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Jeigu žūtų nuo rankos priešo ar likimo 

Viens tų, kur augin garbę, dvasią 
jūs kilimo, 

Rimkit — tegul jūs širdis drąsums 
neatstoja, 

Tik tai, ką anas darė vyrs pasišventimo 
Tegul kils kartoja.

V. Kudirka
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Užpuolimo karas ir karo teisė
Sveiko proto ir geros valios 

žmogui nėra abejonės, kad netei
sėtas karas yra nusikaltimas, sle
piąs savyje ir visus kitus mažes
nius nusikaltimus. Karas neišven
giamai yra eilė apgalvotų žudynių, 
nuosavybės naikinimų ir pries
paudos. Visi šie veiksmai be jo
kios abejonės būtų nusikaltėliški, 
jei tik tarptautinė teisė veiks
mams, kurie šiaip laikgmi nusi
kaltimais, neuždėtų legalumo 
skraistės. Šiuo jie skiriasi nuo 
tos pat rūšies veiksmų, atliekamų 
piratų ir kelių plėšikų baudžiamų 

R. H. Jackson

vis tiek kur ir kieno nusikaltė
liai nutverti. Mat, tarptautinės tei
sės moklsas 19 amž. ir 20 amž. 
pradžioje skelbė karą, esantį ne- 
priešingą teisei ir teisės nelau
žantį. Vienas autoritetas šioj sri
ty suformulavo teoriją, kad „abi 
kariaujančios partijos metu laiky
tinos esančios vienodoj teisinėj 
padėti ir tuo pačiu turįs tas pa- 
šias teises“. Bet tai buvo prasi
lenkimas su tarptautinės teisės 
kūrėjo Grotiaus mokslu, pagal 
kurį turi būti skiriamas teišetas ir 
neteisėtas, gynimosi ?r puolimo 
karas.

Tarptautinė teisė yra daugiau 
negu tik y rinkinys abstrakčių dės
nių. Ji išauga iš tarptautinių su
tarčių ir iš visos žmonijos priimtų 
papročių. O kiekvienas paprotys 
turi pagrindą tam tikram paski
ram akte, ir kiekviena sutartis 
kyla iš tam tikro valstybės veiks
mo. Jeigu mes nenorime nuneigti 
visų tolimesnės tarptautinės tei
sės raidos pagrindų, mes negalime 
neigti, kad mūsų laikai turi įvesti 
naujus papročius ir daryti sutar
tis, kas savo keliu yra šaltinis 
naujos ir tvirtesnės tarptautinės 
teisės. Tarptautinė teisė negali 
būti paprastu įstatymų leidimo 
keliu išvystoma, nes nėra pasto
vaus tarptautinio tokių įstatymų 
leidimo organo. Naujybės ir pa
kitimai tarptautinėj teisėj atsiran
da iš vyriausybės veiksmų. Tarp
tautinė, kaip seniau ir bendroji 
teisė, išrieda iš sprendimų, kurie lai
kas nuo laiko išvedami iš pastovių 
pagrindinių dėsnių naujose situa
cijose. Be to, smūgis, kurį sudavė 
paskutinis pasaulinis karas civi
lizacijai, aiškiai paskatino žmones 
grįžti prie senesnių, bet sveikes
nių tarptautinės teisės pažiūrų. 
Tuo laiku, kai naciai atėjo į val
džią, buvo jau tvirtai priimtas dės
nis, kad užpuolimo karas arba 
karo išprovokavimas išdavystėmis 
yra prie šingas teisei ir kad karo 
legalumo teorija remiantis pradėti 
karą yra neleistina. Tad laikas 
mums pradėti veikti pagal dėsnį, 
kad užpuolimo karas yra nusikal
timas. 1928 m. Briando-Kelloggo 
paktu Vokietija, Italija ir Japo
nija kartu su mumis ir beveik vi
somis pasaulio tautomis atsisakė 
nuo karo savo tautinės politikos 
tikslams siekti ir įsipareigojo 
siekti visų ginčijamų klausimų tai
kaus sprendimo, pasmerkdamos 
karo priemonių naudojimą tarp
tautiniams nesusipratimams sprę
sti. Tad šis paktas pakeitė užpuo
lamojo karo sąvoka, kitaip jis 
iTeturėtų jokios prasmės ir priar
tėtų prie apgaulės akto: 1932 m.

II metai

Jonas Mackevičius Vytautas Didysis prie Juodųjų jūrų

J. A. V. užsienių reikalų ministe- 
ris Stimsonas šio pakto reikalu 
taip pareiškė: „Briando-Kolleggo 
pakto pasirašytojai nuo karo tarp 
tautų atsisakė. Tai reiškia, kad 
karas beveik visame pasaulyje ta
pęs neteisėtu. Jis nebėra teisės 
šaltinis ir dalykas. Jis nebėra 
principas, apie purį sukasi tautų 
pareigos, laikysena ir teisės. Jis 
yra priešistatymiškas. Šiuo aktu 
daugelį mūsų teisės nuostatų mes 
numėtėme į senos geležies laužą 
ir teises mokslui uždėjom pareigą 
daugelį kodeksų ir sutarčių iš 
naujo peržiūrėti“.

Sis paktas gi yra tik vienas iš 
eilės aktų, kurie visi požiūrį, kad 
kiekvienas karas yra legalus, at
metė ir tarptautinę teisę suderino 
su sveiku žmonijos sprendimu, 
kad užpuolimo karas yra nusi
kaltimas. Nesistengdami viską iš
samiai suminėti, galime dar pri
minti Ženevoj 1924 m. 48 valsty
bių pasirašytą taikaus tarptauti
nių ginčų sprendimo protokolą, 
kuriame pažymėta, kad „užpuo

limo karas yra tarptautinis nusi
kaltimas". Aštuntasis Tautų Są
jungos susirinkimas 1927 m. da
lyvaujant 48 tautų atstovams, jų 
tarpe ir Vokietijos, irgi vienu bal
su nutarė, Panamerikos konferen
cija, atstovavusi 21 Amerikos res
publiką, vienu balsu taip pat nu
tarė, kad užpuoliko karas yra 
tarptautinis nusikaltimas prieš 
žmonija.

J. A. V. turi gyvybinį interesą 
pripažinti dėsnį, kad sutartys ka
rui išvengti tūri juridinę ir poli
tinę reikšmę. Mes pasitikėjome 
Brnando-Kolloggo paktu ir ji pa
darėme mūsų politikos kertiniu 
akmeniu. Juo pasitikėdami, mes 
apleidome savo ginklavimąsi ir 
karo organizaciją. Ir kaip mes dą- 
bar gerai žinome, visi šio pakto 
pažeidimai, vis tiek, kur jie buvo, 
grėsė mūsų taikai. Tad užpuoli
mas tarptautinio bendradarbiavimo 
pagrindų neturi būti nieku kitu 
laikomas, kaip nusikaltimu prieš 
tarptautinę bendruomenę ir bau
džiamas. Mes siūlome todėl kelti 

šiuos kaltinimus, kad užpuolimo 
karas yra nusikaltimas, nes mo
dernioji tarptautinė teisė yra nu
sikračiusi pažiūros, kad, kas jį 
pradeda ar veda, eina teisėtu ke
liu. Šiuo būdų įstatymo galia gali 
būti mobilizuota taikos tarnybai.

Gražina Tulauskaitė

Tau sirdis dainuos
Kai žydės laukai tėvynės 
Traukinio languos. 
Lyg varpelis sidabrinis 
Tau širdis dainuos.

Kaip raudona tulpė lenksis 
Saulė po kaitros, 
Per gimtinės žengiant slenksti, 
Tau širdis dainuos.

Te kitų čia laukia uolos, 
Dairosi snieguos, 
O tenai, ir žvaigždei puolant. 
Tau širdis dainuos.

Nemunas ir Neris prie Kauno
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Pabaltės Kraštų Geografinė 
Būkle 

(Tęsinys)

II. Kulturgeografiniai Pabaltės 
bruožui

1. Istoriniai metmens. Beveik vi
same Baitiios baseine jau nuo 
seno gyvena mažos tautos: danai, 
švedai, suomiai, estai, latviai, lie
tuviai. Čia įsakmiau aptariamos 
tautos * apima rytinį Baltijos ba
seino dalį. Estai yra agrofiniška 
tauta, tuo tarpu lietuviai ir latviai 
sudaro savytą indoeuropiečių at
šaką — aisčius, arba baltus. Tiek 
agrofiniškos tautos, tiek aisčiai 
kaip rodo archeologiniai, kalbo
tyros ir istoriniai daviniai yra gy
venę, pirmaisiais mūsų eros am
žiais dar žymiai toliau į rytus. 
Agrofiniškų tautelių suomių, in- 
grų, votų, mordvų ir kt. gyventa 
net iki šiaurės Dvinos- (Severnaja 
Dvina), Suchonos, o aisčių iki 
Tvėrės, Rževo, Kalugos, — atseit 
iki Okos ir Sožės upių. Vakaruose 
aisčiai siekia beveik Vyslą, pie
tuose Būgą, Narevą. Pripetės ba
las. Tačiau amžių bėgy šių tautų 
plotai Siaurėjo; slavai iš rytų, 

pietryčių ir pietų, o germanai iš 
vakarų skverbėsi į jų žemes. Estų 
siena sustoja ant Narvos upės ir 
Peipsi — Pskovo ežerų, latviai at
sitraukia į vakarus nuo Velykaia 
upės lietuviai galutinai sustoja ant 
Baltijos ežeruoto kalvagubrio ir 
aukštutinio Nemuno. Nemuno ba
seinas ilgą laiką išbūna lietuviškų 
giminių įtakoje, tačiau vėliau ir 
Nemuno takoskyra pražengiama 
atskirtose rajonuose.

Istorinius laikus Pabaltės tautos 
išgyvena gana sunkius ir audrin
gus. Šie kraštai išgyvena kryžke
lėje tarp slavų ir germanų im
perialistinių grumtynių. Germanai 
nori sau užtikrinti platformą ry
tiniuose Baltijos jūros pakraš
čiuose, kad turėtų atvirus vartus į 
plačiąsias Rusijos erdves, iš kitos 
pusės rusai nori visu frontu pri
siartinti prie Baltijos jūros ir per 
jas, anot Petro Didžiojo, prasi- 
kirsti langą į Vakarų Europą. Pan
germanizmas ir panslavizmas, kad 
ir nevisuomet pasivadinęs šitais 

vardais Pabaltės erdVėje iškovojo 
titaniškas kovas, neretai šių kovų 
arena žiauriausiai nuniokodami.

Be to, Pabaltės erdvėje susi
tinka katalikybė, protestantižmas 
ir provoslavija. Rytų ir Vakarų 
pasauliai ir Pabaltės tautos išbūna 
buferiu į kurį ilgą laiką atsiremia 
tų dviejų pasaulių antogonizmas.

Nežiūrint audrų ir titaniškų kovų 
Pabaltės tautos išsilaiko nesumin
džiotos ir jšsaugo savo tautinį 
charakterį. Geriausi istoriniai at
siminimai pasilieka iš santykių su 
Švedija. Kai po ano, 1914—1918 
metų, karo Vilsono deklaracija 
įgalina tautas apsispręsti ir atsta
tyti savo nepriklausomas valsty
bes, Pabaltės tautos tą uždavinį 
atlieka. Jos sukuria savo atskiras, 
nepriklausomas valstybes, plačiai 
išvysto savo tautinį, kultūrinį ir 
ekonominį gyvenimą. Išplečiamas 
geras mokyklų tinklas, pravedama 
žemės reforma, — paskirstanti 
didesnius dvarus bežemiams ir 
mažažemiams, po karo audrų 
nuniokoti kraštai gana sparčiai 
atstatomi ir sparčiais žingsniais 
progresuojama.

Šių trijų valstybių vyksta gyvas 
tarptautinis bendradarbiavimas. 
Ypač šis bendradarbiavimas yra 
glaudus tarp čia minimų trijų val
stybių. 1934 m. rugsėjo mėn. 12

Nr. Valstybė' Plotas 2 km
Gyvent 
skaič.
1000

Tanku
mas

Žemės

Ariama

naudojimas %
Pievos
ir ga- Miškai

nykios

1. Estija 47.549 1.122 23,6 24,8 38,0 20,5
2. Latvija 65.791 1.900 29,8 33,2 25,2 26,6
3. Lietuva1) 62.539 3.200 48,4 493 20,5 18,7
4. Suomija 382.801 3.863 11,1 7.5 2,4 65,0
5. Danija 42.931 3.706 89,5 623 9,7 9,1
6. Švedija 448.953 6.310 14,0 9,1 2,7 54,0
7. Olandija 32.920 8 923 271,0 28,2 503 73 .
8. Belgija 30.506 8.092 281,0 33,5 233 18,4
9..Šveicarija 41.294 4.265 1033 123 40,7 21,8

10. Albanija 27.538 1.004 43,2 5,9 31,0 36,0
11. Arija 68.895 2.968 43,1 18,5 49,7 13
12. Norvegija 322.C81 2 952 8,6 2,8 ? 24,7
13. Rytprūsiai 52.731 3.394 — — — 63,2

1) Lietuvos plotas ir gyventojų ša ne tik Europos liliputines val- 
skaičius su Klaipėdos ir’ Vilniaus stybėles: Lichtenšteiną, Liuksen- 
sritimis. burgą, Andorą, Monako, San Ma-

Pabaltės valstybės ploto atžvil- rino, bet taip pat Albaniją, Belgi- 
giu, kaip matosi iš lentelės, prane- i ją, Olandiją, Šveicariją, Daniją.

Vienos kolonijos šokėjos

dieną sudaroma Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos santarvės sutartis gerų 
santykių puoselėjimui ir vieningam 
tarptautiniam bendradarbiavimui. 
1938 metais visos trys valstybės' 
pasiskelbia neutraliomis ir 19Z9 m. 
Pabaltės valstybių užsienių mini- 
sterių devintoje konferencijoje tas 
neutralumas dar kartą bendrai 
patvirtinamas.

2. Statistinė ir ekonominė ap
žvalga. Norint turėti pilnesnį vaiz
dą apie Pabaltės valstybes, tenka 
prisiminti kai kuriuos statistinius 
davinius. Daviniai daugumoje 
remiasi 1938 metų statistika.

Gyventojų skaičiaus atžvilgiu tik 
Lietuva praneša Airiją ir Norvegi
ją. Gyventojų tankumo atžvilgiu 
visos trys Pabaltės valstybės turi 
tarpinę vietą retai apgyventų Eu
ropos šiaurės valstybių ir tanki
ausiai apgyventų pramonės kraš
tų. Tas pats tenka pasakyti ir apie 
žemės naudojimą. Ir šiuo atžvilgiu 
Pabaltės kraštams tenka vidutinė 
vieta tarp miškingų šiaurės val
stybių ir tarp vidurinės Europos 
valstybių su gausesniu procentu 
ariamos žemės ir gausesnių pią 
voms ir ganykloms naudojamų 
plotų.

Dabar susipažinkime su Pabal
tės valstybių gyventoją tautiniu 
sąstatu pagal duomenis 1938 me
tus. Tautybių atžvilgiu Estijos gy
ventojus sudaro procentais: estai
— 88, rusai — 8,2, vokiečiai — 1,5; 
Latvijos: latviai — 75,5, rusai
— 12,0, žydai — 4,8, vokiečiai
— 3,2, lenkai — 2,5 lietuviai 1,2; 
Lietuvos: lietuviai — 81,0, žydai
— 7. vokiečiai — 4, lenkai — 3, 
rusai — 2,3, kitų 2,7.

Religijos atžvilgiu gyventojai 
skirstėsi: Estijoje protestantai 78,2, 
ortodoksai — 19,1; Latvijoje pro
testantai — 56,1, katalikai — 24,5, 
ortodoksai — 8.9, sentikiai — 5,5; 
Lietuvoje katalikai — 85,0, pro
testantai — 3,8, ortodoksai — 2,7. 
Kaip daviniai rodo Estijoįe ryš
kiai dominavo protestantai, Lietu
voje katalikai, Latvija sudarė dau
giau pereinamąjį kraštą.

(Bus daugiau)

Kelias i baudžiava |
Iš prof. Fr. A. Hayck vei

kalo „The Road to Serf
dom” paruošė dr. B. Kal
vaitis

(Tęsinys)
Giliausia šios padėties studija 

yra parašyta, Laikinojo Naciona
linio Ekonominio Komiteto (Ameri
koj), kuris tikriausiai negali būti 
kaltinamas liberaliniais palinkimais.• 
Komitetas yra priėjęs tokių išvadų: , 
.Efektingesnis didelių įmonių vei- I
kimas neįrodytas; pirmenybės, ku
rios galėtų būti, sugriovus konku
rencinę sistemą, nepasitvirtino . . . 
išvada, kad didelio masto pramonė 
neišvengiamai privestų prie kon
kurencijos panaikinimo, — nepri
imtina . . . Toliau tenka pastebėti, 
kad monopolis yra dažnai atsie
kiamas sąmoningu susitarimu ir 
yra skatinamas viešosios politikos. 
Jeigu šie susitarimai sugriaunami 
ir politika pakeičiama, tai konku
rencinė, sistema gali būti atsta
tyta“.

Kiekvienas kuris stebėjo, kaip 
monopolistai ieško valstybės pa
galbos, kad apimti savo kontrolėn 
viską* pilnumoj, mažai tegali abe

joti, kad šioj raidoj nieko nėra 
neiš.vengiamo. Jungtinėse valsty
bėse, protekcionistinė politika pa
dėjo išaugti monopoliams. Vokieti
joj kortelių sistema nuo 1878 metų

buvo sąmoningai ugdoma apgal
votos politikos. Šiame krašte, su 
valstybės pagalba pirmas didelis 
.moksliško planavimo“ eksperi
mentas ir „sąmoningas pramonės 
organizavimas" privedė prie su
kūrimo milžiniško monopolio.

Konkurencijos užslopinimas, tai 
buvo iš anksto apgalvotas politi
kos reikalas Vokietijoj, panaudotas 
to idealo tarnybai, kurį mes dabar 
vadiname planavimu.

Didelis pavojus glūdi dviejų ga
lingų grupių politikoj: organizuoto 
kapitalo ir organizuotos darbo jė
gos, kurie palaiko monopolistinę

davinių padėtį, mažai teabejoja, 
kad iš viršaus vadovaujama eko
nomiškai, privalo eiti diktatūros 
keliu; kad komplikuota sistema 
tarpusavyje surištu veiksmu tad 
tur būti vadovaujama specialistų 
štabo, turinčių vyriausio vado ga. 
lutino sprendimo, galią, kurio 
veiksmai negali būti pančiojami 
demokratinės procedūros. Pateisi
nimas, kurį mums siūlo planuo
tojai yra tas, kad šis autoritetinis 
vadovavimas lies ..tiktai" ekono
minius reikalus. Šitą užtikrinimą, 

■ paprastai seka sugestija, kad 
' nustojant laisvės mažiaus svar- 
I biuose mūsų gyvenimo reikaluose, 
mes įgausime daugiau laisvės sie
kiant aukštesnių vertybių.

Šiuo p agrindu, žmonės, kurie 
laiminasi politinės diktatūros idė- 

. jos, dažnai šaukiasi diktatūros 
ekonominiame gyvenime.

Jų naudojami argumentai, šau
kiasi mūsų geriausių instiktu. Jei 
planavimas ištikrųjų atpalaidoja 
mus nuo mažiau svarbių, rūpesčių 
ir padaro mūsų gyvenimą leng
vesnį, bei sudaro galimybių pa
sišvęsti aukštesniems tikslams, tai 
kas-gi norėtų nuo tokio idealo, at
sisakyti?

Visa nelaimė, kad grynai eko
nominiai reikalai, negali būti at
skirti, nuo kitų mūsų gyvenimo 
reikalų. Klaidingai vadinami „eko
nominiai motyvai", reiškia tiktai 
norą išnaudoti patogią progą. Jei 

Į mes siekiame pinigų, tai tą darome

pramonės organiziciją. Dabartinis 
monopolio išaugimas daugiausiai 
yra rezultatas apgalvoto bendra
darbiavimo organizuoto kapitalo 
ir organizuotos darbo jėgos. Pri
vilegijuotos darbo grupės pasinau-. 
doja monopolio pelnu, visuomenės 
sąskaiton, o ypatingai sąskaiton 
tos pramonės, kuri yra blogiau 
organizuota.

Tačiau nėra jokios priežasties ti
kėti, kad šis sąjūdis yra neišven
giamas.

Sąjūdis planavimo yra tik ap
galvoto veikimo rezultatas užin- 
tęresuotų ir turinčių galia asmenų.

Jokios išorinės aplinkybės mus 
prie to neverčia.

Ar planavimas gali mus atpalai- 
doti nuo rūpesčių?

Daugumas. platnuotojų, kurie 
rimtai apgalvojo praktišką jų už

todėl, kad pinigai sudaro didžiau
sias galimynes pasinaudoti mūsų 
pastangų vaisiais. Sykį uždirbome, 
mes esame laisvi juos sunaudoti 
— išleisti kaip norime.

Daugelis pinigų neapkenčia kai. 
po suvaržymo simbolio, kuris pa
rodo mums mūsų palyginimą ne
turtą dėl mažesnių pajamų. Iš 
tikrųjų gi pinigai yra vienas di
džiausiu laisvės įrankiu, kurį bet 
kada žmogus yra išradęs. Tai yra 
pinigai, kurie dabartinėj visuo
menėj ir neturtingiausiam žmogui 
sudaro didžiausias galimybes, 
daug didesnes galimybes, negu, 
kad prieš daugelį generacijų tu
rėjo turtingieji. u

Mes gęriau suprasime reikšmę, 
kokį patarnavimą atlieka pinigai, 
jei mes pasvarstysime, ką ištikrų
jų reikštų, jeigu vietoj „piniginio 
atlyginamo" principo, paimsime 
„nepiniginių arba ekonominių at
lyginimų" principą, kaip daugelis 
socialistų siūlo. Jei visi atlygini
mai būtų siūlomi ne pinigais, bet 
pav., viešu pagyrimu ar privilegi
ja; arba suteikimu galios ant kitų 
žmonių, ar geresnių butu ar mai
stu arba proga keliauti ar mokin
tis, formoj, tai tas reikštų, kad 
gavėjas tokio atlyginimo neturėtų 
galimybės pats rinktis. Kad tas 
kuris, tą atlyginimą mustatytų, tai 
nustatytų ne tik jo dydį, bet ir 
būdą, kaip tuo atlyginimų naudo
tis. Taigi, taip vadinama „ekono
minė laisvė", kurią mums 'pažada

planuotojai, tiksliai reikštų tai, 
kad mes būtumėm išlaisvinti nuo 
reikalo savo ekonominės proble
mos ir kad mums būtų paruoštas 
daug kartesnis likimas. Kadangi 
dėl modemškų gyvenimo sąlygų, 
beveik kiekviename reikale esame 
priklausomi nuo priemonių kurio
mis mus aprūpina kiti žmonės, tai 
ekonominis planavimas privestų 
prie tvarkymo viso mūsų gyveni
mo. ,

Vargu ar yra kuri nors gyveni
mo sritis, pradedant mūsų pirmi
niais reikalais, santykiuose su 
mūsų šeima bei draugais, darbo 
sąlygos bei mūsų liuoslaikio su
naudojimas, kurios planuotojai sa
vo kontrole neapimtų. Planuoto
jų galia kontroliuoti mūsų privatų 
gyvenimą, vargu būtų mažiau 
reikšminga ir tada, jeigu vartoto
jas turėtų laisvę išleisti savo pa
jamas, kaip jis nori, o pramonė 
Yis tiek būtų valdžios kontroliuo
jama.

Mūsų pasirinkimo laisvė konku
rencinėj sistemoj remiasi tuo fak
tu, kad jei vienas asmuo atsisako 
patenkinti mūsų norus, tai mes 
galime kreiptis į kitą. Jei turime 
reikalą su monopolistu; mes atsi
duriame jo malonėje. O valdžios 
įstaiga tvarkanti visą ekonominę 
sistemą, būtų galingiausias mono
polistas kokį tik galime įsivaiz
duoti.

(Bus daugiau)
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VALANDĖLĖ PAS MŪSŲ INTELEKTUALUS

KEMPTENE
(Tęsinys)

Jūsų korespondento užpultas 
Statybos Fak. Architektūros Skyr. 
docentas

dipl. inž. K. Kriščiukaitis
į pirmąjį klausimą taip atsakė.

— Pergyventos dvi -priešų oku
pacijos lietuviui atėmė pasitikė
jimą valdžios autoritetu, nes tos 
valdžios (labai dažnai neteisėti) 
įsakymai, kad nepakenkti gyvy- 
biniems Lietuvos interesams, turė
jo būti ir buvo gudriai apeinami. 
Valdžios įsakymų nebojimas tapo 
visiems suprantamu įpročiu. Todėl, 
nors ir demokratišku būdu išrinktų 
kolonijų vadovybių gerais norais 
paremti parėdymai dažnai lieka 
šauksmais tyruose.

Dėl istorinių aplinkybių, lietuviai 
nustojo tikėti amatų, bei verslų 
naudingumu. Buvo įsivyravusi 
nuomonė, kad tik tas ateityje bus 
„ponu“, kuris baigęs gimnaziją ar 
dvasinę seminariją taps valdininku 
ar kunigu. Ištikrųjų geras ama
tininkas yra daug savistovesnis už

valdininką, ir iš savo uždarbio jis 
su šeima visuomet pakenčiamai 
pragyvens.

Iš to aišku, kad kovoti su blo
gumais galima propaguojant ama
tus ne tik žodžiu, bet ir darbu — 
steigiant įvairius amatų kursus 
su gerai pasirinktu personalu — 
įvairių sričių specialistais. Žinoma, 
sunkumų, kuriuos reikia nugalėti 
yra daug, specialistų, instrukorių, 
patalpų, mokslo priemonių ir kt. 
trūkumai.

Iš mūsų tarpo šalintini blogumai 
— besaikis girtavimas ir azartinis 
kortavimas. Su pirmu kovojant 
reikia įsivęsti griežtą kontrolę 
konfiskuojant pasirodžiusią „pre
kę“ ir griežtai baudžiant „misi- 
vaišinančius“; prisiekusiems žalio 
stalo mėgėjams būtų patartina 
pamėginti lošimų, kurie kaip ir 
šachmatai lavina protą, pav. 
bridžą, vintą.

— Pokarinis Lietuvos ' miestų 
atstatymas yra problema, kuria 
mes privalėtume jau dabar svar

Alė Sidabraiiė

Argi turiu atsižadėti Tavęs?
Argi turiu atsižadėti Tavęs?
Tavęs mano didžioji vienintelė meilė?
Man sako: „Visur dangus žydras!“
O aš mąstau „Bet ne toks kaip Lietuvoje!“
Man sako: „Visur miškai žaliuoja“
O aš mąstau „Bet ne taip kaip Lietuvoje“ — 
Ir kur tik einu vis girdžiu Baltijos bangų ūžimą — 
Girdžiu panemuniais švilpaujančius Vėjus, 
Senojo Kauno žiburiai vaidenas man — 
Senojo Kauno kurs snaudžia įgulos pavėsyje.
Mintimi kopiu į Vytauto kalną —
Daugelį kartų kopiu aš į jį —
Ir ilgai žiūriu į žibantį miestą —
Nemuno juosta vingiuoja sidabru —
Vienas po kito gęsta žiburiai žemėje —
Bet dar skaisčiau spindi skliautų aksome dangaus žiburiai.
Virš įgulos kryžiaus pakyla mėnuo —
Jis ilgai kopia mėlyna marška ir pakyla net virš

Prisikėlimo kryžiaus —
Žiūriu į to kryžiaus juoduojantį siluetą,
Jis žegnoja mėnulį — ir girdžiu plazdančių vėjų 

paguodos žodžius:
Grįšite, grįšite aš Jums sakau! . . .
Širdis akimirkai sustoja plakusi iš džiaugsmo.

styti. Tamsta esi šios srities spe
cialistas. Prašyčiau kelių svarbių 
minčių ta linkme.

— Kempteno lietuv. kolonijos 
Spaudos Skyrius šiuo metu yra 
suruošęs eilę diskusiomų prane
šimų Lietuvos atstatymo klausi
mais. Ta medžiaga numatoma pa
tiekti „Žiburiams“.

— Teko išgirsti, kad Tamsta iš 
urbanizmo srities turi paruošęs 
darbą; musu skaitytojams būtų 
įdomu apie tai išgirsti.

— Tai Urbanizmo vadovėlis, ku
ris buvo rašomas nuo sunkaus fa
briko darbo atliekamu laiku. Jame 
yra trūkumų, bet esu pasiryžęs šį 
darbą baigti, turėdamas galvoje 
tokio vadovėlio reikalingumą Lie
tuvos miestų bei" miestelių atstcr- 
tymui.

Profesorių J. Šimoliūną
Jūsų korespondentas užtiko 'ei

lėje belaukiatį bendrabutyj maisto.
— Taip, Tamstos klausimai yra 

svarbūs ir atsakytini — tarė profe
sorius, bet šiuo metu aš nuo savo, 
vietos eilutėje nenorėčiau atsisa
kyti . . .

Žinoma, dėl vietos ir laiko buvo 
susitarta ir į pirmąjį klausimą pro
fesorius davė tokį tėviškai pamo
kantį atsakymą:

— Mūsų tautiečiai grįš tėvynėn 
ir bus pilnaverčiai valstybės atsta
tymo darbininkai tik tada, kai jie 
turėdami sveiką kūną ir sielą mo
kės atskirti blogą nuo gero. Ma- Kaunas, Laisvėsalėja
žiau tuštybės, daugiau artimo ger
bimo, padorumo ir pasišventimo 
visuomenės reikalams. Ne palaida 
filosofija ir tuščios kalbos, bet ap
galvotas sveika savikritika ir prak
tika pagrįstas gyvenimas turi stip
rinti kiekvieno valią. Tik save tin
kamai sutvarkę, drįskime kitiems 
statyti reikalavimus, kitus mo
kinti.

Visiems mums disciplinuotas 
laikymasis, vienybė ir susiklausy
mas yra privalomi.

Trumpai užsimindamas apie vi
sus pradėsiu nuo šeimos. Dabar
tinėse mūsų gyvenimo, sąlygose 
tėvų pareigos yra sunkios. Jie yra 
atsakingi už savo vaikus, ne tik 
prieš save, bet taip pat prieš vi
suomenę ir valstybę. Mes žinome, 
kokiose sunkiose sąlygose dirba 
mūsų mokyklos. Ar tai vaikų dar
želyje, pradinėj mokykloj ar gim
nazijoj, tarp tėvų ir mokytojų turi 
būti tamprūs ryšiai. Visa turi būti 

tam, kad šis svetur pra

leidžiamas laikas būtų tolimesnis 
žingsnis į jaunuolio tvirtos mora
lės ir gero elgesio susiformavimą.

Mūsų pareigūnams ir tiems, ku
rie dirbo ar dirbs valdininko dar
bą, turiu pasakyti svarbią seną 
tiesą: jie turi kiekvienu metu pri
siminti, kad jie yra visuomenės 
tarnai. Žinoma, ši pastaba visuo
menei nesuteikia teisės pareigūnus 
plūsti ir užgaulioti.

Rinkime iš tremtinių gyvenimo 
tik tai, kas yra gera. Naudokime 
laisvą laiką mokindamiesi amatų 
ir svetimų kalbą. Tik tuo būdu 
leisdami laiką, mes būsime pilna
verčiai mūsų tėvynės atstatymo 
darbininkai.

— Tamsta, p. profesoriau, Kemp- 
ieno Raud. Kryžiaus Skyr. Pirmi-

hofene ir kt; prisidedame prie 
mūsų tautiečių išrašymo iš ' be
laisvių stovyklų ir karo ligoninių. 
Iš surinktų aukų sušelpiami į var
gą patekusieji tautiečiai; lankomi 
ir įvairių švenčių proga apdovano
jami ligonys. Gavę laukiamų pa
šalpų iš užsienio manome veikimą 
išplėsti.

— Dar vienas klausimas, apie 
Tamstos mokslinį darbą.

— 1944 m., esant supkioms dar
bo sąlygoms, buvau paruošęs spau
dai mokslo darbą „Molio statyba". 
Tų metų lapkričio 27 d. naktį Frei- 
burgas buvo bombarduotas. Su vi
sais dokumentais, pinigais ir daik
tais, žuvo taip pat ir „Molio staty
bos", rankraštis. Šiuo metu esu 
skirtas UNRRA Universiteto Mūn-

ninkas. Ką skyrius veikia?
— Darbo turime. Padedame su

sirasti giminėms ir šeimų nariams; 
globojame ligonius Kemptene,Sont.

chene Statybos Konstrukcijų Ka
tedros profesoriumi. Ruošiuos nau
jam darbui, studijuoju anglų kalbą.

(Pabaiga)

Balys Gražulis

Gyvybes siuita
Į miesto koncertų salę susirinko 

rinktinai rimtos muzikos mėgėjai 
pasiklausyti pirmą kartą atliekamo 
jauno kompozitoriaus kūrinio, pa
vadinto „Gyvybės siuita". Siuita 
susidėjo iš trijų dalių: „Gyvybė 
ateina“, „Mirties šypsenos" ir 
„Gyvybęs triumfas", turinčių iš
reikšti gyvybės gaivališkumą, jos 
nebojimą vargo ir mirties, laidua- 
jantį žmonijos amžinumą. Turėjo 
tai būti himnas motinai — didvy- 
riškajai gyvybės nešėjai, kaip pa
reiškė pats kompozitorius jį aplan. 
kiusiems žurnalistams. Tai buvo 
iš viso pirmas jauno kompozito
riaus didesnis darbas, todėl dau
guma susirinkusiųjų, dar prieš 
prasidedant koncertui, dalinosi 
nuomonėmis, abejojo: ar kompozi
torius išlaikys šį sunkų, viešą eg
zaminą? Pasirinktoji tema, norint 
ka įtikinančiai muzikos garsais iš
reikšti, reikalavo iš autoriaus, ne
kalbant jau apie muzikinį talen
tą, didelio gyvenimo pažinimo, ne. 
paprasto įsijautimo, įvairiausių 
nuotaikų ir jausmų koncentraci
jos. O autorius "buvo jaunas, tad, 
suprantama kodėl, buvo daug iš 
anksto skeptiškai nusiteikusių. 
Miesto operos simfoninianl orke
strui dirigavo pats autorius, tai į

dar labiau didino susidomėjimą 
koncertu, nes tai buvo ir pirmas 
kompozitoriaus pasirodymas už 
dirigento pulto.
x Salė nekantravo, ūžė, kaip avi
lys. Tik du žmonės tylūs, nesižval. 
gydami sėdėjo pirmos eilės vidu
ry, tiek savo nuotaika, tiek išvaiz
da ryškiai iš visų išsiskirdami. 
Keistai atrodė šį jaunų darbinin
kų pora tarp puošnios, vakaro 
grabužiais minios. Jų apnešioti 
drabužiai kreipė į save kiekvieno 
akis, Atrodė, kad jie čia pateko 
tik per nesusipratimą. Vienas ki
tas net nusišaipė:

— Taip pat muzikos mėgėjai.
Bet taip tik iš tolo atrodė. Pasi

žiūrėjus iš arčiau, jų veiduose 
matėsi iškilminga rimtis, sumišusi 
su nekantrumu, rodančiu juos ži
nant ne į cirką atėjus.

Pagaliau uždanga pakilo. Kiek 
balsterėjęs, tačiau su džiugiu 
ryžtu akyse, kompozitorius nusi
lenkę klausytojams, maloniai šyp. 
telėjo darbininkų porai ir pakėlė 
lazdelę. Salė nutilo ir kritiškai se
kė lazdelės mostą. Pasigirdo tylūs 
pirmosios siuitos dalies garsai.

Kaip pavasarinio vėjelio dvelki
mas nuskrido per salę gaivūs, skai
drūs jpirmieji garsai. Pradžioje ne
drąsūs, baimingi, lyg besigėdiną 
klausančių žmonių, toliau drą
sesni, 'skambesni, pilni švelnios ši
limos, neišsakomos laimės, garsiai

nepasakojamos, — ryžtingi ir džiu
gūs. Netrukus pro juos pasigirdo 
silpnas, tačiau į širdį lendąs pa
slaptingas tuksenimas, lyg pakly
dusio keleivio prašymas įsileisti- 
garsas girdėtas ir naujas. Ne gar
sas, bet nematomos gyvybės pir
masis pulsas, jos pasireiškimas. 
Visi instrumentai sukluso, pritilo, 
lyg susirūpino, paskui nudžiugo 
ir atsargiai prasiliejo garsėjančia 
lopšinės gaida. Paslaptingasis gar
sas pritilo, lyg užmigo lopšinės 
liūliuojamas, pro ramią ir tvirtą 
gaidą prasikišo rūpesčio garsai. 
Bet neilgam, — juos užslopino 
naujo ryžto banga. Ji pakilo ir 
ramiai, drąsiai liejosi toliau. Vėl 
pasigirdo, bet jau stipresnis, pa
slaptingasis garsas, vėl sukluso 
visi garsai ir vėl rūpesčio gaida 
išlindo į prieki. Gyvybė pulso pla
kimas stiprėjo, didėjo rūpestis ir 
džiugesys. Paskui visi garsai pra
dėjo groti nekantrų laukimą, su
mišusį su baime ir pasiryžimu. Lau
kimas įsitempė, paslaptingasis gar
sas vis stiprėjo ir — staiga jis 
nuaidėjo per visą salę. Kartu su 
juo išaugo džiaugsmo ir baimės 
garsai. Viskas sumišo, susipynė, 
pasigirdo tylus smuiko dejavimas, 
ir pirmoji siuitos dalis pasibaigė.

Visa salė buvo pergyvenusi 
kažką artimą, girdėtą, pergiventą 
ar būsimą. Tai dar labiau sukaupė 
visų dėmesį, gal net baimingą rū
pestį, antrajai siuitos daliai.

I Antroji dalis prasidėjo visų gar
sų dejavimu. Dejavimas stiprėjo, 

Į pasigirdo už širdies griebiąs smui- 
, ko klyksmas, beviltiškas paslap
tingojo garso tuksenimas — sun
kūs tonai vis labiau temdė džiaugs
mo silpnus likučius. Jausti buvo 
gyvybės ir mirties kova. Protar
piais atrodė, kad laimės gyvybė, 
linksmiau užgrodavo instrumentai, 
pasigirsdavo aiškesnis gyvybės 
pulso plakimas, bet ir vėl gūdūs 
garsai nuslopindavo gyvybės pa
sireiškimą. Mirties šaltis pradėjo 
dvelkti salėje. Dar kartą buvo be. 
laiminti gyvybė, suriko smuikas, 
paslaptingasis garsas klyktelėjo 
pretenzingu kūdikio verksmu, iš 
karto nutilo dejavimas, skaidrūs 
tonau jau buvo besilieją, kai kartu 
su silpnėjančiu kūdikio verksmu, 
pradėjo šiurpu krėsti mirties me
lodija. Ji stiprėjo, nutildė visus 
kitus garsus ir viena, sunki ir šal
ta, įsiviešpatavo salėje. Net klau
sytojai pajuto gūdų laimėjusios 
mirties šaltį. Mirties melodija bai. 
gėsi antroji siuitos dalis. , 

Antrosios dalies prislėgti, klau
sytojai sėdėjo kaip 1 aidotuvėse. 
Atrodė, kad virš visų galvų išsi
tiesė grėsmingi mirties sparnai. Bu
vo graudu ir nejauku.

Trečioji siuitos dalis prasidėjo 
liūdnais laidotuvių maršo garsais, 
pro kuriuos prasiskverbdavo 
skausmingas smuiko verkimas. 
Pritilus maršui, pasigirdo skaidri,

lyg angelų choro giesmė. Ji sklai
dė užgulusį sunkumą, liejo ramy
bę ir viltį. Mirties šešėlis išnyko, 
paliko tik tyli, slogi melodija. 
Graudūs tonai silpo, užleido vietą 
ramiems, be jokios gyvybės ir rit
mo. Ir paskui, už to nykaus, be- 
ritmio merdėjimo, pradėjo plakti 
naujos gyvybės pulsas. Vos girdi
mas, bet įkyrus, neužslopinamas, 
augąs ir tildąs kitus garsus. In
strumentai tartum nusišypsojo, 
pasiryžo ir visais balsais pratrūko 
skambėti gaivalinga gaida. Visi 
pajuto nubudus naują gyvybę, 
paneigusia mirtįes baimę, ir galin. 
gai žengiančią į gyvenimą. Širdyse 
visiems palengvėjo, grįžo smagu
mas, ir salė lyg nušvito. Rodėsi 
pati saulė pažvelgė pro langa.

Siuita baigėsi gyvybės triumfo 
himnu.

Kompozitorius nusilenkė salei, 
orkestrui ir, apsvaigęs nuo pasi
sekimo, garsių aplodismentų lydi
mas, nulipo nuo estrados.

Tiek kritikai tiek eiliniai klausy
tojai buvo pritrenkti. Tai buvo 
kažkas didelio, nelaukto, vaizduo
tės neaprėpiamo. Jie pirmieji pa
matė ir išgirdo genijų jų akysd' 
nugalėjusį mirtį. Niekas neabejojo 
siuitos nemirtingutnu. Kritikai tik 
ginčijosi: ar tai tikrų išgyvenimų, 
ar vaizduotės kūrinys? Jaunas 
kompozitoriaus amžius buvo rim
čiausias pastarųjų argumentas. Ir
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Prof. S. Kolupaila.

A. a. Jurgis Elisonas — didysis gamtininkas ir mokslininkas
Mus pasiekė skaudi žinia, kad 

sausio 5 d. Wiesbadene mirė Jur
gis Elisonas. Tai — didelis mūsų 
gamtininkų šeimai nuostolis. Ve
lionis buvo žymus Lietuvos švietė
jas, visuomenės veikėjas, jautrus 
patriotas, bet kartu jis buvo labai 
kuklus žmogus, todėl platesnioji 
visuomenė nedaug žino apie ne
paprastus J. Elisono nuveiktus 
darbus, apie nepalyginamus nuo
pelnus Lietuvos mokslui, kurie 
niekad nebuvo tinkamai įvertinti.

Baigęs gamtos mokslus Rusijoje 
J. Elisonas pasirenka artimiausią- 
ją savo specialybę — gyvąją gam
tą — zoologiją. Jis pradeda dė
styti gamtos mokslus Panevėžio 
gimnazijoje, nuo jos įsikūrimo lai
svoje Lietuvoje. Tik dėsto jisai 
ypatingai — Lietuvos gamtą. 

pradžioje — be vadovėlių, ne tik 
todėl, kad jų nebuvo, bet ir todėl, 
kad apie Lietuvos gamtą tebuvo 
šį tą rašę tik svetimieji. Tad gam
tos mokytojas pradeda pats tirti 
Lietuvos gamtą — iš knygų, žur
nalų, raštų, žmonių patyrimų ir pa
davimų, net is... mokinių. Patrau
kęs jaunimą savo neišsemiamu 
entuziazmu, mokytojas ruošia 
anketas, pratina rinkti žinias pas 
kaimo žmones, sudeda visą tai į 
kartotekas, krauna vertingą moks
lui žaliavą.

Prieš 25 metus mokslininkų Lie
tuvoje. buvo nedaug. Prof. K. 
Būga rinko medžiagą Lietuvių kal
bos žodymui, Elisonas siunčia 
tūkstančius jo mokinių surinkti sa
vo apylinkėse žodžių, vietovardžių, 
pavardžių ir kt. Terminologijos 

komisija tvarko naujų terminų rei
kalą, Elisonas surenka eibę gyvos 
kalbos žodžių, kurie pasirodo 
neblogesni už kaltinius, tarp kitų, 
jis buvo paskelbęs dailydžių ama
to terminų santvarką.

J. Elisonas pastebi spaudoje 
straipsnius ir žinutes jam rupi
mais klausimais. Jis pradeda 
rinkti laikraščių iškarpas. Kruopš
čiai peržiūrėdamas visą Lietuvos 
spaudą (dienraščius, savaitraščius, 
įvairius žurnalus, visą provincijos 
spaudą), jis — karpė visa, kas bent 
kiek lietė gamtą, ypač zoologiją. 
Iškarpas jis lipino į knygas su tuš
čiais lapais, pažymėdamas leidinio 
vardą, numerį ir datą; tas knygas 
jis darė iš pigaus (vyniojamojo) 
popierio, Kai straipsnis buvo iil- 
pęs abiejuose laikraščio puslapi

uose, o jo teturėta vienas egzemp- 
lioris, ekonomijos sumetimais 
iškarpomas .langas“, pro kurį ga
lima skaityti vieną ir kitą pusę. 
Knygos buvo surušiuotos pagal 
turini, pav. kiekvienas gyvis turė
jo jam paskirtą atskirą tomą, to
kių tomų susidarė ištisos eilės 
lentynose. Kai Lietuvoje pagausė
jo leidinių ir knygų, darbas pasi
darė labai didelis, na — ir nepi
gus. J. Elisonas juokais skundėsi. 
Leidėjai mane ubagu padarys!

Užtat laikraščių iškarpa „enci
klopedija“ pasidarė tikra turtų 
kasykla! Pasitaikydavo, žinoma, 
nerimtų ar netikslių duomenų, bet 
jie skęsdavo tarp daugybės ir 
įdomiausių informacijų, nuotrupų, 
nuotykių, kartais pasakų ar pada
vimų ... Iš tokio šaltinio jau buyo 
galima semtis medžiagos savajai 
zoologijai kurti.

Iš gamtos mokytojas pradeda 
naują darbo barą — mokslo po- 
puliarizaeiią. Jis rašo straipsnius 
apie Lietuvos gamtą, jos praeitį 
ir dabartį, įvairiuose žurnaluose, 
daugiausia „Kosme“ ir „Gamtos 
Drauge“. Tilpo jo darbų dar „Gim
tajame Krašte“, Žemės ūkio Aka
demijos Metraščiuose, „Mūsų Gi
riose^ „Gamtoje", ir kitur. Visi tie 
straipsniai dokumentuoti, aiškiai 
ir įdomiai parašyti, dažnai iliu
struoti; juos mėgo skaitytojai, ypač 
jaunimas. Mokykloms J. Elisonas 
išleido rimtą Zoologijos vadovėlį.

Lietuva buvo labai neturtinga 
bibliotekomis ir čia J. Elisonas 
pasižymėjo nepaprasta ekspansija, 
lankydamas dvarus, senus namus, 
klebonijas — ir vis ieškodamas 
senų knygų. Taip jis rado daug 
vertingų ir retų leidinių, kuriais 
gausiai apdovanodavo V. D. Uni
versiteto ir kitas bibliotekas. 
Viename Panevėžio remontuoja
mame name po linoleumu buvo 
raštas vienos įstaigos archyvas, 
raštas vienos įstaigos archyvas; 
ji tuoj surado ir „pritaikė“ mūsų 
senėnų mėgėjas. Nuvykęs į D. 
bažnytkaimį J. Elisonas įkopė į 
bažnyčios varpinę ir ten surado 
didelį lobyną — ištisą biblioteką. 
Skai jis pasiūlę klebonui paaukoti 
Kai jis pasiusė knygas Universiteto 
bibliotekai, tas supyko dėl tokio 
„šeimininkavimo" svetimame ūky
je, bet vis dėlto knygas iš varpinės 
padėjo į tinkamą vietą.

' Panevėžio muziejus — surinktas 
ir sutvarkytas daugiausia J. Elir 
šono pastangomis.

Velionis buvo perdaug kuklus 
vis stengdavosi pasilikti šešėlyje. 
Jis buvo renkamas į Kauno bei 
Vilniaus universitetus, į Žemės 
Ūkio Akademiją Dotnuvoje, kurį 
laiką ten dėstė, bet vis pasitrauk
davo į savo Panevėžį, į ramesnę 
darbo aplinką. 1941 metais, kai 
organizavosi Lietuvos Mokslo Aka
demija, buvo norima jį kviesti į 
talką, bet,... tuo metu jis jau 
buvo kalėjime.

1944 metais pavyko gauti lei
dimą atgaivinti „Kosmui“. J. Eli
sonas atsiuntė redaktoriui kelioli- 
ką kilogramų savo rankraščių. 
Pirmas straipsnis — apie meškas 
Lietuvoje — taip ir paliko surink
tas spaustuvėje.

Dar apie Kalėdas J. Elisonas, 
sunkiai susirgęs, norėjo greičiau 
pasveikti ir imiis darbo stei
giamame Pabaltijos Universitete. 
Ir štai jo nebeturime.

Nepaprastu dvasios savybių žmo
gus, begalinio našumo darbinin
kas, didysis savo tėvynės ir jos 
gamtos entuziastas ir patriotas, — 
jis paliks gyvas savo darbuose, 
savo knygose, savo mokiniuose. 
Gal iš jo mokslinio ir visuomeni
nio palikimo išaugs kitas panašus 
gamtininkas. Tačiau tokie žmonės, 
kaip a. a. Jurgis Elisonas, gimsta 
tik kartą per šimtmetįl

Busimoji laisvoji Lietuva tinka
miausiai pagerbs vėlioniės atmintį 
išleisdama jo paliktus mokslo 
darbus.

Alė Nakaitė

Parvesk
Mano meilė ir mano jaunystė 
skleidės rūtom, žydėjo tenai — 
Ar galėčiau svetur aš nuvysti, 
kai pakils iš daigų jurginai?
Ar galėčiau svetur aš nuvysti-----
Mano meilė, svajonės tenai —

Nepalik manęs amžiais klajoti, 
kur žydėjo širdis, vėl parvesk — — 
kur sukaustytoj žemėje tūno 
mūsų viltys, gyvybė ir mes — 
Nepalik amžinuoju klajūnu, 
kur žydėjo širdis, vėl parvesk-----

jie stebėjosi jo vaizduotės turtin
gumu.

Tačiau tai nebuvo vaizduotės, 
kaip dar tą vakarą paaiškėjo kom
pozitoriaus garbei suruoštame rau
te, o tikrų išgyvenimų kūrinys. 
Tai liudijo ir raute buvusi ana, 
prieš koncertą kreipusi į save 
akis, darbininkų pora. Abiejų dar. 
bininkų ir kompozitoriaus su žmo
na pasipasakojimai dar kartą pat
virtino seną tiesą: kad tik tas, kas 
išgyventa, kas kurta širdimi, kalba 
širdims.

Man atrodė, kad šių žmonių iš
gyvenimai verti mažos apysakai
tės, kurią ir parašiau. Manau, kad 
jie verti ir skaitytojų dėmesio.

Jaunas kompozitorius, miesto 
teatro pianistas Saugūnas po ve
dybų apsigyveno su savo žmona 
dailininke miesto pakraštyje, ma
žoje trobelėje. Aplinkiniai jauno
sios poros kaimynai daugumoje 
buvo darbininkų ar smulkių tar
nautojų šeimos. Bobų rietenos, 
girtų vyrų peštynės buvo dažnas 
priemiesčio vaizdas. Kaimynišku, 
tikra žodžio prasme, ryšių palai
kyti nebuvo su kuo. Didžiulis dva
sinis skirtumas atidalino jaunąją 
menininkų porą nuo juos supan
čių žmonių. Užsidarę kukliame bu. 
telyje, laimingi savo meile, Sau- 
gūnai net džiaugėsi, kad nereikia 
pas nieką lankytis ir bet ką pri
iminėti. Pagaliau, tam net ir laiko 

nebuvo. Ilgą dienos dalį, o dažnai 
ir ištisus vakarus, Saugūnas pra
leisdavo teatre, žmona gi buvo 
užsiėmusi tapybos darbais ir namų 
ruoša, o trumpomis laisvalaikio 
valandomis jie nesuspėdavo at
sidžiaugti vienas kitu. Jų meilė 
buvo tiek nepasotinama, kad Sau
gūnas nerasdavo laiko net prie 
pianino prisėsti. Prabėgomis jis 
komponavo tik trumpučius, men
kaverčius gabaliukus, neduodan
čius jam nei pinigų, nei garso. 
Daug kartų jis bandė susikaupti, 
nusipurtyti meilės burtus ir imtis 
rimto darbo, bet viską tik pradė
davo.

— Neturiu įkvėpimo, nėra už 
ko užsikabinti, — matydamas sa
vo taltentą merdint skųsdavosi 
pats-sau Saugūnas ir blaškėsi nuo 
temos prie temos/

Po kurio laiko Saugūnas įsikal
bėjo sau neturįs gabumų, numojo 
ranka į komponavimą ir pradėjo 
gyventi tik žmonai. O žmonai už
teko jo ir tokio — nežymaus tea
tro pianisto.

Saugūnienė taip pat nesiveržė į 
meno aukštumas. Tapė daugiau 
savo malonumui, negu garsui. Pa
ti jautėsi, ir vyrui sakė, esanti 
skirta šeimai, o ne meno pasau
liui. Tačiau artėjant rudens dailės 
parodai panoro ir ji joje dalyvau
ti. Be ankstyvesnių darbų ji no
rėjo parodyti ir ką nors nau
ją artimą sau ir žiūrovams. 

Savo jausmų įtakoje sustojo 
ties meilės siužetu. Norėjo nu. 
tapyti moterį pražydusią meile, 
laimingą ir mylimą.

Ilgai ieškojusi modelio, viena 
rytą Saugūnienė, eidama į turgų, 
sutiko jauną moterį, beveik mer
gaitę, žydinčiu veidu ir laimingo
mis akmis. Tokią, kokią vaizdavo
si savo kūrinyje Saugūnienė. Už
kalbinta ji nustebo, vos suvokė 
ko iš jos norima, ir tik po ilgo 
įtikinėjimo prižadėjo * pasitarti su 
vyru.

Kitą dieną ji atėjo pranešti, kad 
vyras džiaugsmingai sutikęs, jog 
ji būsianti nupiešta. Moterys susi
tarė dėl laiko, ir darbas prasidėjo.

Pozuotoja pasirodė esanti ma
loni moteris: ne plepi, atvira ir 
jautrios sielos būtybė. Saugūnienė 
susižavėjo ir kaip modeliu, ir kaip 
žmogumi. Abidvi moterys buvo 
nesenai, beveik vienu laiku, ište
kėjusios, įsimylėjusios ir mylimos, 
tad, nežiūrint išsilavinimo skirtu
mo, greitai susidraugavo.

Kartą, Saugūnienei vaizdingai 
nupasakojus savo kūrinio idėja, 
pozuotoja visa nušvitusi sušuko:

— Juk aš tokia ir esu! Laimin
gesnės moters už mane tikrai nėra 
pasaulyje. Aš taip jį myliu, tiesiog 
kaip nežinia ką.

— O ar jis to tikrai vertas? — 
prisiminusi dažnus girtų darbinin
ku šūkavimus, paklausė Saugū- 

1 nienė.

— Žinoma. Jis taip manim rūpi
nas, toks geras ... — skubėjo at
sakyti pozuotoja. — Jis taip pasi
keitė mums apsivedus, kad dar nė 
karto neparėjo išgėręs. O anksčiau 
gerdavo, ir draugų nekokių turė
jo... Kiti man sakė, kad pražūsiu 
už jo tekėdama. Bet aš nežiūrėjau, 
labai buvau įsimylėjusi...

— Štai ką daro meilė! — džiū
gavo Saugūnienė.

— Tik pamanykit, ponia, — tęsė 
pozuotoja, — jis. man net dirbti 
neleidžia. Ko nedariau, kiek ne
kalbėjau, vistiek turėjau išeiti iš 
fabriko. O dar juk anksti. Bet jis 
sako, kad darbas man galįs pa
kenkti tokiam padėjime.

Tik dabar Saugūnienė pastebėjo 
nežymiai papilnėjusį pozuotojos 
liemenį.

— Ar senai? — paklausė.
— Keturi mėnesiai, — atsakė 

pozuotoja. — Bet aš sdar sunku
mo nejaučiu, galėčiau dirbti.

Ji papasakojo, kaip vyras pami
šėliškai džiaugėsi turėsiąs sūnų, 
kuriam jau dabar turįs vardą iš
rinkęs. Kaip ją lepinąs, saugojąs, 
kad ko nors sunkesnio nepakeltų, 
kad neatsitiktų nelaimė. Kaip bai. 
minasi dėl jos pačios sveikatos ir 
būsimų sunkumų.

Per kiekvieną atsilankymą ji tik 
apie tai ir tekalbėjo. Džiaugėsi, 
kad laukiamasis turėsiąs būti ne
paprastai diktas, jei jau dabar 

taip garsiai beldžiasi. Juokdamosi 
pasakojo, kaip vyras naktį klau
sosi kiekvieno busimojo sūnaus 
krustelėjimo, ir kiek visokiausių 
patarimų jai pas bobas yra prisi
rinkęs.

Tie pasakojimai užkrėtė laukimu 
ir Saugūnienę. Ir joje išaugo jau 
senai nubudęs motinystės instiktas. 
Jis sulaužė vyro užsispyrimą pa
laukti geresnių laikų, užslopino 
laukiančių vargų ir nepriteklių 
baimę, įžiebė naują gyvybę.

Vienoda padėtis dar labiau 
suartino moteris. Ir paveikslą už
baigus pozuotoja užbėgdavo mi
nutėlę pakalbėti su Saugūnienė. 
Kelis kartus buvo pas ją ir Sau
gūnienė. Tik vyrai buvo ne
pažįstami, nors vienas apie kita 
žinojo beveik viską ir su žmono
mis pasipažino.

Saugūnas buvo net ir labai 
paslaugus vyras, bet žmona kiek
viena proga jį vis erzino, kad Kū
kalis — pozuotojos vyras — da
bar taip pasielgtų, tokiu atveju 
taip pasakytų, o kartą, einant gat
ve, parodė Kūkalį atsargiai ve
dantį savo žmoną tarp purvo 
klanų ir pasakė juokdamosi:

— Mokykis iš pono Kūkalio, 
kaip reikia vaikščioti su apsunku
sia žmona, netrukus juk turėsim 
dažniau pasivaikščioti.

(Bus daugiau)
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Musu rašytoju suvažiavimas
Lietuvos rašytojai, jau pusantro 

meto būdami išblaškyti po visą 
Vokietiją, neturėjo progos dides
niame susibūrime drauge susieiti 
ir savų reikalų aptarti. O tų rei
kalų ir gana svarbių atsirado ne
maža. Svarbesnieji dalykai buvo 
šie:

1. atgaivinti ir pagyvinti Lietuvių 
Rašytojų Draugijos veiklą,

2. sujungti jaunesnuosius rašyto
jus bendran kolektyvan,

3. susirišti su pasaulio rašyto
jais,

4. panagrinėti profesinius ir or
ganizacinius reikalus.

Suvažiavimas įvyko sausio mėn. 
25 ir 25 dienomis Tiibingene. Dėl 
šio suvažiavimo įvykdimo jr jo 
sklandaus pravedimo didelė garbė 
ir visų rašytojų nuoširdi padėka 
priklauso Tiibingeno rašytojams ir 
abiems lietuvių komitetams. Visa 
tai buvo padaryta jų iniciatyva ir 
pastangomis. Sis sumanymas rei
kia laikyti visu šimtu procentų 
pavykęs. Suvažiavime dalyvavo 50 
rašytojų, vadinasi apie 80%. Dviejų 
darbo dienų visai neužteko ben
driems reikalams aptarti ir su ko
legomis po ilgo nesimatymo glau
desnį kontaktą sudaryti.

At. Kairys

Gerves ir laime
Skrenda gervės aukštai, skrenda, 

klykia.
Skrenda laimė kartu ...
Čia ruduo, čia žiema, čia Velykos — 
Sukas gervės ratu ...

Leidžias gervės į balą, į pelkę, 
Leidžias laimė kartu ...
Iš likimo akių šaltis dvelkia — 
Širdyje tulžies kartį juntu.

Gervės krykščia, ir maudos, ir 
nardo,

Tik nėra mano laimės kartu ...
Vis menu, vis šaukiu vieną vardą — 
.Lietuva', mano laime, kur Tu?

Suvažiavimas gavo sveikinimų 
raštu ir žodžiu. Sveikino ir lai
kraščių vardu .Žiburių“ redak. 
atstovas.

Svarbiausiu pirmos dienos punk
tu reikia laikyti prof. J. Brazaičio 
paskaitą, tema „Mūsų rašytojas 
tremtyje“. Prelegentas nuosekliai, 
vaizdingai paremdamas faktais iš
kėlė gana nemalonų reiškinį, bū
tent, kad mūsų rašytojas tremtyje 
nedaro pažangos. Jis neina gilyn 
ir platyn, nesireiškia tematikos ir 
formos naujumu, ekspresija, bet 
seklėja, siaurėja ir net kartojasi, 
tik daug silpniau. Anot prelegento, 
jau aiškiai matomi taikomosios 
poezijos reiškiniai. Išvada aiški: 
reikia susirūpinti, daugau susi
kaupti ir grieščiau suimti save į 
rankas.

Tą pat dieną buvo literatūros 
popietė. Joje savo kūriniais pasi
rodė svečiai rašytojai. Poezijai at
stovavo: J. Mikuckis, A. Sidabraitė, 
K. Bradūnas, G. Tulauskaitė, B. 
Rutkūnas, K. Grigaitytė, L. Žitke
vičius, V. Prosčiūnaitė, B. Braz
džionis; prozai — J. Švaistas, St. 
Būdavas, A. Škėma ir St. Zobars- 
kas. Buvo paįvairinta ir muzikos 
dalykėliais: solo fortepijonu pas
kambino S. Leonienė, padainavo 
op. solistė A. Dičiūtė Tiibingeno 
visuomenė šia popietę sutiko la
bai šiltai.

Antrą dieną didelio įspūdžio pa
darė prof. St. Ylos paskaita. Tos 
paskaitos leitmotyvas— kančia ir 
meilė. Prelegentas ilgą laiką buvo 
kalinamas ir kakinamas nacių 
Štuthofo KZ. Jo paskaita ir su
darė visų tų išgyvenimų sintezę. 
Svarbiausioji išvada, kad kančia 
gali pakelti tik drąsūs, ryžtingi ir 
didžios dvasios žmonės, visai ne
pakelia kančios vadinamieji ka
ringieji, fiziškai brutalūs ir grubūs. 
Kančios akivaizdoje jie veikiai pa
lūžta, pasiduoda budelių norams ir 
tampa jų įrankiais, kad kitus sa
distiškai kankintų ir provokuotų.

Bernardas Brazdžionis savo 
paskaitoje išryškino tą negirdėtą 
tragizmą, kuris palietė mūsų tau-

Lietuvos bažnytkaimy.Paulius Augius Augustina vičius

tą ir intelektualus. Jukjyekad isto
rijoje nebuvo girdėta, kad kurią 
nors tautą būtų ištikusi tokia ne
laimė, kada toks didelis jos 
rašytojų skaičius atsidurtų trem
tyje.

Svarstant savo organizacinius 
reikalus, buvo išrinkta Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugijos val
dyba ir revizijos komisija. Valdyba 
sudaro pirm. St. Santvaras, vice- 
pirm. Vacį. Biržiška, sekr. P. An
driušis, iždin. B. Brazdžionis ir 
narys St. Zobarskas. Revizijos 
komisija: J. Mikuckis, St. Būdavas 
ir St. Vykintas.

Nutarta išleisti rašytojų almana
chas, kuriame savo kūriniais daly
vauja visi esą Vokietijoj rašytojai. 
Almanachas norima kuo greičiau 
išleisti, todėl visi rašytojai, kurie 
dar neatsiuntė almanachui, pra
šomi skubiausiai siųsti St. Sant- 

varo vardu (Tiibingen, Hechinger- 
str. 32, arba Lustnauertor 4 Lietu
vių komitetas) savo kūrinius ir 
foto.

Miinchene išeiną „Aidai" pa
siūlyta paversti kultūros ir meno 
žurnalu. Jų redaktorius Kazys 
Bradūnas kreipėsi į rašytojus, 
prašydamas paremti ir siųsti savo 
kūrinius. Už įdėtus dalykus bus 
mokamas honoraras.

J.A.V. šiuo metu išeina du lietu
vių kultūros ir meno žurnalai. „Lie
tuva“ redaguoja J. Tysliavas ir 
„Naujoji Aušra“, redaguojama 
Vaičiulaičio. Abu šių žurnalų 
redaktoriai kreipiasi į mūsų rašy
tojus ir prašo paremti juos kūrini
ais. Honoraras mokamas. Tar
pininkauti apsiėmė St. Santvaras.

Rašytojai, baigdami savo dar
botvarkę, suredagavo sveikinimus 
vyriausioms mūsų organizacijų 

vadovybėms Vokietijoje ir už
sienyje. Taip pat pasveikino mūsų 
rašytojus, esančius kitose valsty
bėse ir šalyse. Ta pat proga sure
daguotas atsišaukimas į demo
kratinio pasaulio rašytojus.

Antrosios dienos vakare maloniu 
sutapimu rašytojai gavo progos 
pasiklausyti „Čiurlionio" vardo 
ansamblio koncertą. Tai buvo 
šimtasis atseit — jubilėjinis, šio 
ansamblio, Mikulsio vadovaujamo, 
pasirodymas. Didžiulė Schiller- 
Muzeum salė buvo pilna rinktinės 
publikos. Rinkosi į šį koncertą ne 
tik lietuviai, bet labai daug sve
timtaučių. Visiems paliko geriausio 
įspūdžio.

Po koncerto tiek rašytojai, tiek 
čiurlioniečiai jaukiai praleido va
karą pobūvyje, kurį surengė Wiir- 
tembergo Ap. V-bair L. S. Tii
bingeno Sk. V-ba. J.B.

Feljetonas A. Mankunas

D. P.
Mūsų diena

Saulė pakilo, ir spindulys, lai
piojęs siena, pagaliau pradėjo 
kristi toliau kampu, kad ėmė baks
noti šnarpiančiam pedagogui tie
siai į akį. Žmogutis pradėjo niur
nėti, raukyti nosį, ūsą kraipyt ir 
pagaliau pramerkė akį. Pramerkė 
akį, pasiraivė ir staiga prasižiojo 
tokiam pagrindiniam nusižiova- 
vimui, kad viso, galima sakyti, pe
dagogo vietoj liko tik platus kra
teris, iš kurio tvoskė oro banga, 
kad net ant spintos sukabinėtos 
moterų suknelės suplasdėjo. Tai 
palydėjo toks balselis, kad valsty
bininko žmona pašoko iš miego, 
lyg adata bakstelia.

— Vajel Kas čia?... Aliar
mas?! ...

— Dovanokite, poniute, — teisi
nosi susigėdęs pedagogas, kad 
nusižiovaudamas poniai saidų mie- 
gutį taip anksti sutrukdžiau. La
bas rytelis! Kaip gerai miegojot?

— Jūs tikrai mano savo žiova- 
vimu priepuolį įvarysit. Gal nuo 
to ir sapnuoti taip dažnai pradė
jau, — ne visai patenkinta, pati 
žiovaudama sako ponia.

— O ką gi sapnavote, ponia? — 
susidomi tuo pat metu prabudusi 
inžinieriaus žmona. — Aš tai la
bai navatną sapną susapnavau. 
Rodos, parvežė į stovyklą sunk
vežimį suknelių. Nuėjau ir aš pa

prašyti. Sako, imk kiek panėši. 
Aš nešu, o čia krinta, o būrys mo
terų stvarsto... Kažin, ką tai 
reiškia?

— O aš, ponia, sapnavau, kad 
nuėjau maudytis. Įlipau vonion, o 
gi žiūriu, kad maudausi riebaluose. 
Iš pradžios ko neapsiverkiau. Rie
balai kaip auksas, o čia, gali sa
kyti, užpaškudyti. Bet paskui 
nusiraminau. Pagalvojau, kad jei 
jau ir maudytis riebaluose galima, 
tai jų nepritrūks — pasakoja val
stybininko žmona.

— Tai dar ponia nepraktiška, — 
nusprendžia inžinierienė. — Jau aš 
tai taip nepatikčiau visos vonios 
riebalų. Jei sau ir netinka, tai gali
ma parduoti — juk ant jų nepara
šyta, kad jie užpaškudyti.

— O, jolki polki? — sušuko net 
atsisėsdamas valstybininkas. — 
Per jūsų čia klegesį, ponios, aš 
nė žąsies nespėjau suvalgyti. Da
bar tik ką buvau Lietuvoje. Ten 
kaip ir 1933 m. įvestos kortelės 
žąsims pirkti. Ir man lygiai 24 teko. 
Bet per jus nespėjau nė para
gauti. Pirmąją virėja tik iškepė, 
padėjo ant stalo, atsipioviau šlau
nelę ir jau žiojausi kasti, o čia jūs 
man savo riksmu ir sutrukdėt. 
Šimts pypkių ir devyni cibukai! 
Juk jau gal metai, kai žąsienos 

j nevalgiau...

Kol kiti aiškinasi sapnus, peda
gogas, susivyniojęs į antklodę, 
sėdi pakabinęs basas kojas per 
lovos kraštą ir, nuleidęs snapą,

rūpestingai krapštinėja pakaušį. 
Jis sunkioj situacijoj. Dėl kėdžių 
stokos gyventojai, eidami gulti, 
keliese sumeta savo drabužius 
ant vienos kėdės. Pereitą vakarą 
jo apdaras nelaimei pateko po 
inžinierienes garderobą. Dabar jis 
norėtų rengtis, bet varžosi pradėti 
knaisiotis svetimos žmonos įvairios 
formos ir paskirties apdaro gaba
luose pražuvusių savo kelinių. 
Laimei inžinierienė pasitraukusi 
kėdę, susirenka avo nuosavybę 
ir, pradariusi šalia stovinčios spin
tos duris, iš lovos vienu šuoliu 
atsiduria spintoje. Mat, vienas 
spintos skyrius paliktas moterų 
rytinės ruošos reikalams. Vakarais 
tas klausimas neaktualus — 
užtenka išjungti šviesą, ir gali 
kiekvienas be jokio varžymosi, 
išsinėręs iš dieninės šarvuotės, 
užsimaskuoti savo lovoje, bet ryto 
šviesoj tas reikalas yra žymiai 
painesnis, todėl moterų reikalams 
teko rezervuoti vieną spintos sky
rių. Vyrai šiuo atveju tenkinasi 
mažesniu dalyku: užsimetę ant pe
čių antklodes ir nusigrįžę į kam
putį, sukrinta į kelines.

Pagaliau publika, kaip sakoma, 
su kaklaraiščiais, bet ji varoma 
vėl kraustytis ant lovų arba ne- 
šintis per duris. Moteriškosios 
imasi tvarkyti kambarį, bet tai 
įmanoma tik tuomet, kai visa 
„įgula" iškrinka per duris arba 
sulipa į lovas. Kitaip jos yra pil
nas visas grindų plotas, o ponios 
neturi tiek kantrybės šlavinėti 
atskirai aplink kiekvieną tame

tuot, kiek galima tau įpilti, kad 
dar per kraštus nebėgtų, neturė
jome.

Pasirodo, kad valytojas yra 
svetys iš kitos stovyklos, atvykęs 
aplankyti pažįstamų. Vakar jį po
licija nutvėrė ne paskirtam rei
kalui naudojant prausyklos kri
auklę. Per naktį palaikę da- 
buoklėje, šiandien atvarė „nutrin
ti savo buvimo pėdsakus". O jį 
saugoti išdaigininkas likimas lėmė 
vakarykščiam io vaišintojui, mat 
šiandien jo tarnybos diena. Vyras 
bandė nuo tos pareigos atsisakyti, 
bet viršininkas apie tai nenorėjo 
nė girdėti. Jo galva, mūsų sąly
gose negalima esą atsižvelgdinėti 
į tokius asmeniškumus, nes tuo
met iš viso neįmanoma būtų eiti 
bet kokias pareigas, kadangi visi 
esame to paties koridoriaus gy
ventojai, visi pažįstami ir tokių ne
patogumų atlikti tarnybines pa
reigas gali būti labai daug.

Kai valstybininkas pasisuka at
gal eiti, triukšmingai ligi galo atsi
veria vieno kambario durys pro 
kurias šaukdamas iššoksią susi
jaudinęs žmogutis. Ten, matyt, pra
sidėjo kova dėl erdvės.

Pro atviras duris matyti, kad 
kambarys pertvertas trejetų greta 
sustatytų spintų. Likęs kambary 
gyventojas tvirtina, jog šaukianty
sis jo kaimynas spintas įstūmęs į 
jo teritoriją, sumažindamas jo val
domą plotą, ir nori spintas nu
stumti į seną jų vietą. Jo oponen
tas tvirtina priešingai: spintos

plote pastatytą koją. Kai prasideda 
kambario valymas, jautiesi žmo
gus lyg audringoj jūroj, laivui su
dužus, — viena „banga“ nuo pa
langės nubloškia įvairius kraustu- 
lius, maišus, dėžes, dubenis ir 
drabužių jovalą ligi pat durų, o 
kai palangė jau iššluota, antra 
„banga“ visa tai vėl bloškia į pa
langę. Taip ir „plūduriuoja“ tasai 
įgulps inventorius į visas puses, 
kol visas grindų plotas iššluo- 
jamas.

Sį tarpą valstybininkas išnaudo
ja rytiniam promenadai. Kai jis 
prieina koridoriaus galą, jo dė
mesį patraukia įdomus barnis. 
Per plačiai atviras patogumų duris 
matyti, kaip stovykloj nematytas 
vyrukas valo, švelniai tariant, pla
čiai prispiauta prausyklos kriauklę, 
saugojamas stovyklos policininko.

— Išvalyti aš išvalysiu, bet vis 
dėlto jūs esat kiaulės, — šaukia 
valytojas. — Juk jūs patys mane 
nugirdei, b dabar varinėjat kaip 
kokį katorgininką. Kad ne tu, bū
čiau nė nepasigėręs, bet kai prisi
kabinai, lyg koks piktas pinigas, 
tai nė atsiginti nebuvo galima.

— Ko tu čia ant manęs ūži! — 
kertasi sargybinis. — Aš gi ne
kaltas, kad manė paskyrė tave 
saugoti. Tarnyba yra tarnyba, ir 
čia nieko neišpaisysi. Tau gi svei
kiau nebus, jei tave saugos kitas, 
o ne aš. Gi dėl vaišinimo tai jau 
tikrai neturi ko skųstis. Vaišinom 
iš širdies, kaip seniai matytą 
draugą, o kokio mastelio pama-
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Bregenco lietuviai krepšininkai su praneuzų komanda
VI. Bacevičiaus nuotr.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Augsburgas. Hochfeldo lietuvių 

kolonijoje, klubo patalpose, įvyko 
lietuvių tremtinių ekonomistų su
važiavimas, laike kurio priimtas 
statutas ir išrinkta Centro Valdy
ba, Revizijos komisija ir Garbės 
teismas.

Seligenstadtas- Prižgintienės ve
damas choras ir Eidrygevičiutės 
tautinių šokių grupė ' ruošiasi pa
statyti „Lietuviškas vestuves".

Išleistas „Skautų Aido” Nr. 1 
Yra eilėraščių ir prisiminimų iš 
Lietuvoje darytų iškylų. Tarptau
tinio skautų biuro Londone Direk
toriaus sveikinimai.

Jaunieji literatai gimnazijoje 
liedžia literatūrinės krypties lai
kraštį „Žara". Išėjo 3 Nr. Veda
muose nagrinėjama Baltrušaičio 
kūryba. „Algimanto“ žmonės, to
liau eilėra ščiai, novelinio pobū
džio straipsniai ir kronika.

Rosenheimas. Išrinkta naujoji 
stovyklos valdyba: pirm. Cerekas, 
vicepirm. J. Kairys — Kareckas, 
stovyklos komendantas Jokubaus- 
kas, iždin. Liutkeviūius ir sekr. 
Augustinas. Sudarytos švietimo, 
meno, ūkio ir amatų komisijos, 
kurions valdyba leido veikti sa
varankiškai.

Čia apsigyveno L. Jerošeko ved. 
lietuvių studentų kvartetas. Gy

vena ir pianistas A. Mrožinskas, 
davęs kelius koncertus.

Suorganizuota šoferių — mecha
nikų kursai, taip pat ruošiami 
anglų kalbos kursai.

Veikia Lietuvos Raudon. Kry
žiaus skyrius, kuriam vadovauja 
med. dr. Kamarauskas. Veikia pa
što agentūra.

Leidžiamas sieninis laikraštis 
„Mūsų viltys"

Lietuvių kolonija sudaro 212 as
menų.

J. Pelenauskas.

Eichstattas-Rebdorfas. Sausio 15 
d. — Klaipėdos atgavimo sukak
tuvių dieną, skautų tuntas suruo
šė minėjimą — laužą, kuris už
truko apie 2 vai. Atsilankė latvių 
skauta vadai, kaimyninio Ingol- 
štadto svečiai ir stovyklos gyven
tojai.

Sausio 19 d. Ingolstadto scenos 
mėgėjai vaidino Arlauskaitės re
žisuotą veikalą „Sugrįžo".

Sausio 20 d. L. R. K. Eichstatto 
skyriaus pastangomis suruoštas 
Kauno operas sol. Vinces Januš- 
kaitės Zaunienės koncertas. Sau
sio 22 d. koncertavo Miesto tea
tre visuomenei. Perpildytame tea
tre tarp lietuvių, latvių, estų, vo
kiečių, matėsi ir amerikiečių ka- 

| rių. Koncertas paliko gražų įspū

dį ir susilaukė malonių atsiliepi
mų svetimtaučių tarpe.

Wūrzburg-Cell. Sausio 21 d. išė
jo Wuurzburgo lietuvių sieninio 
laikraščio „Lietuvių žinių' poli
tinių žinių biuletenio 200 Nr.

Dail Vijaikis išvyko į Paryžių 
pagilinti studijų.

Nesenai stovykloje iš su
rengto pasilinksminimo surinkta 
aukų neturtingiems studentams 
šelpti. 7000 RM., kuriuos perdavė 
lietuvių Raudon. Kryžiui. _

Mechaninės auto dirbtuvės, vad. 
Meižio ir inž. Mininko paleido į 
darbą išardytas ir apgadntas 
elektra varomas mechanines ma
šinas ir įsigijo daug naujų įran
kių. Kapitaliniai atremontavo ir 
sumontavo 6 autovežimius ir 2 
lengvas masinas, kuriomis dabar 
stovykla naudojasi. Dabar remon
tuojamos dar 4 mašinos. Sutvarkė 
stovyklos virtuves ir vaikų virtu
vės įremgimus, vaikų karuselei 
atliko metalo įrengimus, sutvarkė 
gyv. patalpose duru užraktus. Pa
gamino malkoms piautį mechani
nį elektra varoma piuklą ir van
dens siurbliui žibalini motorą. 
Dirbtuvėse dabar dirba 14 etati
nių darbininkų, 4 mokiniai ir 5 
šoferiai Suorganizuota 2 laidos šo- 
berių kursai, jau gali važinėti apie 
100 nauju šoferių.

Mechaninė stalių dirbtuvė, vad. 
Kupciko ir stalių mašinų specia
listų Aleknavičiaus, paleido dar
ban elektrines — mechaniškas 
stalių mašinas, juostinį piuklą, ho
rizontalini ir vertikalinius piuklus, 
tekarnę, dvi obliarkas ir tekalą 
ir įsigijo naujų įrankių bei medžio 
medžiagos. Įrengė stovyklos tea
trui sceną, katalikų bažnyčiai al
torių, o taip pat pastatė bažnyčio
je vargonus ir latvių evangelikų 
bažnyčiai altorių. Be to, pagamin
ta įvairių baldų. Kalėdų švenčių 
proga vaikų ka ruselės atlikti 
medžio įrengimai. Dabar stalių 
dirbtuvėje dirba 8 staliai ir 2 mo
kiniai.

— Sunkiai įmanoma atstatyti 
elektros stotis Petrašiūnuose ir 
Kauno geležinkelio stotis. Kauno 
tunelis ir sugriautas, bet trau- 

I kiniai praslenka.

Radijo žinios 
iš tėvynės

— Kauno apskr. pradinių moky
klų inspektorium yra T. Šuravinas 
(jurbarkietis). Geriausiai iš veiki
ančių mokyklų paminėtina prie, 
Vilijampolės, Sargėnų mokykla, 
kurioje vedėju yra Juozas Norkus. 
Be to, dirba O. Grinaitė ir kom
jaunuolis Klastauskas. Ibėnų mo
kyklos vedėju yra Jankovskis ir 
už gerą priešrinkiminę akciją iš 
vykdomojo komiteto gavo karvę.

— Paskutinieji literatūros žur
nalo „Pergalės“ numeriai turiniu 
silpnėja, nes maža originalios 
literatūros ir nereguliariai išeina.

— Lietuvoje didelis trūkumas 
mokytojų, ypač, pradinėms moky
kloms kuriose dėsto net baigę 
3—4 klases gimnazistai. Trūksta ir 
gydytojų. Vyriausybės įsakyta, ne
baigusių 40 medikų studentų 
išleisti gydytojauti. Taip pat trūk
sta ir universitete profesūros, 
daugumoj asistentai pakviesti ir 
gimnazijų mokytojai profesoriauti.

— Utenoje įvyko apskr. jau
nuolių gim. 1926—27 m., taip va
dinama, konferencija. Atidarė 
LLKJS Utenos apskr. komiteto 
sekr. J. Bakutis ir platų prane
šimą apie jaunimo uždavinius pa

darė Aukštosios Partinės moky
klos Maskvoje kursantas A. Ra
guotis. Po pranešimo buvo rodyta 
filmą „Malgchovo milžinkapis“. Po 
konferencijos jaunuoliai dar pa
siliko 5 dienas pagilinti kariškas 
žinias, patikrino sveikatą ir atliko 
BPDG ženkliukui gauti normas. 
Tuo pat metu įvyko miesto ir 
apskr. inteligentijos pasitarimas 
jaunimo auklėjimo klausimais.

— Vilniaus universitete norėta 
įvesti dėstymą rusų kalba, bet 
pasipriešino profesoriai, kad ne
moka rusų kalbos.

— Šiauliuose tik atsistatė tea
tras, dvi pradinės mokyklos ir tri
kotažo fabrikas.

— Kauno teatro direktorium 
vėl paliktas Jeloveckas (buv. buh
alteris).

— Iš poezijos teišėjo Salomėjos 
Neries eilėraščiai ir Liudo Giros 
verstinės lyrikos gabalėlių rin
kinys.

— Kiek tenykštė informacija 
praneša, karo pradžioje tebuvo 
mobilizuota 30 tūkstančių vyrų ir 
dalyvavo kovoje prieš vokiečius. 
10 tūkstančių žuvo ir 10 tūkstan
čių demobilizuota, o 10 tūkstan
čių pasiliko raud. armijoj. Daug 
lietuviškų dalinių yra Vilnuje.

— Karas smarkiai sunaikino 
Utenos apskr., bet kai kur imasi 
savo jėgomis atstatyti.

esančios neteisėtai įstumtos jo 
teritorijom Savo teisėms apginti 
jis bėga šauktis pagalbon aukšto 
seniūną.

— Jūs, vaikai, neleiskit stumti 
spintos, o aš pašauksiu seniūną. 
Jei stums — rėkit, — paliepia, 
prieš nueidamas, savo vaikams. 
Vaikai stovi, atsirėmę nugaromis į 
spintas, ir, kai tik kaimynas pa
bando spintas stumti, rėkia lyg 
skerdžiami, kas telkia ties durimis 
smalsuolius. Žmogui pasidaro ne
patogu visų akivaizdoje rikdytis 
su svetimais vaikais ir, palikęs 
juos ramybėje, jis galvoja ko 
imtis. Staiga jam, matyti šauja į 
galvą gera mintis.

— Žiūrėk, vaikams jau, tur būt, 
dalina šokoladą, — sako jis bal
siai žmonai, žiūrėdamas pro langą. 
— Kur vaikai"? Tegul bėga pasiimti.

Kaimyno vaikai dirstelia vienas 
į kitą, sunerimsta, ir staiga šoka 
vienas per kitą pro duris. Žmogus 
priėjęs užtrenkia duris ir tvarkosi 
kaip jam patinka.

Čia pat, dusdamos iš smalsumo, 
kuo čia viskas baigsis, pakabinu
sios liežuvius ir užmirsusios, kad 
tebelaiko rankose neštus išlieti 
pamazgų kibirus ir vaikų podukus, 
stovi keletas bobų. Jos neištveria 
grįžtančiam su seniūnu bylininkui 
neišdėjusios kaimyno gudrybės: 
labai jau joums smagu, kad tas 
spektaklis dar užsitęstų. Kaimynai 
susikimba rietis. Net užsimiršę, kad 
ginčas prasidėjo dėl lo centimetrų 

pločio grindų ruoželio, jei dabar 
išplaukia, kaip sakoma, į plačius 
vandenis.

— Nemanyk, kad tu man ant 
sprando josi! — šaukia valdžios 
atstovą pasikvietęs pilietis. — Už
miršk, kad kada ponas buvai, o 
dabar tu man mažesnis už uodo 
užpakilį. Gana seniau prigėrei 
žmonių kraujo ir ašarų.

— Ne, tai tu man ant sprando 
nori lipti, — kertasi jo priešinin
kas. Pripratai kaimynam ežias 
nuarti, tai ir dabar .negali nuo to 
atprasti.

Žmonių kraujo ir ašarų „gėrė
jas" Radviliškio stoty vagonus su
kabinėdavo, o jo priešininkas abie 
Leipalingį grikius sėjo, ir vieni 
šventieji galėtų pasakyti, iš kur jie 
žino vienas apie kitą, kaip jie 
ežias perarinėio ir žmonių krauju 
mito, bet jie kerta savo priešinin
ką nesigailėdami. Vienas kito tė
vus kelia iš kapų ir veda čia į 
teismą, nes vieno motina buvusi 
ragana ir atimdinėdavusi kaimynų 
karvėms pieną, naktimis kaimynų 
avis nukirpdavusi, antrojo senelis 
gi teismuose už pinigus kreivai 
prisiekdinėdavęs.

— Nors kartą tiesą į akis pa
sakė! — džiūgauja kaž kuri ir kaž 
kurio priešininkė ir greta stovin
čiai kaimynei dar plačiau išdėsto, 
kokio tai velnio išperos esama to 
jos neapkenčiamojo.

Seniūnas, nuo bylininkų barnio 
ir "bobų klegesio apdujęs, stovi 
bejėgis, lyg iškastas kurmis, kol 

pagaliau nebetenka kantrybės, ir 
jame atbunda senas kuopos vir
šila. Dėl šito kvailo riksmo įsiutęs 
kad net kažin kuriuose kautynėse 
gautas per visą žandą rumbas pa- 
mėlinija, jis iš visų savo milžiniškų 
plaučių sukriokia:

— Raaam? . . .
Bylininkai, buvę eiliniai, nė ne- 

pasijunta, kaip pritraukia kulną 
prie kulno, o plačiai išžioti srėb
tuvei taip susičiaupia, kad net 
dantys klaptelia.

— Sakyk, kas čia yra? — pa
liepia jis grikių sėjikui.

Tasai pradeda dėstyti savo rei
kalą, bet jo oponentas neištveria.

— Ponas seniūne, matot, kad jo 
čia galva, čia pilvas, tai jam su
simaišo smegenys su buiza, ir jis 
pats nežino ką pliurpia, — sunie
kina savo reikalą užsidegusi ginti 
kaimyną.

— Ne, tai iš tavo iškeltos galvos 
vėjai protą išpustė, — net mėly
nas iš piktumo ima rėkti antrasai.

—’ Raaam! — sukriokia vėl bu
vęs viršila ir, nieko daugiau 
nesakydamas, nuėjęs išmatuoja 
sprindžiu tarp langų sienos tarpą, 
ties kuriuo stovi spintos, ir spintos 
plotį. Pasirodo, kad į abi pusi nuo 
spintos ligi lango turi būti po du 
sprindžiu ir išlyginimui dar turi 
būti spinta per pusę sprindžio pa
traukta į mažojo rėksnio pusę. Iš 
begėdiško piktumo jis negali nė 
žodžio išspausti, o jo priešininkas 
triumfuoja, kad tasai ežių perar- 
dinėtojas pasikvietė valdžiosats-

tovą ant savo galvos, ir labai pas
laugiai pastarajam padeda nus
tumti į reikiamą vietą spintą. Tik 
tuo laiku sugrįžta pralaimėjusiojo 
žmona ir užgroja visais savo var
gonų vamzdžiais. Esą jiems pri
klausąs didesnis plotas, nes jų 
trejetas vaikų, o kaimynų tik du.

— Jūs norit mus čia užtroškin- 
Jil — rėkia ji.

— Neužtrokšit, — ramina seniū
nas: — spintos lubų nesiekia, oras 
gali ir iš anos pusęs ateiti.

— O tas ir yra, jog aš nenoriu, 
kad iš jų pusės oras pas mus eitų, 
— spiriasi moteris. — Pas juos 
smarvė, kad kirvį gali ore paka
binti.

— Ne, tai iš jūs pusės pas mus 
smarvė taip veržiasi, kad nė at
gauti kvapo negali, — šaukia 
kaimyno žmona. — Nuo visos tos 
smarvės vaikų veidai kaip po
pieriniai pasidarė.

Atsiminusi „popierinius" savo 
vaikų veidus jautri motina pra
virksta gailiomis ašaromis dėl ne
lemto likimo gyventi tokioj dujų 
kameroj, kurioj žūsta jos vaikai. 
Tuo laiku kitų ginčų dalyvių tarpe 
vyksta gyvi debatai apie tai, ku
rioj spintų pusėj daugiau pris- 
mardinama.

— Atidaryt langus ir smarvę iš
leisti tiesiai laukan, o ne į kaimy
no pusę, — nusprendžia, netekęs 
kantrybės seniūnas.

— Bet vis tiek mums priklauso 
didesnis plotas, — nenusileidžia 
atkakli moteris.

— Ar dar neužtenka! Juk čia 
šokių nerengsi, — ramina seniūnas.

— Nesvarbu, ar užtenka, ar ne. 
Man svarbu teisybė, — spiriasi 
moteris toliau.

— Kur tu čia rasi teisibę ... — 
numoja rezignuodamas ir priekaiš
tingai jos vyras.

— O aš nenusileisiu. Jei senių 
aš nenori teisybės žiūrėti, tai aš 
pasieksiu ir aukščiau, o teisybę 
sarasiu. Man nieko nereikia, aš tik 
už teisybę, — rėkia toliau moteris.

Seniūnas, daugiau jos nesiklau
sydamas, prieštuku užbrėčia sienoj, 
kur turi stovėti spintos, ir išeina.

— Ne-pa-ti-ko po-o-nui . . . — 
piktai palydi pro duris einanti 
seniųną itužusi boba ir be jokio 
reikalo iš piktumo pradeda dėlioti 
įvairius daiktus iš vienos vietos į 
kitą. Pagaliau, nerasdama savo 
pykti ant ko kito išlieti, užpuola 
savo vyrelį.

— Ko tu dar čia sėdi! Sėdėsi, 
tur būt ir lauksi, kol su visais vai
kais tom spintom prispaus kaip 
blakes prie sienos. Tai dar netikša. 
Ir kodėl nesutvėrė tave kelmu, bū- 

.tų bent kiaulė pasikasiusi, o dabar 
jokios naudos — kas nori tas ir 
joja lyg ant užgaišelio arklio, o jis 
nei ausų nepakrutina. Kam aš iš
tekėjau už tokio apdergto jaučio! 
— sušunka ji desperatiškai ir dėl 
savo nelemto likimo paplūsta aš
aromis, numirėliškai raudodama.

(Bus daugiau)
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Sportas
* Red. V. Gerulaitis

S. m. sausio mėn. 23 d. įvyko 
abiejų Augsburgo lietuvių kolo
nijų sportininkų steigiamasis klu
bo susirinkimas. Klubui „duotas 
vardas „Dainava". Valdybon iš
rinkti. Vilkūtaitis (pirm.), Griga- 
lauskas (vice pirm.), Bacevičius 
(reik, v-jas), Petrauskas (iždink) 
ir Virbalis (sekrt.).

Augsburgo krepšininkai be 
pralaimėjimo

Pirmadienį (21. 1. 46) ir vėl 
nauja pergalė įrašyta į mūsų 
sporto istorijų, prieš vieną iš sti
priausių Augsburgo Amerikos ka
rių komandų. Kais laimės buvo ga
lima tiktai spėlioti, nes abi ko
mandas reikėjo laikyti lygiaver
tėmis, tuo labiau žinant, kad 
Amerika yra krepšinio tėvynė, o 
jų sportininkai yra šio žaidimo 
meistrai.

Duosniausias krepšiais savo 
priešui buvo Puzinauskas. Sis. 
krepšio „pabaisa" nors ir buvo 
labai rūpestingai dengiamas, su
rasdavo taškų šventovę ir davė 
„tik 10 kiaurų".

Smarkiai atakavo priešo krepšį 
ir Norkus II su Grybausku. Pir
masis „įsodino" 16, o antrasis 15 
krepšių. Kiek ramiau, kaip visa
da laikėsi Norkus I su Andriuliu 
III. Už tat iš jų pirmasis pelnė 4, 
o antrasis vos du krepšius.

Pas amerikiečius taškus pelnė: 
Briggs 12, Stringer 7, Anderson 6, 
White 2 ir Stompson 2.

Augsburgo lietuvių II — Augs
burgas 84:18 (38:8)

K-da žaidė šios sudėties: Gry
bauskas, Duliūnas, Genčiauskas, 
Beržanskis, Varkala ir Lauraitis.

Lietuvių I — Lietuvių II 64:55
Neatvykus į rungtynes estams 

mūsų pirmoji k-da sužaidė drau
giškas rungtynes su antrąja.

Žaidė šių sudėčių: I k-da: Pu- 
■ziinauskas, Norkus I, Norkus II, 
Andriulis II, Bagdonas;

II k-da Duliūnas, Andriulis III, 
Krutulis, Kudaba ir Varkala.

Lietuviai — Augsburgas 6:3
Stalo tenisininkai turėjo pirmą 

savo, jėgų bandymą prieš Augs
burgo rinktinę, žaidžiant 6 viene
to ir 3 , vejėto žaidimus (eilutės 
tvarka).

Kaip iš pasekmės matyti, mū
siškiai laimėjo tvirtai. Pasekmė 
galėjo būti dar palankesnė. Pas 
visus jautėsi aiški treniruočių 
stoka.

Žaidimo pasekmės: Meilus — 
Szabo 21:16- 21:14; Gerulaitis — 
Breumaier 21:19; 21:10; Tėvelis — 
Schieszl 24:22; 21:17; Andriulis — 
Onasch 21:17; 21:12; Jeršovas — 
Schuhmann 19:21; 21:9; 16:21; Va
siliauskas — Christ 22:24; 21:17; 
dvejetai: Meilus-Tėvelis prieš Sza. 
bo-Christ 13:21; 21:16; 21:17; Ge- 
julaitis-Jeršovas pries Onasch. 
Breumaier 21:12; 2H8; ir Remei- 
kis-Andrulis prieš Schuhmann- 
Schieszl 18:21; 21:23.

Mittenwaldas. 1945 m. rugsėjo 
mėn. įšisteigęs sporto klubas „Vil
tis", kuriam vadovauti išrinktas 
A. Skeivelas.. Šiuo metu veikia 
šios sporto sekcijos: krepšinio, 
stalo teniso, lengvos atletikos, 
gimnastikos, žiemos sporto, bokso 
ir šachmatų.

Daugiausia gyvumo rodo krep
šininkai. Jie .turėjo jau eilę susi
tikimų. Būtent: du . susitikimus 
prieš amerikiečius karius laimėjo 
pasekme: 28:4 ir 19:17 ir prieš 
Augsburgo lietuvius’ pralaimėjo 
18:27 ir 22:31.- Stalo tenise taip 
pat pažengta pirmyn. Gal ir dau
giau *būtų padaryta, bet trūkumas 
kamuolių visa tai trukdo. Neat
silieka ir šachmatininkai. ’ Nese

dausko Edvardo, giminių ir 
kitų pažįstamų.

530. Rūkas Antanas, gyv. Augs
burg-Hochfeld, liet, stovykla, 
ieško brolio Vytauto ir Silei- 
kaitės Agotos iš Garliavos 
valsč.

531. Pilipauskas Pranas, gyv. Wies
baden, liet, stovykla ieško 
Motiejūno Leono iš Jonavos, 
kurio 7 metų sūnus yra pas 
ieškantįjį, Pabarčiaus Antano 
iš Krakių ir Daukšos Vaclovo 
iš Krakių.

532. Rakauskas Juozas, gyv. Wies
baden, liet, stovykla, ieško 
dukterų Onos ir Elenos Ra- 
kauskaičių ir Klimašausko Jo
no iš Kauno.

533. Astrauskas Stasys, gyv. Wies
baden, liet, stovykla, ieško 
žmonos Astrauskienės - Jurk- 
šaitytės Onos, gim. 1919. L 1, 
tėvų Juozo ir Magdės Ast
rauskų, ir Anfono ir Agotos 
Laukaičių.

534. Stanaitis Justinas, gyv. Wies
baden, liet- stovykla, ieško 
dukters Stanaitytės Aldonos, 
gyv. Linz, Austrijoj.

535. Juozas Šmol iš Varšuvos-Pra- 
gos, gyv. Augsburge, ieško 
Povilo Mickevičiaus (sūnus 
Petro) iš Kauno. Atsiliepti 
.Žiburių" administracijai, Augs
burg-Hochfeld liet. Komitetas.

536. Gecevicius Nikalojus gyv. Am
berg, Kaiser Wilhelm Kaserne 
Block E, ieško dukters Gece- 
viciūtės Galinos ir giminių: 
Bliukytės Juzės, Savicko Edu
ardo ir Jurevičiaus Leonardo, 
buv. Wassdorf prie Luneburg.

537. Marija Bonakerienė gyv. Wurz
burg Zell, lietuvių stovykla, 
ieško vyro Oto Bonakerio.

538. Savickas Vladas iš Skuodo 
gyv. Landshut, Lehbuchlstr. 5, 
ieško dviejų sūnų Vlado gim. 
1924 m. ir Vytauto gim. 1931 m.

539. Masaitis Feliksas gyv. Freising, 
Prinz Ludwigstr. 53, ieško Ko
sto Karaliūno buv. Jonavos 
geležinkelio stoties buchalt.

540. Raškuvienė Agota gyv. Augs
burg, Kapellenschule, ieško 
dukters Salomėjos Raškuvy- 
tės ir sesers Marcelės Vaitie- 
kaitienės ir Petronės Rauli- 
naitienės.

541. Olšauskas Pranas gyv. Lands
hut, Lehbuhlsir. 5, ieško bro
lio Tado gim. 1928 m. Kaune.

542. Jonas Kazėnas, gyv. Schwein
furt lietuvių stovykla, ieško 
savo pusbrolio Juozo Vaške
vičiaus kilusio iš Pasvalio.

543. Juzė Velkienė gyv. Augsburg- 
Haunstetten, Flachsstr. 32, 
ieško savo sūnaus Jurgio gim. 
1923 m.

544. Aldona Prišgintaitė iš Telšių 
gyv. Seligenstadt bei Wurz
burg, ieško giminių ir pažį
stamų.

545. Antanas Ivanauskas iš Kė
dainių, gyv. Bad Salschlief bei 
Fulda, Military Hospital 2526, 
ieško švogerio Stasio Duobos, 
sesers Liucijos Duobienės, 
brolio Juozo ir kitų pažįstamų.

546. Bytaitienė Marija iš Kauno 
gyv. Hanau a. M. lietuvių sto
vykla, ieško švogerio Rijausko 
Petro, buv. Vilkaviškio gim
nazijos mokytojo.

547. Gazienė Berta gyv. Drewen 
(Mūnster Westfalen) Kaiserstr. 
15, ieško vyro Liudviko Gazo.

548. Kvietkauskas Petras iš Ky
bartų gyv. Arnsberg, Wald- 
Jager, ieško dukterų Joanos ir 
Anelės.

540. Dabtisienė Petronėlė, 70 m. 
amžiaus senutė iš Vilkaviškio 
gyv. Arnsberg, Waldlager, 
ieško sJnaus Dzidoriaus Da- 
brisiaus ir anūko Stasio Da- 
brisiaus.

550. PFC Vincas Šulinskas 295 
Q.M. Salv Rep. Co. A.P.O.

niai pasibaigusiam lagerio kvali
fikaciniam turnyre, kuriam daly
vavo 14 lietuvių, 4 latviai, 1 estas 
ir 1 amerikos karys, vietomis pa
siskirstė sekančiai: 1 v. Šneideris, 
2—3 v. Koženiauskas ir estas Mil- 
les ir 4 v. Palubeckas. Keletą si
multanų yra davęs gan stiprus 
US karys šachmatininkas, taip pat 
žymus Lietuvos šachmatininkas 
Skibniauskas. Pastarasis iš II par
tijų laimėjo 8 ir pralošė 3 (Palu- 
beckui J. Kozeniauskui Vyt. ir 
latviui Thomsui). Šių metų stovy
klos šachmatininkų būrelis dar su
stiprėjo apsigyvenus čia Skib- 
niauskui, Brazauskui ir Saveniui.

Memmingenas. Lietuviai —Estai 
5*/» : 4%. Draugiškos šachmatų 
rungtynės tarp vietos lietuvių ir 
estų baigėsi mūsiškių pergale. 
Rungtynės buvo pravestos 10—je 
lentų. Memmingeno lietuvius at
stovavo: Ąžuolas, Daškevičius, 
Gaižutis, Ramontauskas, Kazakevi
čius, Naujokaitis, Sliesoraitis, Sh- 
dziauskas, Staugaitis ir Šukys, tai 
jau antrasis mūsų šachmatininkų 
laimėjimas prieš kaimynus. Dabar 
vyksta mišrus (estų, latvių ir lie
tuvių) turnyras, kuriame taip pat 
žaidžiame 10-je lentų.

Šarkis-Žukauskas apie Joe Louis 
ir Billy Conn susitikimą. Buvęs 
pasaulio bokso meisteris Sharkey 
(Amerikos lietuvis) pareiškė1' savo 
nuomonų dėl birželio mėn. įvyk
siančio susitikimo pasaulio mei
sterio titului įgyti.

Tai yra panašu į gulinti vyrą 
pliaže, kuri nori kasti musę. Iš j

pradžių jis šaltai baido, tik vėliau 
supykęs užmuša vienu smūgiu. 
Lygiai taip ir Louis savo priešą 
galės primušti kada tik panorės. 
Pačios rungtynės turėtų baigtis 
knokautu. Louis yra dabar 31 m. 
amžiaus. Aš būčiau norėjęs Louis 
savo priešu turėti savo žydėjime, 
tai yra maždaug šeši, septyni me
tai atgal. Tada aš jį būčiau su- 
mušęs.

Padėka
Augsburgo Meno Kolektyvui, 

puikiai išpildžiusiems koncerto 
programą Regensburge š. m. sau
sio mėn. 27 d. regensburgiečių stu
dentų dienos proga, nuoširdžiai 
studentiškai dėkojame: operos so
listei Krištolaitytei, kompozitoriui 
Jer. Kačinskui, solistui Baranaus
kui, klarnetistui Ambrozaičiui, dra. 
mos artistams: Henr. Kačinskui, 
Brinkai ir Palubinskui.

Regensburgo Stud. Valdyba

Prašome pranešti

ar yra ruošiamas arba jau paruoš
tas lietuviškai-angliškas žodynas? 
Jei kieno nors toks žodynas yra 
paruoštas ir spausdinamas — pra
nešti „Žiburių" redakcijai.

Paieškoma
Giminės iš Amerikos per Balti

joj Komitetą Augsburg-Hochfeld, 
ieško Curinskų šeimos, . kilu
sios iš Sirakauskų km., Šiaulėnų 

į valse., Šiaulių apskr.

Paieškojimai
510. Šeštokienė Apolonija, . gyv. 

Augsburg-Hochfeld, ieško sū
naus Aniceto šeštoko, gim. 
1927 m. spalių 6 d., buv. Le
gione Speer.

511. Saunorienė Jadvyga, Hanau, 
lietuvių stovykla, ieško sūnų 
Vytauto ir Algio Saunorių.

512. Norkūnas Benediktas, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, lietuvių 
stovykla, ieško Kaukariaus 
Česlovo, Pranaitytės Antanios 
ir kitų pažįst.

513. Mizgaiiienė-Akcentaitė Genė, 
gyv. Nordlįngen, Reimlinger- 
str., lietuvių stovykla, ieško 
Akcentienės Onos iš Kybartų 
pask. metu gyv. Dresdene.

514. Mizgaifis Antanas, gyv. Nord
lingen, Reimlingerstr., lietuvių 
stov., ieško Mizgaitytės An
taninos ir pusseserės Pauk
štytės’ Antaninos — abi iš 
Kauno, ir Šukavičiaus Pijaus, 
pask. laiku gyv. Austrijoj Zeit- 
weg.

515. Vinogradovas Aleksas, gyv. 
Kr. Meppen, Gr. Hessepen, 
lietuvių stov., ieško sūnaus 
Mykolo 16 m., pasimetusio 
Schneidemūhle (Pommern) 
1945 m. sausio 24 d.

516. Kazickas J<muis, gyv. Kemp
ten, lietuvių komitetas, ieško 
brolio Petro ir sesers Ka- 
zickaitės Stefanijos.

517. Bildušas Stasys, gyv. Kemp
ten, lietuvių stovykla, ieško 
Bitnerio Jono, tarnavusio Le
gione Speer, Gečio Felikso, 
Gužono Stasio, tarnavusio 
Luftwaffe, Urbono Petro, Kai
rio Jono, tarnavusio Legione

’ Speer ir Leciaus Stepono, 
tarnavusio Luftwaffe, — visi iš 
Tauragės Naumiesčio.

518. Umbrazas Boleslovas, gyv., 
Kempten, lietuvių stovykla, 
ieško žmonos Birutės ir vaikų 
Laimučio ir Zitos, gyv. Thorn, 
Westpreuuen.

519. Bernotas Justinas, gyv. Kemp
ten, lietuvių stovykla, ieško 
sūnų Vytauto Stasio, Valentino 
ir Kęstučio Bernotų — visi iš

Kauno, Šaltenio Juozo su šei
ma iš Utenos, Pažiūros Ani- 

- ceto su šeima iš Kauno, Mišei- 
kio Izidoriaus su šeima iš Erž
vilko valse, ir Saltenių Kazio 
ir Broniaus su šeimom iš 
Kauno.

520. Stembrus Stasys iš Telšių 
apskr., gyv. Kempten, lietuvių 
stovykla, ieško brolių Adomo 
čio Mečislovo ir Derkinčio 
ir Va|io iš Telšių apskr., Abru- 
Vinco.

521. Kėraičiai Jadvyga ir Henrikas, 
gyv. Kempten, lietuvių sto
vykla, ieško Girčio Juozo iš 
Zarasų.

522. Serelis Antanas, gyv. Mem
mingen, Fliegerhorst, lietuvių 
stovykla, ieško Vytauto ir Juo
zo Zanesenkų ir inž. Grigali
ūno Jono.

523. KZ kalinys Kapočius Viktoras, 
gyv. Memmingen, lietuvių sto
vykla, ieško brolio, buv. Vil-

1 niaus poligrafijos įmonės 
.Vaizdas' savininko, Kapo
čiaus Juozo.

524. Bernotas Aleksandras iš Aly
taus, gyv. Augsburg-Hochfeld, 
liet, stovykla, ieško sesers

* Bernotaitės-Pakalnienės Onos 
iš Kauno ir Kanclerio Antano 
iš, Alytaus. •

525. Geležiūnienė Julija, gyv. Re
gensburg, Ganghofer Sied- 
lung, ieško vyro Geležiūno 
Vlado su dviem sūnum is ir 
motinos Rigertienės Agotos, 
gyv. Kybartų mieste.

526. Sparvelienė Antanina, gyv. 
Amberg, Kaiser Wilhelm Ka
sėme, ieško dukters Spar- 
velytės Onos, 'gyv. Bunzlau, 
Niederschlesien.

527. Laukys Jonas su šeima, gyv. 
Kempten, lietuvių stovykla, 
ieško Pirštelių Norberto, Mo
tiejaus ir Romualdo.

528. Pagirys Vytautas, gyv. Hanau, 
lietuvių stovykla, ieško La
banausko Vytauto, buv. Itali
joje, Salerno mieste, Legione 
Speer.

529. Kučinskaitė Ksavera, gyv. Ha
nau, liet, stovykla, ieško Sa- 

403 U.S.A, arba adresas Ameri
koje 3356 So Emerado Ave 
Chicago 16 III. U.S.A. ieško 
Kazio Majausko iš Puskelnių 
kaimo, Marijampolės apsk. ir 
Jokūbo Raslavičiaus.

551. PFC Joe Makaraitis 295 Q.M. 
Salv.Rep. Co. A.P.O. r403 
U.S.A. Arba adresas Ameri
koje 514 W. Oak Si. St. Char
les III. U.S.A., ieško Izabelės 
ir Kazimiero Kalasūnų iš Vil
kijos valsč. Beiniūnų kaimas, 
Kauna apskr.

552. Ona Gubaitė gyv. Dorwiirden, 
Kreis Werden, Montgomery 
Lager, ieško Elės Simonaity
tės, Gustavo Hubės iš Kybartų 
ir . Marcelės Sendzikaitės iš 
Kudirkos N.

553. Bliūdžius Antanas, gyv. Se
ligenstadt bei Wiirzburg, Lie
tuvių stovyklo ieško: žmonos 
Bliūdžienės — Ragažinskaitės 
Marijonos ir dviejų dukrelių 
Birutės ir Danutės kil. iš Mari-. 
jampolės.

554. Drungilienė Veronika, gyv. Se
ligenstadt bei Wurzburg, Lie
tuvių stovykla ieško: vyrą 
Drungilą Celestiną gim. 1911 m.

555. Macijauskienė Stanislava, gyv. 
Seligenstadt bei Wiirzburg, 
Lietuvių stovykla, ieško: Kun. 
Spurgį, buv. Šimonių kleboną; 
Miškinytę Marytę gim. 1927 m., 
gyv. Leitneritz.

556. Dreslerytė Jane, gyv. Seligen
stadt bei Wurzburg, Lietuvių 
stovykla ieško: brolį Dreslerį 
Praną gim. 1925 V. 7 d., buv. 
belaisvių stovykla Brūsel Bel
gijoje.

557. Mikalainytė Birutė, gyv. Se
ligenstadt bei Wurzburg, Lie
tuvių stovykla ieško: brolį 
Mikalainį Alfonsą ir dėdę Bur
dulį Joną, abu gyv. prie Pom
mern.

558. Ražauskienė Ona, gyv. Se
ligenstadt bei Wurzburg, Lie
tuvių stovykla ieško: Dugnutės 
Mildos kil. iš Klaipėdos; tei
sėjo Orvydo Zigmo, kil. iš 
Telšių.

559. Brazdžionis Petras, gyv. Se
ligenstadt bei Wurzburg, Lie
tuvių stovykla ieško: tėvų Pe
tro ir Kazimieros Brazdžioniu 
gyv. Pomeranijoje.

560. Pauparėlis Matas — ieško 
Pauparėlio Petro iš Rokiškio, 
gyv. Kaune, švčgerio Ra
kausko Kazio iš Rokiškio 
apskr. Kalneliškių km.

561. Brokevičius Jonas su žmona 
ieško brolių, švogerių ir pa
žįstamų iš Vilkaviškio apskr.

562. Kazlauskas Jurgis iš Telšių 
apskr. Rietavo ieško Kazlausko 
Andriaus ir Kazlauskaitės Ele
nos iš Vilkaviškio apskr. Al
vito mst., Padago Prano iš 
Veiviržėnų, Miškūno Vytauto 
iš Rietavo mst., Paulausko 
Stasio iš Plungės.

563. Puleikis Jonas iš Rietavo 
ieško artimų ir pažįstamų iš 
Rietavo ir Kvėdarnos valsč.

564. Nikliauza Jonas iš Veiverių 
ieško žmonos ir dukterų bei 
Krygerio Adolfo iš Marijam
polės.

565. Kreivėnas Antanas iš Vilka
viškio v. Pustapėdžių km. 
ieško sūnaus Kreivėno Broni
aus, Andriukaičio Jono ir 
Ciugždo Jono.

566. Surma Vincas su žmona iš 
Gražiškių ieško savo giminių.

567. Žilinskienė — Simonaitė An
tanina ieško Šimonio Alekso 
iš Ukmergės apskr. Pano
terių v.

568. Pulokai Justinas ir Juozas iš 
Kybartų valsč. Stanaičių km. 
ieško seserų, kitų giminių ir 
pažįstamų.

569. Bružas Antanas iš Eržvilko 
vlsč. Varlaukio km. ieško 
giminių ir pažįstamų. ’
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Čiurlionio ansamblio kanklininkės

Aštri Bevino kalba
J T saugumo taryba pradėjo 

svarstyti antrą svarbų tarptautinį 
ginčą — rusų reikalavimą, kad 
britai atšauktų savo dalinius iš 
Graikijos. Jis pradėtas svarstyti 
po to, kai sausio 30 d. saugumo 
taryba sutiko perleisti rusų — 

persų ginčą sp’ręsti betarpinėse 
suinteresuotų šalių derybose su 
sąlyga, kad taryba nuolat bus in
formuojama apie derybų eiga.

Pradedant J T saugumo taryboj 
Graikijos klausimą svarstyti, rusų 
delegatas Višinskis smarkiai puo
lė dabartinę Graikijos vyriausybę 
ir reikalavo tuojau pat atšaukti 
britų -dalinius. Anglų daliniai esą 
remią reakcinius gaivalus. Šian
dien Graikijoje viešpatauja „bal
tųjų teroristų gaujos". Sis teroras 
esąs pradėtas Graikijos monar- 
chistų su užsienio parama ir sie
kiąs suklastoti tikruosius rinkimų 
duomenis. Graikijos vyriausybė 
nesugebanti arba nenorinti šio te
roro nuslopinti. Tikroji Graikijos 
sunkumų priežastis esanti britų 
dalinių buvimas krašte. Jie esą 
daugiau nebereikalingi Britų susi
siekimo kelių apsaugai.

Britų vardu atsakė E. Bevin. Jis 
pareiškė: „Graikijos problemą so
vietai iškelia tada, kai svarstomi 
Rumunijos, Bulgarijos ir Balkanų 
klausimai. Tai buvo ir Londone 
užs. reikalų ministerių konferen
cijoje. Po šių derybų rusų užs. 
reikalų komisaras Molotovas man 
pasakė, kad ateity tie reikalai bū
sią palikti Britanijai ir Greikijos 
vyriausybei spręsti. Maskovs kon
ferencijoje buvo nutarta Persijos, 
Graikijos ir Indonezijos klausimų 
neįtraukti į darbų tvarką Turėjo 
būti tik pasikeista nuomonėmis. Aš 
turėjau su Molotovu pasikalbėji
mą. jį painformavau visais klau
simais, ir jis nenorėjo daugiau šių 
dalykų imtis." Toliau Bevinas pa
vaizdavo apgailėtiną padėtį Grai
kijoj, įžengiant Britų daliniams. 
Vidaus karas, kaip toliau pareiškė 
Bevinas, buvo komunistų provo
kuojamas. Kiekviena po to buvusi 
Graikijos vyriausybė turėjo ko
voti su komunistinės mažumos 
užmačiomis pagrobti valdžią. Šie 
bandymai buvo, turbūt, kitų jėgų 
pakurstom). Bet britai su tokiais 
metodais neturi nieko bendro.

Graikų valdžios aparatas karo 
metu buvo sunaikintas. Tad Bri
tanija galėjo tą pat padaryti, ką 
Višinskio vyriausybė padarė Ru
munijoje. — patys pastatyti vy
riausybę. Jis esąs rusų vyriausy
bei pranešęs, kad britų daliniai 
įmanomai greitesnių rinkimų ir 
šito Graikijos vyriausybė pakar
totinai prašė. Anglija reikalavo 

įmanomai greitesnių inkimų ir 
laiko labai svarbiu dalyku, kad 
rinkimai teisingai ir be politikos 
spaudmo būtų pravesti. Rusija pa
siūlymą stebėti rinkimus atmetė, 
todėl ir neturi teisės' Graikijos 
klausimo saugumo taryboj kelti. 
Graikija teturi mažutę kariuo
menę, o Bulgarija gerai apmokytą

„Pragaro virtuvė"

daugau kaip 100.000 ir Jugoslavija 
300.000 armiją. Didžiulė rusų ar
mija stovi Bulgarijoje, nors ten 
nėra saugotinų susisfekimo kelių. 
Bevinas klausė: ,.Ar galite įsivaiz
duoti, kad Graikija, remiama ma
žų britų dalinių, šiems kraštams 
paskelbtų karą ir juos užgrobtų? 
Kuo gi Britanija sudaro taikai pa
vojų? Toks tvirtinimas yra nesą— 
moinė."

Britų daliniai, pareiškė toliau 
Bevinas, prašant Graikijos vyriau
sybei į Graikiją buvo pasiųsti. 
„Ši sutartis", pabrėžė Bevinas", 
buvo padaryta, pritariant Stalinui. 
O Jaltoj jis iš naujo pareiškė pri
tarimą Britų politikai Graikijoj. 
Tik Potsdame rusai pradėjo kitaip 
kalbėti, ir tai buvo pažymėtina, 
kad Graikijos problemos griebėsi 
tik tada, kai buvo diskutuojamas 
Rumunijos ir Lenkijos klausimas*. 
Baigdamas Bevinas pareiškė: Aš 
turiu ispūdį, kad ne Britų priemo
nės sudaro šio klausimo kėlimo 
pagrindą. Aš jaučiu, kad yra gi
lesnių priežasčių, kurios žinomos 
tik sovietų vyriausybei. Didžiau
sias pasaulio taikai pavojus yra 
nesiliaujanti Maskvos propagan
da, nuolatinis naudojimas visų ša
lių komunistų partijų Britų tautai 
pulti, lyg tarp Britų ir Rusų ne
būtų jokios draugystes. Aš pakar
toju: tai yra didžiausias pavojus 
pasaulio taikai. Tuo būdu mes 
vienas prieš kitą kurstomi, tun

Žiburiai

budu nepasitikėjimas sėjamas, tuo 
budu nesusipratimai provokuoja
mi. Aš prašau saugumo tarybos 
aiškaus sprendimo, ar Britų vy
riausybė kenkia taikai, kai ji pa
remia Graikijos vyriausybės pra
šymą padėti jai išlaikyti krašte 
taiką ir ūkiškai atstatyti kraštą. 
Jei Britai kenkia taikai, tai sau
gumo taryba turi tai pasakyti. 
Britų vyriausybė iš to padalys iš
vadas. Jei mes taikai nekenkiame, 
saugumo taryba priekaištus turi 
atmesti."

Graikijos atstovas padėkojo 
saugumo tarybai už Graikijos rei
kalų svarstymą. Britų daliniai 
Graikijoj esą ne primesti, bet 
priešingai — Graikijos vyriausy
bei norint ir remiantis visų Grai
kijos partijų pasirašyta sutartim. 
Graikija prašo britų dalinius kra
šte likti tol, kol bus nugalėti esą 
krašte sunkumai.
Graikijos klausimas galutinai 
bus sprendžiamas lolimesniuose 
posėdžiuose.

Reikia isspresti DP padėti

Pagal gen. Joseph T. Mc Nar- 
ney mėnesinį pranešimą aiškėja, 
kam Amerikiečių zoneje, Vokieti
joje, esą 250 600 asmenų, kurie 
yra be pilietybes arba negrąžin
tini į savo tėvynes. Autoritetingos 
įstaigos primigtinai reikalauja 
išaiškinti minėtų asmenų padėtį.

Gruodžio mėn išblaškytųjų as
menų skaičius amerikiečių zonoje 
dar padidėjo 71 000 arba 16 %, Iš 
bendro išblaškytųjų skaičiaus 
900 000, amerikiečių zonoje yra 
511000.

Pagal imigracijos įstatymus tie 
250 000 be pilietybes asmenys ne
galės imigruoti, kol nenustatys 
savo pilietybės.

Pranešime toliau sakoma, kad 
minėtieji asmenys negalės būti 
įkurdinti Vokietijoje.

(St. a. St. Nr. 30)

Vėl atidėtas suomiu karo 

kaltininku teismas

Tass'o žinių agentūra praneša, 
kad gynėjams paprašius, atidėtas 
teismo procesas, turįs teisti buvusį 
Suomijos viceprezidentą Risto 
Ryti, buvusį ministerį pirmininką 
Erdwin Linkomies ir šešis kitus 
Suomijos politikus, kaltinamus , 
Suomijos įvėlimu į karą.

Agentūra praneša, kad nuo lap
kričio mėnesio jau ketvirtas ati
dėjimas. Valstybės prokuroras 
Teivo Tarjanne gynėjų prašymui 
griežtai pasipriešino.

(St. and Str. Nr. 28)
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Kan. F. Kapočius - Sv. Sosto Delegatas
Jo Šventybė Popiežius Pijus XII 

šiomis dienomis paskyrė lietuvi
ams Vokietijoje ir Austrijoje Sv. 
sosto Delegatu Kauno Arkivysku
pijos Kapitulos Kanauninką. Kau
no Dekaną, Paminklinės Prisikė
limo Bažnyčios kleboną kunigą 
Felikšą Kapočių. Jau organizuo-

Klaipeda šiandien

Klaipėda yra Lietuvos vartai į 
vakarus, todėl šiuo savo uostu 
Lietuva ypatingai rūpinosi. Kaip 
sovietų „Izviestija" pripažįsta, 
uostas buvo puikiai techniškai 
įruoštas ir galėjo kasdien iškrauti 
8000 tonų prekių. Pačioje Klaipė
doje buvo sutelkta trečdalis vie
šos Lietuvos pramonės. Šiuo metu 
Klaipėdos miestas ir kraštas yra 
prijungtas prie sovietinės Lietu
vos, bet nuo karo yra labai nu
kentėjęs. Sunaikintas žemės ūkis, 
miestas išdegintas, sugriautas uo
stas ir elektros jėgainė, o laivai 
ir mašinos išgabentos.

Pagal „Izviestija" pranešima, 
krašte pradėtas atstatymo darbas. 
Nub gatvių nuvalyti griuvėsiai ir 
išvalytos namų patalpos. Taip pat 
dirbama prie jūros ir upės uostų. 
Mieste jau yra elektra, vanden
tiekis, radio stotis ir gimnazija. 
Į kraštą atvežta 1200 lietuvių nau
jakurių šeimų.

Norvegu užsienio reikalu mintsieris 

paskirtas JTO generaliniu 

sekretoriumi

Trygoe Lie, Norvegijos užsienio 
reikalų ministeris priėmė pasiūly
mą užimti JTO generalinio sekre
toriaus vietai. Lie gimė 1896 m 
Oslo mieste darbininko šeimoje. 
1914 m įstojo į Oslo universitetą 
teisės fakultetą. 1919 m baigė uni
versitetą ir tais pačiais metais bu
vo paskirtas Norvegijos Darbiečių 
partijos generaliniu sekretorių. 
Jau 1922 m jis yra Norvegijos 
Profesinių Sąjungų Federacijos

I jama delegatūros įstaigos. Apie 
tai smulkiau bus painformuota vė
liau.

Šiuo metu visais pastoraciniais 
reikalais prašoma kreiptis šiuo 
adresu: Regensburg, Alter Kom- 
markt 7.

teisės patarėjas. Vėliau jis buvo 
paskirtas prekybos ministerių, lai
vininkystės ministerių ir pramo
nes ministerių.

1940 m vokiečiams užimant Oslą, 
jis vienas iš paskutiniųjų ministe
rių apleidomiestą. Išbėgęs į Nor
vegijos šiaurę, pasitaręs su nedi- 
deliau prekybininku būreliu, nu
sprendė rekvizuoti Norvegijos 
prekybinį laivyną iš 4 000 000 to
nų ir perduoti Sąjungininkams. ,

Išskridęs į Angliją, dirbo su ek- 
siline vyriausybe kaip užsienio 
reikalų ministeris. Tas pareigas 
eina dar iki šiai dienai.

(St. a. St. Nr. 30)

PAD.ĖKA
Nuoširdžiai dėkojame „Žiburių" 

reikalams paaukojusiems: J. S., 
Augsburg (100 RM), J. Strazdui, 
Augsburg (100 RM), H. Trapikui, 
Augsburg-Haunstetten (50 RM), ir 
kun. Riaubai, Mittenwald (50 RM).

Leidėjai

Pranešame giminėms ir 
pažįstamiems, kad 1946 m. 
sausio mėn. 18 d. po ilgos 
ir labai sunkios ligos mirė 
mano mylima žmona ir mūsų 
brangi mamutė

Marija Vanagaitienė gim. 
Brozaiiytė

Palaidota Kassel — Ober- 
zwehren kapinėse.

Liūdintieji: Jonas Vanagai
tis, Anytos Vanagaitytės — 
Šležienės ir Jevutės Vana- 
gaitytės — Kavaliauskienės 
šeimos.
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