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Gen. Eisenliou eris
tarp Muncheuo lietuviu

Gen. Eisenhoweris 
apie išvietintus asmenis

Gen. Eisenhoweris būdamas Mūn- 
chene tarnybos reikalais, radęs 
laisvą valandėlę, aplankė ir Baltijos 
tautų stovyklą Lohengrino g-vėje.

Žinia, kad gen. Eisenhoweris 
aplankys lietuvių stovyklą, sukėlė

I pilna laisve
Visiems yra žinoma, kokiais ke

liais mes patekom Į Vokieti ją ir 
kokias gyvenimo sąlygas čia tu
pėjome.

Tėvynės ilgesys, barakų gyveni
mas su sargyba ir lagerfūreriu 
priešaky, menkas maistas ir sun
kus, 10—12 vai. per dieną darbas, 
mus, kaip ir kitus užsieniečius, vos 
pakeliamai slėgė ir atrodė, kad il
gesni laiką tokiose sąlygose ne
beištversime.

Todėl mūsų žvilgsnis nuolat kry
po i Vakarus, su nekantrumu lau
kėm, kada amerikiečių ir anglų 
armijos peržengs Reiną, nervino 
mės, kodėl jie taip pamažu eina 
pirmyn ir skaičiavom savaites ir 
dienas, kada Vakarų sąjungininkai 
pasieks mūsų gyvenamą miestą ar 
kaimą.

Pagaliau atėjo ilgai laukta diena, 
ir mes pamatėm Amerikos ir An
glijos karius. Kartu su jų atėjimu 
atsidarė lagerių, koncentracijos 
stovyklų bei kalėjimų durys, ir 
išėjom i svajotą laisvę. Tuojau pa
matėm milžinišką mūsų gyvenimo 
pasikeitimą ir pajutom, kad mes 
vėl esame laikomi pilnateisiais 
žmonėmis. •

Tačiau ne visų užsieniečių tei
singai buvo suprasta amerikiečių 
bei anglų atnešta laisvė. Nemažai 
atsirado tokiu, kurie šią laisvę 
ėmė piktam išnaudoti, kartais net 
prieš pačius mūsų išlaisvintojus 

nepaprastą džiaugsmą stovyklos gy
ventojų tarpe. Ir kaip gi nesi
džiaugti, kad Amerikos Didysis 
Karžygis aplankys vargšus trem
tinius! ...

Atvyko Jis daugelio žymių paly- 

amerikiečius. Todėl pamažu ši lais
vė mums buvo vėl susiaurinta.

Dabar, kai žymi dalis užsienie
čių yra išvykusi namo, ir kai po 
tam tikro laiko amerikiečiai Įsiti
kino, kuriems pasitikusiems užsie
niečiams gali būti leista pilnai 
laisve naudotis, mūsų padėtis žy
miai vėl pagerinama.

Šiomis dienomis, kaip žinome, 
7 armijos vadas Įsakė karinei val
džiai, kad išvietinti asmens turi 
būti geriau arba lygiai traktuo 
jami su civiliais vokiečiais maisto, 
buto, medicininio aprūpinimo, poil
sio, religijos ir auklėjimo atžvilgiu. 
Iškilus neaiškumui, klausimas iš- 
aiškintinas išvietintų asmenų nau
dai.

Taip pat nustatyta, kad išvietinti 
asmens turi turėti tokia pat judė
jimo laisvę, kaip ir vokiečiai. Visi 
stovyklų aptvėrimai turi būti pa
šalinti, ir išvietinti asmens gali 
laisvai išeiti iš savo gyvenamo 
rajono.

Taigi, kaip matome, amerikiečiai 
mums vėl parodė didžiausia pasiti
kėjimą, jie mums suteikė net pir
menybę prieš vokiečius. Dabar tik 
nuo mūsų priklauso, ar mes mo
kėsime parodyti, kad mokame 
mums vėl parodė didžiausią pasiti- 
parodytą pasitikėjimą Įvertinti.

Todėl mums tenka didžiai susi
rūpinti, kad neprarastume pasiti
kėjimo ir vėl neatsidurtume vielo- 

svečio, buvo trečiosios Armijos 
dovų lydimas. Šalia garbingojo 
vadas gen. Patton, brig. gen. Mi
chelson, pulk. Nelson ir kiti auk
štieji karininkai.

Atvykęs Į stovyklą pirmiausia 
pasisveikino su stovyklos viršinin
ku Inghamu, kuris prisistatė su 
trumpu raportu. Po to buvo apžiū
rėta stovyklos ligoninė ir blokai.

Ties ketvirtu ir penktu bloku 
svečią pasitiko tų blokų vadovai 
— lietuviai, kurie taip pat svečią 
palydėjo per žemutinius koridorius. 
Virš lietuviu bloku duru buvo 
kryžmai sudėtos mūsų trispalvės 
ir Įrašas. „Mes jus mylime". Nuo
širdžiai generolą pasveikino mūsų 
mažieji, Įteikdami gėlių puokštes. 
Generolas patenkintas šypsojosi ir 
kalbėjosi su kai kuriais lietuviais. 
Vizitas trūko apie 1 valandą.

Malonusis svečias atsisveikin
damas pasakė. „Turėkite vilti!"

Nuotr. inž. Baublio
Gen. Eisenhoweris kalbasi su 

Mttncheno lietuviais sportininkais.

mis aptvertoj ir sargybos saugomoj 
stovykloj, nes, kaip nurodoma, tie 
išvietinti asmens, kurie bus pavo
jingi viešajai tvarkai ir saugumui, 
bus patalpinti Į specialias stovyklas, 
ir negalės pilnai naudotis laisve.

Kiekvienas mūsų turi daugiau 
kontroliuoti savo veiksmus ir žiū
rėti, kad ir kiti tautiečiai nekom
promituotų gero lietuvių vardo.

Šiuo atžvilgiu ir tautiniai komi
tetai turi taip pat daugiau paro
dyti susirūpinimo. Saugoti tautine 
garbę ir sudrausti su ja prasilenkian
čius tautiečius, turi būti jų pir
muoju uždaviniu.

Taigi, tarsi pradedame naują 
Vokietijoje gyvenimo laikotarpi.

60 milijonu suku
Tarptautinis Raudonasis kryžius 

praneša, kad per ši karą yra žu
vę apie 60 milijonų. Į ši skaičių 
Įeina: žuvusieji fronte, dingusieji 
be žinios, subombarduotieji, politi
niai kaliniai ir tremtiniai.

Kaip pranešama, gen. Eisenho
weris paskutinėmis savaitėmis as
meniškai susipažinęs su išvietintų 
asmenų gyvenimo sąlygomis, ka
rinės valdžios pareigūnams Įsakė, 
kad išvietintiems asmenims turi 
būti teikiama pirmenybė priimant 
i darbus pas amerikiečius. Toliau 
savo rašte karinei valdžiai, gen. 
Eisenhoweris nurodo, kad, be jo
kios abejonės turi būti rekvizuo
jami namai, sklypai ir k. buvu
sioms nacių aukoms, nes daug iš- 
vientintų asmenų, ypač žydų, yra 

• be tinkamos pastogės artėjant žie
mai; tuo tarpu, kai vokiečiai turi 
gerus butus. Atitinkamiems parei
gūnams isakoma žiūrėti, kad ne
būtų per didelio susigrūdimo. Namų

Pilna laisvė 
išvietintiems

7 amerikiečių armijos vadas 
gen. lt. Geoffrey Keyes, remdama
sis amerikiečių kariuomenės Euro
poj štabo ir gen. Eisenhowerio 
nurodymais, Įsakė karinės valdžios 
pareigūnams, kad Vakarinės Vo
kietijos srity išvietinti asmens turi 
būti geriau arba bent lygiai trak
tuojami su civiliais vokiečiais 
maisto, butų, medicininio aprūpi
nimo, pramogų, tikybos ir švieti
mo reikalais.

Išvengti bet kokiam klaidingam 
aiškinimui, nustatoma, kad kiek
vienas klausimas, turi būti išai
škintas išvietintų ar jiems pri
lygintų asmenų naudai.

„Jungtinių Tautų išvietinti 
asmens ne gali būti uždaromi sto
vyklose arba kaimuose taip, kad 
sudarytų Įspūdi, jog jie yra kali
nami." Išskyrus specialias stovy
klas, skirtas saugumui pavojin
giems asmenims, visos spygliuotos 
vielos ir kitos užtvaros, Įrengtos 
asmens suvaržymui, turi būti tuo
jau pašalintos.

Išvietintiems asmenims užtikri
nama tokia pat judėjimo laisvė, 
kokią turi civiliai vokiečiai.

Išvietintų asmenų gyvenimo są
lygos turi visada būti mažiausiai 
vienodos vidutinėms vokiečių gy
venimo sąlygoms.

Iš vokiečiu Įstaigų bus pareika
lauta kiek galima geriau aprūpinti 
išvietintus asmenis iki jų išvyki
mo pastoge, apranga, medicinos 
pagalba ir maistu.

Vieninteliai išvietintieji, kurių 
laisvė bus suvaržyta yra tie len
kai, kuriuos lenku ryšių karinin
kai nustato atskirti dėl jų charak
terio ir palinkimo daryti nusikal
stamus veikimus, ir be to, tie 
išvietinti asmenys (ne lenkai), ku. 
rie yra laikomi pavojingi saugu
mui. Šioms dviems asmenų gru
pėms bus laikomos specialios sto
vyklos. 

rekvizavimas ribotinas tik „esmi
niais praktinio sutvarkymo galimu
mais".

Taip pat gen. Eisenhoweris nu
rodo, kad visi atsakingi civiliai ir 
kariniai pareigūnai turi rūpintis 
sudaryti išvietintiems asmenims 
tinkamas sanitarines sąlygas ir pa
rūpinti papildomo maisto. Prie nu
statyto maisto, rašo gen. Eisen
howeris, turi būti duodama daržo
vės, aprūpinant jomis ir žiemą.

Londono radijo pranešimu (X. 5.) 
gen. Eisenhoweris dėl Vokietijoj 
esančiu rusų pareiškė, kad jų neį
manoma grąžinti, nes jie nenori 
grįžti. Tas pats taikoma ir lietu
viams, latviams ir estams.

Radijo žinios iš tėvynės
— Neseniai paaiškėjo paskelbto 

literatūros konkurso rezultatai. An
trąsias dvi premijas laimėjo: Vin
cas Žilionis (romano "Būdviečių 
mokyklos" autorius) ir Melchioras 
Račkauskas. Premijos 7000 ir 5000 
rublių. Juri komisiją sudarė: žum. 
Jonas Šimkus, kalbininkas Eduar
das Viskanta ir kiti.

— Pradinės mokyklos mokyt. 
Valerija Valsiūnienė, anksčiau 
išleidusi du eilėraščių rinkinius 
vaikams, ruošia spaudai naują ei
lėraščių rinkini. X—5 d. dali eilė
raščių skaitė per Vilniaus radiją, 
gana naujoj dvasioj ir daug pasi
sakanti.

— Kasdien Vilniaus radiofone 
ruošiamos literatūrinės valandėlės, 
kuriose Įvairių autorių kūrinius 
skaito Vilniaus teatro dramos ak
toriai: Chadaravičius, VI. Jurkū
nas, Aleks. Kernagis, Gražina Bly- 
naitė, yz. Gustaitis, K. Preikštas, 
P. Zulonas, Radzevičius, Jukna, Br. 
Kisielius. X-7 d. buvo duotas mon
tažas, paruoštas Jonio Urdonio (sla
pyvardis) „Graži mano tėvynė". 
Režisūra A. Kernagio, o išpildė. 
G. Blynaitė, J. Gustaitis ir K. 
Preikštas.

— Vilniaus Filharmonija dažnai 
suruošia simfoninius koncertus, ve
damus prof. Balio Dvariono.

— Kauno opera pradėjo savo 
darbą. Net X. 6 d. Vilniaus radijas 
transliavo Lenkavalio „Pajacų" ir 
Mascagni „Kavalerijos Rusticanos" 
po vieną veiksmą. Išpildė: Kip
ras Petrauskas, Antanas Sodeika, 
Stasiūnas, Z. Survila, Stanulis (iš 
choro), Budreckas (iš choro), O. 
Rakauskaitė, Satkūnas, Kalasevi- 
čienė ir Vaitkutė. Režisierius P. 
Oleka, pavad. — Stulpinas, chor
vedys — Dambrauskas, dirigentas 
— J. Tallat-Kelpša ir meno vado
vas — M, Bukša. Teatro direkto
rium — buvęs teatro buhalteris 
Jaloveckas.

— Rašytojų S-gos pirmininku 
yra rašyt. Petras Cvirka. Sąjunga 
įsikūrusi buv. J. Tūbelio namuose.
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Ką mes veikiame
Wiirzburgas

Lietuvių stovykla telpa dviejuose 
kareivinių blokuose. Dar gyvena 
estai ir nedidelis skaičius rusų 
(nansenistų). Apie 1500 lietuvių 
šiomis dienomis turėjo dar labiau 
susispausti ir taip ankštose patal
pose, kad galėtų sutalpinti iki šiol 
gyvenusius garažuose. Palyginus 
su kitų stovyklų padėtimi, šios 
stovyklos aprūpinimas maistu, bu
tais ir reikmenimis, yra vidutinis.

Patalpos baigiama parengti žie
mai. Visi vyrai Įtraukiami i malkų 
gaminimo darbą.

Kultūrinė veikla. Stovykloje 
gausu intelektualinių pajėgų, to
dėl kūlturinė veikla gaga gyva.

Veikia pradinė mokykla (ved. 
Bliumas), gimnazija (dir. Serapi
nas), liaudies universitetas (ved. 
Kacanauskas), prancūzų, anglų 
kalbų ir šoferių kursai. Pastarieji 
vieną laidą jau išleido.

Liaudies universiteto paskaitos 
vyksta du kartus per savaitę. Pre
legentais dažnai kviečiami Lietu
vių Sąjungos, Komiteto nariai ir 
visuomenės veikėjai. I

Kasdiena išleidžiamas lietuviš
kos informacijos sieninis laik
raštis „Lietuvių žinios" (red. V. 
Kasniūnas).

Menininkai susispietę daugu
moje i „Sietyno" kolektyvą (ved. 
A. Kacanauskas).

Trejetas mėnesių veiklos ŠĮ ko
lektyvą subūrė i vieną tamprią 
šeimą. Kolektyvas turėjo išvykų 
i Fulda, Manheimą, Heidelbergą, 
Bambergą, kur koncertavo lietu
viams ir amerikiečių kariams.

„Sietyno" programa sudaro dvi 
dalys: pirmoji — lietuviška ir 
antroji — mišri. Pirmojoje dalyje 
visi dalyviai vilki tautiniais dra
bužiais.

Kolektyvą sudaro: tautinių šo
kių grupė (ved. V. Dargytė), 
choras (vad. V. Jančys), orkestras, 

solistai, deklamatoriai, vyrų okte
tas, mišrus oktetas. Dekoratorius 
— dail. VI.. Vijeikis.

Daug gražių vilčių teikia ma
žųjų teatras, intensyviai ruošias 
savo pirmąjį pasirodymą (vad. V. 
Janušienė).

Veikja taip pat dramos mėgėjų 
trupė (vad. Zinkevičius). Šiuo 
metu repetuoja P. Vaičiūno „Su
drumstąją ramybę".

Menininkų šeimą gražiai papildė 
pianistas A. Mrozinskas, neseniai

atvykęs i stovyklą ir dalyvauda
mas „Sietyno" koncertuose. Šiuo 
metu ruošiasi savo rečitaliui.

Vaizdinis menas taip pat turi 
savą dirva. Neperseniai uždarytą 
dail. Č. Januso parodą,. pakeitė 
dail. V. Vijeikio parodą. Dail P. 
Osmolskis intensyviai dirba kari
katūros srityje.

Atskirai norisi priminti rugsėjo 
14 d, Įvykusi kamerini koncertą. 
Mūsuose beveik Įsivyravusi nuo
monė, kad šiuo metu rimtos muzi
kos koncertai negali turėti tinkamo 
pasisekimo. Tačiau „Sietyno" ko-

lektyvas ryžosi išmėginti koncer
tų lankytojus ir surengė rimtesnės 
muzikos koncertą, kuriame buvo 
išpildomi pasaulinės ir lietuvių 
muzikos kūriniai.

Koncerte dalyvavo: solistai — 
M. Nainytė, A. Paulionis, V. 
Zmuidzinas, B. Jančys. Smuikų 
duetas: A. Kacanauskas ir V. Jan
čys, pianistas A. Mrozinskas, de- 
klamatorė A. Gužauskaitė.

Koncertas priešingai visų pesi
mistu nuotaikai, susilaukė labai 
gražaus pasisekimo.

Šokiu vakarai praeina kultūrin
goje nuotaikoje, praturtinant me
nine programa, kurią, išpildo 
„Sietyno" nariai. Groja „Sietyno" 
šokių kapela.

Paskutinio tokio vakaro metu 
buvo išpildytos dvi dainos, su
komponuotos jauno muziko Vy
tauto Jančio. Orkestrui palydint, 
solo partiją atliko E. Čypienė.

Konstanca
Kur šis žiaurusis pasaulinis ka

ras nėra nubloškęs lietuvių! Net 
ir tolimiausiame Vokietijos pietų 
pasienyje, prie didžiulio Bodeno 

Nuotr. inž Baublio
Mūncheno lietuviai sportininkai.

ežero, šveicarų Alpių papėdėje, 
prisiglaudė lietuvių būrelis.

Neskaitlinga yra Konstanco lie
tuvių kolonija. Dar iki pereitų 
metų vasaros ją sudarė tik vienin
telė nuo 1939 m. gyvenanti lietu
vių šeima. Pernai pasipylusi karo 
pabėgėlių banga atbloškė i čia ir 
daugiau lietuvių.

Bet ir šis visai mažas lietuvių 
būrelis nepamiršo gražiai pami
nėti Tautos šventę. Rugsėjo 8 d. 
vakare „Viktorijos" svetainėje, 
prie rūpestingai, kad ir kukliai, 
ponių paruošto stalo, papuošto 

gėlėmis bei tautinėmis lietuviško
mis vėliavėlėmis, Įvyko minė
jimas.

Minėjimą atidarė S. Grigaliūnas, 
trumpai apibudindamas tos dienos 
reikšmę, garbingą lietuvių tautos 
praeiti, reikšdamas vilti Į gražes
ni, skaistesni Lietuvos, rytojų. Po 
to, Kauno Didžiojo Teatro dramos 
aktorė p. Vosyliūtė — Dauguvie- 
tienė iškilmingai padeklamavo 
patriotini Inčiūros eilėrašti, o 
Dauguvietytė sužavėjo svečius, 
padainuodama keletą dainelių 
lietuviškai ir itališkai, bei pa
skambinusi pianinu, linksmų ir 
rimtesnių dalykėlių, jų tarpe, 
ypač, visų pageidautą lietuvišką 
potpouri.

Neatsiliko ir jauniausios Kon
stanco lietuvaitės! Mažoji Žilionių 
dukrelė padainavo svečiams „Sau
lutė raudona, vakaras netoli", o 
jaunutė Grėbliūnienės dukrelė 
padeklamavo eilėrašti.

Besišnekučiuojant ir kukliai be- 
sivaišinant, vakaras praėjo labai 
jaukioje nuotaikoje. Baigiant, mok. 
Bumeika savo gražioje, jausmin
goje kalboje, padėkojo ponioms, 
prisidėjusioms prie minėjimo bei 
stalo paruošimo, ypač, kviesdamas 
visus lietuvius svetur laikytis 
vienybės! Minėjimas buvo baig
tas visiems dalyviams sugiedojus 
Tautos Himną.

Mittelwaldas
Mittelwaldo stovykloje yra apie 

200 lietuvių. Dirba vyrai ir mo
terys. Maistas ir butai deri. Stovy
klai vadovauja Krasauskas.

Augsburgo-Haunstetteno dramos 
teatras aplankė Mittelwaldo lietu
vių stovykla ir suvaidino prologą 
i-s „V. Kudirkos". Be to, dramai 
talkininkavo baleto solistai: Kalo- 
minskienė, Knitaitis, Modzeliaus- 
kas muz. Leškys, klarnetistas Am
brazaitis ir tautinių šokėjų grupė.

Mittelwalde buvo duoti du spek
takliai ir koncertas, kuriuose, be 
lietuvių, dar dalyvavo amerikiečiai, 
latviai, estai, lenkai ir italai.

Dramos teatras šioje kolonijoje 
buvo pirmieji svečiai — meninin
kai, todėl susirinkusieji jautriai 
sekė dainą, šoki ir muziką ir tau
rioje tyloje gaudė kiekvieną lietu
višką žodi. Iš pirmo pasirodymo 
artistas juto, kad jis čia reikalin
gas, kad jis negreit bus užmirštas.

Mittelwaldo lietuviai, atsidėko
dami svečiams už atsilankymą, su
rengė ekskursiją Į kalnus.
— Nuo spalio mėn. 1 d. pradėjo 
veikti Augsburgo miesto konserva
torija, Maximilianstr. 79/1.

Manchenos
Iš Mittelwaldo Augsburgo dra

mos ir baleto artistai aplankė ir 
Mūncheno lietuvių stovyklą Lo- 
hengrino g-vėje. Čia buvo suvai
dinta prologas iš „V. Kudirkos" ir 
suruoštas koncertas. Programos 
žiūrėjo lietuviai, latviai ir estai. 
Spektakli suruošti rūpestingai pa
dėjo dipt inž. Baublys.

Mūncheno lietuviai yra matę 
daug kartų Įvairių menininkų pa
sirodymų, bet Augsburgo minininkų 
pasirodymai bus bene geriausia 
palikę įspūdi. Juokas ir neper
traukiami aplodismentai lydėjo vi
sus artistų pasirodymus.

Stovykloje yra apie 800 lietuvių. 
Butai pakenčiami, valgoma kukliai.

Pažymėtina, kad šioje kolonijoje 
kasdien leidžiamas anglų, vokie
čių, lietuvių, latvių ir estų kalbo
mis, mašinėle rašytas laikraštėlis 
„Vienybės Balsas", kuriame talpi
nama naujausios politinės ir iš sto
vyklų gyvenimo žinioš.

Šis laikraštėlis siunčiamas ir ki
toms Mūncheno stovykloms. Lai
kraščio redakcijoje dirba 8 asmens, 
iš kurių keturi lietuviai, būtent: 
vyr. redaktorius Pauperas, lietuvių 
skyriaus vedėjas Vyliaudas, anglų 
skyriaus — Minkūnas ir viena ma
šininkė. Estų skyriaus red. yra 
Puulbert, latvių-Elv. Ruda.

Artimiausiu laiku „V. B." mano
ma spausdinti rotatoriumi ir iš
leisti apie 300 egz.

Regensburgas
Vietos kolonijos gyvenime gražų 

kultūrinį darbą atlieka, vos prieš 
keletą savaičių Įsisteigę vyrų ir 
mišrusis chorai, ved. muziko Br. 
Budriūno. Nors darbo sąlygos yra 
labai sunkios, trūksta repeticijoms 
patalpų ir gaidų, bet turint gerų 
norų, šios kliūtys yra nugalimos ir 
chorai diena iš dienos bręsta ir 
stiprėja. Tai nenuilstamo chorvedžio 
ir jo choristų nuopelnas.

Mišrusis choras turėjo tris už
darus koncertus amerikiečiams ka
riams. Šių koncertų proga kun. 
V. Kazalevičius klausytojus supa
žindino su Lietuvos geografine pa
dėtimi, istorija ir vargais, o taip 
pat ir išpildomos programos cha
rakteriu. Koncertai praėjo su dide
liu pasisekimu.

Neseniai Regensburge Įsisteigė 
ir oktetas, kuriam vadovauja gim
nazijos muzikos mokytojas A. Pie- 
šina. Oktetas su savo programa 
žada pasirodyti ir tolimesnėse lie
tuvių kolonijose.

Juodieji calunai
J. Švaistas

(ištrauka iš romano „Autovežimiai 
suburzgė")

Gedulingos pamaldos buvo iškil
mingos ir beveik viešojo pobū
džio. Specialiai jos buvo nukeltos 
po sekmadienio, kad klebonas iš 
anksto galėtų paskelbti savo pa
rapijiečiams.

Paskelbtą dieną ir valandą žmo
nės rinkosi noroms ir gausiai. 
Daug buvo matyti ne tik vietinių, 
bet ir iš tolesnių kaimų. Ėjo pasi
melsti ne tik už šiuos du, bet pla. 
tesne prasme ir intencija. Dauge
lis dabar turėjo galvoje ir savuo
sius — žuvusius ar nežinia kur 
esančius.

Žmonių nuomone, kiekviena pa
kili, nuoširdi malda, nors ir ge
dulo pavidale, visada išganinga. 
Jei gyvi, Dievui dėkui — liksis 
Įnašas į tą bendrąjį likimini po
mirtinio gyvenimo iždą. Tokios 
buvo nuotaikos ir mintys, kurios 
tą dieną sutraukė i bažnyčią But- 

kūnų apylinkę. Tačiau vidurvasa
rio metu, šviesiomis saulėtomis 
dienomis pasikartojo rudens nyku
mas ir Vėlinių graudūs, slegia 
išgyvenimai.

Žuvusiųjų artimieji buvo tur
tingu netgi, anot žmonių, patys 
turtingieji. Jie nieko nepasigai
lėjo, kad žuvusiųjų atminimas 
iškilmingiausiai būtų pagerbtas. 
Pamaldos buvo ypatingai iškil
nios. Senieji tik stebėjosi ir tyliai 
vienas kitam kartojo. „Lygiai taip 
pat, kaip kadaise buvo laidojami 
aukštieji kunigai ar grapai".

Klebonas su vargonininku atgie
dojo pilnas egzekvijas. Visos bažny
čios šviesos žėrėjo. Per mišias stip
riau sugaudė vargonai, dažnai pri
tardami specialiai sukviestam cho
rui. Ilgi platūs juodieji audeklai 
nuo pat skliautų leidosi ant kata
falko, apgaubdami ji ir plačiai 
nusidriekdami Į šalis.

Pats katafalkas aukščiausiai 
iškeltas ir išmaningiausiai papuoš
tas. Aplinkui oleandros ir amži
nai tos pačios, tik nuplaunamos, 
negyvosios palmės. Priešais ant 

grindų keturkampis calūnas. Ant 
jo stambi, baltos gelumbės kau
kolė, du blauzdikauliai kryžmais 
ir ryškios baltos raidės: MEMEN
TO MORI!

Tas šūkis nors ne lietuviškas, 
bet, visa aplinka, gedulo spalvo
mis, melodijomis ir mirties simbo
liais išryškintas, labai aiškus ir 
Įspūdingas. Pro vienus švelniau 
praslysta jis, kitus- smarkiai pri
trenkia.

Dažnas labai jautriai pergyvena: 
„Štai, žmogau, visos tavo didybės, 
galybės, visų tavo polėkių, darbų 
ir viso gyvenimo prasmė ir taškas. 
Taškas šiurpus ir siaubu apimąs 
visą būtybe: šešios lentos, žemių 
kupstas, paskum baidykliška kau
kolė ir stambieji kaulai."

Kiek ilgėliau ties šia likimine 
tragedija sustojus, bematant jun
tama, kaip tasai MEMENTO MORI 
šėtoniškai kvatoja ir prunkščia. 
Jis budeliškai štampuoja ne tik 
atskirą žmogų, jo gimines, bet 
visą žmoniją, visus amžius. Jis 
šėlsta ir dūksta visoj žemėj, kuri, 

rodos, pikčiausiu prakeikimo ir 
sunaikinimo nuodų prisisunkusi. 
Nei Babelio bokštas, nei Egipto 
piramidės, nei Cežario legionai, 
nei, pagaliau, ultra modernūs 
gelžbetono pastatai neišgelbėjo 
nieko, kas buvo pasmerkta išnykti.

Likosi griuvėsių krūvos, nuosta
bių kolosų skeveldros, keliančios 
nusistebėjimą savo didinga ir 
daug pranašesne senove. Likosi 
panašios kaukolės ir daug stam
besni blauzdikauliai.

Augo civilizacija, klestėjo, su
žydo išmoningiausia kultūra, 
staiga užplūdo barbarų ordos ir 
— viskas nugarmėjo. Likosi tik 
sentimentai ir baltos aptriušusios 
chrizantemos.

Dabar, rodos, barbarų nebeliko, 
tačiau užplūdimai ir pragariški 
naikinimai tebesikartoja. Bestijo
mis ir barbarais pavirto dabarti
nės progresyviosios kultūros žmo
nės. Jie žudo ir griauna ne blo
giau, kaip anie laukiniai. Dar 
nuostabiau, kad visą savo ener
giją, išminti ir viso krašto ištek

lius, rodos, tik tam telkė ir tel
kia, kad žudytų ir naikintų.

Ir kam? Vardan ko? Kad savo 
utopiškas socialinės santvarkos 

.idėjas išplėstų, kad kitus paže
mintų, sutryptų. Kokios baisios 
niekada nelauktos ir nesitikėtos 
vergijos perspektyvos. Daug krau
jo, daug aukų, o kokia gi išeitis. 
Išeitis ta pati, nes ir čia kenčian- 
čuju kerštu deginte pradeginta: 
MENEH TEKEL U PHARSIN.

Logiškai, istorijos ir gyvenimo 
faktų akivaizdoj, visa tai labai 
aišku ir konsekventiška, tačiau 
psichologiškai priešinga ir sveti
ma. Dėsnių, įstatymų gyvenimas 
eina sau, o jausmai, instinktai vėl 
sau.

Daugelio siela, tokio tvaikaus 
pesimizmo apnikta, draskosi ir 
šaukia. Ji visomis išgalėmis pro
testuoja, ji žvėriškai priešinasi. 
Žmogus pasiutiškai nori išlikti 
gyvas, amžinai gyventi. Gaivali
škai, tiesiog pamišėliškai, jis 
trokšta laimės šioje žemėje — 
daug laimės, dažnai net kitu 
sąskaita. Bus daugiau)
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Vincas Kudirka.

LABORA
Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus 
Ir dirvos neapleiski! Tuomet, kada jausi, 
Kaip kūnas ima stingti, dvasia jau susnūdus, 
Vėlu jau prie darbo: nesėsi, neplausi.

Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji, 
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko, 
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji, 
O dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko!

Kol dar idealais, brol, besigėrėsi.
Siek prie idealo, tik doro ir aukšto, 
O skubink! Paskui tu... jų išsižadėsi. 
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

Gyvenimo knygą skaityk laps Į lapą, 
Nestodamas, kad kartais Į tinginius Įkliuvęs, 
Tu nesupelytum ir neitum Į kapą 
Be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs.

O jeigu apilsi sunkiam darbe savo 
Ir, nykstant jėgoms jau, nuliūsi, nerimsi, 
Tai žvilgtelk Į darbą jaunų draugų tavo — 
Vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi...

Lazdynų Pelėda

NEGRĮŽO
Aukštai jau buvo saulutė paki

lusi, kai Įmigusius vaikus pabu
dino varstomų durų girgždėjimas.

— Motulė parėjo! — sušuko 
Katriukė, risdamos iš lovos. Petriu
kas galvatrūkčiais nukrito nuo 

'krosnies; bet vaikų džiaugsmas 
ne ilgai tetvėrė, nes juodu pa
matė kaimynę Rimkienę vietoj 
laukiamos motulės. Nusiminė abu
du, vien žiūrėjo Į senukės akis, 
tartum, kokios žinios iš jos lauk
dami.

Senutė nieko nesakė, vien galvą 
lingavo, ir per jos susiraukusi 
veidą parietėjo žemyn keletas 
ašarų, kaip žirnių.

— Kada išėjo motulė? — pa
klausė vaikus trumpai.

— Vakar auštant išvadino pas 

Strypeikus skalbinių skalbti . . . 
Mat, apnakvino . . . Neilgai tru
kus, pareis motulė . . . Juk pa
reis? — kalbėjo Petriukas, pats 
save džiugindamas.

Senutė liūdnai atsiduso:
— Vargu . . . bepareis, — tarė 

tylomis; — vargu . . .
Nepabaigė. Jos balsas sudre

bėjo, ir musisukusi išėjo.
Vaikai stevėjo valandą, tartum, 

i žemę Įkasti. Nebepaprasta apėmė 
juos baimė: jautė, kad prie jų 
artinasi a kažin kas baisu, riebei- 
švengiama; jautė, kad su motule 
atsitiko kažin kas baisu. Porai 
valandų praslinkus, atėjo Į trobelę 
keletas sodiečių: jų tarpe buvo ir 
Strypeikienė. Vaikai, vienas, i 
užkrosni Įsispraudęs, antras už 
lovos galo tupėdamas, klausėsi 
žmonių kalbos ir viską Į galvą 
dėjosi. Sužinojo iš jų kalbų, kad

Žodis pradedant
Išsiilgome savosios knygos, savosios grožinės literatūros: trūksta 

mums jų. Nėra sąlygų šią spragą veikiai užtaisyti. Norėtume ką 
paskaityti iš savosios literatūros, bet neturime. Ypačiai jaunimas 
serga savosios knygos ilgesiu. Mokykloje, paskaitose, pasikalbėji
muose jis girdi vyresniuosius kalbant apie mūsų rašytojus, girdi 
cituojant jų raštus, eilėraščius. Norėtų ir jis paskaityti savąjį poetą, 
rašytoją. Deja, nėra kur gauti.. .„Žiburiai", L. S. Augsburgo sk. švie
timo Tarybai prašant, maloniai sutiko ši tamsų kampeli nušviesti — 
jaunimui spausdinti skaitymų.

Ir vyresniesiems tie skaitymai, kai neturi savosios knygos, bus 
pragiedrulėlis mūsų gyvenime. Gal vyresnieji bus juos skaitę, bet 
juk ir daug kartų matytą paveikslą mes žiūrime dar kartą ir... dar 
daug kartų... Tas pats yra ir su poezijos, literatūros kūriniais.

V. Kasakaitis,
L. S. Augsburgo Skyr. Švietimo 

Tarybos Pirmininkas

motulė po ledu pasmukusi ir jos 
žmonės iešką, bet atrasti negalį.

— Ne adata, atras, — raminos 
Petriukas.

Jų, vaikų protas nesiekė toliau.
— Atras, — kartojo sau, bet nei 

vienas nei antras nepamanė, kad 
jau gyvos nebematys motulės; 
kad ji jau nebeprakalbins jų; ne
bepaglostys, nebepriglaus, kad jos 
jau nebėra, — nebėra šiame pa
sauly; kad juodu vienu dų pasili
kusiu šiame pasaulyje, tarp sve
timų žmonių...

Žmonės tuo tarpu apžiūrėjo vis. 
ką, kas kame buvo: apčiupinėjo 
karvelę, avi su dviem ėriukais, 
taip pat visus baldus ir indelius; 
o apžiūrėjus, nors ten ne kokie 
buvo turtai, kiekvienam buvo 
meilu viską prie savęs subraukti, 
kaip sakoma: vis i gyvenimą, ne 
iš gyvenimo. Be to, vaikai tokie 
prakutę, taip pat’prie ūkio nenie
kinami. Augintinis tai vi ne sam
dininkas, kuriam truputi kiek neį
tiksi, susiriša ryšeli, ir sudie!

Apžūrėję turteli, vienas ir kitas 
įsimanė vaikus „priglausti", vie
nas kitas net giminybe išardo.

Na, ir pakilo ginčai. Augintinis, 
tai ne samdininkas — tai kiek

vienas žino: subraukus, niekur 
neišbėgs, niekam nepasiguos nei 
alga rūpi mokėti, nei valgio rū
pinti, nei drabužių. O vaikai pra
kutę! patys tikrieji stumtuvai prie 
ūkio!

Bernardas Brazdžionis

MOTINA
Motina, man saulė tavo veidą mena, 
vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai, ' 
visą šitos žemės klaidų kelią mano 
tegu švies man tavo veido spinduliai.

Motina, man žemė tavo vardą šneka, 
vyturėliai čiulba ji gražiai kasryt, 
aidas jo krūtinėn man kaip laimė teka 
ir per širdį eina kaip rasa skaidri.

Motina, man gėlės tavo meilę šlama, 
už tave pasauly kas karščiau mylės. 
Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama, 
niekur neik, motule, dar iš šios šalies.

Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą, 
meile tau už meilę atiduot einu, 
kaip obels viršūnė paguost galvą margą 
ir parnešti žemės mirštančių dienų.

Ne dyvai tat, kad vyrų tarpe 
pakilo ginčai. Strypeikienė nė su 
kuo nesiginčijo; jos akys ir pro
tas darbavosi tylomis: galvojo sau 
viena, stovėdama tarpduryje.

— Diena su galu! — tarė ji 
balsu, lyg i save. — Reikia eiti 
namo.

— Gerai sako kūma, — tarė 
vyrai ir ėmė kepurių graibytis. — 
Turguj susieisim, o dar ir savo 
bobomis reikia pasitarti.

Išvaikščiojo visi. Strypeikienė 
akimis palydėjo vyrus šypsodama.

— Tarkitės besveiki, kad tik aš 
savo apgalvojau, — tarė ir gerai 
pasikaišiusi, nubrido stačiai per 
lanką namo.

Neilgai trukus, dvejetas šlajų 
pašliaužė po trobelės durimis, vie
nas valdė pusbernis, antras — 
pati Strypeikienė.

Su pusbernio pagalba ėmė ji 
viską „glausti", ir apybrėkšmiais 
vaikai buvo jau po geraširdės 
globėjos pastoge.

Vincas Kudirka.

Lietuvos tilto 
atsiminimui

jau pusėtinas laiko galas, kaip 
aš tysau ant Šešupės. Jau daug 
vandens praleidau i Baltjūres; daug 
žmonių ašarų ir prakaito nu
plaukė drauge su vandenių; daug 
kojų, kurios mane mindžiojo, su
puvo kapuose...

Pagimdė mane Lietuvos miškas; 
išvedė Į žmones lietuvių rankos; 
nuo Lietuvos žirgų kanopų pirmą 
kartą sudundėjau ...

O tvirtas buvau tiltas.
Dar pamenu tą gadynę, kada po

nai važinėjo o žydai vaikščiojo 
pėsčiomis. Perlėks būdavo, ka. 
rietą, su ketvertą kinkyta — aš nė 
nejaučiu ... Sueina iš viso miesto 
žydai pries „Neštines" nuodėmių 
skandinti — aš nė linkt... Perva
žiuos storiausias prabaščiuš, aš nė 
krust... Dar man smagiau, kad 
išlaikau. Aųba pavasari, pradėjus 
lytims eiti: ponpalaikiai sustoja 
žiopso ir laukia kada mane par
muš lytis.

— O jūs žiopliai, — manydavau, 
— aš ne toks lepus, kaip jums 
rodėsi. Mane ne guvernantės au
gino.

Nueidavo sau lytis, o aš kaip 
stovėdavau, taip ir stoviu.

Teisybę pasakius, tai ir lytlau
žos be reikalo styrėjo — tik man 
garbę mažino.

Tvirtas buvau.
Lenkai sakydavo, kad aš most. 

Sakykite, kaip sau norite, o aš 
žinau, kad aš tiltas ir tvirtesnis 
nekaip jūs most.

Vieną kąrtą važiavo per mane 
du vežimai priešais vienas antrą, 
ir pora žydukų, is išgąsčio norė
jusių pasišalinti nusmuko i upė. 
Nuo to laiko užginta buvo greit 
per mane važiuoti, ir abiejuose 
mano galuose pastatė stiebelius su 
lentomos ir lietuvišku parašu: 
„Žingine".

Nors man nesmagus buvo tas 
važiavimas žingine, neduodąs nė 
padundėt! gražiai, bet, jeigu tai 
žmonių naudai, tegul sau ...

Stiprus buvau.
Niekad nė taisyti manęs nerei

kėjo. Ir kažin kaip ilgai būčia lai
kęs netaisomas, kad ne maskolių 
činovninkai. Tai bent ypatingi pa
darai — tegul juos lytis. Girtuo
kliai neapsakomi: pila ir pila, o 
degtinė vis nubėga — tarytum, 
štai, nuo manęs vanduo belyjant. 
O kai užkeikia, tai net per mano 
balkius drebulys pereina, nors 
maskoliškos kalbos nesuprantu. 
Bet ypač linkę vieša pinigą vogti, 
— tą dalyką, galima sdkyti, ivedė 
i sakramentus. Juk ir iš manęs 
uždirbo ir tik man sveikatą atėmė. 
Kad jie iš muito nieko nelaimėtų, 
bjaurybės.

Vaikštinėjo syki po mane ap
skrities viršininkas Kopiejkoliu- 
bovas ir apskrities inžinierius Nik- 
čemnickis.

— Žinote ką, ponas inžinieriau, 
— tarė staiga viršininkas: — ar 
negalima būtų šito tilto pataisyti.

— Meldžiamasis, pone viršinin
ke. Juk tiltas sveikas, tvirtas — 
atsakė inžinierius^ dar nesusipras
damas.

— Na, už consilium daktarai 
paima kad ir nuo sveiko, jeigu tik 
norėtų gydytis.

— Aa. dabar suprantu ... Ge
rai...

— Ką juodu tarėsi toliau, nė ne
girdėjau.

Visi mano plyšiai šypsojosi, kad 
mane paketino taisyti. Man tai
syti.

Buvau jau užmiršęs tą atsiti
kimą.

Tiktai ar i dvi savaites ateina 
žydas, visai nepažįstamas. Apžiū
rėjo mane iš viršaus: čia lazda 
pabadė, ten koja paspyrė. Paskui 
apžiūrėjo iš apačios, nusiavė ko
jas, įbrido i upe, pagraibė vande
nyje polius ir apsisukęs išėjo i 
kranta. Čia sustojo, paskaičiavo 
pirštais ir greit stvėrėsi autis ba
tais, tuo tarpu pusbalsiai bamb- 
damas:

— Gerai... jie nori uždirbti, bet 
ir man išteks... Pasidalinsime ... 
kasmet uždirbsime betaisydami...

Žydas nuėjo sau. Man net koktu 
pasidarė. Argi iš tikro rengiasi 
mane taisyti.

Pasirodė, kad iš tikro.
Viršininkas su inžinierium ūmu 

laiku suspėjo viską Įkainoti, gauti 
patvirtinimą, o žydas apsiėmė pri

statyti medžiagą ir atlikti darbą. 
Privežė medžių, pradėjo tašyti, 
piaustyti ir vieną dieną mane 
uždarė.

Be reikalo privežė medžių, nes 
man iš jų nieko nepridėjo. Tiktai 
skiedrų pritašė, kad visi matytų. 
Mane taip pat vargino: čia pa
skliutavo, ten paobliavo, ten pa
skutinėjo — ir tiek. Tiesa, po
škino, baladojo daug — mat, dir
bo. Tik man nuo to darbo įsisuko 
liga. Rytojaus dieną, pamenu, buvo 
prekymetis. Žmonelių ir pilnai ir 
tuščiais pervažiavo nemaža. Visą 
diena nieko, o vakare ėmė krėsti 
ęjrugys. Kitą dieną važiuoja veži
mas šieno — ar nenudiegs man 
kairiąją pašonę. Pusę dienos bu
vau i tą šoną pakrypęs. Nuo to 
laiko jau man kasdien šis ar tas 
kenkė. Pasijutau, kad aš jau ne 
tas tiltas, kaip kitąsyk. Ypač man 
buvo pikta, juk į niekus pavirtau 
ne iš savo kaltės, ne iš senatvės, 
o tik (dėl činovninkų nesąžinin
gumo. Pasižiūrėjau syki į Šešupę 
— net pasibaisėjau, išvydęs savo 
paveikslą: toks nusiminęs, toks 
nesmagus atrodžiau.

O ką daryti. Kad ir paliegęs, 
tarnavau žmonėms toliau.

Atėjo naujas viršininkas. Šenaji 
už viešųjų pinigų vagyste perkėlė 
i kitą vietą, kur pinigai dar ne
buvo išvogti. Šitas naujasis vadi
nosi Maksim Maksimovič Merzav- 
cevas. Turėjo jis gaidžio būdą ir 
visados jis. vaikščiojo pentinuotas. 
Niekas nepatikėtų, ka aš beveik 

iš pirmos dienos kritau jam Į akis. 
Tai bent turiu laimę tarp vizitininku.

Atėjo Merzavcevui Į galvą mane 
sumaskolinti. Už toki darbą kaip 
paikiau patyriau, visoki viršinin
kai taip pat gerai uždirba dar dau
giau, negu tolydžio taisydami.

Maskolinti pradėjo, užgindami 
vartoti lietuvių kalbą ir raštą.

Viešojoj vietoj — ištarė vir
šininkas — turiu būti vartojama 
maskoliška kalba.

O ta viešoji vieta buvo, mat, 
anos lentutės su parašu: „Žin
gine".

Užtepė lietuvišką parašą ir pa
dėjo maskolišką: „Šagom".

Bet šitas pasikėsinimas uždrau
sti lietuvių kalbą nepasisekė. Nau
jas parašas patiko tik vaitams, 
šaltyšiams ir piemenims: būdavo, 
eina pro ji lėčiau ir mėgina neva 
maskoliškai kalbėt. Tačiau arkliai, 
išvydę maskolišką parašą, pradėjo 
baidytis. Trumpu laiku sudaužė 
keletą vežimų, sužeidė arba suva
žinėjo keletą žmonių, — na ir tu
rėjo maskolišką parašą pašalinti. 
Nors lietuviško nesugraži no, 
bet arkliai jau nesibaidė. Likau 
visai be parašo.

Dabar, sakau, jau manęs neju
dins.

Kur tau.
— Turiu jį sumaskolinti, — 

ištarė kitu žygiu viršininkas, 
šnairiai pažiūrėjęs i mano atlošas.

Laukiau, ka su manim padarys, 
įdomu buvo žinoti, ko dabar stver- 

(Tęsinys 4 psl.)
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Jonas Biliūnas.

ELGETA
Parvažiavęs iš užsienio i Lietuvą, 

sėdėjau vieną gražią pavasario 
dieną pas brolį prieangyje ir trau
kiau į silpną krūtinę pakvipusį nuo 
sužydusių medžių orą. Malonus va
karų vėjelis, šlamėdamas medžių 
lapais, pūtė tiesiai man į kaktą, 
glostė plaukus ir veidą, tartum se
niai manęs pasiilgęs, ištroškęs 
Klausiaus, kaip sode raiboji gegutė 
kukuoja, linksmai luputis tūtuoja, 
gėriau pavasario kvapą ir klajo
jau akimis Šventosios pakraščiais, 
kur gražios ievos žydi, kur nakti
mis lakštingalos skamba ... Visur 
graži gamta, bet savajame krašte 
ji maloni, brangi, graudina širdį. 
Dabar suprantu, kodėl kareivis, i 
savąjį sodžių sugrįžęs, su ašaromis 
puola ant kelių žemės bučiuoti. 
Graudu buvo ir-man, nors ne ka
reivis pargrįžau į tėvynę.

Kažin ko dirstelėjau į šalį ir pa
mačiau takeliu ateinantį žilą sene
lį. Iš už statinės tvoros negalėjau 
gerai įžiūrėti, negalėjau nė pažinti, 
ar tai buvo elgata, ar taip sau žmo
gus, nes ėjo nepasiramščiuodamas 
— ne taip, kaip elgetos moka eiti.

Priėjęs vartelius, apsistojau bai
liai, tartum nedrįsdamas jų ati
daryti; paskui, pamatęs mane, dar 
labiau nusiminė ir drebančiu balsu 
paklausė:

— Ar galima čia įeiti.
— Galima,' galima, — atsakiau 

stebėdamasis: — labai prašom į kie
mą. Buvo tai elgeta. Tiesa, netu
rėjo jisai didelių lazdų, geležiniais 
galais, su ilgais botagais, nebuvo 
toksai drąsus, kaip dažnai esti drą
sūs mūsų elgetos. Bet tai buvo el
geta, nes nešės pasikabinęs per pe
čius krepšį, tiesa, visai dar tuščią.

Užlipęs į prieangį, senelis vėl 
bailiai apsistojo, tartum nežinoda
mas, kur dėtis.

Kadangi troboj nieko nebuvo — 
visi buvo išvažiavę bulbių sodinti, 
ir aš vienas namie atlikau — pa
prašiau senelį sėstis gonkely. atsi
sėdo ir, palenkęs galvą, pradėjo 
kalbėti poterius . . .

Nežinau, kodėl man pasirodė, 

kad ir poterius jis kalba ne taip, 
kaip paprastai elgetos pripratę 
kalbėti. Įgudęs elgeta kad kalba, 
tai kaip žirnius beria, arba vėl — 
kalba giedančiu, gailestingu balsu, 
kur reikia, pratęsdamas ar apsi
mesdamas. O šitas senelis kalbėjo 
visai taip, kaip kalba žmogus nelai
mingas — tyliai, drebančiomis lū
pomis; vietomis jis visai nebega
lėjo kalbėti, tartum, jam kas kvapą 
gniaužė: mačiau tik, kaip jo lūpos 
dar labiau drebėjo, virpėjo; jo 
balse kelius kartus visai, rodės, 
netikėtai taip skaudžiai suskam
bėjo apmaudo ir baisios nelaimės 
styga, kad mane visą šiurpas 
apaėmė. Į jį žiūrėdamas, pamačiau, 
kaip per raukšlėtą, išdžiūvusį jo 
veidą rieda gailios, karčios aša
ros . . .

— Ko tamsta raudi. — paklau
siau nemandagiai senelį, kai jisai 
pabaigė melstis.

Pakėlė į mane raudonas nuo 
ašarų, be blakstienų akis ir norė

Putinas

Rūpinto j ė lis
Dievuli, mano, kas per šviesios naktys.
Ir kas plačių padangių per aukštumas.
O žvaigždės, žvaigždės, didelės ir mažos
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

Išeisiu, sau tariu, ant lygaus kelio:
Ant lygaus kelio, tai valia valužė, 
Ant lygaus kelio šviesiąją naktužę 
Tai tik jaunam plačias dūmas dūmoti.

Bet kam gi tu, budrus Dievuli mano,
Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai.
Prie lygaus kelio, kur vargų vargeliai
Vieni per dienas dūsaudami vaikšto.

Dievuli mano, argi mūsų godos '
Tave prie kelio iš dangaus atprašė, 
Ar gal tos šviesios rudenio naktužės 
Tave iš mūsų žemės išsapnavo.

Priimki mane, budrus Rūpintojėli,
Prie lygaus kelio šiąnakt padūmoti.
O kad auštam danguj tos Šviesios žvaigždės 
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

jo kažin ką pratarti, bet žodis neiš
ėjo iš burnos, tik skaudžiai su
drebėjo lūpos. Aš krūptelėjau: jo 
veidas pasirodė man matytas, tik 
kur ir kada, negalėjau atsiminti.

— Kaip neraudosi. — tarė paga
liau senelis: — sunku pakiemiais 
pirmą kartą vaikščioti.

— O iš kur tamsta — paklausiau 
nustebęs.

— Iš Pavarių. Petras Saba
liūnas ... gal tamsta atsimeni.

— Dėdė Petras. — surikau, pa
žinęs sėdintį priešais mane žmogų.

Atsirėmiau alkūne pagalvių ir 
nustebusiomis akimis žiūrėjau į se
nelį. Kaip tai. Petras Sabaliūnas, 
kurį iš pat mažumės pažinau kaip 
turtingą, pasiturintį žmogų, kursai 
buvo geriausias mano tėvų kaimy
nas ir bičiulis, dabar elgeta.

Visokios nelaimės aplanko žmo
gų šioje ašarų pakalnėje, bet toksai 
atsitikimas, ūmus ir-netikėtas, man 
buvo visai nesuprantamas.

(Bus. daugiau.)

Lietuvos tilto atsiminimai
(Tęsinys iš 3 psl.) 

sis Lietuvos smarkusis tilto ma- 
skolintojas, jau syki nepasisekus. 
O jo tuo tarpu sumanyta pritai
kyti man baisiausią dalyką prie
vartą. Kad nors gerumu, tai ir 
jaustum neteisingus siekim tai, 
rodosi, nebūtų taip sunku ir biau- 
su. O čia prievarta.

Sumanė, matote, išmesti mano 
dalis, dar lietuvių rankų da tas 
ir jų vietoje įstatyti naujas, pri
rengtas maskolišku būdu, vi ši- 
ninko priežiūroj. Iš pradžių buvo 
net nuspręsta statyti vi naują 
tiltą, tik žmonėms pradėjus rėkti 
turėjo pasitenkinti, „petaisymu".

Šaukiasi viršininkas inžinierių, 
tą Nikčemnickį, ir sako norįs to 
ir to, taip ir taip. Inžinierius, žiū
rint toks tiktai pelių perkūnas, o 
koks gabus pinigams griebti. Ma
to, kad sumanyta neteisybė, ne — 
sutinka prisidėti ir dar pats prisi
mena, vieškeliuose esą daug tilte
lių, kuriuos irgi galima būtų su- 
maskolinti. Žiūrėk tu. Tai neva 
lenkas, katalikas, o maskoliams 
padeda maskolinti Lietuvos tiltus. 
Dar žmonės šneka, kad lenkai 
eina išvien su lietuviais.

Pertaisymą Įkainojo 3.000 rublių. 
Darbą paėmė pažįstamas jau 
mums žydas, inžinieriaus di
džiausias bičiulis.

Privežė baisybę medžiagos, ma
ne vėl uždarė, ir prasidėjo dalbas. 
Triukšmo buvo kur kas daugiau, 
ne kaip pirmą kartą taisant. 
Vyreli tu mano. Kaip ėmė dra
skyti mane, tai, sakau, bus man 
paskutinioji. Dar laimė, kad 
išgelbėjo inžinieriaus ir žydo go
dumas. Viršininkas nė nesusiprato.

Matote, kad mažiau reiktų pirkti 
naujos medžiagos, tai įsakyta dar
bininkams, žinoma, ^už geresni 
atlyginimą, naktimis tašyt ir ob
liuot senas išmestas mano dalis. 
Iš vakaro buvo jos senos, o 
iŠ ryto jau naujos ir tiko.

Na, dėl to pertaisymas atėjo tik 
į 5t)0 rublių.

Tokio būdu atgriebiau atgal 
daug lentų ir balkių, nors susil- 
nintų, bet vistiek savo ir tvirtes
nių už naujuosius priedus. Davė, 
štai, štai, iš vienos pusės naujus 
polius, — jau apie menkesnes da

lis nė neminėsiu. Tai man poliai. 
Kreivi, ploni ir dargi Įstatyti i 
žemę viršūnėmis, mat, kad pro 
vandenį ne taip žymus būtų jų 
plonuma: Ar tai jiems tiltą laikyti. 
Karvelidei dar per menki.

Taigi, dabar aš jau toks ir tiltas.
Važiuoja tuščiomis, o aš siū

buoju, tarytum kliubai: eina pės
čias — as siūbuoju; sūnelis šuo
liais perbėga — aš irgi siūbuoju. 
Sakau, kad nebūčiau atgriebęs 
nors keleto savo senųjų dalių, tai 
but buvę po manęs.

Visi mato, kad aš niekai, o vir
šininkas nesirūpina. Jis tikisi, mat, 
jog aš jau sumaskolintas, gyrėsi 
vyriausybei, ir jam to gana.

Ką as sakau — gana. — Ne
gana. ,

Neseniai vėl prasitarė viršinin
kas, kad jis versiąs mane i provo- 
slavija. Kaip tai atliks, sunku 
įspėti. Aš žinau, tik, kad verčiant 
i' provoslaviją turi provoslaviškai 
krikštyt, t. y. panardinti i vandeni. ’

Tai mane dėl to silpnino, kad 
as panerčiau Šešupę.

Išgrauš.
Kol bus tilte nors viena senoji 

mano dalelė, tokio krikšto nebus 
— išlaikysiu. O visų dalių, bičiu
liai, permainyti nesuspėsite. Juk 
ir jūs patys ne amžini: nusmuk
site, bevažinėdami per savo 
darbo tiltus.

Balys Sruoga.

Mano sieloj "šiandien 
šventė

Mano sieloj šiandien šventė, 
Skambink, sese, dar linksmiau 
Ei, šalin vylingos mintys.
Dąinos lėkite lakiau.
Tamprios stygos kanklių mano, 
Jas užgauna nejučia — 
Ir pakyla gulbių tvanas, 
Ir plasnoja paslapčia.
Mano sieloj šiandien šventė — 
Rymastėlis ir aušra;
Ir takai skausmuos praminti, 
Šviečias vasaros daina.
Vai, sesule, žvelk i dangų, 
Į darželio radastas.
Juk tenai jaunystė žvanga,
Juk tenai tik gyvata.

Vincas Krėvė

Lapino ginčas su 
Grainiu

Nėra kitų tokių gerų, tokių 
linksmų švenčiu, kaip Sekminės. 
Kai ateina jos, lyg žmogus iš miego 
prabunda; ir ne vien žmogus, net 
medžiai. Viena diena puikiau pas
progsta, kad linksmiau žmonės jų 
žaliomis šakelėmis nukaišiotų savo 
nelinksmus butus.

Linksmos ir triukšmingos buvo 
krikštynos annądien Sekminių pas 
Valainį; krikštino pirmą savo sūnų, 
kurio ilgai laukė ir belaukdamas 
jau net paseno.

Tikrai, gimė jam ir sūnus, gimė 
jisai tik po Velykų, bet krikštynas 
atidėjo Valainis į Sekmines, kad 
geriau pasidžiaugtų, geresnes ir 
iškilmingesnes krikštynas iškeltų. 
Ir triukšmingos gi buvo, triukšmin
gesnes, negu kitos vestuvės; mu
zikos tik nebuvo, o tai vestuvės, 
ir gana. Net visą sodžių per kvieslį 
suprašė Valainis, vis tiek, kaip ve- 
stuvėsna. Matydami tai žmonės, 
vieni juokėsi, kiti stebėjosi.

Sukvietė Valainis taipgi ir visą 
savo gimįnę. Visi žino, kad jisai 
buvo ne bet kokios giminės. Tai ne 
žmogus, kur Amerikoj tik pratur
tėjo, bet nuo senų laikų garsus 
buvo.

Ir nusivedė vyrai Lapiną į Va
lainį trobon, pripylė jam stiklinę 

alaus,- Lapinas išgėrė vienu matu, 
net jį pakratė. Paskum, nusišluos
tęs burną rankove, atsilaužė sūrio 
kampą, kurį jam arčiau pastūmėjo 
Dumblis, ir užkando; čia jam pri
pylė antrą, jisai išgėrė ii antrą; 
pripylė trečią, jisai ir trečią iš
gėrė. Pripylė jam degtinės stik- 
linėn, senis išgėrė ir degtinės; 
pasitraukė mėsos dubenį į save ir 
ėmė puntaroti, net prakaituoda
mas.

Linksmas senis, net akys blizga, 
juokauja. Visi juokiasi, ne tai 
giria, ne tai peikia Lapiną. Jisai 
pasakoja, kaip apgavo vieną, kaip 
suerzino kitą, kaip gražiai sume
lavo trečiam. Juokiasi vyrai, net 
ju juostos nuo pilvų nusmuko. Tik 
vienas Kačingis nesijuokia.

— O aš manau, vyrai, kad niekus 
darote, girdami jį, — kaip iš tri
mito storu savo balsu kalbėjo. — 
Kad man jisai taip sumeluotų, ne- 
paisytau aš, kad jisai senas: nu- 
rautau viršugalvi. Kad tu senas, 
nedaryk, kaip mažas vaikas.

Nors labai sielojosi Kačingis, bet 
jo niekas nė klausyti neklausė.

Lapinas išporino vyrams, kaip jis 
su Juze užurašų vaikščiojo, kaip 
jį kunigėlis pravarė.

— Ot, visi mes Čia jau inejauni,
— įsikišo Kačingis, — ne vieno 
jau ir plaukas žilas. Mes dar štai 
tokie vaikai buvome, be kelnių 
bėginėjome, o tu jau pusžilis bu
vai. Jau gal daugiau šimto metų 

turi ir stiprus* dar vis esi. Ar da
bartinių laikų rasi tokį žmogų.

— Tai gal jau yra šimtas, — 
valgydamas sūrį su duona, sutiko 
Lapinas. — Šimtas jau yra, o net 
gal daugiau ... Kur kas daugiau.

— Kur jau jisai šimtą, gal ir 
du turi. — pritarė Valainienė, tu
pinėdama aplink pečių. — Kas jį 
jauną pamena.

— Yra dar senesnių, negu aš.
— Kas gi toks gali būti. — mąs

to vyrai. — Ne, senesnio už tave 
nėra. Jau tu ne savo, svetimą 
amžių gyveni.

— Nagi Grainio liepa: ji se
nesnė už mane, — juokiasi links
mai senis. — Kol ji žaliuoja, aš 
pirma jos. nemirsiu.

Na, žmogel, ji dar šimtus me
tų stovės. Nors tu ir gaivus, bet 
jos nepergyvensi.

— Pergyvensiu, ot pamatysite. 
Ko man skubėti, laiko pakaks. Ar 
man čia bloga.

— Kad taip mano valia, — atsi
liepė Valainienė į Grainį: — aš 
tavo liepą būtau seniai nukirtusi. 
Ir prisikeikiau aš jos ir tavęs 
drauge — pusė daržo gaišta kas 
metai: nušvokščia, atžalas pa
leidžia, ir niekas neauga.

— Gerai, kad Dievas nedavė 
kiaulei ragų. *— net paraudęs 
atrėžė Lapinas. — Kas matė, kad 
tokį medį, kaip liepą, kirstų. Ar tu 
ją sodinai ar ką.

— O manote, kad iš mano daržo 

tai didelė nauda, — kalbėjo Grai- 
nis, nepaisydamas Lapino. — Per 
geras varsnas tik dilgėlės ir atža
los auga.

— Nukirstai ir gana. Kokia gi 
tau iš jos nauda.

— Kaip nukirsi. Gaila tokio 
gražaus medžio, — kalbėjo vyrai.

— Ko klausote jos. — suyėkė 
Lapinas. — Žmones medžius sodina 
aplink namus, o ji, matai, „nukir- 
stau. nukirstau." Kas tau medis to- 
kis, juk ne musė. Paėmiau, sugny
bau — ir nėra. Pasigėdytai, sene ..

— Ko dar man gėdytis. Nugriaus 
kada vėjas ant tvartų, gyvulius 
dar sukrės.

— Nugriaus, nugriaus. Klausy
kite tik jūs, žmonės. Amžius liepa 
stovėjo, o dabar „nugriaus". Alaus 
tu prisigėrei, žmonele. — sielojasi 
Lapinas. — Nukirsti tokį medi, vis 
tiek, kaip žmogų užmušti.

— Ot imsiu ir nukirsiu. — ūmai 
prakalbėjo Grainis. — Mano liepa, 
kas man užgins. Noriu — kertu, 
noriu — ne.

— Tavo liepa. Ar tu ją sodinai, 
kad ji tavo, ar tu ją auginai, kad 
kirsti nori. Ar gal ji tau vienam 
žaliuoja, tau vienam šlama ir gra- 
ziuojasi. Kad tavo lauke auga, tai 
jau ir tavo. Dievulio ji ir mažų 
paukŠelių, ne tavo.

Supykęs atstūmė stalą ir pasi
kėlė nuo suolo.

— Matai, kokis iškalbingas se
nis. Kur tiek žodžių sudaro, kai 

tekcr liepa ginti, — juokdamiesi 
stebėjosi vyrai.

— Štai, seni, nukirs Grainis 
liepą, —■ erzino kirkindami ji Jęįtj: 
— teks tau mirti greičiau, negu 
manei.

— Mano liepa, ir nukirsiu. Rytoj 
nukirsiu. ŠtaVpamatysiu, ar užgins 
man kas — įsispyręs atkakliai 
rėkė Grainis.

— Ne tavo, nenukirsi. Rankos 
nudžius, kojas sau palaužysi. Kas 
tau liepa, girioje pušelė, ar kas. 
Krosny gal malka deginsi. Ech, ir 
žmonės gi nūnai. Senovėj žmonės 
kaip galėdami sodino medžius 
aplink namus, sodžiuose kaip gi
riose, švokštė, šlamėjo visokių 
paukščių pilna buvo, o dabar koks 
ten snarglius, vos nuo žemės 
nuaugęs, šūkaloja,, nukirsiu, nu
kirsiu." — šaipydamasis rėkė Lapi
nas. — „Mano liepa". Pamėginęs 
būtai tu senovėj taip kalbėti. 
Ištiestų tave ant grendimo, įpiltų 
tau kapą, žinotai tada.

— Ot, nukirsiu, ir gana. Mano 
liepa, ir baigta. Kad ne šventė, 
dabar nueitau ir nukirstau.

— Tfu. — spiovė Lapinas ir, 
paėmęs nuo suolo botagą, trimitą 
ir kepurę, nė neatsisveikinęs, išėjo 
iš trobos.

Vyrai juokėsi, juokais senį paly
dėjo iš pirkios. Jie visi manė, kad 
Grainis tik erzina Lapiną, bet kirsti 
liepos nė manyti nemano.
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Jonas Kuosa AleksandriškiS

Tėvynės ilgesys
Kada ima per Mušrotą spinduliai švaistytis,
Ir sužydi kalnai kruvini:
Tu Monblanu ir Beldonės grandimi dantyta, 
Pas mane kas vakaras eini.

Tu eini gražiai ir pilnatį paėmus rankose —
Šėmą šiaurės vėsumą neši.

- Sudreba skliautai ir, žvaigždės lygsvaros netenka, 
Rods, susverdi visatos ašis...

Aš matau, kaip- tu žengi viršum visų viršūnių, 
Ir viršum pasaulio šio plataus.
Mėnesiena, žvaigždės ... tartum pieva ir ramunės, —
Ir tave ja brendančia matau.

Iš miglų, iš pasakų, iš senų senų legendų, 
Tavo laimės poringą pinu.
Tau, žinau, nūnai varge ir ūkanoj paskendus,
Laukt pabosta giedresnių dienų ... »

Man iš tolo matos, o kaip tu graži iš tolo —
Nes, tokios neteko dar matyt!...
Ašara ištrykšta ... juokias vakaras, upeliai, uolos ...
Tau iš rankų sprūsta pilnatis.

Ir aš lieku vienas ... o tavęs nei aido ...
O tave juk skriaudžia, skriaudžia ten visi —
Vakaras nuėjo užsidengės veidą —
Likom: aš, naktis ir ilgesys.

'Lietuviu kultūrinis 
gyvenimus Lietuvoje

ir Vokietijoje
V. Kasakaitis

1939—45 metų karo audros stip
riai sukrėtė Lietuvos gyvenimą, 
šimtai tūkstančiu lietuvių buvo 
išblokšti iš savo Tėvynės.

Dėl susisiekimo sunkumų nedaug 
žinių teturime, ką veikia kultūros 
srityje mūsų tautiečiai Europos 
kraštuose: Prancūzijoj, Švedijoj, 
Šveicarijoj.

Todėl šiame straipsnelyje teno
rėčiau trumpai apžvelgti lietuvių 
kultūrinį darbą Vokiečių žemėje, 
kartu palyginimui patiekdamas ži
nių, koks tas darbas yra buvęs 
Lietuvoje. Neturiu pretenzijų į 
mokslinį potyrį Tepazymesiu trum
pais bruožais faktus.

Kiek Vokietijoj yra lietuvių, ligi 
šiolei niekas tiksliai nepasako. 
Viena oficiali įstaiga prieš kurį 
laiką buvo paskelbusi, kad Vokie
tijoj lietuvių esą apie šešis šimtus 
tūkstančių. Šis skaičius, bent tris 
kartus perdėtas. Bet šiaip ar taip 
— lietuvių Vokietijoj yra nema
žas skaičius, iš kurio gal kokia 
50% yra proto darbininkai, vadi
nami inteligentais, ir tuo būdu kul
tūrinė veikla lietuvių tarpe turėtų 
reikštis atitinkamu mastu.

Norėdami susivokti, koks turėtų 
būti tas atitinkamas mastas, prisi-- 
minkime pastarojo laiko Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą.

Nors Lietuvos kultūrinis gy
venimas nebuvo visai toks, koki 
norėjome turėti, (idealams nėra 
krašto), bet vis dėlto jis vy
ko ne siauresniu mastu, kaip ki
tuose kultūringuose Europos kra
štuose. Štai, kaip jis atrodė:

I Švietimas. Pradinių mokyklų 
turėjome apie 7000 komplektų. Jose 
mokėsi apie 366.000 vaikų.

Aukštesniųjų ir vidurinių ben
drojo mokslinimo mokyklų buvo 
56 gimnazijos ir 37 progimnazijos. 
Jose buvo iš viso 1117 klasių, ir 
mokėsi apie 36.000 jaunimo. Į ,ši 
skaičių neįeina 9 žydų gimnazijos, 
kuriose žydų jaunimas mokėsi žydų 
ir ihebrajų kalba (Lietuvoje žydų 
buvo apie 7%), 3 lenkų kalba gim
nazijos (Lietuvoje lenkų buvo apie 

3%) ir 1 rusų kalba gimnazija (Lie
tuvoje rusų buvo apie 1%).

Amatų mokyklų turėjome 33. 
Jose buvo įvairių specialybių sky
rių, būtent: stalių, dailidžių, račių; 
šaltkalvių, kalvių, laikrodininkų, 
automechanikų; elektromechanikų, 
elektroinstaletorių; keramikų, mū
rininkų, krosnininkų, betonininkų; 
odos puošmenų, rimorių, pirštinin- 
kų; siuvėjų, audėjų, mezgėjų, mo
disčių, žaislininkų, dažytojų, namų 
ruošos, knygryšių ir dar kitų smul
kesnių specialybių, — ir mokėsi 
apie 6000 mokinių.

Aukštesniųjų specialinių moky
klų buvo — 2 aukštesniosios tech
nikos mokyklos (technikumai) su 
statybos, geležinkelių, mechanikos, 
elektrotechnikos, kelių statybos ir 
chemijos skyriais; 1 kulturtechni- 
kų mokykla Kėdainiuose, 1 miški- 
ūnkų mokykla Alytuje, 9 preky
bos mokyklos, 9 mokytojų semina
rijos; (i šį skaičių neįeina žydų 
mokytojų seminarija), 2 aukštes
nės muzikos mokyklos ir 5 mu
zikos kursai su fortepiono, stygi
nių instrumentų, pučiamųjų instru
mentų ir dainavimo klasėmis, 1 
dramos mokykla, 1 baleto mokykla, 
3 dramos studijos, 1 meno šokio ir 
ritminės gimnastikos kursai, 1 aku
šerių mokykla, 1 medicinos seserų 
mokykla (kursai), 1 mokyklų me
dicinos seserų kursai, 2 vaiku dar
želių auklėtojų kursai; be to, buvo 

■keliolika ivairiu specialinių kursų 
(buhalterijos, mašinraščio, koopera
cijos ...).

Žemės ūkio mokyklų turėjome: 
a) vidurinių 3, būtent: Belvederio 
pienininkystės mok., Panevėžio li
nininkystės mok. ir Vilniaus sodi
ninkystės mok., b) žemesniųjų — 
28 ir c) žieminių (žiemos) ž. ū. 
mok.—17.

Aukštąsias mokyklas turėjome 
šias. 1) Vytauto Didžiojo Univer
sitetą Kaune su a) teologijos, b) 
filosofijos, c) medicinos, d) staty
bos ir e) technologijos1 fakultetais; 
2) Vilniaus Universitetą su a) hu
manitarinių mokslų, b) teisių 
mokslų, c) ekonominių mokslų, d) 
gamtos-matematikos, e) medicinos 
ir f) miškų mokslų; 3) Žemės Ūkio 
Akademija Dotnuvoje, 4) Prekybos 
Institutą Šiauliuose, 5) Pedagoginį 
Institutą Vilniuje, 6) Dailės Aka
demiją Vilniuje, 7) Taikomosios 
Dailės Institutą Kaune ir 8) Kon
servatoriją Kaune su fortepiono,

styginių instrumentų, kompozicijos, 
dirigavimo, dainavimo, pučiamųjų 
instrumentų ir mušamųjų instru
mentų klasėmis. Visas aukštąsias 
mokyklas lankė apie 6200 jaunimo.

Be šitų mokymo įstaigų, buvo 
nemaža bendrojo mokslinimo ir 
specialinių kursų suaugusiems. Iš 
jų vertas dėmesio Suaugusiųjų In
stitutas, kuris veikė Kaune. Vil
niuje, Šiauliuose ir Panevėžyje. 
Šiame institute buvo einami ben
drojo mokslinimo dalykai, pagal 
gimnazijos programą ir specialūs 
dalykai, pagal aukštesniųjų spe
cialinių mokyklų programą. Vieną 
laikotarpį čia dėl tam tikrų politi
nių aplinkyoių specialiniai dalykai 
(technikos ir medicinos) būdavo 
einami, net pagal aukštųjų moky
klų programą. (Bus daugiau)

Iš mūsų kaimynų 
gyvenimo

Estai. Žemutinėj Bavarijoj ir 
Aukštutiniame Pfalce, amerikiečių 
srity, gyvena apie 850 estų, susi
telkusių į mažesnes grupes. Visų 
jų centras yra Regensburge, kuris 
yra gavęs iš amerikiečių karinės 
valdžios leidimą rūpintis kultūri
niu ir socialiniu gyvenimu aplin
kui esančių estų stovyklų.

Amberge gyvena apie 450 estų. 
Stovykloj veikia pradinėd moky
kla ir skautų organizacija.

Schongau Baltijos barakuose, 
kartu su lietuviais ir latviais, gy
vena apie 20 estų.

Sontheime prie Heilbrouno gy
vena kartu sii lietuviais apie 300 
estų. Estų komiteto pirmininku yra 
Tartu univ. prof. Rinne. Gyvenama 
barakuoąe ir dviejų aukštų dide
liuose akmeniniuose namuose. Be
veik kiekviena šeima turi atskirą 
kambarį. Veikia pradinė mokykla 
ir vaikų darželis, taip pat, anglų 
ir šoferių kursai.

Latviai Hochfelde
Čia latviai kartu su lietuviais ir 

estais įsikūrė* liepos mėn. pradžioj 
ir dabar jų skaičius siekia 1800. 
Pirmiansia išrinktas tautinis komi
tetas, pragaminti nuostatai ir įsteig
tas teismas. Didžiausias laimėjimas 
yra atidarymas mokyklų, gimna
zijai vadovauja buvęs Jelgavos 
mokytojų instituto direktorius li
teratas mag. phil. Ernest Aistars; 
mokosi^ 165 mokiniai, dirba 34 mo
kytojai; įsteigtas internatas moki
niams, kurių tėvai negyvena Augs
burge. Gimnazijoj mokosi taip pat 
Haunstetteno kolonijoj gyveną 
mokiniai. Latvių pradinėj moky
kloj spalio mėn. 1 d. buvo 197 
mokiniai, veikia- 7 skyriai, o pir
mas skyrius padalintas į du para
lelinius skyrius. Haunstetteno lat
viai turi atskirą pradinę mokyklą, 
ten pat veikia latvių vaikų darže
lis. Paminėtini gimnazijos surošti 
kultūros vakarai su paskaitomis 
(Latvių Įnašas i mokslą, atominė 
bomba, Karlis Skalbė, mūsų pasa
kų karalius), kuriuose taip pat 
pasirodė choras, orkestras, solistai 
ir dramos artistai. Kultūros sekcija 
Haunstetteno kino salėj yra su
ruošus! eile muzikos ir tautinių 
dainų popiečių.

„Žiburiu" pranešimas
Visose kolonijose bei stovyklose 

eikalingi korespondentai ir laikraš
čio platintojai. Siunčiant žinias bei 
straipsnius, pageidaujama, kad bū
tų rašyta mašinėle ir išversta į 
anglų kalbą. Siųskite ir nuotraukas 
iš vietos gyvenimo.

Taip pat prašome prisiųsti mums 
po 2 egz. stovyklose leidžiamų 
laikraštėlių. Redakcija iš savo pu
sės už prisiųstus laikraštėlius siun
tinės „Žiburius".

Skautu kampelis
Skautybės Įkūrėjas aiškina skautybę.

Savo kampelyje kada-ne-kada 
dėsime ir originalių paties skauty
bės įkūrėjo lordo H. Baden-Powellio 
minčių. Sį kartą bus, kaip jis pats 
aiškina skautybę:

„Skautybė turi dvejopą prasmę. 
Kai kuriems tai reiškia smagiai 
žaisti skautu žaidimą; kitiems — 
smagiai žaidžiant vadovauti jau
nuoliams. Mūsų tikslas, kuriant 
skautu schema, yra padėti tėvams, 

Nuotr. prof. Stp. Kolupailos 
Lietuvos pakelėse.

mokytojams ir patriotams, kuriems 
mūsų, pagalba pageidaujama auk
lėjant jaunimą.
„Skautų lavinimo tikslas yra duo

ti mūsų jaunimui — vis vien ko
kiose sąlygose jis gyventų — visą 
eile sveiku ir smagių užsiėmimų, 
kurie, gerai ji (nuteikdami, teiktų 
jam auklėjimo kursą už mokyklos 
sienų, o ypač lavintu:

1. buda ir inteligenciją žaidimais, 
pratimais, darbais, egzaminais 
ir paaukštinimais;

2. nagingumą ir rankų darbus 
specialybių egzaminais ir žen
klais už pasiektus rezultatus;

3. higienos pajautimą ir sveikatos 
reikalus žaidimais ir specialia 
mankšta;

4. tarnavimą kitiems ir draugiš
kumą, kas dieną atliekamais ge
rais darbeliais ir organizuota 
vieša pagalba, ir t. t.

Sportas
Šachmatai

II-jos kolonijos šachmatų sek
cijos sujungtas turnyras, kuriam 
dalyvavo 19 varžovų, baigėsi. Pir
mąją vietą iškovojo Karečka, su
rinkęs finalinėj grupėj 6 t. (pralai
mėjęs prieš Janulevičių ir Kar- 
pušką), antrąją vietą laimėjo Re- 
meikis su 5,5 t. (pralaimėjęs prieš 
Vaičių, Karečka ir su Sabaliausku 
baigęs lygiomis), trečioji vieta ati
teko Vaičiui su 5 t. (pralaimėju
siam Petrauskui, Gervickui ir Ka- 
rečkai).

Nežiūrint, kad turnyras dalyviais 
buvo negausus, tačiau davė eilę 
gražių kovų.

Artimiausiu laiku II-jos koloni
jos šachmatininkai numato savo 
pajėgumą išbandyti prieš I-jos ko
lonijos šachmatininkus ir kiek vė
liau latvius, estus.
Futbolas

Sezonas nebuvo gausus mūsų 
futbolininkų pasirodymais. Iš viso 
I ir II-jus kolonijųs kombinuota 
rinktinė turėjo tik penkis susiti
kimus, iš kuriu du prieš lenku 
rinktine ir amerikiečius, ukrainie
čius ir Augsburgo rinktinę po 
viena.

Pirmieji du susitikimai baigėsi 
lygiomis 1:1 ir 2:2; prieš ameri
kiečius laimėta 3:6 ir ukrainiečius 
6:0.

„Bandžiau išaiškinti, kad skau
tybė teikia auklėjimo, o ne moky
mo kursų, nes jaunimas pats mo
kosi — tai yra tikras lavinimas — 
viętoje to, kad žinios būtų gauna
mos iš kitur, — o tas yra mo
kymas.

Laikas
Laikas yra viena amžinų mįslių. 

Kiekvianas žmogus .turi riek pat 
laiko — dvidešimt keturias valan
das per parą.

Dar vieną dalyką mes turime 
bendrą — mes turime tik vieną 
šiandien. Vakar praėjo, rytoj gali 
niekad neateiti — taigi, kiekvienas 
žmogus turi šia diena, šią valan
dą, šią minutę, kuri jam priklauso.

Bet didžiausias skirtumas tarp 
mūsų yra, kaįp mes naudojame 
duota mums laiką; kiek mes i 
ji įdedame ir kiek išimame. Vieni 
prasnaudžia visas progas, kiti nau
doja jas kietims tarnauti ir pasi
stūmėti aukštyn gyvenime.

Skautas supranta, kad niekais 
praleistas laikas, kaip ir vanduo, 
pratekėjęs po tiltu, yra amžinai 
žuvęs; jis supranta, kad laiko pėd
sakais jis negali sekti atgal, kaip 
lapė, kad daro — jis eina savo ke
liu tik viena karta.

Dienos proga „geriems darbams", 
nuoširdumui, linksmumui, tobulė
jimui, taupymui — ta dienos proga 
niekad nebegrįžta. K. B.

Mūsų Įstatai.
Bandykime bent trumpai išsiai

škinti skauto įstatus.
1. Skautas tiesus ir laikosi savo 

žodžio.
Tiesumas, kaip B. P. sako, yra 

tam tikra garbės lytis. Garbingam 
žmogui galima kažin ką patikėti, 
jis inieko nepasisavins. Suktumas 
visados žemas, negražus dalykas. 
Skauai turi daug žaidimų, rungčių 
ir užsiėmimų ir juos grindžia savo 
pirmojo įstato dvasia. — garbin
gumu visose aplinkbėse. Skautas 
savo garbę, savo gerą vardą kelia 
aukščiau visko. Būti garbingu ar 
tapti negarbingu galima jau per 
mažmožius. Kas netiesus smulkme
nose, kas bet kada keičia savo pa
žadus, .nesilaiko žodžio, tas ir di
deliuose dalykuose paliks toks pat. 
Garbingi žmonės garbingai elgiasi 
visada: nežiūri, ar juos kas pastebi 
ar nepastebi. Jie netepa dėmiu 
savo garbės lape. Skautas turi 
išaugti garbingas žmogus, o dabar 
būna garbingas jaunuolis.

Ši įstatą geriausiai paaiškinti ga
lime kadaise buvusia jo redak
cija: „Skauto žodžiu galima pasiti
kėti." Vadinas, skautas turi taip 
elgtis ir kalbėti, kad juo būtų ga
lima pasitikėti.

Paskutinis susitikimas su Augs
burgo rinktine (vokiečiais), baigėsi 
katastrofiškai, net 10:2 (5:2). Mūsų 
rinktinė nebuvo geriausios sudė
ties, tačiau tai nemažina vokiečių- 
pranašumo.

Panašūs susitikimai priverstų 
mūsų futbolininkus dažniau pasi
tempti ir tuo pačiu pakelti žaidimo 
klase.
Krepšinis.

Krepšinio rinktinė sužaidė dve
jas rungtynes prieš estus, kurios 
baigėsi 13:13 (7:4) ir 26:13 (11:11). 
Be to, mūsiškiai turėjo progą iš
bandyti savo jėgas prieš stiprią 
amerikiečiu karių ekipą. Rung
tynės baigėsi amerikiečių pergale 
48:25 (22:12). Mūsų rinktinė žaidė 
sekančios sudėties: Meilus I, Ku
daba, Jeršovas, Mickevičius, Bace
vičius, Birutavičius, Smolenskas, 
Kerelis ir Meškelė.

Visu lauktas susitikimas tarp 
I-jos ir II-jos kolonijųs ekipų bai
gėsi pirmosios pergale 25:15 (12:6). 
Pirmosios kolonijos ekipa yra žy
miai geriau susižaidusi ir pats re
zultatas rodo tikrąjį komandų pa
jėgumo santyki.

I- jos kolonijos ekipa žaidė se
kančios sudėties: Kudaba, Tėvelis, 
Meilus I, Visockis, Žukauskas ir 
Meilus II.

II- jos: Jeršovas, Bacevičius, 
Mickevičius, Baziliauskas ir Smo
lenskas.
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Kryžkelėse
J. B.

Šio karo audra taip sujaukė di
desnėje pasaulio dalyje gyvenimą, 
kad žmonės atsidūrė kryžkelėse. 
Vaikai nežino, kur yra jų tėvai; 
tėvai neranda vaikų; turtingieji 
liko skurdžiai, o kai kas neturtin
gųjų — turtuoliai, kuriems ne tur
tas tarnauja, bet priešingai — 
tampa turtų vergai ir aukos.

Karas padarė lietuvių tautai 
neapskaičiuojamų materialių ir 
dvasinių nuostolių. Nemaža tau
tiečių dalis, Įsivaizduodama var
gingą Lietuvos ateiti, net susvyra
vo ir galvoja galimybes Įsikurti 
užjūrių kraštuose prie giminių ir 
panašiai.

Dienų dienomis, gyvendami la
bai pilką ir monotonišką gyveni
mą, taip susmulkėjome, kad mažas, 
atrodo, beliko skirtumas tarp mūsų 
intelektualų ir kitos visuomenės 
dalies. Karas visai mus pakeitė. 
Ar mūsų inteligentai yra atsparesni 
neigiamiems reiškiniams už vadi
namąją pilkąją liaudį? Ne! Vieno
dai samagone mirksta šviesuolis ir 
nešviesuolis, iš vienų ir kitų yra 
samagono aukų; vienodai knaisio
jamės po svetimo sąžinę. Taip pat, 
o gal dar daugiau, plūsta šviesuolis 
ir nešviesuolis, negavęs kokio nors 
menkniekio! Menkniekiai pasidarė 
mums beveik viskas. Tiesa, kai 
kas pasakys, kad mums tik trupi
niai ir beliko. Tačiau, kaip ten be
būtų, kiekvienas turim nugalėti su
smulkėjimą, sumenkėjimą ir likti 
aukštų siekimų asmenybėmis, nes 
mums reikės, grižus Tėvynėn, at
kurti didingą ir gražią Lietuvą.

Jei jau šiandieną netekome ma
terialių turtų, tai reikėtų iškilti iš 
gyvenimo pilkumos, nors dvasi
nėmis vertybėmis. Ar mes pagal-

Bern. Brazdžionis

Lopšinė dukrelei
Jei po tėviškės dangum dabar miegotum, 
Oštų tau lopšinę kalno ąžuolai;
Po auksinėm obelėlėm, po šakotom, 
Tau lovelę suptų šviesūs angelai.

Ir tyliai sapnuotum Nemuną seneli, 
Ir kaimynų oželius ir kaštanus.
O dabar, kely pavargusi, dukrele, 
Ką sapnuoji, ką regi tu pro sapnus!

Ar sugrįši, kaip gimtinėn grįžta paukščiai?
Ar bėgiosi tu pakrantėmis Neries?
Ar girdi tu, kaip gimtoji žemė šaukia?
Mūsų žvaigždės mums ar vėl danguj žėrės?

Ar sapnuoji, kad mums mūsų vyšnios žydi?
Kad kažin kur liko vargas ir kalnai;
Kad tėvynės vėl mums niekas nepavydi 
Ar sapnuoji tu dukrele, kad tenai . . .t

Kai po tėviškės dangum kada miegosi, 
Oš lopšinę žalio kalno ąžuolai — 
Po mūs sodo obelėlėm, po žaliosiom 
Sups lovelę tavo šviesūs angelai!

Iš Augsburgo
— Spalio mėn. 7 d. pirmą kartą 

pasirodė naujai sudarytas Augs
burgo simfoninis orkestras.

— Karinei valdžiai sutikus, ruo
šiamasi vėl atidaryti Augsburgo 
operą.

— Teatralų grupė, pasivadinusi 
vardu „Komodie", pradėjo savo 
darbą spalio mėn. 10 d. Statoma 
trys mažesni dalykai. Dauguma ar
tistų yra iš buvusio Augsburgo 
miesto teatro.

— Augsburge gastroliuojantis cir
kas, dar kai kuri laika pasilieka 
ir ruošiasi netrukus duoti visai 
naują programą.

— Pagal neseniai pravestą sta- 

vojame, ką parvešime naujai at
gimstančiai Lietuvai?

Daugelis grįšime Į mylimą Tė
vynę paliegę, suglebę, be entuziaz
mo ir energijos. Pasak J. Augustai- 
tytės-Vaičiūnienės, didvyrių dva
sios milžinkapiuos paklaus mūsų:

„Ir prabils jie galingu Perkūnu,
Ką veiki svetimoje šaly? ...
Ar pažintų Tėvynė savo dukterį, 

sūnų?
Ar Įteikti jai perlų vainiką gali?** 

Deja!
Šių dienų mūsų išeivio gyveni

mui labai tinka matytas viename 
paveiksle toks eilėraštis:
„Ich lebe und weiB nicht warum,
Ich sterbe und weiB nicht wann, 
Ich fahre und weiB nicht wohin ...

Įsteigimas vienos kitos gimnazi
jos, kursų organizavimas, meniniai 
pasirodymai yra sveikintini daly-

Nuotr. prof. Stp. Kolupailos
Nemuno idilija

tistiką Augsburge yra 8498 bedar
biai, iš kurių 4394 vyrai ir 4104 
moterys. Greta to Augsburge jau
čiamas specialistu trūkumas pre
kyboj ir pramonėj.

— Sveikatos valdybos pranešimu, 
Augsburgo mieste ir apskrity pa
skutiniu metu ypatingai padidėjo 
susirgimai vidurių šiltine. Gyven
tojai raginami žiūrėti apsisaugoji
mo priemonių. .

— Laikotarpy nuo rugpiūčio mėn. 
1 d. iki rugsėjo mėn. 15 d. Augs
burgo metrikacijos Įstaigoj užregi
struota užsieniečiu tarpe 25 gi
mimai, 35 mirimai ir 19 jungtuvių. 
I ši skaičių neįeina katalikų lenkų 
sudarytos jungtuvės lenkų bažny
tinėj kurijoj.

U.S.A. laivyno atstovas neseniai 
pareiškė, kad norima mažiausi
ai 15 didesnių bazių (žiūr. žemėlapį) 
turėti išimtinai ir nuolatiniai laivy
no dispozicijai.

Visos šios laivyno bazės skirsto
mos i tris kategorijas. 1) bazės 
U.S.A, teritorijoj, (Havajuose, Aleu- 
tuose ir Kanalo zonoj), 2) bazės, 
paimtos iš japonų (Iwo ir Okinawa) 
ir 3) bazės, esančios draugiškų

kai. Tačiau tuo pasitenkinti dar 
negalime. Mums turi rūpėti ne tik 
nepriklausomos Lietuvos atstaty
mas, bet ir kokia bus naujoji Lietu
va. Tam turėtų mūsų ekonomistai, 
teisininkai, pedagogai, gydytojai, 
agronomai ir kiti intelektualai pa
ruošti būsimai Lietuvos santvarkai 
planą.

Daug brangaus laiko gaištame, 
kalbėdami apie Raudonojo Kryžiaus 
siuntinėlių atidarinėjimą, apie me
morandumų rašymą dėl menkniekiu, 
tačiau daug naudingiau būtų, jei 
liaudies universitete suruoštų ciklą 
paskaitų mums rūpimu vienu ar 
kitu klausimu.

Aš nenoriu, mieli skaitytojai, 
Tamstų mokyti. Mane mintys veda, 
pasak B. Brazdžionio:
„ ... Iš barakų, iš fabriko blokų,

Iš mirties apkasų,
Te i tėviškės gimtąjį stogą
Veda žingsniai visų..."

Liteuviu Kryžius Augsburge
Augsburgo lietuviai, laimingai 

karo audroje išlikę gyvi, dėkoda
mi Aukščiausiajam ir prašydami 
Jo palaimos, gerbdami žuvusius ir 
dėkodami visiems geradariams, sta
to paminklinį kryžių.

Pats kryžius jau padarytas, da
bar gaminami lietuviško stiliaus 
papuošimai ir statulėlės. Tamsaus 
ąžuolo kryžius,' pastatytas bus 9 m 
aukščio / ir dar 2 m žemėje / ir 
svers apie 3 tonas.

Kryžiaus projektą paruošė inž, J. 
Mulokas.

Kryžių šventinti ruošiamasi š.m. 
spalių mėn. 28 d. Kryžiaus pasta-

U. S. A. jurą bazės

Po užsieniu reikalu 

ministeriu konferencijos
Grižęs iš Londono, J. A. V. 

užsienių reikalų ministeris J. F. 
Bymes pasakė per radiją kalbą, 
kurioje jis griežtai pasisakė prieš 
taikos padiktavimą iš trijų didžių
jų valstybių pusės ir nurodė, kad 
sovietų „Įtarinėjimai'* daug prisi
dėjo prie nesutarimų, kurie sun
kino užsienių reikalų ministeriu 
konferenciją Londone. Toliau savo 
kalboje Bymes paminėjo, kad pa
sitarimai pasibaigė „be pasekmių*', 
bet išreiškė vilti, kad tatai" ne
turi ir negali mums sutrukdyti to
liau ir geriau eiti prie taikos su
darymo".

Nesutarimai pasireiškė svarstant 
taikos sutarčių sudarymą su Bal
kanų valstybėmis. Rusija reikala
vo, kad tik didžiosios valstybės 
turi šias sutartis sudaryti, o Va
karų valstybės ir Kinija buvo nu
sistatymo, kad visos penkios va
dovaujančios valstybės turi dery
bose dalyvauti.

Pagaliau Bymes kaip kompro
misą pasiūlęs, kad trys didžiosios 
valstybės suddarytų sutartis ir jas 
patiektų patvirtinti bendrajai tai
kąs konferencijai. Sovietų užs. 
komisaras Molotovas tada pa
reiškė, kad jis turi tuo reikalu 
pasitarti su savo vyriausybe, ir 
konferencija nutruko.

Savo kalboj Byrnes išreiškė 
viltį, kad Rusija sutiks su jo pa- 

tymo proga, be pačių kryžiaus 
šventinimo iškilmių, Įvyks dar lie
tuvių šventė, truksianti gal būt ke
lias dienas. Ji prasidės gedulingo
mis pamaldomis už žuvusius ir mi
rusius. Ruošiamasi dailininkų dar
bų, kryžių eskizų ir liaudies meno 
parodai. Manoma suruošti bažnyti
nės muzikos koncertą ir dideli, me
no vakarą. Šventės programoje 
dalyvaus visos Augsburgo ir jo 
apylinkių lietuvių meno jėgos.

Laukiama, kad Į šventę atvyks 
aukštieji lietuviu dvasininkai ir ce- 
lebruos pontifikalines Mišias. 
Augsburgo lietuvių choras jau mo
kosi giedoti iškilmingas mišias.

A. S.

tautų žemėj; šiai kategorijai prik
lauso Manus (Australijos mandate), 
Guantanamo Įlanka (Kuboj) ir Ber
muda su Argentia (išnuomotos iš 
britų 99 metams).

Šis laivyno planas gali būti 
U.S.A, kongreso peržiūrėtas. Ba
zės už U.S.A, teritorijos gal būt 
bus Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos kontrolėj.

(Time, Nr. 12) 

siūlymu. Molotovas, sako Bymes, 
sutikęs, kad bendros taikos kon
ferencijos idėja yra „principe tei
singa".

Paskui Bymes nurodė, kad di
džiausia priežastis, kodėl tarp so
vietų ir Vakarų valstybių Įvyko 
nesutarimas Londone, buvo Ru- 
sijoe Įtarimas, kad Vakarų są
jungininkai nenori dabartinių 
Bulgarijos ir Rumunijos vyriausy
bių, kurios yra draugiškos Ma
skvai. „Čia negali būti didesnio 
nesupratimo mūsų nusistatymo", 
sako jis, „Amerikos vyriausybė 
vertina Sovietų Sąjungos norą 
turėti rytinėj ir centrinėj Europoj 
jai draugiškas vyriausybės. Bet 
patvari taika priklauso ne tik nuo 
vyriausbių bet ir nuo tautų drau
giškumo."

Aiškindamas Sovietų ir Vakarų 
pažiūrų skirtumo reikšmę dėl su
tarčių su Balkanų valstybėmis, 
Bymes pasakė: „Dalykas, kr y 
sustabdė mūsų darbą nebuvo pa
prastas ar techniškas klausimas. 
Tai klausimas, kuris buvo neišven
giamas. Tai buvo nusistatymas, ar 
taika turi būti sudaryta, trijų ar 
net penkių tautų, išskyriant kitas 
tautas, kurios yra gyvybiškai su
rištos su taikos palaikymu ir 
sustiprinimu."

Iš Vokietijos
— Amerikiečių užimtoj srity, 

numatoma netrukus Įvesti naujus 
vokiečių registracijos pažymėjimus. 
Jie taip pat turės piršto atspaudą, 
ir iš jų bus matyti, ar atitinkamas 
asmuo, nėra dėl politinių motyvų 
atleistas iš tarnybos.

— Dar 16 vokiečių fabrikų ati
duodama Jungtinių Tautų repara
cijų tikslams. Šie fabrikai bus iš
montuoti ir išvežti.

— Amerikiečių užimtoj srity pra
dėti nauji mokslo metai. Apie 90% 
vokiečių mokyklinio amžiaus vaikų 
jau mokyklas lanko. Numatoma, 
kad apie spalio mėn. pabaigą ir 
likusieji galės pradėti mokintis.

— Iki šiol 26.000 vokiečių karo 
belaisvių iš J. A. V. grąžinti Į 
Europą. Likusieji 300.000 bus grą
žinti artimiausiais mėnesiais ir 
Įtraukti Į atstatymo darbus sugriau
tose srityse.

— Keturios Vokietiją okupavu
sios valstybės šiuo metu svarsto 
sudarymą vokiečių centrinės ad
ministracijos Berlyne. Yra numato
ma sudaryti penkias centrines Įs
taigas: susisiekimo ir transporto, 
pašto ir telegrafo, finansų, preky
bos ir pramonė ir užsienio preky
bos. Kai tik bus šios Įstaigos su
darytos, amerikiečiai numato i Ber
lyną iš Frankfurto perkelti savo 
politini centrą.

— Kaip skelbiama, dabar jau 
galima paštu Bavarijos srity siųsti 
pakietėlius iki 2 kg, sunkumo. Lai
kinai pakietėliai persiunčiami tik 
atitinkamos pašto srities ribose. 
Pakietėliuose leidžiama siųsti mai
sto produktus miesto gyventojams, 
tačiau cenzūra visiems siunčia
miems daiktams paliekama. Ateity 
numatoma pradėti pašto susisieki
mą su britu, prancūzų ir rusų už
imtomis sritimis.

— Beveik 60% visų pradinių 
mokyklų mokytojų amerikiečių 
zonoj atleista iš tarnybos, dėl jų 
nacionalsocialistinio nusistatymo.
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