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^Jėra pasauly didesnės galybės, 

kaip toji, kuri per karčias ir 
ašaras sau kloja kelią.

Sveikiname Olimpijadon atvykusius 
sportininkus ir svečius

Pataitės tautų vienybės reikalu
Nepriklausomos Lietuvos gyve

nimo metais buvo dėta pastangų 
išugdyti draugiškus santykius su 
visais kaimynais, bet ypatingai su 
Baltijos tautomis, pirmoje eilėje su 
latviais ir estais. Tiek kultūrinio, 
tiek ekonominio, tiek politinio gy
venimo srityse draugystė buvo 
puoselėjama Įvairiose plotmėse ir 
Įvairiomis progomis. Gal daugiausia 
pasisekimo turėjo draugystė kultū
riniame gyvenime; šioje srityje 
buvo atsiekta nemaža gražių laimė
jimų. Tik sportinio gyvenimo sri
tyje šis bendravimas mažiau buvo 
sėkmingas. Sportinė aistra kartais 
prašokdavo draugiškumo bei džen
telmeniškumo ribas ir palikdavo 
kartesnių prisiminimų.

Gerų, draugišku santykiu reikalas 
buvo suprastas ne tik lietuviškos 
visuomenės. Ir latvių ir estų visuo
menėje buvo žmonių, kurie su visu 
nuoširdumu pritarė tam bendravi
mui; ir ne tik pritarė, bet uoliai tuo 
rūpinosi, — darė visą, kad tie san
tykiai būtu vis darnesni. Visų vie-

DR. VL. VILIAMAS

ningai buvo siekta baltų tautų ge
ro vardo iškėlimu ir pripažinimu 
tarptautinėje arenoje. Žinoma, ne
trūko ir tokių, kurie baltų tau
tų vienybę mažai vertino, dėl men
ko nieko jos išsižadėdavo, .nedrau
giškas gestas jų akyse viską su
griaudavo, kaltės ieškojo kitur, ne
matydami savų klaidų. Tokie žmo
nės manė draugų ieškoti kur kitur, 
bet ne kaimynuose; tarėsi gyveną 
neliečiamoje saloje, kuriai nereika
linga jokia užuovėja, jokia drau
gystė. Arba jie reikalaudavo drau
giškumo iš kitu patys jo nerody
dami, dažnai tokių žmonių ambi
cija buvo didesnė už išminti.

Baltų tautų vienybė nėra tuščias 
prasimanymas- nėra vienybė dėl 
vienybės. Šia vienybę įsakmiai dik
tuoja baltų tautų geografinė būklė, 
bendras istorinis likimas, bendra 
praeitis, bendra ateitis, jos reika
lauja pats gyvenimas, ji yra bū- 
tenybė baltų tautų laisvei ir geres
niam klestėjimui. Visas Pabaltės 
tautas riša Baltijos jūra atverdama 

kelia i platųjį pasauli; jos Bangų 
šlamesys kalba vienoda šnekta. 
Visos tautos turi panašų klimatą, 
panašia žemę, panašius gamtos tur
tus, žodžiu beveik tas pačias sąly
gas organizuoti kultūrini gyveni
mą, siekti naujų laimėjimų ir ge
rovės. Dar daugiau panašumo yra 
istoriniame likime. Visos trys tau
tos gyvena pavojingame kryžke- 
lyje tarp Rytų ir Vakarų pasau
liu. Praeity bendrai išgyventa Cari- 
stinės Rusijos priespauda, Germa
niškasis imperializmas, kartu ko
vota dėl tautų laisvės ir nepri
klausomybės, kartu išgyventa ne
priklausomo gyvenimo laikotarpis. 
Kartu nepriklausomas gyvenimas, 
prarastas, kartu vėl laukiama ir 
trokštama jis vėl iš naujo atgauti.

Ir i Vokietiją atbloškė šių tau
tų atstovus tos pačios karo audros 
ir Pabaltėje pasilikę mūsų tėvynės 
neša tą patj vargą ir nelaimių 
naštą.

Vokietijoje būdami vienokiu 
džiaugsmu ir vienodomis viltimis 

sulaukėme Vakarų demokratijos 
išlaisvinimo, kartu, net bendrose 
kolonijose gyvename tremtinių da
lia ir laukiame progos vėl sugrįžti 
Į laisvas tėvynes.

Dabar išeivijoje gyvenant kartu 
bendrose kolonijose, sudarant tary
tum bendras šeimas, mes turėtu
mėm, ypač neužmiršti mūsų vieny
bės reikalo. Tam turime dabar gerą 
progą. Vienur, kitur gražiai ir gy
venama, tačiau pasitaiko ir nei
giamų reiškinių. Atsiranda neretai 
tarpusavio sugyvenime nereikalin
gų priekaištų, nesusipratimų, gin
čų, pavydo: dėl lėkštės, sriubos, 
dėl nervingos manieros vieno ar 
kito kampuoto pareigūno nesusi- 
pratimo. Ir tai visa rezinuoja i 
visus kolonijos gyventojus. Tai pa
rodo tik dvasios sumizernėjimą, 
menkystą ir nesupratimo aukštes
nių mūsų reikalų.

Tuo reikia visai rimtai susirū
pinti ir griebtis visų priemonių pa
našiems reiškiniams pašalinti. Tai 
visų čia minimu tautų reikalas. 
Būtų gera, kad mes lietuviai paro
dytume gražų pavyzdi — būtumėm 
patys laisvi nuo bet kokių prie-

Vytauto Didžiojo muziejus Kaune Nuotr. V. Raėkausko

kaištų ir dar daugiau susirūpin- 
tumėm baltų tautų vienybės ugdy
mu. Ypač lietuviškoji šviesuomene 
i tą reikalą turėtų atkreipti dides
nio dėmesio. Esant geriems norams, 
keliai ir būdai nebus sunku rasti. 
Tenka manyti, kad tiek latvių, 
tiek estų visuomenės sluoksnuose 
bus rastas pritarimas ir tinkamas 
atgarsis. To tinkamai neatlikus, bus 
nusikalsta prieš mūsų brolius Pa- 
balty, bus sutrugdytas darbas ve
stas laisvose tėvynėse.

Tad daugiau visi bendrai suglau- 
dinkim eiles, bendram grįžimui į 
laisvą Pabaltę, bendram ir dar gra
žesniam baltų tautų klestėjimui.

Kazys Bradūnas
^1,'ijnuoqenis nc/islaut

Plaukia debesėlis per kalnyną 
I saulėtus Adrijos krantus, 
Alpių slėniuos noksta karštas vynas 
Mano gomuriui jo lašas per kartus. 
O, kad taip su debesim į šiaurę, 
Kai ten bus pavasarėjanti tyla, 
Kai lašės manosios žemės kraujas — 
Šilto paqirio baitu beržu sula ..
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Ka mes veikiame
Kempten

Spalio pradžiej švyno Tėvo Bru- 
ziko S. J. vedamos misijos, kurios 
turėjo dideli pasisekimą. Vietos 
komitetas Tėvui Bruzikui S. J. Įteikė 
padėkos adresą.

Literatų-zumalistų būrelio pir
mininko ir „Alguvos Baro" redak
toriaus C. Surdoko iniciatyva, rug
sėjo mėn. 23 d. buvo suruoštas pir
masis literatūros vakaras.

Atidarymo žodyje C. Surdokas 
nušvietė būrelio veiklą ir apibū
dino atskirų jo narių nudirbtą li
teratūrini darbą.

Jaunieji literatai Vyt. Volertas- 
Dyvas, Z. Kaulienė, A. Radzius ir 
P. Stelingis paskaitė savo eilė
raščius. A. Kairys novelę ir eilė
raščius, o A. Sešplaukis-Tyruolis 
sonetus ir eilėraščius.

Viso literatūros vakaro vedamoji 
tema — tėvynės meilė ir nepapra

Nuotr. P. Baltinio
Lietuvių būrelis Insbruke

stai stipriomis ir gražiomis formo
mis reiškiamas jos ilgesys.

Meninę programos dali atliko so
listas A. Paukštys. Pirmą kartą 
Kemptene solo padainavo J. Gar- 
miūte. J. Statkeviciaus kvarteto ir 
B Jonuo ansamblio „Lithuania” 
dainomis vakaras buvo uždarytas.

Rugsėjo 30 d. atidarytas liaudies 
universitetas. Paskaitos skaitomos 
kasdien. L. universitetą veda pik. 
Andrius.

Artimiausiu laiku U.N.R.R.A. 
Kemptene numato steigti atskira 
aprangos krautuve užsieniečiams. 
Tam tikras drabužių kiekis jau 
gautas. Krautuvė greičiausia bus 
pačiu užsieniečių aptarnaujama.

Spalio mėn. 6 d. literatų-žurna- 
listu būrelio susirenkime B. Rač
kauskas skaitė paskaita „Tėviškė 
lietuviu poezijoj", o P. Stelingis — 
eilėraščius.

Žiburiai

Radijo žinios iš tėvynės
— Vilniuje išėjo mokytojų žur

nalas „Tarybinė Mokykla". Rašo: 
J Paleckis, Sniečkus, prof. Lauži
kas, P. Mikutaitis ir k t. Yra kele
tas ir pedagoginių straipsių, bet 
verstinių.

— Leidžiamas literatūros žur
nalas, kuriame bendradarbiauja: 
A. Venclova, P. Cvirka, J. Bal
tušis, V. Žilionis, J. Grušas, A. 
Miškinis, J. Šimkus, Korsakas- 
Radžvilas, L. Vainikonis, V. Val- 
siūnienė, K. Inčiūra, K. Boruta, T. 
Tilvytis ir kiti. Turinys be origina
lios kūrybos, yra ir verstinės, net 
straipsnių ir plati kronika.

— Vilnietė rašytoja Čepulytė 
parašė pjese „Sakalėliai broleliai".

— Spalio 25 d. įvyksta Tarybų 
Lietuvos rašytojų suvažiavimas. 
Paskaitas skaitys: Korsakas-Radž- 
vilas, Jonas Šimkus ir Antanas 
Venclova. Bus ir jaunųjų rašytojų 
pranešimas.

— Neseniai Vilniaus radiofone 
buvo aklos dainininkės Beatričės 
Grincevičiūtės dainų koncertas. 
Akomponavo Nadė Dukstulskaitė. 
Programoje lietuviu ir svetimų 
kompozitorių kūriniai.

— Spalio 13d. Vilniaus radiofo
nas davė L. Vainikonio žodžio 
montažą „Kaip ažuols drūts prie 
Nemunėlio”. Vaidino: Gražina Ja- 
kavičiūtė, Kazys Inčiūra ir Stepas 
Jukna. Režisavo Čepaitis.

— Vilniuje ruošiami jaunųjų 
rašytojų pirmadieniai, kuriuose 
pradedantieji skaito savo kūrinius. 
Jiems vadovauja Julius Būtėnas. 
Jonas Marcinkevičius, Butku Juzė, 
Antanas Venclova ir Juozas Bal
tušis, skaitydami literatūrines pa
skaitas. Numatomas išleisti jaunų
jų kūrybos almanachas.

— Klaipėdoje ikūrtas muzikinis 
komedijinis teatras ir duos lengvo 
žanro veidinimu.

— Tarybinėje Lietuvoje yra tik 
254 bibliotekos. Iš didesniųjų mi
nima Vilniaus, turinti 64.OOOL 
Šuo metu Klaipėdos, Biržų ir Pa
nevėžio bibliotekose vyksta rašy
tojų Žemaitės ir Salomėjos Neries 
kūrinių ir gyvenimo nuotrupų at
vaizdavimo parodos.

Kaimynu spauda
Augsburge išeinąs ' estų laikra

štis „Esti Rada” Nr. 3 deda 
straipsni „Mūsų pareigos", kuriame 
rašo.
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Augsburgo lietuvių choro choristėssu chorvedžiu M. LeŠklu

„Prieš metus palikome tai su 
kuo, kaip manėme, mes buvome 
neatskiriami. Daugiau kaip metai 
klaidžiojame kaip pabėgėliai. Ma
tėm, kaip per kraštą praėjo griau
namas karas, bet tatai mus nelabai 
jaudino, nes tai būvą svetimas 
kraštas. Tačiau žaizdos, kurios at
sivėrė, mus išplėšiant iš mūsų 
krašto, tebėra atviros. Mes dažnai 
galvojame apie namus, bet šiuo 
metu jie mums atrodo, kaip graži 
praeitis, kurios prisiminimas mums 
sukelia skausmą. Dabar mes netu
rime namu, kurie anksčiau buvo 
mūsų tvirčiausia atrama.

Anksčiau mūsų gyvenimo supra
timas buvo aiskus: pareigos savo 
tautai ir savo valstybei, buvo mū
sų pirmuoju uždaviniu."

Šios pareigos mums privalomos 
ir šiandien.

„įvykiai mus išplėšė iš mūsų 
gimtojo krašto, bet niekas negali 
mus atskirti nuo mūsų praeities, 
mūsų tautinės dvasios.”

Taip pat „šiandien jokia tauta 
negali gyventi izoliuotai, priešin
gai, kiekviena tauta būtinai reika
linga tarpusavio bendradarbiavimo 
ir gerų santykių. Estų tauta 
anksčiau turėjo pareigų prieš viso 
pasaulio bendruomene; šios parei
gos tebegalioja ir dabar." „Iš ti
krųjų, mes esame menka dalelė di
delės visumos, bet niekas negali 
mus nematyti.”

Lietuviu Kiyžiaus 
Statymo Šventė

Augsburgo lietuvių paminklinio 
kryžiaus statymą maloniai parėmė 
amerikiečių administracija, pritarė 
ir Aurgsburgo vyskupas, o miesto 
vyriausias burmistras užleido pra
šomą vieta (Haunstetteno ir Scher- 
lino gatvių sankryžos skverą) kry
žiui pastatyti.

Iš kunigaikščio Fuggerio pado
vanoto milžiniško ąžuolo kryžius 
jau padarytas ir dabar sustatomas 
stovėjimo vietoje.

X. 26 (penktadieni) 10.15 vai. 
bus gedulingos pamaldos už žu
vusius ir mirusius (Hochfeldo ba
žnyčioje); 17 vai. — bažnytinės 
muzikos koncertas šv. Antano 
bažnyčioje.

X. 27 (šeštadieni), 12 vai. daili
ninkų darbų, kryžių, eskizų ir liau
dies meno parodos atidarymas; 
vakare ivyks dar meno vakaras.

X. 28 (sekmadieni) 10.15 vai. 
pontihkalinės mišios Hochfeldo 
bažnyčioje; 12 vai. kryžiaus paš- 
kviestinių svečių pobūvis šventei 
meno vakaras-koncertas ir 20 vai. 
kriestinių svočių pobūvis šventei 
užbaigti (Haunstettene).

Šventės globėju, išreiškiant visų 
Augsburgo lietuviu norą jo as
menyje pagerbti amerikiečius ir 
dėkoti už per ji patiriamą globą, 
pakviestas išvietintų asmenų Šva- 
bijos stovyklų komendantas majo
ras R h e a. A. S.

Juodieji calunai
J. Švaistas

(ištrauka iš romano „Autovežimiai 
suburzgė”)

„Ne, ne! Aš noriu dar gyventi, 
noriu laimės! Noriu džiaugsmo! 
Aš jauna, sveika ir nieko gero 
nemačiau dar ..

— O kas tas „gero"? — staiga 
užslopino jos veržlumą netikėtai 
Įstrigęs klausimas.

Vėl jos mintys ir jausmai pri* 
gužo. Ji pervertė visą savo gy
venimą, pačią save, ilgai rausėsi 
ir. ieškojo, kaip čia aiškiau ir 
konkrečiai atsakyti.

„Kad būčiau visiškai, visiškai 
patenkinta .. .1” — pagaliau pra
džiugo, radusi tikra atsakymą. Bet 
čia pat nauji klausimai apniko 
kankinti:

— Kaip? Kuo? Vyru? Vaikais? 
ūkiu? miestu?

Vėl neaiškumai, vėl abuojas 
ikyrus erzinimas. Kad atsikraty
tų ir šitų kamantinėjimų, ilgai 
negalvodama atsakė: „vienu žo
džiu, kad..

— O kas toliau, kas po to 
„kad"?

Nakienė skendėjo visoj toj ge
dulingoj bažnyčios aplinkoj ir 

| savo pasąmonės gajam tvinksė- I 
jimė. Nebuvo maldingos nuotaikos 
ir nesurado aiškios tolesnio gyve
nimo krypties. Ji netgi gerai ne
besusivokė: ar čia dabar liūdėti, 
ar džiaugtis dėl nelaukto savo 
vyro žuvimo.

Tos būsenos Įtakoj staiga nudi
lo keletas, metų, ir ji išvydo save 
visai jauna mergaite. Ką tik bai
gusi žemesniąiją ūkio mokyklą. 
Jau turėjo savų norų ir savo pa
žiūra i gyvenimą. Draugės nuolat 
jai kalbėjo. „Tau gera: tu turtinga 
ir graži. Tu veikiai gausi šaunų 
vyrą. Visi tik laižosi tave pa
matę."

Tatai nebuvo jokia naujiena. Ji 
pati gerai jautė esanti žavi ir pa
traukli. Ji svajojo apie meile ir 
ilgėjosi jos, tokios gražios ir švel
nios, — kaip lakštingalos suoki
mas gaivaus vakaro tyloj, kaip 
balandžio jautrumas 'savo išrinkta
jai, kaip margaspalvių drugelių 
žavus plazdenimas pavasario sau
lėj, kaip gėlių burbuolyčiu džiu
gus prasiskleidimo nusišypsoji
mas.

Visa tai tarytum kristalizavosi 
ir jau atrodė beveik čia pat. Tas 
branduolys buvo Vladas Apalainis 
— netolimas kaimynas. Jis mo
kėsi. Tebebuvo gimnazistas, vėliau 

studentas. Bėgo metai, o jis vis 
mokėsi ir troškino jos svajas ir 
meilės ilgesį.

Nelauktai, netikėtai atsirado 
Nakas. Pasirodė, tik jai vienai jis 
buvo nežinomas, ir staigmena, ki
tiems labai orus ir pavydą suke
liąs žmogus. Iš pradžių dėl tokio 
pasiūlymo ji, žinoma, tik su
prunkštė. Netgi ir pavardė nepa
tiko. Jos tokia skambi ir graži — 
Mildužytė, o čia — Nakas, Na
kienė. Fu!

Beveik panašioj būsenoj pasiju
to ir Nakienė per gedulingas pa
maldas už savo vyro vėle. Nykūs, 
sukaupti besimeldžiančiųjų veidai, 
pasvirusios galvos, katafalkas, ca. 
lūno kaukolė, blyškios gelsvos la
vonu dvelkiančios vaško žvakių 
šviesos, prislopintos tamsios gai
dos, graudūs vargonų dūdavimai, 
— visa tai sugniaužė jos sielą, ir 
ji viduje, savo pasąmonės gel
mėse, duso ir šaukte šaukė:

Tėvai ir giminės tuojau pasi
piktino ir šiurkščiai užsipuolė:

„Ožka tu riestaragė, toks vyras! 
Toks žmogus! Kunigaikščiu ir 
grapų laikai jau dingo. Nejaugi 
valdininką koki esi nusižiūrėjusi? 
Tai jau tikrai ponas Dievas tau 
protą būtų sumaišęs .. .*

Ji irgi savo rėžtu pasipiktino ir 

dar tvirčiau nusistatė tekėti tik 
už mylimo žmogaus.

Tačiau Nakas lankėsi. Visada 
savotiškai, neįprastai ją šnekino, 
linkmas ir glostomai mandagus 
būdavo. Nė vieno įprastinio 
žodžio apie meilę ar vedybas. Nors 
kalba dažnokai linkdavo i tą pusę, 
tačiau daugiau žvilgsniais, užuomi
nomis. Apie derybas dėl jos krai
čio irgi nieko negirdėjo.

Ilgainiui ji priprato prie Nako. 
Net nerami ir susierzinusi būdavo, 
kai žadėtą dieną jis neatvykdavo. 
Prieš pat vedybas gana dažnai 
tatai pasikartodavo. Nakas visada 
meiliai ir labai Įtikinamai pasitei
sindavo.

Toliau taip šalta ir nyku viskas. 
Šiurpuliai supurtė ją visą, ir ji 
skausmingai atsiduso:

„O Dieve, kaip skaudu ir koks 
nusivylimas."

Daugelis Naką garbino, gyrė, 
didžiavosi pasižinę. Daug bičiulių 
turėjo, dažnai išvažiuodavo, pla
čiai svečiavosi, bet kas jai to 
viso. Jis buvo visur laukiamas, 
reikalingas, o ji — tik guzikėlis 
ir tai kasdieniniam jo švarke.

Praslinko ketveri bendro jų gy
venimo metai. Apsilankydavo Vla
das, mokytojas Naniūnas, kunigas 
Palaukis. Anie užeidavo stačiai 

ir paprastai, o kunigėlis vis pasi
teisindamas. Visi jie sodriai šnekė
davo, gražiai pažvelgdavo ir su 
nuoširdžiu įsijautimu pasakydavo: 
„Kodėl tu taip pasiskubinai ište
kėti?"

Valandėlę susimastė ji: „Ko jie 
lankydavosi, kodėl taip kalbė
davo?"

Dabar ir anų nė vieno nebeliko.
Staiga apsistojo ties jais:

„Kažin, ar būtų kas nors pasi
keitę, jei anie tebebūtų?"

„Vis dėlto su jais rodžiau ir 
šviesiau būtų buvę gyventi..

„O kaip dabar? Kas toliau ...“
Kerojo juodieji calūnai, blan

kiai spindėjo bažnyčios šviesos, 
verksmingai giedojo choras, var
gonų dūdos sunkiai dūsavo. Na
kienė pravirko. Ji verkė ne dėl 
to, kas visiems rodėsi aišku, bet 
ji verkė pati dėl savęs. Ji įsijau
trino ir gailiai verkė, kad geriau
sieji jos gyvenimo metai taip 
nykiai, tuščiažiedžiu nužydėjo. 
Desperatiškai kartojosi lyg dabar 
tebegiedami žodžiai: „Kodėl tu 
taip pasiskubinai ištekėti?"

Ji verkė ir dėl ateities, kurioje 
jokios prošvaistės nebuvo dar 
matyti.
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Nuotr. A. Saulaičio
UNRRos centro direktorius Mr. J. P. Harris pas Augsburgo-Haunstetteno kolonijos lietuvius

Liudas Dovydėnas
v

Tėvynės Žodis
Esu aš dainoj ankstyvo pavasario paukščio, 
ir darganoj rudens niūrių dienų;
esu aš dirvonų ramunėj ir grūdu linkstančiam lauke, 
esu aš saulėtekio giesmėj, esu byloj miškų.

Rasi mane elgetos vargingoje kelionėje, 
ir dulkes keliančiam turtuolio vežime.
Rasi mane dalijant viešpačių malones, 
rasi mane ir grabo patale.

Išgirsi mane giesmėj nežinomo vaidilos, 
ir malda skelbiančiam šventyklos varpo gaudime.
Išgirsi mane pas lopšį sekant pasaką žilą, 
išgirsi mane jaunos našlės verksme.

Mylėk mane ir pridengta ir lopyta skudurą nešančią;
Kai duoną riekiu ir kai prie tuščio stalo sodinu. 
Mylėk mane žydinčią ir lapu šalnos krintančią, 
mylėk mane ir saujoj pelenų . . .

Augsburgo lietuviu choras

Kas yra
Kai sąjungininkai dar ruošė savo 

žygi i Europą, jau galvojo ne tik 
apie tai, kaip nugalėti priešą, bet 
ir apie tai, kaip padėti išvaduo- 
tom tautoms ir varge rastiems 
žmonėms. Uz tai greta galingomis 
karo priemonėmis per plačius 
frontu laukus žygiuojančio kario

UNRRA?
tarptautinio charkaterio, UNRRA 
savo dvasia, savo ištekliais ir sa
vo veikimo galia yra amerikie
tiška. Jos centras yra Vašingtone, 
vyriausias-generalinis direktorius 
yra amerikietis Mr. H. H. Lehman, 
buvęs New Yorko gubernatorius.

UNRRA turi apie 3.500 pagrin-

daugybė milijonų žmonių Italijoje, 
Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, 
Graikijoje, Sovietų Sąljungoje ir 

| k. Tie visi kraštai gausiai šelpia
mi ir aprūpinami. O karui pasi
baigus Azijoje, ten vėl atsirado 
nauji labdaringo darbo dirvonai. 
Anglijoje ir Amerikoje dar ilgai 
galios sumažintas maisto davinys 
savo žmonėms, kad būtų ištekliu 
siųsti pagalbą kitiems kraštams.

žygiavo ir kitas uniformuotas žmo
gus, nešąs išlaisvintiems tvarka, 
maistą ir ateities vilties kibirkš
tėle.

Išvaduotaisiais rūpintis Vakarų 
Sąjungininkų pavesta tam specia
liai sudarytai didžiulei organiza
cijai; ji yra UNRRA. Pilnas jos 
pavadinimas anglų kalba yra toks
— United Nations Relief and Re
habilitations Administration, lietu
viškai ji galėtumėm išversti taip
— Jungtinių Tautų Šelpimo ir 
Reabilitacijos Administracija.

UNRRA yra milžiniška organi
zacija, kurioje dalyvauja beveik 
visos Jungtinės Tautos, kovoju
sios prieš naciu hegemonija Euro
poje ir japonu imperializmą 
Azijoje.

Pagrindinis UNRRos kapitalas 
yra apie 3.000.000.000 doleriu. Ji 
sudėjo ir vis iš naujo papildo 
Jungtinės Tautos, o ypač Didžioji 
Britanija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Teisingai reiktu pasa
kyti, kad JAV yra tikrasis šio •
koloso ramstis. Todėl nežiūrint jos I ir k. buvo

dinių tarnautojų, kurią apie 1.300 
dirba centruose Vašingtone ir Lon
done, o kiti pariferijose visame 
karo paliestame pasaulyje. Vien 
gydytojų yra apie 700. Be to jos 
Įstaigose dirba daug tūkstančiu 
pačiu šelpiamujū, išvietintu as
menų, buv. karo belaisviu ir t. t. 
Pagrindiniai jos tarnautojai yra 
specialiai apmokyti, parūšti šel
pimo darbui. Charakteringa smulk
mena, kad paruošimo metu tiems 
šmonėms yra ikvėpta, jog jie už 
savo darbą negali tikėtis jokio 
šelpiamųjų dėkingumo, nė padė
kos. Jie visi dirba iš įsitikinimo 
padėti sukurti nauja tvarka, kuri 
būtu teisingesnė, sveikesnė, tai
kingesnė.

UNRRA nesiekia jokiu politiniu 
tikslu, tam tikra prasme yra tarp- 
tautiška ir niveliuoja bet koki 
tautini šovinizmą.

Kai sąjungininkai užėmė Euro
pą joje rado vien tik išvietintu as. 
menų apie 15.000.000.00 gi pagal
bos maistu, drabužiais, vaistais 

ir tebėra reikalingi

Tarptautinis Raudonasis Kryžius 
ir UNRRA pasiskirstė veikimo 
sferomis ir iš principo vienas ne
sikiša i antrojo veikimo sriti. Sa
kysime, UNRRA rūpinasi visais 
išvietintais asmenimis išvaduoto
mis tautomis, bet nesirūpina, pvz., 
Vokietijos ir Japonijos šelpimu.

Ar kiekvienas mūsų gerai Įsi
vaizduoja, kas būtų, jei mes iš- 
Iclyde iš savo lizdo, būtumėm pa
likti kas sau? Iš geros valios tau
tų malonės esame ne tik maitina
mi, jau aprengiami ir žmoniškai 
galime tenkinti savo kultūrinius 
reikalus, bet dar turime ir rami
nančiu vilčių, kad gal ir ateityje 
nežūsime.

Be to būtumėm didžiausiame 
skurde ir gal daugeliui savo liki
mą tektų apmokėti net bado mir
ties kaina.

Vasara mus čia Augsburge lan
kės UNRRos centro direktorius 
Mr. J. P. Harris ir žodžiu paaiški
no, kaip nelaimėje atsidūrė rūpi
me geros širdies žmonėms pasau
lyje. Ant. Saulaitis

A. M.

Niirnbergo procesas
Lapkričio mėn. Nūmberge prasi

dės Sąjungininkų teismas vyriau
siems Vokietijos karo kaltininkams 
teisti. Bus teisiami 24 buv. nacių 
partijos ir Trečiojo Reicho vadai.

Sąjungininkų Teismas be 24 as
menų likimo dar spręs ir likimą 
buv. partijos ir Reicho organizaci
jų, kitaip tariant, Teismas princi
piniai nuspręs, kokios Vokietijoj 
buv. organizacijos savo veikla ir 
paskirtimi buvo nusikalstamo po
būdžio.

Vėliau kiti, žemesni teismai, šiuo 
sprendimu pasiremdami, teis pa
smerktų organizacijų narius pri
klausiusius šioms organizacijoms,

Iki šiol, pagal Tautu suverenumo 
sąvoka, nebuvo galima atiduoti 
svetimos valstybės teismui kitos 
valstybės piliečių, pradėjusių už
puolimo karą. Bet reikia iš anksto 
pripažinti, kad ir tarptautinė teisė, 
kaip ir kiekviena kita teisė, kinta.

Po pirmojo didžiojo karo, užpuo
limo karas buvo dar kartą iškil
mingai, visuotinai ir nedviprasmiš
kai pasmerktas. Tautų Sąjunga 
buvo tas instrumentas, kuris už
puolimo karą turėjo sutrukdyti. 
Tačiau, Vokietija, norėdama turėti 
laisvas rankas užpuolimo karui 
paruošti ir jį pradėti, iš Tautų Są
jungos išėjo, ir visi gerai matėme, 
kaip ji puolė vieną valstybę po 
kitos.

Tarptautinėmis sutartinis jau 
seniai yra nustatyta, kaip kariau
jančios šalys turi laikytis priešo 
karių ir piliečiu atžvilgiu, ka jos 
gali ir ko negali daryti okupuota
me krašte ir 1.1.

Vokietija šitokias sutartis buvo 
pasirašiusi, tai yra, jos Vokietijai 
buvo privalomos šio karo metu. 
O kad vokiečiai šios jai privalomos 
karo teisės nepaisė, sakysime ir 
Lietuvoj, tai mes patys ir matėme 
ir išgyvenome.

Nūmbergo procesas turi tos 
epochinės tarptautinei teisei reikš
mės, kad. juo norima parodyti, 
jog užpuolimo karas laikomas ne

tik smerktinu veiksmu, bet tiesiog 
kriminalu — nusikaltimu, už kuri 
asmeniškai yra atsakingi šio nusi
kaltimo autoriai, tai yra užpuolimo 
karą pradėjusios valstybės atsa
kingi vadai.

Šita pažiūra stipriai remiasi na
tūraline teise. Jei visur įstatymais 
yra saugoma paskiro asmens gyvy
bė ir gerovė nuo neteisėto užpuo
liko, tai kodėl ištisų tautų gyvybė 
ir gerovė neturi būti apsaugota 
nuo neteisėto užpuoliko.

Juk karo užpuolikas yra didžiau
sias žmonijos kenkėjas, tad ir su
verenumo skydas (sąvoka labai 
kintanti) jo neprivalo dangstyti.

Užpuolimo karas savo esmėj yra 
blogiausios rūšies piratavimas, o 
pastarasis jau labai seniai yra visų 
tautų pripažintas nusikalstamu dar
bu, už kurį piratas atsako savo 
galva.

Tad Nūmbergo procesas Tautu 
santykiu raidos požiūriu, tenka 
laikyti teigiamu veiksniu, nors jis 
ir atrodo kai kam esąs didele nau
jove. Tai yra žingsnis pirmyn, o 
ne atgal.

Kur tik Įsikuria kokia lietuvių 
kolonija ar stovykla, tuoj ir sus
kamba daina — Įsisteigia chorai, nes 
daina lietuvi lydi nuo lopšio iki 
keršto lentos. Augsburgo lietuvių 
cl* oras dar jaunas, bet spėjo daug 
kur pasirodyti, suruošęs per dvi 
dešimt koncertų, net dalyvavęs 

t Pcbaltės, Haunstetteno, Hochfeldo 
I ir Kapelenschulen koncertuose. 
Į Tolimesnių išvykų neturėjo, nes 
sunkiau su Įvairiomis priemonėmis. 
Bet numato. Choro pradžia Haūn- 

I stetteno kolonijoje, bet su žalia 
medžiaga. įsisteigus Hochfeldo ko
lonijai, sulaukta, ne tik gražių 
balsų, bet ir iš reprezentinių: Vil
niaus, Kauno šaulių, net Vilniaus 
operos ir kitų chorų. Choras turi 
70 dalyvių ir stipriai užsirekomen
davęs. Taip pat ir repertuaras Įvai
rus ir papildomas. Be mišraus 
choro, įsteigtas vyrų ' (turėjo pa
sirodymų) ir numatomas moterų. 
Yra ir sesučių B. E. Petrusevičiūčių 
duetas, bet lengvaus žanro ir ang
lišku repertuaru (turi ir savą), 
dalyvavęs koncertuose, dideliu pa
sisekimu. Chore dalyvauja ir solistė, 
švelnus lyrinis sopranas, M. Ma- 
salcaitė. Choristės koncertuose dėvi 
tautiniais drabužiais, pačių pasiga
mintais, nes ne visos atsivežę, tik 
vyrams sunkiau, net baltinius sko
linasi. Choras daug dirba ir sa
vaitėje po 18—22 valandų, nes 
turi du tikslus: kelti lietuviu dainą 
ir tautinę kultūra ir antra — repre
zentacija. Bet pas mus Įprasta, sa
koma — gražiai dainuoja — o, kad 
darbo daug Įdedama ir darbo kas
dien reikalaujama, nesuprantama, 
neįvertinama. Taip ir su Augsburgo 
lietuviu choru. Tik didelė padėka 
vietos S-gos skyriaus valdybos pir
mininkui Br. Beleniūnui, Hochfeldo

komiteto pirm. P. Šeštakauskui ir 
kitiems, kurie supranta choro dar
bą, daug padeda ir tuo pačių kelia 
lietuvių tautine kultūrą. Kas blo
ga, nėra repeticijoms salės ir ne- 
susigaudoma su pijaninu. Del 
sklandesnio darbo ir tvarkos, iš
rinktas vyr. choro seniūnas. Buvo 
A. Lastas ir dabar — pareigas eina 
Monkus. Dar yra ir balsų se
niūnai abiejose kolonijose. Choras 
vadinamas Augsburgo lietuvių cho
ru, nes sudarytas iš abiejų koloni
jų. Paminėtina, dideliu pasisekimu 
palydima, nors ne chore dalyvau
janti, bet, kaip artima bendradarbė, 
solistė šeštakauskienė (Hochfeldo 
kolonijoj). Choro dirigentu yra 
muzikas Mečys Leškys, dilbas su 
chorais šešiolika metų ir pirmasis 
Įsteigęs ir propagavęs liaudies an
sambli. M. Leškys, ne tik prityręs 
chorvedys, bet ir kompozitorius, 
suharmonizavęs dainų chorui, taip 
pat ir geras muzikas pedagogas, 
daug metų dirbęs gimnazijose.

Augsburgo lietuvių choras jau
nas, lankstus, kūrybinis ir tikras 
meninis choras. Sėkmės ir lietuviš
kos ateities!

Steigiama Dailės Studija
Komitetui pritariant ir susitarus 

su švietimo Taryba,
dailininkas V. Ratas, gyvenąs 

Augsburgo - Hochfeldo kolonijoje, 
steigia Dailės Studija. Bus einama 
paišyba, kompozicija, grafika ir 
meno istorija. Mokslas vyks va
karais nuo 19 iki 21 vai. kasdien, 
isskvrus šeštadienius, sekmadienius 
ir šiaip šventadienius. įsiregistruoti 
galima Komiteto raštinėje darbo 
metu kasdien ligi spalio men. 25 d. 
(iskaitytinai).

Nuotr. V. Račkausko
Augsburgo lietuvių choras .
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Estu rašytoju likimas
Praėjusi rudeni vokiečiams stai

ga pasitraukus iš Estijos, tik mažas 
skaičius estų rašytojų buvo eva
kuota į Vokietiją. Šiuo metu ameri
kiečių ir anglų srityse gyvena Hen
rik Visnapuu, Juhan Jaik, Pedro 
Krusten ir Helmi Maelo. Pasako
jama, kad Juhan Jaik išvyksta i 
Švediją.

August Gailit, Marie Under, Ar
tur Adson ir August Malk yra at
sidūrė Švedijoje. Pastaraisiais me
tais daug Augusto Malk knygų 
yra išversta i švedų kalbą. Prof. 
Gustav Suits gyvena taip pat Šve
dijoje. Jis iš Estijos išvyko i Suo
miją dar 1944 m. balandžio mėn.

straipsnių buvo |dėta lietuvių spau
doje.

Kaip pranešama, Švedijoj gy
vena apie 20—25 tūkstančius, o 
Danijoj-apie 400 estų. Kopenhagos 
stovykloj, kurią išlaiko Raudona
sis Kryžius, yra apie 100 estų. Čia 
taip pat gyvena Estijos pasiun
tinybės Danijoj patarėjas Aug. 
Koem.

A. Pyplius

Ilgesio šalis
(Dail. Vlado Vijeikio darbų paroda)

Taip buvo pavadintas paveikslas 
išstatytas dail. Vlado Vijeikio 
dailės darbų parodoje Wurzburge. 
Si paveiksią, kuriame dailininkas 
vaizduoja šąli, i kurią krypsta

Hochfeldo kolonijos estai eisenoje

visos mūsų mintys, galima laikyti 
šios parados motto.

Veik visi darbai yra pagristi 
lietuviška tematika, kas rodo jauną 
dailininką, norint Įsijausti Į lietu
viškojo meno dvasią.

Keturiasdešimt penki išstatyti 
paveikslai, išimtinai tempera ir ak
varelės, daugumoje eskyzinio po
būdžio, negalima sakyti, kad pil
nai parodo jauno dailininko veidą, 
nes sunkios darbo sąlygos ir emi
gracinė buitis neleidžia dailininkui 
pilnai pasireikšti. Tačiau visa eilė 
paveikslų maloniai nuteikia lanky
toją savo lietuviška nuotaika, o 
tamsaus kolorito kartais pesimi
stiškai praskamba tonai, primena 
mūsų tėvynės ilgesio mistiką.

Vlado Vijeikio paveiksluose at
rasime daug tėviškės pasiilgimo, 
kuris kartais nutraukia ryši su 
natūra ir pereina i poetinę roman
tiką. Ir iš viso negalima čia ieškoti 
natūralistinių vaizdų bei išgyveni
mų. Dekoratorius iš specialybės, 
dailininkas daug dėmesio kreipia i 
dekoratyvinę paveiksio pusę, To
dėl kartais nukenčia tapybinių 
problemų sprendimas. |

Jeigu dėl techninės paveikslų 
pusės galima būtų ginčytis ir pa
reikšti aštresnės kritikos ar pagy
rimo žodžių, tai dėl tematikos dail. 
Vladas Vijėikis turi susilaukti mūsų 
pritarimo ir paskatinimo. Esame 
nedidelė tauta, negalime savo jėgų 
eikvoti, bet kur ir bet kam. Visa 
ką dirba mūsų muzikai, dailininkai, 
aktoriai ir visumoje kultūrininkai, 
turi būti nukreipta mūsų tautinio 
meno bei kultūros lobyno nuolati
niam turtinimui. Laikinai atitrūkę 
nuo savo tautos kamieno ir iš
tremti iš savo žemės, mes negalime 
sustoti ir laukti. Kūrybinis darbas 
savo tautos kultūrai kelti, negali 
nutrūkti, bet dar labiau sustiprėti.

Atrodo, kad dail. Vladas Vijėikis 
stengiasi žengti lietuviškomis tau
tinėmis, tradicijomis pagrįstu meno 
keliu, kas yra sveikintina ir girtina. 
Dail. VI. Vijėikis, pagilinti, studijas, 
išvyksta i Paryžių. Geriausios sek
inėsi

Gyvendamas Suomijoje jis leido 
estų žurnalą „Looming", kuriame 
bendradarbiavo daug naujų estų 
rašytojų, kurie dar prieš jį at
vyko | Suomiją, būtent: K. Risti- 
kivi, Ev. Voitk, V. Uibopuu, Johl 
Sinimets ir k. Suomijos kritikai ši 
žurnalą laikė labai geru, o Suomi
joj gyveną estai jį mėgo skaityti, 
nes jame buvo iškeliama tokių 
minčių, kurių Estijoj laike vokie
čių okupacijos nebuvo galima 
skelbti. Keletas šio reto pabėgėlių 
leidinio egzempliorių yra atvežta 
i Vokietiją. Praėjusi rudeni Gustav 
Suits iš Suomijos išvyko i Švediją. 
Kas atsitiko su jo bendradarbiais, 
nežinoma.

Visai nežinomas nuo praėjusio 
rudens daugelio jaunesnių ir se
nesnių rašytojų likimas. Pav. nėra 
žinių apie K. A. Hindrey (laike 
evakuacijos jis buvo matytas 
Haapsaloj), Oskar Luts, Mait Met- 
sanurk-Hubel, Hugo Raudsep, Peet 
Vallak, A. Adamson, Betti Alver, 
Heiti Talvik, Kersti Merilaas, 
August Sang ir kai kuriuos kitus. 
Nėra jokių žinių taip pat apie se
nesnės kartos poetus Anna Haava 
ir K. E. Sodt. Galimas daiktas, kad 
kai kurie jų yra Švedijoje, bet 
greičiausiai jie pasiliko Estijoje.

Fr. Tuglas iš Viljandi vyko i Šve
diją, bet kelionė nepasisekė. Dabar 
jis dirba Tartų universitete, kaip 
estų ir pasaulinės literatūros profe
sorius.

Iš kitų rašytojų, kurie 1941 m. 
iš Estijos išvyko i Sovietų Są
jungą, ir dabar vėl Į Estiją sugrįžo, 
yra žinomi: Joh. Semper, Jaan 
Kariier, Aug. Jakobson, Mart Raud 
ir k. Jie yra susispietę su jaunes
nės kartos rašytojais Joh. Sūtiste ir 
Rud. Sirgę į Estų Rašytojų Drau
giją ir vėl leidžia literatūros žur
nalą „Looming", kuriame spausdina 
savo naujuosius kūrinius.

Vokietijoje gyvena, lietuviams 
gerai pažįstamas, estų poetas Alek- 
as Ranitas. Poetas gerai moka 
lietuviškai ir daug jo kūrinių ir

A. Baumanis
Latviu rašytojai

ir menininkai
Šiuo metu latvių kultūrininkai 

yra išsiblaškę po visą Europą. 
Praėjusių metų rudeni i Švedija 
išvyko, ne tik žymus lyrikas ir pa
sakų rašytojas Karlis Skalbė", bet 
taip pat dramaturgas Martins Zi- 
verts; jo paskutiniame kūrinyje — 
tragedijoj „Jėga", buvo vaizduo
jamas lietuvių valdovo Mintauto 
likimas. Vokiečių kapituliacijos 
metu Švedijoj prisiglaudė jaunieji 
poetai Veronika Strolerte ir An- 
drejs Eglits, kurio baladė „Dieve, 
Tavo žemė dega" yra paimta di
delės kantatos tekstui. Už jūrų at
sidūrė buvęs „Dauguvos" žurnalo 
redaktorius Janis Grins, kuris Šve
dijoje atgaivino ši žurnalą ir, be 
to, redaguoja latvių laikrašti.

Neseniai gauta liūdna žinia, kad 
Švedijoj, sulaukęs 66 m. amžiaus, 
mirė K. Skalbė. Reikia pažymėti, 
kad Skalbė jau 1905 m., saugo
damasis nuo caro valdžios, buvo 
priverstas ieškoti apsaugos Skandi
navijoje.

Be paminėtų, Švedijoj dar yra 
visa eilė kitų rašytojų ir apskritai, 
intelektualų. Dirigentas Teodors 
Reiters Švedijoje yra atgaivinęs 
savo garsų chorą.

Nemažas skaičius latvių kultū
rininkų yra atsidūrę Vokietijoje. 
Čia ištrėmime mirė žinomas daili
ninkas prof. Vilhelms Purvits. Ži
lagalvis kompozitorius prof. Jazeps 
Vitols, latvių moderniosios muzi
kos tėvas, operos steigėjas ir Lat
vijos konservatorijos rektorius, 
nežiūrint savo 82 m. amžiaus, pa
kėlė šešių savaičių ilgą nuotykin
gą kelionę prekių vagone sausio- 
vasario mėn. šalty nuo Dancigo 
iki Flensburgo, kur dabar vado
vauja tremtinių muzikos gyvenimui.

Iš žinomų rašytojų, esančių Vo
kietijoj, paminėsime Jani Jamrsud-' 
rabini (Vestfalijoj), populiarų jau
nimo rašytoją, prof. Arvidą Švaki, 
<šiuo metu jis yra Bavarijos lat
vių tautinio komiteto pirmininkas) 
ir prozaiką, „Latvių pasakų" auto
rių Jani Veselį (Olenburge). Ne
seniai iš Čekoslovakijos i Bavariją 
atvyko buvęs „Briva Žeme" vyr. 
redaktorius Jul. Druvs. Bavarijoje 
taip pat yra didelė Nacionalinio ir 
Dailės teatrų artistų grupė su 
Karliu Veicu ir Janiu Lijiniu prie
šaky.

Iš prancūzų valdomos srities 
Kemptene apsigyveno dail. prof. 
Ludolfs Liberts. Vakarų Vokietijoj 
taip pat yra Nacionalinės operos 
primadona Herta Luse, daug prima
balerinų ir baletininkų (Lence, Ti- 
bigs ir k.); ten išeina daugelis lat
vių laikraščių ir suruošiama eilė 
koncertų ir vaidinimų. Tatai rodo, 
kad kultūrinis gyvenimas yra gy
vas.

R. Medelis

Su rudens lapu...
Svajingai teka rudeniu kvepian

tieji vakarai, blyškaus mėnulio 
spinduliuose, tyliame žvaigždžių 
blykščiojime. Rudens sūkurių pa
gauta mano širdis veržiasi ten, kur 
galulaukėje kryžius laimina lau
kus, kur po pakrypusiu beržu žiūri 
vakamosna skausmingomis ir pil
nomis, gilaus sielvarto, akimis mo
tina. Ji viena, o skausmas toks di
delis, o vargas neaprėpiamas . . . 
Vienas sūnus Rytuose vargą varg
sta, antras- amžinuoju miegu už
migo, o trečias, pats jauniausias 
ir mylimiausias, jau metai, kaip su 
ašaromis išlydėtas į Vakarus, gied
resnių dienelių laukti . . . Karčiąją 
buitį paskyrė karo viesulas moti
nai . . .Nuvyto seklyčioje pava

sario žibutes, margiausios vasaros 
gėlės ir baigia vysti rudens jur
ginai trečiojo belaukiant. Bet, deja, 
motina girdi tik žiaurų rudens vė
ją tėviškės laukuose, kurio baisus 
kvatojimasis nežada nieko.

Ir pinasi juodos mintys su krin
tančiu rudens lapu, skausmingos 
sielos raudos palydimos. Sapnuose 
regiu laukus, vieškelius, kaimus. 
Juntu lietuviškos žemės pulsavimą. 
Taip norisi su ja sutapti arba nors 
vieną lietuviško lauko rudens 
žiedą prispausti prie krūtinės ir iš 
jo gerti savų laukų kvapą. Oi, kaip 
saldūs ir šilti .yra savieji namai, 
tik dabar juntu jų neįkainojamą 
vertę. Kokie brangūs tėvyškės ru
dens vakarai, nors ūkanoti, ilgi, 
tamsūs, lietingi ...

Motina, gal pavasarį su klykian- 
čiomis gervėmis parnešiu linksmą 
žinią . . . Gal?! . . .

Skautu kampelis 
Skautybės (kūrėjas aiškina skautybę.

2. Skautas ištikimas Dievui ir
tėvynei.
Joks žmogus nėra tikrai vertin

gas, nei sau, nei kitiems, jei jis ne
tiki Dievą ir nevykdo Jo įsakymų. 
Skautas' giliai tikis žmogus. Jis 
rimtai žiuri į savo pareigas Dievui 
ir dėkoja Jam uz visas jam tei
kiamas malones. Patyręs džiaug
smo, žaidęs Įdomų žaidimą ar sėk
mingai atlikęs darbą, dėkoja Jam 
bent keliais žodžiais, trumpa mal
dele. Priimta linkeji Jo palaimos ir 
kitiems žmonėms, o sunkumuose 
— melsti Jo malonės.

Vienoje mūsų skaučių svarbiau
sioje knygoje buvo parašyta: „Ko
kia laime turėti tėvynę ir joje gy
venti. Niekur nėra taip miela, kaip 
ten, kur iš. mažens esi papratusi 
būti, kur gimei.'- Gal tada ne visi 
knygos lapus vartę suprato šių 
zodzrų prasmę.
• ištikimybė savo tėvynei yra išti
kimybe savo tautai. Mūsų sena 
tauta turi tvirtas tradicijas. Iš kar
tų i kartas per šimtmečius buvo 
perduodami garbės, doros, taikin
gumo, geros kaimynystės, vienin
gumo, darbštumo, tiesumo, teisin
gumo ir laisves principai. Didžiau
sia pareiga — laikytis tų tradi
cijų. Jei kiekvienas mūsų pasi
stengtų būti geras žmogus, naudin
gas vyras, tai mūsų kad ir maža 
tauta virstų palaima suirusiame pa
saulyje ir mes turėtumėm ne tik 
gerą vardą, bet ir garbingą vietą 
kitų tautų bendruomenėje.

3. Skautas naudingas ir padeda 
artimiesiems.

Turėti vien kilnų šūki, gražius 
papročius, skambius įstatus ir p. 
būtu maža reikšmė, jei skauto 
idealas nesiektų kiekvieną jaunuo
li padaryti naudingą kasdieniniame 
gyvenime.- Skautas turi būti nau
dingas visose aplinkybėse, kasdien 
ir kiekvienam. Skautai mokomi

pirmosios pagalbos, pionerijos, 
daugybes įvairių praktiškų dalykų 
ir specialybių todėl, kad jie, Įgy
dami tų žinių, galėtų tikrai būti 
naudingi. Paprotys visada turėti 
adatą, siūlą, peili, virvutę ir p. 
kaip tik rodo, kad skautas yra vi
sada pasiruoses būti naudingas.

Ryškiausia skauto naudingumo 
forma yra pagalba artimui, kiek
vienam, kas jo pagalbos reikalin
gas. Skautas artimui padeda iš sa
vo pareigos, iš savo širdies, už tai 
nieko neimdamas ir pats sau neieš
kodamas naudos . . . Siūlomas ką 
imti, skautas visada su šypsetna turi 
atsakyti: „Ačiū, aš esu skautas.“

(Bus daugiau)
Žaidimai.

Puolėjaį ir gynėjai.
Žaidžia dvi skiltys ar dvi gru

peles. Viena sulipa ant kokio pa
kilimo, o kita būdama žemiau 
stengiasi drausmingomis imtynė
mis pirmąją nutraukti. Gynėjai 
gali dali saviškiu palikti taip pat 
žemai, už tvirtovės sienų, iš ten 
jie sulaiko puolėjus. Jei puolėjai 
nutraukia gynėja, ar gynėjai užsi
traukia puolėja, tas jau „negyvas'*. 
Muštis, spardytis ar drabužius plė
šyti draudžiama. Laimi skiltis, dar 
turinti „gyvųjų".
Užrašyk Įstatus.

Kiekvienas gauna po popieriaus 
lapeli, kuriame Įrašytas koks 
istatų žodis, pvz., „brolis", „žod
žio", „susivaldo” ir p. Lapelyje rei
kia įrašyti pilna skauto Įstato tek
stą ir istato numeri.
' Uždavinys.

Parašyk trumpa 4-ojo ir 5-ojo 
skautu istatų paaiškinima. Kai 
gausi kita šio laikraščio numerį, 
papildysi savo paaiškinimą.

Ant. Saulaitis

Nuotr. Vilis Ozols
Petro bažnyčios griuvėsiai Rygoje

Kultūrinės naujienos
— Žurnalistai Henrikas Blazas ir 

Jonas Grigolaitis rašo atsiminimus, 
išgyventus koncentracijos stovy
klose.

— Poetas Petras Babickas parašė 
trijų veiksmų scenos vaizdeli, pa
vadinęs „Gintaro krašto pasaka" ir 
ruošia spaudai eilėraščių rinkim.

— Muzikas Florijonas Valeika 
parašė koncertini valsą „Tykiai 
tykiai Nemunėlis teka" ir ruošia 
spaudai anksčiau parašytus valsus, - 
maršus. Baigia rašyti dūdų orkest
rui sutikimo marša.

— Dramos „Gyvenimo griuvėsiu
ose" autorius Petras Kesiūnas pa
rašė trijų veiksmu dramą iš lietu
vių pabėgėlių gyvenimo.

— Poetas Kazys Bradūnas atiduo
da spausdinti savo nauja lyrikos 
rinkini „Svetimos duonos" vardu. 
Iliustracijos dail. V. Rato.

— Buv. Vilniaus Teatro režisierius 
Antanas Škėma rašo pjesę iš 
šių dienu gyvenimo ir paruošia 
spaudai scenos vaizdeli „Lagery".

— Dail. Vytautas K. Jonynas, buv. 
Vvtauto Didžiojo universiteto pro
fesoriaus R. Schmitleino pakviestas 
iliustruoti prancūzu rašytojo Pro
sper Merimee apysaką „Loki".

— Pedagogas Ignas Malinauskas 
ir poetas Bernardas Brazdžionis pa
ruošė pradinei mokyklai naują ele
mentorių, kuris pritaikintas šių 
laiku sąlygoms ir gausiai iliustruo
tas.

— Rašytoja Karolė Pažėraitė pa
rašė romana iš netolimos praeities 
gyvenimo „Liktūno" vardu.

— Mūhldorfe Baltijos Žuvėdros 
slapyvardžiu paruoštas eilėraščių 
rinkinys. Be to, lietuviu, anglų ir 
vokiečiu kalbose, komiteto išleis
tas informacinis leidinėlis apie 
Lietuva. Viršelis papuoštas mūsų 
tautinėmis spalvomis.

— Rašyt. Juozas Balčiūnas-Svais- 
tas parašė romaną „Autovežimiai 
suburzgė". Rašo nauja romaną 
„Saulėtą rytą", kur piešiamas ne
tolimos praeities gyvenimas.
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Maironis

Mano Gimtinė
Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, lankų, 
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo 
Roudomis mane, 
į krūtinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten, minėjo 
Praeities laikus, 
Kad lietuvis netikėjo, 
Jog belaisvis bus. '

Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai pūva. 
Verkia jų kapai.

Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienių dūmas.

O tos dūmos vargdieninės 
Graužia kai kada, 
Tartum rūdys geležinės 
Amžina žaizda.

V. Pietaris

Lapė ir vilkas
(Iš „Lapės gyvenimas ir mirtis")

Buvo šalta žiema. Vanduo nuo 
šalčio sustingo Į ledą. Balto snie- 
<jriebti, tai ko uodegos nepalydė 
<jo patalu apsidengė žemė; šerk
šnu pasipuošė medžiai. Visas gy
vis sulindo i užvėjas, i gūžtas; ir 
namų gyvuliai, ir girios žvėrys, ir 
paukščiai — visi pasislėpė. Tik 
vienam vilkui nebuvo niekur 
užvėjos nei jokios prieglaudos. 
Girioje šalinosi visi nuo jo. Iš 
kaimų trėmė laukan.

Eina vilkas giria, nuo širdies

Vincas Krėvė

Milžinkapis
(Ištraukos)

Dainavos šalis ir Merkinės pilis
Daugel mūsų tėvynėje yra pui

kių ir gražių vietų, daugel yra ša
lių, kurios pagarsėjo senų tėvelių 
darbais, bet tarpu jų visų gražiau
sia ir garsiausia Dainavos šalis — 
ir savo aukštais kalneliais ir že
mais1 kloneliais, savo tamsiomis 
'giriomis, didžais tankumynais, kur 
nei žmogus nepraeina, nei žvėris 
mepralenda, tik maži paukšteliai 
čiulbuonėliai pralekia, tik raibo
sios gegulės ir lakštingalėlės 
anktsų rytą ir vėlų vakarėli be- 
lakštuodamos ten niaurią girelę 
linksmina.

Bet ir už mažus paukštelius 
čiulbuonėlius, už lakštingalėles 
garsiau dainuoja ten jaunos sesu
lės, skaisčios Dainavos šalies 
mergelės.

Ir ankstų rytą, ir vėlų vakarėli 
skamba jų dainos — ir giriose 
tamsiose, ir lankose žaliose, kai 
šieneli grėbia, ir laukuose pla
čiuose, kur rugelius jaunos piauna, 
ir žaliame vyšnių sodely, kur 
bernelio liūdi . . .

Ko tik nekalba, ko nemini jų 
skambi dainelė. Ir šviesų pavasa
rėlį, ir miglotą rudenėli, skausmus 
jauno bernelio, karan išjojančio, 

graudumo ir nuo šalčio staugda
mas. Eina ir keikia visu balsu:

— O kad jus visus ir karaliai!
Eina toliau ir paėjėjęs prideda:
— Ir velnių velniai!
Šalta. Tuščias vilko vėdaras 

prašo maisto, — urzgia:
Ot, kad taip dabar nors avutę, 

nors meitėlaitį, — galvoja vilkas, 
rydamas seilę.

Bet ir avutės — tvartuose, ir 
meitėlaičiai taip pat tenai. Kie
muose ties tvartais pikti šunys 
amžinai lūkuriuoja įsisegti Į vilką 
ir paskutinę jo skrandą sudra
skyti. Žino tai vilkas ir dėl to dar 
neina i namus, dar bijosi, nors iš 
tenai visokia šviežiena kvepia. 
Vargšas, pakreipęs ir ausi, ir akis 
Į vieškeli, laukia, ar nevažiuos 
kas nors, ar neseka paskui roges 
koks nors vienstypis šunytis ... 
Bet ir kelias tyli, nedunda nuo 
arklių kojų, negirgžda nuo rogių 
sušalęs sniegas. Tylu. Tiktai žemė 
šaldama poška.

— Kad nors koki žvėreli, kad 
ir vilką pagaliaux koki nors silp
nesni! — mąsto geiduliaudamas 
pilkasis ir pasukęs cimpina i girią.

Bet ir giria tuščia. Kelios šar
kos lakioja, liumpsėdamos nuo 
vieno medžio i kitą. Seiles ryda
mas, žiūri vilkas i jas, tačiau ką 
padarysi su šlamštu padaru — ant 
žemės netupia, o jeigu ir* nutu
pia, ir tai menka nauda: arti ne
sileidžia.

— Ką, vilkeli, ar tik ėsti neu
žsimanei? — paklausė viena iš 
margųjų paukščių, valydama 
snapa.

— Tai, ar tu žinai, paėsčiau, 
jeigu būtų ko gero, — sutiko vil
kas, selindamas artyn prie medžio, 
kuriam tupėjo, klausėją.

Šarka iš atsargumo, dėl visa 
ko, pašokėjo aukščiau ant šakos 
ir erzino toliau vilką:

— Kur nebus! Ana už gerų 
varsnų lapė po egle zuiki tik 
triuškina, tik šveičia... Ir aš bu
vau besitaikstanti nors kąsneli pa
jau ...

ir jausmus jaunos mergelės, šel
mį bernelį pamilusios . . .

Ko tik nekalba, ko nemini skam
bi mergelės lelijėlės daina, ko 
mums neporina, nepasakoja.

Ir apie garsius senovės laikus, apie 
didžius senųjų tėvų darbus ir apie 
nūdienos vargus, kuriuose skursta 
Lietuvos šalelė. Ir gražios, ir skam
bios, ir tokios jausmingos visos jų 
dainelės, jog dieną naktį jii besi
klausydamas neatsiklausysi . . .

Bet iš visų dainų dainelių toji 
skambių skambiausia, kurioje mer
gelė dainuoja gūdžiu balseliu apie 
aukštus kapus, kur guli mūsų tėvai 
milžinai — ir ilsisi ...

Aš tokią vieną dainelę girdėjau 
... O ką girdėjau, jums papasako 
siu . . .

Ten, kur sravus Merkys, bėgda
mas tekėdamas per žalias pievas, 
per alksnynus, krūmuotus šlaitus, 
plukdo savo tyrų vandenėlį pla- 
tuna Nemunėlin, yra ten aukštas 
ir status kalnas, visų kalnų 
aukščiausias, o ant to kalno tvirta 
pilis, garsi Merkinė, visų pilių tvir
čiausia. Milžinai ją statė, ne žmo
nės; nuo septynių mylių iš vakarų, 
iš pietų ir iš kitų šalių nešiojo 
jie sunkius akmenis, kur guli tos 
pilies pamatuose.

Aukščiau siūbuojančių girių toli 
švietė mėlynose padangėse balti jos 
kuorai, kur dienas ir naktis sargai

Vincas Krėvė
VINCAS KRĖVE (Mickevičius) 

kilęs iš dzūkų krašto, Merkinės 
parapijos. Jis ganė 1882 m. Buvo 
mėginės mokytis kunigų seminari
joje Vilniuje, bet paskui stojo į 
universitetą.

Pasirodė labai gabus.' Norėjo 
palikti ji -profesoriumi, jei tik pri 
ims provoslavų ar liuteronų tikė

jimą: mat, katalikas negalėjo už
imti tokios svarbios vietos. Bet 
Krėvė nesutiko. Su dideliu vargu 
teko ieškotis mokytojo vietos, 
kurią pagaliau gavo Baku mieste, 
prie Kaspijos marių. Po didžiojo 
karo grizęsi Lietuva, buvo vienas 
Lietuvos universiteto kūrėjų, kuri
ame visa laika profesoriavo ir de- 
kąnavo Humanitarinių Mokslų fa
kultete.

Krėvė yra vienas stambiausių 
lietuvių rašytoju klasiku. I pirmas 
eiles ji iškėlė apysakos („Skerdži
us", „Silkės" irk.), dramos („Ša
rūnas,', „Skirgaila"), „Dainavos ša
lies senų žmonių padavimai".

Krėvė netrukus žada atvykti i 
Augsburgo lietuviu kolonija ir dės 
tyti Augsburgo lietuvių gimnazi
joje^

Pastebėjus, kad vilkas neklau
sydamas toliau bėga lapės ieškoti, 
šarka suriko palydų:

— Bėk! Bėk! Tik uodegą žiū

stovėjo, Sienos, iš didelių akmenų 
milžinų sukrautos, žilomis samano
mis apžėlusios, rūsčiai dairėsi 
■aplinkui, kaip niaurus dairosi vil
kas šaltą žiemos nakti, a nepa
matys kur priešo nedraugo ...

Daugel, daugel jos matė prieši
ninkų: ir gudų, ir lenkų, ir krau
gerių kryžiuočiu. Visi jie ne kartą 
ir ne du aplankė Merkinę, visi jie- 
plėšė draskė jos akmens krūtinę, o 
ji stovėjo tvirta, niauri ir baisi 
jiems, kaip stovėjo primąją die
ną...

Daugel kraujo prasiliejo ten: ne 
vienas gudas, kur iš pasalų muša, 
ne vienas lenkas, kursai ne tiek 
narsus, kiek save giria, ne vienas 
kryžiuotis, kur piktesnis, negu pat
sai mano, paguldė tenai savo gal
vą .. .

Tyli ir rami tvirtovė. Tik Stan
ges upelė, bėgdama aplink kalną 
giliais grioviais perkasais, be per
traukos kalbėjo senai piliai, ką ji 
matė, ką girdėjo tamsiose giriose, 
žaliose pievose ir giliuose eže
ruose . . .

Daugel pasakojo piliai paslapčių, 
kurių nematė ir nematys žmogaus 
akis, kurių negirdėjo ir neišgirs 
žmogaus ausis.

Klausė sena pilis sravios upelės 
kalbų, kaip rimtas klauso vyras 
mažo vaiko ar jaunosios mergelės 
žodžių.

Klausė ir lyg dairėsi, ar negirdėti 

rėk! Aš išsisukau: mano trum
pesnė uodega, o tavo teks lapei!

Lapė, krūmuose paisdama zui
ki, išgirdo bešlamant sniegą ir, 
kilstelėjusi galvą, pamatė atsprun. 
dantt vilką. Gudruolei nereikėjo 
pasakoti, ko tas čia nori. Neilgai 
trukus, ji zuikio likučius vienus 
prarijo, o kno nespėjo, sukasė Į 
sniegą atokiai po egle. Paskui, 
sugrįžus atgal, užgulė sukruvintą 
vietą.

— Labadien, lapute! — netru
kus prakalbino vilkas pūkuotuo- 
degę.

— Labadien, kaimynėli!—atsakė 
ta. — O kur taip tamstą dievuliai 
neša? kur taip skubini? — pradė
jo lapė, pastebėjusi, kad sustojęs, 
vilkas žiūri Į ją atsidėjęs.

— Pas tave, kaimynėle, pas 
tave! atsiliepė tas, nesirengdamas 
skubintis šalin nuo lapės. — 
Šarkos man nupasakojo, būtent, 
tau Dievas šiandien gražu laimiki 
davęs, atsiuntęs zuikuti. Aš jau 
senai nieko dantyse neturėjau. 
Pilvas prie strėnų pridžiūvo. Ar 
neduosi ir man kokio kąsnelio 
arba nors kauleliu pagraužti?

— Ir tu, kaimyne, klausai tų 
tuščiakalbių šarkų? — atrėmė la
pė. — Kada jos čia matė koki 
nors laimiki?

— Ugi kai tu, zuiki ėsdama, 
šarka dar už uodegos norėjai 
nutverti.

— Ar aš ja? Na, tai ir melagės 
gi tos šarkos! — net suriką mei- 
liakalbė lapė. — Tikėki tu dabar 
jomis! Ne .aš ją, tiktai ji mane 
priselinusi kirto iš pasalų Į 
uodegą.

— Vaiska gi tu čia tada veikei? 
— paklausė šiepdamasis vilkas ir 
iš lėto slinkdamas artyn prie 
lapės.

— Ugi matai ka! — rodė iš po 
šiekštos palindusi kūmutė zuikio 
apgraužtas drebulės šakutes. — 
Zuikis mane išmokė žievėmis 
maitintis jo dėka dabar aš jau 
bado nematau.

— O kraujas iš kur čia atsira
do? — paklausė aiškiai jau 
širsdamas vilkas.

— Tai matai, kaimyne! Tu prie 

kur toli kryžiuočių, lenkų ar kitų 
piktų mūsų tėvų šalies priešininkų 
nedraugų, kaip jie skina plačias 
dubres, darydami taisydami sau 
kelią per girių tankumynus į Dai- 
novas šalį.

Ir taip ilgus, ilgus metus gynė 
pilis toji tėviškėlę, kaip gina mo
tutė savo vaikelį, gyvybės savo 
negailėdama, gina saugo nuo prie
puolių, nuo vargų . . .

Vai, ne kartą keikė Merkinę 
priešininkai ,ne kartą kėsinosi nu
griauti jos akmens sienas, išverti 
vario vartus, nuardyti aukštus kuo
rus, kur toli mato . . .

Didelius pulkus vedė čion ir gu
dai, kur iš pasalų užpuldinėja, ir 
lenkai, kur ne tiek narsūs, kiek 
patys giriasi, ir kryžiuočiai, kur 
piktesni, nei patys mano . . .

Bet tirpo čia jų galybė, kaip 
tirpsta šaltas sniegas, pavasario 
saulelei sušvietus.

Garsi visame pasaulyje buvo 
Merkinės pilis; tokia pat garsi bu
vo ir bajorų Kirklių giminė, kuri 
iš senųjų laikų, kaip tėvų tėvai 
primena, sėdėjo aukštoje Merki
nės tvirtovėje. Gerbė tos giminės 
vyrus ne tik žmonės, kurie, aplin
kui begyvendami, matė gerus nar
siųjų darbus, matė, kaip ne vienas 
jų padėjo savo galvą tėvų kapus 
begindamas ir šventą aukščiau 
šiųjų dievų ugnį . . .

Ne vienas jų taip garsiai pasi

kiekvieno nieko tik tykai kabin
tis! — taikiai atsiliepė lapė. — 
Papandyki ir tu graužti medi, o ir 
tau taip bus iš pradžių, kaip man 
kad buvo. Aš išsilaužiau danti, 
kol pramokau drebulę graužti, kol 
supratau, jog gardi ir minkšta tik
tai drebulės žievė, O pati dre
bulė ...

— Ugi, ar iš tikro ji gardi? — 
paklausė išbadėjęs vilkas.

— Gardumas iš sykio prastas, 
tačiau, matai, vis dėlto maistas, 
vis nors badu dvėsti nereikia. O 
kai pripranti, tai visai pusėtinai 
atrodo, — posteringavo lapė, at
sargiai už šiekštos slėpdamasi.

Vilkas be vilties dėbtelėjo aki
mis i lapę, pakasėjo kojomis kru
viną sniegą ir vienoje, ir kitoje 
vietoje, vis selindamas prie lapės 
kol toji išnyko iš jo akių krūmuose; 
pagaliau, pilkasermėgis stvėrėsi 
iš dado ir drebulės. Stipriai dan
timis sukramtė gana storą šaka, 
sutriuškino smulkiai ir bandė pra
ryti. Rijo vargšas, rijo, kol už
springo; užspringęs ėmė kosėti. 
Kosėjo, kosėjo ir vos tik iškosęjo 
šakutę.

— O kad tave ir šunys, kaimy
nėle, su tavo maistu! — sukeikė 
vilkas ir nucimpino toliau.

Lapė, palūkėjusi truputi, sugrįžo 
at al in sušveitė zuikio likučius.

Jurgis Baltrušaitis

Ramunėlė
Ramunėle tu baltoji,
Kad išpuoštum mano kelią, 
Tu iš dulkių atsistoji, 
Skaisčią pakeli galvelę . . .
Vargui — takui pro rugienas 
Tavo žiedas — džiaugsmo kraitis. 
Štai pasauly aš ne vienas, 
Jo bedugnėj ne našlaitis . . .
Skurdo skausmas lyg pagijo, 
Skausmo ilgesys nurimo, 
Ir krūtinė jau nebijo 
Kryžiaus žemės ištrėmimo'. . .
Saulės taurę tu pripylei, 
Ir, tamsus, žygiuoju drąsiai, 
Ir širdis tik klauso tyliai, 
Ką tu giedi mano dvasiai . . .

nešė, jog vardu jo skambėjo vaidi
lų kankliai, kaip plačiai kalba 
žmonės šventa savo tėvų kalba...

Gerbdavo juos ir patys galingieji 
kunigaikščiai ir senų Trakų, ir 
didžiojo Vilniaus, gerbdavo — ir 
iš senų laikų, kaip Merkinė stovė
jo, pavesdavo seniausiam jų val
dyti pilį, ir ginti tėviškę šalį 
nuo gudo, nuo lenko ir pikto 
kryžiuočio.

Ir niekados nepasigailėjo narsūs 
Lietuvos valdovai, kad tiek pasiti
kėjo Kriklių bajorų giminės vyrai, 
nes jų neužvylė nė vienas.

Ir taip per ilgus metus sūnus 
paskui tėvą sėdėjo aukštoje Mer
kinės pilyje . . .

Mykio sūnūs
Bet tarp, visų garsių tos giminės 

vyrų, tarp visų kurie sėdėjo aukš
toje Merkinės pilyje garsiausias 
buvo senas bajoras Mykis.

Ne tiek pagarsėjęs jisai buvo 
savo darbais, kiek savo vaikų žy
giais.

Turėjo jis keturis sūnus, kaip 
ąžuolus plačiašakius, kur buvo vie
nas už kitą stipresnis, vienas už 
kitą narsesnis . . .

Ir augo sūnūs pas tėvą dvare 
kaip ereliai pilkuonėliai lizde, o tė
vas, tai matydamas, džiaugėsi, kad 
tėviškėlės naudai auga, garsios gi
minės garbei . . .

(Tęsinys 6 psl.)
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Kazys Binkis

Vėjavaikis
Pasikinkęs jauną vėją, 
Vėtrą šaunią apkabinęs, 
Leidžiuos per padangių plynes 
Su pavasariu lenktyniais.

Gulbės — kelią!
Gerves — kelia!
Debesų keliu didžiuoju 
Aš važiuoju.
Mano skraistė lengvo rūko

Plasta padangėj ištisus.
Mano vėtra kai padūko — 
Išsislapstė žvaigždės visos, 
Menuo nuo dangaus paspruko.

Kas man vėtrą paviliotu?
Kas man vėją pažabotu?
Debesų keliu didžiuoju
Tik aš vienas tevažiuoju . . .

Lik, pavasari, tarp pievų!
Gaudyk savo varles, sliekus . . . 
Paukštės ilstančios, — sudievu! 
Aš pralenkiu ir palieku. 

V. Pietaris

Senovės šventadieni
(Iš „Algimanto")

Tarp Kirsnos kaimo ir pilies, 
pievose, vyrai ritini mušė, mergos 
— vienos susėdusios šnabždėjosi, 
kitos iš lėto niūniuodamos, vaini
kus pyne iš žydinčiu žolnyų. 
Maži vaikai ėjo vanagu, blezdinga 
šoko, o radosi ir labiau išdykusių, 
kurie, katinais eidami, vieni kitus 
per dilgyną ar per balaitę per-1 
traukti taikė, pakeldami juoku ir 
tarp užaugusių žmonių. Čia ir mo
terys, prisidengusios galvas tai gob
tuvais, tai skepetomis, sėdėjo pa
vėsyje. Netoli nuo moterų ‘šeimynų 
tėvai, lėtos vyrai, lygumėlėje pla
čiai išsikerojusios liepos paunk
snyje susėdę' ir sugulę ant vejos, 
teiravosi apie namų darbus ir vie
šus reikalus. Po kita liepa žili se
niai šnekučiavosi, kretendami ži
lomis galvomis, minėdami savo 
jaunystę: gėrėjosi vaikais, vaiku 
vaikais. O kelios statinės, atiduo
tos jų globai, aptaisytos šiaudais, 
kvepėjo midumi, alumi in gardžia 
gira.

Lengvais atdūsiais pūtė pietų 
vėjas, nešdamas laukų kvapsni. 
Palengva svyravo žolynų žiedai ir

rusvos smilgų šluotaitės lingavo. 
Iš lėto ošė medžiai, plezdėjo lape
liais. Ore judrios blezdingos 
narstė, liumpavo cypsėdami dagi
liai ir vyturiai čiurkšdami tai kilo 
aukštyn i padangę, tai leidosi 
žemyn ant dirvų. Ir ant visko kri
to tiško karšti saulės spinduliai, 
norint ūkų apmalšinti. Krito jie 
ant tamsių, senų pilies bokštų ir 
ant liepų pilyje, ir ant trobų, ir 
ant medžių. Tiško jie ir ant pe- 
telliškių, ir ant visokiu vabalų, 
dūzgiančių po pievą. Žėrėjo jie 
žieduose, liūliavo ir vilnyse rugių, 
nokstančių ant kalno.

Tuo tarpu iš girios keleliu pa
sirodė einą du vyrai. Vienas gana 
senas, pozilis, antras vyras pa
čiame amžiaus smagume. Šenis 
nešėsi kankles. Pamatę juodu, su
judo anti pievos visi žmonės, ir 
seni, ir jauni.

Mengos, vyrai kelkite! — šaukė 
iš vyrų pulko jauno vaikino bal
sas ir pridėjo:
Kelkit, vyrai pentinuoti, 
Šokit mergos pakalkiuotosl 
Ir jus, jaunos, gračios marčios, 
Ir jus, senės — rūgščios, karčios!

Apdainuojamos senės ėmė pū- 
ryti ir grasyti vaikinui. Dėl atsar
gumo tas, bebėgdamas toliau nuo 
bobų pulko, baigė savo daina:

Vaikai maži, 
Diedai seni, 
Stokit vist valkšna viena! 
Kelkit urmu, 
Kaip iš dūmų, 
Sitai dainius jau ateina!

— Vis ką nors tas Domeika 
pramanys! — pratarė suaugęs vy
ras.

— Kad tik pramanymas būtų 
gražus! — atvertė kitas.

O tuo tarpu prie pulko žmonių 
iš lėto artinosi ir dainius su savo 
bendru. Nepakantrių vaiku pulke
lis, kaip pulkas lakių žvirblių, dar 
per geras varsnas pasileido pasi
tikti visų geidžiamo dainiaus ir 
linksma gauja apspito ji.

Dainiaus link ėjo ir Domeika, 
vis nesiliaudamas ir naują dainą 
dainuodamas:

Visi mane bara, 
Visi mano varo, 
Visi mane vargdienėli uja 

ir nekenčia.
Linksmas akių žvilgsnis, tračkios 

išvaizdos veidas su linksmu nusi
šypsojimu ant raudonų lupų prieš
taravo jau patys per save vaikino 
žodžiams. O elgesys ypač. Ėjo 
kiti.

— Duokite jūs jau, nuobradai, I nūs.

Vincas Pietaris
1850—1902

Vincas Pietaris gimė 1850 m. 
Žiūriu — Gudeliu k., Vilkaviškio 
apskc. Mokėsi namie, paskiau Gu
deliu pradz. mokykloje, Marijam
polės progimnazijoje, Suvalkų gim
nazijoje ir Maskvos universitete. 
Baigė du fakultetus: matematikos 
ir medicinos. Aplinkybių verciamas- 
apsigyveno tolimame siaurinės. 
Rusijos Ustiuznos mieste ir ten.

versdamasis gydytojo profesija, iš
gyveno visa amžių.

Jau nuo gimnazijos suolo domė
josi Lietuvos istorija. Kun. Aleks
andras Dambrauskas — Jakštas, iš
tremtas i tolimąją Rusija, apsigy
venęs Ustiuznoje, susipažino su V. 
Pietariu ir paskatino ji rašyti ka 
nors iš istorijos.

V. Pietaris parašė; iš XIII šimt
mečio lietuviu gyvenimo romana, 
vardų „Algimantas", XIX šimtme
čio lietuviu gyvenimo vaizdeli — 
„Keidošiu Onutė” ir, pasinaudoda
mas tautosakine medžiaga, — pa
saka „Lapės gyvenimas ir mirtis"; 
ae to, dar yra parašęs savo at
siminimus ir pasekėčiu. Rašė 
straipsniu „Apžvalgai" ir „Tėvy
nės Sargui". Mirė 1902 m. tolimoje 
Ustiužnoje ir ten palaidotas.

nors kvėptelti žmogui! — sutrėmė 
dainiaus bendras.

— Tegu! Aš nepailsau! — at
sakė i tai senis ir, pasirinkęs lie
pos peunksnyje vieta, atsisėdo ant 
vejos, paguldęs kankles ant kelių.

Suskambėjo smagi blezdingos 
daina, sujudindama senus ir jau- 

Pakilę nuo pievos, jaunieji 

šoko, narstė kaip tikros blezdin
gos. Seniai neiškęsdami nors 
trepsėjo. O dainius žaidė ir žaidė, 
vis naujus straipsnius i dainą 
Įdėdamas, viena gražesnį už kitą. 
Pabaigus blezdingą, meTgos užsi
manė prašyti džigūna paskambin
ti. Vyrai išsiprašė kardų šoki, bet 
pagaliau pailso ir jaunųjų kojos.

Davęs truputi pailsėti pirštams, 
senis skambino kitus šokius ir 
dainas. Atsirado dabar ir antros 
kanklės šalia senio, kurios pritarė 
jam dainose. Kelios patvaresnės 
jaunųjų poros skaldė dar po pie
vą, bet, kaip matyti, pailso ir jos. 
Pagaliau pailso ir Sereikos pirštai, 
ir jis padėjo kankles šalia savęs.

— Sereika! — tai pasebėję, šau
kė seniai. — Eiki pas mus!

— Prie alaus! — gaudė kita 
minia, viliodama ji prie savęs.

Šatrijos Ragana

Idealus teisėjas
Tėvelis sėdėjo prieangyje, o 

prieš ji stovėjo du mūsų kaimynu 
ūkininku su kepurėmis rankose, 
guviai besikalbėdami. Tėvelis, 
pauostęs rožes ir prisisegęs vieną 
prie savo balto švarko atvarto, 
tarė mamaitei:

— Gerai, kad atėjai, Marinia. 
Pataikei kaip tik Į teismą. Spūdis 
su Rimeika besibylinėdami atėjo 
net pas mane. Padėsi man juodu 
nuteisti. *

Spūdis priėjo prie mamatės ir, 
bučiuodamas jai ranką, tarė:

— Ponitėli, jo mylestieni, juk 
tur būti unt svietą teisybė.

— Dėl buvimo kur nebus. Tik 
bėda, kad tu nori, jog ta teisybė 
vis tava būtų — atsakė Rimeika, 
iš eilės mamatės ranką bučiuoda
mas.

— Jei abudu kalbėsite, tai po
nia nieko nesupras, — tarė tėve
lis. — Spūdi, tu pirma papasakok 
viską, kaip buvo.

— Pasakysiu, poneli, tikra tijsą, 
tijsą, kaip buvo.Tasgatės, aš jau nu
maniau muna biteles žadant spijsti, 
jau kelinta dijna vis veizu bejou- 
doujanti, kaip kepurė, ant aulio. 
Vis liuobam pasergėti, ar aš, ar 
munoji, ar duktė priėję paveizam. 
Vo vakar, tasgatės, išėjom visi 
mėšlų vežti. Aš ir sakau savo Ig- 
niukou: „Igniuk, — sakau, — tu 
vakali, pridabok biteles, pasista
tyk viedrą vundens, pasiimk kra- 
pylą ir, kap tik ims spijsti, pašlak

styk gera — anos ir susimes čia 
pat, vo tou tarpu dousi mun žinią 
atbėgęs.” Tat vežam mas, tasga
tės, tous mėšlus, jau pi j ta nebe
toli, atvežiau vežimą, verčiu, čia 
munoji su Domici kapsta — tik 
ataigu Domisi ir saka: „Papuneli,
— saka, — veizėk, bene bitelės 
lėk.” Paveizėjau — tikra: atjou- 
dou, atūž spijtlius kap tik nu 
mūsų vyšnyną. „Vo Jergutėliau,
— saka munoji, — tat jau mūsų 
bitelės bus išspijtusias. Tat tas Ig- 
niukas biaurybė nepridaboje". Kų 
čia bedarysi tasgatės. Suturėsi — 
nesuturėsi, aukšta lėk, gintis, vis- 
ku metus — vėl nėr kap. Stovam 
tik ir veizam, kur čia anos lėks. 
Tik matom, pasisuka statia unt 
Rimeike, statia unt to klevą, kur 
Įstatė inkilą. Aprimau. Na, tat, 
misliju, nėr ko čia skubėti, vis 
tiek jau žinauę kame anos yr, 
pats sava akimis matiau. Vo mu
noji ir saka: „Tat ir čėstis to Ri
meike. Kų tik Įkėlė inkilą, jau 
bitys ir Įsimetė. Ale tu, juzeli, — 
saką — eik tučtuojau pri ano, 
paskou nebnorės beatiduoti". — 
Juk kataliks, juk ne žyds, sakau. 
Tujau, tasgatės, parėjom numij 
pi j tų, eitu i sodą — nebesą kepu
rės. Na, tat jau tikra mūsų bičių 
būta. Dar įkibau i ūgni: „Ak,; tu, 
pijmeno šmote, — sakau, — kam 
bitis išlakina. — „Je, — saka, — 
tik biškiuka buvau pabėgės." 
Greitouju pavalgiau pijtus, nė po. 
kaičia negulės, bėgu pri Rimeike. 
„Susėdėti, — sakau, — i tamstos 
inkilą muna bitelės susimetė". — 
„Nematiau", — saka. „Eikiau pa
veizėti", sakau. Nuėjom. Beūžian
čios, belaksiančios bitys aplink in
kilą. „Na, tat kap dabar bus, — 
sakau — aš noriu savo biteles at
siimti." — „Kur ne, — saka. — 
Muna in kilas, muna ir bitys." 
„Vo iš kur žiną, kad tava. Juk 
nesigynia." — „Kad ir nesigyniau,
— sakau, — ale žinau, tasgatės, 
pats sava akimis matiau, kad čia 
nulėki". — Vo galu gale, — saka,
— ar tava, ar ne tava, mūn nerūpi, 
muna inkils, muna ir bitys."

Ir nedoud. „Tai, — sakau,- — 
eikiau pri poną, lai mudu apsūdi- 
ja. Kijno čia dabar, tasgatės, tei
sybė ir kap čia dabar vedum bus. 
Pats sava akimis matiau, kad mu
na bitys..."

— Gerai, — pertraukė tėvelis,
— jau viską pasakei. Dabar tu, 
Rimeika, ką pakalbėsi.

(Bus daugiau)

(Iš 5 psl.)
O kai užaugo pasiūgėjo, kalbėjo 

jiems senas tėvulis:
— Gana jums, sūneliai, skrajoti 

tamsiuose girių tankumynuose. Ne 
medžioklei gimėte, ne medžioklei 
augote, tik naudai tėvų šalelės, 
kuria jūsų seneliai proseneliai be
gindami savo krauju paliejo, kad 
puikiau žydėtų, kad žaliau ža- 
luotų . . .

— Mes jau seniai tik ir svajo
jame, ir sapne sapnuojame, — at
sakė sūnūs: — kad kare savo jė
gas išmėgintum, savo narsumu pa- 
sigirtum.

— Sustiprėjo mano ranka, kad 
naudingą!. tėviškėlei patarnautų, 
— tarė vyriausias sūnus Zubrys: — 
kad gintu tėvų šąli nuo pikto kry
žiuočio, kaip kad mūsų tėvai gynė.

Ir siuntė Mykis sūnų savo vy
riausiąjį vakaruosna, kur baltosios 
jūrės banguoja, kur narsus Kęstu
tis, sunkiai vargsta . . .

Kitus du siuntė, kur tyra Neris 
žaidė, mėlynas save bangas beki- 
lodama, kur garsus Vilrtius kuo
rais padangę rėmė, kur senas Al
girdas, visu kunigų kunigaikštis, 
kelionę rengė, o kur — niekas 
nežinojo ... Tik visi manė, "kad 
tolimon gudų šalin.

O jauniausiąji sūneli tai namie 
pasiliko, kad būtų tėvuliui para-

mėlė, kad būtų senai motulei pa-1 
guodėlė...

Galando broliai šveitrius kala
vijus, mėgino šarvus, kuriuos iš 
tolimų kraštų buvo atvežę vaiz
būnai, rengė širmus žirgelius toli
mon kelionėn ir kaustę plieno pa
sagėlėmis.

Ir pasibalnoję, pakamonoje eik
lius žirgus, išjojo iš aukšto tėvų 
dvaro per vario vartelius.

Niekas jų nelydėjo, nei jaunos 
sesulės, nei skaisčios mergelės, 
kaip daina dainuoja; tik palydėjo 
sena motulė i aukšta slenksti, tik 
senas tėvulis i vario vartus; taip 
liepė seni tėvų papratimai.

Tik i vieną berneli gailiai žiū
rėjo žvairios akutės, už balto 
trobelės lango pasislėpusios. Tik 
vyriausiąjį Mykio sūnų, jaunąjį 
Zubrį, lydėjo dailios Meilužės, 
bajoro Kindžio dukters, mėlynos 
akys . . .

Niekas nematė, niekas neregėjo, 
kai bernelis prajodamas, meiliai 
akimi žiūrėdamas, daugel, daugel 
mergelei žadėjo: ne tik aukselio 
žiedeli, ne tik šilkų kaspinėli . . .

Ir matė paskui tėvas ir sena I 
motulė, kad dažnai verkė jauna 
dukrelė, bet ko verkė — neži
nojo .. . Tik sena motulė gal susi
prato, o gal ir ne ...

Neilgai jojo drauge bernai, tik

ligi kryžkelės. Ten berneliai su
stojo, vienas kitam baltą ranką 
davė ir persiskyrė: du nujojo i 
rytus, o Zubrys i vakarų šąli. ..

Išjojo berneliai, lyg drėgna 
žemė juos prarijo. Per dvejus me
telius nei siuntė sakalėlio, nei 
margo laiškelio. Vai verkė, verkė 
tada motulė, per dvejus ilgus me
telius sūnelių belaukdama ...

Verkė ir jaunoji mergelė ber
nelio ...

Praėjo ilgi metai, kaip giedra 
pavasario dienelė, praslinko ir 
kiti, kaip miglota ūkanota rudens 
naktelė, ir treti jau užstojo, dar 
negrižo bajoro sūnūs iš tolimos 
kelionės. Nei patys jie grižta, nei 
žinelės siunčia, nei širmo žirge
lio, nei raibo sakalėlio. Ir gailiai 
verkė sena motulė, po langu sėdė
dama, sunkiai dūsavo žilas tėvu
lis, po dvarą vaikščiodamas.

Ir išaušo pavasarėlis, sučiulbėjo 
maža kregždelė, parnešė linksmą 
naujiena: grista du sūnūs, kaip 
raibi sakalai, iš tolimo rytų kraš
to, kur žirgus varinėjo, garsiam 
Algirdui betarnaudami...

I Ir pargrįžo du berneliai, ir par
vežė didi grobi, ir tiek buvo, jog- 
seni tėvai atminti nebeatmena, 
kad kas būtu tiek kada parvežęs: 
buvo ten kieto plieno kirviu ir 
kalavijų, buvo ten aukselio ir si-

dabrėlio, ir geltono gintarėlio, ir 
šilko skarų .. .

Pradžiugo senas bajoras, kaip 
saulė prašvito, ir sukvietė visus 
savo kaimynus, ir turtingus, ir 
varguolius, ir tuos, kurie kalaviją 
vartė, ir tuos, kurie arklu žeme 
kilojo... Visus sukvietė senas 
bajoras ir iškėlė didelę puotą.

Tris dienas, tris naktis nemu
nais plaukė ten žalias vynas, 
ežerai stovėjo saldaus midulio. 
Tris dienas, tris naktis visi ir 
gėrė, ir valgė, kas ko tik pano
rėjo ... Visi džiaugėsi seno bajoro 
džiaugsmu ir atsidžiaugti nega
lėjo . . .

Ir pavydėjo gi tada jo laimei 
ne vienas žmogus, kad dievai 
davė jam tokius sūnus, kaip 
stumbrus plačiaragius, kurie gy
veno tėviškėlės naudai, garsios 
Kirklių giminėlės garbei...

Ne visi džiaugėsi bajoro Kirk
lio laime. Nesidžiaugė sena mo
tulė, vyriausiojo sūnelio belauk
dama, nesidžiaugė ir jaunoji Kin
džio dukrelė, skaisti Meilužė.

Vai, nežinau, kodėl, nežinau, 
dėl ko liūdnos jai buvo pavasa
rio dienos, nelinksmai švietė kait
ri saulužė, liūdnai čiulbėjo ža
liame vyšnių sode paukšteliai...

Ilgesys jaunajai širdele slėgė,

ašarėlės akeles temdė, ir vis vai
denosi mergelei, kad jaunoji kaž
ko laukia iš svetimos šalelės par
grįžtančio, kad jaunąją kažkas 
šaukia ten kur už giriu siūbuo
jančių, uz kalnu aukštųjų ..

Lyg laukia ten kažkas, lyg šau
kia ten kažkas... o balselis tas 
šaukiantis — lyg kažkur girdėtas, 
o bernelis — lyg kažkur regė
tas... Lyg Zubrio balselis, gar
saus tėvo sūnelio ...

Gėdinosi jauna mergužėlė, kad 
kiekviena jos godelė, kur berne
lis jaunas joja; kad kiekvienas jos 
sapnelis — vis jaunasis tas berne
lis, tai sužeistas, pavergtas jos 
pagalbos šaukias, tai kražygiu sa
kalėliu po laukus lekioja ir sve
timos šalies mergeles lelijėles vi
lioja ...

Ir svajojo, ir sapnavo jauna 
mergužėlė kiaura pavasarėli; jau 
atėjo giedra vasarėlė — dar il
gesys širdi gniaužė.

Ne karta mergelė, ant vario 
vartelių berymodama, i vieša ke
leli bežiūrėdama, matė raiteli toli 
bejojanti... Pamačiusi manė, kad 
grižta Kirklio sūnelis, ir širdis 
krūtinėj smarkiau plakė, ir aša
rėlės akis temdė ... Bet jodavo 
berneliai ir prajodavo, o vis to 
laukiamojo, to geidžiamojo ne
buvo ...
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Olimpijos ugnys
Tai buvo šventojoje Eladoje, ka

da nešdavo Olimpijos ugni, kuri 
pranešdavo, kad prasideda didieji 
Olimpijos žaidimai, kuriuose daly
vauti yra kiekvieno graiko pareiga. 
Sveika buvo graikų tauta, tvirta 
valstybė, o didžioji kūrybinga grai
kų siela kūrė amžino grožio mena. 
Graikija virto visų mokslų lopšiu. 
Tada gimė garsusis posakis, kad 
sveikame kūne — sveika siela, 
kuri modernieji pedagogai pakeitė" 
reikia melstis, kad sveikame kūne 
bujotu sveika siela." Kiekvienos 
tautos yra vienas iš pagrindinių 
rūpesčių: pakelti jos sveikatin
gumą ir didinti fizini pajėgumą. 
Sveikas, užgrūdintas kūnas, kurio 
raumuo yra palenktas sielai, klauso 
sveiko proto įsakymu ir eina sąži
nės rodomu keliu, yra nepalau
žiamas. Fizinis sveikatingumas yra 
vienas iš didžiųjų atributu pilnuti
nei žmogaus laimei sukurti. Ne- 
palieges kūnas, fizinis tvirtumas ir 
atsparumas, besiveržiančios ir tryk

Baltijos tautu sporto šventė
S. m. spalio mėn. 19-21 dienomis 

įvyksta Baltijos tautų (lietuvių, lat
viu ir estu) sporto šventė, kurioje 
dalyvaus geriausieji visų trijū tau
tu sportininkai.

Sventeje numatyta pravesti: fut
bolas, krepšinis, tinklinis ir leng
voji atletika.

Futbolas.
Futbolo rinktinė pasirodys geroj 

sudėty. Čia pamatysime visą eile 
buvusiu mūsų reprezentantų, kaip: 
Jeršovas, Tėvelis, Cenfeldas, Skei
vys ir Adomavičius. Po keletą 
kartu šie gynė mūsų trispalvę 
tarptautinėse varžybose.

Krepšinis.
Rinktinė sudaroma sekanti: An

driulis I, Andriulis II, Andriulis III, 
Paransevičius, Norkus I, Norkus II, 
Duliūnas, Krutulis, Jeršovas, Ma
žeika, Sventickas ir Puzinauskas.

Krepšinis ir bus vienintele šven
tės varzyba, kurioje musu repre
zentantai tikisi laimėjimo, kaip 
buvusis Europos meisterio.

Orinis.
Orinio sportas iš viso Lietuvoje 

nebuvo plačiai paplitęs ir mėgia
mas. Tai ir pati žaidimo klasė buvo 
gana žema.

Lengvoji atletika.
Lengvojoj atletikoj iš kiekvienos 

tautos ir kiekvienoje varžyboje 
dalyvaus po 3 sportininkus su iš
imtimi 100 m. bėgimas ir varžybos 
moterims, kur dalyvaus tik po 2 
dalyvius. Estafetėse kiekviena tau
ta išstato po viena komanda.

Šios šventės progamon įtrauktos 
sekančios varžybos:

1. 100 m. vyrams
2. rutulys vyrams
3. Šuolis i viršų vyrams
4. 60 m. moterims
5. šuolis su kartimi vyrams
6. disko metimas vyrams
7. šuolis i toli vyrams
8. 400 bėgimas vyrams
9. 110 m. vyrams

10. šuolis i toli vyrams
11. kūjo metimas vyrams
12. šuolis i viršų moterims
13. 1500 m. vyrams
14. Ieties metimas vyrams
15. trišokis vyrams
16. rutulio metimas moterims
17. ’ 4 X 100 m. vyrams
Lengvosios atletikos varžybose 

mus atstovaus: Karosas, Bakūnas, 
Supronas, Cenfeldas, Budrys, Sa- 
bukynas, Puzinauskas, Pranckūnas, 
Poransevičius ir Grybauskas.

Varžybų Įvertinimas.
Tauta, bendram įvertinime surin

kusi daugiausia tašku, bus laiko
ma nugalėtoja. Lengvojoj atletikoj 
reikia atkreipti dėmėsi i tai, kad 
kiekvienoje varžyboje ir kiekvien
os tautos laimėjimai dvieju pirmų
jų dalyvių taškais vertinami se
kančiai:

vieta — 6 taškai
Z — 4 ",
n , — 3 „
„ — 2 „
„ — 1 „ 

1
2 
3
4
5 
6

štančios jėgos, jaunystės ugnis yra 
dideli faktoriai tautos didingos 
istorijos kūrime. Tai yra laidas 
sveikai, kūrybingai sielai pasireik
šti. Toks kūnas visada galės įgy
vendinti didžiuosius sielos polė
kius, nes nesuklups pusiaukelėje 
del fizinio nepajėgumo. Kiekvienas 
siekimas reikalauja ir fizinių jėgų 
įtempimo, kurios bendraudamos ir 
harmoningai veikdamos su žmogaus 
dvasia gimdo didelius kūrinius. 
Sveikatingumas ir harmoningumas, 
siekimas dievišku proporcijų kūno 
struktūroje yra būtina kiekvienos 
tautos gyvenime, norinčios išlikti 
pasaulio tautu okeane.

Sužibusios Olimpijos ugnys Augs
burge, teparodo kitoms tautoms 
mūsų sportininkų pajėgumą, lie
tuviška dvasia ir mūsų didiji troš
kimą gyventi. Sveikas kūnas tes- 
pinduliuoja dar skaistespe, svei
kesne lietuviška siela, kuri yra pa
siryžusi amžiais žydėti lietuviš
kumu.

Estafetėse ir žaidimuose lai
mėjimai komandoms bus Įvertina
mi sekančiai:

4X100 m. estafetė
1 vieta — 12 taškų
2 „ — 8 „
3 „ — 4 „

Orasvydyje ir krepšinyje:
1 vieta — 18 tašku
2 ., 12 „

- 3 „ 6 „
Futbole:

1 vieta — 24 taškai
2 „ 16
3 „ 8

Savaitinė sporto apžvalga 
Futbolas.
Kombinuota abiejų kolonijų rink

tinė turėjo susitikima pries lat
vius. Nežiūrint gero latvių gyni
mo, mūsiškiai rungtines laimėjo, 
santykiu 5:1

įvarčius pelnė: Jeršovas ir Sa
baliauskas po 2 ir Grybauskas 1.

Ukrainiečių sporto šventė
Šventėje buvo pravestas futbolo 

žaibo turnyras ir lengvosios atle
tikos varžybos. Futbolo žaibo tru- 
nyre dalyvavo keturios komaji- 
dos:

Augsburgo ukrainiečiai, Mūnche- 
no ukrainiečiai, Augsburgo lenkai, 
ir lietuviai. Mūsų futbolininkai si 
karta sukovojo puikiai ir laimėjo 
pirmąją vieta nugalėdami Augs
burgo ukrainiečius 3:1 ir finale 
Mūncheno ukrainiečius 1:0.

įvarčius pelnė: Sabaliauskas 2, 
Kudaba ir Kevelaitis po*l.

Kitu susitikimų pasekmes sekan
čios:

Mūncheno ukrainiečiai — Augs
burgo lenkai 2:0;

Augsburgo ukrainiečiai — Augs
burgo lenkai 2:0;

Klasifikacijos lentelėje koman
dos išsidėstė sekančiai:

1 vieta — Augsburgo lietuviai
2 „ —Mūncheno ukrainiečiai
3 „ —Augsburgo ukrainiečiai
4 „ — Augsburgo lenkai
Šventės uždarymo proga ukrai-

niečiuatstovas pasveikino nugalė
tojus, įteikė diplomus ir palinkėjo 
lietuviams sekančias futbolo rung- 
tines sužaisti Ukrainos sostinėje 
Kijeve, revanšo rungtines Lietuvos 
sostinėje Vilniuje.

Augsburgo lietuvių rinktinė žaidė 
sekančios sudėties: Lazauskas I, 
Lazauskas II, Maurutis I, Baziliaus- 
kas I, Tėvelis, Simutis, Kevelaitis, 
Baziliauskas II, Sabaliauskas, Ku
daba ir Gudaitis.

Tenka pažymėti, kad šventės da
lyviai ukrainiečiai ir lenkai žaidė 
tvarkingoj aprangoj.

Tuo tarpu lietuviai jau nekal
bant apie bucus, žaidė tik su kel
naitėmis ir tos pačios nebuyo vie
nodos spalvos. Tai pastebėta ne 
pirma karta? Sporto vadovybė ir 
Komitetas turėtu susirūpinti.

Krepšinis.

Mūncheno lietuviai — Augsbur
go lietuviai 32:25 (12:8)

Mūncheno lietuviai krepšininkai 
viešėdami Augsburge sužaidė drau
giškas rungtines prieš vietos lietu
viu rinktinę, Svečiai užsirekomen
davo kaip darnus vienetas ir su
kūrė daug gražiu kovos vaizdų. 
Geras sviedinio valdymas ir tiks
lūs mėtymai kiekvieną praėjimą 
leido išnaudoti.

Traku

Ir mūsų jaunamečiai žengia 
suaugusių pėdomis

S. m. spalių men. 14 d. Augs
burgo lietuvių gimnazijos pirmųjų 
klasių rinktine sužaidė draugiškai 
krepšinio rungtines su latvių gim
nazijos tokių pat klasių kombi
nuota komanda. Po atkaklios ko
vos rungtines laimėjo lietuviai re
zultatu 18:16.

Tai jau antras mūsų gimnazijos 
auklėtiniu laimėjimas prieš latvius.

Is kitur.
Lustenau.
Lageris, kuriame gyvena apie 

400 lietuviu, pasižymi ypatinga 
sportine veikla. Labiausia mėgia
mas futbolas, kuriam vadovauja ži
nomas buv. Kybartu „Sveikatos" 
futbolininkas Baltramonaitis. Ko
manda žaidžia Kybartų „Sveikatos" 
uniformoje, kuria atvežė pats ko
mandos vadovas. Savo gastrolėse 
yra pasiekė daug laimėjimų. Jie 
yra nugalėję net keletą garsių 
austrų Forarlberg'o k-dų. Pasta
ruoju metu k-da gavo iš Šveicaru 
YMGA nauja aprangą (kelnaites, 
megstinukus ir bucus), kas sukėlė 
dar didesnio entuziazmo tolimes
niam veikime.

Bregensas.
Prie gražaus Boden ežero gyvena 

apie 200 lietuviu, kurie visą va
sara praleido puikiai įrengtose 
kranto maudyklėse. Čia besiran
dantis lietuviškas jaunimas Įsteigė 
krepšinio ir tinklinio k-das. Iš siu 
yra dvi vyraujančios. Viena suda
ryta is Bregenso lietuviu studentu, 
kuriai vadovauja sp. Motiejūnas ir 
antroji sudaryta is Ciurlionies an
samblio dalyviu, kuriai vadovauja 
žinomas krepšininkas Baltrūnas. 
Abi k-dos turėjo apie 20 rungtiniu 
prieš apylinkių sportininkus ir 
prancūzu karius. Visus susitikimus 
mūsiškiai laimėjo ir gana aukštais 
rezultatais.

Baigiantis vasaros sezonui ivyko 
susitikimas tarp šių dvieju pirmau
jančiu komandų. Rungtynėmis su
sidomėjimas buvo labai didelis ir 
jas sekė gausus žiūrovu būrys.

Po įtemptos kovos, bet tvirtai 
laimėjo p. Mikulskio liaudies an
samblio krepšinio komanda santy
kiu 40:31. Laimėtoju k-da žaidė 
tokios sudėties: Baltrūnas, Baluke- 
vičius, Ruzgas, Savrinavičius, Kive
ris, Giedraitis, Milvydas ir Ka
razija.

Džiugu pastebėti, kad Mikulskio 
meno ansamblyje yra susibūrė 
daug sportą mylinčios studentijos, • 
kurie šalia koncertu (dainos meno) Į 
randa progų ir sportiniams pasiro-. 
dymams, kuriais taip pat garsina- j 
mar. lietuvio vardas.

Nuotr. prof. Stp. Kolupailos 
ežere

Siūloma sudaryti 
Baltijos Šveicariją 
Pabaltijos klausimas, net ir pa

čių pabaltiečių tautų keliamas ir 
siūloma, remiantis Amerikos kon
stitucija, sudaryti, taip vadinama 
Pabaltijos Šveicariją. Amerikoje 
išėjo Latvijos ministerio Dr. A. 
Bilmanio knyga „Baltic statės and 
world Pleace and Security Organi
sation”, kurioje kaip tik tą klau
simą iškelia ir nagrinėja. ' Auto
rius pradžioje pažymi, kad tos vi
sos trys tautos: lietuviai, latviai ir 
estai supranta Jungtinių Tautų 
konferencijos darbus ir atatinka
mai darydami išvadas, vertina. 
Duodama ir Baltijos tautų valsty
bių istorija, iškelia jų bendradar
biavimą Tautų S-gos rėmuose tai
kai palaikyti, gautąsias laisves ga
rantuoja iš sovietų pusės, ūkine 
ir kultūrine pažangą bei prekybi
nius santykius. Be to, svarstyda
mas pokarinę pasaulio santvarką, 
pabrėžia, kad Baltijos valstybių 
nepriklausomybė yra svarbus 
veiksnys visos Europos saugumui. 
Pažymi 1914 ir 1941 metų karus, 
kurie parodė, kad priverstinas 
Pabaltijos kraštu prijungimas prie 
Rusijos, neatnešė jokios ka
rinės persvaros prieš Vokietija. Ir 
tas strateginiai neturi jokios 
reikšmės, nes sovietu armija tu
rėjo trauktis, net už rytinių Pa
baltijos valstybių sienų.

Dr. A. Bilmanis savo knygoje 
toliau pabrėžia, kad yra gyvybinis 
reikalas atgaivinti Baltijos jūros 
laisvę ir Pabaltijos tautų nepri
klausomybe, kaip anksčiau buvę, 
kai jie buvę ekonominis ir kultūri į 
nis, taip vadinamas tiltas tarp va
karu ir rytu Europos. Autorius 
siūlo tas valstybes sujungti i vie
netą, panašų i Šveicarija, įvedant 
konstiticiją, pagal Jungtinių Ame
rikos Valstybių konstiticijos prin
cipus ir garantuojant ju amžina 
neutralumą. Atsižvelgiant i kalbų 
skirtingumą, tautos galėtu tarpu- 
saviam bendradarbiavimui įvesti 
anglu kalbą. Trijų valstaybių te
ritorija apimtu tiek, kiek Danija, 
Olandija, Belgija, Šveicarija ir 
Liuksenburgas kartu.

Mintys nėra naujos. Dar kadais 
prof. Dr. K. Pakštas, dr. J. Šliupas

Ansamblininkai ypatingai yra 
pamėgę tinklini, kuri žaidžia ir 
pats ansamblio vadoVas A. Mi
kulskis.

Reprezentacinė tinklinio k-da 
žiadzia tokios sudėties: Baltrūnas, 
Karazija, Savaitis, Celna, Raulinai- 
tis ir Svogūnėlis.

Si komanda dar nežino kas tai 
yra pralaimėjimas, nors ir yra tu
rėjusi vos 40 susitikimų. Ja ir 
reikia laikyti šiuo metu išeivijoje 
pačia pajėgiausia.

i ir kiti mūsų mokslininkai tą klau
simą kėlė. Bet visai kitokioje for- 

. moję. Bet minima Dr. A. Bilmanio 
I knyga sukėlė kiek susidomėjimo, 

žinoma, ne pačiuose pabaltie- 
I čiuose, kada pats svarbiausias gy- 
i vybinis reikalas yra savo tremti
nių tautiečių likimas.

Trumpos žinutės
— Gen. Eisenhoweris sutiko, kad 

Švedijos Raud. Kryžius šią žiemą 
vokiečiu vaikus esančius amerikie
čiu srityje, aprūpintų maistu. Tam 
reikalui bus įrengtos specialios vir
tuves iš kur maistas bus dalinamas 
vaikams.

— Pierre Lava), buvęs Vichy 
vyriausybės ministeris pirmininkas, 
nuteistas mirti. Jis buvo kaltinamas 
valstybes i-sdavimu. Lavalis pareiš
kė, kad jis malonės prašymo ne
duosiąs tuo tarpu jo gynėjas sako, 
kad kasacijos skundas bus Įteiktas 
gen. De Saulle.

— Rudolf Hess, buvęs „Fūrerio 
pavaduotoju" atgabentas i Vokieti
ja ir bus Nūmberge teisiamas, kaip 
karo nusikaltėlis.

— Prancūzu atstovas prie tarp
tautinės karo nusikaltėliams bausti 
komisijos, pareiškė, kad Prancūzija 
feldmaršala von Rundstedtą įtrauks 
i karo nusikaltėliu saraša.

— Ū.S.A. generalinio štabo vir
šininkas, gen. Marshall įteiktame 
(JjS.A. karo ministeriui pranešime 
apie praėjusio karo eiga Europoje 
pareiškė, kad Amerika prieš invazi
ja i Europa kiekviena mėnesi i 
Anglija pasiųsdavo 1.900.0001, karo 
medžiagos. Per ši kara Amerika 
turėjo nuostuoliu 943.222 žmonėmis, 
iš kuriu 201.367 žuvo, 570.783 buvo 
sužeisti, 56.87 dinge, be žinios ir 
114.205 pateko i nelaisve.

— Dr. W. Hdgner naujai sudary
tąja Bavarijos civ. vyriausybe su
daro: keturi komunistai, keturi 
socialdemokratai, keturi krikščionių 
sąjungos atstovai, vienas demokra
tas ir trys nepartiniai.

Pokarinis U. S. A. 
karo laivynas

Dar anksčiau kaip pr.ieš metus, 
kai pergalė jau buvo matyti, Jung
tinėse Amerikos valstybėse imta 
kalbėti apie pokarini ginkluotų 
jėgų didi ir sudėti. Neseniai U.S.A, 
laivynas paskelbė, kokios jo ma
nymu laivyno jėgos turėtu būti 
artimiausiu metu, ir ka jis pasiūlė, 
tai yra laivynas, kuris pralenkia 
sudėtines pasaulio (Britanijos, Pran. 
cūzijos ir Rusijos) jūrų jėgas. Lai. 
vyno ministeris J. Forrestalis sug
laustai parlamento jūrų komisijai 
taip išdėstė: 300 aktyviu laivu, 100 
laivų parengties stovy ir 700 laivų 
reserve. Aktyvioj tarnyboj ir pa
rengties stovy būtų: 11 kovos lai
vu, 15 lėktuvnešių, 21 pagalbinių 
lėktuvnešių, 49 sunkūs ir lengvi 
kreiseriai, 176 naikintojai, 40 pa
galbiniu naikintojų ir 90 povande
ninių laivų. Kaip laivyno oro pajė
gas, Forrestalis pasiūlė apie 8.000 
naudojimui parengtų lėktuvų ir 
4.000 lėktuvų rezerve.

Parlamento komitetas išklausė 
pranešima, nė nemirktelėjęs.

Forrestalis, nujausdamas komisi. 
jos argumentus, pastebėjo, kad šis 
planas nėra per didelis.

— Naujai paskirtas Bavarijos 
ministru pirmininkas Dr. Hobner 
pareiškė, kad visi buvę naciai arti
miausiu laiku turės būti atleisti iš 
tarnybų ir keletą metu neturės bal
savimo teisės, bažnyčia turės 
būti atskirta nuo valstybės. Visos 
partijos, neišskiriant ir komunistu, 
bus atstovaujamos. Hobner sudary
toje civ. vyriausybėje.

— Buvęs 3 Armijos Vadas, gen. 
Jurgis Patton paskirtas 15 Armijos 
Vadu, o 3 Armijos Vadu paskirtas 
gen. Įeit. Lucian Truseott, buvęs 
5 Armijos Vadas Italijoje.
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Baltijos Tautu 
sugyvenimas

Dažnas iš mūsų prisimins, kad 
dar gerokai prieš antrąjį karą Bal
tijos tautų visuomenininkai, stu
dentija ir moksleivija Įrodinėjo 
per spaudą ir susirinkimus apie 
vieningumo reikšmę ir darė jea- 
lius žygius šių tautų suartėjimui ir 
geram sugyvenimui. Baltijos tau
toms atgavus Nepriklausomybes, 
anksčiau pradėtasis darbas buvo 
varomas ir toliau. Įkurtos Vieny
bės draugijos, kurios per gausingus 
susirinkimus ir suvažiavimus sten
gėsi propaguoti Baltijos tautų su
gyvenimą. Buvo ruošiamos paskai

vienybė, mes skaldomės. Kur prie
žastis ir kam tas skaidymasis rei
kalingas, juk mes visi esame viską 
praradę. Medžiaginė ir dvasinė 
būklė yra visų vienoda, tad, kodėl 
mes baltiečiai negalime broliškai 
sugyventi. Atrodo, kad galime ir 
turime broliškai sugyventi, Pradė
tąjį iš seniau vienybės darbą, tu
rime dabar gilinti ir plėsti, kad su
grįžę į laisvas tėvynes, nesigėdin- 
tume vieni kitiems paduoti bro
liškas rankas, prisimindami bro
liškus sugyvenimus stovyklose ir, 
kad galėtume mes belaukiantiems 
tėvynėje pasakyti, jog vienybės 
darbą, ne tik pagilinome, bet jį ir 
sucementavome.

Lenkai gali pasilikti Vokietijoje
Amerikiečių karinė vyriausybė 

nutarė, kad tie lenkai, kurie ne

iš dail. VI. Vijeikio parodos VVūrzburge „Ilgesio šalis"

nori grįžti i tėvyne, bijodami poli
tinių represijų ar del kitų prie
žasčių, gali pasilikti amerikiečiu 
valdomoj Vokietijos srity. Tačiau 
nenustatyta, kaip tokie lenkai gy
vens ir ar- jie galės pasilikti išvie- 
tintu asmenų stovyklose, kurias 
išlaiko U.N.R.R.A. ir karinė valdžia.

tos, koncertai, keičiamasi meninin
kais, o per tautines šventes iškelia
mos ir trijų tautų tautinės vėlia
vos. Viskas atrodė gražu ir malo
nu, bet tikrumoje ankstyvesniais 
ir vėlesniais laikais, kas tai drum
stė baltieciams ramybę ir gerą su
gyvenimą. Ir todėl dalis visuo
menės laikydavosi abejingai arba 
šiam darbui kenkdavo.

Prasidėjus antram pasauliniam 
karui, Baltijos tautos sunkiai nu
kentėjo ir didelė dauguma skau
dančiomis širdimis turėjo apleisti 
savo mylimas tėvynes. Atsidūrė 
emigracijoje. Atrodo, kad po 
skaudžios pamokos ir kaipo vieno 
likimo žmonės turėtų vieni kitus 
geriau suprasti ir vieni kitiems 
sunkioje valandoje padėti.

Pagaliau atsidūrėme stovyklose. 
Gyvename bendrą baltiečių gyve
nimą su Vienodomis teisėmis, pa
reigomis, ko daugiau ir benorėt. 
Bet ir čia prasideda tautinė kon
kurencija, nesusipratimai ir, net 
neapykantos reiškiniai. Keistai 
skamba, bet deja taip dažnai pasi
taiko. Keistai atrodo, kad Nepri
klausomybės laikais mes kūrėme 
Vienybių draugijas ir baltiečių 
vienijimą, o dabar, gyvendami sto
vyklose, kur tikrai turėtų būti

Žiburiai

A. Baumanis

Keli žodžiai apie 
bendradarbiavimą
Šis klausimas ypač buvo keltas 

susikūrus Latvijos, Lietuvos ir Esti, 
jos valstybėms, — būtent kokioj 
plotmėj ir kokiomis priemonėmis 
siu trijų tautų susiartinimas yra 
Įmanomas. Taip pat amerikiečiai 
kartais paklausia kaip jus galvo
jate, ar nėra-' galimas visų trijų 
t a uju bendradarbiavimas vienos fe- 
daratyviskai sudarytos Baltijos 
valstybės formoj? Hm, jei tai yra 
galima Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, kodėl to negalima Įvyk
dyti Baltijos krašte, yra ir daugiau 
panašių klausimų. Čia aš noriu pa
sakyti, kad šis dalykas šiuo metu 
dar per mažai yra pribrendęs, per 
mažai veikta šia kryptimi, mažai 
gerų norų parodyta. Pav., labai ma
žai yra latvių, kurie supranta lie
tuviškai, ir dar mažiau-estiškai. 
Ypač šio trūkumo rimtumą, nes, 
savo kalbų nemokėdami, esam ir 
paliekam svetimi ir šioj mūsų žmo
nių pripildytoj stovykloj. Taip, 
mums patinka ir turim laiko mo
kytis angliškai, bet ar nebūtų ver
ta pastudijuoti mūsų kaimynų 
kalbų.

Aš galvoju, kad, pav. man lat-1 
viui galmybe skaityti lietuvių lite
ratūros darbus duotų ne tik įdomios 
lektūros, bet taip pat supažindintų 
su kaimynų dvasia, ypač jei aš 
skaitysiu pačia originalia kalba ir 
suprasiu šios kalbos niuansus, kurių 
as, skaitydamas vertimą, be abe
jonės nepastebėčiau. Be to, ver
timų yra tiek mažai, kad ši jų tik 
retas kitatautis nors ir rimtai do
mėtųsi, pajėgs pasisavinti lietuvių, 
latvių ir estų galvojimo būdą.

Šis, be abejo, bus tik vienas iš 
tūkstančių kėliu, kurias mūsų tau
tos eidamos galėtų pajusti viena 
kitos giminingumą ir bendradarbia
vimą, pažinti ir geriau vieną kitą 
suprasti, nes mes per mažai viens 
kitą pažįstam ir suprantam. Galima 
žinoma diskutuot, kiek šiuo būdu 
susiartinimas kartais praktiškai 
įmanomas. Mūsų tautų likimo ben
drumas, kurį šiandien matom taip 
aiškiai, kaip niekada anksčiau, mus 
dabar verčia šių kelių ieškoti. Ir 
man atrodo, kad čia, ištrėmime 
kartu gyvenant, šiuo atžvilgiu ga- 
lymbės yra didesnės, negu bet kada
anksčiau. Ne visi yra gabūs kalbos 
lokytis, taip pat daugelio ir me

nas visiškai netraukia, bet užteks 
ir, tų nedaugelio, kad tokios studi
jos duotų naudos. Mūsų literatūroj 
ir mene yra vertybių, kurių netu
rime gėdytis parodyti kaimynams.

Literatūros studijomis, kaip pa
kaitu, galima taip pat daugiau ne-

Nuotr. prof. Stp. Kolupailos
Sieliai plaukia Šventąją

1945. X. 19d. Nr. 3

i anksčiau naudoti vertimus, nes 
tik retas latvis yra ką nors gir
dėjęs apie Kudirką ir Krėvę, lygiai 
kaip labai mažai lietuvių ką nors 
žino apie Jono Erzinio ir Karlo Za- 
rinio įdomias noveles, apie Jono 
Jaunsudrabinu sąmojingas 100 pa
sakų ir t. t. ir t. t.

Ir asmeniškas kontaktas ir kul
tūrinis susiartinimas gerai paruo
šia kelią taip pat į kito pobūdžio 
entanta. Tad būkime šio kelio pa
rų ošėjais.

H. Michelson

Mus jungia 
bendras likimas

„Mums reikia išmokti geriau su
prasti savo kaimynus, kad nebūtu
mėm pavydus ir jų neitarinėtumėm, 
bet jais domėtumėmės ir suprastu- 
mėm jų gyvenimo tikslus ir sieki
mus".

L. S-gos Augsburgo skyr. Valdybos 
pirmininkas Br. Baleniunas

Kai- aš, gavęs jūsų stovyklos 
laikraščio redaktoriaus malonų pa- 
liūlymą parašyti keletą eilučių, paė
miau plunksną ir mano žvilgsnis 
sustojo prie cituotų žodžių. Jie 
buvo parašyti paskutiniame „Skau
tų Aido" žurnalo numery, kurį ga
vau po septynerių metų pertraukos.

Prisiminimais grįžtu i 1938 metus, 
kada Panemunėje, ant gražaus Ne
muno kranto, buvo susirinkęs dau
gelio tautų jaunimas, Lietuvos jau
nimo jamborėj. Kaip estų jaunimo 
atstovas, turėjau malonią proga 
kartu su 40 estų berniukų ten pra
leisti 14 linksmū dienų. Gilų įspūdį) 
man padarė stovyklos laužai, ku
riuose atsispindėjo Lietuvos istori
ja, ypač Vytauto D. laikai, su jo 
kovomis uz laisvę po Gedimino 
simboliu.

Pamate kokiu giliu jausmu ši 
tauta palaiko laisvės kovotoju pa
gerbimo tradicijas Karo Muziejaus 
sodelyje Kaune ir kai, pagaliau, 
galėjome stebėti dideles užšienio 
lietuvių iškilmes Kauno stadijone, 
mes supratom, koks vienodas yra 
mūsų tautų likimas. Kaip bendro 
likimo draugus mus visada jungė 
vienas Pabaltijos tautu tikslas — 
didžiausias laisvės branginimas.

Augsburgo-Hochfeldo kolonijos 
Lietuviu komiteto pirmininkas 

mjr. P. Šeštakauskas

Dabar svetimame krašte dėka 
teisingo demokratiškų amerikiečiu 
traktavimo vėl susitinkame bendroj 
stovykloj.

Musų bendras likimas mus čia 
atvedė. Kaip draugiški Baltijos 
krašto kaimynai šioj stovykloj mes 
mokomės vienas kitą geriau su
prasti ir matome, koks panašus yra 
mūsų likimas, mūsų- ateities sie
kimai ir mūsų viltys.

Pirmieji mėnesiai čia iš mūsų 
pareikalavo daug energijos ir rūpe
stingumo, kad įsikurtumėm naujose 
patalpose ir prisitaikytumėm prie 
naujų gyvenimo sąlygų. Bendromis 
pastangomis padarėme, kad mūsų 
kolonija . šiandien atrodo gražiau.

Žingsnis po žingsnio einame prie 
kultūrinio darbo.

Pirmieji šioj stovykloj tautiškai 
kultūriniai parengimai, aiškiai pa
rodė, kaip labai branginame savo 
t utinį palikimą, ir, kad bendras 
visų trijų tautų siekimas yra laisvė 
ir nepriklausomo tautinio gyveni
mo sukūrimas.

Gal ši trijų tautų didelė sporto 
šventė dar kartą patvirtins mūsą 
bendrą siekimą — sudaryti bendra
darbiavimą, paremtą mūsų būsimo 
laisvo savo tėvu šaly gyvenimo 
viltimis ir tikėjimu.

Augsburgo-Haunstetteno kolonijos 
Lietuvių komiteto pirm. K. Pal- 

čiauskas
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