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Koi jaunas, o broli, sėk pasėlio grudus 
Ir dirvos ne'pleiski! Tuomet, kada jausi 
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau 

susnūdus, 
Vėlu juk prie darbo: nesėsi, nepjausi.

Vincas Kudirka
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J. Daugėla

Visuomeninio darbo bare
Per pustrečios dešimties laisvo 

gyvenimo metų lietuvių tauta su
kūrė palyginamai labai daug me
džiaginių ir dvasinių vertybių. 
Šiandien net nesuprantama, iš kur 
ji visam tam sėmėsi tiek energijos. 
Atsakymas tėra vienas: nepalau
žiamas ir nenuilstamas visų tautie
čių darbas ir milžiniška tautos 
kūrybinė energija, kurios ir ne Vi
sai palankios darbo sąlygos nepa
jėgė sumažinti.

Visus mūsų tautos sukurtus tur
tus pavertus darbo vienetais ir 
juos susumavus, gausis milžiniška 
suma, kuri ir yra mūsų gyvy
bingumo įrodymas ir pagrindinis 
kapitalas, kurio procentais mes 
šiandien gyvename ir remiame 
savo laisvės šauksmą.

Nepriklausomoj Lietuvoj į visuo
meninį darbą buvo įsijungę veik 
visi inteligentai, dalyvaudami išti
soje eilėje visuomeninių organi
zacijų; sunku jas visas greitomis 
suskaičiuoti bei suminėti asmenis, 
kurie su dideliu pasišventimu nešė 
jų vadovavimo naštą, nors darbo 
sąlygos gal ne visada buvo geros.

Su džiaugsmu tenka konstatuoti, 
kad visuomeninio darbo tradicijos 
yra tęsiamos ir ištrėmime. Dau
gelis mūsų visuomenininkų ir ištrė
mime nenuleido rankų, bet dar 
su didesniu aktyvumu prisitaikė 
prie pakitėjusių sąlygų.

Visa tremtinių bendruomenės 
organizacija remiasi tik visuo
menine veikla. Ir švietimo darbas, 
kurį savam krašte tvarkė valdžios 
įstaigos, šiandien pasigėrėtinai tę
siamas visuomeninio darbo pagrin
dais.

Visuomeninio darbo pasisekimas

Nidos moterys skalbiasi*"

daugiausia priklauso nuo mokėjimo 
nutolti nuo savo asmens reikalų 
ir nuo to, kiek paaukojama laiko 
ir jėgų bendriems reikalams. 
Turint galvoj, kad už visuomeninį 
darbą materiališkai neatlyginama, 
tai tikro visuomenininko veikla 
tegali būti paremta tauriu idealiz
mu. Visuomeninio darbo rezultatai 
dažnai pasirodo ne staiga, o tik 
po ilgesnės metų eilės, todėl 
visuomenininkui lieka vienintelis 
moralinis atlyginimas matyti nau
dą, kurią jo triūsas atnešė tautai 
ar valstybei.

Svarbiausia sąlyga visuomeniniam 
darbui yra pozityvus ir aktingas 
visos visuomenės nusiteikimas. Šio 
pozityvumo dažniausiai ir pasi
gendama. Jo trūko laisvame mūsų 
tautos gyvenime, jo trūksta didele 
dalim ir tremtinių bendruomenėje. 
Labai dažnai naujos mintys susi
laukia arba didelio bendruomenės 
skepticizmo, arba kartais net ir 
pasipriešinimo. Galima būtų sumi
nėti ištisą eilę Lietuvos visuo
meninių organizacijų, kurių darbo 
pradžią visuomenė priėmė labai 
šaltai, tačiau kelių pasišventėlių 
atkaklumu jų darbas buvo tęsiamas 
ir vėliau atnešė daug naudos. 
Visuomenės abejingumą galima 
pastebėti ir tremtinių bendruome
nės gyvenime. Pas mus dauguma 
yra linkę kritikuoti dirbančiuosius 
arba pasyviai viską sekti, o ma
žai yra norinčių aktyviai paremti 
visuomeninę veiklą.

Neretai tremtinių kolonijų gy
venime parodoma daug aktyvumo 
ir susidomėjimo, kol išrenkama 
kurios nors organizacijos vado
vybė, bet vėliau belieka tik kri

tika, kartais įgaunanti net piktoką 
formą.

Į visuomeninį darbą paprastai 
įsijungia asmens, turį skirtingą 

galvojimo būdą ir įvairius poli
tinius įsitikinimus. Pasiekti ben
dradarbiavimui, kuris reikalingas 
visuomeniniam darbui, yra ypa
tingai svarbu, kad bendradarbiai 
mokėtų pagerbti vieni kitų įsitikini
mus ir bendrąjį tikslą pastatyti 
aukščiau savo grupinių ar politinių 
įsitikinimų.

Ne paslaptis, kad atskiros poli
tinės grupės visada nori turėti 
didesnę ar mažesnę savo įtaką į 
visuomenines organizacijas. Tai 
nėra smerktina, nes tai natūralus 
kovingumo padarinys. Tačiau ta 
kova turi būti vedama kultūrin
gumo ribose. Visuomeniniame dar
be, kuris skiriamas tautos labui, 
turi' būti sklandus sugyvenimas. 
Čia privalo būti parenkami asmens, 
kurie turi davinių tam darbui va
dovauti, o ne bazuotis siaurais 
sroviniais interesais.

Skaudu, kai prieš vieno ar kito 
vadovaujamo organo rinkimus yra 
paleidžiamos šmeižtų ir prasimany
mų tirados, siekiančios sumažinti 
ieno ar kito kandidato populiarumą. 

Daroma atranka žmonių, žiūrint vien 
jų priklausomumo politinei grupei, 
o visai nevertinamas jų darbas. 
Be abejo, tokie reiškiniai užnuodi
ja darbo nuotaiką, žudo visuo
menininko energiją ir rodo ne

I priaugimą demokratiniam gyveni
mui.

Dar skaudžiau stebėti, kad ir kai 
kuriose mūsų jaunimo visuomeni
nėse organizacijose, turinčiose 
tarptautinį apolitinį pobūdį, neran
dama sutarimo, ir skaldomas dar
bas vien dėl atskirų asmenų skir
tingo politinio nusistatymo. Toks 
reiškinys ne tik trukdo darbą, bet 
ir kenkia pačios organizacijos 
orumui. Tai vyksta vien dėl to, 
kad laužomi visuomeninio darbo 
pagrindai: einant į visuomeninį 
darbą reikia palikti už durų savo 
grupinius ar partinius interesus ir 
dirbti ranka rankon su visais, 
kurie nuoširdžiai aukojasi šios 
organizacijos idealams ir su atsi
davimu jai dirba.
Neužmirštinas visuomeniniame dar
be bendruomenės narių drausmin
gumas ir mokėjimas savo nuomonę 
viešai ir deramu laiku pareikšti. 
Užkulisinė veikla ir slaptos intri
gos yra dideli visuomeninio darbo 
nuodai.

Reikia laukti, kad tremtiniu 
bendruomenės nariai, įsisąmoninę 
visuomeninio darbo dėsnius ir 
demokratijos principus, parodys 
daugiau iniciatyvos ir aktingumo 
įvairiose visuomeninio darbo sri
tyse.
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Inž. arch. V. Svipas

Žvilgsnis i architektūros praeiti Lietuvoje 
c *

(Tęsinys)

Sv. Petro ir Povilo bažnyčią 
pastatė architektas Giovanni Zaor, 
palyginti, per trumpą laiką: pradė
jo 1668 m., baigė 1676 m. Nepa
prastai turtingi, tikrai barokinės 
dvasios ir karališko masto, lip- 
dybiniai bažnyčios vidaus darbai 
užtruko dar septynerius metus. 
Kiek šios bažnyčios, pakartojusios 
II Gesu erdvės schemą, išorė yra 
kukli, tiek jos vidus yra puošnus. 
Ypačiai vidaus puošyboje domi
nuojanti lipdyba, savo gausa, 
plastika bei dinamika, o taip pat 
ir temų universalumu; siekia ba
rokinės išraiškos ribų.

Skulptorius Peretti, išpuošęs šv. 
Kazimiero koplyčią, surado šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios, grei
čiausia pačiam Mykolui Pacui 
dalyvaujant nustatytai, milžiniškai 
puošybos programai raiškią, baro
kinę meno formą. Nežiūrint dide
lio kiekio įvairių skulptūrinių 
scenų bei pavienių figūrų (2000 
žmogiško pavidalo figūrų), jam 
pavyko šia grandiozinę, barokiško 
gyvenimo jausmu persunktą deko
raciją išlaikyti vieningos idėjos 
valdžioje ir sąskambyje su archi
tektūros lineamentu. Pastarasis 
čia nenustelbtas, dekoracija patal
pinta daugiausia laisvuose plotuo
se, ypačiai koplyčiose, sudaran
čiose tam tikras tapybiškumo 
oazes. Šios bažnyčios skulptūrinis 
ansamblis pralenkė viską, kas 
šioje srityje baroko epochos buvo 
sukurta ne tik Lietuvoje, bet ir 
Lenkijoje28).

Sekantis po Vilniaus miestas, 
kuriame barokas paliko gražių 
paminklų, yra Kaunas. Iš Kauno 
bažnyčių, kurios dabar turi baro
kinį pavidalą, pirmiausia tenka 
paminėti Karmelitų bažnyčią, da
bartinį savo rūbą įgavusią 1685 m. 
Iš plano ji turi šiek tiek panašu
mo su II Gesu. Bažnyčios išorė 
pasižymi geromis proporcijomis, 
saikingais, ramiais ir rimtais ar
chitektūriniais skaidmenimis.Viduje 
dominuoja klasiškos formos. Ben
drai, ši bažnyčia gražiai atstovau
ja italų barokui. Tenka apgailes
tauti, kad aplinkinės profaninės 
statybos, daugumoje nevykusių 
pastatų, ji yra nustelbta. Karmeli
tų bažnyčia pastatyta 1685 m. vi
sai už Kauno ribų. Tik miestą iš
plėtus, ji atsidūrė mieste. Senojo 
Kauno barokiniai pastatai dau
giausia koncentruojasi senamiesty,

w) Ibidem.

Ben. Rutkunas

POETO MEILĖ
Tavin purvą drėbė, dygiais žodžiai' žeidė, 
kančioje virpėjai žemėn priplakta — 
o man aureole spindi tavo veidas, 
trykšta nekaltybe iškilni kakta.

Sunkios miglos gulė, šiaurūs vėjai pūtė, 
draikė vainikuotas juozganas kasas, 
rovė iš darželio žalialapę rūtą — 
tu švietei, nuskaistus da ngiška šviesa

Ei, šalin, nykštukai, dvasios juodos, žemos, — 
mūs galinga meilė it kalnų uola!
Iš jos rožiaspurgės džiaugsmo aušros gema, 
kurti ir gyventi žiebiasi va lia.

Tokia didi laimė su tavim keliauti, 
siela susirišus per dienų audras, 
ir nukelt į žemę vaivorinį skliautą, 
meilėj nemarumą ir sparnus surast!

Rotušės aikštės ribose ir netoli 
jos.

Jėzuitų, bažnyčia čia pradėta 
statyti 1666 m. Statyba ilgai užtru
ko, ir tik 1722 m. bažnyčia buvo 
pašventinta. Bokštai baigti statyti 
tik po 3 metų. Patalpinta prie 
aikštės, kuri seniau turėjusi dau
giau barokinių pastatų, jėzuitų 
bažnyčia prisideda prie tos aikštės 
barokinio veido suformavimo. Baž
nyčios gana aukštų, lieknų pro
porcijų bokštų architektūra turi 

Ged. Orento nuotr.Žemės ūkio rūmai Kaune

aiškaus giminingumo su vilnietiš-I 
kuoju baroku. Ši bažnyčia daug 
nuątojo savo charakteringų savy
bių, paaukštinus jėzuitų gimnazi
jos rūmus.

Rotušė, urbanistiniu požiūriu 
labai vykusiai patalpinta aikštėje, 
dominuoja tai aikštei. Šio pastato 
statybos istorija yra ilga. Toje 
vietoje 1562 m. buvo baigta sta
tyti rotušė, kurią statyti buvo nu
tarta prieš 20 metų. Nėra žinių, 
iš kurių būtų galima nustatyti jos 
tuometinį pavidalą. Baroko for
mas ji įgavo tik 1638 m., kada ją 

perstatė vaivada Stanislovas Rad
vila. Dabartinį savo gražųjį rūbą 
Kauno Baltoji Gulbė įgavo 1771 
m., kada ją, pačiam Didžiajam 
Kunigaikščiui Stanislovui Augus
tui paremiant, miestas perstatė 
paskutinį kartą.

Šis vėlybojo baroko formomis 
turtingai aprūpintas pastatas savo 
gracingumu ir tapybiškumu, ypa
čiai bokštai, neturi sau lygaus vi
same Kaune. Gal sulauksime lai
ko, kada vėl, kaip kadaise, jį puoš 
Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių 
stovylos, kurias savo laiku pa
šalino rusų valdžia.

Tenka apgailestauti, kad pats 
didžiausias ir svarbiausias Kauno 
barokinis paminklas taip nukentė
jo dėl blogo užlaikymo. Dėl nevy
kusio remonto ypačiai yra nu
kentėjusios pastato išorės deta
lių plonybės. Taip pat ir vidaus 
patalpos nuo daugelio perdirbinė
jimų taip nevykusiai suskaldytos, 
kad visai nebeatitinka pastato 

išorinės išvaizdos ir jo paskirties. 
Kaunas per daug yra išaugęs, kad 
rotušėje galėtų tilpti visos komu
nalinės įstaigos. Bet joks kitas 
naujas pastatas neturės tiek ryšių 
su miesto ir krašto praeitimi, kiek 
jų turi senoji rotušė, todėl ji tu
rėtų likti reprezentacine rotuše. 
Tam tikslui reikėtų ją tinkamai 
atremontuoti iš lauko ir vidaus 
bei atitinkamai sutvarkyti visą 
skverą. Kartu, kaip Kauno miesto 
urbanisto dipl. inž. A. Prapuolenio 
buvo sumanyta, vertėtų išvalyti 
nuo lūšnų visą senąjį, istorinį 
Kauną prie mūsų abiejų didžiųjų 
upių santakos.

1 Taip pat prie rotušės aikštės 
yra išlikęs dar vienas senas ba
roko laikotarpio pastatas, tai bu
vusioji Lietuvos kanclerio Kristuk 
po Paco rezidencija, dabar Mai
ronio muziejus, statytas XVIII 
šimtmetyje. Už šio kuklaus, iš 
aikštės turinčio nedidelį barokinį 
pinijoną, pastato buvęs gražus ba
rokinis sodas su vandens fonta
nais, gal ir stovylomis, kurio da
bar nebeliko nė pėdsako.

Šv. Trejybės bažnyčios kieme 
stovi dar vienas mūrinis pastatas 
su barokiniu pinijonu, kurio apa
čia primena renesansą, kai tuo tar
pu jo viršus turi aiškias vėlybojo 
baroko formas. Panašiai, kdip vil- 
nietiškame vėlybame baroke, ir 
šiame pinijone tendencija kilti į 
viršų išreikšta jo nepaprastu 
aukščiu, kas duoda pagrindo kal-

I bėti apie gotikizuojantį baroką.

Kauno baroko apžvalga, žinoma, 
nėra išsami. Visose Kauno baž
nyčiose barokas paliko daugiau 
ar mažiau pėdsakų. Pvz., altoriai 
perdėm barokiniai; jų tarpe ga
lima rasti labai puošnių, su me
niško darbo* stovylomis ir kito
kiais piaustiniais. Čia buvo steng
tasi apibūdinti pačius svarbiuosius 
Kauno baroko bruožus.

Ypatingo dėmesio Kauno erd
vėje yra vertas Pažaislio vienuo
lynas, sudarąs puikų paminklą ne 
tik baroko menui, bet ir jo staty- 
dintojui Lietuvos kancleriui "Kris
tupui Zigmantui Pacui. Šis, Peru- 
džijoje mokslus ėjęs, Lietuvos 
valstybės vyras, su savo žmona, 
gim. groviene de Mailly Lascaris, 
sumanė įkurti Lietuvoje vienuolyną, 
Montis Coronae (Italijoje) matyto 
vienuolyno pavyzdžiu. Vienuoly
nas buvo skirtas 12 atsiskyrėlių 
gyventi, todėl galėjo būti pastaty
tas visai kuklios apimties ir pa
prasto architektūrinio pavidalo.

Bet jo staty.dintojas, įtakingas ir 
turtingas didikas, savo giminių 
pavyzdžių paskatintas ir, matyti, 
vedamas noro įamžinti savo var
dą bei pasistatyti sau mauzoliejų, 
sumanė įkurti čia, žavioje spyg
liuotu mišku apaugusioje ir Ne
muno supamoje kalvoje, taurių ar
chitektūrinių formų vienuolyną su 
visai sodybai dominuojančia baž
nyčia ir nemažu skaičiumi kitų 
pastatų.

Šis didingas sumanymas tikrai 
atitinka baroko dvasią ir neturi, 
kaip dr. H. Kairiūkštytė-Jacynienė 
pastebi, sau pavyzdžio29).

Šiam dideliam savo užsimojimui 
įgyvendinti statydinto jas kvietėsi 
iš Italijos menininkus: architektus, 
skulptorius, tapytojus. Pirmutinis 
italų architektas, dirbęs prie 1664 
m. pradėtų vienuolyno statybos 
darbų, buvo Lodovico Fredo. Ne
trukus, 1667 m., pradėta statyti 
vienuolyno bažnyčia, kuriai per 
ištisus 20 metų vežė marmurą iš 
kasyklų prie Krokuvos. Bažnyčios 
statybos svarbiausieji darbai buvo 
baigti 1674 m., išskyrus išklojimą 
marmuru, kuris užtruko ilgiau.

Apskri tai, vienuolyno baigia
mieji darbai užtruko dar pusšimtį 
metų. Vieną laiką prie vienuolyno 
statybos darbų dirbo ir gabus vo-

kiečių kilmės skulptorius Mykolas 
Volšetas (Wolcet), gyvenęs Vil
niuje. Jis mirė 1676 m. ir palaido
tas Kaune, šv. Jurgio bažnyčioje. 
Jis padirbo Pažaisliui akmenines 
stovylas ir didžiuosius vienuolyno 
vartus.

Gipsatūrų darbus atliko iš Lom
bardijos atvykęs Giovanni Merli, 
palikęs savo vardą ir 1676 m. datą 
presbiterijos lubose. Apie 1690 m. 
pradėjo darbuotis italų tapytojai, 
kurių žymiausias buvo Delbene. 
Jį iš Italijos iškvietė Lietuvos het- 
monas Vilniaus vaidava Jonas Ka
zimieras Sapiega savo Antakalny 
statomų rūmų freskoms tapyti. Tai 
buvo tas pats tapytojas, kuris iš
puošė freskomis šv. Kazimiero ko
plyčią Vilniaus katedroje. Be jo, 
Pažaislio vienuolyne dirbo darflo- 
rentietis M. A. Palloni da Campi, 
apie 1684 m. gyvenęs Varšuvoje. 
Vienuolyno paveikslų tarpe buvo 
tapytų ir venecijiečio Ferdinando 
della Cioce. Apie XVIII š. vidurį, 
po gaisro, kilusio dėl perkūno 
įtrenkime, bažnyčiai atremontuoti 
iš Vilniaus buvo iškviestas italų 
architektas Pietro Rossi3’).

Vienuolyno pastatai sugrupuoti 
apie išilginę simetrijos ašį, kuri . 
prasideda ūksmingų medžių alėja 
prieš didžiuosius vartus ir baigia
si paskutiniu akcentu—bokštu ere- 
mitoriumo galinėje mūro sienoje. 
Erdvei formuoti architekto panau
dota ne tik statybinės priemonės, 
bet ir augmenija. Visų šių priemo
nių pagalba čia sukurtas žavus, 
uždaras, nes vidaus gyvenimui 
skirtas, pasaulis, kuris vešlios 
augmenijos yra sujungtas su pui
kia aplinkos gamta. Baroko ar
chitektai ir statydintojai brangino 
gamtos grožį ir, pasirinkdami tin
kamas vietas kraštovaizdy savo 
pastatams, mokėjo prie jo derinti 
baroko architektūros grožį; todėl 
atsiektas rezultatas — vaizdo har
monija — yra vienas iš baroko 
pažymių. Tai patvirtina ne tik Pa
žaislio vienuolyno pavyzdys, kur 
architektūrinių erdvių platėjimas 
ir kilimas į viršų turi vietoj tęre- 
no atitikmenį — taip pat kilimą i 
viršų, bet ir kitose žymių baroko 
pastatų vietose Lietuvoje. Juk 
daugelio^ barokinių bažnyčių bei 
vienuolynų statytojai taip pat mo
kėjo parinkti jiems tinkamas vie
tas kraštovaizdy: ant kalvų, su
pamų didelių medžių, vešlios aug
menijos, pastatytų pastatų mūrai 
bei bokštai dominuoja plačiai 
kraštovaizdžio apylinkei... Taip 
ir Pažaisly virš miško iškyla baž
nyčios bokštai, kurių vario stogų 
patina savo laiku tikrai derinosi 
su spygliuoto miško tamsia žalu
ma. Ir bokštų lieknumas šiame 
vaizde šimtais aidų atsiliepia aukš
tų eglių viršūnėse. Vadinasi, g!mi- 
ningumas ir kartojimasis, kaip har
monijos priemonės, čia vykusiai 
panaudota ir formos, ir spalvos 
srityje.

Šia proga pravartu prisiminti 
sodų bei parkų architektūros rai
dos pagrindinius tarpsnius, nes ji 
tampriai yra surišta su baroko 
epocha.

Viduramžiais, iki XVI š., sodas 
buvo mažas žemės lopelis, apsup
tas mūro ar tvoros, ir neturėjo 
jokio erdvinio užmanymo. Italų 
meno išdavoje, soduose imta kurti 
erdves, analogiškai, kaip pasta
tuose. Nuo XVI š. pradžios iki 
XVIII š. galo architektai sukūrė 
vadinamąją sodų architektūrą. Šias 
idėjas išugdžiusieji kūrėjai, savo 
darbais nulėmusieji sodų architek
tūros raidą, buvo: Bramante, Ant. 
da Galio, Mikelangelo, L. B. Al
berti, Serlio, Scamozzi ir, pagaliau, 
Versalio parko kūrėjas — pran
cūzas La Notre.

(Bus daugiau)29) Dr. H. Kairiūkštytė-Jacynienė. 
Pažaislio vienuolynas ir jo meni
nės vertybės. 30) Ibidem.

2



1946. IV. 27. Nr. 17 (29)

K. Z. B.

KAUNO „MAISTAS“ VOKIEČIU 
OKUPACIJOS METU

„Maisto" fabrikas Aleksote, kaip 
svarbiausias fabrikas Lietuvoje, vi
sais laikais buvo dėmesio centras. 
Nenuostabu todėl, kad vokiečiai, 
užėmę Lietuvą, suskubo šiuo fab
riku susidomėti ir tuojau jame 
pastatė savo patikėtinį iš Reicho, 
kuris tariamai turėjo prižiūrėti fa
briko veikimą. Tikrasis jo tikslas 
tačiau buvo, kaip vėliau paaiškėjo, 
paruošti dirvą fabriko perėmimui į 
vokiečių rankas. Pagrindą fabriko 
perėmimui turėjo duoti fabriko 
nuostolingas veikimas. Kainas vo
kiečiai taip nustatė, kad gyvas gy
vulys buvo brangesnis, negu pa
skerstas, t. y., pardavus mėsą, ne
būdavo išrenkama net tai, kas ūki
ninkui buvo sumokėta. Vadinas 
skerdžiant gyvulį, jau atsirasdavo 
nuostolis, kuris padidėdavo supir
kimo, šėrimo, transporto, apdirbi
mo, pardavimo ir daugeliu kitų 
išlaidų. Tačiau vokiečiai šių nuo
stolių buvimą versdavo lietuviams: 
esą, bloga organizacija, per daug 
darbininkų, per didelis buhalterių 
skaičius ir t. t. Vokiečių užma
čios paaiškėjo, kai, nežiūrint visų 
„Maisto" pastangų, kainos nebuvo 
sureguliuotos (tyčia norėta, kad 
„Maistas" prasiskolintų).

Vokiečių patikėtinis greitai pra
dėjo priiminėti į fabriką vokiečius 
iš Reicho,, nesitenkino prižiūrėjimu, 
bet kišosi į gamybos bei prekybos 
reikalus. Tuo būdu, per trumpą 
laiką fabrike atsirado keliolika 
vokiečių, kurie kiekviena proga 
minėdavo, kad greitai bus tik vo
kiška fabriko vadovybė, kad užteks 
% buhalterijos tarnautojų, kad 
20% fabriko darbininkų turės būti 
išvežta darbams į Vokietiją, kad 
visi skyrių vedėjai bus vokiečiai ir 
pan. Prie to jie ir ėjo, tačiau to 
nepasiekė, nes visas fabrikas bu
vo vieningai prieš vokiečius nusi
teikęs. Priešingai, kada jau buvo 
pakankamai medžiagos prisirinkę 
fabriko direkcija patikėtinių nusi
žengimus iškėlė aikštėn, ir fabri
ko patikėtinis su savo pavaduo
toju tuojau buvo pasodinti kalėji
mam Jiems grėsė kalėjimo baus
mės iki 8 metų, tačiau, artėjant 
frontui, jie buvo išvežti į Vokietiją, 
išbuvę Kauno S.D. kalėjime 3 mėn. 
laiko.

Už šį žygį patikėtinių draugai 
generalkomisariate stengėsi visais 
būdais lietuviams atkeršyti. Fabri
ko direktorius dr. Gavėnas buvo 
du kartus areštuotas, bet vis pa
leistas dėl pagrindo stokos. Trečią 
kartą buvo ilgiau kalinamas, ir jam 

A. Nyka-Niliunas

ELDORADO
Yra pasaulis nuostabus, kurio neranda niekas, 
Nors turi jį savy, kankinasi dėl jo.
Dėl jo aš viską šioje žemėje paniekinau,
Norėdamas ten vieną valandą klajot!
.Yra ten namas mėlynom langinėm, vienišas;
Name gyvena palikti vaikystėje žaislai;
Giliai vidudienio tyloje miega mano dienos, 
Ir budo vėjas palaužtais sparnais.
Ant stalo vaza užmirštų gėlių, paveiksle senas Noe;
Išblyškusiam lange išpiaustyti balandžiai šalia jo;
Kilnus pavasaris erdve su paukščiais atplasnoja, 
Ir sutemų varpai išeina platuma klajot.
Tenai aš paimu ranka saulėlydį,
Ir senį vėją, tartum šunį, prie šalies vėduos,
O sienos laikrodį vėl prie savęs glaudžiu kaip lėlę, 
Žadėdamas jų nepalikti niekados.
Ten užkeikti ir mano begalinių, kaip sapnai, savonių lobiai;
Basi draugai, mergaitė, kas pavasarį atbėgdavus kieman;
Ten šimtametis vėjas, rudenio lapus pagrobęs,
Kaip ištikimas šuo pareinant laukia
Ir saugo juos, kad atiduotų man.
Tenai mane namų vaiduoklis senas sau ant kelių pasodinęs,
Kai tamsiaveidė sutema pareina iš toli,
Lyg sūnų rankom didelėm vėl apkabina
Ir prašo sunkiai vienumai jo nepalikt.

buvo sudarytos net dvi bylos. Pir
mojoj byloj vokiečių teismas dr. 
Gavėną išteisino, o antrąją bylą 
nutraukė, nes įsitikino, kad tai yra 
tik vokiečių keršto padarinys. Taip 
pat fabriko vyriausias buhalteris 
C. Šopys (žuvęs Tiuringijoj 45. IV. 
8 per bombardavimą) buvo areš
tuotas ir kalinamas už tai, kad pa- 
siskerdė savo užaugintą kiaulę, 
negavęs Garliavos valsčiaus viršai
čio leidimo . . .

Nežiūrint dedamų pastangų, vo
kiečiams nepavyko perimti fabriko 
į savo rankas. Nors fabrikas bu
vo mažai darbu apkrautas ir turėjo 
didelį darbo jėgos perteklių, tačiau 
Vokietijai žmonių nedavė. Iš fa
briko jaunimo nėjo niekas mobi
lizuojami. Pavojingais momentais 
jaunieji pasišalindavo (reikalui 
esant, į miškus, kur, tarp kitko, 
atlikinėdavo šaudymo pratimus), 
o praėjus pavojui, sugrįždavo dar
ban. Šitai pavykdavo tik todėl, kad 
visas fabrikas, pradedant papras
čiausiu darbininku ir baigiant va
dovybe, suprato savo padėtį, nu
matė, kas įvyktų, jei vokiečiams 
pavyktų galutinai Lietuvoje įsi
kurti, ir laikėsi prieš vokiečius la
bai vieningai.

Daugiausia nemalonumų fabri
kui pridarė vokiečių įsteigtas Ap
saugos skyrius, kuris veikė visai 
savistoviai ir nuo fabriko nepri
klausė. Jam vadovavo partietis 
Steiner, ir jo parėdymus turėjo pil
dyti net pats fabriko patikėtinis 
Jis kišosi į visus fabriko reikalus, 
ir tai buvo faktiškoji fabriko val
džia. Šis skyrius veikė giaudžiam 

kontakte su gestapu. Jo pastango
mis daug darbininkų, kurie savo 
namuose alkstančioms šeimoms 
nešėsi kad ir nedidelius kiekius 
gaminių, buvo pasiųsti į Pravieniš
kes, gi Inform, skyriaus vedėjas 
Dokšas buvo areštuotas ir pa
siųstas darbams į Vokietiją, kaip 
antivokiškai nusistatęs.

Apsaugos skyrius pasirūpino fa
briką apstatyti kariškomis sargy
bomis (iš karto lietuviškom, vėliau 
rusiškom, pagaliau vokiškom) ir 
įrengė fabrike daboklę, kur savo 
nuožiūra kalindavo nusižengusius 
vokiškai disciplinai ar tvarkai. Šio 
skyriaus parėdymu turėjo būti 
įsteigta nieko neveikianti gaisri
ninkų komanda iš 20 žmonių, nu-l 
pirkta gaisrin. mašina už RM 
42.000,—, įrengtas jai garažas, 
įrengti vandens baseinai kieme, 
pastatyti sargybų bokštai, naujos 
vartų kontrolės patalpos, įtaisyti

žiburiai 

kontroliniai laikrodžiai, įvesti dar
bininkams ženklai, įrengti butai, 
tiesioginiai telefono aparatai ir taip 
be galo. Visa tai esant nuostolin
gam fabriko veikimui! Sugautus 
benešant gaminius tardydavo sky
riaus patalpose dažnai juos muš
dami, kas privertė prie griežtų 
protestų iš fabriko pusės. Protesto 
dėka sulaikytieji nebūdavo fabrike 
kankinami. Ypatingai žiaurumu 
pasižymėjo partietis Grunwald, 
visų Lietuvos įmonių apsaugos 
v-kas, kuris fabrike dažnai lanky
davosi.

Vokiečių pareigūnų elgesys fa
brike buvo nekultūringas ir ne
moralus. Taip, pvz., viename kon
toros kambaryje, kuriame gyveno 
vokiečiai, iš po nakties atrasta su
laužytos kėdės, sudaužyti baldai, 
sienos ir net jų pasikabintas Hit
lerio portretas peršautas. Šventė 
geburtstagą., Stiklų ir šiukšlių krū
vos liudijo, kad šventė linksmai 
praėjo. Kitą kartą tokia šventė pa
sibaigė ne taip laimingai: ne Hit
lerio paveikslas buvo peršautas, 
bet patikėtinio koja...

Labiausiai nekultūringumu pa
sižymėjo fabriko vienrankis „vedė
jas", kuris Vopietijoj buvo gyvu
lių supirkėjas. Jis, be savo garsių 
šaudymų, mušdavo darbininkus, 
pasigėręs sudaužė „Maisto" auto
mobilį, moteris „Maisto" krautuvėle 
sulaistė vandeniu ir pagaliau davė 
parėdymą vokiečių kareiviui šauti | 
į bėgantį fabriko kieme darbininką 
Bakšinską, kuris iš pirmo šūvio ir 
buvo nušautas. Šis paskutinysis 
atsitikimas privedė prie to, kad 
nedidelė privedė aktyvistų parašė 
patikėtiniui grasinantį laišką ir jo 
nuorašus išsiuntinėjo gestapui, ge- 
neralkomisarui Renteln ir Reicho 
komisarui Rygoje. Tame rašte bu
vo pažadėtas kerštas už Bakšinsko 
mirtį ir pagrasinta fabriko sude
ginimu, jei nebus liautasi darbinin
kus skriausti. Tai vokiečius gero
kai paveikė, nes nuo to laiko ne
pasitaikė, kad vokietis prieš dar
bininką pakeltų ranką, ir iš viso 
jų elgesys pasidarė žmoniškesnis.

Pogrindinė veikla fabrike buvo 
labai išsiplėtusi. Slaptąją literatūrą 
skaitė beveik visi, dažnai darbo 
metu, pusiau viešai.. Šis vieningu
mas ne vienam padėjo išvengti 
gresiančio pavojaus ir duodavo 
galimybę laiku pasišalinti. Nors 
išvežta maisfiečių į Vokietiją labai 
nedaug, bet maisiiečiams užvestų 
bylų gestape buvo labai daug. Už
baigti tų bylų gestapas nespėjo.

Kad būtų daugiau gyvulių iš 
ūkininkų supirkta, „Maistas" po 
ilgo priešinimosi buvo priverstas 
kiekvienam valsčiuje pastatyti po 
savo žmogų, vadinamą „užpirkė- 
ją", kuris turėjo kontroliuoti ūki
ninkų mėsos duoklę ir juos raginti 
daugiau gyvulių „Maistui" statyti 
Šių „inkvizitorių", kaip jie patys 
save vadindavo, algos ir kelionių 
išlaidos Kauno „Maistui" būtų at
siėję RM 300.000,- Per metus. Iš 
lietuviškos fabriko vadovybės jie 
tačiau turėjo slaptas instrukcijas 
savo pareigas atlikti tik paviršuti
niškai ir ūkininkų nespausti. Jie tai 
puikiai ir vykdė. Iš virš 100 užpir- 
kėjų buvo tik vienas atsitikimas 
(Sasnavos valse., Marijampolės 
apskr.), kur užpirkėjas tikrai sten
gėsi gyvulius iš ūkininkų išspausti, 
bet tai buvo pastebėta ir užpirkėjas 
iš pareigų buvo atleistas. Užtat ne
trukus pasirodė, kad gyvulių sta
tymai ne tik kad nepadidėjo, bet 
daugelyje vietų net sumažėjo. To
dėl šie „užpirkėiai" buvo panaikinti, 
neišgyvenę nė metų laiko. Tokiu 
būdu „Maistas" primestų iam ne
dėkingų pareigų greit nusikratė.

Maisto produktų parūpinimas 
dviem fabrike veikiančioms valgy
kloms sudarė atskirą problemą. 
500 valgytojų valgyklose turėjo 
būti išmaitinti iš papildomųjų kor
telių, kurias pagal instrukciją re
tas kuris turėjo teisės gauti, gi 
kontoros tarnautojams principialiai

3 psi.

Ponia E. Rooseveltienė Wiesbaden o DP stovykloje J. Kavalskio nuotr.

Fabriko patikėtiniai nesirodė. Tai 
buvo vienintelis atsitikimas, kad 
vokiečių įstaigų pareigūnai kalbė
josi ne su patikėtiniais, bet su lie
tuviška fabriko vadovybe ... Lan
kant fabriką, buvo aiškiai įrodyta, 
kad visi nuostoliai kyla dėl vo
kiečių neišmanymo ir ypač tų po
nų, kurie generalkomisariate mė
sos reikalus tvarko. Areštas buvo 
nuimtas. Kitą dieną paaiškėjo, kad 
gestapininkų tarpe buvo smogikų 
uniforma apsirengęs ir pistoletu 
apsiginklavęs generatkomisanato 
mėsos skyriaus vedėjas ...

Artėjant frontui, fabriką užėmė 
vokiečių kariuomenė. Visa, kas 
buvo galima, išvežė į Vokietiją, o 
patį fabriką užminavo. Darbininkai 
ir tarnautojai beveik visi išsiskirstė. 
Liko tik keliolika. 44. VII. 28 pra
dėjo fabriką sprogdinti ir deginti. 
Gaisrai siautė dvi dienas. Taip žuvo 
mūsų didžiausias ir garsiausias 
fabrikas, kurio sunaikinimas tačiau 
neįstengė Reichui pergalės at
nešti ...

Daug lietuviai kovojo prieš vo
kiečius kolonizatorius, daug ken
tėjo ir rizikavo, tačiau maža kas 
anie tai žinojo. Tik dabar, kai ge- 

i stapo ir jo agentų nėra, visa tai 
palengva iškyla aikštėn.

buvo uždrausta papildomas kor
teles duoti. Todėl, kad išgautų 
daugiau maisto produktų, į turin
čiųjų teisę papildomoms kortelėms 
sąrašą buvo įtrauKiamas visas fa
brikas su savo 1200 darbininkų ir 
tarnautojų. Pastarieji tačiau figū
ruodavo ne kaip tarnautojai, bet 
kaip darbininkai; pvz.: fabriko 
direktorius buvo įrašytas kaip 
skerdikas, pavaduotojas — kaip 
šoferis, vyr. buhalteris — kaip mė
sos sūdytojas ir t. t. Tuo būdu 
pavyko vokiečius apgauti ir visą 
laiką, palyginti, gerą maistą duoti. 
Vokiečiai jautė, kad su valgyklo
mis yra kažkas netvarkoje, bet ne
žinojo, kas, ir todėl dėjo pastan
gas valgyklas panaikinti, kvietė 
net kontrolę is prof, sąjungų. Jųjų 
dedamos pastangos tačiau vaisių 
nedavė.

Vokiečiai laikėsi taktikos nuo
pelnus sau pasisavinti, o kaltes lie
tuviams suversti. 1943 m. rudenį 
buvo dideli gyvulių ir paukščių kri
timai. Fabriko vokiečiai, bijodami 
atsakomybės, pranešė tai gestapui, 
suversdami kaltę lietuviškai fabri
ko vadovybei. Atvykęs gestapas 
fabriko direktorių ir abu pava
duotojus tuojau areštavo ir išsivedė j 
į fabriką „nusikaltimų“ konstatuoti.

Regensburgo lietuvių choras, ved. muz. Br. Budriūno
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A. Daukantas

PABAIGTUVES
šiemet buvo labai nuodarbi va

sara: kol mergos, vagas apžergu
sios, burokus sudaigstė ir gyvais 
akėtvirbaliais daržus nuakėjo, 
lengvas lietus viską mišku sužel
dino. O kai iš daržų su darbais 
reikėjo keltis į pievas, saulė kaip 
tyčia ištisomis dienomis danguje 
vartės ir šieną, nė antros dienos 
vakaro nelaukus, galėjai namo 
vežti.

Labiausiai vasara džiugino Gel- 
žinius. Du laukai sėklinių dobilų 
be lietaus lašo gurgždėjo daržinė
je. Piemenys visus paliepius pri
murdė, visus užkampius prikimšo, 
o dar, žiūrėk, didžiausia dirva do
bilų kupstais kaip obuoliais nu
sėta margavo pamiškėje. Senis 
Gelžinis iš džiaugsmo trynė ran
kas, pastovėti vietoje negalėjo. 
Čia jis su šake kemsus ardė, čia 
pribėgęs prie vežimo su grėbliu 
brūkštelėjo ir vis ragino šeimyną, 
vis ūžė, kad šiemet bernai ir mer
gos tingesni pasidarę, šakočio ne
pakeliu ir gero vežimo nesulipdą. 
Staiga senasis pagriebė iš berno 
šakę, ir pats pradėjo duoti ve
žiman. Pirmą dobilų kupstą leng
vai švistelėjo ant vežimo, pasi
smaginęs antrąjį užvertė ant kro
vėjos ir trečią, delnus pasispiaudęs, 
išmetė į antrą ratų pusę. Ir taip 
be pertrūkio. Krovėja uždususi rė
kė vežimo nekrausianti, jei šeimi
ninkas dobilų kupstais mėtysis. 
Senis nustojo vežiman davęs ir, 
įrėmęs šakotį žemėn, juokėsi:

— Štai kaip mes vežimus kro
vėme. Ne saujas krovėjai mętėme. 
O dabar, girdi, bernas kupsto 
neatkeliąs, merga vežime užpa
kalio neapsukanti... Tikrą teisybę 
žmonės šneka — ateis laikai, de
vyni vyrai vištą piaus . . .

— Ale, šeimininke, kaip čia pri- 
davei, juk tik išmėtei, — šuktelėjo 
pusvaikis, erzindamas senį.

— Žiūrėkit, atsirado kiaušinis 
vištai mokyti! — atrėžė Gelžinis.

Triukšmingas bernų ir mergų 
juokas beržynu nuūžė. Senasis 
Gelžinis, padavęs bernui šakę, pa
mažu nuėjo keleliu namo. Kiek 
paėjėjęs, atsisėdo pakelės griovyje 
palaukt iš laukų grįžtančios šei
mynos. Jautėsi pavargęs. Per juos
menį buvo kažkas atsileidęs, ir 
po pažasčia lyg šalto vandens ki
birą užpylus. „Diržiukas trūko", 
pagalvojo senasis. Traukdamas ta
baką iš milinių kelnių, čiuptelėjo 
ir už sagties. Bet diržiukas tvir
tai laikėsi ant liemens. Susukęs 
suktinę, stipriai patraukė keletą 
karčių dūmų giliai į plaučius ir 
lengviau atsiduso.

Iš pamiškės plaukė daina. Sody
boje sugirgždėjo svirtis, ir kieme, 
paleisti nuo grandinių, riejosi Su
neš. Į jų tarpą įsimaišė piktas 
mergos balsas. Gelžinis ištraukė 
basą koją iš klumpės, brūkštelėjo 
per pagriovio žolę ir sumurmėjo:

— Maža rasa ir žaros raudo
nos .. .Kils audra..

Seniui svaigo galva nuo aštrių 
tabako dūmų. Giliai atsikrenkštęs, 
kažką raudoną išspiovė į griovį. 
Pasižiūrėjo dar' kartą ton pusėn, 
bet griovyje nieko nesimatė. Ne
baigęs rūkyti, numetė suktinę žo
lėn ir, pamažu atsikėlęs, ruošėsi 
eiti namo. Tuo tarpu jį prisivijo 
su vežimu iš laukų grįžtanti šei
myna.

— Na, šeimininke, šiandien jau 
neapsieisi be pabaigtuvių, — šuk
telėjo kumetis, nešdamas ant pe
čių dobilais vainikuotą grėblį.

, — Taigi, taigi, aš ir einu šio to 
pabaigtuvėms, —: kalbėjo senis, — 
agi, žiūrėkit, norite pabaigtuvių, 
o visi pagrioviai šienuoti. Surin
kit ir nuo pakelės...

Gelžiniai šeimynos neapgavo.

Pabaigtuvės buvo kaip reikiant. 
Aht snieginės staltiesės ritinėjosi 
veršiuko pusė, storomis riekėmis 
kaip vagomis gulėjo ragaišio du
beniai, o gerklei suvilgyti, eilėn 
surikiuotos, blizgėjo litrinės.

Piemenys, pusmergės, bernai ir 
mergos, kieme nusiprausę, skubiai 
suvirto vidun už vaišėmis ap
krauto stalo.

Iš pradžių buvo girdėti tik 
šaukštų šnekėjimas. Bet kai ber
nai, gerkles šaltąja suvilgę, pla
čiau bumas atvėrė, ir mergos, po 
vieną išmettTsios, rožėmis pražy
do, visi suniko šaukt šeimininką.

Senoji Gelžinienė ramino įkai
tusius:

— Būkite sušnekami, gerkit 
vieni, manasis pavargęs miegot 
nuėjo.

Staiga kažkas iš užstalės suriko:
— O kas baltai stalą klojo, jei 

ne šeimininkė. Seimininkę kelt.
To ir tetrūko. Visi išrarėjo iš 

užstalės, pagriebė senąją ant ran
kų ir daužė į nurūkusias lubas jos 
kaktą.

Senasis Gelžinis, grįžęs iš lau
kų, leptelėjo žmonai:

— Sutaisyk, Morta, ką nors ant 
prakaito...

Susirūpinusi Morta nugirdė se
nąjį mėtų arbatėle ir nuskandino 
į pasoginius patalus. Iš pradžių 
Gelžinis negalėjo užmigti. Tik 
kai antrame namų gale įsilinksmi
nęs jaunimas aprimo ir šunes, šo
kėjus laukais nulodę, pavargę 
šnioštė palangėje, senajam su
grįžo miego ramybė. Buvo lengva 
ir gera: rodės, kiekviena kūno da
lelė, kiekvienas kaulelis atsiskyrė, 
atsipalaidavo ir stengėsi kuo ge
riau įsitaisyti. Bet prabėgusios die
nos įspūdžiai ir naujų darbų rū
pesčiai nedavė senajam ir naktį 
ramybės...

... Nuo pat Sraigės tilto, kaip 
milžiniška gyvatė, traukia mies-. 
tan vasarojum, rugiais ir kvie
čiais pakrautų vežimų eilė. Ant 
pirmojo sėdi pats Gelžinis ir rė
kia:

— Ei, vyrai, greičiau, greičiau.. 
Staiga atsisukęs kumetį, kalba-: 
— Šiemet, Martįnai, bus duonos 

ligi valiai, ir pinigų bus, ir or- 
dinariją tau dvigubą gyvais ati
duosiu ...

Kumetis, sukdamas ūsą ir- nuo 
sėdynės pasišokėdamas, keikia, 
botagu plakdamas, sušilusius ir 
vos vežimą pavelkančius arklius:

— Tai prakeikti bėriai! Velkasi 
kaip senos raganos!

Jau ir miestelis. Turgavietėje 
stovi didelis, didelis žydas.

— Na, Icikok. ar užteksi klė
čių sėklai supilti? — šypsosi Gel
žinis, rodydamas žydui prisigrū
dusią javų vežimais turgavietę.

O žydas juokiasi, pašėlusiai juo
kiasi. Semia rieškučiomis auksi
nius kruvinus pinigus ir beria 
Gelžiniui tiesiai į veidą.

— Ar pašėlai? — surinka Gel
žinis ir nubunda.

O jo troba pilna auksinių rau
donų pinigų. Senis staiga pašoko 
iš lovos ir vėl greit užsimerkė 
nuo per stiprios šviesos. Nuo dar
žinės į gyvenamojo namo langus 
veržėsi dangų laižanti raudona 
liepsna.

— Morta, Morta!...
Vienmarškinis išlėkė pro duris 

ir puolė tiesiai į ugnį, bet staiga 
atatupstas išvirto ant akmenų. Su
bėgę kaimynai, kibirais ir kir
viais nešini, stengėsi gesinti ugnį. 
Bet jau buvo vėlu. Įšėlusi liepsna 
neužgesinamai veržėsi iš daržinės 
vidaus ir kas minutė rijo vis di
desnius stogo gabalus. Nepajėg
dami išgelbėti daržinės, vyrai

I persimetė prie trobos. Pasi

statę kopėčias, nešė aukštyn bnt 
stogo kibirais vandenį ir pylė ant 
išdžiūvusių šiaudų.

Tik vienas Gelžinis, dviejų vy
rų laikomas, stovėjo nesitraukda
mas prie daržinės ir, išbalusiomis 
akimis žiūrėdamas į deganti turtą, 
šnibždėjo:

— Mano dobilai, mano dobi
lai! ...

Kai ugnies pavojus sumažėjo, 
žmonės nunešė senąjį į vidų. Mor
ta, pamačiusi vyrą svetimųjų ne
šamą, puolė prie jo ir, laužydama 
rankas, lakstė aplink, nežinodama 
ką daryti.

— Geriau sutrintum jį, Morta, 
— kalbėjo bobelės, sutūpusios ap
link seno’o lovą.

Kitame kambaryje susirinkę kai
mynai baisiai ginčijosi, teiraudamie
si vienas kito gaisro kaltininko ir 
beviltiškomis akimis apgailėdami lo
voje gulintį. Tuo tarpu, kažkas su
radęs graudulinę žvakę, uždegė 
prie ligonio lovos. Morta, pama
čiusi žvakę, užvirto iš skausmo 
ant vyro.

Senis dar kartą atmerkė akis ir 
lėtai ištarė:

— Aš pats padegiau daržinę ... 
Į vežimą jie mano suktinę su
griebė ...

B. Vyliaudas

pulti Kauno gub. atstovus: esą ne
norį ginti ūkininkų reikalų ir 1.1. 
Apkaltintoji atstovų grupė, pasi
remdama cenzūros duodama teise, 
tame pačiame laikraštyje paskelbė 
savo atsakymą ir ta proga išdėstė 
visą savo, panašią į socialdemo
kratų, programą. Sį atsakymą so
cialdemokratų partija padaugino 
ir išplatino po visą Lietuvą.

Kai caras 1907 m. išvaikė ir II 
Dūmą, Gudavičių, Stašinską, Po- 
vylių, Kumelį ir Kupstą patraukė 
į teismą už minėto atsišaukimo 
paskelbimą. Teismas buvo garsus. 
Teisė Teismo Rūmai, Vilniuje. By
la baigėsi 1909 m. Pagaliau visus 
nuteisė vieneriems metams tvirto
vės kalėjimo.

Prof. dr. Prano Gudavičiaus
70 metu amžiaus sukaktis

1946 m. kovo mėn. 26 d. kovoto
jui su carinės Rusijos priespauda 
profesoriui medicinos mokslų dak
tarui Pranui Gudavičiui sukako 70 
metų amžiaus.

Prof. dr. Gudavičius gimė 1876 
m. kovo mėn. 26. d. Stepanavos 
(llžakmenių) km., Eržvilko valsč., 
Tauragės (to meto Raseinių) apskr.

Penkerių metų Pranukui mokyti 
tėvai pasamdė vad. daraktorių.

mokslus Berlyno universitete ir 
parašė dizertaciją, bet jos ginti 
negalėjo, nes tam trūko pinigų. 
Nustatyta tvarka dizertaciją reikė
jo išspausdinti, ko jis tuo metu fi
nansiškai negalėjo padaryti. Išei
tį rado ir čia. Parašytą dizertaciją 
pardavė vienam negabiam vilnie
čiui studentui už 2000 markių ir, 
parašęs antrą, gavo medicinos 
daktaro laipsnį.

Prof. dr. Pranas Gudavičius

7 metų amžiaus vaiką jau leido į Į 
Eržvilko pradžios mokyklą.

Gimnaziją jis baigė per 7,5 metų 
— 1895 m. birželio mėn.

1895 m. Gudavičius atvyko į Pe
trapilį ir įstojo į universitetą — 
gamtos - matematikos fakulteto 
gamtos skyrių. Čia jis rado lietu
vių studentų ir jų įsteigtą draugiją. 
Netrukus ir jis įsijungė ne tik i 
mokslinį darbą, bet ir į studentų 
neviešąją veiklą.

Išbuvęs Petrapilyje pusę metų 
išvyko į Charkovo universitetą. 
Čia įstojo į medicinos fakultetą ir 
visomis jėgomis griebėsi studijų 
darbo. Ypač atsidėjo žmogaus 
anatomijos studiiai. Tačiau Guda
vičius ir čia negalėjo atsisakyti nuo 
visuomeninio darbo: dalyvavo ir 
vadovavo slaptai vietos studentų 
organizacijai. Jis buvo šios orga
nizacijos politinis seniūnas. Tą 
veiklą labai persekiojo budrios ca
rinės policijos akys. Prasidėjo ne
laimės. Keturis kartus pašalino iš 
universiteto. Vieną kartą išvijo net 
vieneriems metams. Paskutinį kar
tą, Petrapilio slaptosios policijos 
įsakymu, buvo išvytas iš universi
teto (V semestro) be teisės stoti į 
bet kokį Rusijos universitetą. Gavo 
vilko bilietą.

1902 m. rudenį Gudavičius atvy
ko į Berlyną. Universitetui įteikė 
visų savo dokumentų vertimus ir 
prašė priimti į medicinos fakulteto 
VI semestrą.

1905 metais baigė medicinos

1905 m. liepos mėn. pabaigoje 
dr. Gudavičius grįžo namo.

Pirmajai Dūmai, kaip opozicinei, 
nelaimingai baigus savo dienas, 
caro vyrausybė stengėsi Antrąją 
Dūmą išrinkti bent jau pakenčia- 
mesnę. Todėl buvo stengtasi į II 
Dūmą daugiau išrinkti valstiečių. 
Tais sumetimais įstatymas numatė, 
kad valstiečių atstovu gali būti 
renkamas asmuo, kuris pats turi 
ūkį ir pats ūkininkauja. Kadangi 
Gudavičius dar nebuvo išlaikęs 
Rusijoje valstybinių egzaminų ir 
tokiu būdu neišstoięs iš valstiečių 
luomo, pats turįs ūkį ir ūkininkau
jąs, atitiko visas valstiečių atstovai 
rinkti nustatytas sąlygas.

Tokiu būdu į II Dūmą Kauno gu
bernija išrinko dr. Pr. Gudavičių, 
ūk. Povylių, adv. Stašinską, Kups
tą, Kumelį ir Abramsoną.

Tačiau 1907 metų II Dūma neil
gai tegyvavo ir ne ką tenuveikė.

Dūmos nariai lietuviai, sužinoję, 
kad lenkai ruošiasi įteikti autono
minės Lenkijos įstatymo projektą, 
ryžosi ir patys įteikti autonominės 
Lietuvos įst. projektą. Tuo reikalu 
Vilniuje buvo sušauktas lietuvių 
inteligentų susirinkimas. Susirin
kimas pritarė tokiam sumanymui. 
Tačiau norint įteikti Dūmai įstaty
mo projektą, reikia 50 Dūmos na
rių parašų. Lenkai ir kitų partijų 
nariai atsisakė tokį projektą pasi
rašyti. Tai nebuvo įvykdyta, nes 
Dūmą caras išvaikė. „Liet. Ūki
ninkas' ir kiti laikraščiai pradėjo

Išbuvęs metus kalėjime, Guda
vičius su VI. Stašinsku išėjo į lais
vę; kiti išėjo vėliau. Kauno lietu
viškoji visuomenė iškilmingai juos 
pasitiko ir suruošė didelį priėmimą.

Dabar susidarė tinkamas laikas 
ruoštis ir baigti bylą su valstybi
niais egzaminais. Prieš laikant 
tokius egzaminus, reikėjo gauti 
ištikimybės liudijimą, kurį per ky
šius gavęs, atvyko į Tartu (Dor
pato) universitetą. Čia jis dirbo 
vidaus ligų klinikoje pas garsų 
prof. Dehio ir pagilino savo žinias 
vidaus ligų srityje. Čia palengva 
išlaikė visus egzaminus ir po 2 
metų oficialiai baigė medicinos 
studijas. Tai buvo 1914 metais.

Baigęs studijas, grįžo į Lietuvą 
ir vasarai apsistojo savo svainio 
ūkyje — Jučių dvare, Pernaravos 
valsč., Kėdainių apskrityje.

1914 m. prasidėjus didžiajam ka
rui, Gudavičių tuojau mobilizavo. 
Iš pradžių ėjo Daugavpily jaun. gy
dytojo pareigas, vėliau Lucene 
vyresniojo ir pagaliau divizijos 
gydytojo. Dirbo 14-ojoje Sibiro 
šaulių divizijoje. Kai po bolševikų 
revoliucijos vokiečiai vėl pradėjo 
žygiuoti pirmyn, divizijai teko 
trauktis atgal. Vokiečiai ją apsupo 
prie Tartu ir 1918 m. vasario 23 d. 
visą paėmė į nelaisvę.

1918 m. Vokietijai pripažinus Lie
tuvą, lietuviai belaisviai turėjo būti 
paleisti iš nelaisvės. Padavė ir jis 
prašymą. Tuo ir baigėsi belaisvio 
dienos.

Iš nelaisvės grįžo į savo svainio 
ūkį. Čia vertėsi ne tik gydytojo 
praktika, bet ūkininkavo ir iš da
lies įsiliejo į visuomeninį darbą.

Penkerius metus išgyvenęs iš 
savo svainio išnuomotame ūkyje 
— Jučių dvare; — ryžosi keltis į 
Kauną. Vieneriems metams apsi
stojo Gaižėnų dvare, palei Kačer
ginę. Galutinai apsigyveno Kaune 
1924 m. ir čia savo visas jėgas 
paskyrė ligonių pagalbai. Atsi
dėjęs žmonių sveikatos reikalams, 
neturėjo nė mažiausia laiko kitiems 
darbams, sakysime, politinei ar vi
suomeninei veiklai. Todėl iš vi- 
suomineninio gyvenimo laisvoje 
Lietuvoje visiškai pasitraukė, ne- 
bedalyvavo. Vienintelis jo gyveni
mo tikslas nepriklausomoje Lietu
voje buvo pagalba sveikatos ieš
kantiems. Todėl nenuostabu,. kad 
per visą 41 metų gydytojo prakti
kos laiką, paties profesoriaus žo
džiais, yra priėmęs ir apžiūrėjęs 

I apie vieną milijoną ligonių.
1935 metais Vytauto Didžiojo 

Universiteto Taryba jį išrinko vi
daus ligų profesoriumi. Nenoromis 
sutiko ir tas pareigas prisiimti.

Pats profesorius svarbiausiu sa
vo gyvenimo nuopelnu laiko tai, 
kad, 18 metų gydytojaudamas kai
me, yra labai daug pagelbėjęs 
gimdančioms motinoms ir vai
kams. Ano meto sąlygose tai bu
vusi labai reikalinga pagalba, kuri 
davusi kraštui tikrai daug naudos.

Šiuo metu, gyvena Miunchene ir 
eina stovyklos ligoninės vedėjo 
pareigas. Tebėra sveikas ir tvir
tas, nė kiek nepalūžęs dvasia ir 
nepraradęs geros nuotaikos.
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Paieškojimai
1928. Miss T. Dambrauskas, gyv. 

Glasgow Scotland, prašo atsiliepti 
Gustą Joną, gyv. (14) Weilheim- 
Teck, Forster 4 per anglų puska
rininkį lietuvį Gavėną Joną adre
su: 188 Forewce St. Glasgow C. 5, 
Scotland.

1929. Grigaliūnaitė Sigutė, gyv. 
Mūnchen, Lohengrinstr., DP Camp 
III Block, ieško Marijos Dominai- 
tės.

1930. Klapatauskas Viktoras, 
gyv. Augsburg-Hochfeld, ieško 
Grybino Vinco iš Raponiškių km., 
Vedegių Jono ir Antano iš Zu- 
klijų km.,

1931. Kviėeinskas Julius, (24) Lū- 
beck, Einsiedelsir. 114/4, Lit La
ger, ieško žmonos Kviecinskienės 
Kostės, dukters Onutės, sūnų Sta
sio ir Ričardo, kurie visi prieš Vo
kietijos kapituliaciją gyveno Čeko
slovakijoje, Hohenelbės apskr., Po- 
nikla 69.

1932. Jurkėnienė Ona, Seligen
stadt b. Wurzburg, ieško vyro Jur- 
kėno Juozo, sūnaus Jurkėno Va
lerijono, Jurkėno Vlado, Stunžėno 
Juozo ir giminių bei pažįstamų.

1933. Liaugminas Juozas, 525 (R) 
Mil. Gov. Det., Borghorst, Sub
Area'E 56, Via Munster, ieško se
sers Liaugminaitės Jadvygos 
Liaugmino Albino ir kitų giminių 
bei pažįstamų.

1934. Sakalauskas Jonas, 525 (R) 
Mik Gov. Dėt, Borghorst, Sub- 
Area E 56, Via Miinster, ieško gi- J 
minių ir pažįstamų.

1935. Šapronas Petras, Borghorst 
bei Miinster, Gantenstr. 9, ieško 
žmonos Sapronienės Gertrūdos

• gyv. paskt. metu Austrijoje, Linz 
(DoJ, Bindermichl, Immelmann- 
strasse 4.

1936. Stang vilas Kasperas, Lu
beck, Artillerie-Kaseme, ieško 
žmonos Martos ir vaikų Ženės, Ly
dos ir Rėnos.

1937. Galeckienė Antonija, Neu- 
ses 1 bei Ansbach (Miitel-Fran- 
ken), ieško sūnaus Galecko Hen
riko, gim. 1924 m.

1938. Paplauskas Albinas, Ans
bach, Hindenburgkaserne, ieško 
tėvų Paplausko Kazio ir brolio Juo
zo bei pažįstamų.

1939. Mažeiva Jonas, Pappen- 
heim, Heilstatte, ieško brolio Ma- 
žeivos ir Rundžaičio Alfonso.

1940. Prišmantienė Joana, Wurz
burg, Nord-Kaserne, ieško Jaku
bauskaitės Stefanijos Danutės 
Onos ir Alekso Jokūbauskų, Bo- 
leslovos ir Juozo Prišmantų.

1941. Jakučinskas Pranas, Lu
beck, Artillerie-Kaserne, Lit. La
ger, ieško sesers Jakučinskaitės 
Bronės.

1942. Danėnienė Ona, Chieming 
bei Chiemsee, Kreis Traunstein 
D.P. Camp, ieško sūnų Viktoro 
Zigmo, Juozo ir Jurgio Danėnų.

1943. Bukšnienė Ieva, Augsburg- 
Haunstetten, liet, stovykla, ieškc 
Mickevičiūtės Aldonos, Baltramie 
jūnienės Magdalenos, Marčiulio
nytės Kazimieros ir Bukšnio Jur
gio su šeima.

1944. Jurkšaitis Jonas, Wiesba
den, Liiauisches Lager, ieško 
Burkšo Prano, Siabicko Klemo 
Krivicko Stasio, Židonio Jurgio 
Juškevičiaus Jurgio ir pažįstamų

1945. Juška Vytautas, Lūbeck 
Bad Schwarten, Artillerie-Kaserne 
ieško motinos, seserų ir brolių.

1946. Gaigalas Alfonsas, Borg
horst (WestfaL), liet, stovykla 
ieško brolių Edvardo ir Leono, 
draugų Jurgio, Prano ir Jono 
Vaškelių ir pažįstamų.

1947. Naujokienė E., Itzehoe, 
ieško vyro Naujoko, gim. 1899 m. 
paskt. metu bu v. apie Schweriną 
Mecklenbųpge.

1948. Zakarevičius Antanas, Borg
horst (Wesffl.) Č)P Lager, Alten- 
bergerstr. 6a, ieško brolio Stanis
lovo ir Jono ir giminių bei pa
žįstamų.

1949. Kuliavas Stasys, Neumiin- 
ster-Witorf, Lindenstr. 1, ieško gi
minių ir pažįstamų. ,

1950. Kielaitė Aniceta, Flensburg 
Lit. Lager, ieško brolio agr. stud. 
Kielos Vytauto.

1951. Dulskienė Uršulė, Neu- 
miinster, lietuvių komitetas, Lin- 
denstr. 1, ieško sūnų Kosto ir Al
bino Dulskių ir dukters Adelės 
Velžienės.

1952. Svetinskaiiė Eleonora 
Schweinfurt, Th. FischerpL 14a 
Lit. Lager, ieško Mizerytės Linos ir 
Urbono Prano.

1953. Vyšniauskas J., Schwein 
furt, Th. FischerpL 26 — 6, Lit. La
ger, ieško Vyšniauskaitės Alfre
dos, tarn. Luftwaffeje.

1954. Abukauskas Antanas, Ans
bach i. Bay., Hindenburg-Kaserne 
Lit. Komitee, ieško Abukauskienė 
Adelės, Abukausko Antano, Abu- 
kauskaitės Genės, Abukauskaitės 
Veronikos.
. 1955. -Urbanavičius Jonas, Ha
nau, liet, stovykla, ieško žmonos 
Agotos ir sūnaus Urbanavičių.

1956. Sidlauskas Stasys su šei
ma, Wiesbaden, Schiersteinerstr. 
Lit. Lager, ieško brolių, seserų bei 
pažįstamų.

1957. Kemežaitė Aldona, Wies
baden, Schiersteinerstr., Lit. Lager 
ieško tėvų, giminių ir pažįstamų.

1958. Mellenbergas Rudolfas 
Krėis Segeberg-Sievershūten, ieš
ko giminių, Stasio, Stasės ir Ste
fos Janavičių.

1959. Valantinienė Ida, Kreis 
Segeberg-Sievershiiien, ieško vy
ro Valantino Adolfo ir giminių.

1960. Mockūnaitė Regina, Chie
ming a. See, Kreis Traunstein, 
DP Camp, ieško tėvo Mockūno 
Prano.

1961. Zokaiiė Ona, Ansbach, 
Reuterstr. 9, ieško brolių Jono, 
Jurgio, Prano, jo žmonos Antani
nos ir Sakalausko Jono.

1962. Adomulytė Draugelienė So
fija, Landshut, Lehbūhlstr. 5, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1963. Miškininkas Jonyka Juozas, 
Weiden, Hammerweg, prašo atsi
liepti Jonyką Praną, Širvinskaitę 
Ireną, Joiautą Kazimierą, Meš- 
kauką Povilą ir Zaikiną Eugenijų.

1964. Sokolovas Mikalojus, Ham
merweg, Weiden, liet, stovykla 
ieško sūnaus Sokolovo Leono.

1965. Strunga Klovas, Chieming 
bei Chiemsee, Kreis Traunstein 
DP Camp, ieško sūnaus Alberto 
gim. 1927 m.

1966. Danėnienė-Dzmgulevičienė 
Ona, Chieming, DP Camp, ieško 
sūnų Viktoro, Zigmo, Jurgio ir 
Juozo.

1967. Kielaitė Monika Teresė 
Mūnchen, Lamonstr. 21, ieško bro
lio stud. Kielos Vytauto.

1968. Dipl. inž. Boleckis Vadimas 
Wiesbaden, DP Camp, Liihuaniar 
Office, ieško giminių ir pažįstamų

1969. Stumbras Kostas, Ansbach 
Hindenburg-Kaserne, liet, stovy-’ 
kla, ieško sūdaus Gedimino, 18 m 
amž., paskt. metu gyv. Linzo 
mieste.

1970. Urbanavičius Boleslovas 
Munchen-treimann, 55-Kaserne 
ieško sūnų Viktoro ir Dominyko.

1971. Pralinskailė - Karpuškienė 
Ona, Augsburg-Hochfeld, Lithua
nian Committee, ieško brolio Pra- 
linsko Balio.

1972. Kocius Leonas, Borghorst 
(Westf.), Sub-Area E 56, Via Mun
ster, ieško giminių ir pažįstamų.

1973. Skobeikienė Sofija-Kivy- 
iaitė, Hamburg-Fischbeck, DP 
Camp 514, ieško Kivytienės Elzbie
tos, Kivyto Leono, Rutkauskienės- 
Kivytaifės Marijos ir Rutkausko 
Vinco.

1974. Kripas Justinas, Bamberg, 
Litauisches Lager, ieško giminių ir

palįstamų.

1975. Endzaiiienė Augustina, Ha
nau, DP Camp, ieško sūnaus En- 
dzaičio Prano, gim. 1925 m.

1976. Endzaifyiė Ida, Hanau, DP 
Camp, prašo atsiliepti Gepnerytę 
Jonę.

1977. Dičius Juozas, Borghorst 
sub-Area E 56, via Munster, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1978. Gilandienė Janina, Uchte i. 
Hann., Kr. Nienburg/Weser, Camp 
„Vytis“, ieško Urbonienės Regi
nos, Urbono Lino su sūnum, ir pa
žįstamų.

1979. Zakevičiūtė - Storpirštienė 
Aleksandra, Uchte i. Hann., Kreis 
Nienourg/Weser, Camp „Vytis“, 
ieško brolio Žakevičiaus Alfonso,

1980. Petrauskas Bronius, Ham- 
burg-Neugraben, DP Camp 514, 
Lit. Gymnasium, ieško dėdės Plėš- 
čio Nikodemo, Varkulevičiaus Jo
no ir kitų pažįstamų.

1981. Amerikietis Juozas Beras 
ieško Matulaitytės Janinos iš Pa
nevėžio, norėdamas sutvarkyti los 
į Ameriką išvykimo reikalus. Be to 
prašomas atsiliepti Jonas Beras iš 
Luokės, Pranešti „Mūsų Vilties“ 
administracijai Fuldoje.

1982. Pente Anna, Augsburg- 
Hochfeld, latvių stovykla, ieško 
Danieliaus Antano, 35 m. amžiaus 
iš Kretingos apskr.

1983. Amerikos lietuvis Čaikaus- 
kas Tamošius, sūnus Simono ir 
Apolonijos, ieško Venclauskienės 
Onos ir Jono, Prano ir Jurgio 
Gajūnų (Gaižūnų), kilusių iš Baiso
galos vaisė. Rašyti: P.F.C. Thomas 
Chicowske 36965189 Co. C — 47 
Inf .Regt. A.P.O./9% P.M. New York 
N.Y. Namų adresas Amerikoje: 
818 Lincoln Street, Waukegan, III., 
U.S.A.

1984. Jurgelaičiai Tomas ir Anelė 
Kassel-Mattenberg, ieško Jurge
laičio Viktoro su šeima, Dambrau
sko Rudolfo su žmona ir giminių 
bei pažįstamų.

1985. Matulevičius Pijus, Greven, 
Kreis Munster (Westf.), liet, sto
vykla, ieško Matulevičienės Liud
vikos ir sūnų Zenono ir Gintauto 
Stankevičienės Elenos, Stankevi
čiūtės Eugenijos ir Augusto Jono 
paskt. laiku gyv. Dirschau.

1986. Amerikos pilietė Veronika 
Kereišienė, ieško Zenkevičiaus Vy
tauto iš Alytaus, Kreiptis į Hanau 
Lit. Lager 3a—47, V.K.

1987. Stankus Kazys, Greven 
(Westf.) liei. stovykla, ieško Ston
kienės Julijos.

1988. Jasinskas Vytautas, Kemp
ten, „Vytauto“ bendrabutis, ieško 
Gurtajaus Liongino ir sūnų Vytauto 
ir Algirdo.

1989. Barvydis Antanas, Kemp
ten, Lit Lager „Vytautas“, ieško 
giminių ir pažįstamų.

1990. Dagilaifis Mykolas, Wun
siedel, Hornschusir. 82a, ieško mo
kyt. Sakavičiūtės Marcelės.

1991. Barnius Ksaveras, Wun
siedel, Hornschuhstr. 82a, ieško 
Barmaus Henriko su šeima, Siat- 
kevičienės Klaros, Mačiulaiiienės 
Reginos ir kitų giminių bei pa
žįstamų.

1992. Grigaliūnas Balys, Bad 
Aibling, P.W.E. 26, Prov. Co 2117 
Nr. 31—G—6030759, ieško brolių 
Grigaliūnų Stasio ir Vlado bei gi
minių ir artimųjų.

1993. Kromerytė Nenigda, Wun
siedel, Hornschustr. 82a, ieško Pus
seserės Rimkevičienės Irenos, bro
lio Kromerio Henriko, dipl. inž. Ga
linio Broniaus su šeima ir giminių 
bei pažįstamų.

1994. šatraitis Albinas, Kassel- 
Mattenberg, ieško tėvų Satraičių 
Juozo ir Onos, brolio Satraičio 
Vinco su žmona, giminių ir pa
žįstamų.

1995. Jurgutienė Barbora, Stutt
gart, Bad-Cannsiatt, Wildunger- 
str. 75, ieško Valadkaitienės Sta
sės ir jos vaikų — Viaduko ir 
Stasytės.

1996. Emilija Grušaitė — A. Bart- 
kai, (21) Būnde UNRRA H.Q., Hin- 
denburgstr. 30, ieško kun. Grušo 
Vinco, Balsio Antano, Skinderytės

Tamošaitienės Elenos.

1997. Kontautas Silvestras, (13a) 
Schweinfurt, Lit. Lager, Mozart- 
str. 39 — 2, ieško žmonos Miliūtės- 
Kontautienės Kotrynos, dukterų 
Sofijos ir Elenos.

1998. Januška Antanas, Gunzen
hausen, Ansbacherstr. 32, liet, sto
vykla, ieško giminių ir pažįstamų.

1999. Arminienė Ona, Hanau 
ieško sūnaus Armino Edvardo, 
gim. 1925 m., paskt. metu buv. ne
toli Hannoverio.

2000. Merkevičius Viktoras, Nbrd- 
lingęn, Lit. Lager, ieško sūnaus 
Merkevičiaus Teodoro.

2001. Denglerienė Ona, Schwein
furt, Th. FischerpL 16—4. Lit. La
ger, ieško sūnaus Zigfrido ir Er- 
vino Denglerių iš Marijampolės.

2002. Vaizgenis Jonas, Wunsie
del, Hornschuhstr. 82a, ieško 
Vaičkaus Jono.

2003. Variakojis Kostas, Bad Wo- 
rishofen, ieško dėdės Variakojo 
Prano.

2004. Kunčiūnas Vytautas, Borg
horst, WestfaL, Altenbergstr. 6a 
Munster, ieško sesers Kunčiūnaitės 
Aldonos, brolių Jono ir Algirdo 
Kunčiūnų.

2005. Drazdauskas Aleksandras, 
Borghorst Camp, ieško brolio 
Strazdo Zigmanto Strazdo, jo 
žmonos Mortos bei pažįstamų.

2006. Rutkauskas Vincas, Ans
bach, Hindenburg Kaserhe, Litau
isches Kgmitee, ieško Matijošaity- 
tės-Rutkauskienės Onos ir Peran- 
caitės Genės.

2007. Mockus Kazys, Schwein
furt, Th. FischerpL 26 — 5, Litau
isches Lager, ieško žmonos Moc
kienės- Šepetytės Bronės, dukters 
Nijolės, gim. 1939 m., ir Variakojo 
Edvardo.

2008. Baziliauskas Antanas, Ans
bach, Hindenburg Kaserne, Litau
isches Komitee, ieško Baziliauskai- 
iės Liusės.

2009. Kuivinskas Bronius, Seli
genstadt bei Wurzburg, Litauisches 
Lager, ieško žmonos Kulvinskienės 
Sofijos* sesers Kulvinskaitės Kos- 
iės ir brolio Vlado bei pažįstamų.

2010. Mikalauskas Jonas, Borg
horst Camp, 31/165 Assembly cen
ter, Reg.Bez. Munster, ieško gimi
nių ir pažįstamų.

2011. Rundzaiiis Alfonsas, Wies
baden, D.P. Camp 563, Litauisches 
Lager, ieško giminių bei pažįstamų.

2012. Radavičius Antanas, Wies
baden, D.P. Camp 563, Litauisches 
Lager, ieško giminių bei pažįstamų.

2013. Samkovienė (24) Luders
burg uber Lūneburg, ieško vyro 
Samkovo Jono.

2014. Geležiūnienė Monika, Ans
bach, Hindenburg Kaserne, ieško 
sūnaus Albino.

2015. Dubauskas J., Oldenburg, 
Alexanderstr., Dietrichfelde, Litau
isches Lager „Lituanica", ieško Du- 
bauskaitės Marijos ir Elenos.

2016. Žiurinskas Juozas, Hanau, 
lietuvių stovykla, ieško brolio Žiu- 
rinsko Jono ir Ūselio Antano.

2017. Fa. „Erbauer", Nordhau- 
sen/Thūr., — buvusieji šios firmos 
tarnautojai maloniai prašomi atsi
liepti šiuo adresu: Austrą Voro- 
biejienė, Bamberg, Moosgasse 121 
Litauisches Lager.

2018. Dryža Vincas, Regensburg 
lietuvių stovykla, ieško Joku- 
bausko Jono ir Jokūbaičio Felikso.

2019. Petniūnienė Birutė, Lūbeck 
Schillerstr. 1a, ieško dipl. inž. Šal
kausko Česlovo.

2020. Dambrauskienė Magdė 
(13a) Ansbach, Hindenburg Ka
serne, Litauisches Komitee, ieško 
vyro Dambrausko Jono.

2021. Mozgirienė Petronėlė, (13a) 
Ansbach, Hindenburg Kaserne, Li
tauisches Komitee, ieško dukters 
Mozgiraitės Adelės, gim. 1928 m. 
1944 m. gyv. Loobe Auftrugen, 
kariu su Nagyte Malvina.

2022. Rijauskaitė Nastazija, (13a) 
Ansbach, Hindenburg Kaserne, Li
tauisches Komitee, ieško Treika- 
linskienės — Bujauskaitės Onos 
Krušinskienės — Bujauskaitės Ane
lės, Starkevičienės — Bujauskaitės 
Marijonos.

2023. Januškienė Marijona, Ans
bach, Hindenburg Kaserne, Litau
isches Komitee, ieško vyro Ja
nuškos btasio, Kvedaro Antano, 
sesers Kvedaraitės Izabelės.

2024. Paknienė Marcelė, Cham, 
UNRRA learn 187, Hotel „Alte 
Post“, ieško Bronės Kasiulienės- 
Dzetaveckaitės.

2u25. Urbonavičius Boleslovas, 
Mūnchen, Freiman, SS Kaserne, 
ieško sūnų Viktoro ir Domininko 
arba jų šeimų.

2026. Žiūryiė-Pabarčienė Bronė, 
D.P. Center 95/279, Mūnchen, Lo
hengrinstr., ieško giminių ir pa
žįstamų.

2027. Taujanskaitė Bronė, D.P. 
Center 95/279, Mūnchen, Lohen
grinstr., ieško giminių ir pažįstamų.

2028. Brazaitis Vincas, Hanau, 
lietuvių stovykla, ieško sūnaus Al
bino, gimusio 1926 m„ buv. Urau- 
denze.
2029. Setikas Adolfas, Kassel- 

Oberzwdhren, Camp Mattenberg, 
lietuvių stovykla, ieško Setiko An
tano, Kadakinaitės Zosės, Stir- 
binskų šeimos, Krovickaitės Helės, 
Helės ir Reginos Sidabraičių ir 
Aleksiūno Jono.

2030. Dainienė Juzė, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, ieško 
vyro Dainiaus Antano.

2031. Rataiskienė - Markevičiūtė 
Elzė, Stuttgart — B. Cannstatt, 
Taubenheimstr. 57, ieško Norman- 
iaitės Pranės ir Semiotaitės Irenos.

2032. Taruškaitė-Kuraifienė, Ona, 
gim. Panevėžy, dabar gyvenanti 
2511-3rd avė., Los Angeles 16, Ca
lifornia U.S.A., ieško sesers Elz
bietos Taruškaitės - Bačauskienės 
Elžbietos, kurios vyras buvo Spi
rakiuose mokytojas.

2033. Jankauskas Bronius, Mūn
chen, I Lietuvių stovykla, ieško 
Brovko Jono, Brovkienės Matil- 
dos, Mažeikos Jono.

2034. Žemaitis Alfonsas su šeima, 
Wiesbaden, Litauisches Lager, ieš
ko sūnų Alfonso ir Vytauto Že
maičių.

2035. Barkauskas Armonas, Mas- 
sen b. Unna i. W„ Camp Nr. 1, 
ieško Adomaičio Vytauto.

2036. Kaušienė Marija, Hittfeld- 
Eddelsen 18, Hamburg-Harburg, 
iško vyro Kaušo Justino.

2037. Aleškevičius Petras, Borg
horst Camp 31/165 Assembly Cen
ter, Reg.Bez. Munster, ieško 
Aleškevičienės Stasės.

2038. Buizinas Vladas, Borghorst 
Camp 31/165 Assembly Center, 
Reg.Bez. Munster, ieško giminių 
ir pažįstamų.

2039. Pronskus Jonas, Wiesba
den, lietuvių stovykla, Gersdorff- 
strasse, ieško brolio Juozo, paski. 
metu gyv. Berlyne.

2040. Selatka Viktoras, Schwar- 
zenbeck, Kreis Lauenburg, Lithua
nian Camp, ieško Salatkos Česlo
vo, gim. 1926 m.

2041. Naujokienė Elzė, Itzehoe/ 
Holstein, Kaiserstr. 12, Litauisches 
Lager, ieško vyro Naujoko, gim. 
1899.

2042. Baubinas Stasys, Augs
burg-Hochfeld, „Žiburiai“, ieško 
Baliulio Norberto, 35 mt. amžiaus.

2043. Stasiulienė Janina, Augs
burg-Hochfeld, „Žiburiai“, ieško 
Jurkšaičio Antano, paskt. metu 
gyv. Spital, Molkerei.

2044. Naujokaitienė - Uenerikaiiė 
Lydija ir Naujokas Adomas, (24) 
Neustadt (Holstein), U-Boot-Schu- 
le, Baracke Nord 7, ieško giminių 
ir pažįstamų.

2045. Dirfertyiė Marta, Neustadt 
(Holstein), Postlagernd, ieško bro
lio Dirferto Juliaus ir giminių.

2046. Kėmeraitienė Marija, (24) 
Neustadt (Holstein) U-Boot-Schu- 
le, Baracke Nord 7, ieško vyro Kė- 
meraičio Andriejaus ir sūnaus Kė- 
meraičio Oskaro.

2047. Underys Jurgis, Borghorst, 
Camp 31/165 Assembly Center bei 
Munster, ieško brolio Underio An
tano ir pažįstamų.

2048. Jievutis Jurgis, Kempten, 
Lithuanian Camp, Rottenbachstr.
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15, ieško Valinskaitės Liudos, gi
minių ir pažįstamų.

2049. Grigaliūnas Pranas, Tubin
gen, Schelingstr. 55, ieško Bako 
Petro ir Broniaus, Urbano Mykolo 
ir kitų pažįstamų.

2050. Grigaitylė Antanina. Augs- 
burg-Hochfeld, Litauisches Lager, 
ieško Grigaitienės Agotos, sesers 
Grigaitytės Agotos, giminių ir pa
žįstamų.

2051. Heldaiiė Mėta, Augsburg- 
Hochfeld, Firnhaberstr. 7, ieško tė
vų Meldų Motiejaus ir Augustės, 
sesers Emos, brolių Gustavo ir Ot- 
tono.

2052. Tamošauskienė Mari;a, 
Augsburg-Hochield, Litauisches 
Lager, ieško dukters Tamošauskai- 
tėš Reginos, gim. 1926 m., buv. su 
Radvilavičiais Friedrichstedte.

2053. Macaitis Julius, Lager Lech- 
feld b. Augsburg, ieško žmonos 
Macaitienės Juzefos, vaikų ir kitų 
pažįstamų.

2054. Girgždyiė-Duburgaitė Rūta 
Hamburg, Karolinenstr., Baltų 
University, Camp Domitory, ieškc 
Eidimto Stasio, gyv. Linze, ir Vol- 
perto Jokūbo.

2055. Litienė K., Augsburg, Schert- 
linstr. 42, ieško Gruzdžio Juliaus 
insp. Bičiūno Jono su šeima ir gi
minių bei pažįstamų.

2056. Venskus Pr., Augsburg- 
Hochfeld, ieško Daunio Prano 
Poškaus Antano, Lipskio Stasio ir 
kitų pažįstamų bei giminių.

2057. Kankalis Vincas, Miinchen, 
Freiman SS Kaserne, DP Center, 
ieško Blinkio Tado ir kitų pa
žįstamų.

2058. Trukanavičius Bolius, Klein- 
kotz iiber Glinzburg, Litauisches 
Lager, ieško giminių ir pažįstamų

2059. Gudeikienė Konstancija 
Kassel-Oberzwehren, Mattenberg 
ieško sūnų Edvardo ir Vytauto 
Gudeikų.

2060. Raibys Juozas, Miinchen, 
Freiman SS Kaserne, DP Center, 
ieško brolio Raibio Petro ir dėdės 
Raibio Antano.

2061. Kun. Martinkus V., Fiirth 
i. B., Johannisstr. 16, b. Schmitt 
ieško St. ir J. Motiejauskų ir prašo 
atsiliepti židikiečius.

2062. Virkutis Povilas, (13 b) 
Schongau, Alte-Post, ieško žmonos 
Genės, vaikučių, giminių ir pažį
stamų.

2063. Bukola Jonas, (13 b) Schon
gau, Alte-Post, ieško motinos, bro
lių Jurgio ir Jokūbo, giminių ir 
pažįstamų.

2064. Dambrauskienė Anelė, Ans
bach, Hindenburg-Kaseme, Litaui
sches Komitee, ieško vyro Dam
brausko Albino, Vinčiauskaitės 
Elės ir Vinčiauskaitės Marijos.

2065. Jablonskaitė-Kružikienė Pe
tronėlė, (13 a> Ansbach, Hinden- 
burg-Kaseme, Litauisches Komitee, 
ieško sūnaus Kružiko Broniaus.

2066. Valaitis Jonas, (13 a) Ans
bach, Hindęnburg-Kaseme, Litaui
sches Komitee, ieško brolių Jurgio 
ir Stasio Valaičių.

2067. Antanavičiūtė Ona> (13 a) 
Ansbach, Hindenburg-Kaseme, Li
tauisches Komitee, ieško brolio 
Antanavičiaus Tomo.

2068. Leknius Petras, Borghorst 
(Westf.), Reg.-Bez. Munster, 31/165 
Assembly Center, ieško giminių ir 
pažįstamų.

2069. Lišauskienė Marija, Vel
bert, Kreis Dusseldorf-Mettmann, 
Kuhlendahlstr., Lager, ieško brolio 
Giliaus Petro ir vyro Boleslovo.

2070. Tamulaitis Jonas, Velbert, 
Krs. Dūsseldorf-Mettmann, Kuhlen
dahlstr., ieško žmonos Tamulaitie- 
nės Elenos ir dukrelės Elenos Al
donos.

2071. Rutkauskienė Elena, Vel
bert, Krs. Dūsseldorf - Mettmann, 
Kuhlendahlstr., ieško sūnaus Vinco.

2072. Daunienė Agnė, Velbert, 
Krs. Dūsseldorf-Mettmann, Kuhlen
dahlstr., ieško dukters Jul. Dau- 
nytės.

2073. Rimas Vytautas, Berne, 
Monbijoustr. 87, ieško Kavecko 

Ant., paskutiniivmetu buv. Wiener 
Neustadt ligoninės gydytoju.

2074» Šlapaitis A., Berne, Vax- 
holms Hotel — Vaxholm-Schweden, 
ieško Petraičio Pr., techn. stud., 
gyv. Kaune, Bublaičio Edv., bat
siuvio iš Kauno, kun. Sušinsko Alf., 
gimnazijų kapeliono iš Panevėžio, 
Maknavičiūtės P., ūkininkės iš 
Daugelaičių k., Kybartų v., Vil
kaviškio apskr., Maknavičiaus J., 
ūkininko iš Pajevonio k., Vilkaviš
kio apskr., Černienės St., gyv. Ro- 
senheime, prie Mūncheno.

2075. Robert Ed., Berne, La Chan- 
doline, Chemin de Chandolin, Lau
sanne, ieško Kasperavičiūtės L, 
gyv. Frankfurte prie Oderio.

2076. Juozapaitienė Ona, Schwar- 
zenbeck, Lithuanian Camp 7 bei 
Hamburg, ieško vyro Andriaus ir 
sūnaus Jono Juozapavičių ir gi
minių Vencelių.

2077. VasiliauskasAntanas, Kemp
ten, Lit. Lager, ieško giminių ir 
pažįstamų.

2078. Krečinienė Marija, Kemp
ten, Lit. Lager, ieško Hiltono Rai
mundo, Hiltonienės Hortenzijos ir 
Elvyros Liemanienės.

2079. Palovinsklenė Anastazija, 
Wunsiedel, Hornschuhstr. 74, ieško 
giminių ir pažįstamų.

2080. Kasputienė Ela, Wunsiedel, 
Hornschuhstr. 82, ieško Palenčiaus 
Ričardo, Palenčienės Marijonos bei 
giminių ir pažįstamų.

2081. Karčiauskaitė Janina, Mit
tenwald, Jagerkaserne, Krs. Gar- 
misch, ieško Smilgio Juozo, gim. 
1920 m.

2082. Šečkaitienė Natalija, Kas
sel-Oberzwehren, Mattenberg La
ger, ieško žento Andiejaičio Mak- 
samino, Andiejaitienės Onos, An
driuškevičiaus Prano, Andriuške- 
vičienės Anelės.

2083. .Parafinavičius Valentinas, 
Kassel - Oberzwehren, Lit. Lager 
Mattenberg, ieško žmonoj Para- 
finavičienės su dukterim.

2084. Sutkaitytė Marijona, Gunz
burg, Klein-Kotz, Lit. Lager, ieško 
sūnaus Sutkaičio Juozo, Baršauskio 
Prano ir Kupstaitės Onos.

2085. Juknevičienė Antanina, 
Gunzburg, Klein-Kotz, Lit. Lager, 
ieško vyro Juknevičiaus, svainio 
Juknevičiaus Vytauto, svainio 
Burkšo Antano, brolio Jono ir se
sers Mikalinos.

2086. Griškevičius Jonas, ieško 
Griškevičiaus Stanislovo. Apie 
Juozą teirautis šiuo adresu: Bal
čiūnaitė Bronė, Bamberg, Moos- 
gasse 121, lietuvių stovykla.

2087. Stulgaitienė - Čiurlionytė 
Juzefą, Wurzburg 7, Litauisches 
Lager, ieško giminių ir pažįstamų.

2088. Petruškevičienė Ona, Kas
sel-Oberzwehren, Mattenberg, ieš
ko Brolio Klimanso Jurgio ir Ja- 
sivičaitės Elenos.

2089. Ališauškienė-Pocaitė Stasė, 
Wiesbadėn, DP Camp, lietuvių sto
vykla, ieško sūnaus Ališausko Vy-, 
tauto Mato, Tamošausko Apolinaro 
ir Toro Adolfo.

2090. Matulis Albertas, Borghorst 
Camp 31/165 Assembly Center, Reg. 
Bez. Munster, ieško brolio Matulio 
Juozo ir stud. Morkūno Antano.

2091. Guliakas Stasys, Borghorst 
Camp 31/165 Assembly Center 
(Westf.), Reg. Bez. Munster, ieško 
žmonos Guliakenės Marijos ir sū
naus Arvydo, gim. 1929 m.

2092. Kymantas Jurgis, Olden
burg (in Old.), „Unterm Berg”, Lit. 
Lager, ieško svainių Tamošiūno 
Vlado ir Lapėno Povilo.

2093. Varanienė Genovaitė, Et- 
tenheimmūnster (Krs. Lahr), Balti- 
sches Lager (Kurhaus), ieško sesers 
Monkūtės Janinos ir Nagio Hen
riko.

2094. Raulinaitis Vyt., 1217 A 
Camp Bloc 9, 1217 Assembly Cen
ter, Wentorf, Post Reinbeck bei 
Hamburg, ieško sūnaus Raulinai- 

čio Vyt gim. 1924 m. paskt. metu 
gyv. Austrijoje, Klagenfurto apskr.

2095. Armonienė Natalija, Meer
beck bei Stadthagen, ieško sūnų 
Augusto, Jono, dukterų Levutės ir 
Emilijos ir giminių bei* pažįstamų.

2096. Montvilas Augustas, Strau
bing, Theresienplatz 8, ieško žen
to Šeirio Vlado ir dukters Seirie- 
nės-Montvilaitės Onos.

2097. Vaičiulis Jonas, 17 Errol 
Str., Glasgow C 5, Scotland, ieško 
Antano ir Prano Vaičiuliu ir jų 
šeimų ir Karpino Jono ir jo šei
mos.

2098. Baliūnienė Ona, Stade-Bux
tehude, Harburgerstr. 17, ieško sū
naus Baliūno Juozo tr brolio Ur- 
nikaičio Antano.

2099. Jaučiukas Vytautas, Kas
sel, Mattenberg stovykla, ieško 
brolio Jančiuko Alfonso, Jacevi
čiūtės Onos ir Danutės bei gimi
nių ir pažįstamų. t '

2100. Domaševičienė-Karmuzaitė, 
Kassel, Mattenberg, lietuvių sto
vykla, ieško brolio Karmuzo Juo
zo.

2101. Gyd. Domaševičius Mari
jonas, Kassel, Mattenberg, lietuvių 
stovykla, ieško sūnaus Domaševi
čiaus Antano, gim. 1925 m.

2102. Martinkienė - Kanaukienė 
Konstancija, Detmold/Lippe, -Teich- 
str. 41, ieško sūnaus Martinkos Al
girdo, gim. 1926 m.

2103. Šnelius Juozas, Mūnchen 
54, Gartnerstr. Baracke — Chem'. ’ 
W. O. Barlocher, ieško tėvo Sne- 
1iaus Aleksandro, brolių Šneiių 
Prano, Aleksandro ir Kazimiero ir 
seserų Linos ir Anos.

2104. Lukošienė - Butkevičiūtė 
Jadvyga, Hanau, lietuvių stovy
kla, ieško tėvo Butkevičiaus Ado
mo, brolio Butkevičiaus Napoleono 
ir pusbrolio veter. gyd. Butkaus 
Adomo.

2105. Dubinskaitė Regina, Olden
burg, Alexanderstr. 326, „Litua- 
nica", ieško sesers ir svainio Ma
rytės ir Feliaus Baltrušaičių.

2106. Švilpa Vincas, Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberg, Lit. La
ger, ieško giminių ir pažįstamų.

2107. Pileckas Vladas, Neumun
ster, Lit. Lager 13, ieško brolių ir 
pažįstami).

2108. Sniečkus Izidorius, (13a) 
Ansbach, Hindenburg-Kaserne, Lit. 
Lager, ieško žmonos Polytės- 
Sniečkienės Elenos, tėvo Justino, 
brolių Vinco ir Juozo, sesers Ele
nos.

2109. Matijošaitienė Ona, (13a) 
Ansbach, Hindenburg-Kaseme, Lit. 
Komitee, ieško sūnaus Matijošai- 
čio Zigmo, dukters Račiūnienės 
Agotos, brolių Keblaičių Justino 
ir Jono, giminių Valaičių Juozo ir 
Jono, Valaitytės Salomėjos.

2110. Norvilaitė-Celienė Natali
ja, Nordlingen, liet, stovykla, 
ieško sesers Pocevičienės ir gimi
nių.

2111. Šulgienė Adelė, Kempten, 
lietuvių stovykla, Rottachstr. 15, 
ieško vyro Šulgos Stasio ir gimi
nių bei pažįstamų. .

2112. Zakšauskaitė Stasė, Kemp
ten, lietuvių stovykla, Rottachstr. 
15, ieško giminių ir pažįstamų.

2113. Balickaitytė Danutė, Wies
baden, DP Camp, ieško Balickaičio 
Antano ir pažįstamų.

2114. Klimas Antanas, UNRRA 
Distr. Supply Office Straubing, 
ieško giminių ir pažįstamų.

2115. Sudnickas Leonas, Lahde, 
Kreis Minden, Camp 3, ieško Bro
ko Prano su šeima, Broko Stasio.

2116. Jonynas Jonas, Lahde. 
Kreis Minden, Camp 3, ieško bro
lių Zigmo, Aniceto Sigito ir gimi
nių bei pažįstamų.

2117. šlekienė Petronėlė, Neu
munster, liet, stovykla, Ehndorger- 
str. 12201 A Camp, ieško sūnaus 
Siekio Pijaus ir Vebeliūno Jono.

2118. Karpa vičienė Leokadija, 
Hanau, liet, stovykla, ieško vyro 
Karpavičiaus Vinco, gim. 1905 m.,

giminaičių Onos ir Eugenijos Du- 
bickaičių. -j

2119. Lazauskienė Anelė, Hanau, 
liet, stovyklkla, ieško Lazausko 
Albino, Sniečkuvienės Uršulės, La- 
zauko Petro ir Lazausko Jurgip.

2120. Venčkauskienė Ona, Ha
nau, liet, stovykla, ieško Venč- 
kausko Vinco.

2121. Landaitė Marija, Mūnchen, 
Zumpestr. 10, ieško Dailidienės Re
ginos, Ulickienės Editos.

2122. -Pranckonis Kazimieras, 
Mūnchen, Lohengrinstr. Lager, 
ieško sūnaus Pranckonio Antano 
ir Kafemano Viktoro.

2123. Neverauskas Juozas, Dil- 
lingen a. Donau, Lit. Lager, ieško 
žmonos Neverauskienės Onos, 
dukros Gražinos ir giminių bei 
pažįstamų.

2124. Žemaitis Petras, Augsburg- 
Haunstetten, Lit. Lager, ieško Ur
bono Antano, Pupiaus Jono, Stro- 
lio Jurgio, Pociaus Edvardo ir gi
minių bei pažįstamų.

2125. Galdikas Kazys, Augsburg- 
Haunstetten, Lit. Lager, ieško Bu
drio Vlado, Budrio Domo, Budrie
nės Valerijos.

2126. Kiškūnas Petras, Seligen
stadt b. Wurzburg, Lit. Lager, 
ieško giminių ir pažįstamų.

2127. Kymantas Jurgis, Olden
burg (i. Old.), „Unterm Berg” liet, 
stovykla, ieško svainių Tamošiūno 
Vlado ir Lapieno Povilo.

2128. Kiaunė Jonas, Seligenstadt 
b. Wurzburg,. Lit. Lager, ieško 
Dzvonkaus Jurgio.

2129. Giminės iš Amerikos, ieško 
Januškos Antano ir Januškienės 
Veronikos, Atsakymą siųsti adre
su: A. Preimonas, Konstanz, Post- 
fach 359.

2130. Triukas Adolfas, Mūnchen, 
Kopemikusstr. 11, bei Binder, 
ieško Triuko Jeronimo.

2131. Dambrauskaitė Teklė, No 
78 Cleveland Lane, Glasgow, C. 5, 
Scotland, prašo atsiliepti Gustą 
Joną iš Burgaičių km.

2132. Džiogiai ir Dosinienė Ma
rė, 264 W. Hozle- Str. New-Hoom 
Cann, U.S.A, siunčia laišką Pociū
tei Anicetai, gyv. Vokietijoj, Al- 
deburg, Alexandria Str. 370; tuo 
adresu siųstas laiškas grįžo ir yra 
L.R.K. Buxehudes skyriuje; prašo
ma atsiimti.

2133. Petrauskas Alfonsas, Gross 
Hesepe, Kreis Meppen, liet, sto
vykla, ieško Kauno „Varietės" bei 
cirko artistų.

2134. Vaičaitis Vincas, (23) Pa
penburg, Kirchstr. 60, ieško Eiro- 
šienės su dukrele Asta, gyv. Bit
terfeld prie Leipcigo.

2135. Mickūnienė-Balsytė Angelė, 
(16) Fulda, Frankfurterstr., Lit. La
ger, ieško seserų Jadzės ir Onutės 
Balsyčių.

2136. Brokevičius Antanas ir Vir
bickas Antanas, Kassel-Oberzweh
ren, Mattenberg, liet, stovykla, 
ieško veterinarijos stud. Vileitos 
Alfonso, paskt. metu gyv. Mūn- 
chene.

2137. Gabrilaitis Adolfas, Lit. 
Wald-Lager 136 DP Camp, Arns
berg, ieško giminių ir pažįstamų.

2138. Macius Jonas, Litauisches 
Wald-Lager 136 DP Camp, Arns
berg, ieško sesutės Macaitės Mari- 
jas ir pažįstamų.

2139. Kun. Raibužis Jonas, Pul
lach b. Mūnchen, Postfach 9, ieško 
Raudytės Bronės, vaist. Bankaus- 
ko Mečislovo ir žum. Kazicko.

2140. Tamašauskas Bronius, Borg
horst, DP F 55 Altenbergestrasse, 
ieško giminių ir pažįstamų.

2141. Balalis Vladas, Kempten, 
Lit. Lager, ieško giminių ir pažį
stamų.

2142. Jagelavičius Vincas, Arns
berg, Westf., Waldlager „Lithua
nia”,' ieško giminių ir pažįstamų.

2143. Stirbienė Emilija, (13a) 
Ansbach, Leipzigerstr. 7, ieško, 
Skiriūtės-Pusvaškienės ir Skiriaus 
Jono.

2144. Gricius Bronius, Ingolstadt, 
liet, stovykla, Elbracht-Kaserne, 

ieško Dūdos Algirdo, Jackūno 
.Vytauto.

2145. Leinkis Martynas, Camp 
Oxford (Dragahn). Kreis Dannen- 
berg, ieško žmonos Lemkienės 
Jadvygos su dukrele Lydija.

2146. Stelingis Kajetonas, Re
gensburg,, Ganghofer - Siedlung, 
Pfordenstr. 15, ieško giminių ir pa
žįstamų.

2147. Pulk. Urbonas Oskaras, 
Švedijoje, Litauisk Kommite, Ode- 
gatan 45 IV, ieško sūnaus Urbono 
Oskaro, kapituliacijos metu buv. 
Kiel. -

2148. Noreika Leonas, esąs be
laisvių stovykloje, ieško namiškių; 
kreiptis: Tubingen, Karlstr. 11, 
Liet. Raud. Kryž.

2149. Giminės Aiųerikoje ieško 
Veronikos Kesiūnienės ir Vytauto 
Zenkevičiaus. Kreiptis: Wurzburg, 
Nordkaseme, mok. Bliumas.

2150. Kutkienė Kazimiera, Lit. 
Waldlager 136, DP Camp, Arns
berg, ieško sūnaus Igno Eduardo, 
paskt. metu gyv. Brandenburge.

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Augsburgas — Mttnchenas 5:4
Sekmadienį prieš Velykąs buvo 

susitikę tarpmiestinėms rungty
nėms Augsburgo ir Mūncheno 
stalo tenisininkai. • Augsburgo 
rinktinėn, be vokiečių Szabo, Breu- 
meier, SchieBl ir Christ, įėjo taip 
pat ir trys lietuviai: Gerulaitis, 
Meilus ir Tėvelis.

Mūnchenas pergyveno iš viso 
savo pirmąjį pralaimėjimą prieš 
Augsburgą, nežiūrint, kad savo 
eilėse turėjo ilgametį Vokietijos 
meisterį Mauritz, internacionalus 
dr. Rosinus, dr. Hoppichler, Strix- 
ner ir kt. •

Techniškos pasekmės: Gerulai
tis — dr. Rosinus 3:1; Breumeier 
— Mauritz 1:3; Szabo — Strixner 
1:3; Meilus — Hoppichler 3:0; Tė
velis — Labowski 3:1; SchieBl — 
Allwein 3:0. — Dvejetas: Izabo- 
Christ — Mauritz-Hoppichler 3:1; 
Gerulaitis - SchieBl — Labowski- 
Allwein 2:3; Meilus-Tėvelis — Rb- 
sinus-Strixner 1:3.

Visų dėmesio centre buvo lietu
viai, nes jie (be Mauritz, Vokie
tijos meisterio) buvo laikomi var
žybų favoritais. Ir iš tikro, Tė
velis buvo pirmasis iš lietuvių 
tarpo, kuris nors ir sunkioje gy
nimosi kovoje pelnė Augsburgui 
tašką.

Pačioje sunkiausioje ir gražiau
sioje kovoje Augsburgui tašką iš
plėšė Gerulaitis prieš dr. Rosinus. 
Gi Meilus savo priėšą dr. Hop
pichler privertė iš karto kapitu
liuoti, Visi trys lietuviai savo už
davinius atliko pasigėrėtinai.

Laiškas iš Lūbecko
Lūbecko stalo teniso turnyre, 

kuriame dalyvavo 150 žaidėjų, be 
kitų, varžėsi ir lietuvai. Vyrų in
dividualinėse varžybose 1 v. lai
mėjo Brazlauskas (lietuvis), finale 
•sukirtęs vokietį Bemolds 21:16; 
21:13, 21:6. Į trečią vietą atkopė 
Misiūnas.

Vyrų dvejeto varžybose taip pat 
pirmąją vietą tvirtai iškovojo Braz
lauskas — Misiūnas, finalinėj ko
voj sumušę vokiečius Otte-Sbin- 
dau 21:15; 21:12; 21:18.

Tik moterų grupėje pirmos vie
tos atiteko vokietėms.

Be to, Lūbecko stalo tenisinin
kai (Brazlauskas, Misiūnas ir 
Paškauskas) turėjo dar du susiti
kimus. Vieną prieš Molno DP. 
rinktinę, kurioje žaidė Siemens 
(lenkų rinkt, žaidėjas) ir kurį lai
mėjo 5:2. Tą pačią dieną vakare ši 
pati lietuvių komanda žaidė prieš 
latvių rinktinę, kurioje paminėti
nas Liepinš (latvių rinkt, žaidė
jas). Latviai buvo nugalėti 5:0; o 
Brazlauskas laimėjo prieš Liepinš 
3:0 ir Misiūnas 3:1.

6
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VI. Jūrinis

Klaipėdos pajungimo faktas
Visame Klaipėdos krašte vyks

tant išprovokuotiems incidentams, 
Vokietijos spauda ir radijas tai 
aiškino begėdišku ,.lietuviškosios 
mažumos" vokiečių skriaudimu, ir 
savaime aišku, kad ... tam turįs 
būti padarytas galas. Tup pretekstu 
Ribbentropas „pasikvietė" Urbšį 
ir jam reikalą visai nedviprasmiš
kai išdėstė tokia prasme, kad jo
kio pasirinkimo nebuvo — teko 
sutikti su ultimatumu ir dar ten
kintis tuo, kad „kultūrtregeriai** 
nebuvo užsimoję jau tada už
grobti visą Lietuvą. Po dramatinių 
scenų Kauno seime, po daugelio 
slaptų ir viešų kabineto posėdžių 
— buvo duotas atsakymas Ribben- 
tropui Klaipėdos krašto reikalu 
toks, kokio buvo „pageidauta" jo 
pasikalbėjimuose su Urbšiu. Rib
bentropas spaudė mūsų vyriausy
bę tiesiog nesuprantamu įkarščiu; 
atrodė, kad Klaipėdos krašto liki
mas Lietuvos ribose, bent kelias 
valandas ilgiau, gali išprovokuoti 
negirdėto masto incidentą. Todėl 
ir nenuostabu, kad net mūsų ka
riuomenė, stovėjusi įvairiose kraš
to vietose, daugiausia pačioje Klai
pėdoje, nespėjo tinkamai pasi
traukti — palikdama savo būsti
nėse dalį aprangos, net ginklų ...

Nors buvo jaučiama, kad su 
Klaipėdos kraštu yra baigta, bet 
niekas nežinojo tikros datos, ir 
todėl lietuvių įstaigose ir įmonėse 
darbas iki paskutiniųjų dienų, 
daugiau ar mažiau, ėjo normaliai, 
kol šaltą kovo mėn. 22 d. 1939 m, 
rytą virš Klaipėdos pasirodė pir
mieji vokiečių bombonešiai. Tai 
buvo apie 9 vai. Be abejo, kad 
bombonešių pasirodymas virš 
miesto sukėlė paniką lietuvių ir 
žydų tarpe. Gatvės užsikimšo bėg
liais — kas kuo galėjo, skubėjo 
Kretingos link, kad nepatektų į 
rudųjų nagus. Tačiau ne visi su
skubo pasitraukti, apie 20.000 lie
tuvių ir žydų liko Klaipėdos mieste 
ir krašte, kurie paskui, jau vokie
čiams šeimininkaujant Klaipėdoje, 
mūsų konsulatui tarpininkaujant, 
per kelias savaites galėjo išsi
kraustyti į Lietuvą, nors ne visi.

Kovo m. 22 d. apie pietus į Klai
pėdą atvažiavo Himmleris su sa
vo štabu, daug vokiečių policijos, 
SA ir SS dalinių. Tą pačią dieną 
vietiniai klaipėdiškiai vokiečiai, 
susiformavę į SA dalinius, užimi
nėjo lietuviškas įmones, įstaigas, 
net kai kuriuos privačius lietuvių 
namus. Reikia stebėtis, kad šitų 
SA dalinių eilėse pasirodė ne tik 
tariamai iki tol buvę lojalūs' Lie
tuvai vokiečiai, bet net kai kurie 
Didžiosios Lietuvos vokiečiai, iki 
tol dalyvavę lietuviškose patrioti
nėse organizacijose...

Tik tada galutinai išėjo dienos 
švieson, kad visokios mūsų laikais 
Klaipėdos krašte veikusios vokie
čių kultūrinės organizacijos, taip 
pat bažnytinės bei sporto draugi
jos, buvo griežtoje Karaliaučiaus 
bei Tilžės kontrolėje ir visos dir
bo Lietuvos valstybės ardomąjį 
darbą, lygiai kaip tai buvo Dan
cige ir koridoriuje arba Sudetų 
krašte. Reikia manyti, kad ir kovo 
22 d. ant jų lietuviškais lašin’ais 
nupenėtų pilvų užtemptos SA uni
formos jau buvo į Klaipėdą atvež
tos daug anksčiau — žinoma slap
tai.

Kovo 23 d. jau prasidėjo „valy
mas“, buvo suimta visa eilė žino-7 
mų lietuvių, iki tol stovėjusių lie
tuviško judėjimo priešakyje: J. 
Brūvelaitis, E. Borchertas, M. Pur
vinas ir t. t. ir t. t. Jie tiesa, įsi
kišus Lietuvos konsului, po poros 
dienų buvo paleisti. Liūdniau at
rodė pačiame krašte, kur kaimo 
bernai, pradėję sauvaliauti, su
mušė visą eilę provincijoje gyve
nusių lietuvių veikėjų, kurie ne

suspėjo laiku pasitraukti nuo ru
dojo pavojaus. Lietuviams prasi
dėjo juodos dienos, ir tik po kelių 
savaičių, kai padėtis jau kiek sta
bilizavosi, jie tegalėjo drįsti vie
šai pasirodyti, jeigu iki tol dar 
kuris nebuvo suimtas ar kitu ku
riuo būdu iš savo namų išviliotas.

Kovo 24 d. Klaipėdoje pasirodė 
didžiausias visų laikų karo kalti
ninkas Adolfas Hitleris. Jis iš Ber
lyno traukiniu atvažiavo į Piliau 
ir iš ten į Klaipėdą* šarvuočiu 
„Deutschland", kuris buvo lydi
mas kelių flotilijų povandeninių 
laivų, minininkų, torpedininkų ir 
1.1, ir 1.1. Tos dienos 10 vai. ryto 
Klaipėdos uostas jau buvo pilnas 
mažesniųjų karo laivų, miesto 
gatvės apstatytos SA ir vadina
maisiais „Ordnungsdienst", gestapo 
agentais, kariuomene ir t. t. Mi
nios „išlaisvintųjų“ spietėsi uosto 
rajone ir gretimose gatvėse — pa
dėkoti ,,Fūhreriui". Uoste jo laukė

majame susirinkime, nesidrovėjo 
pareikšti, kad ,,kiekvieną lietuvį 
asmeniškai arba bet kokią lietu
višką įmonę ar įstaigą, veikiančią 
ar norinčią įsisteigti Klaipėdoje, 
jis imąs tiesioginėn savo globon 
ir teiksiąs tokiais atvejais visokių 
lengvatų, net pirmenybių". Be 
abejo, tai buvo eilinis melas. Ko
kia jo globa buvo manyta, pama
tėme tuojau po kelių dienų, kai 
buvo pradėtos uždarinėti likusios 
lietuvių mokyklos, krautuvės, ban
kai, transporto įstaigos, paskiri 
lietuviai pastatyti po policijos 
priežiūra, lietuviškosios bibliote
kos buvo suverstos į gestapo rū
sius, o vėliau išvežtos į popieriaus 
fabrikus ir ten perdirbtos į popie
rių. Partijos pareigūnai, pradėję 
važinėti po visą kraštą, draudė 
lietuviškai kalbėti, grasindami už 
lietuvišką žodį apkaltinti tėvynės 
išdavimu, o kai kur ragindami, iš
girdus kalbant lietuviškai, „tokį 
niekšą sudoroti vietoje", nes čia 
niekada lietuvių nesą buvę ir lo
kių nėra likę. Kas lietuviškai kal
bėjo, esą buvę tik iš Didžiosios 
Lietuvos, tų šiandien jau nėra, o

provokatoriai Dr. Neumann, Bertu- 
laitis, Boettcher ir kiti. Hitleris, 
lydimas Himmlerio, pasisveikinęs 
su dr. Neumannu, automobiliu at
važiavo iš uosto Malkų gatve per 
Biržos tiltą į teatro aikštę, kur iš 
teatro balkono į nesavu balsu 
spiegiančią minią („wir danken 
unserm Fūhrer") pasakė trumpą 
kalbą, pareikšdamas padėką už 
ištikimumą savo tautai ir tėvynei. 
Po to — Turgaus gatve, Laukinin
kų g., Biržos g. ir vėl Malkų g. į 
uostą, iš kur tos pačios dienos 
vakare išsinešdino į ten, iš kur 
buvo atkeliavęs. Tuo būdu kovo 
24 d. visiškai- oficialiai buvo pa
reikšta Klaipėdos ir krašto anek
sija.

Vokietijos, padiktuotoje Klaipė
dos krašto Vokietijai ,.perleidi
mo' sutartyje Lietuvai buvo 
įsteigta „laisva uosto joną“, kur 
Lietuva galėsianti laisvai šeimi
ninkauti, tvarkydama savo impor
tą ir eksportą. Atsižvelgiant į Lie
tuvos valstybės įdėtą kapitalą 
Klaipėdos uostą plečiant ir tobuli
nant, Vokietija pasišovė iš Lietu
vos neimti jokios nuomos, nežiū
rint kad sutartimi laisvoji uosto 
zona buvo numatyta net 99 me
tams .... Žadėta ir visokios kito
kios lengvatos, tiek laivams po 
Lietuvos vėliava (neimti ■ jokių 
uosto rinkliavų), tiek ekonomi
nėms organizacijoms, turinčioms 
reikalų su uostu ir 1.1. Gi Rytprū
sių gauleiteris Erich Koch, kalbė
damas NSDAP Klaipėdoje steigia

Gabrielius Žemkalnis

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys)

Insterburgas
Mes pravažiuojame Marijampolę, 

kurią aš taip gerai pažįstu, Vilka
viškį, Su susijaudinimu, ne vienas 
su drėgnomis, bet pasiryžusiomis 
akimis, mes žiūrime atgal per ma
žą tiltelį ir matome atitolstančią 
lentą su užrašu: „Kybartai“. Žiū
rime ir norime kuo ilgiau matyti 
Lietuvą, kurią nežinojom, ar dar 
beišvysim • . . Bet posūkis, ir Ky
bartų mes jau nebematome. Prieš 
mūsų akis kita lenta — Eydtkau.

Tarp Stalupėnų ir Geldupės pa
gauname vinį, ir šoferis turi uždė
ti atsarginį ratą. Suvalgom bu
terbrodus, kurių dar buvom be
veik visi įsidėję į kišenes, ir kaž
kas, išėjęs iš autobuso, išmeta po
pierius į griovį.

Čia tau ne tas purvinas Kau
nas, bet kultūringa Vokietija! — 
surinka Heltkė. Tuoj surink po
pierius!

Taip mes pradedam pažinti kul
tūringąją Vokietiją . . .

Ratas pakeistas, ir mes važiuo
jame toliau. Geldupė. Insterbur
gas. Pervažiuojam beveik per visą 
miestą ir sustojam prie vieno di
desnio pastato. „Gerichts-Gefang- 
nis Insterburg“, matome užrašą ant

jeiakoks dar ir likęs, tai ir tas 
greitai išsinešdinsiąs.

Prasidėjo juodos dienos ne tik. 
Klaipėdoje ir krašte, bet pasidarė 
netikras rytojus ir Didžiojoje Lie
tuvoje, nes niekas negalėjo tikrai 
pasakyti, ar kurią dieną Ribben
tropas nesiteiks vėl pasikviesti 
Urbšį ir vėl pateikti kokią naują 
„sutartį".

Klaipėdos gatvėse gyvenimas 
kiek pagyvėjo — privažiavo daug 
naujų žmohių iš Reicho, daugiau
sia tai buvo įvairūs pareigūnai iš 
partijos, gestapo, kariuomenės ir 
t t. Lietuviško žodžio gatvėje jau 
beveik negirdėjai, o dhug kas, su
tikęs lietuvį, bijojo su juo ir pa
sisveikinti įprastu būdu — keliant 
kepurę, nes čia rankos kėlimas 
buvo visai naujas reikalas ir tik 
tuo būdu vokiečių ir tebuvo svei
kinamasi. Vietiniai lietuviai (klai
pėdiškiai) atsidūrė ypatingoje pa
dėtyje, pasitraukė iš visuomenės, 
neretas net ir toks, kuris dar prieš 
savaitę tvirtino: „neišsižadėsime 
Lietuvos, kad ir kažkokia jėga 
mus užgriūtų ...*'

vartų. Vadinasi, mes apsirikom. 
Mus atvežė ne į konclagerį, bet 
kalėjiman. Kodėl? Ir kiekvienas 
pradedam spėlioti.

I kalėjimą nueina Heltkė ir ke
letas palydovų. Už kokių penkių 
minučių grįžta ir liepia visiems iš
lipti po du ir eiti pora po 
poros į kalėjimo kiemą. Vartai 
plačiai atidaryti, iš šonų susirinkę 
daug žioplių, bet nuo džiaugsmin
go minios pasveikinimo mes ap
saugoti: garbinga SS sargyba yra 
špaleriais išsirikiavus, su M. P. 
rankose, nuo autobuso iki kalėji-/ 
mo vartų. Mes žengiame vienas po 
kito, o iš tolo atskrenda kareivių 
daina: „Keine Angst, keine Angst, 
Rosmarie!“

Mus išrikiuoja koridoriuj, prieš 
raštinę. Patikrina pavardėmis. Net 
juokas ima, kai šlubis kalėjimo 
raštininkas skaito mūsų pavardes. 
Paskui du t kalėjimo prižiūrėtojai 
pradeda mus kratyti, ieškodami 
degtukų, skeltuvėlių, peilių ir, tur 
būt, kitokių ginklų. Paima laikro
džius ir pinigus (kam Gestapas dar 
nebuvo nesavinęs) ir prideda prie 
jų raštelį su pavarde. Tada paklau
sia, ar mes neturim utėlių ir, gavę 
iš mūsų atsakymą, kad ne, užveda 
mus į antrą aukštą. Aš einu be
veik pats paskutinis ir dar pama
tau iš raštinės išeinant Heltkę. 
Jis palydi mus piktu žvilgsniu, pa
sitaiso ant peties M. P. ir išeina 
iš kalėjimo. Nuo to laiko mes 
jo daugiau nebematėm. Antram 

aukšte nuvedė mus į galą laužyto 
koridoriaus, kurio abiejose pusėse 
buvo celės. Buvo jau galima po 
truputį tarp savęs pasikalbėti ir aš 
susitariau sėsti su Z. į vieną celę, ka
dangi norėjau daug ką išsiaiškin
ti. Sodino po tris, ir su mumis į 
celę kartu pateko Povilas Z.

Kalėjimo celė, su lovomis 
(dviem) ir matracais (trim), su 

.spintele, staliuku, suoleliais ir ma
žu veidrodžiu, atrodė mums kaip 
rojus po tų „liūtų narvų“ Gesta
pe. Tuoj atsidarė vėl durys ir 
mums davė dubenėlius, šaukštus ir 
po pusę litro pietų sriubos — kaž
kokių griežčių. Pavalgę galėjome 
tuoj išsiplauti, nes kampe stovėjo 
ąsotis su vandeniu. Patogu: mie
gamasis, valgomasis, salonas, dar
bo kambarys, prausykla ir kloze
tas. Ir viskas tik 8 — 9 kvadrati
niuose metruose. Netrukus atėjęs 
prižiūrėtojas perkėlė mus į lygiai 
tokią pat celę kitoj pusėj korido
riaus, numeris 158. Čia buvo tik tuo 
geriau, kad langas buvo į pietų 
pusę. Iki vakarienės truputi išsi- 
kalbėjom. Povilas papasakojo, kaip 
jis įkliuvęs.

Apie vidurį gegužės mėnesio Ge
stape Jonas D. rašė Jurgiui V. 
laiškelį, kuriame buvo pasakyta, 
kad per tardymą jis suvertė ant 
nepagaunamojo K. tai, kad jis iš 
jo gaudavęs tas žinias, kurias gau
davo iš Povilo ir majoro G. Tą 
laiškelį D., grįždamas vakare iš 
išvietės, įmetė į Jurgio celę pro 
vilkelį, paklausdamas, berods, ar 
šis turi degtukų. Jurgis tuo laiku 
jau gulėjo ir atsakė, kad neturi, 
apsivertė ant kito šono, visai ne
pastebėjęs laiškelio. Kitą rytą Ru
dokas Juozas pro savo durų ply
šius matė, kaip kažkas padavė Jo
no laiškelį Cigleriui. Tuoj buvo 
iššauktas Heltkė, kuris laiškelį pa
siėmė, o vakare prasidėjo naujas 
Jono ir Jurgio tardymas. Netrukus 
buvo suimti Povilas ir majoras. 
Kokiu būdu tas laiškelis pakliuvo? 
Reikalas paaiškėjo. Tą rytą Jur
gio celę šlavė kalifaktorius (juo 
visada būdavo St.), kuris laiškelį 
atradęs perdavė Cigleriui. Vėliau, 
esant Poznanėj ir Landsberge, St. 
aiškinosi, kad tą rytą šlavęs S. Ta
čiau abu prisipažino, jog jie buvo 
Kaune užverbuoti šnipinėti tarp 
suimtųjų.

Besikalbant netrukus atėjo va
karienė. Gabaliukas duonos, tru
putis margarino ir dešros. Pirma
sis įspūdis susidarė visai neblogas, 
bet po kelių savaičių įsitikinom, 
kad tai yra tik akims gražu, bet 
pilvui jokiu būdu neužtenkama. Po 
vakarienės pasitiesem ant matracų 
gautas antklodes ir tuoj užmigom.

Ryte pažadino skambutis. Vos 
spėjom nusiprausti, kaip atsidarė 
durys. „Kūbel, Wasserkrug!' Ma
nėm, kad gal leis į ruošą, bet kur 
tau! Juk iš to gali kilti revoliuci
ja! Ne, prašom tvarkytis celėj, o 
mes jau viską su „aparatu“ išne- 
šim ir „aparatą“ grąžinsim jums 
tuščią. Grąžinę aparatus, tie patys 
žmonės, kalifaktoriai, rankų, aišku, 
neplovę, išdalija mums duoną ir po 
pusę litro pliurškalo, kurį vėliau 
Povilas praminė iškilmingiau — 
rabiza.

Leiskite man truputį papasakoti 
apie tą aukštesnįjį kalinių luomą, 
kalifaktorius. Išvertus į lietuvių 
kalbą šį žodį, jis turėtų reikšti 
„gražiai darantis“. Kalifaktorius, 
tai kalėjimo tarnas, o Vokietijos 
kalėjimuose ir pirmasis viršininkas 
kaliniams. Jei kalifaktorius pa- 
skundžia, nebeišsiteisinsi, nes juo, 
o ne tavim patikės prižiūrėtojai. 
Kalifaktoriaus darbas įvairus. Jis 
šluoja koridorių, laiptus, nešioja 
aoaratus, vandenį, dalija maistą ir 
gerai valgo.

(Bus daugiau)
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Juozas lininis

Lietuviai studentai Tiibingeno 
universitete pries 400 metu

Tiibingeno universiteto biblio
tekoje užtikau vienų metraštį, 
atskleidžiantį maždaug prieš 4U0 
metų čia studijavusių lietuvių pa
vardes. Pilnas šio metraščio pa
vadinimas yra toks: „Die Matrikeln 
der Universitat Tiibingen", von 
Dr. Heinrich Hermelink. Erster 
Band. Die Matrikeln 1477 — 1600. 
Stuttgart 1906. Naujesnė, pagerin
ta šio veikalo laida, išėjusi 1931 m. 
pasižymi didesniu sistemingumu, 
bet drauge turi ir kai kurių ne
tikslumų, ypač pavardžių rašyme.

Siame veikale lotyniškai surašy
tos visos 1477 — 1600 m. Tubin
gen© universitete studijavusiųjų 
pavardės, ir greta ių nurodyta, iš kur 
tas ar kitas studentas yra kilęs. Pa
vartęs minėtų metrašlį, suradau, 
kad, rektoriaujant šviesiausiam 
profesoriui Anastazijui Dembleriui, 
1559 — 1560 mokslo metais, rug
pjūčio 14 d. Tiibingeno universitete 
buvo imatrikuliuoti šie studentai, 
kilę iš Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos (ex magno ducatu Li- 
hianiae):

1. Melchior Gedrotius, 2. Fride- 
ricus Skummin, 3. Stanislaus Knit- 
ta, 4. Joannes Wolafitsch, 5. Jo
sephus Wolafitsch, 6. Petrus We- 
soviovius, 7. Joannes Wesoviovius, 
8. Petrus Rorsag, 9. Martinus Heyn, 
10. Georgius Zablotius, 11. Sta
nislaus Clementis, 12. Thomas 
Reschi.

Tryliktas lietuvis, Praecelaus lr- 
zykonnes de Bakzycki, yra įsimatn- 
kuliaves 1564 — 1565 mokslo me
tais, spalio 20 d., rektoriauipnt 
prof. Leonhardui Fuchsui.

Čia surašytos pavardės, be abe
jo, skamba gana nelietuviškai. 
Siek tiek jas sulietuvinę, iš Gedro
tius gausime Giedraitį, vėliau ži
nomų Žemaičių vyskupų, iš Wola- 
fitch — Valavičių, iš Zablotius — 
Zablackį, iš Reschi — Rečių (?) ir 
t.t. Aš suradau tik 13 pavardžių, 
prie kurių prirašyta ex magno du
catu Lituaniae arba lituanus, ta
čiau reikia manyti, kad lietuvių 
skaičius Tiibingeno universitete 
tais laikais turėjo būti žymiai di
desnis. Matyt, vienas, atvykęs iš 
Lietuvos į Tiibingenų, užsirašydavo 
lietuviu, o antras — lenku, kaip 
galima spręsti iš pagrečiui imatri
kuliacijos lapuose įrašytų pavar
džių, kur prie vienos stovi žodis li
tuanus, o prie antros — polonus.

Lenkų 1477 — 1600 m. Tiibingeno 
universitete studijuota apie 30 as
menų (Gorsky, Salevius, Zaklika, 
Strelezius...), o latvių — apie 10 
(pvz., didikai broliai Beerai, ku
rių palikuonys ir šiandien tebegy
vena Bauskės ir SI. Joniškio apy
linkėje).

Mano čia suminėtos 13 pavardžių

yra Lietuvos didikų (nobilium) sū
nų pavardės. Tais laikais tik didi
kai galėjo siųsti savo sūnus moks
lintos į Tiibingenų ir kitus Vakarų 
Europos universitetus.

Lietuvių studentai, kaip pasakoja 
žinantieji Tiibingeno universiteto 
praeitį, buvę plačiai vietinių gy
ventojų žinomi dėl savo turtingu
mo ir visokių išdaigų. Jie turėję 
puikų savo bendrabutį, kurio ve
dėju ilgus metus buvęs minėtas 
Zablockis. Pastarasis prirengda
vęs į universitetų naujai iš Lietuvos 
atvykusius didikų sūnus. Štai ko
dėl minėtame metraštyje prie jo 
pavardės pridėti žodžiai: praecep- 
tor praecedentium. Jis Tiibingene 
miręs ir esųs čia palaidotas.

Krizė stovykloje
Po pietų, žinoma, labai sveika 

pasivaikščioti, tad ir mūsų geri pa
žįstami, valstybininkas su inžinie
rium, po pietų apsuka porą ratų 
aplink stovyklos kiemų, o paskui 
atsisėda pasieny ant nuversto ce
mentinio bloko ir, neturėdami ką 
kita veikti, seka priešais juos be
sibūriuojančių vaikų žaidimą, ste
bėdami, kaip technikos amžiaus 
dvasia veikia net vaikus. Vaikai 
žaidžia automobilį. Sustoję vienas 
paskui kitą, jie vaizduoja kas 
pirmagalinius, kas pasturgalinius 
ratus, kas kitą kurią automobilio 
dalį, tik vienas mažas karapūzas, 
niekur' dar „neįmontuotas", veltui 
klausinėja „o kas aš būsiu?” Bet 
galiausiai „automobilis" apsižiūri, 
kad jam dar trūksta dujų išmeta
mojo vamzdelio.

— Tu bėgsi iš paskos, — pa
reiškia jam užpakalinis tekinis. — 
Matai, kaip eina automobilis: už
pakaly yra vamzdelis, iš kurio ei
na dūmai ir smirda. Tu būsi šitas 
vamzdelis — kai automobilis pra
dės važiuoti, tu bėgsi iš paskos ir 
smirdinsi.

Trumpas ir drūtas dujų išmeta
masis vamzdelis tuojau įsimontuo- 
ja reikiamon vieton, ir automobilis 
nurieda.

Dar pora tokių pat karapūzų, tik 
iš šalies žiūrėjusių į „automobilio" 
montavimą, lieka.

— Kai užaugsiu, būsiu šoferis, 
— pareiškia venas jų savo drau
gui. — Važinėsiu automobiliu, tik 
..pypt, pypti"

— O aš važinėsiu arkliu, — at
sako, matyti, koks kaimiečio vai
kas.

— O aš automobiliu imsiu tavo 
arklį ir suvažinėsiu, — išdidžiai 
pareiškia „šoferis".

— O kaip gi, tik pamėgink, — 
nenusileidžia „vežėjas".

— Štai tik fit, ir tavo arklys su
važinėtas, — net su ranka parodo 
„šoferis".

— Nevažiuok man ant arklio, — 
stumtelia „pervažiuoto arklio” sa
vininkas nedorą šoferį.

O tu nesipainiok ant kelio su 
savo arkliu, — savo ruožtu stumia 
„vežėją” „šoferis”.

Ir staiga „šoferis" su „vežėju” 
susikimba į kuodus.

Valstybininkas su inžinierium se
ka šypsodamiesi šią idiliją, bet 
staiga juos sutrukdo. Prasidaro rū
sio langelis ir tame pusrūsy įsikū
ręs batsiuvis kaukštelia inžinieriui 
plaktuku nugaron.

— Neškitės iš čia. Man reikia 
dirbti. Ir šiaip čia nieko negali 
matyti, — pareiškia jis idilijos mė
gėjams.

Nemaloniai sutrukdyti, jie atsi
stoja ir paeina keletą žingsnių. Čia 
jie pamato, kaip vienas dar roplom 
vaikščiojantis tautietis, persisvėręs 
per gabalą tokio pat cementinio 
bloko, rengiasi stačia galva nubur- 
bėti per atvirą langų į rūsį. Laiku 
dar nutvėrę už marškinėlių uode
gos, jie perkelia visom keturiom 
kėburiaujantį ir lig ausų išsižiojusį 
bliauti tautietį toliau nuo pavo
jingos skylės, o ant to bloko patys 
susisėda. Bet tuomet per kitų rū
sio langų su knyga rankoje ir aki
niais ant nosies ligi juosmens iš
lenda gimnazijos mokytojas.

— Ponai, — kreipiasi jisai, — 
gal malonėtumėt pasitraukti į’šalį 
— mokiniai nebegali diktanto ra
šyti.

Nenorėdami trukdyti šviesai pa
siekti tautos ateitį, ponai persike
lia dar toliau, bet čia vėl kliudo 
juos. Nežinia iš kurio aukšto ir ku
rio lango juos pakrikštija puoduku 
tirštos kavos.

Pasipiktinę tokia netvarka, bi
čiuliai pakyla ir eina į šalį. Dar 
kartą apsukę stovyklos kiemą, pa- 
traūkia salės link — ten šaukiamas 
visuotinis stovyklos susirinkimas.

Susirinkime dar prieš jo pradžią 
atmosfera jau sutirštėjusi kaip 
prieš griausmų. Stovykloje krizė 
dėl darbo jėgų stokos. O ypačiai, 
kaip sakoma, kampu atsistojęs klo
zetų klausimas.

Dirbančiųjų atstovas išdėsto, kad 
jie perdaug dažnai varomi į dar
bus, nes esu, be reikalo daugelis 
nuo darbų atleisti. Nedirbančiųjų 
kategorijai priklauso komitetas, 
teismas, įvairios komisijos, polici
ja, gaisrininkai, stalių dirbtuvių dar
bininkai, meno ansamblis, mokyto
jai, mokiniai ir ligoniai.

Vadinamųjų nedirbančiųjų atsto
vai aiškina, kad jie taip pat dirbą. 
Čia esąs tik darbo pasidalinimo 
klausimas: kas nedirba kurio kito 
darbo, tas dirbąs kasdieninius sto
vyklos tvarkymo darbus. Bet vadi
namieji dirbantieji su tuo nesutin
ka. Kitus darbus dirbti ar nedirbti 
esąs kiekvieno laisvas noras, o 
bendruosius darbus dirbti turį visi. 
Už tuos kitus darbus jų darbinin
kai turį ir atitinkamų kitų pirme
nybių — kas gaunąs apdaro, kas 
papildomą maisto davinį, kas ge
resnį kambarį ar kita ką.

Sis argumentas įlenkia vadina
mųjų nedirbančiųjų pozicijas —jei 
jie už kitus savo darbus turį kitų 
pirmenybių, tai jie eilinius darbus 
privalą dirbti. Bet nedirbančiųjų 
frontas vėl prešą atmuša, nurody
damas, kad jie daug daugiau dirbą 
už vadinamus dirbančiuosius, — jų 
darbo nė iš tolo nepalyginsi su dir
bančiųjų penkių minučių rajono 
šlavimu. Jei jų nuo kitų darbų 
neatleisią, tai jie sustreikuosią. Tos 
pirmenybės teikiamos tik todėl, kad 
be jų tų darbų niekas nedirbtų.

— Principas turi būti, kad dirbą

vieną darbą privalo būti nuo kitų 
darbų atleidžiami, — šaukia viena 
pusė.

Bet antroji pusė neįtikinta.
— Principas turi būti, kad visi 

dirba bendruosius darbus, — šau
kia ji ir taip pat grasina streiku.

Taip abiem stovyklom apsikasus 
principų apsasuose, komitetas pa
reiškia dėl gyventojų nesutarimo 
nevaliojęs susidoroti Su darbo klau
simu ir atsistatydinąs.

Prasideda visuotinis sambrūzdis. 
Taikos ir darnaus sugyvenimo ideo
logai sujaudinti ieško kokio nors 
kompromisinio sprendimo.

Sumuręs nuo įkaitusios atmosfe
ros, kažkoks geros valios žmogutis 
krapštosi ant scenos. Jis tariasi 
suradęs išeitį. Visi darbai esą rei
kalingi ir teisinga, kad dirbą vieną 
bendruomenei naudingą darbą ne
būtų verčiami dirbti ir kitus, at
seit, dvigubai. Reikią vis dėlto per
žiūrėti etatus. Jo galva, kai ku
riems darbams paskirta per daug 
žmonių. Pav., gaisrininkų komanda 
esanti dvigubai didesnė už buvu
sią Seirijų savanorių gaisrininkų 
komandą, o policijos pareigūnų 
stovykloj lygiai tiek, kiek prieš 
karą buvo visame Alytaus apskri
tyje. Kauno teatro etatų jis neži
nąs, bet, jo nuomone, vietos meno 
ansambly esą nemažiau žmonių, 
kaip buvusiam Kauno teatre. Esą 
galima būtų tie etatai sumažinti 
be žalos pačiam reikalui. Taip pat 
jį stebina tokia daugybė nedarbin
gų dėl ligos. Jis įtariąs simuliaci
jomis. Nurodo net pavyzdį. Gydy
tojo atleistas nuo darbo pilietis tą 
pat dieną nuvažiavęs į kaimą ir 
dviračiu parsivežęs centnerį svo
gūnų.

Po šių geros valios pareiškimų 
prasideda sambrūzdis, lyg lazda 
širšių lizdą pamaišius. Visų „žiny
bų" vadovai laiko pareiga savo 
žinybas apginti. Policijos vadas iš- 
pasakoja, kiek yra postų, kiek rei
kia raštinės darbininkų, rezervo. 
5>u mažiau vyrų jis išsiversti nega
lįs. Gaisrininkai aiškina apie savo 
„šliaukąs” ir kiek vyrų turi prie 
kiekvienos stovėti. Menininkai taip 
pat darbo visi turį ligi kaklo. Lie
ka tik mokykla ir ligoniai. Na, bet 
jei jau kiti negali sumažinti savo 
etatų, tai mokykla juo labiau. Ban
doma ar ant mokinių atsigriebti, 
nes jie mokydamiesi nedirba jokio 
visuomenei naudingo darbo. Jeigu 
jiems nepatinka dirbti ir mokytis, 
galį nesimokyti. Tai esąs privatus 
dalykas. Vargšų mokinių pašlijusį 
reikaĮą išgelbėti tik įsikišusi viena 
mokytoja. Labai susijaudinusi dėl 
tokių kalbų, ji sunkiais medžiapa- 
džiais klapsi per visą salę į priekį 
ir su nuo kryžiaus nuimtos veidu 
atsistoja prieš įdilgintus tautiečius. 
Ilgai jautriais žodžiais ji pasakoja 
apie Lietuvos vargo mokyklos 
vaidmenį mūsų tautos istorijoje ir 
aiškina, jog rajoną nors ir reikią 
šluoti, vis dėlto į Lietuvą ne tuos 
koridorius parsivešime, dėl kurių 
šlavimo dabar ginčas eina, bet mū
sų jaunimą, ir kad jų mokymasis 
esąs ne privatinis, bet visuomeni

nis tautos reikalas. Na, ir vargais 
negalais tautiečiams paaiški ta su
dėtinga problema, kad vis dėlto 
mokinius, tur būt, reikia nuo dar
bų atleisti.

Dėl simuliuojančių ligas buvęs 
pulko ambulatorijos viršila siūlo 
laikytis senos praktikos — prie 
stovyklos ligoninės įsteigti skyrių 
simuliantams tirti ir visus įta
riamus tuojau siųsti, kaip buvo 
siunčiama iš pulkų į karo ligoninę. 
Bet jo siūlymo jau niekas nenori 
klausyti — dirbantiesisms paaiški, 
kad ir iš šio etatų peržiūrėjimo 
jie nieko nelaimi, ir aistros vėl 
užsikuria. Jie dabar surado kur 
tvirtai įsitverti — etatai vis dėlto 
per dideli, jų galva, — ir griežtai 
spaudžia juos siaurinti. Tuomet, 
komiteto pavyzdžiu, vienas po ki
to visų „žinybų" vadovai pareiškia, 
kad dėl tokio susikomplikavimo šis 
klausimas turįs būti atidėtas, kol 
būsiąs išrinktas naujas komitetas, 
nes esamasis nematąs jokių ga
limybių. jį išspręsti.

Tuomet atsiranda dar viena gu
dri galva.

— Aš siūlau prašyti darbams 
karo belaisvių, — šaukia ji iš ku
rio ten kampo.

Šio pasiūlymo susirinkimas nu
sitveria kaip skęstąs šiaudo. Nuta
riama šiandien nieko šiuo klausi
mu nespręsti, o paprašyti pagalbai 
karo belaisvių. Jei jie būsią gau‘i. 

! klausimas savaime išspręstas. Tik 
| negavus papildomos darbo jėgos, 
turėtų būti pasvarstyta, kaip savo
mis jėgomis išsiversti.

Šitokiu saliamonišku išsikilpo- 
jimu iš sunkios padėties patenkin
ti, visi susirinkusieji kimba į ypa
čiai opų klozetų klausimą. Ten vis 
nesą tvarkos ir sunkumai su valy
mu. Susidūrus su šiuo painiu klau
simu, mūsų šaunios visuomenės iš
radingumas pasiekia kraštutinių ri
bų. Tarp kitko pasiūloma net skir
ti budėtojus. Bet visus pralenkia 
siūlytojas, suradęs išeitį, kaip vi
sai galima būtų išvengti šių įstai
gų priežiūros ir valymo. Reikia iš
nuomoti netoli stovyklos plotą 
lauko • ir ten pastatytą reikiamą 
kiekį kilnojamų vienučių, o pa
čiuose stovyklos pastatuose šias 
patalpas visai uždaryti. Sumany
mas sutinkamas gan palankiai, tik 
keliama abejonė, ar nereikės ir 
šiuo atveju budėtojų, nes jau bai
giama kūrenti visi atliekami langų 
rėmai, lovos ir kita sausa malka, 
todėl vienutėms galįs kilti rimtas 
pavojus. Kadangi susirinkimas ne
gali visų smulkmenų apsvarstyti, 
išrenkama komisija paruošti šiam 
reikalui tvarkyti statutą ir tam 
statutui vykdyti taisykles, o švie
timo komisija ipareigoiama surengei 
stovyklos gyventojams paskaitą, 
kaip naudotis klozetu.

Pasiekus tokių prašmatnių spren
dimų, visų kritiška nuotaika kiek 
atslūgsta. Išėję iš salės, dirbantieji 
ir nedirbantieji vėl susėda pasie
niais arba vaikšto aplink stovyklos 
rajoną ir perdiskutuoja svarstytus 
klausimus.

Kempteno moksleivių choras
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Žemdirbyste be žemes
Nėra to blogo, kas į gera neiš

eitų. Taip žmonės kalba. Paim
kim kad ir šį karą. Tai baisiausias 
iš visų buvusių, karų. Jo baisybių 
nei apskaičiuosi, nei galva apimsi. 
O tačiau tame blogyje yra ir gero. 
Tai — įvairūs karo reikalams išra
dimai, kurie, be karo, gali biiti 
panaudoti ir taikos metui, žmoni
jos gerovei. Šio karo metu daug 
iokių išradimų padaryta, nors jų 
dar nedaug yra žmonijai žinomų. 
Kodėl? Jų turėtojai ir išradėjai ne
pasako. Pasakyti — paslaptis 
atskleisti. Paslaptis atskleisti ga
lima būtų tuo atveju, jei nebūtų 
tikimasi naujo karo. O tuo tarpu 
tokio tikrumo nieks neturi. Tad 
nuo tų visų, kad ir labai naudin
gų žmonijai taikos metu, išradimų 
paslapties uždanga neatskleidžia
ma. Tačiau kartkarčiais šis tas 
aiškėja. Apie vieną kitą tokį išra
dimą parašo spauda. Tuo būdu 
sužinojome apie atominę bombą, 
vadinasi, apie atominės energijos 
išlaisvinimą. Plačiai pasaulio spau
da rašė apie radarą. Rašė ir tebe
rašo dar apie hidroponiją ir kt.

Hidroponija yra tokios didelės 
reikšmės, kad pro ją tylomis 
praeiti negalima. Ji gali padaryti 
žmonijos istorijoj tikrą didelio 
masto perversmą. Ar tai turės 
įvykti greičiau ar vėliau, priklausys 
nuo politikos, kuriai juk daug kas 
gyvenime priklauso.

Kas yra hidroponija? Tai „žem
dirbystė be žemės". Siame apibū
dinime nėra jokio paradokso. Sis 
karas parodė, kad šviežios daržo
vės, javai, vaisiai, visa, ko nori, 
gali augti be žemės. Hidroponijos 
principas yra labai paprastas. 
Visa, kas auga žemėje, čiulpia iš 
jos savo gyvybei palaikyti reika
lingų druskų, mineralų ir t. t. Jau 
tiksliai nustatyta, kokia, .pvz., dar
žovė ar kitas augalas kurios rūšies 
maisto turi gauti iš žemės, kokie 
chemikalai jai reikalingi, kad galė
tų greit ir našiai augti, bręsti ir 
gausingą vaisių duoti. Tai visa iš
mėginta ir ištirta laboratorijose. 
Galų gale įsitikinta, kad augalams 
augti ir bręsti žemė visai nerei
kalinga. Juos galima visai gerai 
išauginti ir subrandinti tik dirbti
nių trąšų pagalba, be žemės.

Visa tai prasidėjo šio karo me
tu, kai J. A. Valstybių kariai „pa
keliui į Japoniją" sėdėjo išsimėtę 
po įvairias salas. Daugelis tų salų 
buvo vulkaniškos kilmės. Jose jo
kios žemės, jokios dirvos nebuvo, 
tik sustingusi lava. Kitose salose, 
kaip, pvz., Filipinų, dirvos buvo, 
bet buvo nusistatyta ja nesinau
doti — nieko joje nesėti ir neso
dinti, nes, tą dirvą ištyrus, pasirodė, 
kad ji yra nesveika, joje esama 
kažkokių bakterijų, kurios įsiver
žia į joje augančias daržoves ir 
valgančiuose sukelia negalavimus.

Amerikos kariuomenė buvo la
bai gerai maitinama ir visa kuo 
aprūpinama. Tačiau, nepaisant to, 
pradėta sirgti. Įsivyravo skorbutas. 
Trūko, mat, vitaminų. Šviežių gi 
daržovių atgabenti iš kitur nebuvo 
galimybės. Tad pasiųsta į tas sa
las specialistų agronomų, kurie 
dar prieš karą Amerikoj parengė 
ir tiksliai apdirbo savo metodą. At
vykus agronomams, netrukus tose 
vulkaniškose, koralinėse ir kitos 
tolygios kilmės salose atsirado 
šviežių pomidorų, agurkų, bulvių, 
salotų ir kitų daržovių. Svarbiau
sia, kad jų atsirado ne vaistinių 
dozėmis, bet kolosiniais kiekiais.

Koks gi yra tas augalų augini
mo be žemės metodas? Labai pa
prastas ir nesudėtingas. Žemę pa
vaduoja vanduo. Vandeny gi ištir
pinami reikalingos rūšies ir kie
kio chemikalai. lr į taip parengtą 

listai numato, kad greitu laiku hi
droponija atsieisianti žymiai pigiau, 
nes visa vyksta suprastinti ir to
bulinti. Jau dabar, rašo vienas hi
droponijos kūrėjas, kyla klausi
mas. ar apsimoka naudotis „senais 
varginančiais metodais“, ar verta 
dirbti žemę. Kam laukti lietaus ar 
jo bijotis? Visa tai visai nereika
lingas darbas ir vargas. Užlenkei 
vietoj visa to tvenkinio vandens ir 
tam tikro kiekio fosforo ir šarmo- 
potašo. Sachara gali būti paversta 
ištisu dirbamu lauku. Visas pasau
lis gali lengvai turėti net per daug 
maisto, net per daug duonos.

Taip kalba hidroponijos kūrėjai. 
Jie pranašauja žmonijai labai gra
žią ir viliojančią ateitį. Tik gaila, 
kad tie patys laikraščiai, kuriuose 
skelbiamos hidroponijos kūrėjų 
galvą svaiginančios pranašystės, 
skelbia ir kitokios rūšies žinių, bū
tent: kiek milijonų žmonių pasauly 
šiais, 1946, metais mirs badu ir 
bus numarinta badu, plačiuose 
Sibiruose ir kituose tyrlaukiuose, 
jų tarpe ir lietuvių . . .

Kariaujančios šalys karo mo
lochui visa sumobilizuoia: žmones 
ir pinigus. Nepaliekami ramybėje 
ir mokslininkai. Vieni jų eina į 
frontą su visais kitais. Karui gi 
naudingų mokslų vyrai statomi į 
tarnybą mokslo išradimais nuga
lėti priešui. Į tą darbą pastatomi j 
gyviausių smegenų ir didžiausio 
patyrimo mokslininkai. Lėšas 
jiems leidžiama naudoti beveik 
neaprėžtai. Dirba jie įtempę visas 
jėgas. Štai dėl ko šis karas toks 
turtingas įvairiais išradimais, ku
rie ir taikos meto žmonijai bus

naudingi. Kadangi mokytų vyrų 
dirbama ne tik pačiam karo me
tui, bet ir pokariui, karo sugriau
tam gyvenimui atstatyti, tad ir iš 
šios srities yra gana idomių išra
dimų ir patobulinimų bei supra- 
stinimų.Taip, pvz., laikraščių pra
nešimais, New Yorke dviejose 
krautuvėse pradėta pardavinėti na
mai nuo vieno ligi kelių aukštų. 
Čia parduodamos ių sudedamo
sios dalys, iš kurių per savaitę ar 
dvi, priklauso nuo namų, dydžio, 
galima pastatydinti namus, visai 
tinkamus apsigyventi, vadinasi, vi
sai išbaigtus. Amerika jau prieš 
karą turėjo visokių namams statyti 
suprastinimo, patobulinimo ir pa- 
skubinimo būdų. Tačiau šis, minė- 
tasai, namų statydinimo būdas ir 
amerikiečiams buvo maloni staig
mena. Tokie namai atsieina 3 — 5 
tūkstančius dolerių. Praktiška, pigu 
ir greitas tempas. Visai priderin
ta amerikiečio psichikai. Toliau, 
viena didelė amerikiečių firma pa
siskelbė netrukus pardavinėsianti 
karštas dešreles iš automatų. Kas 
gi čia nauja? Juk visame moder
niausiame pasauly tai buvo ii 
prieš karą praktikuojama. Vienur 
karštas dešreles pardavinėjo iš 
automatų, kitur iš kitokių prietaisų. 
Ne vienas ir mūsų savajame 
Kaune gatvėje tokiomis dešrelė
mis smaguriavome. O naujovė 
štai kokia: tos dešrelės kartu su 
duona bus pagaminamos valgyti ra
dijo bangomis. Apie tūkstantį apa
ratų buvo tam reikalui pagamin
ta, kol galų gale vienas skirtam 
tikslui tiko. Amerika „stebuklais" 
vis pirmauja.

Gabr. TaučiuS

vandenį, „sodinami ir sėjami“ au- 
oalai. Praktikoj to modernioji dar
žininkystė ir žemdirbystė buvo įren
giama iš lavos iškertant plytas ir 
statant milžiniškus baseinus. \ Tie 
baseinai buvo apdengiami vielos 
tinkleliu, kuris palaikydavo į ba-~ 
seiną leidžiamus šiaudus ar jų pa
kaitalus. Šiaudai pavadavo žemę. 
O paskui,kaip jau minėta, prie to 
buvo pridedama vandens ir che
mikalų.

Visoms toms operacijoms va
dovavo karo ministerijos majoras 
Elliot, o svarbiausias to klausimo 
žinovas buvo prof. Gericke. Abu 
šie vyrai šiandien yra didelės pa
garbos ir didelio garso žmonės. 
Šiedu vyrai įrodė praktikoj, kad 
daržovės vandeny auga daug 
greičiau, negu žemėj, ir kad jos toje 
„dirvoje" dvidešimt kartų yra 
našesnės. Šio reiškinio išaiškini- 
nimas taip pat labai paprastas. 
Nėra pasauly tokios derlingos dir
vos, kuri turėtų visų tai ar kitai 
daržovei būtinų chemikalų. O hi
droponija sudaro tokią idealią dir
vą be dirvos. Be to, visur .yra dau
giau ar mažiau piktžolių. Piktžo
lės sunaudoja dalį to maisto, kurį 
dirva skiria daržovėms. Hidropo- 
niios baseinuose piktžolių nėra. 
Štai dvi pagrindinės priežastys, 
dėl ko daržovės, augintos hidro- 
poniios metodu, taip greit augo ir 
tokį didelį derlių davė. Yra dar 
kitų priežasčių, bet joms suprasti 
reikalingas gilesnis chemijos žino
jimas.

Hidroponiškų daržų kai kuriose 
salose palikta, ir jie funkcionuoja 
ligi šios dienos. Jų gyventojai, ir 
supratimo neturėję apie kai ku
rias daržoves, šiandien jų turi ligi 
soties. Ten jau nebevežamos lėk
tuvais ir daržovių sėklos. Lėktuvai 
atgabeno į tas salas daug bičių 
avilių, ir tos bitės normaliai ap
vaisina augalus.

Šiuo metu hidroponija plečiama 
pačiose JAV. Tiesa, ii žengia čia 
tik pirmuosius savo žingsnius. Jos 
amžius šiame krašte siekia vos 
nepilnus vienerius metus. Dar 
1944 m. pradžioj visa, kas buvo 
surišta su hidroponija, buvo karo 
paslaptis. Bet jau šiandien spe
cialistai rašo, kad visi kraštai, kur 
tik šviečia saulė, gali ir privalo 
naudotis hidroponija; o ypatingai 
tokie kraštai, kaip, pvz., Graikija, 
kurie turi blogą dirvą ir daug sau
lės. Pagaliau hidroponijai nebū
tinai ir saulė reikalinga; bet tokiu 
atveiu reikalingi šiltadaržiai. Ne
seniai viena Kalifornijos tyrimo hi- 
droponiškoji šiltadaržio stotis įro
dė, kad pomidorai ir kitos daržo
vės nėra nykios, suvargusios, ko- I 
kias paprastai šiltadaržiai duoda, 
bet priešingai — vašios, sultingos ir 
didelės. Tame šiltadaržy kiekvie
nas akras atitinkamai parengto 
vandens davė po 83 tonas po
midorų.

Tokio hidroponinio ūkio išlaidos 
šiandien dar yra gana rimtos. 
Išlaidų apskaičiavimas atrodo taip: 
nuolatinis vandens temperatūros 
tikrinimas baseinuose, jo apšildy
mas, pagaliau chemikalai sudaro 
apie 4000 dolerių išlaidų vienam 
tokio „lauko" (suprask, vandens) 
akrui. Tiek akras atsieina po gry
nu dangum. Šiltadaržy gi nepaly
ginamai brangiau: nuo 20 ligi 25 
tūkstančių dolerių. Bet neseniai 
viename tokių šiltadaržių prikasta 
iš kiekvieno akro pusantro .tūk
stančio bušelių bulvių, kai tuo 
tarpu normalus bulvių derlius 
Amerikoje siekia maksimum 116 
bušelių iš akro.

Tuo būdu, nors tokios produkci
jos išlaidos ir didelės, vis dėlto 
apsimoka neblogai. Tačiau specia

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Kufsteinas (Austrija). — Stovy

klos gyventojai daugiausia yra ar
ba senyvo amžiaus, arba šiaip ka
ro metu nuskriaustos šeimos su 
mažais vaikais. Šie asmenys rei
kalingi globos ar šiaip moralinės 
paramos. Lietuvių nuotaika, čia 
labai bloga, nes daugelis pateko į 
skurdą. Įvedant Austrijoje savus 
pinigus, žmonės buvo paraginti 
savo santaupas sunešti į banką. 
Vyriausybė iš savo pusės pasiža
dėjo kas mėnesį išmokėti po 150 
šilingų, bet po vienkartinio išmo
kėjimo stovykloje gyvenantiems 
buvo pareikšta: „Užsieniečiams 
daugiau nebus išmokama, nes jie' 
viskuo aprūpinti". Tuo tarpu dau
gelis neturi nei drabužių, nei ava
lynės.

VAIKAI — MUSŲ ATEITIS 
Fragmentas iš Wurzburg-Zell 

D. P. stovyklos gyvenimo
Kambarių kampuose sėdi vyrai 

ir moterys, laukia nežinios ir dū
sauja. Tik bokšto laikrodžiai suka 
rodykles ir varpų garsais garsina 

I valandas. Ir kai nuaidi dvylika 

Tad pasekime jų būrį. Štai ir 
salė. Švari, neseniai įrengta ir iš- 
remontuota. Ilgos eilės stalų ir 
suolų. Vaikai skuba užimti jiems 
skirtas vietas. Iš virtuvės sklinda 
įvairūs kvapai, ir mažyliai spėlio
ja, ar šiandien bus blyneliai su 
uogiene, ar košė; pieno sriuba 
saldi, ar su konservais. Ak, čia 
nė neišvardinsi jų meniu, kuris yra 
labai įvairus ir, seilę rydamas ga
liu pasakyti, — skanus.

Pietų metu vaikams patarnau
jama. Moterys įpila jiems į lėkštes 
sriubą, pamoko, kaip reikia elgtis 
prie stalo. Ir viso to rezultatai 
puikūs. Berniukai mandagūs ir, 
reikalui esant, būna tikri džentel
menai. O, kaip puikiai jie moka 
elgtis su mergaitėmis, kurios ša
lia jų sėdi.

Kiekvienas valgo tiek, kiek jam 
tą dieną tarnauja apetitas. Taip 
pat ir vakarienę jie valgo atski
rai, toj pačioj, jiems skirtoj salėj.

Mažyliams, kuriems susidaro 
sunkumų nueiti iki valgyklos sa
lės ir ten prie stalo pavalgyti, mo
tinos pietus parsineša į namus. 
Ką gi darysi, jei jam vienam per 
sunku rankytėse laikyti geležinį 
šaukštą.

O po pietų^ kai jie geroką va
landėlę lovytėse pasivarto, skuba 
į karuselės salę, kur sukasi, 
krykštauja ir gyvena savo vai
kišką pasaulį.

Tai dar ne viskas, ką aš jums, 
skaitytojai, parodžiau. Be vaikų 
darželio ir pradinės mokyklos, be 
skautų organizacijos, vaikai dar 
turi ir savo teatrą, kuriam vado
vauja operos aktorė V. Janušienė 
ir K. Narbutienė. O, kokių gra- 
’•ių ir meniškų pastatymų turėjo 
tas teatras, kurį, be to, spalvingo
mis dekoracijomis puošė dailinin
kai V. Dobužinskis ir C. Janušas. 
Gaila, kad jis veikia uždarai ir 
neturi galimybių aplankyti kitos 
lietuvių stovyklos, nors ir kaimy
nės.

Šiame teatre dalis vaikų, patys 
aktyviai veikdami, turi progos ug
dyti meninius palinkimus, o visi 
kiti, būdami žiūrovais, grožėtis 
pastatymais.

Tai ir viskas, ką turi ir kuo gali 
džiaugtis šios stovyklos mažieji 
gyventojai. Tai yra nuopelnas 
UNRRAos direktoriaus p. Cargill, 
kuris nepaprastai rūpinasi vaikais 
ir kiekviena proga pabrėžia, kad 
vaikai yra mūsų tautos ateitis ir 
todėl jiems reikalinga ypatinga 
globa.

Todėl nesistebėkite, jeigu pama
tysite mūsų stovykloje direktorių 
Cargill vaikščiojant su būriu vai
kų. Jį pamatę mažyliai pasitinka 
saulėta šypsena, kurią jų veiduose 
mes retai matome.

Mūsų tautos atžalai taip pat ypa
tingą rūpestį ir globą teikia ir ki- 
i UNRRA os pareigūnai — p. El

liot ir p. Donvilis.
Vytautas levaiiis

Atitaisymas
„Žiburių" Nr. 15 straipsnio 

„Mokslo metus baigiant" autorius 
yra ne A Barzdukas, bet St Barz- 
dukas.

Pranešimas
Gauta iš Amerikos Stasio °°n- 

kaus vardu affidavitai — išlaikymo 
dokumentai. P. Senkus prašomas 
kreiptis į Liet Tremtinių Bendruo
menės Mūncheno Apygardos raš
tinę, kur galės šiuos dokumeut’.s 
atsiimti.

Prašoma atsiliepti, ar neturi kas 
atsivežęs A. Šerkšno „Mokyklinės 
bendruomenės". Ji labai reikalinga 
mokyklos reikalams. Adresą pra
nešti „Žib.” redakcijai.

varpų dūžių, vyrai ir moterys, ne
šini skardinėmis dėžutėmis, išeina 
į kareivinių rajoną, kur jieęns vir
tuvėje įpils sriubos, atiduos pietų 
davinį. Lėtais, ramiais žingsniais, 
apsivilkę vatinukais, kurie kadaise 
buvo didžiojo Reicho skirti suvež
tiems iš visos Europos darbo ver
gams, banguoja žmonių minia.

Ir, gal būt, viena linksmesnė va
landėlė ateina tremtiniams, kai 
prie pietų stalo kartu su jais ne
sėda vaikai, nereikia jų prašyti, 
maldauti, kad jie nurytų bent kelis 
šaukštus to viralo.

— O kur tie vaikai valgys? — 
paklausite zmane.

— Eiva su manim. Aš jums pa
rodysiu, kur pietų bei vakarienės 
metu dingsta mūsų stovyklos at
žalynas.

Jūs, tur būt, girdėjot, kai varpai 
paskelbė pietų metą, vaikų balsus 
Mat, tuo metu jie susirenka būrin 
ir, vedami mokytojų, rikiuotėje eina 
į garažą, kur jiems yra įrengta 
atskira virtuvė ir vaikų valgyklos 
salė.

9



10 psi. Žiburiai* 1946. IV. 27. Nr. 17 (29)

Karalienė Nofretetė Iš senųjų meno meisterių parodos Wiesbadene

J. Butėnas

TARPTAUTINĖS SUTEMOS
Įpusėjusi debatus Irano ir Ispa

nijos klausimais, bet jų spręsti ne
baigusi, Saugumo Taryba išsiskirstė 
Velykų švęsti. - Antradienį (balan- 
dio 23 d.) ji vėl susirenka ir, iš
klausiusi teisininkų ekspertų pra
nešimą, spręs, ar išbraukti Irano, 
bylą iš ST dienotvarkės, kaip to 
griežtai reikalauja SSSR, ar pa
likti ją ligi gegužės 6 d., kaip kie
tai laikėsi aštuoni (iš vienuolikos) 
ST nariai su JAV atstovu Stetti- 
nium priešaky.

Ar bus rastas koks nors blankus 
laikinis kompromisas, ar taip pat 
bus vėl trinkelta durimis — padė
tis dėl to iš esmės nepasikeis. Po 
poros dienų, balandžio 25 d., Pary
žiuj prasideda keturių užsienių rei
kalų ministerių konferencija, ir 
tarptautiniam įtempimui nusimato 
nauji apstūs energijos ištekliai, nes 
spauda jau iš anksto praneša apie 
niūrias pesimizmo nuotaikas di
džiosiose diplomatinėse kancelia
rijose.

Tasai pesimizmas bus pagrįstas, 
nes dar prieš pat Velykas nebuvo 
nei žinių, nei ženklų, kad keturi 
didieji europiniai partneriai būtų 
susišnekėję dėl taikos sutarčių su 
penkiais buvusiais Vokietijos są
jungininkais. O tai svarbiausioji, 
jeigu ne vienintelė, Paryžiaus kon
ferencijos tema. Ne be to, kad tos 
konferencijos perspektyvų netem
dytų kitos piktos problemos, tiek 
tos, dėl kurių nūn kamuojasi Sau
gumo Taryba, tiek kitos, kurios 
patylomis noksta ir laikui atėjus 
prasiverš klaikiu vulkanu. Jų še
šėlis neabejotinai kybos viršum 
Paryžiaus, ir jos turi būti tikrai 
rūsčios, jeigu, pav., ,,Observer" 
diplomatinis korespondentas būkš- 
tauja, kad jos Paryžiaus konferen
ciją iš anksto pasmerkia nepasi
sekti. O su tuo, anot to paties 
žurnalisto, nepasisekimu pasibaig
tų ir viltys, kad taika iš viso ga
lės būti fiksuota daugiau ar ma

žiau darniomis, bet vis jau juodu 
ant balto parašytomis sutartimis. 
Jeigu dabar tvirtų taikos sutarčių 
nebuvimas jau yra sukūręs visuo
tinio politinės ateities netikrumo 
atmosfeią, tai ką bekalbėti, kokios 
nuotaikos ir kokia tvarka įsivy
rautų keturiems didiesiems galu
tinai išsiskyrus?!

Atvirai kalbant, sunku ir pasa
kyti, kurie, būtent, konkretūs 
klausimai, liečią buvusiuosius Vo
kietijos satelitus, galėtų taip jau 
nebegrąžinamai išskirti didžiuo
sius antrojo pasaulinio karo są
jungininkus. Tripolio ir Triesto, 
Italijos reparacijų, Rumunijos naf
tos, Pietų-Rytų Europos valstybių 
demokratijos likimo klausimai? 
Kad ir visi kartu sudėti, jie per 
menki, kad būtų verti pražūtingo 
didžiųjų išsiskyrimo; neapčiuopia
mos ir nenusakomos, tik nuvo
kiamos- ir nujaučiamos Rytų ir 
Vakarų nesandoros fone jie betgi 
kiekvienas skyrium pavirsta pa
vojingu konflikto granatos degtu- 
vu. „Jeigu Rytų, Vidurio ir P- 
Rytų Europos kraštuose demokra
tinės partijos neturės tikrų demo
kratinių teisių, tai sugyvenimas bus 
neįmanomas", pasakė žurnalistams 
Florencijoj britų darbiečių egze- 
kutyvo pirmininkas Laskis. O Len
kijos atstovas Saugumo Taryboj 
įsakmiai pareiškė, kad jo krašto 
saugumas bus neįmanomas, kol 
egzistuos Franco diktatūra Ispani
joj. Gigantiškame pasaulio politi
kos šachmatų lošime visos stam
biosios problemos ir smulkieji 
klausimėliai pamažu, bet tolydžio 
susilieja į vieną kompleksą, ir kas 
drįs tvirtinti, kad derėdamiesi dėl 
pakrikusių buv. ašies satelitų di
dieji tuo patim nesusigrums, pav., 
dėl įtakos Vokietijoj, dėl vyravi
mo kontinente, dėl gyvybinių po
zicijų strateginėse zonose, paga
liau, dėl parankių diplomatinių 
išeities ribų būsimajai raidai, ku

rią nepašvęstasis tegali nebent 
spėti?...

Keturiems ministeriams besi
rengiant tartis, Londonas ir Va
šingtonas svarsto, ar jiems never
tėtų sudaryti separatines taikos 
sutartis, jeigu Paryžiaus konferen
cija iširtų, kaip iširo praeitą ru
denį Londone. Nesamprotaudama 
ir nesvarstydama, Maskva „vieną 
po kitos pasikvietė vengrų ir 
suomių delegacijas su tų kraštų 
premjerais priešaky, ir jau atvira 
burna kalbama, kad separatinės 
sutartys su tomis valstybėmis bai
giamos ruošti, o gal jau ir paruoš
tos. Kalbama, kad anglosaksai 
ruošiasi palikti italams jų kolo
nijas ir net nebereikalauti repara
cijų. Rekošetu šito palankumo — tik 
dar sustiprinta doza — teks ir | 
vokiečiams, nors formaliai jų rei
kalai vargiai ar pateks į Paryžiaus 
dienotvarkę. Rytinis sąjungininkas 
gudriai apsidraudžia visokiam at
sitikimui. Jugoslavijos maksimali- 
niai reikalavimai Italijai tebereiš- 
kiami su senuoju aistringu kate
goriškumu, bet Triesto italų ko
munistų partija paskutiniosiomis 
dienomis užėmė patriotiškiausią 
itališką poziciją, kuri su Tito li
nija kaip dalgis ir akmuo. Rinki
minis manevras? Galimas daiktas, 
bet gal dar reikšmingiau, kad 
kiekvienu atveju, vis tiek, ar 
laimės Tito, ar itališkoji tezė, ko
munistai bus tarp tų, kurie atsto
vavo laimėjusiam, o tuo pačiu ir 
teisiam reikalui. — Reino, Ruhro 
krašto ir Vokietijos problema? 
Prancūzų komunistai rodosi besą 
patriotiškesni už socialistus; jie 
be kompromisų reikalauja, kad 
Reino-Ruhro kraštas politiškai bū
tų išjungtas iš Vokietijos suvere
numo ir bent jau internacionali
zuotas, tuo tarpu kai socialistai 
sutiktų su sąjungininkų ūkine 
kontrole toms sritims. Socialis
tams rūpi priartėti prie britų ir 
amerikiečių tezės ir tuo būdu iš
lyginti kelią į artimesnį su jais 
politinį bendradarbiavimą; komu
nistams svarbu, kad išjungtas- iš 
Vokietijos politiškai pramoninis 
Ruhro-Reino kraštas tuo pačiu 
būtų atimtas iš dabartinės britų 
okupacinės valdžios... O vokie
čių komunistai dabar yra didžiau 
si vokiečių reicho (!) suvienijimo 
čempionai, jų gi eksponentai vi
siškai naciškai skelbia, kad Vo
kietija (jų Vokietija!) antrojo Ver
salio niekad nepadarysianti. Ir 
čia komunistai kiekvienu atveju 
rengiasi būti laimėję ir teisūs. 
Kurie iš jų — prancūzų ar vokie
čių — gaus galutinį dabar tebety- 
linčio komintemo palaiminimą, 
priklausys nuo to, kurie iš jų rei
kalingu metu atrodys pajėgesni ir 
reikalingesni bendrajam žygio 
planui. Santūriai tyli ir Londonas 
su Vašingtonu: ir jie tebelaiko 
saujoj savo malones ir, Prancūzi
jos ir Vokietijos vidaus evoliuci
jai pakankamai paaiškėjus, nu
kreips jas į ten, kur diktuos rei
kalas ir apskaičiavimas.

Viršum Paryžiaus posėdžių plaz

Stok, dėl Dievo meilės! <”D"ily M*““)

dens ir Ispanijos klausimo šmėk
la. Galimas daiktas, kad tuo pa
čiu metu jį toliau svarstys Saugu
mo Taryba, bet aišku, kad gyva
sis gyvenimas pasieny Pirėnuose 
netrukdomas eis savo vaga. Gal 
Lenkijos atstovo Langės praneši
mai apie didelius ispanų kariuo
menės telkinius prancūzų pasieny 
ir perdėti; gal ispanų vyriausybės 
sensacingos žinios apie raudonųjų 
pajėgų tiesiogiai gresiančius už
simojimus kiek fantastiškos. Bet 
dūmai išduoda ugnį, ispaniškas 
motyvas puikiai tinka į šiurpią 
visuotinio. negando mozaiką.

Lietuviu pasirodymas 
— garbes reikalas

Ne per toliausia nuo Miuncheno, 
Schongau, yra UNRRA'os išlaiko
ma pabaltiečių stovykla, kurios di
rektorius lygiai visoms trims tau
toms rodo didelį palankumą. No
rėdamas pabrėžti gerą pabaltiečių 
vardą, jis ryžosi parodyti mūsų 
pasiektus kultūrinius laimėjimus 
nepriklausomybės laikotarpy. Tuo 
tikslu jis jau paruošė pabaltiečių 
festivalio planą, sudarė programą 
ir į užjūrį išsiuntė apie du tūks
tančius garbės pakvietimų. Gal ne 
tiek svarbu pačiam šito festivalio 
iniciatoriui, kiek svečių atvyks, 
kaip svarbus pats faktas, kad tais 
kvietimais į mus bus atkreiptos 
akys ir Amerikos prezidento, ir 
senato ir kongreso narių, ir spau
dos. Galim būti visai tikri, kad 
iš okupacinių sričių bus daug sve
čių — amerikiečių, anglų, pran
cūzų ir kt.

Schongau gyvenančių atsitikti
nai yra mažiausia — vos šimtas 
žmonių; todėl kiekvienas supras, 
kaip mes jiems tenai esame ir bū
sime reikalingi talkininkai. Estai 
su latviais tenai ir skaičiumi, ir 
meno bei sporto pajėgomis yra 
daug kartų stipresni. Suprantama, 
mūsiškiams labai neramu darosi, 
kad svečių ir kitataučių akyse ne- 
pasirodytume menkiau už kaimy
nus latvius ir estus. Tad mes ir 
kreipiamės į Visus mūsų meninin
kus, solistus, chorvedžius bei an
samblių vadovus, sportininkus ir 
spaudos darbuotojus eiti mūsų 
broliams Schongau į talką. Tai, 
giliu mūsų įsitikinimu, yra visos 
lietuvių bendruomenės garbės rei
kalas, kuris mums pasitarnaus da
bar ir ateity gal šimteriopai. Mes 
nedvejojam, kad šitan mūsų bal- 
san atsilieps visi, kam tebėra 
brangus mūsų neįkainojamas kul

tūrinis lobynas, atsineštas iš Lie
tuvos ir Lietuvos vardui tinkamai 
iškeltas.

Visiems šio festivalio dalyviams 
joks asmeniškas honoraras be pri
zinių dovanų nenumatytas, bet vi
siems užtikrintas priėmimas ir iš
laikymas, kaip ir kitiems garbės 
kviestiniams svečiams. Smulkme
na: tik svečių ir dalyvių apnak- 
vydinimui paruošta 600 lovų! Festi
valio programinė pradžia — gegu
žės mėn. 10 d.; jis tęsis visą mė
nesį, atseit, iki birželio mėn. 10 d.

Be grynojo meno — solistų pa
sirodymo, chorų, ansamblių, tau
tinių šokių, numatytos parodos: 
filatelijos, tapybos, spaudos, kny
gos, liaudies meno, nepriklausoma
jame laikotarpy atsiekti laimėji
mai diagramomis: švietimas, že
mės ūkis, susisiekimas, prekyba 
ir pramonė ir 1.1. Suprantama, pa
rodos tęsis visą mėnesį, kiti da
lykai smulkiai nustatyti dienomis 
pagal festivalio planą.

Gen. D. Michailovičius

Kiek rašančiam šias eilutes ži
noma, šito darbo koordinatorium 
sutiko būti visas Bavarijos Apy
gardos Komitetas. Jis-jau išsiunti
nėjo paskiriems menininkams — 
solistams kvietimus ateiti talkon 
mūsų tautiečiams Schongau. P. 
Dambrauskaitė, p. Jonuškaitė, p. 
Andr. Kuprevičius, p. Mikulskis, p. 
St. Sodeika, p. Jer. Kačinskas ir 
visa jų šimtinė, kurią apygardai 
pavyks’ laiku pasiekti, šito lietu
vių garbės kvietimo, tikras esu, 
nepraleis pro ausis negirdomis, ar
ba ... Na, be jokių čia — „arba"!

Žinome, kad abu mūsų kaimy-
nai šitam pasirodymui ruošiasi vi
su rimtumu; nederėtų ir mums lie
tuviams nuo jų -atsilikti. Smul
kesnių informacijų kiekvienas mū
sų rimtas laikraštis gali visuomet 
susirinkti pačiame Schongau, tad 
apie tai plačiau čia ir neužsime- 
nam, — mūsų šio rašinio tikslas 
pasakyti viešai visiems lietuviams 
kaip rimtas yra pats reikalas, kaip 
didelės reikšmės turės dalyvavi
mas festivaly ir ko tikisi ir lau
kia iš mūsų sutelktinio darbo ne
gausi Schongau gyvenančių tau
tiečių grupė.

Tad dar kartą nuoširdžiai kvie
čiame ir prašome visomis turimo
mis ir galimomis priemonėmis pa
puošti Schongau festivalį, nes tuo 
pačiu paruošime sau kelią atgal i 
visų išsiilgtąją tėvynę.

L. B-nės Bavarijos Agygardos 
Kom-tas
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