
Galingas lasai, kurs be kraujo gal sėti 

Pasauliui brolybę iš krašto 1 kraštą, 
Kurs vargdieniui duoda nors kiek pailsėti 
Palengvina sunkią gyvenimo naštą.

x V. Kudirka
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PA IAS/1/IIW AUŠTANT
Nepriklausomybės laikais Balti

jos tautų bendradarbiavimo idėja 
buvo keliama Įvairiausiomis pro
gomis ir žodžiu, ir raštu. Bendra
darbiavimo reikalu pasisakydavo 
visų trijų valstvbių politikos, kul
tūros ir ūkio vadovai. Buvo šau
kiamos tuo reikalu įvairiausios 
tarptautinės konferencijos, daromi 
įvairūs nutarimai, veikė net pa
stovios susiartinimui propaguoti ir 
jo galimybėms tirti organizacijos. 
Visos šios pastangos turėjo, deja, 
daugiau ar mažiau deklaratyvinį 
pobūdį ir praktinį gyvenimą mažai 
teveikė. Ne vienam atrodė, kad 
visas tas darbas yra tik nereika
lingas energijos eikvojimas, tik 
tuščias protokolo reikalas, nuo ku
rio atsisakyti ar kurio neparemti 
būtų lyg ir nepatogu.

Šiandien, stovint atokiau nuo 
oficialiosios politikos, o savo kas
dienybėje susiduriant su šiais ben
dradarbiavimo klausimais jau ne 
dėl oficialaus reikalo, bet gyveni
mo spiriamam, verta gal ir vėl iš
kelti šį klausimą, pasvarstyti jo 
realumą ir kokios tam bendradar
biavimui augti perspektyvos.

Statant šį klausimą, tektų pa
galvoti, ar šios gyvenimo sąlygos 
duoda kokios nors realios prakti
kos statyti ateities gyvenimo rū
mus? Atrodo, kad į tą klausimą 
tektų atsakyti teigiamai.

Stovyklose gyvenančioji visų 
trijų tautų visuomenė reprezentuo

Uchtės „Vyties" stovyklos choras su dirigentu A. Kutkum

ja daugumą, mūsų tautų grupių, 
kurių bendro darbo bandymas ga
lėtų būti pozityvia pradžia vėles
niam nepriklausomo gyvenimo 
bendradarbiavimui gilinti.

Stovyklose gyvenimas jau yra 
įgavęs kiek pastovesnį charakterį. 
Mūsų visuomenei jau pradeda nu
sibosti dėl kasdienės duonos ar 
kitos reikmenėlės per daug jaudin
tis, nes šie reikalai, atrodo, yra 
artimai ateičiai aptvarkyti. Prade
dama galvoti ir tartis apie atei
ties gyvenimo organizavimą. Šau
kiamos įvairių sričių darbuotojų 
konferencjos. Planuojama mūsų ir 
mūsų tautų ateitis.

O kas gi daroma ar planuojama 
dėl mūsų trijų Pabaltijo tautų dar
bo ar ateities? Šioje srityje dar 
tebesame pirmųjų stovyklinio -gy
venimo dienų praktikoje. Šioje 
srityje mūsų bendradarbiavimas 
dar tebeapima kasdienės duonos 
ir kitų reikmenėlių pasiskirstymą, 
ir tuo tarpu nėra ženklų, kurie jo
dytų bendro darbo idėjos atbudi
mą.

Be tautinių švenčių pfoga pada
rytų vienų kitiems mandagumo 
pareiškimų, rodosi, neteko nei 
skaityti, nei girdėti, kad kas nors 
šioje srityje būtų daroma.

Tarptautinėje scenoje gi visokio 
bendradarbiavimo klausimai yra 
diskutuojami, kaip, niekuomet. Pei 
trumpą pokarinį laiką tuo klau
simu jau daug ir praktiškai atsiek

MotinaVytautas Kasiulis

ta, gi mūsų, natūralių kaimynų, 
bendradarbiavimo reikalu kažko
dėl tylima. Tiesa, mokslo srityje 
kažkas bendro kuriama, tai, bū
tent, Pabaltijo universitetas. Į jį 
dedame daug vilčių, ir tepasiseka

J. Augustaitytė-Vaičiunienė

Pasiilgę tiesos
, Tiesos pasilgę ir pastogės, 
Mes einam per tuščius laukus.
O vakaras, dienos šypsnius pavogęs, 

i Palydi mėlynais takeliais mus.

I Nustoja vėjas nendres supęs ... 
Užmiega gluosniai ant kalvų.

i Sugulę poilsio krantuose upės ... 
Joms akmenėlis po galvų.

į Ir mes tarp mėlynų alyvų.
I Tarp grįžtančio pavasario šviesos
, Čia susitinkam su akių žvilgsniu 

negyvu
; Išvytos iš namų tiesos.

jo iniciatoriams įkūnyti savo idė
jas praktiniame darbe. Bet ar tai 
viskas? Ar šis pavyzdys neturėtų 
patraukti panašiu keliu ir kitų gy
venimo sričių darbininkų? Ar ši 
idėja neturėtų įgauti visuotinesno 
pobūdžio?

Pasiteisinimui dėl tinkamų sąly* 
gų nebuvimo čia kaip tiktai nebū
tų vietos. Yra sąlygos tautiniam 
kultūros darbui atskirai, tos pa
čios sąlygos pasilieka tam darbui 
ir bendrai. Sąlygos bendram dar
bui netgi tokios palankios, kokias 
normaliame gyvenime vargu ar be
sutiksime. Daugumoje stovyklų 
gyvename visos trys tautos drau
ge. Turime bendrą, daugumoje pa
lankiai nusiteikusią administraciją. 
Skirtingų materialių rūpesčių ne
turime, mus visus jungia tos pa
čios viltys, ir likimas žada tas pa
čias ateities perspektyvas. Telieka 
protus, jausmus ir valias pajungti 
bendram keliui, vienų rūpesčius 
padėti nešti kitiems ir vienų 
džiaugsmu džiūgauti visiems.

Paliesiu šia proga tik vieną vi
suomenės grupę, kuri, mano manv- 
mu, jau dabar turėtų pradėti šį 
bendradarbiavimą *gyvenime de
monstruoti, tai, būtent, mūsų tau
tų jaunimą.

Prasideda pavasaris. Būriai jau
nuolių išeis iš mokyklų atosto
goms. Daugelis jų nepriklauso jo
kioms organizacijoms, bet dauge
lis priklauso skautų organizacijai 
ar YMCA'i. Ar nevertėtų šių or
ganizacijų vadovybėms, pirmoje 
eilėje bent stovyklų ribose, sueiti 
į bendrus pasitarimus ir pasvars
tyti bendrus planus dėl jaunuome*

nės užsiėmimo vasaros metu. Ben
drai nusistatyta programa būtų 
lengviau įvykdoma ir gautų efek
tyvesnę paramą, negu pavienių va
dovybių vykdomas darbas.

Dar svarbiau gal būtų ir švieti- 
1 mo vadovybėms sueiti į krūvą ir 
I bendrai pagalvoti, kuo užimti sto- 
, vykių jaunimą vasaros metu. To
kie pasikalbėjimai sveikai veiktų 
ir į organizatorius ir į organizuoja- 

i muosius. Jeigu gi pasisektų suda
ryti kokią nors bendrą praktišką 
programą, tai būtų jau ir graži 
pradžia, ir drauge puikios atosto
gos ir dvasiškai, ir fiziškai. Atei
na pavasaris, saulė pradeda šilčiau 
šviesti. .Išeikim ja pasidžiaugti visi 
bendrai. Bus daugiau šilimos kū
ne, bus daugiau džiaugsmo širdy
se, pilka kasdienybė nustos grau- 
žusi akis.

1
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Lietuvos bankas Kaune A. Giedraičio nuotr.

Inž. arch. V. Svipas

Žvilgsnis i architektūros praeiti Lietuvoje 
c ‘

(Tęsinys)
Yra žinių, kad pirmosios bažny

čios Lietuvoje buvo medinės. Kal
bant apie statomas tuoj po krikšto, 
kurios taip pat buvusios medinės, 
jų pastatymo skubotumo reikalas 
verčia manyti, kad jas statė vieti
niai statytojai, nes vargu buvo rei
kalas kviestis dailidžių iš svetur; 
pagaliau ilgesniam pasiruošimui 
nebuvo ir laiko. Trūksta tikslių ži
nių apie tuoj po krikšto statytas 
bažnyčias. Galimas daiktas, kad 
kai kurios ių netrukus sudegė ir 
turėjo būti atstatomos. Pvz., Ve
liuonos mūrinė bažnyčia statyta 
1421 m., nors, kaip anksčiau mi
nėta, ten buvo statoma bažnyčia 
1413 m.

Pirmosios Lietuvos bažnyčios 
buvo greičiausia kuklūs, laikino 
pobūdžio pastatai, galėję turėti iki 
tol krašte žinomų medinių pastatų 
lyčių (gyv. namų ar klėčių) ,8J, todėl 
jų amžius negalėjo būti ilgas.

Ar senovės lietuviai, prieš 
krikščionybės įvedimą, turėio kokių 
nors pastatų religijos reikalui, ar 
iš viso būta žinyčių ir kas įeina į 
žinyčios sąvoką, iki šiol nėra ga
lutinai išaiškinta. Vieni, atrodo, 
teisingai samprotauja, kad seno-

18) P. Galaunė. Lietuvių liaudies 
menas.

1B) J. Daukantas. Būdas. P. Ga
launė. Lietuvių liaudies menas. 
Z. Ivinskis. Senasis lietuviu tikė
jimas, „Kūryba", 1944, 3 Nr.

užlipti. Prieš įėjimą buvusi tam 
tikra koplyčia su įvairiais indais 
bei apeigoms reikalingais daiktais, 
po kuria buvusiame rūsyje buvo 
laikomi žalčiai. Čia pat stovėjęs 
aukštas mūrinis bokštas, nuo kurio 
vyriausias žynys skelbė žmonėms 
dievų valią ...

Tos tariamai buvusios žinyčios 
vietoje dabar stovi katedra, o tas 
bokštas buvo paverstas jos var
pine. Greičiausia, šis bokštas buvo 
vienas iš daugelio panašių bokštų, 
buvuvių miestą supusioje sienoje.

Apie pirmąsias bažnyčias Lie
tuvoje galima tikrai pasakyti, kad 
jos neperėmė jokios pagoniškos 
sakralinės architektūros palikimo, 
kurio greičiausia nebuvo. To ne
galima pasakyti apie lietuvių kry
žius, kuriuose prieškrikščioniškų 
elementų išliko iki mūsų laikų.

Nors, kaip iš ankstyvesnių sam
protavimu. paaiškėjo, pirmosios 
bažnyčios Lietuvoje buvo skubotai 
statyti laikini pastatai, vis dėlto, 
jos negalėjo būti statomos visur 
vienodos. Katedros, ypačiai Vil
niaus katedra, kaip skirta sostinei 
ir Didžiojo Kunigaikščio dvarui, 
turėio būti didesnė ir puošnesnė. 
Katedra nieku būdu negalėjo būti 
menkesnė už prieš tai Vilniuje pa
statytas bažnyčias. Pagaliau, jos 
pavidalui nustatyti įtakos galėjo 
turėti iš Lenkijos atvykusi aukštoji 
dvasiškija, žodžiu, nors ir medinė, 
katedra turėio turėti to laiko 
bažnyčių formas.

Kadangi tuoj po krikšto Lietu
voje ir Žemaičiuose bažnyčių buvo 
pastatyta nedaug, tik pačiose 
svarbiausiose vietose, vėliau jų 
teko statyti daugiau ir geresnių. 
Ypačiai daug bažnyčių yra pasta
tęs Vytautas, bet ir jos daugiausia, 
tur būt, buvo medinės, todėl ne
liko jų pėdsakų, iš kurių galėtume 
susidaryti sau to svarbaus laiko
tarpio statybos ir architektūros 
vaizdą.

Prasidėjus mūrinei statybai, į 
Lietuvą atkeliavo gotika. Sis sa
kralinės architektūros stilius XII 
šimtmety iškirutuliojo Prancūzijo
je. Iš ten jis pateko į Angliją, kur 
jo raida nuėjo gana savitais ke
liais. Tik XIII šimtmetyje gotika, 
pagal prancūzų pavyzdžius, pradė
jo plisti Vokietijoje, kur apie XIV 
šimtmečio vidurį ji pasiekė žydė
jimo. Gotika paplito po visą Eu
ropą; labiausia ji pasireiškė Euro
pos vidury ir šiaurėje; pietų 
kraštuose, pvz., Italijoje, ji pasi
reiškė mažai, ir išsilaikė iki XVI 
šimtmečio antrosios pusės, kai kur 
nėt iki galo.

Žvmiausiais gotikos kūriniais 
buvo katedros bei bažnyčios pa
sižymėjusios nuostabiais erdvės 
ipavidalinimais. K. Scheffleris2®) 
šitaip apibūdina gotikinę katedrą: 
...... erdvė buvo ištęsta į aukštį, 
pilna skambančio ritmo piliorių 
sistema šovė į aukšti, net pati 
šviesa buvo romantizuota, pra
leidžiant ją spalvotus stiklus, ir 
visose katedros (kuri buvo ben
dras architektūros, skulptūros ir 
tapybos kūrinys) dalyse prasidėjo 
žaismas su konstrukcija, kol visa 
materialybė žaismingai paskendo 

J transcendentalizme."
Gotika atkeliavo į Lietuvą tuo 

metu, kada vakaruose ii jau buvo 
peržydėjusi, t. y. vėlybosios goti
kos ’laikotarpvjė. Kaip Įtikinan
čiais P. Ligeti21) išvedžiojimais, re
miamais anksčau paminėtuoju K. 
Schefflerio veikalu ir kitais, įro
doma, kiekvienas stilius,1 taigi ir 
gotika, visada turėjo tris pagrindi
nius raidos etanus. Pirmame iš
ryškėja konstruktyvinė sistema;

vės lietuviai stabų neturėjo ir ži
nyčių nebuvo reikalingi19). Jų reli
gija (panteizmas — gamtos pra:o- 
vais pasireiškiančios dievybės gar
binimas) nebuvo antropomorfinio 
pobūdžio, vadinasi, negalėjo būti 
statomos bažnyčios išrutuliotos iš 
žmonių gyv. namo lyčių. Pvz., yra 
žinoma, kad indų šventyklos, 
schematiškai paėmus, pakopų pi
ramidės pavidalas išsirutuliojo iš 
indų gyvenamojo namo, turėjusio, 
priklausomai nuo klimato sąlygų, 
daug aikštelių žmonėms išeiti at
sikvėpti į orą. '

Kiti, ypačiai jau romantizmo lai
kotarpy, sugalvojo įvairių legendų 
arba, pagal senų kronikų padavi
mus, sukūrė lyg ir buvusių žinyčių 
grandiozinius pavidalus. Taip, pvz., 
A. K. Kirkoro lietuvių mitologijos 
aprašyme randame tokį lyg ir bu
vusios Vilniuje Perkūno žinyčios 
apibūdinimą. Esą, 1265 m. Šven
taragio slėnyje .augusio ąžuolyno 
vidury Vilniuje (dabartinės kate
dros aikštės vietoje) buvo įkurta 
Perkūno žinyčia. Ji turėjo tik sie
nas, be stogo, kurios buvo 105 m 
ilgio, 70 m pločio ir 10,5 m aukščio 
(aršinais paduoti skaičiai yra ap
valūs). Prieš ąžuolą stovėjęs Per
kūno stabas. Virš s:enos to;e 
žinyčioje buvusi 11 m aukščio ga
lerija, o joje 6 m pločio, 2 m 
aukščio svarbiausias altorius arba 
aukuras, ant kurio degusi amžinoji 
ugnis. Buvę laiptai prie aukuro

20) K. Scheffler. Der Geist der 
Gotik.

21) P. Ligeti. Der Weg aus dem 
Chaos.

jame vyrauja architektoniškas ele
mentas. Antrame prie šiųjų prisi
deda plastiškasis elementas; jame 
stilius pasiekia aukščiausio žydėji
mo. Trečiame etape dekoracija ima 
nustelbti konstrukciją; to pasek
mėje prasideda išsigimimas, kas 
vyko ir vėlybosios gotikos laikais.

Iš viso seniausias gotikos laiko
tarpis Lietuvoje tebėra neaiškus, 
nes daug to laikotarpio paminklų 
visai sunyko ar laiko būvyje, dėl 
įvairių perdirbinėjimų, nustojo sa
vo pirmykščio pavidalo. Taip pat 
ir istoriniai šaltiniai, liečią senuo
sius paminklus, nėra pakankamai 
išsamūs bei patikimi, todėl nenuo
stabu, kad tų paminklų tyrinėtojų 
nuomonės nesutampa.

Taip, pvz., dėl šv. Onos bažny
čios pastatymo laiko yra • senesnė 
nuomonė, įsigalėjusi lietuvių ir 
svetimoje specialėje literatūroje, 
kad ji statyta XVI šimtmetyje ir 
sudaro vėlybosios gotikos stiliaus 
labai orginalų pavyzdį; kas liečia 
fasadą: flamboyant (liepsningo) 
stiliaus pervedimą į plytų techni
ką. Pastarasis, kaip angų krotų 
(Masswerk) formavimo stilius, iš
sirutuliojo prancūzų bei flamandų 
vėlyboje gotikoje. Kaip kiekvieno 
kito architektūros stiliaus, taip ir 
gotikos (ypačiai jos) formų kalba 
vra bendra visiems gotikos kūri
niams. Si kalba, išryškėjus struk- 
tyviniam lineamentui prancūzų 
aukštoje gotikoje, pasiekė aukš
čiausio skambesio, kuri ne vienas 
pav'adino suakmenėjusio muzika.

Sv. Onos fasadas yra originalios’ 
individualios kūrybos vaisius, to
dėl veltui ieškotume jam analogi
jų ar pavyzdžių ten, kur nedirbo 
tas pats kūrėjas. Plytinė gotika, 
paplitusi ten, kur trūko natūralaus 
akmens, technikos varžoma, pajėgė 
duoti tik menką akmeninės goti
kos atspindį. Pvz., Vismaro Sv. 
Mikalojaus • bažnyčios (XIV — XV 
š.) pini jonas yra visai aklas, sus
kaidytas faktūrinio pobūdžio cho- 
rizontalinių juostų, su dideliu ap
valaus aklo lango ornamentu (ro-

Jonas Rackaitis

Laiškas
Tau šiandieną parašysiu — 
Tau, motule, laišką: 
Kaip ir dienos tos, iš viso, 
Margą ir neaiškų ...

I _
’ Tik neklauski, motinėle, 

Bloga mums ar gera — 
Ar likimas širdį gėlė, 
Ar iš proto varė ...

Aušo dienos be pastogės -4- 
Naktys be nakvynės ...
Nujautimas kažkoks blogas 
Vis po kojom pynės.

Ėjom dieną, ėjom kitą 
Ir dešimtą pėsti — 
Matėm tautą išblaškytą 
Ir sugriautą miestą ...

Plieno paukščiai aukštai sukos — 
Siaubas blaškė žmonės, 
O aplinkui draikės rūkas, 
Toks baisus, raudonas ...

Laužė vėjas dangaus skliaustą, 
Draskėsi lig ryto — 
Tokią naktį nekeliautų 
Suva išvarytas!...

Tokią naktį širdys trankės, 
Sunkiai kojos pynės ...
Verkė kūdikis ant rankų — 
Žmogus be tėvynės.

Bet pakaks, motule mano, 
Tau ir taip apkarto... — 
Ten vargai duris klabena — 
Šūkauja prie vartų — 

zete) viršuje. Taip pat, pvz., Dan
cigo sv. Marijos bažnyčios išorė 
yra niūri, sunki, nuoga su milži
niškomis lygių senių plokštumo
mis.

Tuo tarpu šv. Onos bažnyčia (fa
sadas) savo gyvu lineamentu, nuo
stabia plastika, nepaprastu lengvu
mu ir grakštumu sudaro drąsią, iš
laikytą kompoziciją, rodančią ar
chitekto gabumą. Jei prisiminsime, 
kad šį fasada, nugalėjus visas 
techniškas kliūtis, jam pavyko pa
mūryti iš plytų, turėsime pripa
žinti, kad jis pats galėjo kitiems 
sudaryti pavyzdį. Šv. Onos bažny
čios fasado meninė analizė ne vie
no istoriko bei mokslininko dary
ta, bet gražiausiai ir kruopščiau
siai tai atliko dr. J. Grinius22). Vis 
dėlto šio fasado gretinimas su 
Kaune esančio vadinamojo Perkū
no namo pinijonu aiškiai rodo gi
miningus bruožus. Vadinasi, jei 
tiedu pastatai statyti vieno archi
tekto, tai pastatymo datos neturė
tų būti labai tolimos. Kai kas tvir
tina, kad tame name buvusi Han
zos faktorija. A. K. Kirkoro tvir
tinimu (Kauno praeities aprašyme) 
jau Kęstučio laikais Kaune buvu
sios 5 faktorijos: olandų, anglų, 
vokiečių, švedų ir venecijiečių.

Iš mūsų gotikinių bažnyčių har
moningu erdvės įpėvidalinimu pa
sižymi bernardinų bažnyčia Vil
niuje, kuris labai gražiai apibūdin
tas dr. M. Vorobjovo23). Minėtų 
bažnyčių tarpe vyrauja trinavės 
halės tipas, kuris pilnai išsirutu
liojo vokiečių gotikoje, skirtingai 
nuo iš romantikos perimto bazili
kos tipo prancūzų gotikoje. Šiaip 
halė užuomazgą turėjo jau antiki
nėje architektūroje. Prie trinavių 
halių tipo priskirtinos Vilniuje: 
1412 m. Goštauto statytoji didžio
ji pranciškonų, 1427 m. statytoji 
šv. Jono, 1440 m. statytoji šv. Mi
kalojaus, 1525 m. konsekruotoji 
bernardinų. Kaune šiam tipui pri
klauso: šv. Jurgio, šv. Trejybės ir 
Vytauto Didžiojo; be to. 1530 m. 
Sapiegos statytoji Zapyškio bažny
čia. Kaip išlikę šaudymo angos bei 
jų pėdsakai byloja, pranciškonų 
bei bernardinų bažnyčios Vilniu
je turėjo gynimosi bažnyčių cha
rakterį.

Gotikinių bokštų, kurie Vakarų 
Europoje, ypačiai Vokietijoje, su
darė pagrindinį gotikos pažymį, 
Lietuvoje išliko visai ma^a. Nuo
stabiu grožiu pasižymi išlikęs iki 
šiol aštuoniakampis bokštas prie 
bernardinų bažnyčios, šio bokšto 
prasminga analizė tilpo tik ką pa
minėtoje dr. M. Vorobjovo kny
goje. Taip pat savotiškai graži bu
vusi, 1862 m. Muravjovo įsakymu 
nugriautoji, varpinė prie didžiosios 
pranciškonų bažnyčios.

Gotiškoji architektūra, viduri
niais amžiais paplitusi po visus 
Europos kraštus, į Italiją įsiskver
bė vėlai ir tik nevykusių kopijų 
pavidalu. Ten architektūra gotikos 
formas buvo perėmusi tik išvirš- 
iškai. Italijoje buvo pastatytos tik 
dvi tikrai gotiškos bažnyčios (vie
na Milane, antra Asyžiaus vienuo
lyne), ir tas pačias pastatė užsie
niečiai. Menkas ryšvs tarp kon
strukcijos ir dekoracijos italų ar
chitektūroje buvo senas romėnų 
palikimas. Erdvės įpavidalinimas, 
tas tikrasis architektoninės kūry
bos tikslas, ten rėmėsi kubiškumu, 
kuris, kaip ir bendrai temų erd- 
vinaumas, italu architektūroje iš
silaikė iš priešgotinio laikotaroio. 
Dargi germanų i si veržimo laiko
tarpyje. krikščioniškosios ekstazės 
metu, italu architektūra buvo an
tikinio stiliaus24).

(Bus daugiau)

”) Dr. J. Grinius. Vilniaus meno 
paminklai.

”) Dr. M. Vorobjovas. Vilniaus 
menas.

24) Hipolite Taine. Meno filiso- 
fija.
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V. R.

Amerikos lietuviu organizacijos
Visų Amerikos lietuvių organi

zacijų čia nebus galima suminėti 
ir dėl vietos, ir dėl turimų infor
macijų stokos. Pagaliau, smulkios 
vietinio pobūdžio vietinės organi
zacijos ne tiek daug ir reikšmės 
turi. Čia bus pasitenkinama tik 
bendra Amerikos lietuvių susi- 
orqanizavimo apžvalga.

Kai kalbame apie milijoną lie
tuvių Amerikoje, tai į jį įeina ir 
tie lietuviškos kilmės amerikie
čiai, kurie lietuvių organizuotame 
tautiniame veikime veikliai neda
lyvauja. Bet iš kitos pusės, reikia 
pažymėti, kad yra tam tikra dalis 
amerikiečių, vadinančių save lie
tuviais, kalbančių lietuviškai ir 
dalyvaujančių tam tikrose lietu
viškose organizacijose, kurie ta
čiau neįeina nei į tą milijoną 
šaukiančių, Lietuvai laisvės, neį
eina nei į tą siauresnį veikliųjų 
lietuvių skaičių, kurie veda ak
ciją tėvynei padėti, kad ji galėtų 
„ant savo kojų stovėti”. Tai yra 
toji grupė, kuri dėl savo tam ti
krų politinių įsitikinimų pučia vie
na kryptimi su rusiška diktatūra 
ir rusišku imperializmu. Si grupė 
yra tik iš vardo lietuviška, lietu
vių tautas reikalai jai tiek svar
būs, kiek jie sutampa su jų poli
tinio ( ne lietuviško, o intematio- 
nališkai rusiško) centro reika
lais ... Skaičiumi, ši grupė nedi
delė, tačiau, matyti, turi nemaža 
pinigo, kad sugeba išleisti Ameri- 
koje net du dienraščius lietuvių I 
kalba, kurių vardai „Vilnis" ir 
„Laisvė". Palikdami nuošaliai šią 
ypatingą lietuvių vardu besivadi
nančią grupė, kalbėsime toliau 
apie susiorganizavimą tikros lie
tuviškos veiklios amerikiečių gru
pės.

Veiklioji lietuviškoji amerikie
čių lietuvių visuomenė šiuo metu 
yra susibūrusi apie du centrus, 
kuriuose koncentruojasi visa vei
kiam tėvynės ir išsiblaškiusių lie
tuvių likimo reikalais, be to, vie
nas centras rūpinasi vien tiktai 
išblaškytųjų lietuvių šelpimu.

Pirmieji du centrai yra: Ameri
kos lietuvių Taryba ir Amerikos 
Lietuvių Misiįa. Abu tie centrai 
yra sudėtiniai organai, apimą po 
eilę kitų didesnių ir mažesnių 
įvairaus pobūdžio organizacijų ir 
laikraščių.

Amerikos Lietuvių Taryba yra 
šių organizacijų bendras organas: 
Lietuvių Katalikų Federacijos (ku
ri savo keliu jungia visą eilę ka
talikiškų ogranizacijų), Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros (vadi
namoji tautininkų-demokratų sro
vė, daugeliu atžvilgių artima Lie
tuvos liaudininkų srovei), Lietu
vą Socialistų Sąjungos, Lietuvai 
Remti Draugijos, įvairių kolonijų 
tarybų, vietiniu organizacijų ir 
dar dvieju didelių savitarpinio so
cialinio draudimo organizacijų : 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
(sutrumpintai — SLA) ir Amerikos 
Lietuviu Rvmo Katalikų Susivieni
jimo ALRKS.

Kaip matyti iš sąrašo organiza
cijų, kurios jungiasi apie Ameri
kos Lietuviu Tarybą, ji apima ga
na plačias veikliųjų Amerikos lie
tuvių mases. Šios Tarybos žinioje 
veikia ir Lietuvių Amerikoje In- 
formaci’os Centras LAIC, kuris 
teikia lietuviškai ir kitai spaudai 
informacijas lietuvių reikalais. Ta- 
rvba palaiko ryšius su atitinkamo
mis Amerikos valdžios įstaigomis ir 
stengiasi visais būdais padėti, kur 
galima ir reikia, tinkamiau sutvar- 
kvti lietuviu reikalus bei aktyviai 
rūpinasi tėvynės likimu. Amerikos 
Lietuviu Tarybos didysis žygis yra 
Ame-ikos Lietuvių Kongreso su
šaukimas Čikagoje.

Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininku yra žinomas Amerikos i 

lietuvių katalikų veikėjas ir 
„Draugo" redaktorius Leonardas 
Šimutis, vicepirmininku — SLA 
pirmininkas teisėjas V. Laukaitis, 
sekretorium —' žinomas Amerikos 
lietuvių socialistų veikėjas ir 
„Naujienų" dienraščio redaktorius 
dr. Pijus Grigaitis, iždininku — 
,,Sandaros" redaktorius Mikas

Wurzburgo-Zell UNRRA 
direktorius p. Cargill

Vaidyla. (Pradžioje, 1940 metais ir 
iki 1941 metų pavasario, sekreto
rium buvo „Dirvos" savaitraščio 
redaktorius K. S. Karpius, tauti
ninkų srovės atstovas, kuris pas
kui dėl nuomonių skirtumų, lygiai 
dėl Lietuvos praeities, lygiai dėl į

Vladas Jūrinis

Klaipėdos pajungimo išvakarėse
Klaipėdos vokiečių siekimai 

lietuviams nebuvo nežinomi. Bet, 
neatėjus reikiamam momentui, 
vietos vokiečiai savo siekimų ne
siryžo visiškai išvilkti į dienos 
šviesą, kad tuomi nepakenktų 
bendrai Vokietijos grobimo pro
gramai. Kai Trečiojo Reicho gro
bikai nustatė, kad jau atėjo lai
kas ir Klaipėdos kraštui, — pir
miausia buvo padarytas spaudi
mas Lietuvos vyriausybei, kad 
Klaipėdoje ir krašte būtų panai
kintas karo stovis. Tai buvo pa
daryta 1938 m. lapkričio mėn. 18 
d. Tos dienos vakare įvykusiose 
džiaugsmo demonstracijose vo
kiečiai, gavę įsakymą iš savo va* 
dų (jais buvo Vokietijos genera
linis konsulas Klaipėdoje von 
Saucken ir Rytprūsių gauleiteris 
Erich Koch, jau visiškai aiškiai 
parodė, kurlink einame. Gatvėse 
demonstruojančios minios (mat, 
tai „šventei“ suvažiavo vokiečiai 
ir iš krašto) pilna gerkle šaukė: 
„Wir wollen heim ins Reich', „Ein 
Volk, ein Reich, ein Fūhrer' ir 
1.1. ’Taip pat demonstrantai nešė 
keletą vėliavų su kabliakryžiais. 
Nežinau, ar galėjo rastis lietuvis 
kuris, visa tai matydamas, dar 
būtų galėjęs abeioti dėl Klainė- 
dos krašto likimorkatastrofa jau 
buvo čia pat.

Nuostabiu būdu tą vakarą jo
kių išsišokimu prieš lietuvius 
mieste nei krašte neįvyko. Mat, 
visa buvo daroma pagal planą, 
kurio smulkmenos buvo aptartos 
Karaliaučiuje ir kurį vykdyti bu
vo pavesta von Sauckenui. Tik 
jau vėliau, atsipeikėjus nuo 
„džiaugsmo“, prasidėjo provoka
cijos, triukšmo kėlimas spaudoje, 
kad lietuviai užpuldinėją ramius

dabartinės veiklos pobūdžio, iš drąsiai prasidėjo reikalavimai, 
Tarybos pasitraukė ir drauge su siekią visiško susivienijimo su
kitais įsteigė organizaciją, vadina
mą Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
vardu.)

Amerikos Lietuvių Misija apima 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą, Ameri
kos Lietuvių Tautininkų Centpą, 
ir eilę vietinio pobūdžio organiza
cijų, Lietuvių Laikraštininkų Klubą 
ir šiuos tris lietuviškus laikraščius 
— savaitraščius: „Dirvą" ir „Ame
rikos Lietuviį".

Amerikos Lietuvių Misijos •vyk
domąjį komitetą sudaro: Antanas 
A. Olis (advokatas), AI. G. Kums- 
kis (advokatas), P. J. Žiuris (teisė
jas), K. S. Karpius ir Juozas Tys- 
liava (abu redaktoriai).

Dar vienas ypatingai žymus lie
tuvių veiklos centras Amerikoje 
vra Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Fondas (BALF). kuris yra Ameri
kos National War Fund narys, ku
ris tikrai daug auku surenka tau
tiečiams šelpti, kuris taip pat la
bai aktingai dalyvauja ir karo 
paskolos bonų platinime ir tuo pa
grindu gauna atitinkamą dalį lėšų 
lietuvių, nukentėiusiu nuo karo, 
šalnos reikalams. Šio fondo veiklo
je dalyvauja visų oroanizacijų lie
tuviai, kurie kitais atžvilgiais gru- 
n”oiasi apie du minėtus centrus. 
Fondo, pirmininku yra kun. dr. 
Končius.

Šis fondas yra surinkęs labai 
daug drabužių, kuriu dalis jau 
vra pasiekusi įvairias Europos 
Halis, taip pat jau ir Vokietiją. 
Renkamos lietuviškos knvgos or
ganizuojamas siuntiniu siuntimas 
i tas vietas, kur veikia atitinka
mas susisiekimas, ir t.t.

Yra dar daug įvairių necentrinio 
pobūdžio organizacijų, kurių visų 
neįmanoma nei suminėti, nei juo 
labiau apibūdinti.

vokiečius, ir tuo sudaromas įspū
dis, kad vokiečiai su lietuviais il
giau gyventi negal. Taigi ir Klai
pėdos kraštas ėjo lygiai tuo 
pačiu keliu, kaip Čekija su savo 
Sudėtu vokiečiais, kaip Austrija. 
Ir ten, ir čia pirmiausia buvo mi
nuojama iš vidaus, buvo provo
kuojama.

Jei iki 1938 m. lapkričio 18 d. 
klaipėdiškių vokiečių „laisvės sie
kimai' būdavo daugiau kultūrinio 
pobūdžio Ir daugiau apsiribodavo 
lokaliniais reikalais, tai jau po 
lapkričio 18 d. visiškai atvirai ir

Sporto Rūmai Kaune

Reichu. Pirmausią vokiečiai pa
reikalavo visiškai laisvo susisie
kimo su Reichu, t. y. panaikinti

kiečiais, kaip paprastai — susi
mušė. Kitą dieną vėl Tilžės ir Ka- 
raliaučiaus spauda, o ir radijas 
skelbė negirdėtus dalykus, esą, 
„šaulių sąjungos nariai įsibrovė

vizas keliaujantiems į Vokietiją, 
o be to, sumažinti muitus iš Vo
kietijos įvežamoms prekėms. Lie
tuvos vyriausybė buvo priversta 
vizų rinkliavą sumažinti iki 10 li
tų, vietoj anksčiau* mokamų 400 
litų už vizą. Bet vokiečiams neuž
teko ir to — jie reikalavo vizų 
mokestį visiškai panaikinti. Gal 
būt, kad tai vėliau ir būtų buvę 
padaryta, bet įvykiai rutuliojosi 
taip greitai, kad to padaryti ne
suspėta, nes jau 1939 m. sausio 
22 d. vokiečių kariuomenė į Klai
pėdą atvažiavo be vizų ....

Jau ir taip buvęs didelis ma
žojo pasienio susisiekimas atski
ruose pereinamuose punktuose po 
lapkričio 18 d. dar labiau pagy
vėjo. Vokiečiai iš Tilžės pradėjo 
gabentis SA uniformas, kurias į 
Lietuvą įvežti buvo draudžiama. 
Pereinamuose punktuose dėl to 
kildavo įvairių incidentų, kai kur 
mūsų pasienio pareigūnams (poli
cijai ir muitininkams) būdavo pa- 
spriešinama net jėga, o apie gra
sinimus, kad „greitai atsiskaity- 
sime“, čia sunku ir kalbėti, nes 
tai girdėdavo kiekvienas parei
gūnas ne tik pasienio tarnyboje, 
bet ir krašto viduje.

Tuo tarpu Vokietijos spaudoje 
buvo keliamas didžiausias triukš
mas dėl vokiečių „terorizavimo“ 
Klaipėdos krašte. Tam reikalui 
būdavo panaudojamas mažiausias 
incidentas — pačių vokiečių iš
provokuotas, nes lietuviai parei
gūnai, o ir šiaip gyventojai lai
kėsi labai santūriai, drausmingai 
ir griebdavosi veiksmo tik tada, 
kai kitos išeities nebūdavo.

Vienas 7-ojo pėst. pulko karei
vis Liepojos gatvėje dienos metu 
buvo apsuptas kelių vokietukų 
vaikėzų, kurie iš jo pradėjo tyčio
tis ir net jį stumdyti. Kareivis pa
sielgė, žinoma, kareiviškai išsi
traukė durtuvą ir reikalą sutvarkė 
keliais švystelėjimais. Nors iš 
vaikėzų nė vienas nebuvo su
žeistas, bet jau kitą dieną Tilžės 
ir Karaliaučiaus spauda riebiomis 
antraštėmis skelbė „negirdėtus 
įvykius Klaipėdoje“, kur Lietuvos 
kareiviai durtuvais bado ramius 
ir nekaltus gyventojus — vokie
čius.

Kitas pavyzdys. Klaipėdos prie
miestyje Smeltėje gyveno tūlas 
Anysas, darbininkas, mėgstąs iš
gerti, o išgėręs — muštis. Vieną 
vakarą, išgėręs su draugais vo-

į vokiečio Anyso butą, jį sumušė 
ir norėjo išgabenti į laukus, kad 
ten jį visiškai pribaigtu' . . . 
Pravedus stropų tardymą iš lie
tuvių pusės, nebuvo rasta jokių 
žymių apie šaulių dalyvavimą ta
me incidente, o be to, ir jokių 
žymių apie Anyso sumušimą. 
Konstatuota, kad Anysas, kaip ir 
paprastai, buvo išgėręs ir su sa
vo bendrais apsistumdęs. Tačiau 
šis įvykis anksčiau nušviestoje 
formoje buvo perduotas net per 
Berlyno radiją. Taip, mat, buvo 
kaitinama viešoji vokiečių opini
ja. Įdomiausia betgi yra tai, kad 
paskui, po trejų metų naciu šei
mininkavimo Klaipėdos krašte, 
tas pats Anysas buvo nuteistas 
nacių teismo ilgiems metams sun
kiųjų darbų kalėjimu už banditiz
mą. Kaltinamajame akte buvo pa
sakyta, kad tas lipas jau daug 
metų žinomas kaip nenuorama ir 
kad jau lietuvių teismų yra baus
tas net 8 kartus. Vadinasi, ank
sčiau Anysas buvo panaudotas 
kaip didvyris, nes tokiems įvy
kiams tada buvo norima priduoti 
lemiamos reikšmės, o paskui, kai 
jis jau nebebuvo reikalingas, ge
ruoju buvo priimta net ta aplin
kybė, kad ta» tipas jau lietuvių 
teismų buvo baustas. Manau, kad 
šis vaizdelis gerai charakterizuo
ja priemones, kurių vokiečiai ou 
vo ėmęs ne tik Klaipėdos krašte, 
norėdami jo grobimą pateisinti 
vokiečių gelbėjimu, bet taip pat 
Čekijoje, Lenkijoje.

Padėčiai taip rutuliojantis, įvy- 
| kiai, kaip ekrane, vienas sekė ki- 
į tą Gobelso pareigūnai jau nebeži- 
| nojo, ko toliau stvertis: pradėjo 
kliedėti, esą, ^vokiečiai Klaipėdos 
krašte badauja, jie reikalingi sku
bios pagalbos. Karaliaučiuje buvo 
sudaryta sunkvežimių kolona su 
„dovanomis" klaipėdiškiams vo
kiečiams. Tiesa, vieną dieną šita 
kolona ir atriedėjo į Klaipėdos 
miestą. Kadangi sunkvežimiai, per
važiuojant Lietuvos sieną, nebuvo 
tikrinti, o apie tai žinojo ir vo
kiečiai, tai vietoje maisto klaipė
diškiams vokiečiams buvo atvežta 
visiškai ko kito. Ko ko, bet mai
sto klaipėdiškiams netrūko. Užtat 
maisto vardu atriedėjo visokių 
uniformų, naciškų ženklų, deglų, 
vėliavų, guminių lazdelių, reikia 
manyti —- ir ginklų. Gi spaudoje 
(vokiečių) buvo įdėtos tos kolonos 
nuotraukos su paaiškinimu, kad 
Reichas gelbsti nuo bado savo tau
tiečius ..
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(Tęsinys)

1 Nė .nepagarbinęs* vokiško die
vo vardu, žemas, juodaplaukis 
italai abiejų kalbų žarganu kaž
kam raportavo apie naujo darbi
ninko paskyrimų. Baigės išprakai
tuoti porų sakinių, parodė pirštu į 
Šalną ir vikriai išsmuko pro duris.

Iš karto į Joną niekas lyg ir ne
kreipė dėmesio. Aukšta, dailaus 
sudėjimo, baltai apsitaisiusi mer
gina, tvarkanti palatą, nurodė Šal
nai truputį palaukti. Ji rūpestingai 
perrišo kairįjį petį vienam vokie
čiui, aptukusiu, raudonu veidu. Jos 
maloni išvaizda ir švelnus akių 
mėlynumas išdavė ją nesant gryną 
vokietę. Perrišamąjį ligonį mergina 
vadino pulkininku.

Nuošaliai stovėdamas, Šalna 
apžvelgė visą palatą. Nedidelio 
kambario pasieniuose stovėjo ke
turios lovos. Viena jų buvo tuš
čia. Kitose gulėjo po vyrą. Vienas 
jų dar tebemiegojo, o antrasis 
gulėdamas skaitė knygą. Judriau
sias atrodė pulkininkas. Jis geros 
nuotaikos tonu nuolatos kalbino 
juo užsiėmusią seserį, "balsiai ko
sėjo ir stenėjo, atrodė, ne tiek 
dėl ligos, kiek iš pasitenkinimo 
savimi, lepindamasis švarioje, 
minkštoje lovoje. Šelmiškai šypso
damasis, senis mėgino sugauti l 
kuklų, vengiantį panelės žvilgsnį.

— Salem aleikum gumerabikum! 
— kilstelėjęs ranką, pulkininkas 
juokaudamas dėkojo seseriai už 
perrišimą. Po to ligi ausų užsi
traukė šiltą antklodę ir atsiduso 
giliu pasitenkinimu.

Knygą skaitęs ligonis abejingai 
pasižiūrėjo į pulkininką, padėjo į 
šalį knygą ir kažko paklausė mer
giną, vadindamas ią seserim Eliza. 
Si jam trumpai atsakė, paėmė nuo 
spintelės seną tvarstį ir priėjo prie 
laukiančio Jono.

Šalna, kiek mokėdamas, pasi
sakė esąs lietuvis ir kuriuo tikslu 
čia atsiųstas.

— Puiku, ligi pietų jūs man pa
dėsite kai ką sutvarkyti.

Tuo momentu atsibudo trečiasis 
ligonis ir bloga vokiečių kalba 
triukšmingai kreipėsi į Elizą, kad 
jam tuojau pašauktų iš karininkų 
valgyklos italą Luidži. Tai buvo 
italų kapitonas, globos karininkas 
italų darbininkams Luftvaffėie. 
Sesuo Eliza davė Jonui pirmąjį 
darbą — pašaukti italą. Tai tą patį 
vyrą, kuris atvedė Šalną į šią pa
latą.

Jonui Šalnai, ištisą pusmetį dir
busiam sunkius statybos darbus 
sugriautuose Vokietijos miestuose 
ir aerodromuose, dabartinės pa
reigos atrodė labai menkos, sta
čiai juokingos.

■ — Čia dabar .visi nieko nedirba. 
Svarbiausias užsiėmimas — tai 
kuo nors užpildyti tuščią pilvą ir 
nuolatinis bėgiojimas į mišką nuo 
oro pavojų, — vokiškai itališku 
žodžių kratiniu ir gausiais rankų 
gestais aiškino Jonui linksmas, at

viros širdies italas Luidži, kai Šal
na atėjo jo pašaukti į palatą.

— Keistas tas mūsų kapitonas. 
Jis vis prašo, kad aš jo moteriškas 
kojines iškeisčiau į cukrų ar mar-< 
meladą. Jis turi jų visą tuziną. Iš 
Torino atsivežė. Bet kur aš jas 
iškeisiu! Vokietaitės su viskuo su
tinka, bei cukraus neduoda, ir 
gana: pačios sau, matyt, negali 
suorganizuoti, — suradęs kantrų 
klausytoią, plepėjo patenkintas 
Luidži toliau.

Pyktis ėmė Joną, pagalvojus, 
kad čia, karo pabaigai, jį nori pa
daryti vokiškų karininkų tarnu. 
Bet taip pat jam kai kas čia iš 
karto ėmė patikti: sesuo Eliza jam 
priminė mielą žmonos veidą, kai 
ji dar buvo kiek jaunesnė. Juokin
gas, įdomus Šalnai atrodė ir rie
bulis pulkininkas, tas vienas pas
kutiniųjų griūvančio reicho mohi
kanų. Na, o pirmasis Jono pa
žįstamas čia atvykus, italas Lui
dži, buvo tikrai nuoširdus draugas 
iš tų žmonių, kurių kartais su ma
lonumu klausaisi, nors ir ne viską 
suprasdamas.

Pietums Jonas savo palatos 
ligoniams atnešė po plonytę rie
kelę duonos ir po lėkštę kažkokios 
marmalynės su morkomis.

Pietų metu Šalna karininkų pa
latoje susipažino dar su vienu 
vyru, kuris buvo vertas nei tai pa
juokos, nei užuojautos. Tai sani
taras vokietis, prieš Jono atvy
kimą nešiojęs tos pat palatos 
ligoniams maistą ir šiaip dirbęs 
ambulatorijoje. Atrodė, kad ir to
liau jis, ten paliktas, kažką dirbo, 
nes pietų metu, kokios valandos 
laikotarpyje, net keletą kartų bu
vo įėjęs palaton. Tai buvo senas, 
liesas, sunykęs vokietis, susikū
prinusios beždžionės išvaizdos, iš 
veido ir judesių be galo lėtas, 
viskam abejingas, tylus žmogelis. 
Būdingiausia, kad kiekvieną kartą, 
prieš įeidamas palaton, jis tyliai 
pasibelsdavo į duris, valandėlę 
palaukdavo, o įėjęs monotonišku, 
pusbalsiu tonu, dainuojamai tęs
damas žodžius, sutomatiškai iš
stenėdavo: .Heil Hitler, Herr 
Oberst.. .* „Jawohl, Herr Oberst", 
o išeidamas vėl tuo pačiu tonu, 
ta pačia žodžių tvarka .pagarbin
davo* anąjį, pabaigoje prikerg
damas pulkininko laipsnį... Ir ne
galima buvo suprasti, ar tas jo 
.garbinimas* ėjo iš gilaus įsitikijii- 
mo, ar tai buvo užslėpta ironija, 
ar šiaip kasdienis nacių režimo 
reikalaujamas vokiškų papūgų 
šablonas.

Po pietų vyriausioji karininkų 
palatos asmenybė, vokietis pul
kininkas, užkandęs iš savo laga
mino atsargų pyragaičių ir užsirū
kęs pusiau perkirptą cigaretę, 
netikėtai užklausė indus betvar
kantį Šalną:

— Aha, tai tamsta sakaisi lie
tuvis? Tai jūsų kraštas nesidėjo į 
kovą prieš bolševizmą! Tai tik jū
sų Lietuva nesudarė jokio legi- 

įono. Trumparegiška politika, mano 
mielas!

— Nepriklausoma Lietuva gy
nėsi nuo visų savo priešų. Per šį 
karą mes buvome neutralūs, bet 
labai nukentėjome ir dabar ken
čiame, — kaip mokėdamas, ramiai 
paaiškino Šalna. Jis viskam buvo 
abejingas ir pasakyti vokiečiui 
bent dalį tiesos — nejautė dides
nės baimės.

— Žinau, žinau aš tas jūsų ko
vas. Geri buvote peštukai! De
vynioliktais metais ir į vokiečius 
šaudėte... Ir dabar, gal būt, neti
kite mūsų vado galutine pergale. 
O ji vieną dieną ateis, ji jau 
artėja...

Senam nepriklausomybės kovų 
savanoriui ir Radviliškio kautynių 
dalyviui Jonui Šalnai pasidarė tru
putį nejauku. Tiek savo mintyse, 
tiek vokiečių kalboje paskubomis 
nesusigriebė, ką atsakyti. Ypač 
dėl tos fanatiko pulkininko laukia
mos „galutinės pergalės" ... At
sakymą šį kartą davė oriniai prie
šo medžiotojai...

Sirena pilną pavojų iš karto 
subliovė taip netikėtai ir taip 
šlykščiai, kad senis pulkininkas 
net krūptelėjo ir ėmė plūstis viso
kiais keiksmažodžiais. Šalna vos 
nesusijuokė pilna burna.

Stasys Daunys

Svetimu kalnu papėdės lyrikas
Bernardas Brazdžionis? ... Daug 

apie jį kalbėta, rašyta, karštų gin
čų būta. Vieni jį gyrė, džiaugėsi, 
didžiavosi. Brazdžionis nepavargs- 
tąs, Brazdžionis vis prasminges
nis ir turiningesnis. Kiti sakė: 
Brazdžionis negyvenimiškas. Bibli
ją ir mistiką Brazdžionis turįs iš
mesti iš savo poezijos, jei norįs 
būti poetas.

Nestigo ir, nepalyginti, piktesnių 
žodžių Brazdžionio vardu. Net ir 
tada, kai skaudus likimo pančių 
žvangėjimas šaukte šaukė kiekvie
nam savo krašto broliui rodyti tik 
meile plakančią širdį ir ištiestą 
ranką.

Karo viesule daug kas pasikeitė. 
Daugis likome nublokšti į svetimą 
ir nesvetingą kraštą. Sunkios bu
vo 1944 m. rudens dienos. Tuo 
metu fabrikuose ir barakuose 
vargstančio lietuvio lūpose su
skambo nauji Bernardo Braz
džionio posmai.

— Brazdžionis su mumis. Braz
džionis vargsta tą patį vargą, — 
sklido kalbos Austrijos lietuvių 
tarpe. ‘

Brazdžionis pirmasis tvirtu kūry
biniu žodžiu prašneko uiamam ir 
skriaudžiamam lietuviui benamiuį. 
Jo žodis buvo tikras, gyvas, ra
do vietą tautiečių širdyse, nes ir 
jo kūrėjas buvo vienodai skriau
džiamas. Tada atsirado ir ankstes
nieji Brazdžionio poezijos rin
kiniai. Jie ėjo iš rankų į rankas. 
Visi gėrėjosi prasmingu žodžiu.

Vargstantis lietuvis Bernardo 
Brazdžionio poezijoj rado daug 
daug paguodos, išminties ir tiesos.

O Brazdžionis, nutraukdamas 
geležies fabriko darbininkui taip 
brangias poilsio valandas, kūrė 
toliau. Dėjo žodį prie žodžio, pos
mą prie posmo — ir atsirado da
bartinė poezijos knyga „Svetimi 
kalnai*.

„Svetimi kalnai" — jau be tė
vynės ir pastogės likusio poeto 
kūrinys. Kiekviename eilėraštyje 
atsispinti jų kūrėjo nueitas ilgas ir 
sunkus vargo kelias. Tik pirmasis 
skyrelis — Nutrauktos Ttygos — 
parašytas dar Kaune. Bet ir čia 
jau jaučiamas artėjantis pavojus, 
nerimas, neviltis. O tai yra todėl,

— Iš tikrųjų, pergalė jau čia 
pai, — kvatojosi širdyje Jonas, 
skubėdamas su indais iš palatos.

Visi ligoninės pašaliai šoko ant 
kojų. Prasidėjo nervingas bėgio
jimas, čežėjimas, silpnesniųjų li
gonių gabenimas į slėptuvę.

— Jie jau čia pat!*... — išplė
tusi akis, ligoninės tarpduryje šūk
telėjo Šalnai prabėgdama sesuo 
Eliza. Indais aešinas Jonas dar 
mėgino skubėti į valgyklą, bet 
staiga nuo savo sumanymo turėjo 
atsisakyti. Netolimos pamiškės 
viršūnėmis jau nėrė kaukdami pir
mieji šmaikštūs medžiotojai. Šalna 
smuko atgal pro įeinamąsias ligo
ninės duris ir su visu indų glėbiu 
nuskubėjo į slėptuvę.

Menkai apsaugotam požemyjp 
buvo šviesu ir pilna ligonių. Sun
kiau sergantieji buvo sunešti į 
atskirą patalpą ir, gulėdami neštu
vuose, bailiai tūnojo po savo ant
klodėmis.

Jonas buvo ramus, gerai nusi
teikęs. Lengva slėptuvė nuo žemai 
skraidančių naikintojų buvo pa
kankamai saugi. Pasidėjęs kam
putyje ant suolo savo lėkštes, Šal
na pamažu vaikščiojo ilgu, apšvies
tu koridoriumi ir žvalgėsi į šalis.

(Bus daugiau)

kad žmogus aklas, aklesnis už 
lauko žolę:

Tave maža laukų žolelė regi, 
Tavęs kaip aukso kupinas dangus, 
Tau stojo žemė, švietė saulė, 

žvaigždės degė.
Tavęs nematė, Dieve, tik žmogus. 

(„Aklasis", 9 psl.)

Griuvėsiai, antrasis skyrelis, pa
rašyti jau pasiėmus keleivio lazdą. 
Čia giliu skundu poetas atsidūsta, 
palikdamas tėvynės žemę:

Ak, norėtum grįžti į tėvų sodybą, 
Kiekviena žvaigždelė kaip sesuo 

kur žiba.
(38 psl.)

Poetas atsiduria tarp Austrijos 
j kalnų. Viena, Gracas, vėl Baltijos 
' pajūris, Dancigas, Gdynė, iš čia 
j vėl ilgas ir varginantis kelias į 
I Vieną. Šiame skyrelyje poetas ir 
apdainuoja savo kelionę, lietu
višku žodžiu pasveikina svetimo 

! krašto kalnus ir Gracą pavadina 
I Vilniaus broliu.

Už buvusios puošniosios Vienos, 
už St. Polteno, aukštų kalnų ne
didelėje dauboje, kur srauniai teka 
nežinomo vardo kalnų upelė, yra 
maža geležinkelio stotis Furthof. 
Skurdus kampelis. Tik nuobodūs 
keli namai, geležies fabrikas ir 
kalnai kalnai. Ten į geležies fa
briką vergo darbams atvežė apie 
pusantro šimto lietuvių. Jų tarpe 
ir Bernardą Brazdžionį.

Upele, tekanti kalnuos, 
Aš tavo vardo nežinau — 
Aš tau tik svečias vadinuos, 
Ir tu nešauksi man: sūnau... ’ 

(57 psl.)

Šiais žodžiais Bernardas Braz
džionis pasveikino Furthofo srau
niąją upelę, kurios šaltas vanduo 
ne kartą nuplovė prakaito lašus ir 
atgaivino jėgas.

Darbas ten buvo sunkus. Pria 
geležies. 12 valandų per dieną. 
Administracija brutali. Gyvenimui 
prastesnių patalpų nebegalima bu
vo rasti. Bernardas Brazdžionis 
su savo gausia šeima nešvariame

barake gavo tiek vietos, kiek 
užėmė dviaukštė lova. Tokiose 
sąlygose gimė „Svetimų kalnų“ 
trečiasis skyrelis — Po Alpių še
šėliais. Iš ten nieko nesimatė — 
tik kalnai ir kalnai. Skurdaus liki
mo atminimui paženklinti ir visas 
rinkinys buvo pavadintas „Svetimų 
kalnų* vardu. Svetimi kalnai — 
Furthofo kalnai.

Vieną vakarą Furthofo lietuviai 
suruošė kuklią pramogėlę. Braz
džionis paskaitė kelis eilėraščius. 
Pirmą kartą praskambėjož. Furt
hofo baladės“ žodžiai. „Furt
hofo baladėj" poetas apdainavo 
savo ir kitų lietuvių vargus gele
žies fabrike.

— Jis tikrai poetas, — kalbėjo 
bendro vargo draugai.

— Jis rašo, kai mes ilsimės.
Geležies fabriko darbininkui ne

lengva buvo trumpas poilsio va
landas skirti kūrybai.

Vienoje žuvo artimas Bernardo 
Brazdžionio draugas rašytojas Pe
tras Rimkūnas. Pranešiau apie jo 
mirtį Brazdžioniui. Brazdžionis 
suspausta širdimi rašė:

.. nebesuspėjau išsirūpinti lei
dimo dalyvauti Rimkūno laidotu
vėse. Rašau „laidotuvėse" ir neti
kiu. Man vis rodosi, kad jis tebėra 
gyvas ir kad tai tik kažkieno pa
leistas piktas gandas. Toks be
prasmiškas jo žuvimas. Tiek gra
žių sumanymų nutraukta! Tiek 
planų, svajonių ir pasiryžimų ku
pina krūtinė — ir štai gulk dabar 
po svetimos žemės velėna. Dar 
mes čia Furthofe džiaugėmės, 
kad štai atvažiuos Petras, susiei
sim visi literatūros žmonės, pasi
kalbėsim, pasitarsim, įgausim 
šviežio oro — taip tvanku toje 
kasdienybėje ir barakų šiukšlėse."

Taip B. Brazdžionis nusakė sa
vo buitį Furthofe, kur gimė nema
ža „Svetimų kalnų" rinkinio dalis.

Pavyko Bernardui Brazdžioniui 
ištrūkti iš Furthofo svetimų ir 
nuobodžių kalnų nelaisvės. Atsi
dūrė Salzburge. Sunku gauti nak
vynę, niekas čia nelaukia, bet 
daugiau laisvės, mažiau baimės. 
Salzburge gyvendamas, poetas 
sukūrė vienus pačių gražiausių 
šio rinkinio eilėraščių, kaip Šiau
rės pašvaistė, Lopšinė dukrelei. 
Vakare, Tėviškės dūmai, Vaikystės 
takai... Salzburge sukurtoji poe
zija sudėta į skyrių Tėviškės dū
mai.

Bet Salzburge Bernardas Braz
džionis negalėjo įsikurti. Valdžia 
nedavė leidimo čia pasilikti. Turė
jo imti keleivio lazdą į rankas ir 
keliauti nežinia kur ir kodėl. Po 
sunkių vargų pavyko įsikurti Gat- 
schache, Italijos pasienyje. Aplin
kui vėl aukšti kalnai, dar aukštes
ni ir skurdesni, kaip Furthofe. Ii 
sniego begalės. Sąlygos būtų pa
kenčiamos, tik šalta. Aplinkui 
nėra nė vieno lietuvio. Brazdžion s 
gyvena atsiskyrėlio gyvenimą.

„Gaila, kad ne dailininkas esu. • 
Čia žiema gili, sniego daug, vaiz
dai žavūs“, — rašė B. Brazdžionis. 
Gatschache gyvendamas, poetas 
sukūrė „Svetimų kalnų" abu 
paskutiniuosius skyrius — Žiemos 
kregždės ir Pavasarėjant.

„Svetimi kalnai* — ilgesio ir 
vilties poezija. Kiekvienas eilė
raštis suprantamas ir išgyventas 
ne tik jų kūrėjo, bet ir mūsų visų. 
Juose mūsų vargų pėdsakai sveti
mame krašte tarp nesvetingų. 
Juose lietuviui klajūnui spindi tė
vynės dangus ir anų dienų bran
gūs prisiminimai. Svetimus kalnus 
gal kada paliksime, bet Bernardo 
Brazdžionio lyrika parveš jų rūs
čius veidus į gimtąjį ir mažų kal
nelių kraštą, kaip dalies tautos 
vargų paveikslą.
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J. Sadalis

Niirnbergoįrocesas lietuviška akim
„ („Žiburių" bendradarbio įspūdžiai)

Naktis tarp griuvėsių
Kai pirmą kartą vykau į Niirn- 

bergą, kad pamatyčiau buvusios 
galybės buvusius galiūnus, dabar 
atsidūrusius - kaltinamųjų suole, 
tamsi naktis sutiko mane tarp bu
vusios stoties klaikių griuvėsių. 
Šiurpus ir šaltas vėjas stūgavo 
aplink.

Nei aš, nei kelios dešimtys tuo 
pačiu traukiniu atvykusių į Niirn- 
bergą keleivių neturėjome kur 
nakties praleisti. Nelemtoji „Not- 
unterkuft" prasidėjo ir beigėsi 
griuvėsiuose, kurie iš seno pa
pratimo vadinami „Wartesaal". 
Vargais negalais pasiekęs Niirn- 
bergą sausakimšam vagone, ke
leivis priverstas čia praleisti naktį 
be poilsio, be šilto vandens 
gurkšnio. Visur tik griuvėsiai, o 
aplink sugriuvusio gyvenimo su
griuvę žmonės, turtingi tik sugriau
tam svajonėm.

Dar vagone susidraugavau su 
vienu grįžtančiu namo karo be
laisviu. Jis grįžta į savo miestą, 
į Nūrnbergą. Namų, kuriuose jis 
augo, nebesą. Nebesą ir tėvų, 
kurie jį užaugino, kurie jį į karą 
išlydėjo. Jie palaidoti tarp griu
vėsių.

Ilgai mudu stovėjome tylėdami 
stotį supusių gatvių sankryžoje, 
klausėmės vėjo stūgavimų griu
vėsiuose ir skendėjome __ kiek
vienas savo mintyse.

— Tikiuosi rytoj pamatyti tuos, 
kurie užtraukė nelaimę visai vo
kiečių tautai, — pasakiau paty
lomis. Namo grįžtąs karo belais
vis, nesuprasdamas, apie ką aš 
kalbu, keistu abejingumu pažvel
gė į mane. — Atvykstu į Niirn- 
bergą, kad pamatyčiau kaltina- 
nųjų suole sėdintį Goringą ir ki
tus jūsų vadus.

Dabar jis suprato mane visai 
gerai, ir aš laukiau, kad jis pra
dėtų keikti j'uos. Veltui. Kareivis 
kalbėjo, kalbėjo apie Goringą, 
Keitelį, Donitzą ir kitus. Be pa
giežos, be neapykantos. Jis kal
bėjo taip, kaip kalba drausmingas 
kareivis apie savo vadą. Nė žo
džio, kad jie yra visų nelaimių 
kaltininkai. Jis matė juos jų didy
bės akimirksniais, ir tokie jie pa
siliko jo atmintyje. Jis nenorįs ki
taip jų prisiminti.

Kaip bebūtų keista, bet faktas 
lieka faktu, kad eilinis vokietis 
neplūsta savo buvusių vadų: jis 
tyli kaip avinėlis ir retu kantrumu 
kenčia visus jam tenkančius sun
kumus. Šiuo atveju dideliausius 
skirtumus galima pastebėti tarp 
vokiečių viešo ir privataus pasi
sakymo šiuo klausimu.

Labai iškalbingas yra vokiečių 
abejingumas Niirnbergo procesu. 
Rodos, kad mirtim kvėpuojančią 
naktį ties Vokietija ilgam paka
bino svetimi, bet ne patys vokie
čių tautos vadai, kurių jie aklai 
klausė ištisus dvylika metų. Kal
nai žiaurumų, kurie kasdien krenta 
ant kaltinamųjų pečių, vokiečio 
nedomina. Tai praeitis, kurios jis 
nenori prisiminti.

t Rytas mieste
Kelias iki pirmosios apsaugos 

linijos, kuri supa Niirnbergo teis
mo rūmus, nėra ilgas ir klaidus. 
Kiekvienu tramvajumi jūs pa
sieksite tą liniją ir pirmiausia atsi
trenksite į vokietį policininką, 
kuris rūpestingai tikrins jūsų doku
mentus.

Anksti rytą aš jau stovėvau prieš 
jį ir rodžiau jam savo dokumen

tus, nusakančius mano atvykimo 
tikslą.
įMiestas iau buvo sukilęs, ir pir
mosios auto mašinos raižė gat
vių sankryžas. Taūiau pats di
džiausias judėjimas prasidėjo nuo 
aštuonių ryto. .

Slinkdamas iš gatvės į gatvę, 
turėjau budriai saugotis velnišku 
greičiu įvairiausiom kryptim zu
jančių mašinų. Tarp įprastų 
kariškų automobilių, papuoštų di
delėm baltom žvaigždėm, nuolatos 
maišėsi liuksusiniai limuzinai, tik
rai nepergyvenę karo audrų.

Pradedant lengvutėmis sporti
nėmis mašinomis ir baigiant gra
mozdiškais autobusais, visi per
pildyti keleivių. Jie važiuoja taip 
pat ankštai, kaip ir vokiečių karo 
belaisviai, sugrūsti į traktorium 
velkamas didžiules priekabas. Jei 
Niirnberge nebūtų International 
Military Tribunal, atrodo, nerei
kėtų nei tų žmonių, nei tų ma
šinų. Dabar gi visa čia paskirta 
$iai milžiniškai institucijai:

ginklas — firmos Colt pistoletas 
— laisvai kabo baltame kabūre.

Žiūrini į šitą gyvą apsaugos 
sieną, dingsta mažiausias noras 
brautis į teismo rūmų vidų. Kažko 
baugu, ir tiek.

— Ar ne geriau būtų sprukti at
gal, — prašliaužia mintis pro 
tvinksinčią galvą. Kelias iki namų, 
nemigo naktys, kamšatis trauki
niuose, rodos, vieni niekai. Bau
gina ne tik balti policininkai, bet 
ir būtinumas užeiti į Security. 
Bolševikų NKVD ir vokiečių Ge
stapo yra mus tiek pribauginę, 
kad mes bijomės kiekvienos sau
gumo policijos.

Leidimas į Court House
Šluostydamas čigonišką prakai

tą, lyg nusikaltėlis, slenku į sau
gumo policijos rūmus. Čia reikia 
gauti galutinis leidimas ir speciali 
kontramarkė į eiti į teismo rūmus.

Bjauriausio, kad negaliu nė žo
džio išspausti angliškai. Dėl to, 
vos įėjęs, vietoje pasisveikinimo 
murmu kažką neaiškaus sau pa- 
noėta ir skubiai rodau savo doku
mentus, kuriuose juodu ant balta 
parašyta, jog aš atvykau į Nūrn- 
bergą stebėti teismo proceso kaip 
žurnalistas.

Prie gyvosios apsaugos sienos
Susiliejęs su pėsčiaisiais, slenku 

gatvėmis, ieškodamas teismo rū
mų, dėl kurių vargau sausakim
šam vagone ir dėl kurių visą 
naktį tryniausi nelemtai Niirnbergo 
„Wartesaal". Kelis kartus buvau 

Mano popieriai keliauja iš vieno 
kambario į kitą ir paskui vėl 

j grįžta atgal. Kažkas prieina prie 
į jų, pakilnojo, pavarto, numeta, syg 
nereikalingą daiktą, eina prie tele
fono, kalbasi, pašaukia prie kros
nies besišildantį negrą. Šis suran
da mano popierius, nuneša tele
fonu kalbančiam. Paskui negras

Blombergo lietuvių stovyklos komp. S.t. Šimkaus vardo choras

pametęs kryptį, kelis kartus 
užkliuvau už tų pačių sargybinių, 
kol, pagaliau, kaip nykštukas 
atsistojau prieš didelio teismo di
delius rūmus.

O prieš juos didžiulis auto par
kas, pilnas pilnutėlis įvairiausio 
tipo mašinų. Jas globoja paruoštas 
kautynėms tankas. Vienas žur
nalistas man vėliau tvirtino, kad 
tanko automatiniai ginklai dieną 
naktį esą pasirengę spjaudyti ug
nim.

Visus rūmus supa barjerai. Ne 
tik balti barjerai, bet ir policinin
kai. Tikri amerikoniški policinin
kai, su baltais plieno šalmais, bal
tais diržais, baltais pusbačiais ir 
su baltom guminėm „fumkėm". 
Tipiškas amerikiečio policininko 

praeina pro mane, šypsodamasis 
savo baltų dantų eile.

Daug ateina čia žmonių, daug 
išeina. Dominuoja karininkai. Seni 
ir jauni. O aš sėdžiu ir laukiu. 
Paskutinė vokiška cigaretė tirpsta 
dantyse. Ji dega daug greičiau, 
negu ‘ laukimo minutės, kupinos 
abejonių: pateksiu ar nepateksiu.

Pagaliau! Jaunas nežinomo 
laipsnio karys peržiūri dar kartą 
dokumentus, o paskui mane nuo 
galvos iki kojų, paima juos ir atsi
sėda prie vieno iš daugelio stalų. 
Negras šildosi prie krosnies ir 
šypsosi toliau, o kareivis rašo 
kažką ant gabalėlio popieriaus. 
Vokietis karo belaisvis atneša 
anglių ir įverčia į krosnį. Negras 
ir jam šypsosi. Ant popiergalio

j užgula antspaudas. Prie mano do
kumentų prisegama tamsiai gel
tona kontramarkė, ir visa tai grei- 

. tai atsiduria mano rankose.
. Lauke aš šiaip taip iššifruoju 
: antspauduotą raštelį, lietuviui žur- 
i nalistui leidžiama įeiti į teismo Tu
mus (Court House).

Dabar aš skubu. Posėdis turėjo 
jčiu seniai prasidėti.

Nelauktas smūgis: raudonarmiečiai
Mano dokumentai — paprastas 

popierėlis su antspaudu ir kon
tramarke veikia magiškai, ir aš 
drąsiai praeinu kelias kontroles, 
kol atsiduriu prie paradinio įėjimo, 
kurio abiejose pusėse stovi du rau
donarmiečiai. Neabejotini rau
donarmiečiai savo įprastinėse uni
formose. Šio susitikimo aš visai 
nelaukiu ir netrokštu. Aš žiūriu į 
raudonarmiečius, kurie stovi kaip 
mumijos, sustingusios tose pačiose 
pozose, kokiose ics paliko jų 
vyresnysis.

— Pažiūrės į mano dokumentus, 
— galvoju žvelbdamas pro ių pa
pachas į paradinį įėjimą puošian
čias keturių valstybių vėliavas, — 
sužinos, kad esu lietuvis, ir gali 
įvairiausių velniavų pridaryti.

'Abu raudonarmiečiai atrodo ne
blogai. Visai nepanašūs į tuos, 
kuriuos mes buvome įpratę ma
tyti. Jie išprausti ir žmoniškai ap
rengti, o batai puikiai nublizginti. 
Vėliau sužinojau, kad batus jiems 
valo vokiečių karo belaisviai. 
Abiejų raudonarmiečių krūtinės 
papuoštos įvairiom apdovanojimo 

juostelėm ir rėkiančiai blizgančiais 
medaliais.

Kiekvienas žingsnis artyn darosi 
vis sunkesnis, bet jie, ačiū Dievui, 
visai nekreipia dėmesio į mano 
jaudinimąsi, o stovi, lyg įbesti 
stulpai, be mažiausios gyvybės 
žymių. Aplinka jiems neegzistuoja.

Lengviau atsikvepiu tik praėjęs 
pro juos; dokumentų iš manęs jie 
nepareikalauja. Kaip vėliau su
žinojau, tie raudonarmiečiai buvo 
ne paprasti, bet garbės sargy
biniai. Anglija, Amerika, Prancū
zija ir Sovietų Rusija pakaitomis 
kasdien prie paradinio įėjimo sta
to savo garbės sargybą. Aš ėjau 
į teismą kaip tik dieną, kada gar
bės sargyboje stovėjo raudonar- 
miečiai.

(Bus daugiau)

Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE-

(Tęsinys)

Nežinau, kodėl mes tada 
nerizikavom bėgti. Tur būt, todėl, 
kad nesitikėjom tokios liūdnos pa
baigos. Taip, iš septynių sėdėjų 
šių senuose bunkeriuose sveiki 
Bayreuthe išėjo tik trys. Trys pa
siliko ligoninėse, o ketvirtas, 
„vachmano pavaduotojas" Kurklie
tis, liko Bayreutho kapuose (mirė 
nuo ligų ir bado 1945 m. Didįjį 
Penktadienį kalėjimo ligoninėje).

Gerasis vachmanas iš senų 
Prancūzijos žydų daiktų mums at
nešė kiekvienai celei po kortų ka
ladę, sirupo, marmelado, barzdai 
skusti peiliukų ir kitokių menknie
kių. Naktį po to viso organiza
vimo, kaip jis tai vadino, buvo 
lošiama visose celėse kortomis. 
Aišku, vachmanas irgi buvo priim
tas kompanijon. Vėlai, apie dvy
liktą valandą, į koridorių atvedė 
Trakys kažkokį kaimietį ir paliko 
vachmano apsaugai. Jis labai bu
vo nusiminęs ir dejavo, kad jį, tur 
būt, sušaudys. „Už ką?" klausėm 
mes. „Pagavo bevežant tris cent
nerius sviesto", beveik pro ašaras 
šis atsakė. „Kad gyvybę palydėsi, 
tai aišku", gąsdino jį vachmanas, 
„tik dar naaišku, ar sušaudys, ar 
pakars". Vargšas žmogus nežinojo, 
ar^š jo juokiasi, ar ne. Jis laukė 
kada iš tardymo atves jo dukterį, 
trylikos metų mergaitę, kuri va
žiavo kartu su juo.

— O jūs, tur būt, už samagoną? 
— įsidrąsinęs paklausė žmogelis.

— Ne, mes spekuliantai.
— Kuo gi jūs spekuliavo!?
— Popierium, laikraščiais . . .
— Tai dideliais kiekiais, tur būt, 

kad pakliuvot?
— Taip, neblogais!
— Ką su jumis darys dabar?
— Sušaudys.
— O . . . kaip iūs manot, kas su 

manim?
— Pakars!
Taip mes juokaudami ilgoką lai

ką gąsdinom sviestininką. Mūsų 
pramogą nutraukė Trakys, kuris 
atvedė į koridorių sviestininko 
dukterį, o jį patį vėl išsivedė į tar
dymą, sakydamas: „Pasirodė, kad 
tu man teisybės nesakei, tai dabar 
bus blogiau." Aišku, dukters pa
rodymas neatitiko tėvo parodymų.

Mergaitė Trakio buvo pasodinta 
gale koridoriaus, kur buvo tamsu. 
Mes pradėjom ią, kaip ir jos tėvą, 
klausinėti ir krėsti juokus, o vach
manas pasiūlė jai pereiti at
sisėsti ten, kur yra šviesa, atseit 
pas jį. Mergaitė perėjo, ir dabar, 
veidrodėlių pagalba galėdami ią 
geriau matyti, pradėjom didesnį 
pasikalbėjimą. Pirmoji celė, ku
rioj buvo net keturi vyrukai, buvo 
atrakinta, nes, prieš atvedant mer
gaitę, joje ėjo gyvas lošimas kor
tomis su vachma'nu. Dabar visi jie 
buvo koridoriuje. Vienas suimta
sis, B., surado su ta mergaite ben
drų pažįstamų ir paprašė perduoti 
linkėjimus, papasakojus, kad jau 
greit mėnuo, kaip jis čia sėdi už 
popieriaus spekuliaciją. Man tada 
kilo mintis parašyti į namus laiš
ką ir per mergaitę, kuri tikriausiai 
iš ryto turėjo būti paleista, pasiųsti. 
Laiškelis netrukus buvo pabaig
tas, ir aš pašaukiau Z., kuris 
vaikščiojo koridoriuje.

— Paduok, kai vachmanas ne
matys, mergaitei. Adresas užra
šytas. Tik atsargiai.

Z., nieko nesakydamas, paėmė 
laiškelį, ir aš veidrodėlyje mačiau, 
kaip jis tą laiškelį perdavė. Iš 
ryto atėjo Rothas ir mergaitę iš
vedė paleisti. Buvau tikras, kad 
mano laiškelis pasieks namus.

(Bus daugiau)
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MIRUSIEJI LIETUVIAI

Aleksandras Sumskis
1946 metais kovo mėn. 4 d. stai

ga širdies priepuoliu mirė ats. pik. 
Aleksandras Šumskis. Palaidotas 
Schwarzache (Vorarlberge) kovo 
7 d

A. a. ats. pik. Aleksandras 
Šumskis gimė 1893 m. rugsėjo 24 d. 
Šiaulių apskr., Linkuvoje. , Išėjo 
Panevėžio mokytojų seminariją ir 
1915 m. baigė Kazanės karo mo
kyklą. I Lietuvos kariuomenę 
įstojo kūrėju savanoriu ir išbuvo 
nuo 1919 iki 1927 m. Būdamas 
gen. štabo operacijų skyriaus vir
šininku, dalyvavo Suvalkų sutar
ties sudaryme ir pasirašyme. Bū
damas atsargoj, tarnavo Vidaus 
Reikalų M-joje, eidamas įvairias 
aukštas pareigas.

Velionis buvo didelis patriotas, 
Lietuvos priešų jis buvo persekio
jamas, ir nuo jų jam teko skau
džiai nukentėti.

Prie kapo atsisveikinimo žodį 
pasakė gen. Nagius, Siliūnas ir 
BaFiūnas.

S. D.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Bad Segebergas — pabaltiečių 

„Holywoodas“
Sunku buvo numatyti, kad šiam 

miestukui bus lemta suvaidinti tam 
tikrą gan reikšmingą vaidmenį 
visos Šiaurinės Vokieti'os lietuvių, 
o iš dalies ir latvių kultūriniame 
gyvenime. Ypač lietuviams Bad 
Segebergas pasidarė menininkų 
centru, lyg savotišku Holywoodu, 
iš kur net tolimos kolonijos kvie
čiasi artistus koncertams.

Bad Segeberge nuo 1944 metų 
gyveno baleto artistas ir vėliau 
žinomas Koncertų impresario J. 
Vasiliauskas su savo žmona ba
leto artiste T. Babuškinaite. J. Va
siliauskas jau 1945 m. liepos mėn., 
susitaręs su britų karo valdžia, su
projektavo pabaltiečių teatrą, vei
kiantį anglų kariams Bad Sege
berge. Šį planą pavyko įvykdyti 
tik iš dalies. Iš lietuvių buvo at
kalta ir apgyvendinta vilose gra
žioje Parkstr. dainininko J. Būtėno 
l.iibecke suorganizuota „Lietuvos 
operos artistu" trupė; buvo suda
ryta ir atgabenta ir gan stipri lat
vių trupė; estų trupės sudaryti ne
pavyko. Reguliarus bendradarbia
vimas su britų kariuomene trūko 
tam tikrą laiką; vėliau Pabaltijo 
menininkai, visi apgyvendinti vie
nom gatvėje, paliko gyventi ir to
liau, aptarnaudami daugiausia sa
vo tautiečių kolonijas.

Vėliau lietuviu meninkų sąstatas 
ir jų organizacija pasikeitė. Pir
mykštis J. Būtėno trupės sąstatas, 
atvykęs iš Liibecko buvo perdaug 
išaugęs ir greit suskilo. Iš tos tru
pės išsiskytė J. Vasiliausko vado
vaujami kai kurie menininkai: A. 
Kalvaitytė, Iz. Motekaitienė, P. 
Kovelis, šokėjai S. Velbasis ir T. 
Babuškinaite ir pianistas kompozi
torius VI. Jakubėnas.

J. Vasiliausko vadovaudama tru
pė, pasivadinusi „Bad Segebergo

| Lietuvių Menininkų Trupė“, šiuo 
įmetu sudaro vienintelį organizuotą 
■ profesinių menininkų kolektyvą 
I visoje Šiaurės Vokietijoje. Visoje 
Britų zonoje, be šios trupės, tik 
Detmolde gyvuoja nemažas mūsų 
žinomų menininkų sambūris.

Trupė iki šiol yra aplankiusi: Ol- 
denburgą, Dorverdeną, Schwar- 
zenbeką, Kaltenkircheną, Haff«;ru- 
ga ir Neustadtą (prie Liibecko), 
Itzehoe, Eckenfordę, Schleswigą, 
neskaitant koncertų pačiame Bad 
Segeberge ir jo kolonijoje — Sie- 
vershūtteno kaime. Stambiausiame 
lietuvių centre — Lūbecke trupė 
iki šiol pasirodė pilname sąstate 
dukart, o nepilname — net pen
kiskart.

Galima drąsiai pasakyti, kad vi
sur, atsilankydama, trupė prisidė
davo prie lietuvių padėties susti
prinimo ir jų prestižo pakėlimo ki
tų išvietintųjų tautų tarpe. Taip 
pat ir Britų karinės valdžios ir 
UNRRA’os atstovų tarpe trupė su
silaukė itin gražių atsiliepimų ir i

VAITIEKUI BORTKEVICIUI 
mirus, io žmonai Amalijai 
Bortkevičienei; dukrai Mari
jai ir sūnui Jonui, reiškiame 
gilią užuojautą.

Felicijonas Borikevičius 
su šeima

1946 m. kovo mėn. 23 d. 
Mūnchene tragiškai žuvus

BORISUI SOKOLOVUL 
liūdintiems tėvams, broliui ir 
sesutei reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Weideno lietuviai

VALST. OPEROS CHORM. J. ŠTARKA PRADĖJO DARBĄ
Prieš kurį laiką Dillingeno lietuvių stovykloje apsigyvenęs buv. 

Valst. Operos chormeisteris muz. J. Štarka ėmė vadovauti čionykščio 
muzikinio ansamblio vyrų chorui. Darbas iau prasidėjo. Dirbama 
intensyviai ruošiant naują repertuarą.

Šia proga tenka pastebėti, kad kol kas dar priimami nauji dai- 
ninkai į praplečiamą vyrų chorą. Priimtiesiems dainininkams su
daromos sąlygos tuojau pat sto vyklon persikelti. Norintie:i chore 
dainuoti turėtų* paskubėti apsispr ęsti, kad be reikalo nes truk
dytų darbas. Priimama tik asmeni škai su chormeisteriu susitarus 
Dillingene.

buvo kviečiama koncertuti specia
liai britų dalinaims.

Trupė nuolat gauna kvietimų iš 
įvairių mūsų tremtinių kolonijų 
Veiklūs menininkai yra pasiryžę 
aplankyti kiekvieną, nors ir ma
žiausią kampelį, kur gyvena lie
tuviai. Šį sumanymą įvykdyti ta
čiau trukdo susisiekimo sunkumai. 
Jei pavyktų išspręsti susisiekimo 
plausimą, tai Bad Segebergo ar
tistai yra nusistatę aplankyti ne 
tik visą Britų, bet ir Amerikiečių 
zoną. Segebergietis

Lahdė. — Stovykloje gyvena 
apie 200 lietuvių ir pusė tiek lat
vių. Tremtinių Bendruomenės Ko
miteto pirmininku išrinktas Juo
zas Garla, visepirm. — Kovaitis, 
sekr. — Skėrius, iždininku — Le- 
veckis ir nariu — Rastenis.

Leidžiamas sieninis laikraštis 
.Politinių Žinių Biuletenis".

Visų noras yra — turėti savo 
chorą. Tikimasi, kad naujai išrink
tas komitetas pagelbės choro or
ganizavime.

Klajūnas

Ansbachas. — Stovykloje įreng
ta koilsio seklyčia — skaitykla. 
Skaityklai sumaniai vadovaua 
Dubauskas. Salė gera. Vienoje 
sienoje nutapytos trys Pabaltijo 
tautų vėliavos, priešingoje pusėje 
— UNRRA’os ženklas. Lankytojų 
daug. Yra bibliotekėlė. Su lietu
viškom knygom tikrai bloga. Jų 
nėra. Laikraščiai gaunami ir lie
tuviški. Skaitykloj groja radijo 
aparatas. Stovyklos gyventojai — 
lietuviai, latviai ir estai — tikrai 
gražiai ir kultūringai praleidžia 
laisvalaikį.

Veikia Kudirkos vardo šokių ir 
dainos ansamblis. Ansamblio va
dovas ir choro dirigentas — V. 
Macijauskas.

Stovykla leidžia 2 egz. (14 ma
žinėję rašytų psl.) sieninį informa
cinį laikraštį — „Tremtinio Bal
sas". Laikraštis leidžiamas kas 
savaitė. Be to, kasdien leidžiamas 
žinių biuletenis. Skirgaila

Mielas tautieti!
Nacių okupacija Lietuvoje yra 

pareikalavusi didfclų mūsų tautos 
aukų. Vieną tų aukų kategoriją 
sudaro tie mūsų tautiečiai, kurie 
dėl Lietuvos, dėl mūsų tautos rei
kalų buvo nacių persekioti: ka
linti KZ ar kalėjimuose, arba buvę 
nutremti. Daug jų yra mirę tautos 
kankinių mirtim. Reichui kapitulia
vus, visose okupacinėse zonose 
atsirado gausūs būriai išlaisvin
tųjų iš KZ, iš kalėjimų ir iš kitos 
nelinsvėš lietuvių politinių kalinių. 
Lig šiol jie išsiblaškę ir paskendę 
bendroj tremtinių masėj, nors ių 
padėtis daugeliu atžvilgių yra skir
tinga.

Tiibingene ir apylinkėse esą na
cių aukos — lietuviai politiniai ka
liniai yra briėię vieningo nusista
tymo dėl reikalo: a) savo padėtį 
išryškinti; b) pravesti tikslią liku
siųjų gyvų ir mirusiųjų lietu
vių politinių kalinių nacių kalė
jimuose, KZ ir nutrėme statištiką; 
c) sukviesti nacių aukų-politinių 
kalinių suvažiavimą savo speci
finiams reikalams aptarti; d) pa
rodyti pasauliui, kad lietuvių tauta 
savo likiminę kovą dėl laisvės su 
nacių priespauda kovojo nesvy
ruodama ir nesigailėdama jok:ų 
aukų ir e) įjungti lietuvių politinių 
kalinių pastangas į Lietuvos išlais
vinimo kovą.

Praktiškai reikalui judinti Tiibin- 
gene sudarytas Laikinasis Lietuvių 
Politinių Kalinių Komitetas. Jis, 
vykdydamas savo uždavinį, ma
loniai prašo visus tuos lietuvius, 
kurie patys buvo nacių kalinti KZ 
ar kalėjimuose, arba nutremti, ir 
tuos, kurie žino kokį lietuvį nacių 
KZ ar kalėjime arba nutrėmime 
buvus arba mirus, — malonėti su
teikti šių žinių: 1) vardas ir pavar
dė; 2) gimimo data arba apytikris 
amžius; 3) dabartinis adresas (jei 
miręs, tai mirimo viet); 4 )kada 
suimtas (nutremtas): 5) už ką suim
tas (nutremtas); 6) kur kalintas 
(kuriuose kalėjimuose, KZ-uose):* 
7) kada išlaisvintas arba kada mi
ręs; 8) jei prieš kapituliaciją pa
leistas, tai kodėl; 9) adresas prieš 
suimant (nutremiant); 10) užsiėmi
mas prieš suimant (nutremiant); 
11) faktiškai dirbtas darbas arba 
eitos pareigos prieš suimant (nu
tremiant): 12) kas dar iš lietuvių 
drauge buvo suimtas arba drauge 
kalintas (nutremtas): vardas, pa
vardė, jei žinomas — ir dabartinis 
adresas).

Surinkus šias žinias, bus su
kviestas likusiųjų gyvų nacių 
aukų — lietuvių politinių kalinių 
suvažiavimas. L.L.K.P. Komitetas 
maloniai prašo buvusius likimo 
draugus, tremtinių centrą, apy
gardų ir apylinkių įstaigas, Lietu
vos Raudonąjį Kryžių if kiekvieną 
lietuvį tremtinį talkinti jam, sutei
kiant kiek galint per trumpesnį laiką 
aukščiau minėtų žinių šiais adre
sais: 1. Amerikiečių zonoj — Li
thuanian Committee, Stuttgart, 
Luiseplatz 2, 2. Anglų zonoj — 
Lithuanian Committee, Detmold/ 
Lippe, Bahnhofstr. 6, 3. Prancūzų 
zonoj — Comitė National Lithua- 
nien en Wiirttemberg, Tubingen, 
Lustnauer Tor 4.

Vietose, kur susirastų bent 10 
lietuvių politinių kalinių, prašoma 
sudaryti vietos politinių kalinių 
komitetą, o kur susirastų bent 5 
lietuviai politiniai kaliniai — išsi
rinkti grupės seniūną, apie tai pra
nešant L.L.P.K. Komitetui, Tubin
gen, Lustnauer Tor 4.

Laikinasis Lietuvių Politinių 
Kalinių Komitetas.

Sportas
Red?'V. Gerulaitis

Pietų — Vakarų Vokietija 3:0 
(1:0)

Pats didžiausias šiais metais Vo 
kietijos sporto gyvenime įvykis bu 
vo Pietų —Vakarų Vokietijos fut 
bolo rungtynės, įvykusios Stutt- 
garte ir sutraukusios per 50.00C 
žiūrovų.

Šį kartą užtikrintai laimėjo Pie
tų Vokietija. Pirmasis puslaikis 
Morlock šūviu baigėsi 1:0. Antra
me puslaikyte tas pats Morlock 
kelia pasekmę iki 2:0, o Walter 
šauna baigmės įvartį ir tuo baigia 
rungtynes 3:0.

Komandos žaidė šių sudėčių: 
Pietų — Schmid, Schneider, 
Streitle, Kupfer, Kennemann, Kit- 
zinger, Lehner (Augsburgas), Mor
lock, Schlienz, Walter ir Barufka; 
Vakarų — Tųrreck, Hinz, 
Schweissfurt, Schneider, Tibulski, 
Burdenski, Bralas, Szepan, Raku- 
ta, Kuzora ir Schrofer.

Bavarijos stalo teniso pirmenybės
Nugalėtojai: Mauritz (M.T.V.), 

Geschwindtner (M.T.V.), Garunk- 
štis-Rubinšteinas (UNRRA) ir Dr. 
Rosini - Geschwindtner (M.T.V.).

Bet futbolo rungtynių Pietų — 
Vakarų Vokietija,- kitas didelis 
sporto gyvenimo įvykis buvo —• 
Bavarijos stalo teniso pirmenybės. 
Dar reikšmingesnės jos pasidarė, 
kai pasiekė žinia, kad jose varžė
si ir mūsiškiai: Garankštis, Rubin- 
šteinas ir Plentaitė. Be mūsiškių 
dalyvavo ir pačios geriausios Vo
kietijos pajėgos, kaip Mauritz, 
Vokietijos meisteris, Hohne, Vo
kietijos internacionalas, dr. Rosi- 
nus, dr. Hopiehler ir kt. Taigi jau 
iš anksto buvo galima pasakyti, 
kad pirmenybių kovos bus labai 
karštos ir kad mūsiškiams teks 
smarkiai temptis, norint pasiekti 
bent vidutinį rezultatą. Tiesa, pas
kutiniu metu Garankštis su Rubin- 
šteinu buvo labai geros formos, 
tačiau ir tai jų laimėjimais nesi
norėjo tikėti, juo labiau, kad bur
tu lentelėje žaidėjai išsidėstė taip, 
jog pirmajam ir antrajam kvartfi- 
nalyje pakliuvo visi geriausieji 
tumvro varžovai su Mauritz ir 
mūsiškiais priekyje. Gi trečiame ir 
ketvirtame kvartfinalyje dr. Hop- 
pichler galėjo sau laisvai vaikš
čioti nuo stalo prie stalo ir žar
styti savo varžovus į visas puses.

Ir tiesa. Individualinėse varžy
bose mūsiškiams nepavyko. Ir 
vienas, ir antras iškrito nepasiekę 
finalo. Garankštis prieš Mauritz 
0:3 ir Rubinšteinas prieš dr. Rosi- 
nus 2:3. O Mauritz sudorojęs vi
sus stipriausius priešus nesunkia 
atskaitė ir antrajam finalistui dr 
Hoppichler 3:0.

Moterų vieneto varžybose Ge
schwindtner taip pat nesunkiai su
dorojo Niedermaier 3:0. tuo pačiu 
laimėdamas meisterio vardą.

Priėjus prie dvejeto varžybų, 
tenka kiek ilgiau apsistoti. Čia Ga
rankštis su Rubinšteinu. būdami 
aiškiai pranašesni, pajėgė užval
dyti „kovos lauka”, išplėšti lai
mėjimą santykiu 3:1 ir teisę va
dintis Bavarijos stato teniso mei
steriu. Gi Mauritz — Hoppichler II* 
turėjo sutikti su pralaimėjimu ir 
pasitenkint antrąja vieta.

Mišraus dvejeto varžybose Ga
rankštis — Plentaitė tik baigmės 
žaidime buvo priversti kapituliuoti 
prieš dr. Rosinus — Geschwindtner 
santykiu 1:3.

Moterų dvejete laimėjo SurasznK 
— Sieba (augsburgietės) prieš Ge- 
sąwindtner — Niedermaier (M.T.V.) 
rezultatu 3:2.

Pranešimas augsburgiečiams
Visais sportininkų registracijos 

reikalais prašoma kreiptis į S. Ba
cevičių (reik, v-jas — 17 blokas, 
1 įėjimas, 3 a, iš kairės).
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Sktn. A. Gražlūnas

Skautu auklėjimo tikslai
svarbu gyvenime. Sveikatos pa
tvarumas visose gyvenimo sąly
gose yra daug reikšmingesnis, ne
gu fizinių jėgų išugdymas ligi re
kordinio laipsnio. Pagaliau aukš
čiausiam laipsny apvaldymas troš
kulio, alkio, nuovargio, bodėjimo- 
si darbu ir tingumo, nervų.' skaus
mo, įvairių instinktų, aistrų ir ap
skritai biologinio prado yra būtina 
sąlyga pajėgimui tikslingai nau
doti gyvenime protingo apsispren
dimo plotmėje savo fizines pajė
gas, o kartu tai yra jau ir mora
linės asmenybės formavimo pa
grindas, nes šioje srityje susisie
kia fizinis ir moralinis pradas.

Protinio lavinimo sritis skauty- 
bei taip pat nesvetima, bet ir šiuo 
atveju skautybė nesiima bendrųjų 
uždavinių. Kadangi mokyklinis la
vinimas dažnai reiškiasi didesniu 
ar mažesniu didaktiniu materia
lizmu, daugiau teikdamas tik ži
nių, o palikdamas spragų ugdyme 
jaunuolio sugebėjimo spręsti ir 
operuoti savo turimomis žiniomis, 
jas pritaikyti gyvenimo praktikai, 
tai skautybė ir kreipia į tai ypa
tingą dėmesį. Tai, žinoma, nereiš
kia, kad skautybė nesirūpina jau
nimui teikti daugiau žinių. Šiuo 
atžvilgiu ji tik nesirūpina teikti 
teoretinių 
stengiasi 
praktinių 
žinių. Bet 
tis — lavinti jaunuolio sugebėjimą 
spręsti, gal^pti, daryti išvadas, 
praktiškai pritaikyti savo žinias 
komplikuotose gyvenimo sąlygose.

Nesvetimas skautybei ir esteti
nis lavinimas. Šiuo atveju skau
tybė stengiasi ir apskritai lavinti 
jaunuolio estetinį skonį, žadinti jo 
kūrybinę dvasią bei didinti jo 
technini sugebėjimą meniškai kur
ti. Vis dėlto šiuo atveju skautybės 
dėmesio centre yra ne bendrasis 
estetinis lavinimas, bet estetinimas 
paties žmogaus, kad. jis pats gy-

Skautybė yra auklėjimo sistema, 
tai reiškia — tam tikrų auklėjimo 
tikslų ir tiems tikslams siekti me
todų organinė visuma. Bet ši sis
tema yra ypatingo pobūdžio. Pats 
skautybės kūrėjas lordas R. Ba- 
den-Powellis nurodo, kad tai yra 
nemokyklinio auklėjimo sistema. 
Ji yra sukurta ne atstoti arba pa
keisti mokykliniam auklėjimui, bet 
jam papildyti. Ir tai privalu at
siminti visiems skautų vadovams, 
nes, į tai neatsižvelgiant, gali būti 
iškraipyta skautybės sąvoka, ka
dangi tai sudaro jos esminį bruožą.

Turint prieš akis šį skautybės 
tikslą, svarbu aiškiai suvokti, ko
kiose srityse ir kokia prasme 
skautybė privalo papildyti mokyk
linį auklėjimą.

Šis papildomasis jaunimo auklė
jimas skautybės vykdomas a) mo
kyklinio jaunimo tarpe ir b) jau 
išėjusio iš mokyklos.

Mokyklinio jaunimo skautiška
sis auklėjimas siekia išlyginti kai 
kurias mokykliniam auklėjime 
neišvengiamai susidarančias ugdy
mo spragas, o iš mokyklų jau išė
jusiam jaunimui skautybė sten
giasi, be aukščiau minėtų tikslų, 
dar sudaryti galimybę jo tolimes
niam auklėjimui ne atsitiktiniu, 
bet sistemingu būdu ir jo galuti
niam susiformavimui palankią at
mosferą.

Toks yra bendrasis skautybės 
tikslas.

Ugdomųjų vertybių atžvilgiu 
skautybė yra pilnutinio ugdymo 
sistema. Ji neapsiriboja vienu tik 
kūno arba proto lavinimu, bet api
ma visoj platumoj jaunuolio ugdy
mą fiziniu, dvasiniu ir visuomeni
niu atžvilgiu. Tik ji, būdama pa
pildomąja auklėjimo sistema, ne
siima, pvz., bendrojo protinio ar 
kurios kitos srities lavinimo, bet 
specialiai kreipia dėmesį į ryškes
niąsias vienoj ar kitoj mokyklinio 
auklėjimo srity spragas.

Būdama pilnutinio ugdymo sis- venime reikštųsi dailiomis formo- 
tema, skautybė, kaip minėjome, mis. ___ _1_____ , ' . .
apima ir fizinį lavinimą. Šiuo at- kad skautas yra mandagus. Sis 
žvilgiu skautybė stengiasi ir ap- įstatas turi ir moralinį atžvilgi; 
skritai papildyti skautų eilėse mandagumo reikalas motyvuoja- 
aiilrloiarnrnrt iann'mn iŠ- rrtAraliriiai- mnhnralc

mokyklinių žinių, o 
tik papildyti trūkumus 
kasdieninio gyvenimo 
pagrindinis jos rūpes-

Vienas skautų įstatų sako,

auklėjamojo jaunimo fizinio iš
lavinimo trūkumus bei sudaryti 
deramus fizinės kultūros papro
čius. Šiuo tikslu kreipiamas ypa
tingas dėmesys į a) higieną, kuri 
privalo padėti išlaikyti jaunimo 
sveikatą, b) sportą — sveikatos 
stiprinimui ir fizinių jėgų išugdy
mui, c) gydymąsi, kad laiku būtų 
pašalinti sveikatos sutrikimai ir 
neleidžiama jiems įsigalėti. Bet tai 
nėra pats pagrindinis šios srities 
skautiškojo auklėjimo tikslas. 
Pagrindinis skautų fizinio lavini
mo tikslas — sveikatos grūdini
mas ir kūno palenkimas dvasiai, 
nes šiose srityse dažniausiai ir 
pasireiškia fizinio išlavinimo spra
gos, o, antra vertus, tai ypatingai

tvarka. Visiems tiems ugdymo I 
tikslams skirdama deramą, vietą, Į 
skautybė laikosi minties, kad ir i 
visokio ugdymo pagrindas, ir ga- j 
lutinis jo apkepurėjimas privalo 
būti moralinis ugdymas, nes pa- į 
čios pagrindinės ir lemiamos reikš- Į 
mės gyvenime turi ne tiek fizinis I 
pajėgumas, žinios, proto lankstu- . 
mas ar reiškimosi formų kultūra, 
kiek moralinis žmogaus charakte
ris. Dėl to skautybės pats pagrin
dinis tikslas ir yra jaunimo doro
vinio charakterio formavimas. 
Tvirta valia, jautri sąžinė, pasto
vus nusiteikimas siekti gėrio ir 
gyvas moralinis veiklumas — yra 
svarbiausios skautiškojo auklėjimo 
siekiamos ugdomosios vertybės.

šitokį žmogų, jo asmenybės ypa- 
tumų atžvilgiu, stengiasi sufor
muoti skautybė. Trumpai sakant, 
skauto idealas — svreikas, išla
vinto proto, praktiškas, kultūringų 
reiškimosi formų ir tauraus mora
linio charakterio žmogus.

Pastebėtina, kad šalia pilnatvės 
principo, reikalaujančio ugdyti vi
sas jaunuolio kūno ir dvasios ga
lias, skautybė iškelia ir pusiausvy
ros principą, reikalaujantį, kad ne 
tik visos galios būtų ugdomos, bet 
kad būtų tarp jų išlaikyta ir dera
ma pusiausvyra. Pavyzdžiui, mo
ralinį taurumą deramam laipsny 
privalo atitikti ir proto išlavini
mas, ir fizinis pajėgumas savo 
tikslus realizuoti, ir reiškimosi for
mų tobulumas.

Kartu su kitais auklėjimo tiks
lais skautybė siekia išmokyti ir 
įpratinti jaunimą deramai santy
kiauti a) su gamta, b) su žmogu
mi ir c) su Dievybe.

(Bus daugiau)

Alg. S.

Savaite kelionėje
Pirmadienis

Šįryt mudu su Petru išsiruošėm 
į kelionę. Mat, nutarėm būti ak
tyvūs skautai ir veltui pas mamą 
neleisti laiko.

Tik saulei patekėjus, šokau iš 
lovos ir čiupau kimšti jau iš ank
sto paruoštus daiktus į kuprinę, o 
kas netilpo — į kišenes. Norėjau 
jau, pabučiavęs mamą ir tėvą į 
ūsą, smukti pro duris, bet sąžinė 
vertė grįžti ir, tarpdury sustojas,

mas ir moraliniais motyvais. Vis 
dėlto jis ne mažiau pabrėžia ir 
estetinį atžvilgį. Skautas privalo 
ne tik elgtis moraline prasme tau- apsigalvojau, ar ko nors nepamir- 
riai, bet ir kultūringai manierų ir sau. Tiesa, kompasas! Greit nuka- 
etiketo atžvilgiu. Jo mandagumas ’ binau nuo sienos Jr — į kišenę, 
turi kilti dar ir iš pastovaus linki-......................................................
mo į visa tai, kas dailu yra pa
čiame žmogaus reiškimesi, o jo 
kalbai, manieroms, gestams ir ap
skritai visam reiškimuisi gyvenime 
turi būti suteikta pastovi daili for
ma, kurioi nėra vietos jokiam gru
bumui. šiuo atžvilgiu skautybės 
idealas yra džentelmenas pačia 
geriausia šio žodžio prasme.

Taip siekdama įvairių ugdomųjų 
vertybių, skautybė vis dėlto jas 
surikiuoja tam tikros hierarchijos

Wunsiedelio tautinių šokių šokėjų grupė

bet dar lyg kažką jaučiausi pa
miršęs. Minutę pasvarstęs, pasiė
miau termometrą, kavai ir mėsai 
malti mašinėles, dar kažkokį apa
ratą (mat, šiais laikais technika 
ima viršų — visko reikalinga) ii 
iškeliavau. Sutartoje vietoje ra
dau Petrą jau belaukiantį. Ir — 
stebėtina! Jo leuprinė buvo apy
tuštė, o iš kišėnės joks galas ne
kyšojo. „Na, pamatysim", pagal
vojau, „kaip tu be nieko išsiver- 
si". Įprastu būdu plojom vienas 
kitam per petį, sukirtom rankas, 
sušukom „budėk“! ir nužygiavom 
vieškeliu dainuodami: „Skautai 
eina iškylauti, patyrimo daugiau 
gauti, patyrimo, patyrimo, patyri
mo daugiau gauti!..."

Antradienis
Taip, patyrimas pasirodė jau va

kar, vos pusdienį žygiavus. Susė
dom pamiškėj virti pietų, sukro- 
vėm gražų lauželį, pakabinom ka
tiliuką, tai jau virsim, ei virsim! 
Aš tuoj prieš Petrą noriu pasiro- 
dvti, kaip esu techniškai apsigin
klavęs ir, išsitraukęs iš kuprinės 
gelmių brėžtuvėlį, tik „čirkš, 
čirkš, čirkš...", bet nedega, a? 
Aišku, benzino neįpilta! Petras gi 
brėžia degtuką, ir jau treška links
mai ugnelė, pietūs verda, garuo
ja. Netrukus jau kertam abu, tik 
man vis neramu, ar ko nors aš 
nepamiršau. Papietavę traukiam 
toliau. Tos visokios malamos ma-

Vasario 16 d. Mūnchene skautininkas Urbonas riša paskautininkiui 
kaklaryšį

šinėlės sveria kuprinę, bet niekis 
— žygiuojam dainuodami.

Trečiadienis
Šiandien turėjau rūpesčio. Reikė

jo užadyti praplyšusią kojinę, bet 
vargas tau, broleli! Siūlų yra ku
prinėje: baltų, juodų, rudų, pilkų, 
margų, bet, varge tu mano, nejau
gi tos adatos kiaurai kuprinę iš
lindo!? Nėra — dingo, ir gana! Pe
tras šypsosi ir siūlo man iš ke
purės išsitraukęs adatėlę. „Imk", 
sako, „siūk, ko taip žiūri piktai?" 
„Ačiū“, sakau ir tikrai pykstu. Ot, 
tai tipelis tas Petras! Iš pavir
šiaus, rodos, nieko neturi, o žiū
rėk — pas jį visko yra.

Antra nelaimė šiandien — ta 
mašinėlė mėsai malti. Mašina, kur 
jau ten mašinėlė! Gavom pas se
niuką veršienos. Ot, čia tai bus 
kotletai! Tuoj aš primontavau sa
vo pabūklą pakarklynėj, prie bal
tiniams plauti liepto (Petras net 
akis pastatė) ir jau, broleli, mal
siu. Suku, suku, malu, malu, bet 
tik braška, traška, o nemala, koks 
ten galas, ir gana! Pagaliau išar
dęs žiūriu — peiliukų nėra! Liko 
mėsa nemalta. Petras supjaustė ją 
plonai, įdėjo sviesto į keptuvėlę 
(iš kur gi ją ištraukė?) ir pakepė, 
o skanu buvo valgyti! tik man 
naujas galvosūkis: sumontavau tą 
o mašinėlę, ir liko vienas varžtas, 
o mašinėlė, rodos, tvarkoj, tiesa, 
kliba šiek tiek daugiau, negu pir
ma, bet varžto taip ir nebepntai- 
kiau.

Ketvirtadienis
Šiandien nieko ypatingo neįvy

ko, išskyrus tai, kad naktį sap
navau mamą su tėčiu. Mama la
bai pyko ir barėsi, o tėtis diržą 
taikstėsi nusijuosti . . . Pabudau 
suprakaitavęs, ir širdis mušė šim
tą dvidešimt per valandą... Ką 
toks sapnas turėtų reikšti! Rodos, 
tėtukas buvo toks linksmas, kai 
iškeliavau, o dabar apie diržą čiu- 
pinėjasi. Čia jau nebegerai. Paga
liau stengiausi prisiminti, ką aš 
pamiršau pasiimti iš namų, bet 
vis nieko. Tiesa, ant stalo, rodos, 
liko kažkas gulėti, bet . . . ten 
menkos vertės daiktai, o, gal? ... 
Ne, nieko ypatingo.

Penktadienis
Užgriuvo-ant mano galvos visos 

penktadienio nelaimės! Pirma: su
gedo kavos mašinėlė ... Įstrigo 
ten į mechanizmą adata ar tas ne
lemtas varžtas, kai tik pasukau 
sykį, tai sutrioškėjo, subraškėjo 
ir... nieko, suku sau visai leng
vai, eina, lyg per sviestą, jokių 
kliūčių nebedaro. Rankena viena 
sukasi, o viduj ten ramu. Vienu 
žodžiu — technika pralaimėjo, ir 
kava liko nemalta.

Antras triukas mane ištiko, kai 
kartą prireikė yirvės palapinei iš
tempti. Mano virvės (geros vir
vės!) visas kamuolys susisukęs, 
susivėlęs toj bedugnėj kuprinėj, 
susinarpliojęs tarp visokių maši

nų ir aparatų, kad nei pradžios, 
nei galo neradau. Petras savo vir
vute viską priraišiojo, sutvarkė, o 
aš taip ir likau, beviltiškai numo
jęs ranka.

Be to, sudužo termometras (ir 
kam aš jį pasiėmiau!). Ir mūsų 
žemėlapį sudeginau, norėdamas 
laužą pakurti (mat, palaikiau — 
buterbrodams vynioti popiergaliu), 
o tie buterbrodai... ką ir bekal
bėti! ... Susimaišė margarinas su 
termometro gyuoju sidabru — nei 
valgyti, nei lauk išmesti.

Tiesa, naktį vėl sapnavau tėtę.. .• 
su diržu man mojuojantį, ir ma
mą, dar piktesnę ...

šeštadienis
Baigta!
Taip, baigta iškyla, bet šiaip 

dar sąskaitos nebaigtos. Dabar gu
liu lovoje pas kaimo daktarą ir 
šaukiuosi visų šventųjų, kad pa
lengvintų man mirtį...

Vakar vakare žygiavome per 
mišką, ėmė lyti, sutemo, žaibuoja, 
brol, jaučiu, kad paklydome! Pe
tras irgi nejuokais ėmė nerimauti, 
bet aš tariausi savo kompasu iš
gelbėsiąs. Ir koks buvo mudviejų 
nusivylimas, kai pasirodė, jog tai 
ne kompasas, o ant sienos kabė
jęs barometras!

Taip, dabar matau aš aiškiai: 
ant stalo liko gulėti ir kompasas, 
ir adatos, ir degtukai, ir dar kaž
kas, o be jų aš vos nežuvau. Dar 
tos mašinos visai iš jėgų išmušė. 
Sergu dabar ir beveik mirštu ... 
Kol vakar iš to miško išsikapstėm, 
sulijo iki paskutinės siūlės. Taip, 
Petras sausas liko, nes palapine 
užsidengęs buvo, o mano lietpaltis 
liko kuprinės dugne, mašinų 
prispaustas ir virvėm supainiotas. 
Nebuvo ten nei kur, nei kada jį 
ištraukti. Laimė, kad Petras, kaž
kaip apie medžius čiupinėdamasis, 
iš to miško išvedė, o jei ne, tai 
būčiau likęs varnoms draskyti.. 
Brrrr, baisu!...

Sekmadienis
Šiandien autobusu grįžom namo. 

Kas ten darėsi, jau nebesakysiu. 
Paaiškėjo ir mamos siūlų dingi
mas. ir mašinėlės sugadinimas, ir 
tėvo brėžtuvas pas mane buvo 
rastas. Taip pat barometras su 
termometru buvo nebetinkami 
vartoti, o mano ligą tėvas... su 
diržu išvarė. Mat, ir sapnas išsi- 
oildė.

Bet vis dėlto po šios iškylos 
daug, oi daug pasimokiau ir paty
rimo daug gavau! Ir jei kas sako: 
„O, aš senas skautas,, visi patyri
mo laipsniai mano kišenėj, bro
liuk ..tai aš pasiūlyčiau jam 
su mano draugu Petru pakeliauti. 
Kaip būtų pradžioje linksma, kai 
„budėk!" sušuktumėte ir dainą už- 
trauktumėt, bet vėliau ši visa isto
rija pasikartotų iš naujo, ir vie
naip ar kitaip tragiškas būtų jos 
galas ...

Taigi, budėkite, broliukai, visi 
ir visuomet, kad nepasikartotų!
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J. Butėnas

KRIZE NEW YORKE
Kovo 27 d., Saugumo Tarybai 

devyniais balsais prieš du (sovietų 
ir lenkų) nutarus leisti Irano at
stovui neatidėliojant išdėstyti sa
vo krašto skundą, sovietų atsto
vas Gromyko pareiškė negalįs tuo
se Saugumo Tarybos posėdžiuose 
palyvauti ir, ramiai surankiojęs 
nuo stalo popierius, su visa dele
gacija išėjo iš salės. Kitos delega
cijos, rašo „New York Herald Tri
bune" korespondentas, sekdamos 
sovietų pavyzdžiu, į Gromyko pa
sitraukimą nekreipė dėmesio ir to
liau tęsė diskusijas.

Bet tasai išorinis ramumas tebu
vo vaidybinė kaukė. Visi suvokė, 
kad Gromyko pasišalinimas iš Ira
no bylos svarstymų sukūrė, žur
nalistiniu kalambūru tariant, „de- 
Hkatišką padėtį". Jungtinių Tautų 
Organizacija-, o su ja ir pasaulio 
taika, pavojingai įklimpo. Niekam 
ne paslaptis, kad čia reikalas eina 
die apie Irano klausimą, bet apie 
principą. Jungtinių Valstybių užs. 
reik, ministeris tame pačiame S. T. 
posėdyje pabrėžė, jog jeigu Sau
gumo Taryba sutiks su sovietų pa
siūlymu neleisti Irano atstovui iš
dėstyti savo vyriausybės nusista
tymo kad ir tik jo bylos atidėji
mo klausimu, JTO galutinai neteks 
mažųjų tautų pasitikėjimo, ir JTO 
numirs pačioje savo vaikystėje. 
Visi Saugumo Tarybos nariai su 
Bymes pažiūra sutiko. Garbingai 
išlaikiusi ištikimybę principui, 
Jungtinių Tautų Organizacija už
plaukė ant kitos pražūtingos po
vandeninės uolos, nes jeigu Sovie
tų Sąjunga neapsigalvos savo nu
sistatymo pakeisti ir apsispręs ver
čiau visiškai iš JTO pasitraukti, 
tai tos tarptautinės organizacijos 
vis tiek laukia mirtis. Teisingai 
vienas JTO diplomatas kadaise 
apibūdino San Francisko chartą: 
jeigu .susikibs dvi mažos valstybės, 
tai įsikiš JTO, ir tada bus galas 
karui, jeigu kuri iš didžiųjų val
stybių užpuls kurią nors mažąją 
valstybę, tada galas tai mažajai; 
o jeigu tą mažąją valstybę užstos 
antra didžioji valstybę — tada ga
las JTO ir tuo patim pasaulio tai
kai.

Paskutiniosios Irano klausimo 
raidos užkulisiai kupini prieštara
vimų ir migloti, kaip ir pasaulio 
perspektyvos. Prisimenama, kad 
Irano delegacija, ligi kovo pradžios 
išbuvusi Maskvoje, į Teheraną su 
sovietais nesusitarusi. Irano vy
riausybė po ilgų svyravimų paga
liau pasiryžo savo bylą grąžinti 
Saugumo Tarybai, — taip buvo nu
matyta ir tos Tarybos sausio 30 d. 
nutarime. Bet kovo 24 d. vieną 
dieną prieš dabartinės ST sesijos 
New Yorke pradžią, Maskvos ra- 

* dijas staiga pranešė, jog Iranas ir 
SSSR susitarusios dėl raudonosios 
armijos atitraukimo iš Irano; tasai 
atitraukimas tą pačią dieną ir bu
vęs pradėtas, bet galutinai būsiąs 
baigtas per 5 — 6 savaites, „jeigu 
neįvyks kas nors nenumatyta". 
Londoną ir Vašingtoną ši žinia, be 
abejo, nudžiugino, bet ir nustebi
no nes apie kokias nors derybas 
nieko nebuvo žinoma. Vėliau, jau 
pačiuose ST posėdžiuose sovietų 
atstovas Gromyko nebekalbėjo 

,apie „susitarimą", bet tik apie ,.su
tarimą" ar veikiau „susipratimą" 
(understanding), o kovo 27 d. Ira
no užs. reikalų viceministeris prin

cas Firouz oficialiai pareiškė, jog 
tarp Irano ir SSSR, nebuvę jokių 
derybų ir nesama jokio susitarimo 
(agreement): Maskvos skelbiama
sis „sutarimas”, kuriuo vaduoda- 
miesi sovietai atitraukia savo ka
riuomenę, galįs reikšti nebent tai, 
kad sovietai bus apsigalvoję dabar 
sutikti su tais reikalavimais, ku
riuos jiems buvo pateikusi Irano 
delegacja, būdama Maskvoje.

Tiems neaiškumams išsklaidyti 
Saugumo Taryba kovo 29 d. ir nu
tarė paprašyti, kad Irano ir Sovie
tų vyriausybės ligi balandžio 3 d. 
tiksliai praneštų jai, ar kokios nors 
derybos vykstą ir ar sovietai sa
vo kariuomenės atitraukimą daro 
priklausomą nuo tų derybų rezul
tatų. O balandžio 3 d. jau turėda
ma tikslesnių duomenų, Saugumo 
Taryba ketina Irano bylą pradėti 
spręsti iš esmės.

Vakarinių demokratijų publika 
negali išsiaiškinti, kokios gilesnio
sios priežastys bus pastūmėjusios 
sovietus padaryti kovo 27-osios 
dienos sceną Saugumo Taryboje. 
Porą dienų prieš tai pats Stalinas, 
atsakydamas į Associated Press 
korespondento klausimą, iškilmin
gai pasisakė už JTO principus, pa
grįstus visų tautų teisių lygybe. 
Tad suprantamas yra Bymes nu
sistebėjimas, kad sovietai, tas tei
ses pripažindami iš principo, taip 
kategoriškai atsisako jas pripažinti 
Iranui, kuris pagal JTO chartą no
ri pateikti savo skundą Saugumo

Maršalas Ciangkalšekas San chajuj; dešinėj Jo žmona

Tarybai. Sovietai tą savo principą 
tegrindžia tuo, kad jie su Tehera
nu tebeveda derybas; bet Tehera
nas, kaip matėm, tatai paneigė. 
Be to, sovietų kariuomenė, nors ir 
pradėjusi atsitraukti • iš Irano, vis 
dar tebėra tame krašte. Britai ir 
amerikiečiai tam yra labai jautrūs, 
nes raudonoji armija turėjo būti 
iš ten galutinai pasitraukusi jau 
kovo 2 d.

Sunku, tiesiog neįmanoma įžiū
rėti, kaip JTO pasiseks išmane
vruoti iš dabartinio įklimpimo. O 
Iranas nėra vienintelis įtempimo
židinys. Dar nežinom, kaip pasi
baigs istorija su Graikijos rinki
mais, kuriuos boikotavo graikų ko
munistai, grasindami sukelti ne’š- 
narpliojamų komplikacijų. Sąjungi
ninkų karinė vadovybė Italijoje 
oficialiu komunikatu pranešė apie 
kritišką padėtį ties Triestu, kur 
sutelktos jugoslavų pajėgos grasi
na to miesto likimą vienašališkai 
išspręsti fakto keliu. Britų laikraš
čiai iš pranzūzų — ispanų pasienio 
praneša apie tenai faktiškai vyk
stantį ,,mažąjį karą", kur kartkar
čiais blykstelia pavojingos inci
dentų kibirkštys ...

Radijo žinios is tėvynės
— Kauno valstybiniam universite

te pradėtas paskaitų ciklas inteli
gentijai filosofijos ir marksizmo — 
leninizmo klausimais. Paskaitas ■ 
skaito universitete marksizmo — 
leninizmo pagrindų katedros vedė
jas Nazarkinas.

— Alytuje veikia kooperatyvų 
darbuotojų (buhalterių, sąskaiti
ninkų ir krautuvių vedėjų) paruo
šimo kursai; mokosi apie 30 klau
sytojų. Be buhalterijos ir kitų 
specialių mokslų, dėstoma rusų 
kalba ir konstitucija. Kursai truks 
tris mėnesius.

— Kauno mieste veikia 54 ra
teliai Stalino konstitucijai nagri
nėti.

— Vilniuje baigti pirmieji 
dezinfekavimo instruktorių kursai,

Dvi karalienės: kairėje Nazli kar. Farouko motina; dešinėj jos duktę 
gražioji Fawzia, Irano karaliaus Mahomedo Rėza Gahlevi žmona

kuriems vadovavo gyd. Potašin- 
skas.

— Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumo pirmininko J. Paleckio ir 
sekr. S. Pupeikio išleistu įsaku už 
sėkmingą vyriausybės specialių 
uždavinių vykdymą apdovanoti 
garbės raštais šie radijo stoties 
„Pčela" darbuotojai: radijo stoties 
viršininkas vyr. technikas Itn. 
Michailovas Kosjano^as, grupės 
viršininkas kpt. Vitalius Ščedri- 
nas, vyr. techn. Itn. Solomas 
Reinšteinas, techn. Itn. Vladimiras 
Jegorovas, techn. Itn. Vitalius Gri- 
zovas, jaun. Itn. Valentinas Se- 
mionovas, vyr. seržantas Ticho- 
nas Simionovas, vyr. serž. Ticho- 
nas Simionovas, vyr. serž. Vladi
miras Lepilovas, jaun. serž. Alek
sandras Golozubovas, jefreiteris 
Nikalojus Ondrikovas, eil. Vikto

ras Oreškinas ir eil. Vasilijus Go
lubkovas.

— „Tiesos" dienraštyje vertė
ja H. Korsakienė duoda verstinės 
beletristikos, pavadinusi „Iš tėvy
nės karo literatūros".

— Žemės ūkio liaudies komisa
riato veislinių sėklų valdybos vir
šininku yra M. Overka.

— Vilniuje, Antakalnyje, stato
mas paminklas raudonosios armi
jos kariams, kritusiems užimant 
Vilnių.

— Vilniuje Vingių (Zakreto) 
miške įvyko lauko bėgimas, ku
riame dalyvavo Vilniaus rinktinės 
sporto komandos bėgikai.

— Kauno „Ringuvos" muilo fa
brike Stalino konstitucijos aiškin
toja yra komjaunuolė Skučaitė.

— Vilniaus lėlių teatras (Arklių 
g-vė 1) ilgesnį laiką duoda pasaką 
„Eglė žalčių karalienė".

— Kėdainių apskrities, Žeimių 
valse., Jankučių km. ūkininkė Ma
rija Butkienė, turinti 25,10 ha že
mės, už nevykdymą tarybų val
džios įsakymų buvo Kėdainių 
liaudies teismo nubausta laisvės 
atėmimu 2 metams; visas jos tur
tas konfiskuotas.

— Odos ir avalynės kombinato 
vyr. inž. yra V. Čistovas.

— Be anksčiau paskelbtų miru
siųjų, paskutiniu metu Kaune mirė 
Tėvų Marijonų provincijolas kun. 
Pijus Andziulis ir marijonas kun. 
Dargis.

— Kaune prie mokytojų semi
narijos ir Vilniuje prie Pedagogi
nio Instituto įsteigti neakivaizdinio 
mokymo skyriai; juose gimnazijų 
ir pradinių mokyklų mokytojų 
neturį mokslo cenzo, gali jį įsi
gyti. Kaune bus teikiama pagalba 
400' pradinių mokyklų mokytojų 
ir Vilniuje—150 gimn. mokytojų. 
Pagrindiniais dalykais praeinama 
marksizmas - leninizmas, Stalino 
konstitucija ir rusų kalba. Švieti
mo liaudies komisariato neakivaiz
dinio mokymo sektoriaus viršinin
ku yra A. Dabkus.

— Šiaulių mieste veikia 4 spor
to klubai ir 8 sporto būreliai (gim
nazijose ir mokyklose). Klubai su
organizuoti iš įmonių ir organiza
cijų dirbančiųjų. Stipriausiai vei
kia krepšininkų komandos.

— Lietuvoje šiuo metu veikia 
tik 40 mažojo galingumo elektros 
stočių, kurios yra komunalinio 
ūkio liaudies komisariato vyr. ku
ro ir elektros energijos valdybos 
žinioje.

— Neseniai Klaipėdos uostas 
gavo šviesą iš atgijusios elektrai- 
nės. Pradėjo veikti Žemaičiuose 
pagarsėjusi Akmenės kalkinė.
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Paieškojimai
1665. Raulinaitls G., Hamburg- 

Bergdorf, Bismarck Kaserne, ieško 
Katkausko Jano, gim. 1924.

1666. Kleinaitis Jonas, Buxtehu
de, Kreis Stade, Muhlenwegstr. 14, 
ieško Biršmano Gustavo, Biršmano 
Ricardo ir Vikto Emilio.

1667. Fetingis Ottonas, Buxte
hude, Kreis Stade, Harburgerstr. 
14, ieško Fetingio Frido su šei
ma, Emos ir Dovo Plienių, Mikai-

fi čio Dovo. ,
1668. Milkovaitienė Augustė, 

Hamburg-Neugraben, Lager Fisch
beck, ieško brolių Elisaičių Alber
to ir Viktoro ir Milkovaitės Mor
tos.

1669. Vaičekauskienė Birutė, 
Hamburg-faeugraben, Lager Fisch
beck, ieško vyro Vaičekausko 
Jono.

1670. Bematavičiai Kazys ir Juo
zas, Kassel-Oberzwehren, Matten- 
berg, liet, stovykla, ieško tėvų, 
giminų ir pažįstamų.

1671. Stepulaitytė - Bematavičie- 
nė Sofija, Kassel-Oberzvtehren, Mat- 
tenberg, liet, stovykla, ieško Sa
vickienės Marytės ir jos sūnaus 
Algimanto.

1672. Stankevičius Viktoras, 
Ansbach, Hindenburg-Kaserne, Lit. 
Lager, ieško Zavecko Aleksandro.

1673. Gybertienė Julijona, Din- 
gelfino, Baltisches Lager, ieško se
serų Zlotoravičienės Viktorijos ir

. Rimienės Veronikos.
1674. Kazlauskai Kleopas ir Ma

rija, Oldenburg, „Unterm Berg" 
Lager, ieško Marčiulionio Miko, A. 
ir Vinco Albrechtų, Agnietės ir 
Vlado Vaitekūnų, Jono ir Onos 
Pakalnių, Antano Kazlausko ir 
Vinco ir Olės Baranauskų.

1675. Cesekas Simas, Uchte, 
Kreis Nienburg (Weser), liet, sto
vykla. „Vvtis", ieško žmonos, duk- 
tės Birutės, brolio Juozo, svainio 
Kuraičio Povilo. Andriaus Karsa- 
kio. Krikščiūnaitės Levutės.

1676. Grakauskienė Albina, Mūn- 
chen. Lohengrinstr., DP Center, I 
stowkla, ieško Grakausko Stasio, 
paskt. metu gw. Klagenfųrte, ir 
giminių bei pažįstamų.

1677. Smetonius* Jonas, Mūn- 
chen, Lohengrinstr., DP Center, I 
stowkla, ieško Gavenytės Ellos, 
Duobos Prano, Narijokų R. ir Elz
bietos, giminių Jr pažįstamų.

1678. Venclova Juozas, Hanau, 
liet, stovykla, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1679. Baltušis Pranas, Heilbronn, 
Jaoerhausstr. 26, DP Hospital 3, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1680. Kvietkūtė Genė, Regens
burg, Ganghofer-Siedlung, v. d. 
Pfordtenstr. 4, ieško giminių ir 
pažįstamų.

,1681. lemkiš Martynas, Camp 
Oxford (Dragahn), Kreis Dannen- 
berg, ieško žmonos Lemkienės Jad
vygos ir dukters Lemkytės Lydijos, 
gyv. Witzmitze.

1682. hlozūras Juozas, HessLich- 
tenau. Hotel ,,Grūner Baum”, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1683. Jurgis Trumpikas, Mūn- 
ster-Muna bei Dieburg, ieško bro
lio Trumpiko Jono, paskt. metu 
buv. prie Altburgung, Enzinų šei
mos ir Kalvaičio Jurgio.

1684. Balsas Jonas, Regensburg, 
Ganghofersiedlung, Kurt-Naubauer- 
strasse 7, ieško pusbrolių Birsėno 
Juozo, Juomantaitės Onos ir Rut- 
kūno Felikso.

1685. Mikelskas Juozas, Regens
burg, Ganghofersiedlung, Oskar- 
Kdmerstr. 13, ieško Trečiokų šei
mos ir pažįstamų.

1686. Jermalauskas Stasys, Eich 
statt (Rebdorf), liet, stovykla, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1687. Varonecko Edvardo dėme
siui: Tamstos sesuo ir brolis gy
vena Augsburge-Hochfelde, lietu
vių., stovykloje.

Žiburiai 9 psl.

1688. šimkonienė Sofija, Hanau, 
liet, stovykla, ieško Ekerienės Bar
boros, Večerskio Prano ir kitų pa
žįstamų.

1689. Soroka Juozas, Hamburg- 
Neugraben, Fischbeck-Lager, ieško 
Šakočiūtės Elenos ir Stasio, Jau
nučio ir Aldonos Vaitkų.

1690. Matijošaitis Izidorius, Se
ligenstadt bei Wurzburg, liet, sto
vykla, ieško sūnaus Matijošaičio 
Vytauto, Itn. Černiaus, Itn. Kle- 
večkos Jono, Itn. Vaitiekaičio Ge
dimino ir Malakauskaitės Irenos.

1691. Ponomariovienė Alina, In
golstadt, Elbracht-Kaseme, Litaui- 
sches Lager, ieško sūnaus Pono- 
mariovo Eugenijaus, gim. 1925 m.

1692. Galeckas Viktoras, Ans
bach, Reuterstr. 9, ieško sūnaus 
Galecko Henriko.

1693. Žalgevičius Stasys su šei
ma, (23) Lathen/Ems, Burgstr. 111, 
Kreis Aschendorf-Hūmmling, ieško 
brolio Žalgevičiaus Ergardo, paskt. 
metu gyv. Austrijoje, Gratkme.

1694. Naujokaitis Jonas, Regens
burg, Oskar-Komer-Str. 14 / 570, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1695. Povilaika Jonas, Nurtin
gen, Katharinstr. 38, ieško tėvų 
Vinco ir Uršulės Povilaikų, brolių 
Prano, Petro, Kazio, Vinco ir se
serų Uršulės, Albinos ir Marytės.

Lietuviai, gyveną Alt-Garge, Kr. 
Lūneburg, lietuvių stovykla, ieško 

giminjų ir pažįstamų
1696. Mok. Vilimaitė-Vaišvilienė 

Stasė, ieško brolių Igno, Česlovo 
ir Petro.

1697. Savickas Antanas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1698. Kontrimas Albertas, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1699. Tamoševičiūtė Juzė, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1700. Martynaitytė Marija, ieško 
tėvų ir pažįstamų.

1701. Vyšniauskaitė Aldona, 
ieško tėvų ir pažįstamų.

1702. Cholmakovas Aleksas, 
ieško žmonos Cholmakovienės Al
mos ir brolio Cholmakovo Vlado.

1703. Erlikienė Bronė, ieško se
sers Galėiūtės Onutės, Galėjaus 
Antano, Nausėdų šeimos ir pažį
stamu.

1704. Stanevičius Stasys, ieško 
Vaitkaus Albino, giminių ir pažį
stamų.

1705. Pefrikevičius Petras, ieško 
•sūnaus Petro ir dukters Eugenijos.

1706. MikelkeVičius Bronius, 
ieško tėvu, seserų ir brolių.

1707. Sakalas Jonas, ieško tėvų 
ir dėdės Sakalo Jono.

1708. Mikulskis Jonas, ieško 
kun. Pacevičiaus Boleslovo.

1709. Kriaučiūnas Balys, ’Bad 
Worishofen, ..Sebastianeum", Lit. 
Lager, ieško Černiauskaitės Biru
tės, Gražio Alfos, Pakšto Mykolo, 
Barasevičiaus Petro, Krivicko Sta
sio, Kibildžio Petro, Baruolioy Sta
sio ir kitu.

1710. Medelis Juozas, Ansbach, 
Hindenburg-Kaserne, ieško sūnaus 
Jus,tino, 1945 m. rugsėjo mėn. 
buv. Ansbache.

1711. Kiela M., gali sutelkti ži
nių apie Baltrušaitį su žmona ir 
Minkštimą. Rašyti: Wurzburg 7, 
Nordher-Kaseme. V Blw

1712. Bužauskienė Uršulė, Leben- 
stedt uber Braunschweig, Repp- 
ner 24, Lit. Lager, ieško vyro Bro
niaus ir Antanavičiaus Juozo su 
šeima.

1713. Vernerienė Janina, Ham
burg, Eilbeckerweg 45, ieško bro
lio Strodomskio Česlovo su šeima.

1714. Urbaitis Vincas, Wiesba
den, Gersdorff-Kaseme, Ieško *Ur- 
baičio Jono, gim. 1924 m.

1715. Tarosas Juozas, (16) Wies
baden, DP Camp, Lit. Lager, ieško 
Taroso Kosto, gim. 1914 m.

1716. Grybauskas Vytautas, (21) 
Lahde-Weser, Kreis Minden, Lit.

Lager 3, ieško svainių Urbono An
tano, Butėno Juozo, seserų Van
dos ir Filomenos Grybauskaičių.

1717. Guzevičiūtė St., Regens
burg, Frauen-Krankenhaus, ieško 
Burkausko Antano.

1718. Totilas Stasys, Kassel- 
Mattenberg, liet, stovykla, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1719. Bernatavičius Juozas, Kas- 
sel-Mattenberg, liet. stovykla, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1720. Bernikienė Ona, Neustadt 
(Holst.), U-Boot-Schule, Block 5, 
ieško brolio ir pažįstamų.

1721. Iršienė Olga, Neustadt 
(Holst.), U-Boot-Schule, ieško se
serų vyro, giminių ir pažįstamų.

1722. Sližys Stasys, ieško brolio 
Sližio Eugenijaus. Apie Stasį 
prašo teirautis šiuo adresu. J. 
Spurgis, (13a) Weiden, Lercher- 
feldstr. 11.

1723. Smitas Vincas, Hanau, liet, 
stovykla, ieško giminių ir pažįs
tamų.

1724. Augustinavičius Vincas, 
(14) Ravensburg, Marktstr. 57, ieš
ko Juozapavičiaus Vinco.

1725. PlAšinaitienė-Stelmokaitė 
Marcelė, Hanau, liet, stovykla, 
ieško tėvų Vinco ir Reginos, bro
lių Vytauto ir Juozo Stelmokų, 
sęserų Aldonos ir Lauros.

1726. Samuolis Vladas, Ham
burg-Neugraben, DP Camp 514 
(Fischbeck), ieško brolio dukters 
Eugenijos, giminių ir pažįstamų.

1727. Rapalavičius Antanas, per 
Burzdžių Juozą, gyv. Eichstatt, 
Leonrodpl. A 19, ieško brolio Pet
ro ir sesers Žiulpienės.

1728. Gauronskienė Rūta, Alten-
markt, Post Osterhofen, N.-Bayem, 
bei Josef Pettinger, ieško giminių 
ir pažįstamų. %

1729. Jablonskas Juozas, Hanau, 
ieško Poviliūno Liudo, Svirsko 
Juozo ir Petronio Valentino.

1730. Kybartas Edvartas, Hanau, 
ieško brolio Kybarto Jaroslavo ir 
svanio Viktoro ir sesers Navickų.

1731. Andrulis Stepas, Traun
stein, Hindenburg Stadt-Platz 21, 
ieško Kišono Vytauto, Račkauskie
nės Aldonos, Zubėnienės ir Špoko 
Vytauto.

1732. Endzaitienė Augustina, 
Hanau, ieško sesers Silerytės Ma- 
tildos, brolio Šilerio Jono ir sū
naus Endzaičio Prano, gim. 1925 m.

1733. Urbšienė Marija, Hanaut 
ieško vyro Jono ir sūnų Prano ir 
Gusavo Urbšų.

1734. Pranaltytė - Račkauskienė 
Teklė, Illertissen, Schwaben, Gast- 
haus zum Hirsch, ieško vyro 
Račkausko Juozo, brolio -Pranaičio 
Kazimiero, sūnėno Kurausko Al
girdo ir jo tėvų.

1735. Jasiūnas Augustinas, Ha
nau, ieško Vaclovo ir Marijos Ja- 
siūnų, Klimaičio Justino ir Baužos 
Jurgio.

1736. Gird Vainienė-Jatulytė Ma
rija, Hanau, ieško sūnėno Galvono 
Fausto Longino.

1737. Simokonienė Sofija, Hanau, 
lietuvių stovykla, ieško Ekerienės 
Barboros ir Večerskio Prano.

1738. Didžiūnaitienė Marija, 
Kreis Dieburg, Muna stovykla, 
ieško sūnaus Didžiūnaičio Vytauto.

1739. Volskienė Marija, Kreis 
Dieburg, Muna stovykla, ieško 
brolio Didžiūnaičio Vytauto.

1740. Ancerevičius Vladas, Mun
ster Muna b. Dieburg, ieško gimi
nių ir pažįstamų. /

1741. Budžiūnienė Magdalena, 
Munster Muna b. Dieburg, ieško 
Ditkaus Jono.

1742. Radzevičius Petras, Mun
ster Muna b. Dieburg, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1743. RimkeyiČius Jonas, Mun
ster Muna b.''Dieburg, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1744. Urbonienė Stasė, Mūnster 
Muna b. Dieburg, ieško brolio 
Juozelskio- Domo ir pažįstamų.

1745. Šamatauskas Vincas, Ro
senheim, Oberbayem, Lithuanian 
Camp, ieško tėvo Samatausko Jo

no, motinos ir draugo Bačinsko 
Alfonso.

1746. Cvirka M., Rosenheim, 
Ob.-Bayem, Lithuanian Camp, ieš
ko Jakubausko Vytauto.

1747. Kupris Augustinas, Rosen
heim, Ob.-Bayem, Lithuanian Camp, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1748. Kuprytė Tayda, Rosenheim, 
Ob.-Bayem, ieško Kimšo Broniaus.

1749. Siaurys Antanas, Hanau, lie
tuvių stovykla, ieško žmonos Siau- 
rienės Elenos, Kojelienės Marės Ir 
Lingies Margaritos.

Lietuviai, gyveną Seligenstadt bei 
Wflrzburg lietuvių stovykloje, 
ieško giminių ir pažįstamų

1750. Kruelskis Pijus, ieško žmo
nos Teresės, dukters Onos ir gi
minių bei pažįstamų.

1751. Barkauskas Jurgis, ieško 
žmonos Konstancijos ir dukters 
Elenos.

1752. Šniuolis Mečislovas, ieško 
brolio Sniuolio Prano.

1753. Jurgelevičius Petras, ieško 
jPranskevičiūtės Vladzės, Sermuk- 
šnytės Uršulės, Markausko Bro
niaus ir Kudzmaičio Vinco.

1754. Gelgotaitė Ona, ieško bro
lio Alfonso ir sesers Joanos.

1755. Kontauskas Povilas, ieško 
brolio Kontausko Petro.

1756. Barinauskai Antanas ir Ve
ronika (Bruožiūtė), ieško giminių 
ir pažįstamų.

1757. Čepaitis Vytautas, i^ško 
Čepaitienės Marijonos, Cepaitytės 
Salomėjos, Čepaičio Sigito ir pa
žįstamų.

1758. Zinkienė Marija, ieško se
serų: Poleskytės Antaninos ir Po- 
leskvtės Elenos.

1759. Marma Antanas, gyv. Celle, 
Hannover, Litauisches Lager, ieško 
brolio Petro ir pusbrolio Žukausko 
Mečio.

1760. Balickas Justinas, Ingol
stadt, I liet, stovykla, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1761. Jakulis Julius, Gottingen, 
Het. stovykla, ieško Šukio Rai
mundo ir Gedgaudo Eduardo.

1762. Petrauskas Pijus, Hanau, 
ieško Voverio Henriko.

1763. Kuraitis Algirdas, Hanau, 
ieško Kuraitytės Rozos, evakuotos 
iš Dancigo.

1764. Kovsas Steponas, Hanau, 
ieško žmonos Kovsienės-Kurcaitės 
Valės, dukters Marijos Lukrecijos, 
gim. 1939 m., ir sūnaus, gim. 1944 m.

1765. Gulbinas Juozas, Mann
heim, lietuvių stovykla, ieško Ma
jausko Jono.

1766. Garšvienė - Anisinavičiūtė 
Birutė, Mannheim, liet, stovykla, 
ieško Sipailaitės Juzefos.

1767. Lašmanovaitė-Radišauskie- 
nė Juzefą, Hanau, ieško tėvų Ser- 
giejaus ir Magdės ir sesers Stasės 
Lašmanovų ir Baltrušaitienės Veros.

1768. Sprindžiūnas Anicetas, 
Hanau, ieško brolio Sprindžiūno 
Algirdo ir pažįstamų.

1769. Dr. J. Leseckas ir Baraus
kas VI., Brand b. Aachen (Kabel- 
werk), b. Familie Lausberg, ieško 
motinos Barauskienės Pranciškos, 
sesers Rickevičienės Sofijos, Pa
kalniškienės Emilijos, Šilingienės 
Marijos, Paršeliūnienės Aldonos, 
dr. vet. gyd. Radvilos, stud. Le- 
secko Vinco ir kitų pažįstamų.

. 1770. Norkaitytė-Borisienė Irena, 
Hanau, liet, stovykla, ieško vyro, 
giminių ir pažįstamų.

1771. Dzenkaitytė Irena, Kirch- 
heim-Teck, Kreis Nurtingen, Wūrt- 
temberg, ieško Dzenkaičio Liudo, 
Dzenkaičio Vytauto, Karbausko 
Petro ir Babilienės Birutės.

1772. Valiulis Pranas, Hanau, 
ieško sūnaus Jurgio, brolio vaikų 
Juozo, Jono ir Henriko Valiulių.

1773. Burokas Alfonsas, Hanau, 
ieško Borusevičiaus Alekso.

1774. Alilionienė Marija, .Hanau, 
liet, stovykla, ieško vyro Alilionio 
Petro.

1775. Plaučiūnas Justinas, Hanau, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1776. Kokanauskas Viktoras, 
Waldlager b. Amsberg, ieško tėvų • 
Petro ir Onos Kokanauskų, brolių 
Benedikto ir Albino, sesers Stefos, 
svainio Daukšio Mečislovo su šei
ma ir pažįstamų.

1777. Simonaitienė Ona, Siedlung 
Allendorf, Kr. Marburg, ieško sūnų 
Simonaičių Jono, Andriaus ir Gus
tavo ir sesers Urbšienės Emilės.

1778. Tauzintproidienė Marytė, 
Allendorf, Kreis Marburg, ieško | 
vyro Tauzintproido Adolfo.

1779. Navickas Vladas, (13b)
Landshut, Lebūhlstr. 5, W. 24, ie"ško 
sūnų — Vlado, gim. 1924 m., ir 
Vytauto, gim. 1931 m. i

1780. Černiauskas Adolfas, P. t 
43-K. Polish Forces, B.A.O.R., ieško 
giminių ir pažįstamų.

1781. Nikolskis Jonas, Mūnchen, 
Litauischer Verband, Lamonstr. 21, 
ieško dukters Nikolskytės Eugeni
jos, paskt. metu gyv. Vienoje.

1782. Noreikaitė Konstancija, 
London W 8, Lithuanian Legation, 
19 Kensington Palace Gardens, 
ieško brolio Konstanto ir Petro.

1783. Kubilienė Ona, 277 Crown 
St., Glasgow, C. 5 Scotland, ieško 
Kurtinaitienės Marijonos, Burkitr— 
Broniaus, Venckaičio Juozo, Drau
gelio Vinco, giminių ir pažįstamų.

1784. Naujalytė Natalija, Wūrt- 
temberg - Ravensburg, Litauisches 
Komitee, ieško brolio Algirdo.

1785. Ūsas Albertas, Haffkrug, 
liet, stovykla, ieško artimųjų ir 
pažįstamų.

1786. Gražienė Stasė, Flensburg, 
„Timm-Kroger-Schule", Am Pferde- 
wasser 14, ieško vyro Gražio Al
fonso. buv. Liet. Batai. 256, ir bro
lio Žemrietos Eduardo, tarnavusio 
savisaugos daliniuose.

1787. Astramskas Stasys, (16), 
Wiesbaden, Gersdorffkaserne, ieško 
Astramskienėl-Jurkšaitytės Onos, 
Astramsko Juozo, Astramskienės 
Magdės, Laukaičių Antano ir Ago
tos ir Laukaičių Juozo ir Sofijos.

1788. Šlekys Liudvikas, Neumun
ster, Litauisches Komitee, Wittorf, 
Lindenstr. 6, ieško sūnaus Pijaus.'

1789. Vebęllūnas Kazys, Neu
munster, Litauisches Komitpe, Wit
torf, Lindenstr. 6, ieško sūnaus 
Jono.

1790. Čižaitė Jadvyga, Nūrtin- 
oen„ DP Camp 657, ieško brolio 
Čižo Aloyzo, gim. 1923 m.

1791. Petrauskas Julius, (16) 
Wiesbaden, DP Camp. Litauisches 
I aaer, ieško žmonos Petrauskienės 
Marijos su keturiais vaikais.

1792. Ilgūnas Vytautas, Allmėnd- 
feld bei Gernsheim a. Rh., ieško 
sesers Ilgūnaitės - Stgberskienės 
Anastazijos, svainio Stoberskio 
Zigmo, Stoberskaitės Violetos ir 
Stoberskio Raimundo.

1793. Sirvienė Stasė, Mūnchen, 
Luftwaffen-Kaseme, ieško vyro Šir
vio Jono.

1794. Žukauskai Albinas ir Ro
zalija, Blomberg, Kreis Detmold, 
Bruckstr. 3, Lit. Lager, ieško Žu
kauskų Leono, Konstancijos, Bro- 
naius ir Juozo, Vyšniausko Juozo 
su žmona Adele ir sūnum Vytu, 
Vyšniausko Jono su šeima ir Se- 
mėno Alfos su žmona Ona.

1795. Emertaitė M., (20), Rennin
gen 13, Kreis Soltau, ieško Emer- 
taitės Sofijos Almos, gim. 1922, 
Emerto Alfredo, gim. 1920, Emerto 
Aleksandro Vemoldo, gim. 1924 m.

1796. Vaičiūnai Julija ir Stasys, 
Greven bei Mūnster, Kaiserstr. 17, 
ieško Žilionio Petro su šeima, gi
minių ir pažįstamų.

1797. Valantinai Aleksandras ir 
Jonas, Lūbeck, Finkenstr. 1, ieško 
žmonų Vilhelminos ir Melanijos su 
vaikais.

1798. Paliulytė Aleksandra, Lū
beck, Finkenstr. 1, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1799. Misiūnas Stasys, Borghorst 
bei Mūnster, DP Camp, Litauisches 
Lager, iešok Banio Karolio su šei-
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1857. Šilininkas Kazys, Nordlin
gen, ieško brolio Juozo, giminių ir 
pažįstamų.

1858. Garolis Petras, Mūnchen, 
Lamontstr. 21, Litauischer Ver- 
band, ieško Garelio Algirdo, gim. 
1927 m.

1859. Fw. Pupšys Adomas, 81-G- 
411465 L U.S. P.W.E. 9728, Naples- 
Italy, ieško sesers Pupšytės Stefos, 
gim. 1925 m., ir brolio Pupšio Jo
no su šeima.

1860. Rusteikaitė - Pašakamienė 
Kazė, Augsburg-Hochfeld, Litaui
sches Lager, ieško Pašakamio Sil
vestro, Marijos ir pažįstamų.

1861. Verbicko Stasio, ieško gi
minės. Rašyti į Memmingeno Lie
tuvių Komitetą, Hirschgasse 1.

1862. Liūdžiūtė Bronė, Eichstatt, 
St. Walburg-Abtei, ieško giminių 
ir pažįstamų.

1863. Keraitė Frida, Dissau bei 
Lūbeck, Kr. Eutin, ieško sesers Be- 
kerienė Emos su vaikais (Jonu ir 
Helmutu).

1864. Gintilaitė-Šulcienė Elena, 
Augsburg-Hochfeld, ieško sesers 
Marijos ir svainio Stasio Kru
kauskų ir Milerienės jįlenos.

1865.. Matulaitis Bronius, Lūbeck, 
Finkenstr. 1, liet, stovykla, ieško 
Matulaičio Jono, Glinsko Miko, 
Vaičaičio Justo, Maskoliūno, Blo- 
žio Jono, Laukienės Anelės. -

1866. Jengelevičius Petras, Seli
genstadt bei Wurzburg, liet, sto
vykla, ieško Šermukšnio Alfonso, 
Šermukšnytės Uršulės, Pranskevi- 
čiūtės Vladės.

1867. Vidrinskas Juozas, Lūbeck, 
Messen-Kaseme, ieško sūnaus Vi- 
drinsko Prano, gim. 1934 m., gimi
nių ir pažįstamų.

1868. Juškienė Emilija, Hanau, 
liet, stovykla, ieško Slyvėno-Sly- 
vausko, Slyvenienės-Slyvauskienės 
Aleksandros ir vaikų Dalios ir Ra
mintos.

1869. Miliauskaitė Albina, Lū
beck, Messen-Kaseme, ieško Mi
liauskaitės Kastulės.

1870. Šakienė Cecilija, Haffkrug, 
Lahofstr. * 164, -Krs. Uityn, ieško 
vvfo Šakio Simo.

1871. Ramonas Tadas, Lūbeck, 
Meesen-Kaseme, ieško Ramono 
Juozo.

1872. Radzevičius Jonas, Lūbeck, 
Meesen-Kaseme, ieško giminių ir 
pažįstamų.

1873. Statkevičienė Vincė, Flens
burg, liet, stovykla, ieško vyro 
Statkevičiaus Juozo.

1874. Skardienė Ona, Traunstein, 
Klosterstr. 12, Kurhaus, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1875. Butrimas Balys, gyv. Lu
beck, Ziegelstrasse 28a, ieško Jo
no Dudėno ir pažįstamų.

1876. Juozas Stonkus, gyv. Lū
beck, Ziegelstrasse 28a, ieško gi
minių ir pažįstamų.

1877. Augaitis Simas, gyv. Augs
burg-Hochfeld, liet, stovykla, ieško 
brolių Jono ir Petro su šeimomis; 
Rutkauskų Vaclovo ir Prano su 
šeimomis ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

1878. ūsas Albertas, gyv. Haff- 
krųgo liet, stovykloje (Schleswig- 
Holstein), ieško artimųjų bei 
pažįstamų.

1879. Juozapaitienė Ona, gyv. 
Schwarzenbeck Lithuanian Camp 
7, b. Hamburg, ieško savo vyro 
Andriaus ir sūnaus Jono.

1880. Salatka Viktoras, gyv. 
Schwarzenbeck, Kr. Lauenburg, 
ieško sūnaus Česlovo, gim. 1926 m.

J 881. Stelmokaiiė Marcelė — 
Plušinaitienė, gyv. Hanau liet, sto
vykloje, ieško tėvų Vinco ir Re
ginos, seserų Aldonos ir Lauros 
ir brolių Vytauto ir Juozo.

1882. Goišeldas Stasys, gyv. 
Mūhldorf Lager II .Rūta“, ieško 
giminių ir pažįstamų.

• * *
1883. Kas žino apie Albiną But

vydą, kuris 1945 m. buvo Zeltweg 
Į (Verft) 12a, Steiermark-Ostihark,

1821. PEC Polmanas Antanas, 3 
Army 63 Traffie Reg. Bn. Rosen
heim O./B., arba adresas Ameri
koje: 627 Washington Ave Water
bury 21, Conn., USA, ieško brolio 
Polmano Antano.

1822. Dryža Eugenijus, Dillingen, 
Litauisches Lager, Bl. IV, ieško In- 
driulo Stepono, Ciuberkio Stasio 
ir giminių.

1823. Mališauskas Ciprijonas, La
ger Dragahn, Kreis Dannenberg 
(Elbe), ieško sūnaus Mališausko 
Jurgio.

1824. Kaminskas Bronius, Hanau 
a. M., ieško brolio Boleslovo, buv. 
Berlyne, Kaminskienės Magdutėsir 
Laurinavičiutės Elenos.

1825. Škotijos lietuvis Bancevi- 
čius P., 7 Johnstr. Bellshill, Lanark
shire, Scotland, ieško Skorulienės 
su sūnumis Stasio ir Aleksandru. 
Žinantieji prašomi pranešti advok. 
Edv. Sudikui, (24) Neumūnster 
(Wittorf), Schulstr. 2, bei H. Schro
der.

1826. Cijūnėlis Jonas, Regens
burg. Ganghofersiedlung, Karl-La- 
force-Platz 1, ieško sūnaus Jono 
Vytauto, gim. 1926 m.

1827. Gineikienė Anelė, Reutlin
gen, Jugendherberge bei Ansbach- 
bau, ieško giminių ir pažįstamų.

1828. Titlius Andrius, gyv. Alf- 
steat, Post Elbersdorf, (23) Kreis 
Bremersvorde, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1829. Šilininkas Kazys, Nordlin
gen. Litauisches Lager, ieško bro
lio Juozo, giminių ir pažįstamų.

1830. Račiūnas Ignas, Seligen
stadt b. Wurzburg, Litauisches La
ger, ieško brolio Račiūno Zigmo.

1831. Lazdauskas Pranas,Schwein
furt, Th.-Fischerplatz 8 — 5, Lit. La
ger, ieško brolio Lazdausko Bro
niaus.

1832. Raiby s Jonas, Mūnchen- 
Freimann, SS-Kaseme, DP Center, 
ieško brolio Raibio ir dėdės’Rai
bio Antano.

1833. Jankus Vytautas, Braun
schweig, Rosalienkaseme, Lit. La- 
aer, ieško inž. Silvestravičiaus 
Aleksandro, gyd. Stropaus Algirdo, 
Lipčiaus Stasio ir Stankaus Stasio.

1844. Lukoševičius Jonas, Neu
mūnster, Endorfenstr., Litauisches 
Lager, ieško sūnaus Lukoševičiaus 
Jono, Juozo ir Jono Kalvaičių.

1845. Šibilskis Mykolas, Ham
burg Rahsted Holdigtbaum, Li- 
Lauisches Lager, ieško brolio Ši- 
bilskio Jono, Mickeliūno Jono, Sto
nio Juliaus ir Stonienės Katrės.

Paieškojimai iš (23) Gross Hesepe 
Camp, Kreis Meppen/Ems

1846. Visockis Antanas, ieško 
brolio Visockio Kazio ir svainio 
Juraškos Povilo.

1847. Totoraitis Juozas, ieško Da- 
mušio Prano su šeima.

1848. Griškaitienė Monika, ieško
Juozo ir Jono Klimašauskų su šei
momis ir Jono ir Izidoriaus Griš- 
kaičių su šeimomis. <

1849. Kalinauskaitė Aleksandra, 
ieško senelių Jono ir Marijonos 
Klimašauskų.

1850. Rimkus Kazys, ieško sū
naus Rimkaus Juozo ir jo draugų 
Rudaičio Vlado, Neverausko Juozo 
ir Vaičaičio Antano.

1851. Povilaitis Andrius, ieško 
sūnų Augusto ir Jurgio Polivaičių.

1852. Tunikaitienė Morta, ieško 
vvro Tunikaičio Jurigo ir Franko 
Gustavo.

1853. Orentienė Ona, ieško duk
ters Endrukaitienes Elzbietos.

1854. Mikšys Stasys, 6821 South 
Talman Ave, Chicago 29, Illinois, 
ieško aiminių Antano, Adomo, Vin
co ir Emilijos Junčių. Pranešti M. 
Tunikaitienei.

1855. K. Wover, 6958 So. Meplew 
cod Ave, Chicago 29, Ill., USA., 
ieško brolio Juozo ir'motinos. Pra
nešti M. Tunikaitienei, Gr. Hesepe, 
Krefs Meopen/Ems.

1856. livčinas Juozas, Neumūn
ster (Holstein), Endorf Lager, ieško 
Livčino Stasio. Medelio Juozo ir 
Ulinskiedė Barboros. 

ma, Bagdonienės Genės su šeima, 
Žemaitytės Birutės, kun. Taraške
vičiaus Antano ir Kondrato Vlado.

1800. Veter, techn. Adomavičius 
Vincas, Regensburg, Gangshofer, 
Okar-Kdmer-Str. 19, ieško žmonos 
Adomavičienės Vandos ir sūnaus 
Arvydo.

1801. Niaura Anicetas, (24), Lu
beck, Ziegelstr. 28a, Lithuanian 
Camp „Gražina", ieško inž. Šukio 
Vytauto, veter. Liųlevičiaus Jono, 
mokyt. Putrimaitės Angelės, mo
kyt. Mikalajūno Antano, kun. dek. 
Mikelinsko Kazimiero, Gražio Al
fonso ir Vlado, Jhzėųaitės Otilijos 
ir sesers Sumanienės Veronikos, 
stud. Šukio Kazimiero ir studentų 
Dilių Alberto ir Algirdo.

1802. Balsevičienė Liucija, Hanau, 
liet, stovykla, ieško Šukio Kazio, 
Trušinsko Antano ir sesers._Mag- 
dutės.

1803. Amerikos lietuvis Gailius 
Jonas, Consulat of Lithuania, 20 
Lašale stret, New York 3, 131/42, 
ieško tėvo giminių Gailiaus Anta
no su šeima ir Šilčiais Petro ir 
Juozą su šeimomis, kil. iš Vlakių 
valse. Pranešti Narmantienei Sofi
jai, Mannheim, Litauisches Lager.

1804. Jonynas Antanas, Ansbach, 
Hindenburg-Kaseme, liet, stovykla, 
ieško giminių bei pažįstamų.

1805. Aukštiejus Bronius, Ans
bach, Hindenburg-Kaseme, liet, 
stovykla, ieško brolio Aukštiejaus 
Vaclovo.

1806. Adomavičius Kazys, (21) 
Meerbeck b. Stadthagen, Litauisch. 
Lager, ieško Adomaičio Povilo, 
gim. 1925 nu

1807. Stankevičius-S tankus, A. 
Viktoras, Ansbach, Hindenburg-Ka- 
se'me, Lit. Lager, ieško Balevičiaus 
Stasio, Grinčaitės Jadvygos. Pran- 
ckevičiaus Gedimino ir kitų pažį
stamų.

1808. Bindkaitė Ona, Seligenstadt 
b. Wurzburg, ieško tėvų Leono ir 
Konstancijos Bindokų, brolių Jo
nuko ir Liudo. /

1809. Cėsna Petras, ieško žmonos 
Cėsnienės Urtės ir dukters Čėsnai- 
ts Emos. Pranešti šiuo adresu: E. 
Markvardas, H. 85, Trobelsdorf b. 
Bamberg.

1810. Cicėnas Karolis, Unterlen- 
ninge/Teck, Kreis Nūrtingen, Alb- 
str. 6. ieško Pabedinsko Antano, 
Grižo Povilo, Matučio Martyno, gi
minių ir pažįstamų.

1811. Balnius Vytautas, (24) Lū- 
beck, Breitestr. 2, ieško tėvų Pe
tro ir Juzės Balnių, brolių Zigmo, 
Juozo ir Justino ir giminių bei 
pažįstamų.

1612. Žagrakalytė Valė, Wiesba
den, Jahnstr. 25, ieško brolio Juo
zo. sesers Kazės, Žironienės Euge
nijos, Baukienės Viktorijos, Marti- 
nonyčių Olgos ir Leonardos ir Mi
sevičienės Irenos.

1813. Sirtautas Jonas, Augsburg- 
Hochfeld. liet, stovykla, ieško Svai
niu Veselkos Vacio, Kaminsko Sa- 
vyero ir giminių bei pažįstamų.

1814. Pudlaųskas Jonas, Augs
burg-Hochfeld, liet, stovykla, ieško 
žmonos Pudlauskienės Emilijos ir 
kitu artimųjų bei pažįstamų.

1815. Gasneras Julius, Augsburg- 
Hochfeld, Litauisches Lager, ieško 
sūnaus Gaspero Emilijaus, gim. 
1921 m.

1816. Veršelis Jonas, Markt Gra
finą b. Mūnchen, Lithuanian DP 
Camp, ieško sūnaus stud. Veršelio 
Vytauto ir Grvnomio Jono.

1817. Raškuvienė Rūta, Augs- 
burg-Kaoellenschule, ieško dukters 
Salomėjos ir aiminių.

1818 K»71Auskas Motiejus, Mann- 
heim-Waldhof. Heimbuchenweg 16, 
ieško oiminiu ir pažįstamu.

1819. Miliauskas Ignas, Kr. Ha- 
meln. Hannover-Land (20), Brūn- 
nighausen Lager, ieško giminių 'ir 
pažįstamų.

1820. Levušienė Anelė, Kr. Ha- 
meln, Hannover-Land (20), Dbrf 
Brūnnighausen, ieško sūnaus Le- 
vušio Jono ir brolio Sulaičio Domo.

prašau pranešti Lietuvių Komite
tui Puidoje. . • • ♦

1884. Večerskienė Elena, gyv. 
Bamberg DP Camp 6, Soloki- 
strasse, liet, stovyla, ieško savo 
vyro Juozo.

1885. Nenortas Juozas, gyv. 
Bamberg, Moosstrasse 121, liet, 
stovykla, ieško sūnaus Valentino 
ir pažįstamų.

1886. Vasiljevienė Aleksandra, 
gyv. Bamberg, Kunigundendamm 
56, ieško Kirtenių Tamaros, Juozo 
ir Jono.

1887. Daubaris Jonas, gyv. Bam
berg, Kunigundendamm 56, ieško 
brolių Vinco ir Andriaus.

1888. Varkalis Adolfas, gyv. 
Borghorst (Westf.) Adelherrstr. 2, 
ieško žmonos Varkalienės-Maniu- 
kaitės su dukromis Danute ir Zita.

♦ ♦ ♦
1889. Satkevičius Edvardas, ieš

komas Anglijoje gyvenančių jo 
giminaičių. Kreiptis skubiai šiuo 
adresu: Lietuvos Raudonasis Kry
žius, (24) Buxtehude, Harburger- 
strasse 17.

Lietuviai, gyveną Kassel-Ober- 
zwehren, Maltenberglager, ieško 

giminių ir pažįstamų
1890. Abraiiis Juozas, ieško 

žmonos Abraitienės Albinos ir 
Kulboko Stasio.

1891. Kasparavičius Andrius, 
ieško tėvų giminių ir pažįstamų.

1892. Šidlauskas Stasys, ieško 
tėvų ir dėdės Šidlausko Petro.
,1893. Mikalonis Jurgis, ieško 

Prabulio Vinco ir pažįstamų.
1894. Švabas Kazys, ieško tėvų, 

brolų ir pažįstamų.
1895. Venskus Kazys, ieško tėvų, 

brolio, giminių ir pažįstamų.
• • • •

1896. Bankauskaš Česlovas, gyv. 
Flensburg (Schleswig), Timm-Kro- 
gerschule am Pferdewasser, ieško 
artimų ir pažįstamų.

1897. Dailidė Justinas, gyv. Kas- 
sel-Oberzwehren, Mattenberglager, 
ieško Tamulionytės Marytės, 1944 
m. lankiusios Mokytojų Seminariją 
Trakuose.

Anglijoj gyveną lietuviai ir D. Bri
tanijos lietuvių ir Romos Kata
likų Darbinikų Sąjungos saVait- 
raštis „Išeivių Draugas“ prašo 

atsiliepti lietuvius:
1898. Marcinkevičiūtė Birutė 

(Rithard) kilusi iš Gražiškių vals
čiaus, ieško Jono ir Vinco La
pinskų ir kitų giminių bei pažįętar 
mų. Atsiliepti: 231, St. Junction 
Str. Edinburgh 6, Scotl.

1899. Mikalauskas Mykolas, kilęs 
iš Trilaukio km., ir Ona Mika
lauskienė (Urbonavičiūtė) kilusi iš 
Eglupio km. Pajavonių valsčiaus, 
ieško giminių ir pažįstamų.

1900. Atsiliepti šiuo adresu Mi
kolas Mikalauskas 102, Main street 
Bellshill, Lanarkshir Scotland.

1901. Gutauskienė Ona (Gun- 
toriutė) gyv. 7 Glenmore Avennue 
Motherwell Road, Bellshill, La
narkshir Scotland, kilusi iš Paja
vonių valsčiaus Vilkaviškio apskr., 
ieško dukters Venslovienės ir se
sers Magdei Šeštokienės.

1902. Jakubauskas Vincas, kilęs 
iš Šukių km. Lankeliškių valsčiaus, 
ieško giminių ir pažįstamų. Atsi
liepti: Mr. W. Jakubauskas, 21, 
Anglesea St. Bethnal Green Lon
don E. 1. England.

1903. „Išeivių Draugui“ prašoma 
suteikti žinių apie likimą buvusių 
Vilniaus Universiteto studentų 
Bružaitės Stasės ir Budniko Al
berto, taip pat prašoma atsiliepti 
Sakalauskienę Teofilę, kilusią iš 
Gustaičių km.

1904. Prenskenė-Šperbelytė Ju
zė, gyv. Almendfeldo stovykloje,

Kr.'Gr. Hessen, ieško tėvų ir bro
lio.

1905. Gaižauskienė Teresė, gyv. 
Kaiserslautern UNRRA, Baltisches 
Lager, ieško vyro Kčsto.

1906. Žemaitenė Irena, gyv. 
Hamburg, Fischbeck - Neugraben- 
lager, ieško Kazavičiaus Zigmo ir 
Rodzensko Mečislovo.

1907. Lukoševičius Jurgis, gyv. 
Neumūnster, Ehendorfstr., Litaui
sches Lager, ieško žmonos Onos 
Lukoševičienės ir vaikų Marytės, 
Algirdo ir Juozo ir giminių bei pa
žįstamų.

1908. Stalamševičiūtė Genovaitė, . 
gyv. Wiesbaden, Gersdorffkaseme. 1 
Lit. Lager, ieško Augustaičio An
tano ir Lukoševičiūtė Joanos.

1909. Drobavičienė Jadvyga, 
gail. sesuo, gyv. Regensburg, Karl 
Laforce-Platz 12, ieško vyro Jono.

1910. Babys Jurgis, gyv. Lehrte
ūb. Hannover, Lit. Lager „Chur
chill", ieško Mikūnaitės Monikos, 
paskutiniu metu dirbusios Barten- 
stein (Ostpr.), Textilfabrik Karl- 
strasse. ' .

1911. Veraitytė Janė, gyv. Lands
hut, Lehbūhlstrasse 5, ieško Pra- 
sausko Kęstučio.

1912. Bieliauskaitė Konstancija, 
gyv. Berlin SW 11, Grossbeeren- 
strasse 92, ieško Jono ir Izabelės 
Steponaičių, Juzės Liaukiutės, 
Liaukaus Antano, Kriaučialiūnai- 
tės Salomėjoj ir Jono Statkevi
čiaus.

1913. Miliauskas Kazys, gyv. Lū
beck, Schūtzenstr. 24, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

1914. Poškai Bronė ir Kazys, 
gyv. Hamburg-Neugraben, Litaui
sches Lager Fischbeck, DP Camp 
514, ieško Bronės Poškūtės, Juzės 
Poškūtės — Bružienės ir Vinco 
Balcerio.

1915. Tumaitienė Marta, gyv. 
Hamburg-Neugraben, Litauisches 
Lager Fischbeck, ieško vyro Jono 
Tumaičio.

1916. Metienė Elena, gyv. Ham- 
burg-Neugrabfen, Litauisches La
ger, ieško vyro Otto Meto ir bro
lių Juozo ir Alberto Ludvinauskų.

1917. Kasiulaitytė - Ribkevičienė 
Stasė, gyv. Hamburg-Neugraben, 
Litauisches Lager, DP Camp 514, 
ieško JSačinskaitės - Čečkevičienės 
Onos, Albino ir Michalinos Naru
ševičių, Marijonos ir Motiejaus 
Bruožų.

1918. Šiaučiūnas Stasys, gyv. 
Borghorst (Westf.), Sub.-Area E 51 
via Munster, ieško brolio Jpno ir 
giminių^

, 1919." Jonaitis Adolfas, gyv. 
Borghorst (Westf.), Sub.-Area E 51, 
via Munster, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1920. Zalenūga Bronius, gyv. 
Borghorst (Westf.), Sub-Area 56, 
via Mūnster, ieško giminių ir pa
žįstamų.

1921. Petronis Balsys, Borghorst 
(Westf.), Sub-Area -56, via Mun
ster, ieško Požėlos Antano.

1922. Pocienė Ieva, gyv. Weh- 
nan b. Oldenburg, ieško brolių 
Sakalauskų Kęstučio ir Algirdo.

1923. Černiauskas Bronius irKe- 
mežys Juozas, gyv. Borghorst, 
Sub.-Area F 56, ieško giminių ir 
pažįstamų.

1924. Lukoševičius Jurgis, gyv. 
Neumūnster, Ehendorferstrasse, Li
tauisches Lager, ieško Kurtinio, 
Valaičių, Kaptainių, kurie pasku
tiniu metu gyveno Stenkendorf 
dvare Kr. Rosenberg.

1925. Musteikis Vytautas, gim.
1922 m. Amerikoje, paskutiniu me
tu gyv. Greifswalde, prašomas at
siliepti arba žinantieji apie jį 
pranešti „Žiburių" administracijai.

1926. Liaudanskas Povilas, •gyv. 
Nordheim (Hannover), Camp B, 
ieško Pauliuko Stepono, Liaudinskų 
šeimos, giminių ir pažįstamų.

1927. Žebraitis Albinas, gyv. 
Uraguajuje, ieško brolio Vinco 
Žebraičio, kilusio iš Vilkaviškio 
apskr. Kreiptis į Liet. Raud. Kry
žių, Stade - Buxtehude, Harbur- 
gerstrasse 17.
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