
Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip 

žmonės;
Tik neina, kaip saulė, ramiai, be 

karionės:
Jos mėto ne kartą žaibus!
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A. Gražiūnas

MŪSŲ VISUOMENINIAI
SANTYKIAI

Visi mes esame susirūpinę išlai
kyti tautinę vienybę ir visuome
ninę bei moralinę taiką, nes tai 
būtina mūsų tautinių reikalų gy
nimui ir mūsų kultūriniam bei vi
suomeniniam darbui.

Žinoma, šie norai labai gražūs, 
bet jie viso klausimo dar neiš
sprendžia. Visa tai pasiekti ir iš
laikyti tegalima tam tikrose sąly
gose.

Neabejotina tiesa, kad žmonės 
tik turėdami bendrų principų te- 

'gali prieiti ir bendrų išvadų. Ir tų 
principų reikia ne tik tautinėj, 
konfesinėj, kultūrinėj srity, bet jų 
reikia ir visuomeninėj srity. Tad ir 
mums, norint turėti sąmoningą, ak
tingą, bet kartu ir sugebančią 
darniai reikštis visuomenę, svar
bu ją sutelkti tam tikrų visuome
ninių principų plotmėje. Tokiu 
bendruoju mūsų visuomenės prin
cipu turėtų būti demokratiškumas. 
Jis turėtų apspręsti ir mūsų pačių 
visuomeninius santykius, ir ap
skritai būti mūsų visuomeninio gy
venimo idealas.

Deja, šioj srity dar reikėtų gana 
žymios pažangos. Demokratizmas 
turėtų mums visiems būti ne ko
kios praeinančios mados dalykas, 
ne dalykas, kurio reikia laikytis 
todėl, kad kitaip, kaip sakoma, ne- 
galima iškraipyti uodegos, bet vie
nas giliausių mūsų įsitikinimų, vi
suomeninis mūsų idealas, kurį tu
rime'būti pasiryžę vykinti ir ginti 
nuo visų pasikėsinimų. Bet demo
kratizmui padaryti tokiu mūsų 
tautos savo rūšies visuomeniniu 
tikėjimu dar reikia padirbėti. Ne 
todėl, kad mūsų visuomenė būtų 
priešinga demokratizmo princi
pams. Tokių mūsų tarpe vargu 
rasi. Bet mūsų visuomenėj galima 
pastebėti kitą nelemtą reiškinį — 
nihilizmą. Tūlas numoja ranka ir 
daugiau nebenori nieko girdėti net 
apie visuomeninį darbą, nei apie 
visuomeninius principus.

Žinoma, tų žmonių mes negalime 
teisti ir kaltinti. Tai yra aukos vi
so to melo, apgaulės ir niekšišku
mo, kuris jų akivaizdoj buvo vyk^ 
domas ir kartu dangstomas kilnių 
idėjų skraiste, kartais net tuo pa
čiu demokratizmu, aukos dėl viso 
to pasaulį ir juos pačius ištiku
sios katastrofos. Šie dalykai dau
gelį parbloškė, žudyte nužudė jų 
pasitikėjimą ir žmonėmis, ir idė
jomis.

Siekiant sveikos ir aktingos vi
suomenės, visi šie žmonės būtinai 
turi būti ištraukti iš jų nihilistinio 
pesimizmo, turi būti atgaivintas jų 
tikėjimas principine ir praktine 
taurių idėjų verte, atgaivintas jų 
entuziėzmas įsirikiuoti į demokra
tinio pasaulio kūrybą, kuri laiduos 
šviesesnę žmonijos ateitį. Tik tuo 
būdu mes galime sudaryti sąmo
ningą ir veiklią visuomenę, o ne 
inertišką amorfinę masę, nihilisti-

nio pesimizmo spaudžiamą vis že
myn- ir žemyn.

Greta su šiuo rūpesčiu svarbu 
pasirūpinti, kad ir pati visuomeni
nė , veikla eitų deramomis for
momis.
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Pirmiausia šiuo atžvilgiu tenka 
paliepti visuomenės ideologinę di
ferenciaciją. Si diferenciacija yra 
ir mūsų visuomenėj, kaip ir kiek
vienoj kitoj, ir būtų neprotingas 
dalykas ją neigti arba su ja kovo
ti, bet tūlas labai susirūpinęs, kad 
ši diferenciacija tik neišeitų kaip 
nors aikštėn. Vieni dar negali at
sikvošėti po mums tekusių pergy
venti laikų, kada savo pažiūrų 
turėjimas buvo laikomas kažkokiu 
nešvankiu dalyku, o labai dažnai, 
ypatingai jei tos pažiūros buvo de
mokratinės, net ir pavojingu. Kiti 
vėl bijo, kad vienu ar kitu požiū
riu skirtingi įsitikinimai, išryškė- 
dami aikštėn, galį suardyti mūsų 
tarpe vienybę. Bet to pasekmės toli 
gražu nėra puikios, o dažnai ir 
visai nelemtos. Kadangi faktiškai 
visuomenė vis dėlto yra diferen- 
ciuota, tai viešumoj nors ir ne
diskutuojama, bet tos diskusijos vis 

tiek vyksta, tik tokiu atveju už
kulisy. O to pasekmės — didelės 
visuomenės dalies dezorientacija, 
stoka brendros nuomonės net ak
tualiais klausimais, daugelio ir vi
siškas nebesidomėjimas visuome-

niniais reikalais, gi užkulisy gan
deliai, apkalbos ir smulkios intri- 
gėlės. Tasai trūkumas viešumoj 
atvirumo ir tiesumo, o užkulisy 
šiukšlinimas visam visuomeniniam 
gyvenimui duoda tokį nesimpatin
gą prieskonį, kad tiesesnio būdo 
žmonės neapsikentę visai traukiasi 
į salį. Daug jau būtų geriau, jei 
mes liautumės, A. Jakšto žodžiais 
tariant, už durų palikdinėti „ne 
tik lazdą, kaliošus, bet ir nuomo
nes”, liautumės kitų akivaizdoj 

patys savęs išsiginti ir kurti taria
mą vienybę, slaptai rezervuoda- 
miesi užkulisiniu būdu tą vienybę 
sustilizuoti mums priimtinesnio pa
vidalo, o imtumės kurti realinę 
vienybę, atvirai ir tiesiai kalbėda- 
mies ir nuoširdžiai ieškodami ne tik 
sau priimtinos klausimų sprendimo 
plotmės, bet ir visiems kitiems. To
kia vienybė, paremta faktišku ir 
realiu tam tikrais klausimais vie
ningumu, o iš antros pusės pakan
ta ir gerbimu kito skirtingų įsiti
kinimų, kai kuriose srityse būtų 
daug didesnis laimėjimas, negu 
tariamoji vienybė, kur kiekvienas, 
plačiai šaukdamas, jog esame visi . 
vieningi, slaptai laiko kišenėj 
įvairius dėl tos vienybės rezervus. 
Kartu tasai visuomeninis gyveni
mas pasidarytų simpatingesnis, kai 
nereikėtų nuo savo darbo partne
rių laikytis vis „protingam atstu
me", kad jis kartais tau neiškirstų 
kokio nelaukto pokšto. "

Tokia realinės vienybės mintis 
yra padėta pagrindan ir mūsų va
dovaujančių sluoksnių, ir vadovau
jančių institucijų darbe, tad ji turi Į

pagaliau įsigyventi ir visoje mūsų 
visuomenėje.

Toks visuomeninis tiesumas ir 
atvirumas, žinoma, turi būti su
jungtas su giliu kultūringumu. Šiuo 
atveju ypatingas dėmesys turi būti 
atkreiptas į visa tai, ką plačia 
prasme galime pavadinti visuome
nine diskusija. Jai visuomet yra 
didelis pavojus išsigimti į dema
gogiją, o ne kartą ir į asmenišku
mus. Tad visuomet privalu atsi
minti, kad visuomeninė diskusija 

turi būti ir likti tuo, kuo ji iš tik
rųjų yra, būtent, diskusija visuo
meniniais klausimais, ir nevirsti 
demagogine priemone su kuo nors 

A. Vaičiulaitis

Mano žemes duktė
Aš tave pažinau, kaip laukų mergaičiukę:
Tu braidei po žoles, vyturėlį baidei 
Ir rinkai ramunes. Nei drožlė susisukę 
Sklaistės vėjuj gaiviam palaidi garbiniai.

Tu krykštei kaip kregždė, kaip kregždė čiulbuonėlė 
Ir linksma atskridai parugės takeliu, 
Per pienes, žvangučius tu lėkei basom kojom 
Ir klegėjai, šaukei balsu savo meiliu.

Tu krykštei kaip kregždė čiulbuonėlė 
Ir buvai kaip laukų skambančioji daina. 
Mano žemės duktė man buvai mažutėlė, 
Su giria ir žeme tu buvai man viena.
Sugrąžink, sugrąžink man lankas žydinčiąsias, 
Kur čiauškėjai, šaukei balsu savo meiliu, 
Sugrąžink tuos laukus, kur gagendavo žąsys. 
Ir atbėk į mane parugės takeliu.
Thompson, 1945.

„susidoroti”. Kai iš šios diskusijos 
bus išjungtas visoks tokio „susido
rojimo” elementas, o paliks tik 
protingas, rimtas ir geros valios 
dalykų svarstymas, tai ji bus ir 
naudinga, ir patraukli, ir niekam 
nereikės baidytis, kad ji virs kaž
kokiu nelemtu demagoginiu jovalu.

Kalbant apie visuomeninės veik
los reiškimosi formas, pravartu 
atkreipti dėmesį ir į keletą kitų 
dalykų. Vieną jų galėtume pava
dinti perdėta demokratija. Demo
kratinėje visuomenėje kai kas 
įsismagina su savo nuomonėmis ir 
sprendimais brautis ir ten, kur 
klausimai yra tokio specialaus po
būdžio, kad jų reikalu tegali pa
sisakyti tik specialistai. Bet atsi
randa žmonių, kurie, apie tuos da
lykus specialiai visai nenusimany
dami, ne tik stengiasi ir „savo žo
dį" pasakyti, bet ir pretenduoja, 
kad tas jų „žodis* turėtų savo įta
kos. O kai to jie nepasiekia, tai 
pradeda viską versti aukštyn ko
jomis ir ne kartą šaukti net apie 
„demokratizmo stoką”. Tuo tarpu 
čia yra stoka ne demokratizmo, bet 
proto ir saiko bei kuklumo.

Tokia „perdėta demokratija" yra 
ir kai kurių žmonių užsimojimas 
sauvaliauti ir kelti chaosą. Kai 
prieš tai reaguojama, vėl plačiai 
atsidaro burnos dėl „demokratizmo 
stokos". Bet demokratija tai ne 
sauvalė ir chaosas, o tvarka, susi- 
klausvmas ir drausmė, tik vykdo
ma kitu būdu, negu toji tvarka, 
kuri visuomenei užmetama prieš 
jos valią iš šalies. Todėl labai klai
dingai elgiamasi ten, kur tariamai 
dėl demokratizmo toleruojama vi
sokį arogantai, tvarkos ardytojai 
demoralizatoriai ir panašūs gaiva
lai. Su jais nėra reikalo daryti ko
kius kompromisus nei tautinio so
lidarumo, nei demokratiškumo su
metimais. Jie visus tuos principus 
niekina ir peržengia, o jų pradeda 
šauktis tuomet, kai juos kas už 
sorando ima. Bet jie turi būti ne
šiais principais pateisinti, o kaip 
tik ir paimti už sprando už tų prin
cipų peržengimą ir niekinimą.

Pagaliau dar tenka keletą žodžių
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pasakyti ir dėl asmens visuomeni
niuose demokratiniuose santykiuo
se. Demokratija remiasi žmogiškojo 
asmens vertybės pripažinimu ir pa
garba. Vis dėlto tai nereiškia, kad 
demokratiniuose santykiuose tarp 
asmenų jokio skirtumo nedaroma 
ir į jokius skirtumus nežiūrima. 
Demokratiniuose santykiuose kiek
vienas asmuo turi būti teisingai 
įvertinamas pagal jo moralinę 
vertę, visuomeninius ypatumus bei 
sugebėjimą. Deja, ir šiuo atveju 
kartais pasireiškia ta vadinamoji 
perdėtoji demokratija. Pradedama 
daugiau j nieką nebežiūrėti, tik ar 
yra galva kepurei uždėti. O to pa
sekmės gana liūdnos, nes tuo daž
nai pradeda naudotis visokį ari- 
vistai, kurių daugiau ar mažiau ga
lima rasti kiekvienoj visuomenėj. 
Sis gaivalas pasižymi ir šiaip dūmų 
nebijančiomis akimis, o kai pa
junta, kad jiems viskas atleidžiama 
ir viskas toleruojama, jų akiplėšiš
kumas labai padrąsinamas. Jie tuo
jau įsidrąsina visus mokyti, veržtis 
į priekį, vaidinti didelius veikėjus. 
Dar sudarę apie save panašių sub

jektų klikelę, jie labai jau drąsiai 
siekia vadovaujamo vaidmens.

Šiuo atžvilgiu visuomenė privalo 
būti labai apdairi. Jei jau visoki 
tvarkos, tiek visuomeninės, tiek mo
ralinės, ardytojai privalo būtį su
drausti,tai juo labiau visuomenė pri
valo kreipti dėmesį, kad įvairūs ari- 
vistai nevadžiotų jos už nosies ir kad 
jiems nebūtų teikiamas neužpelny
tas pasitikėjimas. Visuomenė turi 
būti tiek apdairi ir sąmoninga, kad 
šie gaivalai negautų išplaukti į 
viršų ir pradėti vaidinti visuome
ninį vaidmenį. Visi šiuo ar tuo mo
rališkai, visuomeniškai ar politiš
kai susikompromitavę turi jausti, 
kad jiems dera laikytis kukliai ir, 
kol jie rėabilituosis kaip vertingos 
asmenybės, nebūti perdaug drą
siems pretenduoti į tokias pozici
jas, kurių jie nenusipelnę.

Atkreipdami į šiuos dalykus dė
mėsi ir juos deramai koreguodami, 
kiek jie mūsų visuomenėj pasi
reiškia, galėtume savo visuomenini 
gyvenimą padaryti ne tik sveikes
nį, simpatingesnį, bet ir žymiai 
našesnį.

Inž. arch. V. S vi pa s

Žvilgsnis i architektūros praeiti Lietuvoje
* (Tęsinys)

Senovės Romoje „forum" reiškė 
ūkiškai politinį centrą (vietą pre
kybai, liaudies Susirinkimams ir 
teismams). Jei tikėti, kad žodį 
,,forum" jis savo kronikoje tiks
liai pavartojo; tai senprūsiai, ypa
čiai pajūryje gyvenusios jų gimi
nės, jau prieš ordino atsikėlimą 
buvo pasiekę gana aukštą kultū
ros lygį. Matyti, jie ir su užjūrio 
kraštais per pas juos atvykstan
čius pirklius turėjo plačius pre
kybos santykius, dėl kurių jų te
vyne buvo gąrsi kaip gintaro ga
vimo vieta.

Savo laiku jiems bus tekę su- 
, sidurti ir su vikingais, Vysla, Dau
guva, o gal ir Nemunu traukusiais 
į tolimus turtingus pietus.

Užkariavęs prūsus ir įkūręs ga
lingą karišką valstybę, kryžiuo
čių ordinas su pagalba pilių-tvir- 
tovių brovėsi vis gilyn į Lietuvą. 
Taip XIII šimtmečio gale ir XIV 
šimtmečio pradžioje jau buvo su
sidariusios dvi pilių sistemos: vie
na kryžiuočių, antra Lietuvių7).

Kadangi kryžiuočiai savo žygius 
į Lietuvą darė daugiausia pane- 
muniais ar Nemunu, tai prie jo 
jie statėsi ir savo pilis. Lietuvių 
pilių panemuniais buvo tiršta (tvir
čiausia jų buvusi Veliuonoje), bet 
daug jų buvo ir krašto gilumoje. 
Ypačiai Žemaitijos gilumoje rei
kėjo pilių apsiginti nuo kalavijuo
čių. Reikia manyti, kad tais lai
kais kiekviena žymesnė apgyven
ta vietovė Lietuvoje, ypačiai 
esanti prie vandens ar sausumos 
kelio trakto, turėjo turėti pilį, nes 
be pilies būtų buvusi greit sunai
kinta. Tai patvirtina ano meto karo 

' žygių gausumas. Taip Algirdo vai- 
dymo metu (1345—77 m.) abu or
dinai padarė į Lietuvą net 100 
žygių. Lietuviai šiuos ordinus per 
šį laiką puolė 42 kartus. Abiejų 
pusių panemuniais pastatytos pi
lys, istorikų tvirtinimu H), buvusios 
bent po vieną kartą sugriautos. 
Kęstučiui teko atlaikyti dar dides
nį ordinų spaudimą. Į XIV šimt
mečio galą tas spaudimas dar pa-

didėjo ir tęsėsi tol, kol Liętuva 
kartu su Lenkija ir kitais sąjungi
ninkais galutinai palaužė kryžiuo
čių ordino galybę.

Pirmosios lietuvių pilys buvo 
statomos ginkliose vietose, išnau
dojant tereno sąlygas bei jas ko
reguojant (supilant pylimus bei iš
kasant perkasus). Antžeminė sta
tyba pilyse buvo medinė. Šiuos 
pastatus statė patys gyventojąi, 
todėl jų pavidalas galėjo būti iš-

bingos praeities garso, neliko to
kių duomenų, iš kurių''būtų gali
ma atstatyti buvusį jų pavidalą^

Pilys Lietuvoje ilgą laiką turė
jo būti statomos medinės, nes jo
kių kitokių patogaus pavidalo 
medžiagų (uolėnų ir pan.) krašto 
gamta neteikė. Priklausomai nuo 
tvirtumo bei patvarumo reikala
vimų, medinių pilių statyboje ga
lėjo būti panaudota geresnė 
medžiaga ir pritaikyti tobulesni 
statybos būdai (pvz., stambūs, 
ąžuoliniai rastai), negu šiaip pi
liečių statyboje. Tokios pilys tu
rėjo turėti rūstų, didingą pavida
lą, kdlbėti tikslingos ir net mo
numentalios architektūros kalba.

Medinių pilių statyboje buvo 
naudojama turima medžiaga ir 
taikomi nuo seno žinomi statybos 
būdai, t. y. buvo tęsiama medinės 
statybos tradicija tol, kol nebuvo 
aiškaus veiksnio, kuris būtų ver
tęs nuo senosjps tradicijos nu
trūkti ir pereiti piie kitokių, nau
jų statybos būdų. Toks veiksnys 
atsirado tik tada, kai karo tech- 

i nika tiek ištobulėjo, kad medinės 
į pilys nebepajėgė jai atsilaikyti ir 
i turėjo būti keičiamos mūrinėmis.

Mūro statybos paplitimas
Kaip kituose kraštuose, taip ly- 

j giai ir Lietuvoje, nuo medinės sta- 
I tybos pereinant prie mūrinės, pir

miausia turėjo būti panaudota 
lengviausiai gaunama nedegamoji 
medžiaga — akmenys, ir tik vė
liau degtos molio plytos. Reikia 
manyti, kad kaip vienai, taip ir 
kitai gabalų pavidalo medžiagai 
rišti pradžioje tuiėjo būti naudo
jama taip pat natūrali, lengvai 
gaunama medžiaga — molis. Jau 
medinės statybos laikais akmenys 
galėjo būti naudojami pastatų pa
matams, tiltų airamoms, šlaitų 
tvirkinimui ir 1.1., žodžiu, su šia 
medžiaga krašto gyventojai turėjo 
būti kiek susipažinę.

Kaip jau minėta, kryžiuočių 
ordino galybė tr ekspansija į 
rytus nepaprastai išaugo į XIV 
šimtmečio galą. Šiam spaudimui 
atsispirti ir Lietuvoje, panašiai, 
kaip kiek anksčiau Lenkijoje, ręi-

Taip kryžiuočių 1383 m. išgriau
toji Trakų pusiasalio pilis”) buvusi 
didelė ir apvesta aukštomis mūro 
sienomis. To paties žygio metu 
kryžiuočiai neįstengė paimti Vil
niaus pilių, kurios, matyti, buvusios 
dar tvirtesnėmis mūro sienomis 
apvestos10). Ypačiai tai liečia Vil
niaus Žemutinę ir Aukštutinę pi
lis, kurių kryžiuočiai savo 1390 m. 
žygio metu (kartu su Vytautu) neį
stengė paimti. Jie tada sudeginę 
tik Kreivąją pilį. Pačios tos pilys 
dar buvusios medinės. Iki ąiol dar 
nenustatyta, kada'tos pilys gavo

sirutuliojęs tik iš iki tol krašte 
žinomos medžio statybos lyčių/ 
Tuo norima pasakyti, kad pilyse, 
ypačiai valdovų bei didžiūnų pi
lyse, praeity šaknijanti lietuvių 
architektūra turėjo pasiekti žy
maus klestėjimo. Ir statybos tech
nika, ypačiai pilyse-tvirtovėse, 
priešo pavyzdžių ir gyvo reikalo 
akivaizdoje, turėjo padaryti žy
mią pažangą, nes istorijoje dažnai 
minima, kad priešai lietuvių pilių 
neįstengė paimti. Deja, toms pi
lims dėl karo technikos ištobulė- 
jimo žlugus, be buvusios jų gar-

7) Red. A.- Šapoka. Lietuvos isto
rija. ") Ibidem.

kėjo statyti mūrines pilis, nes 
medinių tuo metu jie daug iš
griovė ar sudegino. Lenkų kara
lius Kazimieras Didysis, po ilgo 
kovų su ordinu laikotarpio, buvo 
priverstas siekti taikos sutarčių 
pagalba. Tik tą taikos laikotarpį 
išnaudojęs savo valstybės tvar
kymui bei gerovės kėlimui, an
troje XIV šimtmečio pusėje jis 
galėjo pristatyti daug stiprių mū
ro pilių. Panašių priemonių turėjo 
griebtis ir Lietuva, todėl reikia 
manyti, kad XIV šimtmečio gale ir 
Lietuvoje turėjo būti pastatyta 
daug mūro pilių arba bent svar
biose vietose esančios medinės pi
lys turėjo būti apvestos mūrinėmis 
sienomis.

savo mūro sienas, kaip ir iš viso 
tebėra neaiški mūrinės statybos 
pradžia Lietuvoje. Nors yra žino
ma, kad jau Gediminas pirmame 
XIV šimtmečio ketvirtyje iš Han- 
sos miestų kvietėsi į Vilnių pre
kybininkus bei amatininkus, bet 
nežinia, kokie amatininkai į Vil
nių atvyko, ar buvo jų tarpe mū; 

’ rininkų, o jei ir buvo, tai ar jie 
gavo darbo ir Vilniuje pasiliko.

Iš antros pusės, jau Gediminas, 
prijungęs rustĮ žemes, turėjo jose 
susidurti su mūrinių cerkvių bei 
vienuolynų statyba, kuri ir staty
bos technikos, ir architektūros po
žiūriais turėjo žymios įtakos iš 
Bizantijos. Vadinasi, jau tada ru
sų žemėse galėjo būti mūro sta
tybos specialistų (pačių rusų arba 
atkeliavusių iš pietų). Šią prie
laidą patvirtina, pvz., rusų cerk
vės Koložoje prie Gardino atsira
dimo faktas. Ši mūrinė cerkvė XII 
šimtmetyje pastatyta bizantišku 
Stilium su mezopotamiškos kilmės 
keramikos papuošimais, kaip bu
vo madoje prie Juodosios jūros. 
Be to, ji turėjusi nepaprastą įren
gimą akustikai pagerinti. Ji ap
griuvo, nuslinkus Nemuno šlai
tui, ant kurio buvo pastatytai!). 
Kaip žinome, rusai pradėjo krik
štytis rytų apeigomis 988 metais. 
Kaip rodo Kijevo Šv. Sofijos ka
tedros, pradėtos 1017 m., Černi
govo katedros, pradėtos XI šimt
mečio pirmoje pusėje, ir kitų cerk
vių statybos pavyzdžiai, rusų že
mėse mūrinių cerkvių, vėliau vie
nuolynų, statyba prasidėjo labai 

I anksti. Lietuva; užėmusi rusų že
mes, jose rado jau senas mūrinės 
statybos tradicijas. Mat, kartu su 
religija tada iš Bizantijos sklido 
daugiausia į rytų apeigų kraštus, 
taigi ir į Rusiją, ne tik sakralinės 
architektūros formos, bet ir mūri
jimo technika. Bizantijos įtaka

•) Prof. Dr. Z. Ivinskis. Trakų 
Galvės ežero pilis.,

10) Dr. J. Puzinas. Iš Vilniaus 
pilių praeities. ,,Kūryba“, Nr. 2, 
1944 m.

“) A. K. Kirkoras. Lietuvės mie
stai ir apgyventos vietovės (rusų 
kalba). 1882.

rusų žemėse ypačiai buvo stipri 
XI ir XII šimtmečiuose. Jei prisi
minsime, kad daug- Lietuvos di
džiųjų kunigaikščių turėjo žmo
nas ruses, o joms Vilniuje ir ki
tur būdavo statomos cerkvės, ku
rias tegalėjo mokėti statyti tik iš 
rusų žemių atvykę statybos spe
cialistai, taip pat, jei prisimin
sime, kad Lietuvos valdomose ru
sų žemėse buvo duota pilna lais
vė išpažinti tikėjimą, vadinasi, ir 
cerkves statyti, ir jos faktinai bu
vo statomos, net pačių kunigaikš
čių jų statyba buvo remiama, tai 
turėsime pagrindo galvoti, kad pa
čioje Lietuvos valstybėje buvo 
mūro statybos specialistų, kurie 
galėjo būti panaudoti ir Didžiojo 
Kunigaikščio dvaro, ir jo pilių 
mūro, statybos darbams.

Įdomų faktą sužinome iš Jogai
los 1387 m. dovanojimo akto, ku- . 
nuo einant, Žemutinėje Vilniaus 
pilyje buvęs mūrinis su šaudymą 
angomis pastatas buvo dovanotas 
Vilniaus vyskupams12). Galimas 
daiktas, kad Lietuvos sostinėje 
mūrinė statyba bus anksčiau pra
sidėjusi, negu kitose krašto vie
tose. Čia tikslesnių duomenų ten
ka laukti iš tolimesnių senosios 
Vilniaus statybos tyrimų. Savo , 
laiku tokius tyrimus sėkmingai 
buvo pradėjusi dipl. arch. V. Žem
kalnio vadovaujama Vilniaus mie
sto statybos įstaiga. Pasiremiant 
gautais tyrimo rezultatais, jau 
buvo pagamintas Vilniaus pilių 
modelis.

Vėlgi iš kronikos sužinome, kad 
1398 m. Vytautas -prie Dniepro iš 
akmenų ir molio pastatė Šv. Jono 
pilį13). Kaip galima manyti, ši ne
didelė ir paskubomis per keturias 
savaites pastatyta tvirtovėlė 4)uvo 
vien savo krašto jėgomis pamū
ryta.

Yra išlikusių istorinių žinių, kad 
Vytautas turėjo gerų dailidžių, ku
rių iš jo skolinosi Žemaičiuose pilis 
besistatą kryžiuočiai. Tuo tarpu iš 
tik ką nurodyto rašinio apie salos 
pilį Trakuose patiriame, kad savo 
1406—8 m. statomai ten mūrinei 
piliai (Wasserburg) Vytautas sko
linosi architektą iš ordino. Jam 
išvykus kuriam laikui į Karaliau
čių, pilies statybos darbai turėjo 
sustoti iki sugrįžimo.

Kiek anksčiau, būtent 1392 — 6 
metais Vytauto žmonos kunigaik
štienės Onos iš Marienburgo iš
kviesti architektas Puhrbachas ir 
meisteris Rethke pastatė Vilniuje 
gotikinę Šv. Onos bažnyčią1*). Kad 
ši bažnyčia statyta kunigaikštie
nės Onos, randama žinutė ir pas 
vilnietį A. K. Kirkorą, jo Vilniaus 
miesto aprašyme iš 1882 m. 
Pagal W. Jaegerį, Rethke, esą, bu
vęs tas pats Karaliaučiaus meis
teris, kuris statė įvairius mūrinius 
Vytauto pastatus, jų tarpe ir Tra
kų salos pilį.

Nesunku supraski, kodėl Vytau
tui prireikė ordino specialisto pa
statyti Trakų ežero saloje pilį, 
kuri išvengtų daugelio to meto 
lietuvių^ pilių likimo, t. y. kuri bū
tų nepaimama. Vytautas dukart 
(1382 — 4 ir 1390 — 2 m.) buvo, 
pas kryžiuočius ir turėjo progos 
gerai pažinti jų pilis. Jis taip pat 
turėjo progos gerai pažinti jų ka
ro techniką, nes jam teko ka
riauti prieš juos ir su jais.

Wasmuth'o statybos meno lėk-' 
sikonas.

(Bus daugiau)

12) Prof. M. Morielovskis. Vil
niaus aukštutinė ir žemutinė pi
lis prieš 1665 m.

13) Prof. Dr. Z. Ivinskis. Trakų 
Galvės ežero pilis.

**) A. Zabitis-Nezabitauskis. Šv. 
Onos bažnyčia—str. „Ateities“ 43.
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Amerikos lietuviu pastangos
Lietuvos reikalu

Kovo mėn. 21 dieną sukako dve
ji metai, kaip Amerikos lietuviai 
veikėjai — adv. Olys, Kumskis ir 
Žiūrys — Amerikos Lietuvių Mi
sijos vardu padarė pirmąjį vizitą 
Illinois senatoriui Scott W. Lucas 
ir Kongreso atstovui A. J. Sabath, 
šiltai juos priėmusiems ir pa- 
rodžiusiems daug simpatijos. Po 
šio vizito, A. J. Sabath lydimi, 
Amerikos lietuviai nuvyko au
diencijai į Baltuosius Rūmus pas 
tuometinį viceprezidentą Harry S. 
Trumaną. Atstovas A. J. Sabath 
šiltais žodžiais pristatė lietuvius. 
Nuoširdi rekomendacija iššaukė 
ir nuoširdų atsiliepimą. Harry S. 
Trumanas kalbėdamas pabrėžė, 
kad Amerikos lietuvių iškelti šū
kiai yra kaip tik tie, už kuriuos 
kovoja JAV.

Viceprezidentas buvo paprašy
tas, kad pasikalbėtų su Roosevel- 
tu, Stettinium ir pasekretoriu 
Green dėl Amerikos Lietuvių Mi
sijos atstovų dalyvavimo San 
Francisko konferencijoje.

Ta pačią dieną didelis ir nuo
širdus lietuvių draugas Edward 
Kelly pasakė Kongrese kalbą, 
plačiai nušviesdamas Amerikos 
lietuvių veiklą, apibūdindamas 
Lietuvos praeitį ir jai gresiančius 
pavojus. Ši kalba buvo išspausdin
ta tos pačios dienos „Congressio- 
naly Record".

Porai dienų praslinkus, vėl tuo 
pačiu reikalu ten pat kalbėjo at
stovas Martin Gorki, trumpais 
bruožais charakterizuodamas Lie
tuvos nepriklausomybės metu pa
darytą pažangą. Tos dienos vaka
re Amerikos lietuviai padarė svar
bų vizitą State Departement. Juos 
priėmė sekretoriaus vardu L. E. 
Thompson ir kiti du aukšti valdi
ninkai. A. L. M. nuodugniai nu
švietė Lietuvos status ryšium su 
Atlanto Charta ir pakartotinai pa
brėžė dabartinės Lietuvos padė
ties anomaliją. Thompson parodė 
didelį susidomėjimą.

Prieš pat AJL.M. suvažiavimą 
Vašingtone kovo 24 d. 100 lietu
vių karių motinų, lydimos atsto
vų F. Kelly, d'Alesandro ir 
Amerikos Lietuvių Misijos pirmi
ninko, nuvyko į Baltuosius Rū
mus pas ponią Eleonorą Roose- 
veltienę, su savim veždamosi mili
jono parašų peticiją, prašančią 
Lietuvai laisvės. Jos buvo malo
niai priimtos ir pavaišintos. Va
kare JAV Kongreso atstovų gar
bei buvo suruoštas priėmimas. 
Greta keliasdešimt Kongreso at
stovų ir senatorių, aukštųjų valdi
ninkų, žurnalistų ir radijo žmonių 
dalyvavo keli šimtai lietuvių. Su
sirinkusiuosius pasveikino A. L. M. 
sekretorius ir pakvietė kalbėti 
ministerį Žadeikį. Ministeris išdės
tė Lietuvos reikalą ir balbą bai
gė viltimi, kad teisė, o ne jėga 
bus žmonijos ateities lėmėja. Ši 
kalba atstovo d’Alesandro rūpes
čiu įdedama kovo 24 d. „C. Re
cord" (Kongreso Metraštin). Tas 
pats d'Alesandro Baltuosiuose Rū
piuose kitame Kongreso posėdy 
vėl iškelia Lietuvos vardą.

Po ministerio Žadeikio kalbos 
buvo demonstruojamos filmos: 
viena — apskritai apie mažąsias 
tautas, kita — apie Lietuvą. Pa
staroji visiems padarė didelio 
įspūdžio. Aukštieji svečiai pamatė 
tikrąją Lietuvą, visų šių kalbų 
objektą. Olys *dar labiau paryški
no esamą Lietuvos padėtį. . Jam 
baigus, senatorius Charles W. To
bey padėkojo už kalbą ir paprašė 
leidimo savo vardu pateikti ją 
Amerikos visuomenei, gi savo

ruožtu po poros dienų iškėlė Lie
tuvos klausimą senate.

Sekančioji, kovo 25, diena buvo 
skirta vidiniams reikalams. Bet ir 
tą dieną j susirinkimą atsilankė 
mums jau pažįstamas atst. Kelly, 
pasakęs gražią, drąsinančią kalbą. 
Ši kalba buvo transliuojama per 
didžiulę Vašingtono stotį WWDC. 
Savo kalbą Kelly baigė: ,,Amerika 
rankų nenuleis tol, kol visos tau
tos, tarp jų ir Lietuva, neatgaus 
savo laisvės." Po jo Raibos posė
dis tęsė dienotvarkę. Buvo nu
tarta siųsti atstovus į I-ąją JTO 
konferenciją ir įgyvendinti Ame
rikos lietuvių- tarpe vienybę. Po
sėdis buvo baigtas Lietuvos him
nu, o vakare suvažiavimo daly
viai buvo priimti Lietuvos pasiun
tinybėje ministerio Žadeikio su 
ponia. Suvažiavimo pabaigoje bu
vo padėti vainikai ant Nežinomo 
Kareivio ir Itn. S. Harrio kapų. 
Ltn. Harris — Amerikos Misijos 
Lietuvai karininkas, žuvęs 1920 m. 
bolševikų ruošto sukilimo metu.

Vykdydama Vašingtono suvažia
vimo nutarimą A. L. M. gegužės 
pradžioje nuvyko vienokiu ar ki
tokiu būdu dalyvauti San Fran
cisko konferencioje. Veikla buvo 
pradėta gegužės 4 d. įteikiant visų 
jungtinių tautų delegacijų pirmi
ninkams memorandumą, prime- 

, nantį Lietuvos pažeistas teises ir 
j reikalaujantį jos priėmimo į JTO 

pilnateisiu nariu. Kitą dieną buvo 
surengta didelė spaudos konferen
cija; joje dalyvavo per 80 laik
raštininkų ir radijo žmonių. Dau
gybė laikraščių įsidėjo plačius 
straipsnius apie Lietuvą ir jos tra
gediją. Komunistų spauda didžiau
sia audra puolė ant A.L.M., skleis
dama nepagrįstus šmeižtus.* Tai 
buvo, palyginti, niekis prieš pasi
sakymus tokių laikraščių, kaip 
„Chicago Tribune”; jame aiškiai 
buvo pasisakyta prieš įvykdytą 
smurtą. Gegužės 18 — 21 dieno
mis visa Hearsto koncerno spau
da įsidėjo straipsnį „The Case of 
Lithuania". Jame aiškiai konsta
tuojama, kad Lietuva, kaip ir Esti
ja su Latvija, yra užgrobta ir kad 
dabar esąs laikas tam nenormalu
mui pašalinti. Straipsnyje ištisai 
paduodama A.L.M. memorandumo 
vieta, kur reikalaujama, kad į JTO 
būtų priimta ir Lietuva.

Po trumpo laiko vėl visi Hearsto 
laikraščiai ta pačia tema papildo
mai įsidėjo adv. Olio straipsnį 
„Small Nations and the World Se
curity Organisation". Ir taip diena 
po dienos vienam ar kitam laik
rašty buvo minimas Lietuvos var
das.

Radijo bangomis Amerika irgi 
buvo plačiai šiuo klausimu infor
muojama. Gegužės 3 d. A.L.M. at
stovai dalyvavo San Francisko ra
dijo programoje kartu su pilnatei
siais Australijos ir Korėjos dele
gatais. Tos dienos rytą Lietuvos 
moterų vardu kalbėjo p. Hipatija 
Yčienė-Žiūrienė, vaizdžiai apibū
dinusi Lietuvos padėtį.

Gegužės 20 d. San Francisko ka
tedroje už Lietuvą buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos, kurias 
celebravo pats San Francisko arki
vyskupas John J. Mitty. Pamoksle 
buvo iškeltos neišdildomos, Lietu
vos teisės būti laisva valstybe. 
Katedra pamaldų metu buvo pil- 
ftutėlė, o vietinė spauda plačiai' 
jas aprašė, nušviesdama, kas ta 
Lietuva ir ko ji trokšta ...

A.L.M. veikla San Fanciske bu
vo baigta priėmimu, kuriame da
lyvavo daugelis tolimų kraštų — 
Cili, Uragvajaus, Kinijos, Egipto 
— svečių, gal būt, pirmą sykį su
sipažinusių su Lietuva ir jos tra
giška padėtimi.

Amerikos Lietuvių Misija San Fr ancisko konferencijos metu pas arkivyskupą John. J. Mitty

O. V. Milašiaus
Šių metų „Žiburiuose" (Nr. 3) J. 

Aistis rašė apie pranašystes, lie
čiančias Lietuvą. Ten jis minėjo 
poetą O. V. Lubič-Milašių, lietuvį, 
rašiusį prancūziškai, kuris dar ge
rokai prieš mirtį (1939 m.) prana
šavo Lietuvai labai tamsias die
nas, po kurių. ateisiąs šviesusis 
prisikėlimas ir didybė. Iš tikrųjų 
Milašius apie tai yra kalbėjęs ne 
vienam artimesniam pažįstamam.

Tačiau šitą, tamsų ir paskui 
šviesų Lietuvos likimą Milašius 
matė ne atskirai, bet ryšy su visos 
žemės baisiomis katastrofomis. Jis 
sakėsi jas išskaitęs šv. Jono „Apo
kalipsėj", ties kuria pasaulio egze
getai, teologai ir filosofai nuo am
žių suka galvas. Milašius sakėsi 
suradęs raktą tam šv. Jono Ap
reiškimui dešifruoti. Pagal jį jis 
parašė knygelę vardu „L' Apoca
lypse de Saint ‘ Jean dėchiffrėe" 
(Atskleista šv. Jono Apokalipsė). 
Jis buvo ją išsiuntinėjęs savo ar
timiesiems draugams ir kai ku
riems žymiems autoritetams, bet 
jos nepaleido į rinką. Toj knyge
lėj ypač liūdną ateitį jis pranašavo 
visoms didžiosioms pasaulio val
stybėms, kuriose yra įsigalėjęs 
vienokios ar kitokios formos ma
terializmas.

Aloyzas Baronas

Sodybas kertant
Visą dteną kertame sodybą, 
Ir atrodo — rankos mums nudžius. 
O virš mūsų sielvartas pakibęs 
Lenkia žemėn žmones ir medžius.

Guldom uosius, obelis ir vyšnias. 
Taip ir mus likimas gal numes ... 
Ąr į sodus tūos kada sugrįšim?
Kaip šie medžiai, gal būt, krisim 

mes ...

Likit, lankos, likite, arimai,
Likit, sodžiai — tylūs, be dainų ..
— Ei, greičiau! — ir vėl kirvius

mes imam
Ir kapojam sodą iš šaknų.

Ir girdėt, kaip kurčiai skamba 
piūklai, —

Vaikšto sielvartas po šiuos tuščius 
namus.

— Ak, dundėkite kasdien garsiau,
pabūklai,

Ir išgelbėkit sodybas šias ir mus!

J. Gintautas

žvilgsnis i ateiti
Pasaulinių baisenybių pradžia 

jam atrodė susijusi su Eritrėja, 
apie kurią daug buvo kalbama 
1934 m., kai Italija iš savo kolo
nijų buvo pradėjusi pulti Etiopiją. 
Tada rašančiam šias eilutes teko 
kalbėtis su Milašium. Jis patarė 
stropiai sekti įvykius, apie kurių 
plėtotės pasekmes, sakė, net baisu 
pagalvoti. Vėliau Milašius parašė 
minėtą knygelę, kurioj mėgino 
spėti žmonijos likimą pagal savo 
metodus.

Ten jis taip pat palietė Lietuvą. 
Būtent, Apokalipsės keturių žirgų 
tarpe Baltasis jam 'atrodė turįs 
ryšių su Lietuva, nes jis primena 
Lietuvos valstybės ženklą — Vytį. 
Apokalipsės Baltąjį žirgą sieja su 
Lietuva ir vienas grynas lietuvis 
rašytojas, Stutthofo koncentraci
jos stovyklos kalinys, kuris taip 
pat yra parašęs „Baltojo Raitelio" 
eilėraštį. Tik Milašius Baltajam 
Apokalipsės žirgui skiria gilesnę 
ir platesnę prasmę, nors ir ne to
kią, kaip katalikų teologai. Jis 
tiki, kad per Lietuvą, iš jos žmo
nių turi gimti didžioji išmintis, di
dysis atgimimas. Lietuvos didybę, 
kaip žinoma iš privačių pasikalbė
jimų, Milašius suprasdavo grynai 
dvasine prasme, kuri neturi nieko 
bendro nei su -turtais, nei su te
ritorija, nei su išdidumu.

Kada prasidėjo antrasis pasau
linis karas su savo baisenybėmis, 
žmonės, žinojusieji Milašiaus atei
ties spėjimus, vėl prisiminė jį, jau 
mirusi. Jie klausė, ar tas karas 
nėra jo nurodytų baisenybių įkūni
jimas. Kai dabar, po atominės 
bombos išradimo ir pritaikymo, 
ties žmonija*pakibo nauja grėsmė, 
dar baisesnė, negu praėjusios, vėl 
imama apie Milašių kalbėti. Ry
šium šu naujos katastrofos per
spektyvomis, vienas prancūzų sa
vaitraštis, „Paris, les Arts et les 
Lettres” pradėjo spausdinti laiškus 
rašytojų, kurie vienaip ar kitaip 
yra pasisakę dėl minimos grės
mės. Ten randame ir vieną Mila
šiaus laišką, rašytą 'vienapi sur- 
realistiniam poetui, kurį jis mė
gino atversti. Štai tas laiškas:

„Keliais žodžiais jums atsklei
džiu visą savo mintį. Ta prigimtis 
— gamta, kuri daugeliui žmonių 
atrodo tokia graži, ir /kurioj mes 
gyvename tūkstančius ir tūkstan

čius metų, yra savotiškas bjaury
bės ir begėdystės absoliutas; mes 
ją pakelame tik dėl to, 
kad mūsų gelmėse išsilaiko 
atsiminimas pirmykštės prigim- 
ties-gamtos, kuri yra dieviška ir 
tikra. Šitoj antrinėj, kuri mus su
pa, viskas yra neapsakomai bloga. 
Čia nėra nei grožio, nei meilės, nei 
tiesos, nei tikro tikėjimo. Nieko 
gero negali ateiti iš žmogaus, nes 
jis yra antrinės prigimties-gamtos 
vaisius. Šitoj padėty revoliucijos 
niekada nieko nepakeis, nes, ver
čiant režimus, skatinant masių 
evoliuciją, blogybės versmė nie
kada nepasiekiama. Tikroji revo
liucija bus ta, kuri pakeis antrąją 
prigimtį-gamtą, tuos puvėsius, me
lą, šlykštybę, žiaurybę ir grąžins 
jai Dievo dukters angeliškąjį vei
dą, pirmykštę gamtą.

Šitoji revoliucija bus Dievo ir 
Angelų revoliucija. Ji greitai įvyks 
ir bus baisesnė už visus Rusijos 
ir Ispanijos menkus nuotykius. 
Taigi gyvenkite, nes lieka tik ke
letas metų. Melskitės, kad būtu-, 
mėt verti to Šventųjų apokalipti- 
nio keršto spektaklio (vaizdo). Dar 
keletas metų, ir tie, kurie bus ver
ti išlaisvinimo, pagaliau pažins 
gamtą-prigimtį be melo, be gimi
nės (lyties), be poezijos, be meno 
ir be puikybės."

Šitas laiškas čia cituojamas ne 
skaitytojui įtikinti, bet jam paro
dyti Milašiaus ateities spėjimų po
būdį. Šiaip jau visais laikais pra
našų duona buvo sunki ir uždavi
nys nedėkingas, nes ir tikrieji pra
našai nebūdavo išklausomi. Juo 
sunkiau pranašauti dabar, kada 
pranašų amžiai jau yra pasibaigę. 
Sakysim, daug kas yra girdėjęs, 
kaip viena Amerikos lietuvaitė 
vienuolė prieš aštuonetą metų pra
našavo, kad ateinantis didysis ka
ras Lietuvos giliai nepaliesiąs, nes 
tenukentėsiąs tik vienas jos kam
pas bene su pora miestų. O kas gi 
atsitiko? Šiandien beveik kiekvie
nas tremtinys gali būti liudytojas, 
kad nėra Lietuvoj kampo, kurs ne
būtų paliestas. Todėl čia neper
šama tikėti nė Milašiaus spėjimais, 
nors minėtą laišką spausdindami 
autoriai aiškiai kalba apie jį, kaip 
apie didžiausią Lietuvos vyrą ’“r 
vieną didžiausių naujųjų laikų 
poetų.

Tačiau baigiant reiktų įsidėti j 
galvą vieną dalyką, dėl kurio Mi
lašius kovojo; būtent, dvasinį as
mens tobulumą. Tik didžios galin
gos asmenybės tegali mūsų tautai 
iškovoti laisvę, prisikėlimą ir di
dybę.
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Algimantas Giedrius

JONAS ŠALNA
Paniuręs vartų sargybinis ilgai 

ir prekabiai tikrino dokumentus. 
Pagaliau burbtelėjo kažką pano
sėje, grąžino popierius, ir Jonas 
Šalna, tyliai nusikeikęs, žingsnis 
po žingsnio tolo nuo įkyrėiusių 
barakų.

Jau septyni mėnesiai, kaip Jo
nas be jokios prasmės kankinosi 
šitose vokiškose dėžėse. Tikriau 
sakant, jam su kitais nelaimės drau
gais čia tekdavo tiktai ilsėtis ir juos 
valyti. Į sunkius statybų darbus juos 
varydavo toli nuo barakų. Tarsi pa
juokai, jie buvo aprengti kariško
mis aviacijos talkininkų uniformo
mis, bet be jokių teisių, be atly
ginimo, be žinių apie savo arti
muosius tėvynėje. Jie buvo tikri 
darbo vergai.

■ Pusbadžiai misdami visokiomis 
žolėmis ir bulvėmis, jie buvo su
lysę, papilkėję. Žiemos mėnesiais 
maistas tiek pablogėjo, kad vyrai 
vos galėjo pavilkti kojas.

Negalėdamas pakelti sau ir 
draugams vieno vokiško gran
dinio daromų skriaudų, ypač 
skiriant į darbus ir išduodant mais
tą, .Šalna prieš savaitę anam davė 
į snukį. Nors grandinio kaltė 
aukštesniam viršininkui buvo aiš
kiai įrodyta. Jonas Šalna atsidūrė 
daboklėje.

Šiandien, po penkerių parų, jis 
išleistas ir iškeliamas į kitą vietą. 
Iškentėjęs šaltį ir badą daboklėje, 
Jonas tuo iškėlimu buvo beveik 
patenkintas. Visa stovyklos aplin
kuma ir tie svetimi veidai buvo 
tiek nusibodę ir įgrisę, kad Šalna 
stačiai sirgo pykčiu ir neapykanta. 
Tiesa, Jonui buvo gaila palikti 
savo draugus. Bet jų sielvartas 
buvo toks didelis, jų širdies 
žaizdos buvo tokios skaudžios ir 
gilios, kad, vietoj susiraminimo ir 
išsiblaškymo, atnešdavo tiktai 
visiems bendrą skausmą, neviltį 
ir pr^sikeikimą ...

Antai: Peldžius, vokiečių žan
darų pagautas savo parapijos 
bažnyčioje atlaidų metu, paliko 
vienintelę paliegusią savo motiną 
ir nieko apie ją nežino iki šios 
dienos. Bartkų pačiupo gatvėje, 
beeinantį kviesti gydytojo savo 
sergančiai žmonai ir naujagimiui 
apžiūrėti... Septintosios klasės 
gimnazistas Norkaitis buvo suim
tas per susišaudymą Vietinės 
Rinktinės vyrų su vokiečių žan
darmerija Marijampolėje. Jo bro
lis buvo ten sunkiai sužeistas, ir 
apie ano likimą jis nieko daugiau 
nežinojo. Seną buvusį Lietuvos 
kariuomenės viršilą Bendoraitį, su 
šeima bėgantį nuo fronto veiksmų. 
Tilžėje paėmė tiesiai nuo vežimo, 
palikę jo nėščią žmoną ir keturis 
mažamečius vaikus rusų lėktuvų 
bombarduojamam mieste... Ir 

Hanau lietuvių gimnazijos V kl. auklėtiniai

visa eilė kitų nelaimingų išsikan
kinusių, žiauraus likimo sugniuž
dytų vyrų...

— Nieko nepadarysi, — kietai 
sukando dantis Jbnas Šalna. — 
O vis tiek vieną dieną šita pa
mišėlių banda nueis skrodžiais į 
žemę. Pirmas pasiduosiu vakarie- 
čiamsl O ko aš bijaul Stačiai 
puiku, kad jie mane siunčia tolyn 
į vakarus.

Prieš trejetą savaičių jų stovy
kloje lankėsi globos karininkas 
lietuvis, leitenantas Seredžius. Bet 
ir jis toks pat vargšas, bejėgis ir 
nelaimingas, kaip ir jie. Lietuvoje 
vokiečių kalintas ir prigrasintas, 
kad išvešią jo šeimą, sutiko vykti 
globos karininku į aviacijos tal
kininkus sugaudytų vyrų prie
žiūrai.

Jis ir pats, gal būt, nenorėjo 
skirtis su jaunesniaisiais karinio 
gyvenimo draugais. Gal būt, norėjo 
būti su jais drauge, jiems patarti 
ir padėti. Šį kartą apsilankydamas, 
jis slapčia painformavo vyrus apie 
bendrą padėtį, patarė, kaip elgtis 
karo veiksmų atveju ir ką girdėjo 
iš slapto .kareivių' siųstuvo... 
Bet ir iį, Šalna girdėjo, neseniai 
vokiečiai sulikvidavo. Už ener
gingą saviškių vyrų gynimą ir 
teisybę jį pašalino iš pareigų ir 
nugrūdo kažkur Saksonijon, į 
ginklų fabriką juodabarbiu.

— Šėtono išperos! Jie mano, 
kad, likvidavę mūsų paskutinius 
karininkus, patys galės mus šuns 
vietoje laikyti! Neilgai, gerbiamieji, 
neilgai! — kažkodėl jautė malo
numą kalbėtis pats su savim Šal
na, eidamas į miestelį, į geležin
kelio stotį.

Tolstant nuo stovyklos, Jono 
nuotaika gerėjo. Pasitaisęs ku
prinę, smagiai švilpaudamas, Šal
na ėjo per nepažįstamą miestelį.

Žmonių minia jau laukė trau
kinio. Bet jis „trupučiuką“ vėlavo. 
Užtat sulaukus — prasidėjo tikras 
spektaklis.

Keleiviams dar vos tiktai pradė
jus lipti iš traukinio, minia be jo
kios atodairos puolė prie vagonų. 
Moterys su našuliais ir kuprinėmis, 
seniai su lagaminais ir lazdomis, 
paaugliai juodomis uniformomis ir 
kareiviai; seni ir jauni, apsikrovę 
visokiais daiktais ir tuščiomis 
rankomis, sveiki vyrai ir bekojai, 
berankiai invalidai. Baisi spūstis, 
plūdimasis ir barniai supo apgultą 
traukinį.

Prasidėję nuolatiniai visos Vo
kietijos bombardavimai ir žemai 
skraidančių lėktuvų medžioklės 
buvo jau tiek išnervinę žmones, 
kad visi buvo pikti ir suirzę, kaip 
širšės. Pakako bato galu paliesti 
kokio senio kojos nuospaudą arba 
ranka užkliudyti moters skrybė-

Žiburiai

laitę, kad prapliuptų isteriškos pa
stabos, keiksmai, plūdimaisi. Per
tempti žmonių nervai kiekviename 
staigesniame trinktelėjime ar skau- 
desniam prisilietime suvirpėdavo 
tarsi nuo bombų ar šūvių trenks
mo, tarsi skeveldrų ar kulkų būtų 
kliudyti. Dėl visa to buvo kalti 
šeštieji karo metai. Dažnas vokie
tis apie tai primindavo savo 
kaimynui kiekviename žingsnyje. 
Vieni tai darydavo, norėdami pa
sididžiuoti kantrybe ir pajėgumu, 
kiti vien tik norėdami pasiaiškinti 
ir pasiteisinti dėl visų nepriteklių 
ir bėdos priemonių, kurių jau ne
galima buvo nuslėpti.

— Štai jums ir žaibo karas! — 
piktai šaipėsi širdyje Jonas šalna, 
su pirmaisiais vikriai įsikraustęs į 
traukinį ir stebėdamas visą tą 
įpykusių keleivių kamšalynę.

Šalna susisuko į popierių kaž-
kokių dvokiančių trupinių žiupsnį 
ir užsirūkė. Nervai galutinai atsi
leido, nuotaika dar labiau pra
giedrėjo. Noras su sąmoju ir hu
moru stebėti įdomią aplinką Jonui 
buvo didelis ir natūralus. Tas 
linksmas, liežuvingas, senas buvu
sios Lietuvos kariuomenės viršila 
savo išdaigomis kadaise buvo 
garsus visame pulke.

Apie sėdimą vietą traukinio 
kupė negalėjo būti nė kalbos. Ta
čiau Jonas Šalna viename kori
doriaus kamputyje įsitaisė gana 
patogiai. Nusiėmęs ir pritaikęs 
savo kuprinę, jis galėjo ne tiktai 
gerai stovėti, bet ir sėdėti. Šiaip 
jau kupė, o ypač koridoriuose, 
nebuvo kur nė kojos pastatyti. 
Žmonės buvo susigrūdę ir į tua
letui skirtas vieteles ...

Traukiniui pradėjus judėti, Jonui 
krito į akis daugybė važiuojančių 
jaunų vokietaičių. Jos buvo dar tik 
ką atsisveikinusios savo motinas; 
kai kurios jų stovėjo išsiblaškiusios, 
it negudrios avelės, ir mirksėjo 
savo melsvomis, vandeningomis 
akimis.

Traukinyje buvo ir žvitresnių, 
jau uniformuotų mergiščių. Jos 
dėvėjo kariškas kelnes, melsvą 
aviacijos milinę ir tamsią suo

mišką kepurę; labai prastai atrodė, 
o ypač mažosios ir storulės...

— Hitlerio rezervas!... Štai kas 
pasieks galutinę pergalę. Bobų 
armija... — nusikvatojo sieloje 
Šalna, pro išdaužtą vagono langą 
išspjaudamas užgesusią „bankrut- 
kės" nuorūką. Jonui atrodė, kad 
ironiškai kvatojosi ir visas trau
kinys, visais savo ratais ir nuo
latiniais garvežio ūbavimais:

— Viskas be prasmėsl Viskas 
be prasmės! Viskas be prasmės ... 
Cha, cha, cha, cha, cha!... Iš 
tikrūūių! Iš tikrūūių! Iš tikrūūūjų!..

Pakele tiesėsi vakarinės Sak
sonijos peizažai. Pro šalį slinko 
apgriauti miestai, subombarduoti 
fabrikai, miškuose paslėpti aero
dromai, kareivinės, garažai, san
dėliai ...

Keleivių veiduose ir žvilgsniuose 
slankiojo nuolatiniai bamės šešėliai. 
Kiekvienas įtartinas ūžesys ar 
tratėjimas įbaugintai žmonių klau
sai vaizdavo „tieffliegerių* dūz
gimą, kulkosvaidžių šūvius. Todėl 
kiekvienas linksmesnės nuotaikos 
žodis ar sąmojis žmonių pri
kimštuose koridoriuose buvo mie
lai sutinkamas bendram išsiblaš
kymui, nuolatinio pavojaus užsi
miršimui. (Bus daugiau)

Buvūsi lietuvių kapela Norvegijoj

V. M.

Antano Baranausko 
„ANYKŠČIŲ ŠILELIS“ 

(Pabaiga)

Čia dar pilnesnis susiliejimas sk 
gamta. Rodos, nebėra skirtume 
tarp alsuojančios krūtinės ir linguo
jančios girios, o ir pati dūšia 
linksta kaip pribrendusi varpa.

Ir štai nejučiomis kyla religinė 
nuotaika. Čia glūdi gilios panteiz. 
mo šaknys. Aplinkui tiek pilna 
tos didingos ramybės ir grožio, kad 
junti kažką mistišką, nežemišką. 
Tai Dievybė. Ir visur gamtoje ją 
galime jausti. Taip, pvz., Krėvės 
„Šiaudinėj pastogėj” vadinamasis 
bedievis Vainoras mano, Dievas 
„yra visur: Jis yra šitame medyje, 
šitos vejelės žolėje, kur sėdime, 
šitame ore, šitame vėjelyje, kur 
dabar mums kušta ausysna. Visur 
jis yra ..." Lygiai ir Vaižganto 
Napalį, brendantį žydinčia pieva, 
ėmė noras pagarbiai nusiimti ke
purę, lyg paties Dievo būstinėn 
įžengus.

Tą Dievybės artimumą gamtai 
jaučia ir Baranauskas. Vidunakčio 
glūdumoje jis įsiklauso, „kaip ša
kom šnibžda medžių kalba šven
ta". Šilui rytmetyje pabudus, visi 
jo garsai garseliai suplaukia į 
vieną galingą maldą Dievybei, 
dėl savo artimumo iškilminga rim
timi pripildančiai žmogų, kuris 
drauge su visa gamta lenkiasi Jai:

Dėl to ir širdyj visos pajautos 
nutilsta,

Ramum tykumu, malda, dūšia 
dangun kilsta.

Įdomu ir svarbu pažymėti Bara
nauską numanius, kad tas artimas 
susigyvenimas su gamta i^-kuone 
jos sudievinimas tai ne tiek jo 
laikinė ir asmeninė nuotaika, o 
apskritai yra lietuvių tautos bū
dingoji savybė. Ne be reikalo tad 
„dažnai miške lietuvis, ko verkia 
nežino". Jis tik jaučia, kad širdis 
„pilna pajautų labai ramiai griau
džia". Anot autoriaus, „lietuviai 
su medžiais vis zgadoj gyvenę”, 
todėl išnaikinus mišką, ne tik 
Baranauskas, bet kiekvienas lie
tuvis liūstąs:

............. Mat, lietuvių dūšios, 
Senais miškais penėtos, viduj 

miško trąšios;
Plikuos plotuos be miško, lyg 

tartum apkursta,
Tartum džiūsta nuo saulės ir pa. 

lengvėl skursta.
Ir vėl išauga Baranausko, kaip 
poeto, didybė. Jis ne tik jautė 
gamtos grožį ir jį puikiai išdaina
vo. Jis, be to, įžvelgė į savo tau
tos sielos gelmes ir pirmasis mūsų 
literatūroje taip lyriškai parodė tą 
intymųjį, kuone religišką lietuvio 
santykiavimą su gamta, kuris 
poetiškai atsispindėjo mūsų tauto
sakoje ir kurį vėlesnieji mūsų
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rašytojai (Krėvė, Vaižgantas, Do
bilas ...) parodė savo vaizduoja
muose mūsų kaimo žmonėse.

Tą panteistinę nuotaiką Bara
nauskas sėmėsi ne tik iš asmeninio 
įsijautimo, bet ir iš mūsų liaudies 
dvasinio lobyno, iš mūsų tautosa
kos, kur gamta gyvena tą patį 
gyvenimą, kaip ir žmogus. Taip ir 
Baranauskui šilelio medžiai pilni 
žmogiškos gyvybės: raudonai su
žydę putinai jam krauju varva, 
epušės dreba nusigandusios, miš
kas kvėpuoja nelyginant žvėris, 
karklai miške pavėnę pamėgo, 
serbentai paliūnėmis prieglaudą 
gavo ir tt. Kartais aprašyman sko
ningai įsipina ištisa mūsų pasakų 
reminiscensija, suteikdama Bara
nausko kūriniui tokio mums savo 
ir mielo tautosakos žavesio:

Čia visais lapais dreba epušės 
nusgandę,

Kožnoj klaiką nekantrios žalkty- 
čios atrandi.

Čia ąžuolai ir uosiai prie eglėm 
sustojo:

Lyg tartum, čia žalktienė patį 
apraudojo,

Kai pieno putos vietoj, kraujo 
puta plūdo

Ir su vaikais iš savo motiniško 
sūdo, t

Medžian gailysta virto ...
Baranauskas savo „Anvkščių Ši

lelyje" ne tik praskleidė intymią 
lietuvio sielos kertelę, betgi ir pa
tį šilelį iškelia simbolinėn plotmėn. 
Tikrasis menas visada yra simbo
linis, t.y., už paskirų konkrečių 
vaizduojamųjų reiškinių slypi ir 
platesnė reikšmė, teikianti didesnio 
svorio visam veikalui. Ir štai Ba
ranausko šilelio likimas — tai visos 
Lietuvos dalia. Kadaise klestėjusi, 
kaip ir šilelis, Baranausko metu ji 
atnro panašiai nualinta, prispausta:

Ir liko šitie kalnai pliki ir 
kelmuoti,

Aplaistyti ašarom, giesme ap
dainuoti.

Ir giesmė nepabaigta, kai širdis 
susopo,

Ant dūšios labai sunku ir ne
ramu tapo.

Mat, toj pati galybė, ką miškus 
sugraužė,

Širdį, dūšią apgriuvo ir giesmę 
nulaužė.

Tą „Anykščių šilelyje” slypinčią 
mintį jautė, pvz., ir Vydūnas, kuris 
jaunystėje buvęs ligi gelmių sujau
dintas tos poemos, nors jam ir 
atrodė, kad tai savotiškas laidotu
vių himnas Lietuvai.

Baranausko talento didelio ger
bėjo Maironio lyrikoje irgi suskam
ba tas miško ir Lietuvos likimo su
gretinimo motyvas:

Miškas verkia didžiagirių: 
Baisūs kirviai juos išskynė; 
Verkia Lietuva didvyrių: 
Jų neprikelia tėvynė.

Ir šių dienų lietuvis, prisiminda
mas karo audrų sugriautą savo 
gimtąją sodybą, gali atsidusti Ba
ranausko žodžiais:

Visa prapuolę; tik ant lauko pliko 
Kelios pušelės apykreivės liko!. .
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Jonas Grigolaiiis

A. a. prof. Dr. Vilius Gaigalaitis
Po ilgo nepailstamo darbo am

žiaus savo tautai, tėvynei ir krikš
čionijai, 1945 m. lapkr. 30 d. staiga 
mirė, peržengęs 75 metus, nepails
tamas kovotojas, teol. prof. Dr. 
Vilius Gaigalaitis, toli nuo savo 
mylimos tėvynės, Badeno krašte, 
Bretten miestelyje, kur jį žiauri 
karo audra buvo atbloškusi. Jo 
pavargęs kūnas dabar ilsisi 
Bretteno kapinėse, bet gyvenimo 
darbo vaisiai mums jį visada pri
mins.

Jo visas gyvenimas buvo dar
bas be pertraukos, nenutrūkstama 
kova už savo tautos ateitį. Vos

savaitė prieš mirtį jis man parašė 
laiškutį, kuriame skundėsi, kad 
esąs labai pavargęs ir pasenęs, 
bet dar norėtų pasitarnauti tėvy
nei ir krikščionijai. Jis sielojosė 
dėl mūsų lietuvių tremtinių, iš
blaškytų po visas šalis, likimo, 
prašė jam padėti išleisti lietuviams 
evangelikams laikraštį. Jis iki pat 
mirties stengėsi' bendradarbiauti 
su amerikiečiais lietuviais, taip pat 
palaikė ryšius su savo buvusiais 
kolegomis.

Savo gyvenimo jis neturėjo, o 
tik gyveno rūpesčiu patarnauti vi
suomenei, kurti kultūrinius lobius. 
Mano gimtinėje, kur jis buvo ku
nigu, jis buvo labai mylimas ir 
gerbiamas. Mano tėveliai kalbė
davo, kad tuokart, prieš 35 metus, 
kada Dr. Gaigalaitis buvo Prūsijos 
seimo nariu, jo vyr. kolega kun.

Endrulaitis jam rimtai pataręs tiek 
daug nedirbti, nes jo nestipri svei
kata greit visiškai ssursianti. Bei 
jis visą laiką dirbo įtemptai, visuo
met buvo optimistas ir su nepa
laužiamu tikėjimu žiūrėjo į ateitį. 
Jo darbštumas ir pasiryžimas leido 
•am sukurti tiek daug kultūrinių 
verybių. Čia paduosiu tik san
trauką jo iuveiktų darbę.

Vilius Gaigalaitis gimė 1870 m. 
rugs. 27 d. Naujienos k. Ragainės 
apskr. Gimnaziją lankė Tilžėje ir 
Klaipėdoje, studijavo Karaliaučiūie 
ir Berlyne teologiją ir filsofiją. 
1900 m. Karaliaučiuje gavo fil. Dr. 
laipsnį už dizertaciją — Die Wol- 
fenbiitteler litauische Postiilen- 
handschrift a. d. J. 1573. Jis kuni
gavo Ramučiuose, Priekulėje ir 
Katyčiuose. 1903, 1908 ir 1913 m. 
buvo išrinktas Klaipėdos ir Šilutės 
apygardoje atstovu į Prūsijos sei
mą. G. rūpinosi lietuvių kalbos 
išlaikymu Mažosios Lietuvos moky
klose ir bažnyčiose, drauge su 
dr. J. Sauerveinu ir. kt. dirbo lie
tuvių taut, atbudinimo darbą, 
steigdamas įvairias lietuviškas 
organizacijas, ir išleido lietuviams 
populiarių knygelių. Nuo 19J4 
metų iki pat karo leido draugijos 
Sandora laikraštį „Pagalba“, 
suorganizavo prieglaudas, lietu
viškus knygymus. Nuosavame 
name Klaipėdoje įrengė dvi sales 

1 aet. organizacijoms ir turėjo 7000 
tomų knygyną. Didž. karo metu 
šelpė per Raud. Kryžių lietuviu? 
tremtinius Rusijoje, kovojo dėl 
Klaipėdos krašto, daug rašė vo
kiečių laikraščiuose gindamas lie
tuvių reikalą, nors dažnai tekdavo 
ir nukentėti, nes buvo vokiečių 
areštuotas kaipo šnipas ir valst. 
išdavikas. Tas jo neatbaidė vėl 
kovoti už savo krašto laisvę. Jis 
parengė Klaipėdos lietuvių pasi
rašytą memorandumą dėl Klai- 
jjėdos krašto atskyrimo nuo Vo
kietijos ir memorandumą taikos 
komitetui Paryžiuje.

Po Klaipėdos kr. prijungimo 
prie Lietuvos jis buvo pirmos, lie
tuviškos direktorijos nariu, tvarkė 
mokyklų ir bažnyčių reikalus, 
įsteigė pirmą lietuvių gimnaziją 
Klaipėdoje, sukųrė Klaipėdos Mo

Žiburiai 

kyklų draugiją, kurios pirmininku 
buvo nuo 1926 m. ir įsteigė Klai
pėdos krašte per 50 lietuviškų 
privatinių mokyklų. Jis suorgani
zavo Muziejaus draugiją, įsteigė 
Klaipėdos Krašto Muziejų. 1935 m. 
Liet. Ev. Liuteronų sinodas G. 
išrinko senjoru ir patvirtino kon
sistorijos prezidentu. Šiose parei
gose jis išbuvo 8 m., kovojo su 
priešlietuviška veikla ir buvo nei 
apšauktas bažnyčios priešu. Apie 
savo kovas jis parašė knygą. Ry
gos universitetas, įvertindamas jo 
svarbų darbą, suteikė jam ieol. 
garbės daktaro laipsnį.

Jo pastangomis buvo prie Lie
tuvos Universiteto įsteigtas ev. 
teol. fakultetas, kuris parengė 
kunigus Lietuvos ev. parapijoms. 
Tuo būdu Lietuvos e v. bažnyčia 
galutinai atsipalaidavo nuo tiesio
ginės vokiečių įtakos. Gaigalaitis 
buvo ilgą laiką to fakulteto de
kanu ir visą laiką profesoriavo. Jis 
parengė nemažą tikybinių knygų, 
paruošė (1998 m) spaudai lietuviš
ką biblios laidą ir buvo britiško
sios bibl. dr. atstovas Lietuvai.

Labdarybės srityje ir organizaci
nėje veikloje prof. V. Gaigalaitis 
Klaipėdos kr. savo nepailstama 
draugą ir rėmėją savo gyvenimo 
draugės Marijos asmenyje, kuri 
Klaipėdos Kr. savo nepailstamą 
pagalbos ranka buvo tiesiog le- 
gendarine pagalbos angelo figūra. 
Ji gelbėjo kur ir kiek galėjo. Kada 
jos gyvenimo draugas po darbų 
našta susmukdavo, ji jam būdavo 
ramsčiu, nes savo aukštu intelek
tu ir gera širdimi vis rado kokią 
išeitį. Apie jos nuopelnus mažai 
kas kalbėjo, nes ii buvo perdaug 
kukli. Marija (vadinama visų Miką) 
buvo kilusi iš Pietų Vokietijos, bet 
buvo pasidariusi tikra mūsiške.

Visagalis tvėrėjas teduoda a. a. 
Viliui Gaigalaičiui ramų poilsį po 
sunkios ir ilgos gyvenimo kelionės, 
o jo brangiai gyvenimo draugei, 
likusiai vienai toli nuo numylėto 
krašto, tepaskaidrina sunkų gy
venimo kelią ir tesuteikia jai tokią 
laimę, kokios ji visą laiką troško 
kitiems ir tam pašventė visą savo 
gyvenimą.

Gabrielius Žemkalnis 

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)
Namas buvo apsuptas, ir 

viena kulka, pataikiusi į jo pisto
letą, jį sudaužė. Nė vienas ko
munistas neturįs teisės pasiduoti 
gyvas; to negalint išvengti, netu
rįs teisės pratarti nė vieno žodžio 
savo priešams. Vladas nutarė gar
bingai nusižudyti. Bet kaip? Juk 
pistoletas nebeveikia! Taip, bet 
kišenėj dar yra barzdai skusti pei
liukas, ir jis nutaria nusižudyti su šia 
priemone. Jis padaro kakle du 
įpiovimus, maždaug trijų centime
trų ilgio. Bet juk tai velniškai skau
da, ir, be to, nematyti, kur piauni.

Vladas atsisako nuo min
ties persipiauti gerklę ir pra
deda atsargiai piauti dešinę 
ranką, tur būt, galvodamas, kad 
gal netyčia arterijos ir neužkabins. 
Jis padarė rankoje keturiolika įpjo
vimų ir, į rūsį {zvimbus dar vienai 
kulkai, pradėjo rėkti: „Nešaudykit, 
aš jau vis tiek nusižudžiau!“

Maždaug tokį vaizdą sau susi
dariau iš Vlado pasakojimo ir 
žaizdų pademonstravimo.

— Žinai ką, — tariau jam, —- 
nors mūsų idėjos yra skirtingos, 
bet manau, kad, kaip celės ir 
nelaimės draugai, sugyvensime 
neblogai.

— Aiškul — ir Vladas ištiesė 
man savo supjaustyta dėąinę ranka.

Jau buvo vėlokas laikas, ir suim
tieji pradėjo iš savo celių prašyti

5 psi.

„Sietyno" ansamblio tau tinių šokių šokėjų grupė

greitėięs pulsas, o aš nenoriu, kad 
Vladas matytų mane jaudinantis. 
Paskui Trakį seku aukštyn į pir
mą aukštą. Iš ten į antrą. Aš ma
tau: 211. Trakys man pataria pri
sipažinti, bet aš neatsakau ir ati
darau duris. Toj pačioj vietoj, kur 
ir šeštadienį, sėdi Paulius. Helikės 
nėra, ir Trakys atsisėda į jo vietą. 
„Ar moki vokiškai?“ klausia mane 
Trakys. „Ne“, sumeluoju. Pirmiau
sia išklausinėja, kada gimęs, kiek 
seserų, kiek brolių ir t. t.

Paulius rašo mašinėle ir duoda 
klausimus, o Trakys verčia. Bai
gus užrašyti šias smulkmenas, 
girdžiu, kaip jie tarp savęs vokiš
kai kalbasi.

— Ar leisim jam pačiam pasa
koti? — klausia Trakys.

— Taip jis nė velnio mums ne
pasakys, o tik dar daugiau pri
painios. Geriau aš jam duosiu 
klausimus, — atsako Paulius.

Tardymas truko tris valandas, 
ir šeštą vakare Paulius pasakė: 
„Šiandien užteks; ryt tęsim toliau*. 
Kokia miela, jauki ir sava man 
pasirodė toji smirdanti celė! Pa
valgiau vakarienę ir tuoj užmigau, 
nes buvau pavargęs, lyg būčiau 
visą dieną ką sunkaus dirbęs. 
Naktį miegojau kaip užmuštas.

Ryte pabudęs pamačiau, kad 
celėj mes esam ne du, bet trys. 
Tarp narų ant grjndų gulėjo žmo
gus, kurio visas veidas buvo kru
vinas. Ant cementinių grindų irgi 
buvo prilašėję daug kraujo. „Kas 
jis toks?“ paklausiau jau pabudusj 
Vladą. „Apie vidurnaktį jį įmetė 
pas mus, ir jis norėjo atsigulti prie 
manęs, bet aš pasakiau, kad šią 
naktį jis gali pagulėti ant grindų. 
Jis truputį pasėdėjo ant tavo na
rų, ir aš girdėjau, kaip ant grindų 
lašėjo kraujas. Po to atsigulė“, 
paaiškino man Vladas. Netrukus 
atsigavo ir gulintysis. Jis pradžioj 
apsidairė, visai nesuprasdamas, 
kas su juo atsitiko. Po kelių aki
mirksnių lyg prisiminė ir, perbrau
kęs ranka per veidą, keiktelėjo. 
Tada atsikėlė nuo žemės ir at
sisėdo ant mano narų. Mes, kaip 
ir kiekvieną naujai atvykusį, api
bėrėm jį klausimais: kas naujo 
laisvėj ir kaip jis pats įkliuvo. Iš 
laisvės sužinojom apie gen. Ple
chavičiaus Vietinės Rinktinės lik
vidavimą, Marijampolės įgulos 
pasipriešinimą ir kt. Jis pakliuvęs 
už tai, kad naktį ėjęs su savo 
draugu, kriminalinės policijos val
dininku. Abu buvę girti, kaip bat
siuviai, ir jo draugas, išsitraukęs 
pistoletą, pradėjęs šaudyti į lan
gus. Čia ir baigusis jų smagi kelio
nė į namus. Juos pagavę ff ka
reiviai, baisiausiai sumušę ir at- 
grūdę pas mus. (Bus daugiau

vachmano, kad šis išleistų išvietėn. 
Visą bunkerį prižiūrėdavo tik vie
nas vachmanas, kuris būdavo ko
ridoriuj, ir, užlipus ant narų, per 
grotas jį būdavo galima pasišaukti. 
Kai prasidėdavo vaikščiojimas iš
vietėn, suimtieji visi būdavo prie 
grotų, kad galėtų bent vienu kitu 
žodžiu persimesti su kitose celėse 
sėdinčiais. Vachmanas dėl to daž
niausiai nieko nesakydavo. Aš tu
rėjau tikslą užkalbinti S., ir tai 
man pasisekė. Jis grįžo iš išvietės, 
ir tuo momentu vachmano kori
doriuje nebuvo.

— Zenonai!
— Sveikas, Gabriau!
— Ką pasakei per tardymą?
— Aš ... aš nieko, beveik nie

ko nepasakiau, — ir Zenonas 
nuėjo į savo celę.

Po velnių! — jam įkandin pa
siunčiau keiksmelį.

Baigus šią, kaip mes vadinda
vom, programą, laukėm, kada at
neš vakarienę. Staiga Vladas ta
ria man:

— Tu man dovanok, bet tai ne 
iš mano kaltės. Aš turiu padaryti 
„oblavą", nes kitaip atsiras per 
daug utėlių. — Ir jis pradėjo reng
tis apie porą mėnesių neskalbtus, 
kruvinus marškinius.

Aš atsiguliau ir girdėjau, kaip 
Vladas prie šviesos darė medžioklę. 
Jis suškaičiavo devynias utėles ir 
penkias blusas. Tada atsisuko į 
mane: „Šiandien nedaug. Ot, va
kar tai apie dvidešimt pagavau.“ 
— „Nejaugi ir man taip bus?“ pa
galvojau, ir man pasidarė šlykštu. 
„Ir dvidešimt dar ne taip daug“, 
ramino mane Vladas, „tasai desan
tininkas, kurio vieton dabar tu 
atėjai, pagaudavo nuo keturias
dešimt iki penkiasdešimt štukų 
vienu gaudymu. O kai aš buvau 
kitoj daboklėj, ten buvo vienas 
žmogus, kuris jau nebegaudydavo 
utėlių, bet jas tiesiog kratydavo 
žemėn, o mes sutrypdavom.“

Kita diena praė’o nuobodžiai, tik 
iš ryto buvo nebloga programa, 
nes gavau išsiplauti celę ir per tą 
laiką bent truputį prasivėdino 
mūsų narvas. Kiekvieną valandą 
laukiau, kada pašauks į tardymą. 
Bet atrodė, lyg kad aš būčiau už
mirštas. Sekančios dienos priešpie
tis praėjo ramiai. Po pietų, apie 
trečią valandą, pro grotas pama
čiau, kad į bunkerį atėjo Trakys. 
„Kur yra Žemkalnis?“ išgirdau jį 
šaukiant. „Šeštoj“, atsakiau ir pa
siruošiau. Pradžioj žvilgsnis pro 
vilkelį, tuoj po to rakto traškėji
mas. „Laimingai“, sako man tyliai 
Vladas, ir aš bandau atrodyti ra
mus ir šyptelėiu. Tačiau aš turiu 
nusisukti nuo Vlado, nes jaučiu, 
kaip muša man smilkiniuose pa-
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LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Tolkas. — Vasario 24 d. į ne

didelę Tolko lietuvių stovyklą 
(Šlezvigo apskr.) buvo užsukęs 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Fon
do pirmininkas kun. dr. Končius. 
Jį lydėjo lietuvių įgaliotinis ang
lų zonoje dr. J. Leimonas iš Det- 
moldo. Aukštas Amerikos svečias 
domėjosi mūsų stovyklos kultūri
niu, švietimo ir kt. gyvenimu. Iš 
Tolko svečias vyko į Flensburgą, 
o iš ten į Kopenhagą ir Stock- 
holmą.

Vasario 23 ir 25 d. sto
vyklos šoferių kursų lankytojai 
laikė egzaminus vokiečių įstaigo
se. 22 kursantai egzaminus išlai
kė ir gavo šoferių specialybės liu
dijimus. S. B.

Kemptenas. — Kovo mėn. 1 d. 
Kempteno lietuvių „Maironio" 
vardo gimnazija surengė pirmo
sios abiturientų laidos išleistuves.

Tą dieną iš ryto Vytauto sto
vyklos koplyčioje buvo atlaikytos 
pamaldos, kurių metu atitinkamą 
pamokslą pasakė gimnazijos ka
pelionas kun. Paulauskas.

11 vai. centrinio bendrabučio 
salėje įvyko iškilmingas posėdis, 
kuriame dalyvavo UNRRA'os sve
čiai — direktorius Le Grand, jo 
pavaduotojas Washington, Miss 
Hughes, Komiteto pirmininkas 
inž. K. Pabedinskas ir visa Peda
gogų Taryba su direktorium R. 
Zalubu priešakyje.

Kpt. Le Grand, tardamas širdin
gą sveikinimo žodį, pabrėžė, kad 
jau praėję 10 mėnesių, kaip jis 
pažįstąs lietuvius, ir per tą laiką 
jis įsitikinęs lietuvių apdairumu 
ir sugebėjimu iš kiekvienos padė
ties rasti tinkamą išeitį. Darbu, 
kuris nuveiktas išleidžiant pirmą
ją abturientų laidą, nepaprastai 
didžiuojasi UNRRA. Tai yra ti
krojo idealizmo ir humanizmo sie
kimas sunkiose gyvęnimo sąlygo

MUSU MIRUSIEJI
Aleksandras Putrimas

Ištrėmime netekome dar vieno 
tauraus lietuvio, dipl. inž. A. Pu
trimo. Nors tragiška jo mirtis įvy
ko pernai rugpiūčio 14 d., tačiau 
mūsų spaudoje neteko dar paste
bėti.

A. Putrimas žuvo sunkvežimio 
katastrofoj, važiuodamas iš Nūrn- 
bergo į Grossbottwaz, kur laikinai 
gyveno. Katastrofa įvyko netoli 
nuo Schwabisch Hali; ten jis ir pa
laidotas.

Velionis gimęs 1886 m. Utenos 
apylinkėj, ūkininkų šeimoje. Gim
naziją lankė ir baigė Daugpily. 
Aukštąjį mokslą ėjo Vienoje ir 
baigė diplomuoto iųž. elektriko 
vardu. Atsistatant Lietuvai, jis su
organizavo Kaune firmos Siemens- 
Schuckert skyrių ir visą laiką jam

Moterų siuvimo ir kirpimo kursai Mūncheno stovykloj
K. Kiaunės nuotr.

se. Kpt. Le Grand "savo ir "ben
dradarbių vardu abiturientams pa
linkėjo gražios ateities.

Iškilmėms pritaikytas kalbas 
pasakė direktorius R. Zalubas, 
Komiteto pirmininkas inž. Pabe
dinskas ir kt.

Gimnaziją baigė 23 abiturientai.
Dipt inž. K. Da.

Bayreuthas. — Nors kolonija, 
palyginti, nedidelė, bet gyvai 
reiškiasi kultūrinė veikla. Vfeikia 
pradinė mokykla, anglų kalbos ir 
šoferių kursai. Pažymėtini ir mišrus 
choras, ved. muz. Vaclovo Šim
kaus, ir tautinių šokių grupė, va
dovaujama baletininkės Ir. Adoma
vičiūtės.

Gražiai paminėta Vasario 16-oji. 
Vietinio choro dirigentas Vacį. 
Šimkus parengė tos dienos meni
nei daliai charakteringą sceninį 
montažą „Tremtinio sapnas", 
žiūrovuose palikusį įspūdingų at
siminimų.

Š. m. kovo 7 ir 8 d. Bayreutho 
lietuvius aplankė Augsburgo dai
nininkai: J. Šeštakauskienė, J. Kriš- 
tolaitytė, Si. Baranauskas ir A. 
Paukštys; davę čia du koncertus. 
Jiems akompanavo Algis Šimkus.

Watenstedtas. — Vasario 16-o- 
sios proga buvo surušta meno 
ir liaudies dirbinių parodėlė. Joje 
vasario 17 d. lankėsi anglų genero
las majoras Hull su kitais sukštais 
kariškiais. Tą pačią dieną šis 
aukštas kariškis žiūrėjo jungtinių 
tautų pasirodymo, kuriame pro
gramą atliko lietuvių mišrus choras, 
vedamas Soldentenkovo, tautinių 
šokių šokėjai, vadovaujami Marke
vičienės, skautai ir mažieji dekla
matoriai. Be to, meno ir liaudies 
dirbinių parodėlėje lankėsi Gūdi-

vadovavo. Būdamas tos firmos at
stovas, labai daug prisidėjo prie 
Lietuvos elektrifikacijos. Lietuvos 
universitete buvo paskirtas docen
tu ir dėstė elektros mašinų statybą

Viešumoje plačiai nesiafišavo. 
Buvo rimta savo srityje darbo ir 
mokslo pajėga. Kaip žmogus, vi
sada imponavo savo inteligencija, 
taktu, mandagumu. Gyvai reiškėsi 
jame aukštaitiško būdų savybės: 
nuoširdumas, pagarba, jautrumas 
žmogui ir tam tikra dozė humoro.

Daug jis sušelpė besimokančio 
jaunimo ir nemažai parėmė labda
ros organizacijas. Niekam iš besi
kreipiančių į jį jis nepašykštėjo sa
vo patarimų nei realios paramos.

Tebūnie tau, drauge, gal laikinai, 
lengva svetimoji žemė. •

J. Balčiūnas 

jos arkivyskupas, labai bičiuliškas 
lietuviams, kadaise mokęsis Vil
niuje.

Braunschweigas. — Vasario 16 d. 
proga komiteto pirm. J. Švedas 
skaitė paskaitą „Kelias į laisvę", 
kurią UNRRA paketino išversti ir 
persiųsti prancūzų laikraščiams. 
Lietuvius žodžiu sveikino UNRRA'os 
skyriaus v-kas, ukrainiečių, estų, 
o raštu gudų ir latvių komitetų 
atstovai. Meninėj programoj pasi
rodė tautinių šokių šokėjai, dekla
matoriai ir t. t.

Hanau. — Vasario 10 d. tra
giškai mirė Kazimieras Augustina- 
vičius. Vasario 14 d. palaidotas 
vietos katalikų kapinėse, dalyvau
jant dideliam lietuvių būriui. Dek. 
kun. Klimas pasakė jautrų atsisvei
kinimo pamokslą, Komiteto vardu 
atsisveikinimo žodį tarė agr. Alek
sa, ansamblio — Daniliūnas ir ar
timųjų — Steponavičius.

Hannoveris. — Hannoverio Auk
štojoj Technikos ir Aukštojoj Ve
terinarijos mokyklose studijuojan
tiems DP studentams UNRRA 
įsteigė bendrabutį, kurio didžiąją 
gyventojų dalį sudaro lietuviai 
(37). Vasario 7 d. išrinktas ben
dras bendrabučio komitetas ir lie
tuvių studentų atstovybė. Ben
drabučio komitetan įeina du lie
tuviai — pirm. Tadas Palionis, vi- 
cepirm. VI. Cyvas — ir po vieną 
latvių, estų ir ukrainiečių atstovą. 
Hannoverio aukštųjų mokyklų lie’ 
tuvių studentų atstovybę sudaro: 
pirm. Ant. Mačiulis, vicepirm. VI. 
Cyvas, sekr. ir ižd. Alf. Pargauskas 
ir .narys T. Palionis.

Vasario 16 studentai minėjo 
kartu su lietuvių stovykla Han- 
novery ir davė A. Kulpavičiaus 
paruoštą montažą. Oktetui vado
vavo Iž. Ališauskas; pianinu paly
dėjo St. Naginiohis.

Landshutas. — Turime nedidelį, 
bet malonų klausyti chorą, kuris 
gražiu giedojimu šventadieniais 
sutraukia bažnyčion didelį būrį ir 
kitataučių. Turime ir tautinių šo_ 
kių grupę, skautus, teisininkų drau
gijos skyrių, kuris kartkarčiais 
suruošia paskaitų aktualiomis te
momis. Taip pat veikia L. R. Kry
žiaus skyrius su 110 narių, anglų 
kalbos, šoferių ir siuvimo kursai.

UNRRA'os visoms DP tautybėms 
įrengtas klubas su įvairiais žaidi
mais ir stalo tenisu.

Iš laikraščių’ čia gaunami: „Ži
buriai" — 240 egz., „Mūsų Kelias" 
— 180 egz^, „Mūsų Viltis".— 160 
egz., „Aidai“ — 30 egz., „Nauja
sis Gyvenimas" — 20 egz., „Die 
Neue Zeitung" — 288 egz. Be to, 
nemaža gaunama laikraščių ir žur
nalų anglų bei lenkų kalbomis.

Kartkarčiais suruošiami „šiu
piniai", kurie gražia satyros for
ma parodo mūsų gyvenimo gerą
sias ir blogąsias puses, o be to, 
duoda gražių pajamų Lietuvos 
Raud. Kryžiui.

Stovyklos vadovybės dėka mes 
nežinome, kas yra girtuokliavimas, 
spekuliacija ar azartiniai lošimai. 
Sugyvenimas gana geras.

Stovykloje gyvena apie 200 lie
tuvių.

Augsburgas. — Kovo 16 d. Hoch- 
feldo stovyklos salėje buvo su
ruoštas KZ stovyklų kalinių pa
minėjimas. Buvę KZ kaliniai kun. 
prof. Yla ir P. Žičkus skaitė savo 
atsiminimus.

Kovo 17 d. įvyko Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus loterijos laimė
jimų paskirstymas. Į laimėjimų 
paskirstymą atvyko L. R. K. vyr. 
įgaliotinis prof. Ražaitis, Lietuvių 
Bendruomenės Augsburgo apy
linkės pirmininkas agr. Daugėla, 
L.R.K. Augsburgo skyriaus pir
mininkas prof. Oželis, valdybos 
nariai p. Musteikienė ir kun. Za
karauskas, „Žiburių" atstovas ir 
L.R.K. Augsburgo skyr. revizijos 
komisija.

Oberlenningeno taut, šokių šokėjųgrupė V. Bacevičiaus nuotr.

Prieš laimėjimų paskirstymą kal
bėjo prof. Oželis, prof. Ražaitis 
ir agr. Daugėla.

Loteriją pravedė L. R. K. reikalų 
vedėjas E. Petrauskas.

Didžiausi laimėjimai atiteko 
šioms lietuvių kolonijoms: 5000 
RM Lubeckui, 4000 RM Fuldai, 
3000 RM Gdppingenui, 2000 RM 
Miihldorfui.

Miinchenas. — Lietuvių visuo
menė turėjo progos kelis kartus 
pamatyti originalų lietuvišką vei
kalą — 2 paveikslų kaimo buities 
vaizdelį „Žentas per prievartą". 
Veikalas, parašytas išeivijoj litu
anisto Jer. Ignatonio, nukelia 
žiūrovą į prieškarinę Lietuvą, kur 
idiliškame kaimo šienapiūtės fone 
vyksta piršlybos, vedybos ir su 
tuo neišvengiamai susiję tėvų — 
vaikų nesusipratimai bei konflik
tai.

Tradiciškai laimingas epilogas, 
lygiai kaip ir visas veikalas, pa
rašytas gyva, pilna sąmojo ir 
pokštų, bet kartu ir ryškiai taisy
klinga kalba, rodo autoriaus sie
kius, tiesa, gal jau ne kartą 
išbandyto, bet tikrom ir savo pa
prastumu paperkančiom priemo
nėm pavaizduoti ramaus kaimo 
gyvenimo iškarpą.

Autoriaus uždavinį palengvino 
stropus režisieriaus D. Šulaičio 
(kartu vaidinusio vyriausią vaid
menį) pastatymo darbas, J. Ma
kūnaitės — Baublienės sukompo
nuoti vaikų šokiai, dail. Vaitiekūno 
scenovaizdis ir A. Skridulio chorai.

Skelbimas
Lietuvių reprezentaciniam vyrų 

chorui, vadovaujamam dirigento 
Juliaus Štarkos, reikalingi visų 
balsų, ypač pirmųjų tenorų, dai
nininkai. Balsų tikrinimas kasdien 
13 — 15 vai. Kreiptis: Dillingen 
a. d. D., Litauisches Lager.

Dillingeno Liet. Tremtinių 
Bendruomenės Apylinkės 

Komitetas

Pranešama, kad yra gautas Al
bertui Arminui iš Amerikos laiš
kas. Kreiptis į L. R. Kr. Centrą.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Bavarijos stalo teniso pirmenybės
S. m. kovo mėn. 24 d. ryte 

(Mūncheno* technikos mokykloje, 
Lothsstr. 34) prasideda Bavarijos 
stalo teniso pirmenybės, kuriose 
dalyvauti yra pakviesti Augsbur
go dr Mūncheno lietuviai stalo 
tenisininkai.

Pirmenybėse dalyvaus tik A 
klasės žaidėjai šiose varžybose: 
1) vyrų vieneto, 2) vyrų dvejeto, 
3) moterų vieneto, 4) moterų dve
jeto ir 5) mišraus dvejeto. .

Kiekvienas dalyvis, neatsižvelk 
giant į varžybų skaičių, moka 
starto mokesčio RM 10.—, savo žai

dimams pasirūpina kamuolį ir 
vykdo vyr. turnyro teisėjo nuro
dymus.

UNNRA'os bokso pirmenybės 
Mūnchene

Plačiai užsimotos pravesti bok
so pirmenybės nepavyko, nes* iš 
daugelio užsiregistravusių dalyvių 
ringe pasirodė vos 4 poros.

Tai jau buvo galima spręsti iš 
pirmosios bokso vakarui skirtos 
dienos. Susirinkus visiems daly
viams, buvo paskelbta, kad dėl 
techniškų kliūčių rungtynės nu
keliamos savaite vėliau.

Rengėjams tai padaryti buvo 
lengva, tačiau patiems boksinin
kams laukti buvo sunku, nes dau- 
aelis iš jų per 10 dienų ar savaitę 
stengėsi atsikratyti kiek galint 
daugiau svorio, kad pakliūtų že- 
mesnėn klasėn ir tinkamiau suko- 
votų, o čia viskas veltui.

Neatvykimas dalyvių, pakarto
tinai paskelbus rungtynes, buvo 
tinkamas atpildas rengėjams.

Sveikintinas mūsų boksininkų 
aktyvumas, nes iš 8 besivaržan
čių dalyvių mūsiškių priskaitoma 
net keturi (Morozevičius, Saldai- 
lis, Markevičius ir Severinas).

Pirmojoj poroj (lengv. sv.) su
sitiko Morozevičius ir Hawatsch 
(rumunas).

Nuo paskutiniojo pasirodymo 
Mūnchene Morozevičius padarė 
pažangą prieš stiprų savo varžovą 
ir sukovojo be priekaištų. Tą pa- 

’ tį galima pasakyti ir apie Saldaitį 
(pusvid. sv.), kuris nugalėjo pri- 
tyrusį mūsų boksininką Marke
vičių.

Didžiausią audrą šiūrovų tarpe 
sukėlė Severino ir ilgamečio Var
šuvos meisterio Popilati pasirody. 
mas ringe.

Gražioje kovoje, būdamas visa 
klase geresnis tiek taktiškai, tiek 
techniškai,' dėl nesąžiningo teisė
jų sprendimo Severinas turėjo su
tikti su pralaimėjimu; tai iššaukė 
gilų pasipiktinimą ne vien lietu
vių, bet ir kitų tautybių žiūrovų 
tarpe. Apie pusę valandos užsitę
sęs triukšmas buvo nutraukęs ir 
pačias rungtynes.

Teisėjų sąžinės nešvarumas dar 
labiau išryškėjo, kai pusiau ofi
cialiai Severinas buvo apdovano
tas, žinoma, padėčiai sušvelninti.

Ateityje mūsų sporto vadovybė 
turėtų atkreipti savo dėmesį ir ne
leisti sportininkams panašiose var
žybose dalyvauti.

Paskutinėje poroje (vid. sv.) su
sitiko Opria (rumunas) ir Mro- 
wies (lenkas). Pastarasis nuo pat 
pirmos kovos akimirkos smarkiai 
atakavo savo priešą, tain, kad I 
raundas baigėsi su aiškia per
svara.

Tačiau II raundas davė visai ki
tą vaizdą. Rumunas tiksliai išnau
dojo rizikingai puolančiojo lenko 
apsigynimo spragas ir paguldė sa
vo priešą technišku nokautu.
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Vyskupu žodis skautams
Į tai visi jaučiame didelio džiaugs- 
! mo, nes turime vilties, kad jūs 
tapsite kelią rodančiu švyturiu 

' visam mūsų jaunimui, kuris dabar
II. 16 Regensburgo tunto vėlia

vą pašventino J. E. vyskupas Pa- 
dolskis ir ta proga pasakė pa
mokslą. II. 17 to paties tunto 
skautai kandidatai davė įžodį; 
juos iškilmingoje sueigoje pasvei
kino J. E. vyskupas Brizgys. 
Čia duodami abiejų vyskupų 
žodžiai skautams.

J. E. vyskupo Padolskio žodis 
Brangus Jaunime,

Kiekviena organizacija tiek yra 
kilni ir verta visuomenės dėmesio, 
kiek yra kilnūs jos šūkiai ir įtemp
tos jos narių pastangos tuos šū
kius gyvenime realizuoti, t. y. gy
venti pagal savo organizacijos 
idealus.

Jūsų šūkiais, brangus Jaunime, 
mes neabejojame. Jie yra gra
žiausi iš gražiausių: Dievui, tėvy
nei, artimui. Jie apima*visą žmo
gaus gyvenimą ir visas to gyveni
mo sritis. Belieka tik tuos šūkius 
gyvenime realizuoti. Tai tačiau pa
darys tik jūsų pačių pastangos ir 
jūsų vadų sumanumas, pajėgumas 
pažadinti tas gerąsias jėgas, kurios 
glūdi jumyse.

Tapęs skautų organizacijos 
nariu, brangus Jaunuoli-le, privalai 
visokeriopai įtempti savo jėgas, 
kad savo gyvenimu, savo elgesiu, 
savo žodžiais ir veiksmais visuo
met būtum ištikimas savo organi
zacijos idealams ir šūkiams. Tie 
šūkiai, štai, išrašyti ir tavo vėlia
voje. Nešk tą vėliavą garbingai. 
Ji yra tavo idealų ir šūkių sim
bolis. Tu ją įžeisi, paniekinsi, jei 
ne pagal tuos šūkius, joje įrašy
tus, gyvensi. Dėlei tų kilnių, 
aukštų šūkių, joje įrašytų, ir tavo 
vėliava tau yra šventa. Bet šian
dien ios vėliavos šventumas yra 
ypatingas, kadangi ji, be to, buvo 
pašventinta ir religinėmis apei
gomis. Juo labiau todėl tą vėliavą 
gerbk, kadangi pašventintos vė
liavos įžeidimas yra . ir Dievo 
įžeidimas. Ši pašventinta vėliava 
ne tik tavo netinkamu gyvenimu 
bus paniekinta, įžeista, bet ją 
paniekina ir įžeidžia ir netinka
moje aplinkoje jos iškėlimas. To
dėl tą vėliavą saugok ir globok, 
kaip savo akies lėlytę, o kovo
damas už jos garbę, kovosi už 
joje išrašytus savo idealus.

Kiekvienai organizacijai . rei
kalingi tinkami vadai. Netinkamai 
parinkti ar pasirinkti vadai pra
žudo žmones, tautas ir -f valstybes. 
Jūs savo vadais, malonus Regens
burgo Jaunime, galite pasitikėti, 
nes jie to jūsų pasitikėjimo verti. 
Skautybę jie jums pateikia nesu
žalotą, nesuklastotą, visoj savo 
pilnumoj, t. y. persunktą religingu
mu, kaip to norėjo pats skautybės 
kūrėjas Baden-Powell. Ne be min
ties todėl vėliavon yra įrašytas ir 
Dievo vardas.

Kartais skautybė pateikiama 
jaunimui sužalota, apkarpyta, at
metant Dievo idėją ir religinį mo
mentą jaunuomenės auklėjime. Tai 
daro vadai, atsidavę laisvamany- 
bei. Į skautų vėliavas jie nė Dievo 
vardo neberašo. Su tokiais tačiau 
mūsų katalikiškam jaunimui nepa
keliui.

Žmogus be Dievo gyvenime yra 
išimtis. Tai nepilnas žmogus, be 
vairo ir be prasmės gyvenime. 
Tuo tarpu religija duoda visam 
gyvenimui pagrindą ir gilią mintį. 
Ji iškelia iį virš šio regimo pasau
lio. Ji ugdo charakterius ir as
menybes, ne vėjo linguojamas 

nendres. Ar ne tokių reikalinga 
tėvynė ir artimas, kurierfls jūs 
ryžtatės tarnauti?

Tad eikit drąsiai šiuo keliu, ir 
tešviečia jums kilnieji jūsų šūkiai, 
įrašyti jūsų vėliavoj: Dievui, tė
vynei. artimui.

J. E. vyskupo Brizgio žodis
Malonu jus pasveikinti šios 

šventės proga. Jūsų organizacijos 
viešas atkūrimas yra lyg ir pra
našas mūsų tautos laisvės ir ruo
šimasis grįžti į savo šalį.

Į savo vėliavą jūs esate įsirašę 
pačius gražiausius šūkius: Dievui, 
Tėvynei, Artimui. Išmokite šiuos 
šūkius pamilti ir jais gyventi. Šian
dien pasaulyje todėl vyksta tokie 
negarbingi dalykai, kad daugeliui 
žmonių pritrūko Dievo ir artimo 
meilės. Kai' jūs šios meilės šūkį 
įsirašote į savo vėliavą ir duodate 
žodį tapti kasdien vis geresniais,

3. Skautų organizavimas ištrėmime
Išblokšti iš tėvynės lietuviai 

kurį laiką buvome didesniais ar 
mažesniais būreliais ir net visai 
pavieniai išsisklaidę po visą Vo- 
ketijos kraštą. Tai buvo visai 
liūdna. Vėliau susidarė galimybė 
susiburti į didesnes ar mažesnes 
kolonijas, vadinamas stovyklomis. 
Pastaruoju atveju gera ypač tai, 
kad, gyvenant bendruomenėje, pa
sidaro galima kai ką pozityvaus 
veikti. Tiesa, beveik vienintelis ga
limumas čia ištrėmime ką pelnyti 
— tai ką nors išmokti: ar tai pa
žengti priekin bendrame lavinime- 
si — lankant mokyklą,- ar pasimo
kyti svetimų kabų, ar netgi įgyti 
kokią specialybę — lankant atitin
kamus kursus.

Iš kitos pusės, visokį išgyveni
mai, bastymasis po visus pasvie
čius, gyvenimas be savo namų ir 
neramaus lūkesčio atmosfera visus 
slegia ir stumia į visokius iškry
pimus. Mūsų atitinkamos institu
cijos buvo priverstos išleisti net 
savotiškas taisykles ,kad užkirstų 
kelią beplintančioms blogybėms. 
Pastarosios mums žalingos ne tik 
čia dabar, bet ypač žalingos tuo, 
kad daugelį daro dvasios invali
dais, kurie sudarys naštą mūsų tė
vynei, kai į ją grįšime. Šiame rei
kale galėtų daugiau padėti kultū
rinės, ypač idėjinės organizacijos. 
Jos turi daugiau, bent moralinių, 
galimybių narių drausmingumui 
palaikyti ir jų geram vardui iš
saugoti. Tačiau mūsų tremtinių 
gyvenime šios sąlygos yra skur
džios. Atskirų bendruomenių ri
bose kova su blogybėmis sunkiai 
vyksta. Kiek geriau mokyklų ri
bose: moksleiviai, pasiduodami 
mokyklų tvarkai ir drausmei, jau 
turi ramstį, kuris gali juos apsau
goti nuo didesnių iškrypimų.

Lietuvoje mokyklinį auklėjimą 
papildydavo bei paremdavo moks
leivių susibūrimai, jų organizaci
jos. Tarp jų žymią vietą turėjo 
skautų organizacija. Laimingu su
tapimu, skautų organizacija lei
džiama ir čia, tremtinių gyvenime. 
Priežastys suprantamos. Ši organi
zacija kai kuriais savo momentais 
turi tarptautinį charakterį, be to, 
savo kilme yra anglų kūrinys ir 
Anglijoje bei J. A. V. labiausiai 
žioma. Nereti atsitikimai, kad ang
lų bei amerikiečių zonose mūsų

; randasi tarpe tokių tamsybių.

Savo veikloje būkite apdairūs 
neįsimaišyti į visuomeninių grupių 
tarpusavius politinius ir kitokius 
ginčus. Jūs gi žinote, kad net "ke
lių didelių, tautų skautai buvo paša
linti iš tarptautinės skautų bendruo
menės už tai, kad jie, pasidavę 
vienos grupės įtakai, nukrypo nuo 
savo tikrojo kelio. Nesakau, kad 
visuomeninių grupių veikla nedera 
interesuotis. Ne. Tik jūs turite 
išsilaikyti virš jų, saugodamiesi, 
kad ka's nors nepasidarytų iš jūsų 
sau įrankį siekti savo politinių 
užmačių.

Linkiu jiųns, Dievo laiminamiems, 
savo qražių šūkių ir pasiryžimų 
tobulėti vadovaujamiems, iapti vis 
geresniais, tapti mūsų jaunimui 
vadovais į gera, savo gyvenimu 
teikti’džiaugsmo Dievui, džiaugsmo 
ir naudos mūsų tautai ir visai 
žmonijai.

Vyr. skin. J. Kupnonis

Skautai
tautiečius globojančios UNRRA'os 
ar karinių įstaigų pareigūnai pa
tys yra buvę skautai. Jie šią or
ganizaciją mėgsta, ja domisi, mie
lai atsilanko kviečiami arba net 
patys ieško progos pamatyti lietu
vių skautus. Dažnai jie skautus 
net ir medžiagiškai paremia. Pvz., 
Hanau lietuvių stovyklos skautai, 
kurių yra arti 250, visi gražiai uni
formuoti. Tai šios stovyklos 
UNRRA direktoriaus žmonos skau- 
tininkės p. Heath rūpestis! Yra ir 
daugiau panašių p^Vyzdžių.

Mums tačiau svarbiausia yra 
tai, kad šiose blogose-gyvenimo 
sąlygose žymią jaunimo dalį gali
me suburti į skautų eiles ir tuo 
būdu sudaryti sąlygas tam jauni
mui morališkai ne tik išsilaikyti, 
bet ir tobulėti, užsigrūdinti.

Taip lietuviškoji visuomenė tu
rėtų žiūrėti į skautus ir juos pa
remti. Suprantama, iš kitos pusės, 
ši organizacija turi būti taip pasta
tyta, kad ji savo veikimu pateisin
tų jai visuomenės dedamas viltis, 
kad ji atitiktų lietuviškajam jauni
mui statomus reikalavimus. t

Nepriklausomoje Lietuvoje ši 
organizacija, be kita ko, turėjo 
stiprių negalavimų ir kai kuriais 
laikotarpiais susilaukdavo iš pla
tesnės visuomenės nepalankumo ir 
nesutaritnų. Suprantama, dabar čia 
būtų visai ne laikas ir ne vieta 
smulkiau nagrinėti to viso priežas
tis. Tai tik turi būti mums primini
mu, kad praeitis skautų organiza
cijos klausimą padarė jautrų ir 
kad prie šio reikalo turime eiti 
atsargiai ir plonai. Būkime atviri. 
Vieno ar kito buv. šios organiza
cijos nario neatsargus prie šio 
klausimo priėjimas jau ir čia iš
trėmime spėjo įnešti kai kurių še
šėlių. Nors neatrodo, kad tai eitų 
iš blogos valios. Nepaisymas šių 
aplinkybių gali turėti tokias pasek
mes, kad skautų organizacija, vie
toj to, kad ji gražiai paįvairintų 
skurdų stovyklos gyvenimą ir pa
dėtų mūsų jaunuomenei išlaikyti 
moralinį lygį, ji gali tapti vi
suomenės nesutarimo ir tuo patim 
jaunuomenės demoralizavimo ob
jektu.

Atrodo, visiems suprantama, kad 
čia vykdomas skautų organizavi
mas neturėtų būti išvedamas kaip 
tęsinys buv. nepr., Lietuvoj pasku
tinį dešimtmetį, atseit buv. suvals-

Tautinių šokių šokė jų grupė Ingolstadte

tybintos skautų organizacijos. Šį 
mūsų visuomenei nemaža kartu
mo įnešusį laikotarpį geriau pa
likti šventoje ramybėje. Tai viena.

Antras dalykas, į kurį norėtųsi 
atkreipti skautų vadų dėmesį, tai 
tas, kad ši mūsų organizacija kai 
kuriomis savo formomis ar bent 
šių formų niuansais turi nepakan
kamai mūsų tautą atitinkanti cha
rakterį. Dabar gal ir neblogos būtų 
sąlygos padaryti šiai organizacijai 
reviziją, panagrinėti, padiskutuoti 
atskirus josios momentus, prade
dant pačiu pavadinimu, uniformo
mis, programomis, baigiant veiki
mo pasireiškimais. Čia ypač būtų 
svarbus mūsų pedagogų žodis. 
Reiktų gerokai pagalvoti ir padis
kutuoti, ar ateityje, grįžę tėvynėn, 
šią organizaciją atkarsime tokio
mis pat formomis, ar turėtume kai 
ką pakeisti. Einant toliau, nors 
sąlygos gal ir ne visai patogios, 
dar turėtume pagrindinai išsiaiš
kinti priežastis, kodėl mūsų skau
tų organizaciją visą laiką lydėjo 
tokie nesutarimai. Sveikiausia bū
tų atvirai tą klausimą išsiaiškinti.

Toliau. Kai kurias skautų veiki
me susidariusias foripas, kaip su
darančias skautų organizacijai sa
votišką atspalvį ir kaip nebetin
kančias šio laiko dvasiai, jau da
bar galėtume pakeisti ar iš viso iš
mesti. Turiu galvoje, pvz., kad ir 
tokius terminus: „štabas", „adju
tantas", „akselbantai", „raportas", 
„įsakymas" ir pan.

Į patį veikimą reiktų įnešti dau
giau turinio. Skautų sueigų die
notvarkė, susidedanti, pvz., iš 1) 
skautų išrikiavimo ir raporto, 2) 
Įsakymų skaitymo, 3) mazgų riši
mo konkurso, 4) skilčių pasirody
mų. ir 5) žaidimų, — yra nepaten
kinama. Skautų veikimo forma 
turi tų gerų privalumų, kad jų 
sueigos būna mažosios ir didžio
sios. Mažosiomis vadinu skilčių 
sueigas, kur dalyvauja 6 — 8 
skautai. Tokių sueigų dienotvarkė 
gali būti ir paprastesnė. Jose gali 
eiti labiau mokymosi ir lavinimosi 
dalykai, pvz., patyrimo laipsnių 
programos, specialybės, lavinamie
ji žaidimai ir pan. Dar galėtų ban
dyti atskiri skautai skaityti refera- 
tėlius ar pranešimus ir tuo būdu 
lavintis reikšti mintis, kalbėti ir 
pan. Didžiosiomis sueigomis čia 
vadinu draugovių ir .tuntų sueigas. 
Šios būna rečiau, ir joms dieno
tvarkė turi būti paruošta rūpestin
gai. Čia būtina rimtesne tema pa
šnekesys ar paskaita. Joms skaityti, 
be pačių skautų, galima kviesti ir 
skautams artimesnių visuomenės 
žmonių. Žaidimai, pasirodymai ir 
pan. didžiosiose sueigose turi eiti 
tik kaip priedas, paįvairinimas, bet 
jokiu būdu ne esminiais dieno
tvarkės punktais. Taip pat iškylose, 
skautų stovyklose ir pan. reikia 
surasti momentus ir duoti jaunimui 
gilesnių minčių. Skaičiumi esame 
maža tauta, dėl to turime siekti, 
kad kiekvienas lietuvis būtų giles
nio turinio. Matomas kitose dide
lėse tautose paviršutiniškumas 
mums negali būti pavyzdžiu.

| Vyriausioje skautu 
vadovybėje

Š. m. kovo 14. d. Augsburge 
, Įvyko Laikinosios Vyriausios Skau- 
' tų Vadovybės suvažiavimas, ku
riame apsvarstyta eilė skautų or
ganizaciją liečiančių klausimų, ių 
tarpe — ir Lietuvių Skautų Są- 

' lungos statuto projektas. Taip pat 
pasitarta dėlz LSS Tarybos su
darymo.

Nutarta š m. balandžio 28 d., per 
Atvelykį, sušaukti Augsburge Laik. 
Vyriausios Skautų Vadovybės ir 
visų tuntininkų bei kiekvieno tun
to, jei tuntininkas vyriškis, skau
čių skyrių vedėjų suvažiavimą.

B. P. apie skautybę
Štai kelios lordo R, Baden-Powel- 

lio pastabos apie skautybę:
Skautybę ne vienas užsidegėlis 

yra apibudinęs kaipo perversmą 
auklėjime.

I skautybę galima žiūrėti kaipo 
i mokyklinio auklėjimo papildą, 
kuriuo galima užkišti kai kurias 
neišvengiamas paprastas mokykli
nės programos spragas. Žodžiu, 
skautybę — per gamta dėstomos 
pilietybės mokykla.

Skautybės mokėsiąs dėstomas 
daugiausia stovyklavimu ir veikla 
gamtoje, kuri tiek pat. pagauna 
instruktorius, kiek berniukus. Tie
sa pasakius, instruktorius galima 
visai teisingai vadinti vadais ar 
vyresniais broliais, nes jie daly
vauja kiekvienoje pramogoje, o auk
lėjimo darba patys berniukai at
lieka.

Gal todėl skautybę ir vadina 
perversmu auklėjime.

Tiesa ta, kad skautybės siekia
mas tikslas visiškai skirias nuo to,, 
kurio galima siekti šiaip mokykli
niame auklęjime. Skautybės tiks
las — išmokyti berniukus gyventi, 
o ne tik gyventi pragyvenimui už
sidirbti. Pavojinga žadinti individe 
troškimą vien tik dovanas ir sti
pendijas laimėti ir skatinti siekti 
pasisekimo vien tik todėl, kad to
kiu būdu galime prisikasti prie 
gero atlyginimo, geros padėties ir 
galybės, jei tuo pačiu laiku nei- 
kvėpiamas ir reikalas kitiems tar
nauti.

Todėl visai nenuostabu, kad įdie
gus ši savanaudiškumą visuose 
visuomenės luomuose, pasaulyje 
nėra vienybės, kad savanaudžiai 
individai neskrupulingai rungiasi 
vieni su kitais dėl pirmenybės ir, 
kad panašiai yra nusigyvenusios 
klikos, politinės partijos, religinės 
sektos ir visuomenės luomai, nors 
iš to tautos gerovei ir vienybei 
susidaro didžiausia žala.

Todėl skautybės tikslas — pa
keisti savanaudiškuma tarnavimu 
artimui, padaryti vaikus dvasiškai 
ir kūniškai pajėgius, kad ta pa
jėgumą galėtu panaudoti visuome
nei tarnauti.
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J. Butėnasįtempimas
Tarptautinės krizės raida eina 

tolydiniu crescendo.
Po dramatiškųjų Saugumo Ta

rybos posėdžių atėjo nekantriai 
lauktoji kovo 2 d. Amerikiečiai ir 
britai tą dieną buvo sąžiningai 
išpildę trišalį Teherano susitarimą 
— jų nė vieno kario nebebuvo likę 
Irane. Sovietai gi tą dieną paaiški
no „dėl neaiškios padėties pačiame 
Irane ir kitur“ savo karinių pajėgų 
iš tos šalies neatitrauksią. Vašing
tonas ir Londonas tada pasiuntė 
Maskvai po notą; atsakymo pe- 
sulaukę, jie savo demaršus pakar
tojo. Vietoj lauktojo atsakymo JAV 
užsienių reikalų ministeriją pasiekė 
žinios, kad sovietai savo įgulas 
Irane dar sustprinę ir kad jos ju

Taip Amerikos laikraščiai vaizduoja W. Churchillį

dančios į pietus, Teherano link, 
ir į vakarus, į Turkijos pasienį. 
Į kelintą dieną sovietinė TASSo 
agentūra tas žinias paneigė, bet 
tuo pat metu Vašingtono užsienių 
reikalų ministerija jau buvo gavu
si, kaip ji paskelbė, visiškai tikrą 
tų informacijų patvirtinimą. Ame
rikiečių informatoriai į praeitos 
savaitės pabaigą jau galėjo patiks
linti, kad ties Karaču, apie 40 km 
nuo Teherano, sovietai telkia savo 
pa'ėgas, tarp kurių esą ir stiprūs 
šarvuočių daliniai.

Penktadienį iš Teherano atėjo 
pirmosios žinios apie Irano vyriau
sybės nutarimą iš naujo iškelti 
Saugumo Taryboje bylą prieš So
vietų Sąjungą. Apie tai pranešė 
pačios Irano vyriausybės narys — 
karo ministeris. Bet sekmadienį 
Saugumo Taryba Irano skundo 
dar nebuvo gavusi. Šiuo reikalu 
aktingai susidomėjo Jungt. Ameri
kos Valstybės. Vašingtonas pra
nešė, jog JAV vyriausybė iškel
sianti Irano klausimą Saugumo 

‘Taryboje, jeigu to neišdrįs pada
ryti pati Irano vyriausybė. Ameri
kos vyriausybė jau esanti sureda-' 
gavusi ir skundo tekstą: ji kaltina 
sovietus sulaužius Teherano sutartį 
ir pažeidus Jungtinių Tautų char- 
tą. Sekmadienį valstybės departa
mentas nustatė net 24 vai. termi
ną Irano vyriausybei apsspręsti. 
Tąja pačia proga buvo pranešta, 
iog sovietų charge d'affaires Te
herane lankėsi pas ministerį pir
mininką Chavam Sultaneh ir iį 
įspėjo, kad Sovietų Sąjunga Irano 
kreipimąsi į Saugumo Tarybą pa
laikytų „nedraugišku aktu“ ir pa
sidarytų reikiamas išvadas. Ame
rikos vyriausybė savo ruožtu pa
vedė savo ambasadoriui Teherane 

visais būdais palaikyti Sultaneh 
vyriausybės atsparumą prieš so
vietų spaudimą.

Kovo 16 d. JAV užs. reikalų mi
nisteris Byrnes pakartotinai pri
žadėjo, jei reikės, ir ginklu ginti 
JTO chartą . . .

Antras stambus tarptautinio įtem- 
pino židinys — Mandžūrija.

Maskvos užsienių reikalų mini
sterijoj tebeguli neatsakytos anglų 
bei amerikiečių notos ir dėl šito 
reikalo. Tiesa, sovietai paaiškino, 
jog pramonės įmonių įrengimus 
jie iš Mandžūrijos išsivežę ne kaip 
reparacijas, bet kaip karo grobį, 
bet ligi pat šiaį dienai Maskva dar 
nėra atsakiusi į Londono ir Va
šingtono užklausimus, kada paga
liau sovietai ketina atitraukti rau
donąją armiją iš šios kinų provin
cijos. Sovietų karinės pajėgos pa
liko Mukdeną, bet, amerikiečių 
žurnalistų liudijimu, sovietai statą 
aerodromus Daireno ir Port-Artūro

ir užs. reik. min. BevinasAnglijos min. pirm. C. Attlee 

uostų srityje, ir neatrodą, kad jie 
rengtųsi palikti visą šią provinciją.

Praeitą šeštadienį kuomintango 
partija, visuomeninis Ciangka.šeko 
ramstis, pavedė maršalui daryti vi
sa, kad Mandžūrijoj būtų atstaty
tas pilnutinis Kinijos suverenumas. 
Oficioziniai amerikiečių šaltiniai 
skelbia, kad JAV šį kinų tautos 
užsimojimą visiškai palaiko. Du pa
grindiniai amerikiečių politikos 
Tol. Rytuose principai yra — at
viros durys užsienių prekybai Ki
nijoje ir Kinijos teritorinio integra
lumo išlaikymas. Vašingtone bijo
ma, kad sovietų laikymasis Man- 
džūrijoje prieštarauja abiem šiems 
principams. Pridėkime dar tą 
aplinkybę, kad reikalą komplikuoja 
kinų komunistų gaujų amžinai ne
sibaigiąs konfliktas su nacionaline 
kariuomene, ir nesistebėsime, kad 
šeštadienį JAV ambasadorius Ki
nijai gen. Marshall Tol. Rytų pa
dėtį apibūdino kaip „nepaprastai 
kritišką“.

Vienas iš pirmųjų naujosios so
vietų aukščiaiftiosios tarybos dar
bų buvo naujo penkerių metų pla
no priėmimas. Planavimo komisi
jos pirmininkas Voznesenskis ta 
proga prižadėjo raudonąją armiją 
aprūpinti moderniausiais ginklais, 
nes „monopolistinis buržuazinis 
pasaulis rengia naują agresiją 
prieš Sovietų Sąjungą“. Vozne- 
senskiui akompanavo visa eilė ki
tų tarybos kalbėtojų, reikalaudami 
intensyviu ginklavimu garantuoti 
SSSR teritorijos saugumą.

Kalinino straipsnis „Bolševik“ 
žurnale ir buv. kominterno gene
ralinio sekretoriaus Dimitrovo kal
bos leidžia tarti, kad, lemiamųjų 
Maskvos politikų manymu, Sovie
tų Sąjungos saugumas pilnutinai 
būsiąs realizuotas tik tada, kai 
viso pasaulio visuomenė bus ko
munistinė.

Tokie Maskvos vyrų pareiškimai 
nebus prisidėję prie tarptautinės 
įtampos sušvelninimo.

Pranešame draugams ir 
pažįstamiems, kad š. m. va
sario 16 d. Wiirzburge po 
sunkios ir trumpos ligos 
mirė mūsų mylimas ir bran
gus vyras ir tėvelis

Vaitiekus Bortkevičius.
Palaidotas Veitschdnheim 

kapinėse.
Žmona ir vaikai

Mirus
inž. Stasiui Eidrygevičiui, 

jo žmonai Marijai Eidrygevi- 
čienei ir dukrelei Irenai 
reiškiame giliausią užuojautą.

Br. ir J. Spakevičiai

Surastume ir daugiau įtempimo 
židinėlių. Aistringa kova vyksta 
dėl rinkimų Graikijoje — rytinėje 
Viduržemio jūros dalyje. Su ne
mažesniu įnirtimu diplomatiškai 
kaunamasi dėl Ispanijos, to strate
ginio bastiono vakariniame Vidur
žemio jūros sektoriuje. Ne dėl mei
lės generolui Franco JAV ir D. 
Britanija atmetė prancūzų pasiū
lymą jėga versti dabartinį Ispani
jos režimą, bet dėl baimės, kad po 
to ten neįsivyrautų komunizmas. 
Pastangos vokiečių socialdemo
kratus sujungti su komunistais fak
tiškai yra užsimojimas idėjiškai ap
jungti ir pajungti visą vokiečių 
tautą.

Tekonstatavom pagrindinius tarp
tautinio įtempimo faktus. Kovo 
25 d. susirinksianti Saugumo Tary-

ba turės narplioti ne vieną iš tų 
problemų. Tada gal paryškės ir 
dabartinės įtampos sprendimo per
spektyvos.

Šveicarija atėmė musu 

diplomatams privilegijas
Šveicarija dar neturi normalių 

diplomatinių santykių su Sovietų 
Rusija. Šiuo metu Šveicarijoje vei
kia rusų karinė komisija, kurios 
tikslas esąs sovietų piliečių (be
laisvių) apsauga, repatriacija ir k. 
Mėnesiais besitęsią šveicarų ir 
rusų pasitarimai sudaryti preky
bos ir k. sutartims. Šių pasitarimų 
pasekmėj, kaip praneša Reuteris, 
Šveicarija atėmė baltiečiams di- 
olomatams visas privilegijas; to
kiu būdu mūsų pasiuntinybės at
sidūrė likvidacijos akivaizdoj.

Baltijos valstybių pasiuntiniai, 
— Lietuvos — E. Turauskas, Lat
vijos — Feldmanis ir Estijos — 
Selters, — yra taip pat atstovais 
orie Tautų Sąjungos, kuri forma
liai dar nėra likviduota; jos liki
mą, gal būt, nulems Jungtinių 
Tautų Organizacija, kuri yra užė
musi Tautų Sąjungos vietą.

Baltijos valstybių pasiuntiniai 
visada gyveno Ženevoje, kur yra 
Tautų Sąjungos būstinė, bet ne 
Berne, kur yra Šveicarijos vy
riausybė. („Latvju Domas")

Lietuvos Konsulas Čikagoje 
mums rašo

„Visokiam susirašinėjimui ir 
siuntinių gavimui, patartina Vo
kietijoje esantiems lietuviams iš
gauti iš UNRRA atvirukus (Postai 
FORM 1) ir juos išsiuntinėti, kaip 
asmenims, taip ir įstaigoms. Tų 
atvirukų pagalba adresatai galės 
užvesti su jų siuntėjais betarpę 
korespondenciją ir karts nuo kar
to pasiųsti siuntinius.

Pirmuosius „Žiburių“ egz. ga
vome. „Žiburiai", iš tikrųjų, yra 
gražūs ir turiningi. Sveikinu jų 
leidėjus ir linkiu pasisekimo reikš
mingam darbe.“

Vištyčio ežeras
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Paieškojimai
1469. Jaskelevičius Vincas, Augs- 

burg-H[aunstetten, liet, stovykla, 
ieško Beržansko Povilo su žmona 
Valukonyte-Beržanskiene.

1470. Barščiauskas Juozas, Meer
beck, liet, stovykla, Kreis Stadt
hagen b. Hannover, ieško sūnaus 
Barščiausko Juozo Vyto, gim. 1926 
m., paskt. metu buv. Luftwaffe 
Mūnchene.

1471. Čivilytė Filomena, Rott
weil, Friedrich-Platz 8, ieško gi
minių ir draugų.

1472. Sprainaitis Antanas, Kauf
beuren (Allg.), Hirschzell 52, bei 
Faust, ieško tėvų bei pažįstamų.

1473. Puraitis Algirdas Viktoras, 
Hanau, liet, stovykla, ieško dėdės 
Visockio Algirdo.

1474. Kalvaitis Adolfas, Vitzen- 
hausen, Haus Folka, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1475. Povilanskas Jonas, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, ieško 
brolio Povilanskio Stasio, Daily- 
donio Vaclovo ir Bačausko Vlado.

1476. Nekrasovienė Marija, 
Schweinfurt, ieško brolio Plikūno 
Andriaus ir sesers Redeckienės 
Ievos.

1477. Tukytė Liuda, (13a) Bay
reuth -Wendelhofen, Camp „Mack", 
ieško Liudos ir Kosto Tukių, gyd. 
Vito Jerusevičiaus, gyd. Mičiulio 
Vito. med. stud. Pluogio Jono ir 
Rimienės Birutės.

1478. Motuzaitė Ona, (13a) Bay- 
reuth-Wendelhofen, Camp „Mack", 
Ieško Motuzienės Agnės, Pilelio 
Stepono, paskt. metu gyv. Vieno
je, Vaganavaitės Elenos ir De- 
niušio Antano.

1479. Gumbinas Zigmas, Neu
munster, Einsdorf, liet, stovykla, 
ieško brolio Edvardo, Stankaus 
Jono ir Prano ir Šimkaus Prano ir 
Stasės.

1480. Dryžas Stepas, gyv. Neu
munster, Einsdorf, ieško brolių 
Broniaus, Juliaus, Vinco ir Euge
nijaus ir pažįstamų.

1481. Brazaitienė - Ramonaitytė 
Marcelė, Neumunster, Einsdorf. 
ieško brolių Prano ir Stasio.

1482. Steponavičius Aleksas, 
Neumūnster, Einsdorf, ieško žmo
nos Steponavičienės Zuzanos, 
paskt. metu gyv. prie Berlyno.

1483. Strimaitienė Teklė/ Neu
mūnster, Einsdorf, ieško Strimai
čio Prano ir Kaiučio Alberto.

Lietuviai, gyvenantieii Rebdorfo 
stovykloje, (13a) Rebdorf b. Eich- 
statt (Bay.), ieško giminių ir pa

žįstamų
1484. Mulvinskas Stasys, ieško 

Smikrio Jono ir Cėsnos Vinco, 
Bikelio Kazio, paskutiniu metu 
gyvenusio Drezdene.

1485. Šventikauskas Antanas; 
ieško brolio. Vinco ir Puskunigio 
Vlado.

1486. Cečys Kazys, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1487. Kavaliukas Valentinas, 
ieško Gribliausko Jono ir pažįsta
mų.

1488. Stukas Albinas, ieško bro
lio Prano, gim. 1921 m., kaimynų 
Meko Jono, gim. 1926 m., ir Vyš
niausko Vlado, gim. 1923 m.

1489. Dubulskis Juozas, gyv. lie
tuvių stovykloje Greven b. Mun
ster 21 in Westfal., ieško sūnaus 
Jono, dukters Rožės ir Mikoliūno 
Adolfo.

1490. Kun. Lengvinas Domas, 
prašo atsiliepti gargždiškius,' 
švėkšniškius, skuodiškius bei ki
tus pažįstamus.

1491. Tomkevičius Pranas, ieško 
Jasinsko Mvkolo ir jo dukters 
studentės Jasinskaitės Emilijos, 
Vaičekauskaitės Genės nuo Vai
guvos ir kitų giminių bei pažį
stamų.

1492. Petraitis Petras, ieško bro
lio Jono

1493. Šapranauskas Petras, ieško 
agronomo Šimanausko Kazimiero,

1444. Stud. Beržanskis Juozas, 
Hannover, Stolzestr. 53 b. Stolle, 
ieško Beržansko Maksimilijono, 
giminių bei pažįstamų.

1445. Kušeliauskas Kazys, Nord
lingen, liet, stovykla, ieško Suk- 
što ir Atkočaičių.

1446. Viskantienė-Kavaliauskai- 
lė Stasė, Kassel-Oberzwehren, Mat- 
tenberg, ieško brolių, seserų ir 
svainių.

1447. Geležius Bronius, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, ieško 
Bakčio Petro, Baktytės ir pažį
stamų.

1448. Girulis Kazys, Nordlingen, 
liet, stovykla, ieško Overlingo 
Vlado.

1449. Uogintienė Eleonora, Sie
vershutten ūb. Ulzburg, b. Joachim 
Stiirwohld, ieško sūnaus Uoginto 
Algimanto, gim. 1924 m., 1945 m. 
buv.' Jugoslavijoj.

1450. Butkus Simonas, Memmin- 
gen-Fliegerhorst, DP Center, ieško 
dr. med. Šidlausko Alfopso, paskt.' 
metu buv. Bautzene, ir Zaukevi- 
čiaus Vaclovo.

1451. Zdanavičiūtė - Pupelienė 
Jadvyga, Memmingen-Fliegerhorst, 
DP Center, ieško Zdanavičiaus Ka
zio ir kitų pažįstamų.

1452. Punelis Adolfas, Memmin
gen-Fliegerhorst, DP Center, ieško 
pažįstamų.

1453. Bumeika A., Ravensburg, 
ieško brolio Bumeikos Juozo.

1454. Vet. gyd. Krasauskas An
tanas, Blomberg (Lippe), Lith. 
Committee, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1455. Bagdonas Petras, Blomberg 
(Lippe), Lith. Committee, ieško 
Vireningo Henriko, Kojelio Juozo 
ir Miečeviciaus Karolio.

1456. Palekas Jonas, Unterlen- 
hingen, Kreis Nurtingen, ieško 
brolio Paleko Juozo ir pažįstamų.

1457. Vaičikauskaitė - Paleklenė 
Stasė, Ųnterlenningen, Kreis Nūr- 
tingen, ieško sesers Vaičikauskai- 
tės Antosės.1

1458. Sendek-Kruglekovaitė Kri
stina, (16) Landau/Waldeck, Reg.- 
Bez. Kassel, Heidestr. 130, ieško 
brolio Kruglekovo Jurgio, buv. 
Danijoj. " •

1459. Martišius Juozas, Lahde, 
Kr. Minden, 3. Litauisches Lager, 
ieško tėvų Antano ir Mariutės 
Martišių ir pažįstamų.

1460. Levutis Petras, Regensburg, 
Litauisches Komitee, ieško Cer- 
necko Kazio.

1461. Alkevičiūtė Teresė, Mem
mingen, liet, stovykla, ieško Pa- 
velčiuko Prano, Sutkaičio Prano, 
Genčiaus Kazio, Putausko Jono, 
Jurkšo Jurgio, Vincevičiaus Sta
sio, Strampinsko Vinco, Alkevi- 
čiaus Vinco, Alkevičiaus Jono, 
Radzevičiūtės Marijos, Karžinaus- 
ko Juozo, Jasinskienės Adelės.

1462. Riauka Bronius, Hamburg- 
Neugraben, Fischbeck, Litauisches 
Lager, ieško brolio Riaukos Al
berto. gim. 1926 m.

1463. Valiūnienė - Laucevičiūtė 
Kunigunda, Hanau, liet, stovykla, 
ieško Jakutytės- Paulinos, paskt. 
metu gyv. Landberg/Warthe.

1464. Mockienė Ona, Regens- 
burg-Ganghofersiedlung, Pfordten- 
str. 19, ieško Mockaus Leono ir 
giminių bei pažįstamų.

1465. Kaunickienė Elena, Wun
siedel, Homschuhstr., ieško Kau- 
nicko Valentino ir kitų giminių 
bei pažįstamų.

1466. Stimburys Simonas, Wun
siedel, Homschuhstr., ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1467. Gurgždytė Ieva, Wunsie
del, Homschuhstr., ieško Juodytės 
Irenos ir kitų giminių bei pažį
stami}.

1468. Žižys Antanas, Wunsiedel, 
Homschuhstr., ieško Kalinauskų 
šeimos, Tamašauskų, Gavelio Zig
mo ir kitų giminių bei pažįstamų.

Pluko Antano ir studento mediko 
Kalpoko Jono.

1494. Zubrickai Benediktai, ieško 
Šimkaus Jono,, s. Jurgio, 24 metų 
amžiaus (studentas technikas), 
Šimkutės Agnės, d. Jurgio, 34 m. 
amžiaus, Šimkienės-Kriaučiūnaitės 
Uršulės, 62 m. amžiaus, Šimkaus 
Petro, s. Jurgio, Kristinos Šimkie
nės ir dukters Laimutės Šimkutės.

1495. Mačionis Jonas, ieško žmo
nos Salomėjos, brolio Petro, Cio- 
plytės Salomėjos, Kučienės Ago
tos ir Valiukaitienė Elenos;

’496. Maikauskas Povilas, ieško 
Gavėnienės Onos, Budrevičienės 
Sofijos ir giminių bei pažįstamų.

1497. Amerikos lietuvis Eduar
das Rushis, ieško savo žmonos gi
minių; vienas jų buvo Kaltenkir- 
chene, Arbeitsdienst stovykloje. 
Žinantieji prašomi pranešti Reb
dorfo stovyklos pėštui.

1498. Sriubiškis Bonifacas, ieško 
brolio Lino, Jarmalavičiaus Domo 
ir Žekonio Vlado.

1499. Kasiulaitis Juozas, Neu
mūnster, Einsdorf, ieško brolio 
Kosto.

1500. Reivytis Jurgis, Neumūn
ster, Einsdorf, ieško brolio Augu
sto ir pažist.

1501. Gudauskas Alfonsas, Lu
beck, Meesen-Kaseme, ieško bro
lių Jono ir Kazio.

1502. Panoraitė Eugenija, gw. 
Kiel. Friedrichsort1 38 stovykla, 
ieško Panorų ir Pakamorės.
Lietuviai, gyvenantieji Gross-He- 
sepe Camp, Kreis Meppen, ieško 

giminių ir pažįstamų
1503. Vizgirda Juozas, ieško 

žmonos Elenos, vaikų ir Kundrotų.
1504. Jungbliutienė Adelė, ieško 

vyro Jono, gim. 1905 m.
1505. Domeika Jonas, ieško sū

naus Broniaus, gim. 1925 m.
1506. Labanauskas Stasys, ieško 

brolio Mečio ir Puidokienės Ma- 
tildos

1507. Gailevičius Juozas, ieško 
motinos, brolių ir sesers.

1508. Kriaučeliūnaitė Konstanci
ja, ieško sesers Anelės.

1509. Kislauskai Irena ir Bro
nius, ieško giminių ir pažįstamų.

. 1510. Zakis Karolis, ieško Joki- 
maičio Juozo ir Jokūbaičio Jono.

J511. Burkšas Simonas, ieško 
Burkšų šeimos.

1512. Blažys Povilas, Stuttgart- 
Bad Cannstatt, Gladiolenweg 17, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1513. Maščinskas Juozas, Neuf
fen, Kr. Nurtingen, ieško giminių 
bei pažįstamų.

1514. Skimbirauskienė-Paukštai- 
tytė Teresė, Kassel-Oberzwehren, 
Mattenberg, lietuvių stovykla, 
ieško brolių Alfonso, Albino, Da
nieliaus ir sesers Jasiūnienės Onos.

1515. Žymantas Vacys, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, Lager 
77, ieško brolio Žymanto Prano ir 
/o žmonos, Rekečio Vytauto, Ju
revičiaus Kazio, Daukšaitės Jonės, 
Kleinauskio Juozo ir Varkulevi- 
čiaus.
- 1516. S’matauskas Viktoras,. 
Mannheim, lietuvių stovykla, ieško 
tėvo Vinco ir brolio Samatausko 
Juozo.

1517. Sapiežinskas Povilas, 
Mannheim, liet, stovykla, ieško 
žmonos Sapiežinskienės Birutės, 
Smito Alberto, Erdmanienės Au
gustės.

1518. Mickus Albinas, Traun
stein, Lager Kurhaus, ieško savų
jų ir pažįst.

1519. Petruškevičius Viktoras, 
Traunstein, Lager Kurhaus, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1520. Maziliauskas Jonas, (20) 
Camp „Heber" Freiheit, Kr. Oste- 
rode (Harz), ieško žmonos Jani
nos ir pažįstamų.

1521. Diglienė - Balkytė Regina, 
gyv. Arnsberg, liet, stovykla, ieško 
pusbrolio Uždavinio Juozo, svai
nio Diglio Kazimiero ir pažįstamų.

1522. Stulgaitienė - Cimbarytė, 
Wurzburg, Nordkaseme, ieško sū
naus Stulgaičio Algirdo.

1523. Petravičius Bronius, Rott
weil, Grandstrasse 1, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1524. Iešmantas Juozas, Heidel
berg, Thomasstrasse 3, b. Kamp, 
ieško žmonos Felicijos.

1525. Zegendorfas Maksas, Fulda, 
lietuvių stovykla, ieško giminių ir 
pažįstamu.

1526. Žeknys Pranas, Weiden, 
Hammerweg, ieško Žeknio Vlado, 
Liūgo Kazio, Zalytės Alfos ir Vai- 
dulių Vytauto ir Antano.

1527. Kotovas Rija, gyv. Wei
den, Hammerweg, ieško Sideravi- 
čiaus Prano. Bielskio Vytauto ir 
Vilkaičio Vinco.

1528. BudreVičienė Sofija, Neu
mūnster, Wittorf, Feldstrasse 6, 
ieško Jurkvnaitės Onos, Siurinsko 
Albino ir Žygienės Onos.

1529. Masilionis Povilas, Neu
mūnster, Endorferstrasse, Litaui- 
sches Lager, ieško brolių Juozo, 
Stasio, Jono, Budrio Alfonso ir 
Budrienės Birutės.

1530. Petkus Juozas, Neumūn
ster, Endorferstrasse, Litauisches 
Laqer. Camp B, ieško brolio Jur
gio, Pauliko Juozo ir kitų gimi
nių bei pažįstamų.

1531. Šidlauskas Petras, Mūn- 
chen, Fūrst^nriederstrasse 155 — 
50, ieško Šidlauskienės Albinos, 
Kazlauskaitės Viktorijos ir Cervu- 
ko Bernardo.

1532. Gecevičius Mikalojus, Am- 
berg/Bayem, Lager UNRRA, BĮ. E, 
Zimmer 45 A, ieško dukters Gali
nos ir giminių — Blikytėš Juzefos, 
Savicko Edvardo ir -Jurevičiaus 
Leonardo.

1533. Bajorinas Adolfas, Braun
schweig, Roselies-Kaseme, Litaui
sches Lager, ieško tėvo Bajorino 
Alekso, brolio Bajorino Algirdo, 
dėdės Bajorino Kazio ir tetos Ba- 
jorinienės E. ’

1534. Ciužas Eduardas, Mūnchen, 
Hechtseestr. 47 (Ramersdorf), ieško 
Rubavičių Prano ir Povilo.

1535. Prackienė-Ambrasaitė Bro
nė. Sackingen a. Rh., Mumpfer- 
fžhrs 10, ieško Baltrušaičio Juozo 
su šeima, Baltrušaičio Vlado ir 
Bytauto Vytauto su žmona.

1536. Mičiulytė Ona, Wiesbaden, 
Gersdorffstrasse, DP-Lager, ieško 
^esers Ališauskienės - Mačiulytės 
Marijonos ir brolio Mačiulio Jono.

1537. Manavas Alfredas, gyv. 
Neumūnster - Wittorf, Litauisches 
Komitee, ieško žmonos Manavie- 
nės Adolfinos.tėvo Alekso, sesers 
Stefanijos ir kt. giminių bei pažį
stamu.

1538. Znutas Kazys, gyv. Celle,
Litauisches Lager, am Sant Georg 
Gartenstrasse, ieško tėvų Kazio ir 
Julijos Znutų ir kt. giminių bei 
pažįstamų. .

1539. Bu»kūnas-Butkevičius Vy
tautas prašomas atsiliepti Liet. 
Raud. Kryžiaus Lūbecko skyriui, 
Untertrave 111 —112.

1540 Žemeckis Vincas, Kemp
ten, Salzstrasse 17, ieško Makara- 
vičiaus Vinco.

1541. Dubovas Henrikas, Dein- 
spn, fiber Alfed, ieško Dubovo 
Adolfo, motinos Dubovienės-Bun- 
dorfaitės Emos, Bundorfo Alek
sandro. ,

1542 Gufmanienė Ona, gyv. Kas
sel-Oberzwehren, Mattenberglager, 
ieško brolio- Jurkūno Liudviko ir 
sesers Jurkūnaitės Marytės.

1543. Raunas B’lys, Tettnang 
'Rodensee), Bachstrasse f, Zone 
i?’-an'’ai‘se. ieško Raugo Norberto, 
Budzilaitės Koųstanciios, Elenos 
;r Onos, Skabeikio Stasio ir Gar- 
baliausko Marijaus.

1544. Talmonfas Juozas, Ansbach, 
Hindenburg-Kaseme, Litauisches 
pfiro. ieško Santaro Antano, Ja
rašiaus Juozo ir Mancevičiaus Va
lerijono.

Lietuviai, gyveną Wunsiedel, Horn- 
schuh strasse, lietuvių stovykla, 

ieško giminių ir pažįstamų
1545. Kuzmarskienė-Vasiliauskai- 

tė, ieško giminių ir pažįstamų.

1546. Petravičius Juozas, ieško 
sūnaus Romano Petravičiaus, gimi
nių ir pažįstamų.

1547. Dūdienė-Volosenkaitė Lidi
ja, ieško Dūdos Juozo, Narbutie
nės Valės, Žilinskienės Genės, Li
pinio Viktoro, gim. ir pažįstamų.

1548. Vasiliauskas Kostas, ieško 
Šapalienės-Vasiliauskaitės Nastės, 
giminių ir pažįstamų.

1549. Mickūnienė Ida, ieško Len- 
daraičio Oskaro, Buršteįnienės Mar
gos, giminių ir pažįstamų.

1550. Dubinskas Andrius ir Du- 
binskaitė - Dičpinigaitienė Marija, 
ieško giminiu ir pažįstamų.

1551. Bražionienė - Šidlauskaitė 
Sofija, ieško Spakauskienės-Kontri- 
maitės Antaninos, giminių ir pa
žįstamų.

1552. Urbonas Antanas, ieško 
Urbono Vytauto ir Urbono Balio, 
Cherdvygų Jono ir Leono, Stelmo
ko Juozo ir Mikuliaus Antano. '

1553. Brakauskienė - Kevalaitytė 
Marija, ieško Brakausko Antano, 
Didžbalienės - Kevalaitytės Onos, 
Augūstaitienės Konstancijos, gimi
nių ir pažįstamų.

1554. Narmontajtė Stanislava, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1555. Vaizgenis Jonas, ieško 
Vaičkaus Jono, Kromerytės Be
nignos, pusseserės Rincevičienės 
Irenos. brolio Kremerio Henriko ir 
kt. giminių ir pažįstamų.

1556. Raskevičius Juozas, ieško 
Gr’c'aus Vytauto, Natkevičiaus Ge
dimino ir Darginavičiaus Stasio.

lietuviai, gyveną Bayreuth, DP. 
Camn, Wendelhofen, liet, stovykla, 

ieško giminių ir pažįstamų
1557. Karrickaitė Ona, ieško 

Griškevičių Vlado, Vandos ir Ele
nos. Šimkienės Anelės irKarpickai- 
tės Janinos.

1558. Beniušienė Ona, ieško Ži- 
baitės Emilijos, pask. metu gyv. 
Mpftpnburge.

1559. Leonauskas Justinas, ieško 
brolio Leonausko Juozo.

1560. Tačulpuskienė Ona, ieško 
vyro Tačulausko Juozo ir sūnaus 
Edvardo.

1561. Mičiulis Antanas, ieško 
Daugirdo Algio, Miecevičių Juozo, 
Povilo ir Petro. Čekanausko Rai
mundo ir Janavičiaus Jurgio.

1562. Kusmanas Ričardas, ieško 
tėvų Gustavo ir Mortos ir Mačie
nės Emiliios.

1563. Jakimčikas Juozas, ieško 
Jakimavičiaus Vinco. Pomerio Si
mo, brolio Jono, Jakimčiko Stasio 
ir kt. giminiu.

1564. Stankevičienė Matilda, 
ieško vyro Stankevičiaus Jono ir 
giminių bei pažįstamų.

1565. Černiauskienė Elžbieta, 
ieško wro Cenf’ausko Stasio, duk
ters Stanevičienės Elenos ir brolio 
Ciknto Vinco.

1566. Kriaunevičienė, Vanda, 
ieško brolio Jasinevičiaus Stasio 
ir dėdės Petkevičiaus Juozo.

1567. Blindzė Mikalojus, ieško 
brolio Blindzės Viktoro, pask. me
tu aw. Berlvne, ir buv. banko di- 
rekt. Voldemaro A.

1568. Reinnardas Teodoras, pra
šo atsilienti Ambrozevičienę Sofi
ją ir nažištamus.

1569. Tekavič’ūtė Jadvyna, ieško 
Valuckienės Elenos, svainio Sur
vilos Petro ir Lekavičiūtės Onos.

1570. Viršilienė Jadvyga, Meer
beck bei Stadthagen, prašo atsi
liepti agr. Kaziulionytę Viktoriją, 
1945 m. sausio mėn. gyv. Megow 
km. prie Pyrizo. Žinantieji apie jos 
likimą lietuviai, megowiečiai pra
šomi pranešti nurodytu adresu.

1571. Viršilienė Jadvyga, Meer
beck bei Stadthagen, ieško sūnaus 
Viršilos Petro su šeima — Virši- 
liene-Meleckaite Elena Emilija ir 
sūnumi Vidmantu. .

1572. Pečkaitienė Kotryna, 
Meerbeck bei Stadthagen, prašo 
atsiliepti Kumpienę Ireną ir Kum
pį Kazį.

1573. Petniūnienė Birutė, Lūbeck, 
Schillerstr. la, ieško dipl. inž‘. Šal
kausko Česlovo.

9
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Lietuviai, gyvenantieji Liibeck, ' 
DP Camp Mack, Meesen-Kaserne, 
lietuvių stovykla, ieško giminių ir 

pažįstamų
1574. Sabalys Vytautas, ieško 

tėvų Sabalių Kazio ir Adelės, se
serų Ramutės ir Birutės ir brolio 
Algirdo.

1575. Baukienė Ona, ieško sū
naus Kyno Kazio.

1576. Gvozdžius Mikas, ieško 
Genio Antėno ir Šmaižių Jono ir 
Viktorijos, paskt. metu gyv. Tū- 
bingene.

1577. Karpinskas Adolfas, ieško 
tėvų Karpinskų Juozo ir Juzės ir 
brolio Broniaus.

1578. Beržanskas Benius, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1579. Sipolis Jonas, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1580. Kalasiūnas Kazys, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1581. Guiga Bronius, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1582. Rugienius Kazys, ieško 
svainio Ilgūno Juozo, sesers Ju
lijos ir pažįstamų.

1583. Šutas Pranas, ieško Kepa
lo Jono, Dainauskaitės Elės ir drau
gų bei pažįstamų.

1584. Labota'kaitė Barbora, ieško 
sesers Labdtakaitės-Enzinienės Ie
vos.

1585. Burba Mečys, ieško tėvų 
Edvardo ir Marijonos, seserų, bro
lių. giminių ir pažįstamų.

1586. Stepšys Vaclovas, ieško 
^giminių ir pažįstamų.

1587. Tetmeieris Augustas, ieško 
žmonos Tetmeierienės Mortos, vai
kų t— Mėtos, Idos, Martos, Amos, 
Prano ir brolio Jurgio su šeima.

1588. Radavičiūtė Salomėja, ieško 
Radavičiūtės Beneventūros, Rada- 
vičiaus Viktoro ir Sucheckytės 
Danutės Juzefos.

1589. Brusokas Kazys, ieško se
sers Isokienės-Brusokaitės Albinos 
ir pažįstamų.

1590. Musteikytė Stasė, ieško tė
vų Musteikių Jono ir Marijos, agr. 
Rimkaus Vinco ir Rimkienės Ele
nos.

1591. Račius Juozas, ieško tėvų 
. Račių Pijaus ir Veronikos, paskt.

metu gyv. Pomeranijoj, Kreis 
Plato.

1592. Karklius Benediktas, Augs- 
burg-Hochfeld, ieško brolio Kar- 
klio Alfonso. ■

1593. Grioviškis Viktoras, Haff- 
krug, lietuvių stovykla, ieško gi
miniu ir pažįstamų.

1594. Kanapeckas Jonas, Lehrte 
b. Hannover, Camp „Churchill", 
ieško žmonos Kanapeckienės Jonės 
ir dukters Vidutės, gim. 1938 m.

1595. Greičiūnas Jonas, Lehrte 
b. Hannover, Camp „Churchill", 
ieško žmonos Greičiūnienės Juli
jos ir dukters Gintutės, gim. 1938 
metais.

1596. Mazūrienė Matilda, Lehrte 
b. Hannover, Camp „Churchill", 
ieško sūnaus Fričo Aloyzo, gim. 
1918 m. ir sesers sūnaus Straupi- 
nio Jono, paskt. metu gyv. Stutt- 
garte.

Lietuviai, gyvenantieji Lūbeck, 
lietuvių stovykla „Gražina", ieško 

giminių ir pažįstamų
1597. Gražulis Vytautas, ieško 

tėvų Gražulių Jono ir Onos, svai
nio Aleknevičiaus Justo, Alekne- 
vičienės Albinos ir Cesaičio An
tano.

1598. Vasiliauskas Bronius, ieško 
tėvų Vasiliauskų Jono ir Sofijos, 
Lazauskaitės Teresės ir kitų pažį
stamu.

1599. Kriaučiūnas Donatas, ieško 
Šiaučiūno Antano.

1600. Melavieckas Jonas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1601S Šaduikis Stasys, ieško Ša- 
duikio Broniaus ir seserų Angelės 
ir Onos.

1602 Šaduikai Elena ir Mikas, 
ieško Bazelio Jono su šeima, Kar
pavičiūtės Valės su motina, Mila
šių, Juškėnų ir Šaduikio Jono.

1603. Bakišas Simas, ieško bro
lio Bakišo Juozo.

jos, sūnų Ričardo ir Voldemaro ir 
giminių bei pažįstamų.

1630. Dargis Kazys, Freising, 
Korbinianstr. 7, ieško giminių ir 
pažįstamų.

1631. Galinis Jonas, Augsburg- 
Hochfęld, ieško sūnaus Galinio 
Eduardo, dirbusio kariuomenės da
liniuose amerikiečių zonoje.

1632. Keženius Pranas, Augs- 
burg-Hochfeld, liet, stovykla, ieško 
sūnų Petro ir Prano Keženių ir 
žento Savicko Juozo su šeima.

1633. Šukys Algirdas, Meerbeck, 
lietuvių stovykla, ieško giminių ir , 
pažįstamų.

1634. Alkevičiūtė Birutė, Mem
mingen, lietuvių stovykla, ieško 
brolio Alkevičiaus Juozo ir Vaš- 
čėgaitės Kastulės, kurie buvo pa
imti Heilsberge prie apkasų.

1635. Cižauskienė Magdalena, 
Wiesbaden, lietuvių stovykla, ieško 
Cižausko Stasio.

1636. Račius Antanas, Wiesba
den, DP Lager, ieško žmonos Ra- 
čiuvienės Elenos ir vaikų Anta
no, Juozo ir Konstancijos.
1637. Jokūbaitis Simas, Wiesba
den, liet, stovykla, ieško Jokūbai- 
tienės Marcelės, Jokūbaitytės An- 
tosės, Jokūbaičio Juozo ir Jono.
1638. Petrauskai Ona ir Alfonsas, 
Gross Hesepe, Kreis Meppen, liet, 
stovykla, ieško Stašausko Alfon
so, giminių ir pažįstamų.
1639. Baltrušaitienė Marė, Camp 
Montgomery, Dorverden, ieško sū
nų Baltrušaičio Ottono, paskt. me
tu buv. Karaliaučiuj prie apkasų, 
ir Baltrušaičio Alberto, paskt. me
tu buv. Kdnigshūtte, Pečiulaičio 
Jono ir sesers Krošaitienės Juzės.
1640. Jurgelaitytė Anelė, Regens
burg, Gangshofersiedlung O. Kor- 
nerstr. 10,463, ieško brolių Justi
no ir Broniaus Jurgelevičių.
1641. Pilipavičius Leonas, Dorver
den, Kreis Verden (Aller), ieško 
Pilipavičienės Onos ir Pilipavičiū- 
tės Gražinos.
1642. Pagirys Vytautas, Hanau, 
liet, stovykla, ieško Danielienės 
Magdalenos, pašto tarnautojos.
1643. Stončius Emanuelis, Dillin- 
gen, lietuvių stovykla, ieško Ston- 
čiaus Leono, Stončienes Almos, 
seserų Stončiūtės Adelės ir Ston- 
čiūtės Gertrūdos.
1644. Budnikienė Julija, Gunzen
hausen i. B., Gbetherstr. 21, ieško 
sūnaus Budniko Vytauto su šeimą.
1645. Radvila Kasperas, Straubing, 
Regensburgstr. 28, ieško Kalen
dros Povilo.
1646. Šereikaitė-Malcienė Marija, 
Bad Worishofen i. B. (Sebastia- 
neum), ieško Pranulienės Marijos, 
jos brolio žmonos Anelės ir Serei
kos Stasio su žmona.
1647. Rėvas Jonas, Oldenburg į. 
O., Unterm Berg, Lithuanian Camp, 
ieško Mikučionytės Rožės.
1648. Sidabras-Petras, Kassel-Ober- 
zwehren, Mattenberg, ieško gimi. 
nių ir pažįstamų.
1649. Kuraitis Algirdas Viktoras, 
Hanau, Lamboystr., Litauisches 
Lager, ieško dėdės Visockio Al
girdo.
1650. Pundzevičienė-Chmeliauskai- 
tė Teofilė, Eichstatt, liet, stovykla, 
ieško Bražio Alfredo, sūn. Vlado
1651. Dulksnienė-Bražytė Adelė. 
Eichstatt, liet, stovykla, ieško Bra
žio Alfredo, sūn. Vlado.
1652. Jazbutis Mindaugas, Itzehoe 
Kaiserstr. 18, ieško Antanėlio Bro
niaus su šeima, buv. Dirschau per
einamoje stovykloje.
1653. Lukoševičiūtė Jonė, Augs- 
burg-Haunstetten, liet, stovykla, 
ieško Morkūno Juozo.

’ 1654. Žuromskienė Ona, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, liet, 
stovykla, ieško vyro Žuroinskio

1655. Skirgaudienė-Bortkevičiūtė 
Janina, Memmingen, Fliegerhorst, 
ieško brolio gyd. Bortkeyičiaus 
Edmundo.

1656. Dzendoletas Petras, (14) 
Weilheim Teck, Kalixtenbergstr. 6, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1657. Drėgnaitis Jonas, (14) Weil
heim Teck, Kalixtenbergstr. 6, ieš. 
ko sūnų Jurgio ir Jono Drėgnai- 
čių ir marčios Drėgnaitienės Idos.

1658. Karčauskienė Veronika, (14) 
Weilheim Teck, Poststr. 12, ieško 
vyro Karčausko Antano ir sesers- 
Šilinskienės Julijos.

1659. Žakas Vincas, (14) Weil
heim Teck, Obere Grabenstr. 50, 
ieško žmonos Žakienės Anastazi
jos ir brolio Žako Jurgio.

1604. Juknaitis Robertas, Det
mold, Bahnhofstr. 6, ieško Gerlia- 
ko Vytauto, gim. 1923 m.

1605. Černiauskienė Liuda, Bam
berg, lietuvių stovykla, ieško bro
lio Sviderskio Vaclovo, paskt. me
tu gyv. Berlyne.

1606. Dzedulionis Motiejus, Bay
reuth, Wendelhofen, liet, stovykla, 
ieško Bragos Vytauto, Bragaitės 
Jadvygos ir pažįstamų.

1607. Kazlauskienė Magdalena, 
Celles, Fabrik-Weg, lietuvių sto
vykla, ieško vyro Kazlausko Ste
po.

1608. Olekas Juozas, Celles, Fa
brik-Weg, liet, stovykla, ieško 
dėdžių Brazauskų Justino ir Juo
zo, Sperausko Jono ir kitų pažįst.

1609. Monglicaitė Aldona, Cel
les, St. Georgsgarten, Block IV, 
lietuvių stovykla, ieško brolio 
Monglico Jono, paskt. metu gyv. 
Drezdene.

1610. Besasparytė Genė, Celles, 
St. Georgsgarten, Block IV, liet, 
stovykla, ieško giminių ir pažįst.

1611. Besasparienė Petrė, Celles, 
St. Georgsgarten, Block IV, liet, 
stovykla, ieško brolių Šimulaičių 
Juozo ir Justino su šeimomis.

1612. Feiferis Juozas, Bamberg, 
Solokistr. 2, ieško sūnaus Feiferio 
Prano Firmino.

1613. Imbrazaitė-Jankuvienė Da
nutė, Blombergo liet, stovykla, 
ieško Skrebės Jono su šeima ir gi
miniu bei pažįstamų.

1614. Jankus Pranas, Blombergo 
lietuvių stovykla, ieško giminių 
ir pažįstamų.
^1615. Jankauskienė Juzefą, Det
mold, Bahnhofstr. 6, ieško sūnaus 
Jankausko Vaclovo, gim. 19.13 m., 
ro žmonos Sofijos ir sūnaus Ar
vydo. .

1616. Vikuckis Jonas, Augsburg- 
Hochfeld, lietuvių stovykla, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1617. Gurčinas Ignas, Blomberg- 
Lippe, (21), Neuetorstr. 112, ieško 
Bingelytės - Kasperavičiūtės Aldo
nos ir Lionės.

1618. Balsevičius Juozas, Itzehoe, 
Kreis Stemburg, ieško sūnų Povilo 
ir Bernardo.

1619. Gustas Nikodemas, Itzehoe, 
Kreis Stemburg, ieško brolio An-

1 tano. Petro Mykolo, svainio Pili-
i navičiaus Vaclovo ir Devėno Vla- 
Ldo.
į 1620. Borkertaitė Marija, Mūn- 
i chen. Lochengrinstr., DP Center, 
95/279. ieško tėvų Antano ir Ma
rijos Borkertų.

1621. Grincienė-Dūdaitė Uršulė, 
Tnaolstadt. Litauisches Lager, ieško 
Dūdos Algirdo, sūnaus Domininko, 
qinj. 1921 m. kovo 6 d.

1622. Kasparaitienė Petronėlė, 
Augsburg-Hochfeld, ieško vyro 
Juozo ir sūnų Jono ir Juozo.

1623. leonavičius Stasys, Augs- 
burg-Hochfeld^ lietuvių stovykla, 
ieško brolio Alekso ir sesers Jase
vičienės Marytės

1624. Račiūnas Pranas, Augs- 
burq-Hochfeld, liet, stovykla, ieško 
Pernaravičiaus Broniaus su šeima 
ir aar. Žemaičio Vlado

1625. Stumbras Kostas, Ansbach. 
Hindenburg-Pdst-Kaseme, UNRRA 
Team 548. ieško sūnaus Stumbro 
Gedimino, paskutiniu metu buv. 
Offenburge.

1626. Bložės Petras ir Vladas, 
Wiesbaden. DP Camo 563, ieško 
sesers Bložytės-Lišeckienės Vero
nikom

1627. Juzelskis Antanas, Augs- 
hurg-Hochfeld, liet, stovykla, ieško 
Lukošiaus Juozo.

1628. Urbonienė Stasė, Mūnster- 
Muna b. Diebufg (Hessen), DP 
C*mo Center 559, ieško brolio 
Juozelskin Domo, gim. 1921 m., 
1945 m. pradžioj nuvykusio į Drez
deną.

1629 Skinkys Jeronimas, Frei
sing, Prinz-Ludwig-Str. 23, ieško 
žmonos Marijos, dukros Lukreci-1 Kazio.

1660. Skersys Juozas, (14) Weil
heim Teck, Forststr. 7, ieško Ma
rijos Vachramėjevaitės.

1661. VaIcerytė-Kuncaitienė Elena, 
Traunstein Obb., Lager Kurhaus, 
ieško brolio Vytauto ir tėvų.

1662. Povilavičius Jonas, Gross 
Hesepe, Kreis Meppen, ieško žmo
nos Povilavičienės-Liuvinaitės El
vyros, gim. 1913, paskt. metu gyv. 
Pommern.

1663. Venclovas Petras, Seligen
stadt bei Wurzburg, liet, stovykla, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1664. Butkus Julius, Seligenstadt 
bei Wurzburg, liet, stovykla, ieško 
Koncaitės Matildos su keturiais 
vaikais, giminių ir pažįstamų.

Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus pinigines loterijos 

laimėjimu lentele
17776, 18009, 18455, 18526, 18704, 
18733, 18988, 19058, 19235, 19828, 
19853, 19869, 19908.

RM. 20.— Nr. 32, 51, 60, 439, 461, 
586, 658, 789, 901, 929, 1030, 1130, 
1132,'1236, 1394, 1467, 1543, 1773, 
1959, 1999, 2250, 2294, 2435, 2471, 
2603, 2604, 2608, 2697, 2845, 2870, 
3043, 3124^ 3199, 3446, 3542, 3682, 
3696, 3740, 3801, 3988, 4045, 4111, 
4244, 4271, 4772, 4835, 4866, 4948, 
5016, 5140, 5193, 5403, 5483, 5506, 
5668, 5878, 5912, 5989, -6008, 6148, 
6285, 6315, 6372, 6438, 6522, 6684, 

I 6740, 6818, 6832, 6928, 7280, 7340, 
7574, 7667, 7693, 7696, 7825, 7897, 
7973, 7976, 7998, 8029, 8187, 8231, 
8289, 8363* 8444, 8526, 8557, 8575, 
8671, 8718, 8760, 8779, 8893, 8900, 
8996, 9082, 9096, 9196, 9330, 9340, 
9480, 9647* 9899, 9914, 9943, 9951, 
10097, 10202, 10207, 10444, 10656,
10911, 11114, 11179, 11180, 11194,
11235, 11236, 11256, 11341, 11343,
11381, 11405, 11423, 11437, 11549,
11552, 11647, 11703, 11834, 12009,
12134, 12311, 12454, 12519, 12639,
12821, 12851, 12863, 13038, 13048,
13112, 13151, 13194, 13195, 13220,
13396, 13498, 13501, 13687, 13704,
13787, 13821, 13900, 13946, 13991,
14022, 14032, 14256, 14266, 14286,
14293, 14295, 14299, 14316, 14460,
14581, 14714, 14785, 14845, 14895,
14914, 14991, 15016, 15024, 15158,
15168, 15170, 15310, 15331, 15381,
15545, 15572, 15597, 15636, 15826,
15866, 16039, 16168, 16189, 16314,
16347, 16364, 16371, 16582, 16632,
16788, 16808, 16871, 16940, 17015,
17056.. 17095, 17185, 17213, 17228,
17522, 17598, 17625, 17639, 17677,
17875, 17950, 17955, 17980, 18150,
18167, 18359, 18386, 18493, 18537,'
18544, 18671, 18751, 18924, 18943,
19007, 19050, 19087, 19089, 19154,
19180, 19259, 19427, 19474, 19493,
19499, 19628, 19682, 19699, 19728,
19734, 1&738, 19844, 19878, 19895,
19945, 19951.

RM. 15.— laimėjo bilietai, ku
rių numeriai baiaiasi galūne: 
(14), (25). (74), (91), (98), pavyzdžiui: 
Nr. 14, 114, 214, 314,... 10514,... 
17614 ..., 19914. 25, 125. 225, 325... 
ir 1.1., 74. 174. 274, 374 ... ir 1.1., 
91. 191, 291, 391 .. ir 1.1, 98, 198, 
298, 398... ir t..t.

RM. 10.— laimėio bilietai, ku
rių numeriai baigiasi galūne: 
(07), (19), (24), (40). (49), (58). (83), 
(86), (88), (93), (94). (99), pavyzdžiui: 
Nr. 107, 207, 507, 3607, 16907... ir
1.1., 19, 1 f 9, 519, 3619, 16919... ir
1.1., 24, 124. 524, 3624.' 16924... ir 
1.1  99, 199, 599, 3699, 16999 .. .
ir 1.1.

Bilietai, - laimėję didesnę sumą, 
nustojo teisės 4 mažesni laimėjimą. 
Skirtumas eina LRK naudai.

Laimėiimaį bus išmokami nuo 
š. m. kovo mėn. 25 d. iki birželio 
mėn. 1 d.

L.R.K. Augsburge Skyrius

Augsburgas, 1946 III. 17.
RM. 5000.— Nr. 16284.
RM. 4000.— Nr. 3720.
RM. 3000.— Nr. 965.
RM. 2000.— Nr. 7145.
RM. 1000.— Nr. 10575.
RM. 500.— Nr. 1476, 1615, 4900,

5775, 13516.
RM. 250.— Njr. 3311, 3017, 4962, 

7569, 9048, 16633, 17103, 18174, 
18177, 19316.

RM. 200.— Nr. 1025, 1201, 2777, 
3287, 3667, 9500, 11985, 17398, 
17914, 18652.

RM. 150.— Nr. 561, 3485, 3939,
5776, 7020, 8481, 8986, 9208‘, 10249, 
10578, 10797, 13511, 13987, 14833, 
15216, 15405, 16614, 17442, 18025, 
18362*

RM. 100.— Nr. 2007, 2138, 2149, 
2564, 2943, 3010, 3032, 3416, 3817, 
3958, 4250, 4564, 4585, 4624, 4983, 
5223, 6526, 6695, 6949, 7139, 7960, 
8565* 8929, 8968, 8975, 10622, 10722, 
11102, 11509, 11521, 11769, 12431,
12459, 12941, 12980, 13654, 13809,
14384, 14398^ 14864, 15063, 15416,
16008, 16337, 16381, 16385, 17198,
18299, 19564, 19691.

RM. 50.— Nr. 11, 112, 146, 156, 
215, 502. 829, 1419, 1490, 1749, 2105, 
2334, 2347, 2632, 3512, 3674, .3744, 
3970^ 3995, 4348, 4736, 4896, 5097, 
5123, 5543, 5657, 5848, 5915, 6021, 
6190, 6412, 6510, 6685, 6749, 7037, 
7344, 7443, 7498, 7683, 7814, 8018, 
8090, 8189, 8605, 8613, 8824, 8834, 
9250, 9774, 9894, 10196, 10953, 
11008, 11036, 11306, 11494, 11655,
12201, 12217, 12500, 13029, 13037,
13075, 13599, 13676, 13688, 13941,
13976, 14290, 14682, 15131, 15244,
15251, 15402, 15763, 15815, 15940,
15968, 15977, 15984, 16335, 16358,
16612, 16741, 16824, 16892, 16901,
17528, 17529, 17981, 18912, 18947,
19459, 19561’, 19669, 19675, 19759,
19855, 19860, 19950,

RM. 30.— Nr. 40, 61, 76, 185, 386, 
524, 539, 621, 804, 1063, 1416, 1563, 
1658, 1778, 1808, 1944, 2353, 2415, 
2831, 2840, 3105, 3131, 3154, 3579, 
3618, 3713, 3791, 3918, 4069, 4569, 
4592, 4603, 4704, 4818, 5309, 5317, 
5423, 5425, 5616, 5819, 5857, 6043, 
6125, 6219, 6316, 6839, 6846, 6985, 
7091 7093, 7278, 7279, 7396, 7453, 
7561, 7654, 7670, 7754, 8056, 8209, 
8288, 8515, 8620, 8771, 8964, 8972, 
8998, 9007, 9088, 9690, 9723, 9740, 
9746, 9917, 10276, 10328, 10445, 
10505, 10632, 10641, 10707, 10991,
11012, 11118, 11119, 11323, 11333,
11500, 11660, 11687, 11846, 11907,
11974, 12125, 12132, 12205, 12342,
12378, 12545, 12831, 13101, 13102,
13254, 13420, 13489, 13502, 13962,
14171, 14302, 14327, 14570, 14573,
14629, 14807, 14809, 15090, 15117,
15289, 15432, 15498, 16000, 16096,
16118, 16523, 16572, 16581, 16656,
16667, 16684, 16839, 16957, 17034,
17208, 17214, 17275, 17556, 17597,
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