkminga
ir. ar visiems priimtinai pajėgs išspręsti pirmaeiles problema?,‘dar 

C sunku tvirtinti, t et tik -tena aiisku,kad sovietai visomis’J Jėgomis 
iVducęti ■ mažesnėms • tautoms ‘teise diskutuoti pasiektus didžiųjų
susitarimus.Ir priešingai;be visų didžiųjų sutikimo negali būti Jo— ’ 
kio sprendimo.Vadinai,mažosios tautos gali tik už bendruosius rei
kalus iš' visą Jėgą kovoti,o prie susitarimą negali būti prileistos; 
šį netikslumą ir anglo saksal primetė sovietams. j '

Prancūzijos Vyriausybė,lygiai kaip ir Italijos,buvo sudary
ta dešiniųjų,prisidedant komunistams ir socialistams.Tękia padėtimi 
anglosaksai ’negali būti nepatenkinti7.nes Jų pozicijos žymiai sustip 
.rėjo*Sovietą nuotaikos tam priešingos!sovietai,tur būt,gailisi,, kad 
tiek daug kvįečią siuntė, nes prancūzai tos labdarybės neįvertino.-< 

Jugoslavijoj^nuotaikos gana karingos.Jie savo karui pasiren
gimu visus gąsdinąs Iš to kyla kruvinus nuostolius atnešu incidental 
su amerikiečiais.Bet Vakarą sąjungininkai visa tai mato ir, atrbdo, 
atitinkamai reaguoja.Maskva mielai praneša apie anglosaksą karinių 
pajėgu Triesto apylinkęje-su-traukimą.Be to,po kelią savaičių truku
sios bylos buvo- nuteistas mirti generolas Michailovic,garbingasis 
Jugoslavijos herojus.Jis yra likęs politinią machinacijų, auka*Ameri • 
ka.atrodo,mielai gorėjo Jam pagelbėti,o anglai irgi dėjo/pastangų , 
bet veltui.Ar to žmogaus nekaltas kraujas_atneš ramybę /ir sudarys.'®, 
lygas kapituliacijai prieš- bolševizmą.nebūtu galima tįsėti. Z ... . .

Bulsarilsai Lenkijoje davė tokiuvrezultatus,kėkią vyriausybe 
pageidavboZinanvųi dabartines Lenkijos gyvenimo sąlygas.kitko ir 

.negalėjo tikėciSu'Zlk būdinga yra tai,kad tauta dabartinėmis^ vakarą • 
«jsįe^omiSv patenkint a, Vadinasi, per-daug svetimų z'emių. nėrą/reikalo tu 

Palestinoje padėtis kiek aprimo,,bet liko nepormalį: žydai -ve 
da.-.beatodairiną kovą prie?'Anglijos imperija,talkininkaujant " kitai 
svetimai galybei* ' • r d ‘i

' Persijoje,kurį Jau baigiama Sovietą Sąjungos ^sudęroti”,pa
dėtis neaiški.Bet Anglijos grybiniai interesai bus atsidūrė, didelės 
liame.pavojuje.Visi /artimieji Rytai Jau turi jaukti p'OS,o kas ią ka 
da pagalbon atsilieps,dar neaišku. ’ '/ . i ■■

Saugimo-jraryba dėl atomines bombos pontroies dar negali su
sitarti,ir 4,sx viso maža viltieSjkad susitęks.Mat,amerikiečiai-.darbe 
nori^_atomines Jėgos paslapties išduoti sovietams,taip pat nenori vį.

17

traukim%25c4%2585.Be


—18—
sų atominių bcųbų išsprogdinti. <

’ Austrijos ir Vokietijos klausimais; -dar tik pou 2 — 3 mėnesių 
pradės toliaus tartis,o pradžia buvo visai nesėkminga^ Sovietai grei
tai reikalauja,kad būtų,prieš pradedant tartis Austrijos klausimu , 
iškraustyti is Vakarinės Austrijos visi DoP.Ar su šiuo reikalavimu 
sutiks visi?3 Vakaru Sąjungininkai,šiuokart būtų sunku patikėti.Bet 
kiekvienu atveju nebūsime palikti aklam likimui* .

' ■ . *A»S.

-■ F: -J-;'ŽINIOS i*S LIETUVOS > . / . - ’ . .
•'/, • Šiauliuose atremontuota Sv.Potro is? Povilo bažnyčia.teatras, 

'baigiamas remėhtuoti kinas Kapitol.Elektros ietis sveika,ir miestas 
■įgauna energijos.Mieste daug vokiečiu be] aisvii^, kurie naudo

jami įvairiems darbams;jie gyvena barakuose prie statomo? ‘‘ligoni 
nės ir Gubernijoj, •

• x Lietuvoje dar* nuo karo užsiliko užminuotu* laukų,bet baigiami . 
isminuoti.Neseniai baigti išminavimo darbai Marijampolės apskr.

Grūdų paruošų skyr viršininku yra J.Bernotas,odos ir avalynės 
pramonės trestovaldytoju — Kazlauskas,odos pramonės darbuotojų prof, 
sqjungos respublikinio komiteto pirmiųinku Simkovičius.Vilniaus fab: 
riko ’’Žagrės” direktorium Polikša,žemes ūkio komisaro pavaduotoju p, 

-‘■vilas Šklėrius. • . ' ■ :':,y■

.. . Paskutiniu laiku tenykštėj spaudoj ir kartu Amerikos lietuviu; 
komunistinėj spaudoj plabiai bendradarbiauju Matas Grigonis,Aleksan 
dras Churginas ir Augustinas Gricius - Pivoša, ~ ...

NACIU NUKANKINTA 2.000 KUNIGU-‘- .... •<?"; .
A.R.I. Italijos žinirų agentūra skelbia,kad Vokietijoje.pagar" 

sėjiisioje Dachau koncentracijos stovykloje naciai nužudė 2.OOOdvasi 
ninku.TOJe stovykloje buvo uždarytųlabai daug Lenkijos,Vokietijos’ 
ir. kitų Europos’rvalstybių katalikų, kunigų. ' -

1^45 mokovo 23 d. pranešime sakoma,kad Dachau, stovykloje bu
vo internuoti siu tautybių kunigai:261 vokietis,64 austrai,19. vokid. , 
šių sulaikytų už Vokietijos sienos,8 luksemburgieŽ j ai-791 lenkai,122 
prancūzai.?8 olandai,34 belgai,29 Italai,73 bekai,19 jugoslavų,4 veų 
grai,4 1 i e t u v. i a i,3 danai,2 graikai,2 šveicarai,! amerikietis, 
1- anglas,! rusas,1 norvegas,! rumunas,! ispanas ir 1 ukrainietis.

Is internuotu toje stovykloje'lenkų kunigų apie 50 .nUošį-m— 
šių neišlaikė’ vargo ir kankinimų ir apie 25 nuošimčiai voliecių’.kur 
nigų išmirė. ■ ’■ ' •

______ ____ __________ ________ ______________________ 1 
rŽŪna žmonės,bet nežūna dideli jų darbai.pasius ir Girėnas - dide
lio jpasiryžimo- pavyzdžiai - liks gyvi mūsų tarpe” DraL.Listras,

18



-19-

PUPA • ■

Is didžiulio tamsiai mėlyno treningo apikaklės islindusi gal 
vutė meiliai sypsošl - Argi teko iš viso kam nors pamatyti įą teitą 
Hudną?AbeJoJu.Man bent ne. Ja, pažįsta beveik kiekvienas is musų — 
tai Pupa. . a

Susipažinom komitete.Stačiai pera-psirikiiną. Ieškodamas .gražiu 
veideliu^ garsioj „paieškomu,” knygoj .netyčia pakėliau savo žvilgsni, 
nuo fotografijomis apklijuotu puslapiu, ir išvydau tai,ko knygoje 
rasti nebesitikėjau* Isx nustebino nebežinojau ,ką besakyti,bet Ji mą— 
no vis-a-vis to suglumimo nė nepajuto. ,,

Tamsiu plauku garbanomis apsuptas veidas pasipuošė meilia 
šypsena,ir pasigirdo vaikiškai paprastu balsu ištartas pasveikini
mas; . . ’ ■ * ■

-.Laba dienai .
To pakanka.Mes Jau pažįstami.

- Pupa,einam šokti! 5 ■
, Pupa žvalgosi nedrąsiai i, salis.„Kad as su....Jau susitariate 

Imu uz rankos ir ramiai kalbu: ■ , • ' ,
— 4is pats.kaltas,kad pavėlavo.Nejau lauksi Tu Jo visa, šokį?

• Nusišypsau,Matau,kaip,vos pradėjus msn šypsotis,pranyksta ne 
drąsą Pupos veide» ‘ •

x Mes šokame. x ,
Pupa netaupo sypsnių.Vaikisku šypsniu,nieko nežadančiu.. ir._nfe. 

ko neprašančiu*- ' * • , ‘ ■

• • x
Ir atsitik tu man taiplšiandien tikrai m;an nesiseka.Daugelį* 

savo kalčių galiu prisipažinti.bet pamėgimu laipioti ant svetimų ko 
Ju, — tikrai ne.Susijaudinąs keliu žvilgsni aukštyn,norėdamas atsi — 
prašyti nelaimingąją kojų, savininkę.Matau,kaip Pupa susitraukia vi
sa savo būtybe,ir tik is po Juodu, antakiu, žibančios rusvos akys mė
to žaibus.Nežinau,ko turiu laukti artimiausiu,momentu - ar pro ilgas 
blakstienas riedančiu ašarų srovės,ar pro pykčio iškreiptas ,lūpas 
įsSiveržiancio ”fui”.Ir taip nustembu,kai baimė ir skausmas uzlei - 
džia vieta šypsniui.Pupa vėl Juokiasi.

x ....

— Pupa.einam į kiną! • , ’
Pupa atsikalbinėja.Ji turinti būtinai prieš dešimta, grįžti 

namo,vėliau Jos niekas neįįeisiąs. Jaučiu,kad įtikinėjimai daug nepa 
.dės. Reikia veikti. . ■ v

• — Nejaugi Tu reikalausi is manąs tiek nusižeminimo,kad sic.
gatvėje klaupbiausi prieš Tave ant kelią? - klausiu Ją. ,

, ... Pupos veide abejojimassir nusivylimas. Ji tikrai nežino,ar ti 
keti mano kalboms, ar ne. Imu už parankės.Pupa dar mėgina ats-ikalbinė 
ti;bet muęu, šypsniai pagaliau Ją nuginkluoją.

Nežinau,ar ta vakarą Ją įleido bendrahutin?..

x
, A i ,

Ilgesnį laiką Pupos nemani,?,r«Vel susitikęs įžiūrėjau mažą, 
sunkiai pastebimą pasikeitimą Jos votie*Pupa keiciasi?Tos pats tre
ningas, tie patys tampūs plaukai ir Juodos blakstienos,tiktai akys
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lyg giliau pasislėpė skruostuose.

Vėl matau ja, s'okių salėjejpasigirsta muzikos garsai,ir J>s 
ritman pradeda suktis poros.Lengvas raudonumas nudaro Pupos skruos
tus,nauja kibirkštiskužde£a jos rusvas akis,ir aė vėl matau Pup^,so , 
kio sūkuryjet dalinančia, savo šypsnius* t-

Aš klydau! . v . ;
Pupa negali nesįsypsoti. R»>.>.‘

' aprūpinimo komisija (verpflegungskomMission)
GLASENBACHO STOVYKLOJE

1946m.birželio mėn 1d. Glasenbach D.P. stovykloje buvo sudta 
ryta iš keturiu. asmenų, Aprūpinimo KnmisiJa(V©rpflegungs kommission), 
kuri taip pasiskirstė pareigomis: •

1. Tumėnas - pirmininkas (lietuvių atstovas), J
2. Ruhtinsch- sekretorius(latviu, „ )?
3. Karp - narys (estu, „ *

Pulewitsch - narys (kit.taut. „ )*
, Šios komisijos tikslas^bendradarbiaujant su stovyklos vado

vybe. tikrinti-kad stovyklos gyventojams skirtas maistas bei.Kiti da 
lykai būtų, pilnai 'tiekiami.

Poilsy derybų, su stovyklos Kipekcija dėl Komisijos teisiu, ir . 
pareigu. Komisija 'bia, savaite, priėjo prie susitarimo tik s stovyklos 
virtuvės tikrinimo darbe.

Pagal ta. susitarima^Aprūpinimo Komisija gavo pilna, galimybe, 
t tikrinti,kad stovyklos gflventojams skirtas maisto kolonijų' kiekis 
(kol kas 1600 - 1700kol)būtu, pilnai, išduodamas.

. Komisija pr^šo stovyklos gyventojus šiame darbe Ją. remti ir 
*•,pastebėjus virtuvėje netikslumus*tuojau pranešti virtuvėj budinčiam 

■ komisijos nariui., , • V ■
" • • • (pas) P.Tumėnas .
1946.VII.13. Aprūpinimo Komisijos Pirmininkas <7

. * . < - ' • '

Liepos men.20d.,šeštadieni,teatro sale'Je įvyks bar.Pauliaus 
Rutenio. T^'=!bruku ,^pcros solisto,koncertas.

'Pradžia - 20 vai.
x , rengiamas

Liepos 27 d..šeštadieni,Glasenbacho lietuviu, ramovėj lietuviu, 
poezijos vakaras — rečitalis.Programa atliks aktorius iuozas Akstį-'; 
nas.Po to bus alutis ir šokiai. ' . ■ .

x ' ■■ .<.■ •
Amerikos Nepriklausomybės šventės proga Lietuvių Komitetas 

įteėkė sveikinimus gen.Clarkui ir Salzburgo įgulos virš.Gal»Roefe«’
x

Li~tu/iu Komitetas,pritariant latMių ir estų komitetams,įtei 
kė Ame-iKos Ruud.Kryžiaus įstaigai memorandumą ,reikalaudamas ir to 
lipesnės paramos. ' \ •

Laikrašti, leidžia Spąudos Darbuotoju, Kolektyvasiredąguoja redakcine 
kolegij a V La?br ava, C. Gr inceviclus, A. Markelis, J . Senkus), 

Atsakingas redaktorius C.Grincevidius. 
Adresas:Glasenbachas,2 bar. 14 kamb. Kaina 1 sil.
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