
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai 
Prispausti vergijos žemyn galvas 

lenkia,
O dvasioje keikia; didi ne tironai, 
Kurie reikia garbint, nors jie vi

siems kenkia.
V. Kudirka
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MASKVOS KONFERENU
GIJOS HORIZONTUOSE

Maskvos konferencija yra su
šaukta taikos sutartims su Vokie
tija ir Austrija paruošti. Forma
liai tai jos pirmasis tikslas. Mes 
baltiečiai tikimės, kad joje gali 
būti paliesta ir mūsų kraštų pa
dėtis. Tačiau, kaip jau matyti iš 
pirmųjų konferencijos posėdžių, 
joje gali būti iškelti ir kiti pasau
linės svarbos klausimai. Moloto
vas jau pasiūlė šioj konferencijoj
svarstyti Kinijos padėtį, o Mar- 
shallis nori į darbotvarkę įtraukti 
kariuomenių Europoj sumažini
mo klausimą.

Nors Vokietijos klausimo iš
sprendimas yra didžiulės svarbos, 
tačiau bendrojoj pasaulio politikoj 
jis nėra pats centrinis punktas. 
Šiuo metu ir už Maskvos konfe
rencijos ribų yra iškilusių nema
žesnės reikšmės klausimų, kurių 
sprendimąs, anot amerikiečių 
laikraščio „New York Herald Tri
bune “(III. 6 d.), dar turės būti 
padarytas prieš šio mėnesio pa
baigą. Ir šis laikraštis apgailes
tauja, kad tokiu metu ir preziden
tas ir užsienio reikalų ministeris 
yra išvykę iš Vašingtono, negalės 
palaikyti ryšio su Senatu bei bus 
atskirti nuo savo karinių ir finan
sinių patarėjų. Tokiose sąlygose, 
esą, nebus lengva nustatyti ati
tinkamą Amerikos politiką bei 
amerikiečių tautai išaiškinti jos 
atsakomybę.

Kitame numery (III. 7 d.) minė
tas amerikiečių laikraštis rašo: 
„Dabar mes priėjom prie kritiško 
britų-amerikiečių pokarinės poli
tikos santykiuose su Sovietų Są
junga bandymo. Šios politikos 
bendra teorija buvo sulaikyti so
vietų ekspansiją ir įtaką, remiant 
prieš ją pasipriešinimą tame mil
žiniškame pakrašty nuo Mandžiū- 
rijos ir Korėjos per Vidurinius 
Rytus iki Balkanų ir Centrinės 
Europos.

Už šio diplomatinio fronto ry
tinį Azijos sektorių buvo atsakin
ga Amerika. Čia įėjo Japanijos ir 
Pietų Korėjos okupacijos ir Kini
jos problema. Britai buvo atsa
kingi už šio fronto išlaikymą pie
tų Azijoj ir Viduriniuose Rytuose, 
įskaitant Graikiją. Centrinė Eu
ropa, t. y. Vokietija, Austrija ir 
Italija, atiteko bendrai anglų- 
amerikiečių atsakomybei.

Šią žiemą Amerika turėjo, pasi
traukti iš Kinijos, įsitikinusi, jog 
turimomis priemonėmis yra neį
manoma padaryti įtakos ar efek
tyviai kontroliuoti Kinijos vidaus 
reikalus. Britai dabar likviduoja 
savo pozicijas Indijoj, Egypte. 
Graikijoj ir atitinkamai Turkijoj.

Būtų neišmintinga nemanyti, 
kad britams negalint pakelti, pa
lyginti, mažos naštos Graikijoj, 
kad jie daug ilgiau galės pakelti 
daug didesnę naštą savo zonoj 
Vokietijoj.

Tokiu būdu, jei mes peržvel
giame visą padėtį, matome, jog 
britų-amerikiečių pakraščių iš
laikymo politika yra įlaužta. 
Amerika negalėjo efektyviai sa
vo darbo atlikti Kinijoj, o bri

tai nebegali ilgiau savo uždavi
nio įvykdyti Viduriniuose Ry
tuose.

Tai nėra staigmena. Britai ir 
amerikiečiai neturi karinės žmo
nių jėgos, kuri yra reikalinga 
efektyviai ir tiesioginiai pareik
šti savo autoritetą šiame milži
niškame pakrašty aplink Sovie
tų Sąjungą. Dėlto šio diplomati

Sujudėjus 1926 metų Nemuno ir Neries ledams (Vaizde matyti Marvelė, Kauno senamiestis ir Vilijampolė)

nio fronto palaikymas priklauso 
nuo netiesioginės akcijos, re
miant vietines valdžias, kurios 
sudaro šios politikos įrankius. 
Kinijoj šis frontas buvo palaiko
mas per Ciangkaišeką ir Kuo- 
mintangą. Viduriniuose Rytuose 
— per arabų valstybių lygą, _p 
Graikijoj — per karaliaus Jurgio 
vyriausybę. Šie politikos įrankiai 
nepasirodė efektyvūs ar tinka
mi“.

Toliau straipsnio autorius klau
sia:. „Ar nėra aišku, kad Amerika 
turi peržiūrėti savo politiką? Ar 
mes neturime savęs paklausti, ar 
tai yra tik vienintelis kelias, ku
riuo gali būti sulaikyta sovietų 
ekspansija? Jei taip būtų, kaip 
daugelis mano, tai perspektyvos 
iš tikro būtų liūdnos. Amerika 
pasitraukė iš Kinijos, britai pa
sitraukia iš savo sektoriaus. Yra 
mažai pagrindo manyti, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 

vienos galėtų padaryti tai, ko ne
pajėgė D. Britanija ir Amerika 
kartu.

Kievienoj šio diplomatinio 
fronto daly padėtis yra bloges
nė negu tuomet, kai mes ėmėmės 
ją išlaikyti.“

Vietoj dabartinės jėgų ir įta
kos išsklaidymo politikos auto
rius siūlo Amerikai susikoncen
truoti į pagrindinius punktus — 
Vokietiją ir Vakarų Europą, Tur
kiją ir Japoniją.

Šiuo metu iš tikro JAV savo 
dėmesį yra ypatingai atkreipusios 
i Graikiją, iš kur britai yra nu
tarę pasitraukti. Graikijos reikš
mė visoj šioj politikoj yra dide-

lė. Anot prancūzų diplomato, jei 
Graikijoj įsigalėtų komunistai ir 
tuo ji patektų į sovietų įtakos 
sferą, tai nėra jokios abejonės, 
kad po to bus Italijos eilė. O jei 
tai įvyktų, tai Prancūzija ilgiau 
nebegalėtų išlaikyti spaudimo. 
Amerikiečių kariniai ekspertai ir 
panašiai galvoja. Jei Graikija 
atitektų sovietams, tai Turkija 
būtų apsupta; tada būtų laimėta 
Kreta, Egejaus butelio kamštis, ir 
tuo būdu rusai atsiektų savo am
bicijų Viduriniuose Rytuose pa
tenkinimo. Anglija tada netektų 
savo pozicijų Viduržemio jūroj, 
ir viso pasaulio jėgų persva bū
tų apversta aukštyn (NYHT, 
III. 2). •

Dėl viso to suprantamas yra 
amerikiečių susidomėjimas Grai
kija. Reikia laukti, kaip ši visą 
padėtis išsispręs. Ir ji pirmoj 
eilėj yra sprendžiama Vašingto
ne, o ne Maskvoj.

J. Ž—lys.

Vytautas Jaunius

LIETUVIU VISUOMENĖ
IR SPORTININKAS

Ne paslaptis, kad Lietuvoje 
sportas buvo jaunutis. Jis te
buvo sulaukęs vos jaunuolio am
žiaus. Tačiau šaknys jau giliai 
buvo įsisiurbusios į derlingą dir
vą. Esant tremtyje ir arčiau su
siduriant su užsienio sportu, ma
tome, kad čia jis yra kitoje 
plotmėje; visuomenė juo domisi, 
teikia visokiariopą pagalbą, vy

riausybė stipriai remia. Kaip gi 
buvo pas mus? Tenka pripažinti, 
kad sportininko ir sportinės idė
jos kelias visuomenėje buvo er
škėčiais nuklotas. Sportas turėjo 
per didelį vargą išsikovoti atitin
kamas pozicijas. Jei ne 1937 m. 
Europos krepšinio pirmenybės 
Rygoje, tai vargu ar mūsų spor
tas būtų taip staiga apėmęs pla
čias visuomenės mases, kaip tai 
įvyko po šių varžybų. Gražus 
mūsų vyrų laimėjimas paskatino 
ir jaunuomenę dar daugiau do
mėtis sportu. Jau po kurio laiko 
nebuvo miestelio ar bažnytkai
mio, kur nebūtume matę pasta
tytų krepšių, įrengtų krepšinio 
aikštelių.

Bet visuomenė ir toliau liko 
labai abejinga, o labiausiai pa
čiai sportininko asmenybei. Ne
žinia iš kur, bet jau nuo anksty
vesnių laikų įsigalėjusi ir, gali
ma tvirtinti, stipriai įaugusi mū

sų vyriausioje kartoje pažiūra, 
kad sportininkas esąs sugadintas 
žmogus, liko iki šių dienų. Vi
suomenė įsitikinusi, kad sporti
ninkas tinka tik sporto aikštei, 
šiaip, visuomeniškam gyvenime, 
reikia jo vengti, nes jis negali ir 
neturi jokių organizacinių gabu
mų, neturi savyje tvirtesnio at
sakingumo jausmo.

Mūsų sportoi kėlimosi metu, 
kai dar nebuvo • jis griežtai 
įbrėžtas į tinkamus rėmus, kai 
trūko žmonių, kurie galėtų nau
jagimį vesti tiesiu keliu, jam va
dovauti ir visą sportinę veiklą 
tinkama linkme nukreipti, dau
giausia sportavo laisvesni jau
nuoliai, kurie patys buvo savęs 
viešpačiais. Jų nevaržė atitin
kami sportininko nuostatai. Šių 
tarpe pasitaikydavo ir mėgstan
čių laisvai, linksmai pagyventi. 
Pasitaikę įvairūs nesklandumai 
greitai buvo visuomenės paste
bėti. Juk žmonės į gerą grūdą 
nekreipia ypatingo dėmesio, lai
ko tai normaliu reiškiniu, bet pa
sitaikius sugedusiam, viskas bū
va tuoj dvigubai apkalbama. Taip 
pasitaikė ir su mūsų sportu. Spor
tininkų eilėse buvo to blogojo 
grūdo, kurį visuomenė prisiėmė 
kaipo sportininko reprezentantą. 
Tiesa, tam sportininkui gal daug 
nusikalto ir sporto klubaL Nepri-
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Seedorfo „Aušrinės“ choras su dirigentu M. Liuberskiu

Lietuvos atkūrimo problemos VI Prof. dr. J. Krikščiūnas

LIETUVOS KAIMO STATYBOS 
REIKALAI

Kas sugebėjo ar sugeba įsigi- kinio priežastis buvo ta, kad Lie- 
linti į nepriklausomos Lietuvos tuva trumpu laiku negalėjo su
gyvenimo turinį — į jos ekono- organizuoti milijardinių sumų lau- 
minius, socialinius ir kultūrinius kams radikaliai nusausinti (dre- 
reikalus ir ypatingai į per trumpą nuoti) ir ūkininkų apyvartos kapi- 
laiką atsiektą pažangą — tas gali talams padidinti iki tokių ribų, kad 
lietuviui tik pavydėti: Europoje būtų galima laukus taip pat inten- 
nebuvo valstybės, kuri būtų pa- šyviai tręšti perkamomis trąšo- 
dariusi tokią didelę ūkišką pažan- mis, kaip tai darė danai ir dan
gą, nebuvo tokios, kuri gyven- dai. Pagaliau šalies derliaus iki 
tojų mirtingumo procentą būtų toli einančių ribų iš viso ūmai 
sumažinus iš 16,1 % (1924/28 m. neįmanoma pakelti — tai dešimt- 
vidurkis) iki 13,4% (1934/39 m. mečių ir net šimtemčių darbas, 
vidurkis) ir net iki 12,6 (1940 m.); Tačiau apsirinka tie, kurie mano, 
pagaliau nebuvo ir tokios, kuri kad Lietuvos ūkio pajėgumas prieš 
būtų įsteigusi 14 aukštųjų mo- karą buvo ypatingai mažas. Pav.,
kyklų, pakeldama studentu skai
čių iki 1—0 kiekvieniems 200 gy
ventojų (1940 m.). Visi šie teigi
mai smulkiai pamatuoti objek
tyviais statistiniais duomenimis 
mano straipsniuose, tilpusiuose 
„Lietuvių Žodžio" 1—10 Nr. Nr. 
(1946 m.) Tokio didelio studentų 
skaičiaus neturėjo Vokietija, Pran
cūzija, Anglija ir eilė kitų senos 
kultūros valstybių.

Paskutiniais prieškariniais me
tais gamybinis Lietuvos ūkio pa
jėgumas nebuvo labai didelis; jis, 
pav., dar toli atsilikdavo nuo Dani
los ar Olandijos ūkių gamybinio 
oajėgumo. Pagrindinė tokio reiš- 

klausomo gyvenimo metu pasitai
kydavo ir tokių reiškinių, kaip 
rerbavimas kyšių ir protekcijų 
pagalba iš vieno sp. klubo į 
kitą. Pasitaikė tokių, kurie tuo- 
mi pasinaudodavo. Bet tai lašas 
lūroje!

Visuomenė turėtų daugiau dė
mesio kreipti į jaunąją kartą. Juk 
per sportą išsiauginsim stiprią, 
pajėgią jauną kartą. O tos nau
josios kartos uždavinys yra ir bus 
didelis. Per sportą jaunoji karta 
Išaugs ne tik fiziškai, bet ir mo
raliai patvari. Sportininkas turi 
būti auklėjamas, įrodant nikoti
no ir alkoholio žalą, stiprinant 
lame atsakomybės jausmą, ruo- 
iiant jį savarankiškai dirbti ir 
įskiepijant kultūringo lenktynia
vimo dvasią. Toks čia parodytas 
iportininko tipas ir yra mūsų 
sportuojančio jaunimo veidas, 
laimimas tuo keliu eina ir eis. 
Sportuojančio jaunimo veidui iš
ryškinti čia žvilgterkim nors pa- 
viršutiškai, kur sportininkai, re
miami visuomenės, parodė savo 
didelį pasiaukojimą, atsakingu
mą, momento rimtumo supratimą 
Ir pakėlė didžiausias aukas bei 
vargą. Štai suomių tauta-kultū- 
ringa, karžygiška. Pati ši sporti
ninkų tauta savo darbais kalba 
už save. Žvilgterkim toliau: šve
dai, norvegai, anglai ir mažoji 
danų tauta. Tai vis ryškūs pavyz
džiai, kur sportininkas buvo senai 
tinkamai įvertintas, jam sudarytos 
tinkamos sąlygos, kur jis buvo 
skatinamas dirbti, sportuoti, kur 
įtraukiamos vis platesnės masės 
Į sportinį gyvenimą.

Turime pavyzdžių ir savo pa
čių tarpe. Prisiminkim 1941 m. 
birželio dienas. Dar toliau. Tau
tai patekus į naują vergiją, spor
tininką randame šalia kitų mū
sų tautos kankinių tvankiuose 
Gestapo rūsiuose, vėliau žiauriose 
KZ stovyklose. Nevienas padėjo 
galvą už aukštus idealus. Ar rei
kia daugiau pasakančio pavyz

džio, kad mūsų sportuojantis jau
nimas dabar neša sunku likimą, 
stovi tautos sargyboje, juk Mask
voj ’ Įvykusiam visasąjunginiam 
fizkultūrininkų parade nesimatė 
lietuvio sportininko šalia kitų 
„broliškų respublikų“. Jis dabar 
nesportuoja ... Tai vis pavyz- 

Lietuvos žemės ūkio našumas bu
vo bent 25—30% didesnis už Lat
vijos, kurios bendras plotas, toli 
prašoko nepriklausom. Lietuvos 
(be Vilniaus krašto) plotą, o žemės 
ūkio reikalams naudojama žemė 
buvo beveik tokia pati. Estijos že
mės ūkio našumas savo gamybiniu 
pajėgumu ir pažanga nuo Lietuvos 
toli atsiliko. Latvijos, iš dalies 
Estijos pramonės pajėgumas pra
šoko Lietuvos pramonės pajėgumą, 
bet ne keleriopai, kaip kad ne 
vienas lietuvis mano. Latvijos 
ekonominis pajėgumas daugiausia 
rėmėsi miškais, kurių taupūs 
baronai jiems paliko net 29%

bendro ploto (Lietuvoje miško bu
vo tik l?—20%).

Lietuvos laukų ūkio našumas 
1934/38 m. pasiekė 50% Švedijos 
to paties laikotarpio našumo, o 
Švedija savo plotu beveik lyginasi 
su Italija; be to, pietų Švedijos 
lygumose ūkininkaujama taip pat 
intensyviai, kaip Danijoje.

Iš viso to, kas pasakyta, reikia 
padaryti išvadą, kad Lietuva su 
pagrindu gali didžiuotis ir prieš 
svetimšalius pasigirti savo nepri
klausomo gyvenimo ūkiniais, so
cialiniais ir kultūriniais laimė
jimais. Bet visa tai galima įrodyti 
tik sausais statistiniais duomeni
mis ir knygomis (o mes jų sve
timšaliams tiek mažai rašome!). 
Be to, eilinis svetimšalis daug jų 
ir neskaito, išvadas jis padaro, 
pasiremdamas išorine išvaizda.

Kai dėl išorinės Lietuvos iš
vaizdos turime prisipažinti, kad 
iki pat karo ji buvo itin liūdna, 
o kokia ji dabar pasidarė, kada 
ūkininkas negali nusipirkti nei 
vinies, nei cemento maišelio, ne
kalbant įau apie stambesnius daly
kus, baisu ir pamanyti. Menką 
įsnūdi svetimšaliui daro mūsų ne
drenuoti, daug pievokšlių, krūmų 
turintieji laukai, bet svarbiausia, 
ūkininkų ir mažų miestelių me
diniai, pajuodavusiomis sienomis, 
šiaudais ar medžiu dengti, dažnai 
pakrypę trobesiai. Jie ir teikdavo 
Lietuvai labai prastą „rūbą", iš 
kurio svetimšaliai darydavo daug 
nepalankių mums išvadų. Be to, 
šie trobesiai buvo nehigieniški nei 
žmonėms, nei gyvuliams, o šito 
išsilaisvinusioje Lietuvoje nebus 
galima pakęsti. Pagaliau jie ūki-

džiai, kurie nereikalingi komen
tarų.

Šia proga norėčiau atkreipti 
mūsų LT sporto ir fizinio auklė
jimo organizacinio komiteto dė
mesį į pasiūlymą imtis iniciaty
vos arčiau surišti visuomenę su 
sportininku, . plačiau visuomenei 
nurodant spaudoj sporto ir 
sportininko privalumus ir naudą. 
Visuomenei turi būti nurodytas 
kelias, kuriuo eina sportuojantis 
jaunimas. Jau pats laikas atėjo, 
kad visuomenė suprastų sporto 
auklėjamąją reikšmę ir atsikra
tytų tuomi abejingumu, kuriuo ji 
iki šiol serga. O mūsų jaunimas 
pamatęs, kokį auklėjantį uždavi
nį atlieka sportas, dar smarkiau 
kibs į darbą. Tuomi pakils mūsų 
bendras sportinis lygis, ir ateis 
diena, kada mūsų jaunimas išsi
rikiuos šalia viso pasaulio jauni
mo žalioje vejoje ir laikys aukš
tai iškėlęs mūsų trispalvę šalia 
kitų pasaulio tautu. 

.|_ Seedorfo stovyklos pašte

n inkam s buvo per brangūs. Ga
lima kaime pastatyti daug gražes
nių, patogesnių gyventi bei hi- 
gieniškesnių pastatų ir mažiau 
apsunkinti ūkininką trobesių sta
tybos ir jų užlaikymo išlaidomis.

Seedorfo „Aušrinės“ choro diri
gentas M. Liuberskis

Paskutiniaisiais metais prieš 
karą 12—14 ha. žemės turįs ūkinin
kas (Lietuvos ūkio dydžio vidurkis 
yra 13 ha., todėl mes šio vidur
kio ir laikysimės) 3—jų būtiniau
sių trobesių — gyv. namo, tvarto 
ir daržinės — neišleidęs 6.000 lt. 
pinigais ir, be to, nepridėjęs daug 
savo darbo, nepastatydavo. Tro
besiai, žinoma, būdavo mediniai, 
šiaudais ar medžiu dengti, t. y., jie 
būdavo tipingai lietuviški su bū
dingais aukščiau nurodytais trū
kumais.

Pažiūrėkime, kiek tokie trobe
siai kasmet apsunkindavo ūkį? 
Kalkuliacijos mokslas tokius tro
besius liepia amortizuoti nemažiau 
kaip 3%. Tiesa, jų amžius būna 
ilgesnis kaip 33% m., bet jų am
žiaus būvyje reikia kas 12—15 m. 
perdengti stogus, dažnai remon
tuoti, perdažyti dažomas jo dalis 
ir t. t. Tas gerokai padidina amor
tizaciją. Litais metinių amortizaci
jos išlaidų pasidaro nemažiau 180, 
bet jei pridėti ūkininko darbą, 
kurį jis įdeda natūra, išeis apie 
200 lt.

Už įdėtą kapitalą reikia skaityti 
procentą. Už savo pinigus prieš 
karą ūkininkas gaudavo banke
liuose 5—6%; statantieji gi tam 
tikrą sumą neišvengiamai turė
davo pasiskolinti, mokėdami ma
žiau 9%. Įdėtų į trobesius pinigų 
savikainą mes negalim skaityti 

pigiau, kaip 6,5%, t. y., pinigais 
išeis apie 400 lt., o iš viso pro
centai už invenstuotus į trobesius 
pinigus ir jų amortizacija sunkins 
aukščiau nurodyto didumo ūkelį 
600 lt. kasmet; 1—am ha. šios 
išlaidos guls 43—50 lt. suma. Pri
dėtinės dar trobesių draudimas, bet 
autorius lietuviškų draudimo pre
mijų neatsimena. Jei prisiminsime, 
kad paskutiniais metais prieš karą 
1 ha. vidutinės žemės metinė nuo
ma tesiekė 20—25 lt., aukščiau 
minėtą trobesių savikainos sumą 
turime laikyti labai aukšta.

Kyla klausimas, kaip gi pasta
tyti tokius trobesius, kurie bū
tų moderniškesni, patogesni gy
venti, daug gražiau atrodytų ir, 
nežiūrint į visa tai, mažiau sun
kintų ūkininkus savo išlaidomis? 
Klausimas sunkus, bet išsprendžia
mas. Reikia skirti 3 jo dalis: tech
niškąją, finansinę ir organizacinę. 
Pakalbėkime apie jas atskirai.

Pats lengviausias klausimas yra 
technikinis: už gerus pinigus vis
ką galima pastatyti. Deja, bran
giai kaimas niekuomet negalės 
statyti, todėl ryšium su tuo klau
simas pasunkėja. Nedarydamas di
desnių kalkuliacijų, kurios, kaip 
žinoma, niekuomet nėra tvirtos, aš 
noriu išeitriš 12.000 lt. sumos aukš
čiau nurodyto didumo ūkeliams. 
Už šitą sumą reikėtų statyti tro
besių minimumą, t. y., gyv. nąmą, 
tvartą ir daržinę, išleidžiant ūki
ninkų mėgiama svirną, nes ma
žuose ūkiuose grūdus galima pilti 
ant tvarto, rūbus laikyti gyv. na
mely; svirnų gi statyba pareika
lautų nemaža išlaidų.

Gyv. namas turėtų būti plytų 
(eventualiai 1-os plytos su gera 
šilimos izoliacija iš vidaus), iš oro 
tinkuotas, baltytas, dažytomis me
dinėmis dalimis; jis turi turėti 
modernių įrengimų minimumą: vie
tinį vandenį, vonią ar bent dušą, 
patogumus, spintelių, elektrą. Ži
noma, kad už kitus trobesius jis 
bus daug brangesnis. Tvartas ga
lėtų būti molinis, bet būtinai iš 
vidaus ir oro tinkuotas, baltintas, 
dažytomis medinėmis dalimis. Dar
žinės, atrodo, kolkas galėtų likti 
medžio griaučių, apkaltos lentomis, 
jei, žinoma, technika neišgalvos 
kokių nors dirbtinių plokščių, ku
rios konkuruotų su lentomis. Dar
žinių lentų išorinės dalys turėtų 
būti dažytos baltais dažais. Visi 
trobesiai turėtų būti dengti leng
va, nedegama medžiaga. Kaip da
bar atrodo, tam reikalui labiausia 
tiks raudonas etemitas, kurio be 
vargo galima prisigaminti krašte 
ir kurio kaina nėra labai aukšta.

Inžinieriai turės rūpintis pami
nėtų trobesių patogumais, higieniš- 
kumu ir kt. vidaus įrengimų klau
simais; architektai ir dailininkai — 
trobesių kompleksų (juk, bus ir 
didesnių, ir mažesnių sodybų) iš
orine išvaizda, dažytų dalių spal
vų kompozicija ir t. t. Teks rengti 
daug konkursų, statyti bandymi-
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ūkininko savo išlaidomis? Visų 
pirma kalkuliacijos mokslas lei
džia planuojamus naujoviškus tro
besius amortizuoti ’/<—1 — l1/<%, 
vidutiniškai skaitykim 1%. Vėliau 
procentų dalykas ateity turės būti 
visam ūkiui radikaliai pertvarky
tas: mokėti reikėtų ne tokį pro
centą, kokio pareikalauja laisva 
pinigų rinka, bet tokį, kokį gali 
mokėti ta ūkio šaka, į kurią in
vestuojamas skolintas pinigas. Tai 
bus, žinoma, nelengvas uždavinys; 
šį klausimą sprendžiant vyriausias 
vaidmuo suvaidinti, teks vyriau
sybei; neišvengiamų ir dažnai ne
mažų išlaidų turės padaryti iždas, 
bet klausimas nurodyta prasme 
turės būti išspręstas. Pageidaujama, 
kad už investuotus į trobesius pi
nigus ūkininkas galėtų skaityti tik 
2%. 12.000 lt. pareikalavusi sodyba 
galėtų ūkininkui atsieiti, sakysime, 
10.000 lt. (atmetus vyriausybės pa
šalpas) arba metiniai procentai už 
investuotus pinigus siektų 200 lt.; 
amortizacija ir procentai iš viso 
ūkininkui atsieitų per metus 320 
lt., kas 1-ą ha. apsuhkintų 23—27 
lt. suma.

Lieka organizacinis klausimas; 
jis pats sunkiausias. Šių eilučių 
autorius mato tik vieną, laimei, 
kitose gyvenimo srityse mūsų 
ūkininkų gerai išbandytą kelią, tai 
kooperatinį. Krašte reikia suor
ganizuoti 40—50 ūkininkų statybos 
kooperatyvų. Kaip buvo priimta 
Lietuvoje, jie turi būti centrali
zuoti ir, be to, kaimyniškai su
rišti, bendromis įmonėmis ir iš viso 
glaudžiu bendradarbiavimu.

Kooperatyvai turi turėti lentpiū- 
vių, medžio apdirbimo įmonių, izo
liacinių medžiagų dirbtuvių ply
tinių ir kt., o centras — cemento 
ir eternito fabrikų, eventualiai 
glaudžių ryšių su jais, jei jie bū
tų ne nuosavi (akcinių bendrovių, 
valdžios ir kt.), be to, metalinių 
dalių — langų, durų apkaustymų, 
vonių, visokių vamzdžių bei bakų, 
stiklo dirbtuvių ir t. t. Parodę tin
kamu organizacinių sugebėjimų, 
statybos kooperatyvai su savo cen
tru galėtų įvykdyti didžiulį už - 
simojimą, kurio vertė siektų 4—5, 
gal net kiek daugiau milijardų 
litu beveik be importo.

Vietos statybos kooperatyvų už
davinys būtų dvigubas: a) paruoš
ti lengviau paruošiamas statybos 
medžiagas ir padaryti atskiras tro
besių dalis (langus, duris, grindis, 
spintas ir kt.); b) statybas vyk
dyti. Centro uždaviniai Uūtu daryti 
tai, kas paskiriems statybos ko
operatyvams per sunku padaryti 
(didelės įmonės — fabrikai), rū-

nes sodybas jau pirmame atstaty
mo periode įvairiems klausimams 
išbandyti, stebėti išvaizdą, šilimos 
reikalą, kitų įrengimų veikimą ir 
t. t Tai bus nelengvi klausimai; 
prie jų reikia prieiti su tinkamu 
rimtumu.

Finansiniai klausimai už techniš
kuosius jau sunkesni. Prieš karą 
300.000 su viršum ūkių turėjo 
1.100.000 trobesių. Jų naujų vertė 
siekė ne mažiau kaip 2,2 milijar
dus litų, Sakysime, jų skaičių mes 
galėsim kiek sumažinti — iki 1 
mil. Bet mes gi norim statyti dvi
gubai brangiau, pasišaudami iš vi
so išleisti 4 milijardus litų, bet 
ir tai tik tuo atveju, jei ūkininkai 
daug prisidės savo ir savo arklių 
darbu; antraip suma turės būti di
desnė. Ir kur paimti tokius dide
lius pinigus? Iš kurių nors iki šiol 
nežinotų šaltinių aš jų nelaukčiau; 
juo labiau nesitikėčiau kad ir ma
žiausios paramos iš užsienių; be 
to, neracionalu būtų šitomis, kaip 
sakoma, „negyvomis" (jos neneša 
procentų) išlaidomis skriausti ūkio 
ir kultūros reikalus. Kaimo trobe
sių statyboms aš linkęs būčiau 
skirti per metus tik 60 mil. lt 
ūkininkų pinigų, t. y., kiek pasta
raisiais prieškariniais metais prak
tiškai tiems reikalams išleisdavo 
visi Lietuvos ūkininkai (nauja
kuriai, einantieji į vienkiemius, 
vietose gyvenantieji). Prie šios su
mos aš norėčiau pridėti 20 mil. lt. 
vyriausybės pašalpų ir kitokios 
paramos. Pastarosios sumos aš ne
laikau ypatingai aukšta, turėdamas 
galvoje tai, kad nuo krizės pra
džios iki 1939 m. pabaigos eks
portinėms premijoms mūsų iždas 
išleido 157 mil. lt., o pastaraisiais 
metais tam reikalui kasmet jis 
leido po 30—40 mil. lt. (vedus va
dinamą „konjunktūrinę valiutą“ 
(ją jau stipriai pamatavo ekono
mistai — teoretikai, ypatingai ang
lai; pasišovė įgyvendinti prez. 
Rooseveltas), eksporto premijos, 
kurios prieš karą taip sunkino 
mūsų iždą, pasidarytų nereikalin
gos arba redukuotųsi iki visai 
mažų sumų.

Visas Lietuvos kaimo perstaty
mas užtruktų apie 50 m. (1 mil.: 
iš 20.000), jei po kiek laiko ne- 
sustiprėtų mūsų ūkis tiek, kad tam 
reikalui per metus galima būtų 
leisti ne 80, bet, sakysime, 100 
arba mil. lt. Senoviško tipo tro
besių galima būtų pristatyti dau
giau ir greičiau, bet, kaip sakyta, 
jie nevertingi.

Dabar pažiūrėkime, kaip galima 
padaryti, kad dvigubai brangesnes 
trobėsis mažesne našta kristų ant 

Pamaldos už Pabaltijį Augsburgo Hochfeldo baznyuoju
V. Račkausko nuotr.

pintis, kad visur statybos vyktų 
organizuotai, vienodais metodais, 
pigiai ir atitiktų estetikos ir pa
grindinių patogumų reikalavimus. 
Ūkininkas su jo žmonių ir arklių 
darbo jėga turėtų būti rimtai prit
rauktas prie medžiagų suvežimo; 
eventualiai jis galėtų duoti juoda
darbių — medžiagų bei trobesių 
dalių paruošimo įmonėms ir prie 
statybų vykdymo darbų. Šiuos pas
taruosius prižiūrėti turėtų archi
tektų, statybos inžinierių, techni
kų, dešimtininkų ir kt. specialis
tų — statybos kooperatyvų tar
nautojų — kadrai.

Nurodytu būdu suorganizavus 
Lietuvos kaimo statybas, jas ga
lima būtų vykdyti, išnaudojus nau
jausius technikos ir organizacinius 
išradimus; jas įvykdyti, palyginti, 
pigiai (suinteresuoto ir organizuoto 
ūkininko akis bei žodis čia daug 
svertų), ir, kas užvis svarbiau
sia, kraštas nusiklotų patvariais, 
patogiais gyventi, higieniškais ir 
gražiais pastatais. Baltos, mūrinės, 
raudonais stogais, su moderniai 
išdažytomis medinėmis dalimis so
dybos tarp kaimo žalumynų, even
tualiai papuoštos dekoratyviniais 
medeliais, krūmais, gėlynais ga
lėtų labai gražiai atrodyti.

Vengti senoviškų statybų ūki
ninkus paskatintų premijos ir pi
gus kreditas; apleisti naujai pasta
tytas brangias sodybas neleistų 
reikalavimas — iš apsileidėlių 
grąžinti pašalpas ir pigų kreditą. 
Žinoma, naujas sodybas statyti vi
sų pirma gautų teisę finansiškai 
pajėgiausi ir intelektualiai stipri
ausi ūkininkai, o vėliau — kiti.

Žibaline
Viduriniuose ir Artimuose Ry

tuose anglo-saksai yra padarę ėji
mų, kurie, spėjama, pradeda taip 
vadinamos strateginės taikos nau
ją fazę.

Iš pirmos pažiūros, nieko neį
vyko — dvi privačios bendrovės 
sudarė grynai prekybinį aktą, ta
čiau tuo iš pažiūros nekaltu aktu 
anglo-saksai yra gavę 86% pasau
lio naftos. O tai jau yra daugiau 
negu komercija.

Kas gi ir kur atsitiko? Gi 
angliškos žibalo bendrovės, eks
ploatuojančios Vid. Rytų šaltinius 
susidėjo bendrai eksploatacijai su 
amerikietiškomis. Anglo - Iranian 
bend'ovė savo turimai žaliavai ap
dirbti sakosi trūkstant rafinerijų 
— valyklų. Taip pat jau reikią to
bulinti ir paskirstymo bei trans
porto priemones. Tam reikėję ka
pitalų, kurių ji pakankamai neturė
jusi. Gi tuo pačiu metu grynai 
amerikietiškos bendrovės, kaip So- 
cony Vacuum Oil ir Standard Oil 
of New-Jersy numatė, kad Ame
rikos žibalo šaltiniai greit nepa
jėgs tiek produkuoti, kad bend 
rovės galėtų patenkinti visus sav<_ 
klijentūros reikalavimus. Tat abJ 
jų partnerių interesai supuolė, ir 
juodu Susitarė. Čia nesą nieko 
politiško, čia tik komercija.

Tačiau šito susitarimo priežastys 
ir pasekmės, jei ne visai, tai bent 
smarkiai politinės.

Karui pasibaigus, anglai pamatė 
kad jų pozicijos Art. Rytuose j 
bėra visai tikros. Egipte, Pale
stinoje, Transjordanijoje, Irake ir 
Indijoje pasireiškę nacionalistini* 
judėjimai verčia anglus daryti 
nuolaidų, net iki pilnų nepriklau
somybių tiems kraštams suteikimo 
(Irakas nepriklausomybę jau seni
au yra gavęs, Transjordantja visai 
neseniai, o Indijai pažadėta 1948 
m. vidury). Po karo atsirado taip 
pat naujas pretendentas su ekspan
sine politika — Sovietų S—ga. Ji 
išnaudoja visas progas ir visas 
priemones anglo-saksų įtaką iš
stumti ir savąją įtvirtinti. Jai jau 
buvo pasisekę ir savo darbo vai
sių pamatyti — savo įtakon dalį 
šiaurės Persijos pajungti. Bet tuo 
tarpu tai buvo tik malonus švy
stelėjimas, greit pranykęs kaip 
miražas. Nereikia manyti, kad po 
šito nepasisekimo Sov. S-gos spau
dimo įtampa sumažėtų. Ją reikia

J. E. Augsburgo Vyskupas Joseph Kumpfmūller sako pabaltiečiams 
pamokslą V. Račkausko nuotr.

strategija
atlaikyti, o viena D. Britanija be 
JAV pagalbos to padaryti nega
lėtų. Bet Londono pastangos su
interesuoti amerikiečius Vid. Rytų 
problemomis ilgai buvo nevaisin
gos. Amerikiečiai atitraukė savo 
kariuomenę iš Persijos, nepaisy
dami, kad rusai dar nebuvo sa
vosios atitraukę ir nerodė noro 
atitraukti. Vašingtonas atsisakė 
kištis anglų pageidaujama prasme 
į Palestinos klausimą — priešingai, 
padarė net pareiškimų, kurie anglų 
pastangas tik sunkino. Amerikos 
viešoji opinija kurį laiką net prie
šiškai buvo nusiteikusi dėl anglų 
politikos šioje pasaulio dalyje. 
Juk sąryšy su Vid. ir Art. Rytų 
problemomis Anglijos politikai bu
vo prisegtas Amerikoje imperializ
mo vardas.

Nelaimėję šiai bylai amerikie
čių diplomatinėmis priemonėmis, 
anglai, atrodo, juos prikabino prie 
savo vežimo komercinėmis. Jau 
minėtu privačių žibalo bendrovių 
susitarimu anglai surišo su savo 
interesais didžiausią JAV trestą, 
Tiesa, angažuota yra privati įmonė, 
ne Amerikos vyriausybė, tačiau 
anglai gerai žino, kad jie šitame 
regione nebebus vieni, kovodami 
su Sov. Rusijos ekspansija. Jie 
gerai žino, kad JAV greit reikės 
Art. Rytų žibalo, o tada jau ir 
politikai norės ar nenorės turės 
remti ten užsiangažavusias ameri
kiečių bendroves. Tat šitoji, iš pa
žiūros grynai komercinė transakci
ja yra abiem pusėm diplomatinė 
operacija. Taipgi abiem pusėm 
naudinga — vienai daugiau poli
tiškai, kitai — ekonomiškai.

Tačiau tie patvs motyvai, kurie 
Londoną ir Vašingtoną džiugina, 
visoms kitoms tautoms, ypač Sov 
S-oai sukelia navyda ir susirūpini
mą. Sov. S-gos žibalo versmių 
produkcija daug mažesnė, negu ja 
dabar reikia ar reikės penkmečio 
planą bebaioiant vykdyti. Pagal šį 
pastaraii 1950 m. reikės Sov. 
S-oai 60 mil tonu žibalo, o ji te
galės pagaminti pas save tik 35 
mil. tonu. Jai dar truks 25 mil., 
kuruos ii norėtu gauti iš Vid. ir 
Art. Rvtu žibalo versmių. Nėr* tat 
abejonės, jog Sov. S-ga stengsis 
prieiti prie Maž. Aziios šaltinių 
ar tai dewbomis, ar aneksijomis.

Užgauti ir Prancūzijos žibaliniai 
interesai, nes tu šaltiniu, iš kurių 
ir ji prieš karą gaudavo ir buvo 

dalininkė, visa produkcija patenka 
į anglo-saksų rankas. Tat kam jie 
norės, tam duos. Duodant gi ar 
neduodant, dažniausiai lošiamas 
politinis žaidimas. Jį laimėti dau
giau progos turi visada tas, kas 
duoda, o ne tas, kas ima. Po 
aukščiau minimos komercinės 
transakcijos Prancūzija žibalo 
atžvilgiu yra patekusi į beteisio 
prašančio būklę. Ne be reikalo 
Prancūzijos vyriausybė dėl susi
tarimo yra pareiškusi protestą; bet 
į jį nebuvo atsižvelgta.

Yra manančių, kad šis žibalinis 
susitarimas yra vienas svarbiausių 
politinių aktų po II pasaulinio 
karo ir ilgai dominuos tarptau
tiniuose santykiuose. Ir Maskvos 
konferencijoje tas žibalas galįs 
gaisrą sukelti.

SUNKI ITALIJOS LIETUVIŲ 
PADĖTIS

Paskutiniuoju metu Italijoje gy
venančių lietuvių padėtis sunkėjo 
ir sunkėjo. Nėra vilties, kad tie 
sunkumai sumažėtų. Priešingai, 
reikia laukti didesnio pasunkė- 
jimo. Pagal pasirašytąją taikos su
tarti amerikiečių ir anglų oku
pacinės jgulos ligi gegužės 10 
dienos turi Italiją palikti. Nuo 
tada Italija pradės visiškai sava
rankiškai tvarkytis.

Su Argentinos komisija, kuri da
bartiniu metu verbuoja italus, 
užmezgė ryši ir lietuviai. Agen- 
tina priima nevedusius iki 30 me
tų ir vedusius iki 37 metų am
žiaus. Pirmoje eilėje reikalingi pa
prasti darbininkai, žemdirbiai, tar
nai, šoferiai, kalviai ir kiti smul
kūs mechanikai. Inžinierių, gvdy- 
tojų ir kitų intelektualų nepriima.

Italijos Lietuvių Komitetas no
rimiems išvažiuo’i kiek galėdamas 
tarpininkauja. Italijoj dar yra 
apie 80 lietuvių belaisvių. Jų pa
dėtis labai sunki. Juos žada pa
leisti tik su sąlyga, Jei jie sutinka 
grįžti i savo kilmės kraštus, arba 
jei juos priima kuris kitas kraštas. 
Daromi žygiai, kad šitie belaisviai 
galėtų įvažiuoti į Argentiną. Kita 
lietuvių grupė, kurią sudaro į 
TTMRRA nepriimtieji, turi taipgi 
labai sunkias gyvenimo sąlygas ir 
s»«nniasi greičiau Italiją palikti. 
Dalis šitų lietuvių kur nors dir
bo, bet paskutiniuoju metu Ita
lijos valdžia ėmėsi griežtų prie
monių: uždraudžia dirbti, atima 
maisto korteles ir nori ištremti 
iš Italijos. Išimties keliu leista 
laikinai pasilikti. Tokių lietuvių 
yra per tūkstanti. Daromi žygiai, 
kad ir juos įsileistų Argentina.

3



4 psi. Žiburiai 1947. III. 15. Nr. 11 (70)

P. Vaičiūno „Tuščios pastangos“, III v.: M. Jokubaitytė (Barbora), 
K. Pūznikas (Kažkoks ponas), St. Paulauskas (Plikas ponas) ir K. 
Cėsna (Nutukęs ponas). Pastatymas — Liet. Dramos Studijos Kas
selyje. Rež. — Ip. Tvirbuto. V. Labanausko nuotr.

Amerikos lietuviu spaudos puslapius pavarčius

EMIGRACIJOS GALIMUMAI 
I PIETŲ AMERIKA

Lietuviu dramos studija Kasselyje
grynai mūsų, tiktai lietuvių da
lykas.

— Aš iš pat pradžių, čia ištrė
mime imdamasis teatrinio darbo, 
puoselėjau mintį — šalia teatro 
turėti savo dramos studiją, kad 
galėčiau padėti jauniesiems, besi-

Pereitų metų rudenyje režisie
rius Ip. Tvirbutas, nors ir ne
buvo dar pasitaisęs po sunkios 
plaučių operacijos Heidelberge, 
bet degdamas karšta teatrinio 
darbo meile, vėl ėmėsi scenos 
darbo, įkurdamas Wiesbadene 
savo Dramos Studiją. Į ją įstojo 20 
mokinių. Daugumas jų buvo pir
mą sykį susidurią su scenos darbu.

Wiesbadene buvo dirbama apie 
tris mėnesius, vėliau gi studija 
drauge su stovykla persikėlė į 
Kasselį. Jau Wiesbadene buvo gal
vota apie veikalo pastatymą. At
sikėlus į Kasselį ir studijai pasi- 
pildžius keliais naujais žmonė
mis, galutinai nusistatyta pasta
tyti Petro Vaičiūno „Tuščias 
pastangas“. Sis veikalas pasirink
tas todėl, kad jis lietuviškas ir kad 
jaunam dramos kolektyvui leng
viau įveikiamas, o ir pats pastaty
mas, žinant dabartines sąlygas, 
nėra labai brangus.

Po kruopštaus pasiruošimo, va
sario 16 d. išvakarėse, buvo su
vaidinta. „Tuščių pastangų“ prem
jera. Pastatymo dailininkas-de- 
koratorius buvo St. Neliubšys.

Iš jaunųjų aktorių, be abejo, veržiantiems į teatrą. Šiandieną 
ryškiausiai savo pažanga išsiski
ria: V. Vinickaitė (Daubienė), pa
lyginti jauna aktorė, sukūrusi 
gana vykusį ir patrauklų, per vi
są veikalą išlaikytą lietuvės kai
mietės komedijinį tipą: A. Mekas 
— Jonas Dauba — šiam nedėkin
gam Vaičiūno personažui suteikęs 
gyvesnių bruožų ir kai kurias

Režisierius Ipolitas Tvirbutas

Į Lietuvą siunčiami siuntiniai 
grįžta atgal

Ariglų kalba leidžiamas mėnesi
nis žurnalas „Viltis“ vasario mėn. 
numeryje rašo, kad iį okupuotą 
Lietuvą siunčiami siuntiniai grą
žinami atgal siuntėjams. Laikraš
tis spėja, kad tam yra kelios prie
žastys: tuo laiku, kai siuntinys 
pasiekia Lietuvą, jo gavėjas, grei
čiausia, būna išvežtas i Sibirą, ar- 
oa žmonės negali už siuntinius 
sumokėti aukštų muitų, ir yra pri
versti leisti siuntiniui keliauti at
gal. Laikraštis nurodo, kad Čika
gos gyventojas Klimas norėjo į 
Lietuvą pasiųsti penkius panešio
tų drabužių siuntinius. Visi dra
bužiai buvo įvertinti 39 doleriais. 
Rusų organizacija, per kurią Kli
mas norėjo siuntinius pasiųsti ir 
sumokėti gavėjo muitą, pareikala
vo 59 dolerių. Siuntėjas labai nu
stebo, kad okupuotoj Lietuvoj 
siuntinio gavėjas turi mokėti di
desnį muitą, negu siuntinio vertė.

Komunistinė „Vilnis“ aiškina, 
kad dabar lietuviai jau taip tur
tingai gyvena, kad jiems jokia 
pagalba esanti nereikalinga. Ko
munistinė „Laisvė“ rašo, kad iš 
Lietuvos laiškai į Ameriką nea
teina todėl, kad JAV vyriausybė

bar Argentina eksplotuoja tik ket
virtadalį savo žemės. Ji negali iš
vystyti pramonės dėl darbininkų 
specialistų stokos. Valstybė nori 
likviduoti proletariatą, pakeldama 
darbininkų gyvenimo lygį, tad ji 
nenori sukurti naują proletariatą 
iš imigrantų, kurie pasidarytų 
valstybei našta. Argentina savo 
sienas atidaro tik produktingiems 
žmonėms, kurie nepripildytų mie
stų gyventojų ir nepadidintų be
darbių skaičiaus. Argentinai rei
kalingi ne komersantai, bet šalt
kalviai ir meisteriai.

Argentina turi išdirbusi tam ti
krą imigracijos planą. Dabar imi
grantas nebebus paliktas vienas 
ant tuščio lauko nežinomoj vietoj. 
Valstybė jam parduos kreditan 
žemės ir, jei bus reikalinga, pas
kolins pinigų, kad imigrantas ga
lėtų įsikurti. Kitaip sakant, viskas 
numatyta, kad naująjį imigrantą 
pastačius ant kojų. Skirtumas tik ; , , . ,. . , . , . įeina ivuei, bau jnv vyiiduavue
tas, kad ivazmvusis su valstybes mlnisterio poste tebelaiko Lietu- 
pagalba turės sutikt! su ta vieta, vos pasiunttai Zadeikj. 
kur bus skinamas.

Pietų Amerikos valstybių imi- Amerikos katalikų vyskupai re- 
gracijos biurai nuodugniai per- mia lietuvius
žiūri norinčius įvažiuoti, kad at
siribotų nuo tų, kuriais kiekviena 
valstybė nori tik nusikratyti, kaip 
nedarbingais ir nereikalingais.
Argentina palankiai žiūri į DP ” 
įsileidimą, ypač atkreipiamas dė- !
1 . , . lllllACtS dlltiv ybftUUdb X. 1VXUXN1V11V-
masys | baltus, kurių tarpe yra las BALFo pirmininltui kun Dr. 
nomn-rnc clr'Oįr'iiic nlrminkn i i A r _ T ——— ... . , ,J. B. Končiui atsiuntė sekančio 

turinio laišką: „Esu labai laimin
gas pranešti, kad Amerikos Kata-

Apie Pietų Amerikos valstybes 
jau daug rašyta. Nevienas tremti
nys pagalvoja ten susirasti pasto
gę ir duonos kąsnį. Amerikos lie
tuvių dienraštis „Draugas“ 25 nr. 
rašo apie įsikūrimo galimumus 
Pietų Amerikos valstybėse. Pa
duodamos žinios nėra iš piršto iš
laužti spėliojimai, bet gautos iš 
vienos Pietų Amerikos valstybės 
oficialaus atstovo, atvykusio į 
Europą, imigracinių reikalų tvar
kyti. „Draugo“ korespondentas su 
tuo asmeniu padarė pasikalbėjimą 
ir jo mintis paskelbė minėtame 
..Draugo“ numeryje, kurias su
glaustai paduodame ir mūsų skai
tytojams.

„Brazilija ir Venecuela pasiuntė 
į centrines Europos valstybes savo 
konsularines misijas imigrantams 
iš DP tarpo rinkti. Argentina savo 
keliu atidarė imigracijos biurus 
Madride ir Romoje. Ar yra kokių 
vilčių milijonui europiečių patekti 
į Pietų Ameriką? Atrodo, kad šį 
kartą jems pavyks persikelti. Bet 
reikia užmiršti tuos senus laikus, 
kada imigrantai su jaučiais trau
kdavo į laukinius vakarus, ieško
dami naujų plotų. Šiandien euro- ' 
pietis imigrantas, kuris neturi jo
kios specialybės, kuris nėra pro- ' 
duktingas, neras laimės kituose 
kraštuose — tik vargą su savim 
jis perkeltų į naują valstybę. Pie- 
tų Amerikai pasakė man vienos ■ 
Pietų Amerikos atstovas, nerei
kalinga nuotykių ieškotojų, bet ' 
reikia žemdirbių ir technikų. Vai- ' 
stybės taip nori suskirstyti imi- ■ 
grantus, kad įsileidus tik naudin
gus ir kad jie tuojau galėtų dirbti 
žemę ar užimti tarnybą.

Brazilijoj dar gali sutilpti 150 
milijonų gyventojų. Kraštas turi 
milžiniškus neapdirbamus plotus, 
o gyventojų skaičius siekia nedau
giau 50 milijonų gyventojų. Bra
zilija lengvai gali sutalpinti 200 
milijonų gyventojų.
Brazilija nenori įsileisti anglosak
sų, kurie galėtų suvaidinti koloni
zatoriaus rolę, taip pat nenori 
juodųjų, nes rasė ir taip jau mai
šyta. Brazilija labiau linkusi įsi
leisti europiečius, pirmoje eilėje 
portugalus ir italus.

Bet reikia, kad imigrantai rastų 
geresnį gyvenimą, negu Europoje. 
Italų imigracijos komisija, kuri 
neseniai lankėsi Brazilijoje, grį
žusi padarė pranešimą, kad imi
grantų sudarytieji su brazilų vy
riausybe kontraktai yra sunkiai 
išpildomi ir emigrantui sunku iš 
jų išsivaduoti.

Argentinoje Perono planas nu
mato, kad kraštas kiekvienais me- 1 
tais įsileis mažiausiai po 50.000 
imigrantų. Šis skaičius todėl ne
didelis, kad trūksta transporto 1 
priemonių. Argentinai nebūtų i 
daug kiekvienais metais įsileisti ir 
po milijoną naujų gyventojų. Da- 1

Amerikos katalikų vyskupai sa
vo metiniame suvažiavime nuta
rė remti BALFo šalpos vajų. 
„Draugas“ 17 nr. rašo, kad vysku
pų administracinės tarybos pirmi
ninkas arkivyskupas T. McNicho-

nemažas skaičius ūkininkų. O Ar
gentinos žemės plotai laukia nau
jų rankų, kurios žemę įdirbtų.“

Iš Pietų Amęrikos atstovo duoto Ūkų Vyskupų Administracinė Ta- 
„Draugo“ korespondentui pasikal- ryba vienbalsiai nutarė užgirti 
bėjimo matyti, kad Pietų Ameri- vajų, kurį Jūsų organizacija pla- 
kos valstybės laukia tik sveikų, nuoja vesti 1947 m. sausio ir vasa- 
patvarių, darbui tinkančių žmonių, rio mėn. Mes visi gerai žinome, 
Silpnesnės sveikatos ir senesnio kokias dideles kančias Lietuvos 
amžiaus žmonės ten nereikalingi žmonės yra išgyvenę per karą ir 
ir neįsileidžiami. Apie klimato są- pokariniais metais. Mums yra ži- 
lygas Pietų Amerikos valstybėse nomi neapsakomi sunkumai ne 
mūsų tremtinių spaudoje jau ne- tik pasilikusių žmonių Lietuvoje 
kartą rašyta. besiartinančių armijų akivaizdoje,

bet taip pat ir tūkstančių tų, kurie 
pabėgo ir dabar yra tarp išvie- 
tintų asmenų. Vyskupai išreiškia 
savo didžiausį pasigėrėjimą ir

ryba vienbalsiai nutarė užgirti

aiškiai galiu prasitarti, kad yra 
įmanoma čia, Kasselyje, sudaryti 
ir profesionalinio teatro bazę. Bet 
... tai tik planai, o antra vertus, 
tai ne nuo manęs vieno priklauso, 
bet ir nuo to, kiek visuomenė su
pras šį bendrą visų mūsų reikalą.

— Sekantis pastatymas? Taip,
.. -__ ______ - galvoju. Darbas prasidėtų neilgai

tuštesnes veikalo vietas papildęs trukus ir jau su profesionaliniais 
komizmu; J. Skomantas, sukūręs aktoriais: vietiniais ir kviesti- 
visiems neužmirštamo įspūdžio niais iš aplinkinių stovyklų. Jau 
palikusį Tamošių, ir M. Jokūbai- kaip ir parinktas veikalas nau- 
tytė, savo pasirodymu įnešusi ge- jam pastatymui — M. Rostando 
rą dozę gyvybės ir ekspresijos. * ’ ' 1 •'•••“ r*~

Toliau pažymėtinas St. Poškus
— Dauba, lietuviškas ūkininkas, 
ir J. Strimaitis — simpatiškas 
dvarininkas Gintautas. Sunkiau 
žiūrovui buvo ką spręst apie Bi
rutę ir dail. Giedrių, tuodu nedė
kingu ir bekrauju Vaičiūno per
sonažu.

Žinoma, vienokių ar kitokių mi
nusų turi visi. Tačiau šį kart 
mums jie mažiau rūpi — svar
biau yra iškelti visų studijos da
lyvių pasiryžimą ir didelį norą 
dirbti ir dirbti toliau, kas, be abe
jo, ir tėra tikriausias laidas į pa
žangą ir tobulėjimą. O šio pir
mojo pastatymo rezultatus geriau
siai paseks patys žiūrovai, nes stu
dija su „Tuščiomis pastangomis“ 
yra numačiusi aplankyti visą 
eilę didesniųjų liet, stovyklų.

Dėl tolimesnių darbų bei suma
nymų pats režisierius maždaug 
taip mano:

— Mes didelių patogumų sau 
nereikalaujame. Mūsų prašymas
— netrukdykite mums dirbti. 
Yra žmonių, kurie nori dirbti 
scenos darbą, ir mano visos jėgos
— jiems padėti. Netrukdykite
tik, nes mūsų darbas yra grynai u n w . „ . _ ,
lietuvių tautinis reikalas. Su dai- Petro Vaičiūno „Tuščios pastango; , II v.: M. Jokubaitytė (Barbora) 
na galim pasirodyt ir svetimie- ir V. Tinickaitė (Daubienė). Pastitymas Liet Dramos Studijos 
siems, bet lietuviška drama — Kasselyje Rež. Ip. Tvirbuto. V. Labanausko nuotr.

„Žmogus, kurį užmušiau“. Be to, 
šalia repeticijų, kaip minėjau, esu 
numatęs ir toliau tęsti darbą su 

’• Dramos Studija. S. Galv.

Čikagos lietuviai vieningi Lietu
vos išlaisvinimo darbe

Čikagos Lietuvių Tarybos pir- įvertinimą kilnių pastangų, kurias 
mininkas K. J. Maciukas pareiškė, Jūs ir jūsų bendradarbiai BALFe 
kad visos Čikagoje esančios lietu- esate atlikę tūkstančių Lietuvos 
vių politinės srovės Lietuvos iš- kenčiančių žmonių ir vaikų kan- 
laisvinimo darbe dirba vieningai, čioms ir sunkumams palengvinti. 
Katalikai, socialistai ir sandarie- Vyskupai reiškia viltį, kad Visa- 
čiai visur eina išvien. Kol Lietu- §aiįs Dievas ir toliau Jūsų pastan- 
voje bus bent vienas svetimos gas iaįmįns. Mes reiškiame vilties, 
valstybės kareivis arba ginkluo- kad savo vajuje Jūs susilauksite 
tos policijos gaujos, tol Amerikos visų amerikiečių duosnios paramos, 
lietuvių vieningumas ir ryžtingu- Mes tikime, kad jūs ir toliau pa- 
mas tik stiprės. gelbėsite kenčiantiems Lietuvos

Toliau Čikagos Lietuvių Tary- žmonėms, nežiūrint kaip didelės 
bos pirmininkas „Draugo“ korės- sunkenbybes butų ateityje. Tegul 
pondentui pareiškė, kad lietuvių buna suteikta gausi palaima yi- 
Taryba priešų turi tik iš komunis- 
tų pusės, tačiau lietuvių tarpe jų 
įtaka tokia menka, kad jų spaudo
je keliamas triukšmas nepasiekia BALFo vajaus 
tikslo. i*"”’’

siems, kurie yra duosnūs kilniai 
krikščioniškai Lietuvos šaliai.“

Amerikos katalikų vyskupai 
” • ’ — j—? proga BALFui
įteikė 10.000 dolerių auką.

P. Vaičiūno „Tuščių pastangų“ IV veiksmo finalas: M. Jokubaitytė 
(Barbora) ir A. Mekas (Dauba). Pastatymas — Liet. Dramos Stu
dijos Kasselyje. Rež. — Ip. Tvirbuto. V. Labanausko nuotr.
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St Devenis

Per anksti jie mus palikoSi°s žiemos pradžioje suėjo 60 metų, kai gimė Pranas Dovydaitis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, mokslininkas, visuomė - nininkas, kultūrininkas ir daugelio kitų sričių nepakeičiamas darbininkas. Žiemai baigiantis, ankstyvo pavasario dienomis, sueina penkeri metai nuo Dr. Prano Die- lininkaičio mirties. Abu sukaktuvininkai per anksti atsiskyrė iš mūsų tarpo.Profesorius Pranas DovydaitisProfesorius Pranas Dovydaitis ilgiau paliks gyvas mūsų atmintyje, negu kuris kitas narsūs mokslo, visuomenės ar politikos vyras. Jį atsimins nepriklausomos Lietuvos moksleivis, studentas, darbininkas, ūkininkas. Visiems jis buvo artimas, savas, su visais mokėjo rasti tinkamą kalbą. Jis mokėjo suprasti kitus ir kiti jį suprato.

Dr. Pranas Dielininkaitis

Gruodžio mėn. profesorius turėjo minėti 60 metų sukaktį. Nežinom, ar profesorius Pranas Dovydaitis sulaukė šios sukakties sunkiai vargdamas Sibiro pusnynuose, ar jis jau gulėjo po žeme, kai išaušo šešiasdešimtoji jo gimimo diena. Gali būti, kad tik mes, gyvieji, jo sukaktį prisimenam, o jam ji nebereikalinga. Sibiras ne iškilmių ir poilsio, bet mirties vieta.Profesorių atėjųnai į šiaurę išvežė 1941 m. birželio mėn., didžiojo lietuvių tautos naikinimo dienomis. Ir nuo tos dienos apie profesorių niekas negirdėjo nė jokio gando.Profesorių Praną Dovydaitį palyginti su kuriuo nors kitu žmogumi ne tik labai sunku, bet ir negalima. Jis originalus ir visiškai savitas. Neišsenkanti energija, visapusiškas daugelio mokslų paži-

nimas ir nusimanymas kasdieninio gyvenimo reikaluose jam leido daug dirbti ir labai daug nudirbti Jo ryškūs pėdsakai paliko visose srityse.Su Prano Dovydaičio vardu tampriai rišasi ateitininkų sąjūdžio pradžia. Jo laikų studentija buvo užsikrėtusi ateistine mintimi. Mokytas žmogus ne artėjo, bet tol° nuo Dievo. Si mada vyravo visuose Rusijos universitetuose. Pr. Dovydaitis išėjo prieš srovę. Jis pasirinko kitą kelią — pasišovė grąžinti religiją į gyvenimą. Kai 1910 m. laisvamaniškoji „Aušrinė" neįdėjo stud. Pr. Dovydaičio straipsnio apie religijos element0 reikšmę žmogaus gyvenime, šitas Maskvos universiteto studentas savo norą įvykdė, išleisdamas „Ateitį". Tuo metu A. Jakštas-Dambrauskas leido literatūros ir kultūros žurnalą „Draugiją". Stud. Pr. Dovydaitis, pasitaręs su A. Jakštu-Dambrausku, kaip „Draugijos" priedą 1911 metais išleido katalikams moksleiviams skirtą laikraštį „Ateitį". Tai buvo sėkminga pradžia plačiai išbujojusiam ateitininkų sąjūdžiui. Nuo šito sąjūdžio Pr. D°vydaitis niekada nebepasitraukė. Nepaprastai daug dėmesio jis skyrė moksleivių ateitininkų veiklai. Lankė gimnazijas, skaitė paskaitas, moksleiviuose visada ir visur žadino ir* stiprino religinį pradą. Vasaros atostogų metu prof. Pr. Dovydaitis organizavo „Gamtos Draugo" ekskursijas. Jo pastangomis ir lėšomis prie „Ateities" žurnalo pradėjo eiti populiarus gamtos mokslų priedas „Gamtos Draugas".Niekada prof. Pr. Dovydaitis nepamiršo studentų. Nesutikdavai jo studentų korporacijų baliuose, bet visada matydavai ątudentų pamaldose, stud, ateitininkų švenčių posėdžiuose. O kas suskaitys kiek jis studentams yra skaitęs paskaitų ir paskaitėlių.Labai artimas prof. Pr. Dovydaitis buvo ir darbininkams. Gal pirmasis iš profesorių pradėjo domėtis jų gyvenimu, juos organizavo, skaitė paskaitas ir buvo vienas iš pirmųjų vadų krikščionių darbininkų są j ūdyje.Sa vai traštis„Darb minkąs“ ilgą laiką ėjo su jo parašu. Nesvetimas profesoriui ir ūkininko gyvenimas. Mėgo kaimą ir jo žmones.Prof. Pr. Dovydaitis nepailstamas spaudos darbininkas. Jį matome „Viltyje", jis redaguoja „Ateitį", „Lietuvos Mokyklą", „Naująją Vaidilutę", „Kosmos", „Logos" ir „So- ter" žurnalus. Ne vieno iš šių žurnalų jis .yra sumanytojas, įsteigėjas ir pagrindinis bendradarbis. Prof. Praną Dovydaitį randame

Prof. Prana 
I„Lietuviškosios Enciklopedijos" redaktorių tarpe.Viename studentų leidinyje prof. Pr. Dovydaitis taip aptariamas:„Per anksti ir prieš savo valią Pranas Dovydaitis — jau istorijos žmogus. Galimas daiktas, kad ir ten, toje „nežinomoj šaly", jis gyvenimo likutį praėjo ne be pėdsakų. Tokis jau jis yra — jo prigimtis pritaikyta sunkumams pakelti ir kitus sykiu su savim moraliai kelti. Bet Lietuvai jo tiesioginė veikmė jau pasibaigusi. Jau dabar galime konstatuoti, kad su jo vardu neatidalijamai yra susijęs Lietuvos inteligentijos religinis atgimimas, kaip tautinis atgimimas žymimas Basanavičiaus, o laisva- manybės užuomazga — Šliupo vardu.Lietuvos asmenybių eilėje Dovydaitis, galimas daiktas, užims tokio tipo vietą, kaip Strazdelis, 

s Dovydaitiskaip Katelė, tai yra žmonės savo asmenybėje iki aukšto laipsnio sutelkę intelektualinį, dvasinį savo epochos turinį, o savo formomis, savo gyvenim0 būdu, išlikę liaudies vaikai, mužikai."Kaip Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo akto dalyvis, prof. Pr. Dovydaitis buvo gavęs gabaliuką žemės, kur vis daugiau ir daugiau dienų praleisdavo. Lietuvai netekus nepriklausomybės, iš universiteto buvo atleistas, kaip netinkamas, atsilikęs. Ne tik svetimieji atėjūnai, bet kai kurie ir savieji žmonės iš jo didelio nuoširdaus darbo pašaipiai juokėsi. Išvažiavo profesorius į kaimą, į savo ūki, bet ramybės ir ten nerado. 1941 m. birželio mėn. naktį pasirodė neprašyti „svečiai", profesorių su visa šeima pakrovė į sunkvežimį, o paskui su dešimtimis tūkstančių tautiečių užkaltuose vagonuose iš-
TB T Hermann Hesse

1 y uostabi žinia is 
kitos žvaigždes 

(Tęsinys)Jaunajam pasiuntiniui keliaujant iš pamiškės į plačią lygumą, jį pagavo keistas jausmas. Viskas aplink jį buvo taip persimainę ir pasikeitę, kad jis nebežinojo, ar jis budi, ar sapnuoja. Čia buvo pievos ir medžiai, panašiai kaip ir jo tėviškėje, ir saulė švietė, ir vėjas žaidė žydinčiose žolėse, bet niekur nebuvo matyti nei žmogaus, nei gyvulio, nei namo, nei sodo, o atrodė, kad ir ūžia, lygiai taip pat kaip jaunuolio tėviškėje, buvo siautęs žemės drebėjimas; nes žemėje buvo pabirę pastatų griuvėsiai, sulaužytos šakos ir išrauti medžiai sugriautos , tvoros ir pamesti darbo įrankiai, ir staiga jis pamatė vidury lauko gulintį negyvą žmogų, kuris teikė baisų vaizdą, nes buvo nepalaidotas ir pusiau supuvęs. Matydamas tai, jaunuolis pajuto savyje nepaprastą siaubą ir lyg kylantį pasibiau- rėjimą, nes jam to dar niekuomet nebuvo tekę matyti. Net mirusiojo veidas nebuvo apdengtas; atrodė, kad jis buvo paukščių ir puvimo jau pusiau sunaikintas, ir jaunuolis, nugręžęs žvilgsnį, priskynė žalių lapų ir gėlių ir pridengė mi rusiojo veidą.

Keistai šlykštus ir liūdesingas kvapas, šiltas ir nesisklaidąs, buvo paplitęs po visą lygumą. Žolėje vėl gulėjo lavonas, aplink kurį skraidė varnai, ir arklys be galvos, ir žmonių bei gyvulių kaulai, ir visi gulėjo apleisti saulėje, ir atrodė, kad niekas negalvojo apie rengimą gėlių šventės ir jų laidojimą. Jaunuolis bijojo, kad kokia nesuprantama nelaimė nebūtų šitame krašte išžudžiusi visų žmonių; mirusiųjų buvo tiek daug, kad jis turėjo liautis skynęs jiems gėles ir dangstęs jų veidus. Nusigandęs, pusiau primerktom akim keliavo jis toliau, ir iš visų pusių sroveno dvėselė- nos smarvė ir kraujo kvapas, ir iš tūkstančių sugriautų namų ir nepalaidotų lavonų plaukė vis galingesnė neapsakomo skausmo ir vargo banga. Pasiuntinys tarėsi sapnuojąs blogą sapną ir laikė jį dievų įspėjimų, nes jo mirusiesiems dar nebuvo surengta gėlių šventė ir jie nebuvo palaidoti. Tada jis vėl prisiminė, ką šią naktį buvo sakęs tamsusis paukštis ant šventyklos stogo, ir jam atrodė, kad jis vėl girdi jo aštrų balsą sakant: „Yra daug blogesnių dalykų.“Dabar jis suprato, kad paukštis jį bavo nunešęs į kitą žvaigždę, ir kad visa tai, ką matė jo akys, buvo tiesa ir tikrovė. Jis piršimi nė tą jausmą, su kuriuo jis vaikystėje kelis kartus buvo klausęsis siaubingų žilos senovės pasakų. Ir tą patį jausmą jis dabar jautė vėl: šiurpulingą siaubą, o 

už to siaubo širdyje linksmą paguodą, nes juk yisa tai buvo be galo toli ir seniai praėję. Viskas čia buvo lyg kokia siaubinga pasaką, visas šis keistas baisenybių, lavonų ir dvėąelėna mintančių paukščių pasaulis atrodė esąs be prasmės ir tvarkos valdomas nesuprantamų taisyklių, klaikių taisyklių, pagal kurias nuolat darėsi visa kas bloga, kvaila ir biauru vietoj to, kas gražu ir gera.Tuo tarpu jis pagaliau pamatė einant per lauką gyvą žmogų, kaimietį ar samdinį berną, ir jis greitai nubėgo pas jį ir ėmė jį šaukti. Pamatęs jį iš arti, jaunuolis nusigando, ir jo širdį pagavo užuojauta, nes tas kaimietis atrodė nepaprastai biauriai ir beveik visai nebuvo panašus į saulės kūdikį. Jis atrodė kaip žmogus, kuris būtų įpratęs galvoti vien tik apie save, kuris būtų įpratęs, kad visur ir visuomet būtų daroma tai, kas neteisinga, biauru ir bloga, kaip žmogus, kuris nuolat gyvena klaikių sapnų kankinamas. Jo akyse ir visame jo viede ir būde nebuvo nei kiek linksmybės ir gerumo, nei kiek dėkingumo ir pasititėjimo, — atrodė, kad šitam nelaimingajam trūko bet kurios paprasčiausios ir savaime suprantamos dorybės.

— Ar jūs neturite karaliaus? — klausinėjo jaunuolis toliau, o žemesniųjų būtybių mauro- kaimiečiui atsakius teigiamai, jis paklausė: — Tai kur gi jis?
padaras stovėjo lyg nustėręs ir stebėdamasis žvelgė savo didelėmis, drumstomis akimis. Jo balsas buvo šiurkštus ir be muzikas, kaipjimas; tačiau jisai vis dėlto neįstengė atsispirti jaunuolio žvilgsnio giedrumui ir nuolankiam pasitikėjimui. V alandėlę sustingusiu žvilgsniu žiūrėjus į atėjūną, jo suskilusiame ir šiurkščiame veide pasirodė kažkas panaušaus į šypseną ar grimasą — gana biauri, bet romi ir nustebusi, kaip pirma silpna šypsena naujai atgimusios sielos, kuri būtų tik ką atėjusi iš žemiausių žemės sričių.— Ko nori iš manęs? — paklausė žmogus svetimą jaunuolį?Savo tėviškės papročiu jaunuolis atsakė:— Aš dėkoju tau, drauge, ir prašau tave man pasakyti, ar negalėčiau tau kuo patarnauti.Kaimiečiui tylint, stebintis ir sumišus šypsantis, pasiuntinys jį paklausė:— Sakyk, man, drauge, kas čia per baisūs ir siaubingi dalykai? — ir parodė ranka aplinkui.Kaimietis stengėsi jį suprasti, ir, pasiuntiniui savo klausimą pa kartojus, jis tarė: Tačiau jaunuolis paėmė save į — Ar gi tu niekuomet nesi to rankas, jis prisiartinuo prie to matęs? Tai karas. Tai mūšio lau- žmogaus nepaprastai maloniai,'kas. — Jis parodė į juodą griu- kaip prie nelaimės paliestojo, vėsių krūvą ir sušuko: — Antai broliškai jį pasveikino ir prašne ten buvo namo namas, — o atėjū- kino jį šypsodamasis. Šiaurusis nui su nuoširdžia užuojauta paž-

velgus į jo negrynas akis, jis jas nuleido ir ėmė žiūrėti į žemę.
Žmogus parodė ranka į tą pusę, kur tolumoje buvo matyti palapinių stovykla, iš tolo atrodanti maža. Tuomet pasiuntinys atsisveikino, uždėjęs žmogui ranką ant kaktos, ir nuėjo toliau. Kaimietis patapnojo sau per kaktą abiem rankom, susirūpinęs palingavo sunkią galvą ir dar ilgai stovėjo, žiūrėdamas svetimšaliui įkandin.Šisai bėgo ir bėgo per griuvėsius ir baisenybes, kol atėjo prie palapinių stovyklos. Tenai visur stovėjo ir bėgiojo ginkluoti vyrai, niekas nenorėjo jo matyti, ir jis praėjo tarp palapinių ir žmonių, kol surado visų palapinių didžiausią ir gražiausią, o tai buvo karaliaus palapinė. Jis įėjo į ją.Palapinėje paprastam žemam guoly sėdėjo karalius, šalia gulėjo jo apsiaustas, o užpakaly, gi lesniame šešėlyje, tupėjo tarnas, kuris buvo užmigęs. Karalius sėdėjo pasilenkęs ir giliai susimąstęs. Jo veidas buvo gražus ir liūdnas, pluoštas žilių plaukų buvo nukritęs jam ant nudegusios kaktos, jo kardas gulėjo žemėje prieš jį.Jaunuolis su didžia pagarba tyliai pasisveikino, kaip būtų sveikinęs savo paties karalių, ir pasiliko laukdamas bestovįs ant krū-
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6 psL Žiburiai 1947. III. 15. Nr. 11 (70)vežė į tolimą ir baisią šiaurę nežinomam likimui.Nebėra vilties profesorių šioje žemėje pamatyti, jei jis dar ir gyvas būtų. Iš Sibiro niekas negrįžta. Bet gxeiciausia jo ir gyvųjų tarpe jau nebėra./Dr. Pranas DielininkaitisModernus mūsų dienų visuomenininkas, nepamain°mas organizatorius, didelio išsimokslinimo ir tolerancijos vyras, visada kupinas gražiausio entuziazmo, pilnas naujausių sumanymų, gerbiąs kitus ir kitų gerbiamas. Dr. Pranas Dielininkaitis pačiame jėgų tvirtume ir pačiame reikalingiausiame laikotarpyje per anksti mus paliko. Labai per anksti, nes mirė eidamas tik keturiasdešimtuosius metus,Pavergėjai norėjo jį sunaikinti kalėjime; buvo nuteistas, bet jų norai neįvyko. Nepalaužtam ir nenukankintam Dr. Pr. Dielininkai- čiui pavyko išeiti į laisvę ir toliau tęsti didžiąją veiklą savąjam kraštui ir jo žmonėms. Bet likimas buvo skaudus ir negailestingas. Laisvėje neišgyveno nė vienerių metų. 1942 m. balandžio mėn. Dr. Pr. Dielininkaitis mirė.Nelengva Dr. Prano Dielininkai- čio darbus apibūdinti keliais žodžiais. Jaunystėje buvo mokytojas. Kartą viename susirinkime jį pastebėjo M. Krupavičius. Krupavičiui patiko Dielininkaitis, numatė jame glūdinčius kitokius gabumus ir jam nuoširdžiai patarė kito darbo griebtis.— Neik, broli, į pedagogus. Tau pritiktų politika, — pasakė jaunam mokytojui tu° metu jau plačiai išgarsėjęs Mykolas Krupavičius. šis patarimas Dielininkaitį paveikė. Jis surado savo pašaukimą.’1924 m. Pranas Dielininkaitis įstojo į Kauno universitetą ir stropiai studijavo sociologiją. Baigęs Kauno universitetą išvyko gilinti studijų į garsų Sorbonos universitetą, kur praleido penkerius metus. 1933 m. grįžo į Lietuvą, parsiveždamas daktaro laipsnį už išsamų veikalą „Valstybė ir mokykla".Jaunasis daktaras buvo pakviestas į Kauno universitetą valstybės mokslų ir sociologijos dėstyti. Nespėjęs nė atsikvėpti, Dr. Pranas Dielininkaitis visa širdimi pasinėrė į kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Buvo išrinktas studentų ateitininkų sąjungos pirmininku. Pax Romana kongrese jis įkopė į pirmojo vicepirmininko postą. 1936 m. kartu su kitais jaunaisiais katalikais entuziastais organizavo naująjį sąjūdį, kurs pradėjo leisti XX „Amžiaus" dienraštį. Visą laiką,

iki" XX Amžius" buvo uždarytas, Dr. Pr. Dielininkaitis buvo jo redakcinio kolektyvo narys.Atskirai paminėtina Dr. Dieli - ninkaičio veikla darbininkų tarpe. Jis rūpinosi labiausiai užmirštu žmogumi. Ėjo į fabrikus, skaitė darbininkams paskaitas, lankė jų butus, kovojo už jų teises. Nuolat Dr. Dielininkaitį sutikdavai Kauno gatvėse besikalbant su darbo žmonėmis. Jis mokėjo pažinti darb° žmogų, mokėjo įžvelgti į jo galvoseną ir jį įtikinti. Nenuostabu, kad darbininkai Dr. Dielininkaitį karštai inylėjo, brangino, klausė jo žodžio ir juo visiškai pasitikėjo. Čia Dr. Dielininkaičiui buvo tikroji darbo sritis. Jo vadovaujamas krikšči°nių darbininkų sąjūdis augo ir augo, nors su svetimųjų įgulų į Lietuvą įvedimu darbo sąlygos ir sunkėjo.Dr. Pr. Dielininkaitis dalyvavo ir politiniame gyvenime. Buvo atkaklus demokratas ir kovojo už dėmokratinių sąlygų įgyvendinimą. Dalyvavo visuose demokratinių partijų pasitarimuose, kai reikėjo rūpintis sunkėjančiais tėvynės reikalais. Dr. Dielininkaitis politinėje srityje labai gerbė kitų politinių srovių nuomonę ir artimai bendradarbiavo su M. Šleževičium. Ir kitos politinės grupės Dr. Dieli- ninkačio pastangas vertino, tikėjo jo nuoširdumu ir sugebėjimais.Atėjo 1940 metai. Svetimo krašto kariuomenė pradėjo mindžioti mūsų žemę ir drumstė ramų gyvenimą. Dr. Pr. Dielininkaitis, kurs visada buvo optimistas, tankams per Lietuvą riedant su skaudančia širdimi žiūrėjo į nežin°mą ateitį.— Laikykimės — ugningu žodžiu stiprino bendradarbių viltį.Dr. Pranas Dielininkaitis tapo pačios pirmosios areštų bangos auka. 1940 m. liepos mėn. 12 d. naktį buvo suimtas, atskirtas nuo šeimos ir uždarytas į kalėjimą. Sunkūs tardymai, grasinimai, nežinomas likimas Dr. Dielininkai- či° nepalaužė. Vieną dieną jam paskaitė „teismo" sprendimą, kad jis nubaustas 8 metams. Į „teismą" jis nebuvo nė kviestas. Prasidėjęs karas sutrukdė Dr. Dielininkai- čio išvežimą, ir jis laimingai išėjo į laisvę.Nelaimė nebuvo pasibaigusi. 1942 m. balandžio mėn. Velykų šventėms vyko į Šiaulius, persišaldė, susirgo, kalėjime išvargintas organizmas nebuvo reikiamai atsparus, ir po kelių dienų užmerkė akis.Dr. Prano Dielininkaičio mirtis sunkiai apskaičiuojamas nuostolis. Jo ugningas žodis, jo skaidrus entuziazmas, jo organizaciniai sugebėjimai ir naujų idėjų atradimas ypač būtų naudingas dabar.

Lietuviai gabus amatininkai 
ir menininkai

(Seligenstadto lietuvių stovyklos darbo parodos proga)š. m. vasario 12—17 d. d. Seligenstadto b. Wurzburg lietuvių stovykla surengė darbo parodą, kurioje savo aksponatus išstatė stovykloje veikiančios dirbtuvės, mokyklos bei jaunimo organizacijos, o moterys parodė savo puikiuosius audinius ir rankdarbius, kurių dalis padaryta čia, tremtyje, o kita dalis dar 

Pavasario linksmybės Haunstetteno lietuvių stovyklojeV. Račkausko nuotr.

iš tėvynės. Iš pradžių manyta, kad visa paroda gales tilpti poroje kambarių, tačiau jos atidarymo dieną visi nustebo, pamatę, jog jai ir ištisame paviljone — didokame barake, pernelyg ankšta (ir dėl to dalis eksponatų negalėjo būti eksponuota!).Centriniame parodos skyriuje, po Lietuvos ir JA Valstybių yė- 

liavomis, rymojo iš medžio drožtas mažytis Rūpintojėlis, ' sielvartingai žvelgdamas į gimtosios žemės žiupsnį ir sudžiovintos lietuviškos duonos riekutes. 0 visur čia aplinkui sienos ir sta- lai išvien nuklostyti tautinio raš« to drobėmis, kilimais, juostomis rankšluosčiais ir pirštinėmis. Ne tik žiūrovai, bet ir patys parodos rengėjai stebėjosi, iš kur tiek tautinio meno vertybių surankiota! O parodyta juk tik tai, kas tik šioje stovykloje buvo užtikta! . . Prie viso šito spalvų ir raštų žaismo puikiai derinosi didelis lietuviškojo aukso — gintaro — rinkinys: karoliai, sagtys, apyrankės, auskarai, žiedai ir geroka sauja natūralaus gintaro gabalėlių, sakytumei tik prieš valandą jie būtų surankioti iš Palangos pajūrio. Ne vienas bent mintimi tą momentą traukė krūtinėn kopų pušaičių kvapsnius ir tramdė neklaužadą ašarą.Mūsų stovykloje radęs prieglobstį buv. Wiesbadeno taut lietuvių ansamblis šioje parodoje turėjo savo skyrių, kuriame parodė tautinius audinius, drabužius, kilimus, juostas ir nerti- nukus, pagamintus darbščiųjų ansamblio dalyvių, fotografines nuotraukas ir plakatus iš savo gausių pasirodymų ir meistriško darbo grafiškuosius adresus, kuriuos daro taip pat ansamblio dalyvis K. Bartašius. Parodoje išstatytosios nuotraukos rodo, kad jo darytieji adresai jau yra įteikti tokioms žymioms asmenybėms, kaip Šventasis Tėvas Pijus XII, buv. JAV užsienio reik, ministeris J. Byrnes, ponia Roose veltienė ir kt.Dail. L. Vilimas, kuris taip skoningai apipavidalino visą parodą, patsai išstatė bent kilioli- ka savo tapybos darbų, kurių tarpe buvo ir akvarelių su senojo Vilniaus vaizdais. Tame pat skyriuje deramą vietą rado Lietuvos ordenai, medaliai bei pasižymėjimo ženklai, lietuviškų pašto ženklų ir pinigų rinkiniai, tremtyje išleistosios knygos, laikraščiai ir žurnalai, Lietuvos vaizdų albumai, kariuomenės gyvenimo ir didžiųjų sporto įvykių fotografinės nuotraukos.Gimnazija, pradžios mokykla, ateitininkai ir skautai parodė, ką yra atsivežę iš Lietuvos, ką veikia tremties sąlygose ir ką jau yra išmokę. Gausu čia rankdarbių, drožinių iš medžio, žaislų ir puikiai pavykusių tapybos bandymų. Čia pamatėme ir tikrąjątinės sukryžiuotomis rankomis, kol karalius jį pamatė.— Kas tu esi? — paklausė jis griežtai ir suraukė tamsius antakius, tačiau neatitraukė žvilgsnio nuo grynų ir tyrų atėjūno bruožų, o jaunuolis žiūrėjo į jį su tokiu pasitikėjimu ir taip draugiškai, kad karaliaus balsas sušvelnėjo.— Aš tave esu jau kartą matęs,— tarė jis galvodamas, — ar tu esi panašus į kažkokį žmogų, kurį aš pažinojau vaikystėje.— Aš esu svetimšalis, — atsakė pasiuntinys.— Tuomet tai bus buvęs sapnas,— tarė karalius tyliai. — Tu priminei man mano motiną. Kalbėk su manim. Pasakok.Jaunuolis prabilo:— Čia mane atnešė paukštis. Mūsų krašte buvo žemės drebėjimas, ir mes norėjome palaidoti žuvusiuosius, tačiau pritrūkome gėlių.— Pritrukote gėlių? — tarė karalius.— Taip, mes nebeturėjome gėlių. O juk tu žinai, kaip bloga, kai reikia palaidoti mirusįjį ir negalima suruošti gėlių šventės; nes juk jisai turi grožybės ir džiaugsmo apsuptas žengti į savo pasikeitimą.Staiga pasiuntinys prisiminė, kiek daug dar nepalaidėtų lavonų gulėjo ten, aname baisiame lauke, ir jis nustojo kalbėjęs, o

karalius pažvelgė į jį, linktelėjo ir sunkiai atsiduso.— Aš buvau norėjęs nuvykti pas mūsų karalių ir paprašyti, kad jis mums duotų daug ge’ių, — tęsė pasiuntinys, — bet, man esant kalnų šventyKloje, atskrido didelis paukštis !r pasakė nugabensiąs maneO, mielasis karaliau, tas paukštis tupėjo ant stogo šventyklos, pastatytos nežinomos dievybės garbei, ir to dievo akmeny buvo iškaltas didžiai keistas simbolis: širdis, ir tą širdį lesė laukinis paukštis. O su tuo dideliu paukščiu aš buvau naktį kalbėjęsis, ir tik dabar aš tesupratau jo žodžius: jis man pasakė, kad pasauly esą daug, daug daugiau vargo ir blogybių negu aš žinąs. Ir štai aš esu čia, aš perėjau per tą didįjį lauką, ir man-teko tomis valandomis matyti begalinį skausmą ir nelaimes, ach, daug daugiau, negu jų rastume mūsų siaubingiausiose pasakose. Ir štai aš atėjau, o karaliau, pas tave ir noriu tave paklausti, ar aš tau negalėčiau kuo nors padėti.Karalius,. kuris buvo atidžiai klausęsis, mėgino nusišypsoti, tačiau jo gražus veidas buvo toks rimtas ir taip giliai nuliūdęs, kad jis šypsotis nebegalėjo.— Dėkoju tau, — tarė jis, — tu man nieku negali padėti. Tu priminei man mano motiną, ir už tai aš tau dėkoju.Jaunuolis buvo nusiminęs, kad karalius negalėjo nusišypsoti.

— Tu esi toks liūdnas, — tarė jis jam, — ar to priežastimi yra tas karas?— Taip, — pasakė karalius.Jaunuolis negalėjo susilaikyti prieš tą be galo prislėgtą ii tačiau, kaip jis jautė, kilnų žmogų, uepažeidęs mandagumo taisyklių, jį klausdamas:— Tačiau pasakyk man, piašau, kodėl gi jūs savo žvaigždėje taip kariaujate? Kas gi tuo kaltas? Gal tu pats esi to kaltininkas?Karalius, įsmeigęs akis, algai žiūrėjo į pasiuntinį; atrodė, kad jis buvo nepatenkintas jo klausimo drąsumu. Tačiau jis negalėjo ilgai*) laikyti savo niauraus žvilgsnio panarinęs į šviesų ir nekaltą svetimšalio žvilgsnį.— Tu esi dar vaikas, — tarė karalius, o tai yrą dalykai, kurių tu negalėsi suprasti. Dėl karo niekas nėra kaltas, jis kyla savaime, kaip audra ir žaibas, ir mes visi, kurie turime jį kariauti, mes nesame jo kaltininkai, mes tesame jo aukos.— Tai jūs, matyti, laba! lengvai mirštate? — paklausė jaunuolis. Pas mus, mano tėvynėje, mirties nelabai tesdbijoma, ir daugumas džiaugsmingai žengia į pasikeitimą; tačiau niekuomet nė vienas♦) Atrodo, kad šis sakinys prieštarauja sakiniui, einančiam prieš jį; tačiau taip būtent pasakyta originale. (Vert.) 

žmogus neišdrįstų užmušti kito. Jūsų žvaigždėje, matyt, yra kitaip.Karalius papurtė galvą.— Pas mus kad ir neretai žudoma, — tarė jis — tačiau mes tai laikome sunkiausiu nusikaltimu. Tai leidžiama tik kare, nes kare niekas nežudo iš neapykantos ar iš pavydo grynai savo naudai, o visi daro vien tik tai, ko iš jų reikalauja bendruomenė. Bet jei tu manai, kad mes mirštam lengvai, tu klysti. Tu gali tai suprasti, pažvelgęs į mūsų mirusiųjų veidus. Jie miršta sunkiai, jie miršta sunkiai ir su pasibiaurė- jimu.Jaunuolis klausėsi tų žodžių dr stebėjosi liūdnu ir sunkiu gyvenimu, kurį, kaip jam atrodė, šioje žvaigždėje teko pakelti žmonėms. Jis būtų norėjęs dar daug ko klausyti, tačiau jis iš anksto aiškiai jautė, kad jis niekuomet nesuvoks, viso tų tamsių ir baisių galykų sąryšio, jisai net jautė, kad jis nelabai tenori-juos suprasti. Arba šitie nelaimingieji buvo žemesnės rūšies padarai, dar neturėjo šviesiųjų dievų ir buvo demonų valdomi, ar, gal būt, šitą žvaigždę valdė kažkokia nelaimė, kažkokia klaida ir nesusipratimas. Ii jam atrodė perdaug nemalonu ir žiauru toliau beklausinėti karalių ir versti jį duoti atsakymus ir daryti prisipažinimus, iš kurių kiekvienas tegalėjo būti kartus ir žeminantis. Šitie žmonės, kurie gyveno tamsaus mirties siaubo pagauti ir vis dėlto vienas kitą 

nuolat žudė, šitie žmonės, kurių veddai galėjo būti tokie nekilnūs ir šiurkštūs, kaip ano kaimiečio, ir tokie giliai ir baisiau nuliūdę, kaip karaliaus, — kėlė jame užuojautą ir atrodė jam keisti ir bevėik juokingi, liūdnai ir gėdingai juokingi ir kvaili.Tačiau jis negalėjo susilaikyti nedavęs dar vieno klausimo. Jei šitos vargšės būtybės buvo atsilikėliai, vėlyvieji vaikai, sūnūs . kažkokios vėlyvos, neramios žvaigždės, jei tų žmonių gyvenimas buvo lyg kokios konvulsijos ir baigėsi beviltiškom žudynėm, jei jie savo mirusiuosius palieka lauke ar net, gal būt, suėda, — neš ir apie tai buvo kalbama anose baisiose žilos senovės pasakose, — tai juk juose vis dėlto turėjo glūdėti kažkoks ateities nujautimas, sapnas apie dievus, kažkas panašaus į sielos užuomazgą. Priešingu atveju visas tas negražus pasaulis tebūtų klaida ir beprasmybė.— Dovanoki, karaliau, — tarė jaunuolis pataikaujančiu balsu, — jei aš, prieš apleisdamas tavo nuostabią šalį, tau užduosiu dar vieną klausimą.— Klausk! — paprašė karalius, kuriam tasai svetimšalis atrodė toks keistas; nes daugely atvejų jis jam rodėsi kaip subtili, subrendusi ir be galo plati dvasia, tačiau kartais panėšėjo į kūdikį, su kuriuo elgiamasi atsargiai ir į kurį žiūrima nevisai rimtai.(Bus daugiau)
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tremties vargo mokyklą: vadovė
liai, perrašinėti ranka ar atspausti 
rotatorium, grubus vyniojamasis 
popierius — vis tai mokslo prie
monės.

Stovyklos amatininkai išstatė 
savo darbo pavyzdžius: pasiūtus 
darbinius ir išeiginius drabužius, 
kepures, batus, skardinius kibi
rus, padarytus iš skardos lie
kanų, puikius leistuvus (oblius), 
medines lovutes ir dėžutes bei 
žaislus, be to, parodytas ir kry
želis su rožančiumi, padaryti iš 
celiuloido, rasto sudužusiuose vo
kiečių lėktuvuose ... Taigi, lie
tuviai moka ir sugeba dirbti. O 
kas svarbiausia — dirba noriai 
ir sumaniai, tuo būdu griaudami 
ne vieną piktą priekaištą, tam 
tikrų elementų iš šalies sklei
džiamą.

Si Seligenstadto lietuvių darbo 
paroda turėjo nelauktai didelį 
pasisekimą. Ją aplankė karinės 
valdžios atstovai, Unros pareigū
nai, vietos vokiečiai ir artimes
nių stovyklų lietuviai. Skaičiuo
jama, kad lankytojų bus buvę 
arti poros tūkstančių, o tai yra 
labai didelis skaičius, nes Seli- 
genstadtas nėra joks miestas: tai 
tik mažytė geležinkelio stotelė, 
prie kurios susigūžę apie 20 me
dinių stovyklos barakų, o aplin
kui, kiek tik akys užmato, snie
gu dengtos lygumos.

Parodos lankytojai lietuviai ir 
svetimtaučiai svečiai atžymėjo 
svečių knygoje kuo geriausias 
tautinio lietuvių meno įverti
nimo atestacijas. Pav., šios 
apygardos Unros vyr. gydytojo 
įrašas sako, jog ši paroda buvu
si gražiausia, kokias jam tik DP 
stovyklose yra tekę matyti. Arti
mo vokiečių moterų vienuolyno 
vienuolės įrašė: „Didžiausia gar
bė tokiai tautai, kuri su tokia 
didele meno nuovoka ir taip 

darbščiai dirba. Kiekvienas ga
balėlis liudija jos tėviškės ir tė
vynės meilę!“

Šią trumpą Seligenstadto lie
tuvių stovyklos darbo parodos 
apžvalgą baigsime tos stovyklos 
direktoriaus pav. p-lės Harrison 
žodžiais: „Seligenstadto lietuviai 
tikrai gali didžiuotis šia paroda. 
Yra žinoma, kad lietuviai yra 
gabūs amatininkai ir meninin
kai. Tai matyti ne vien tik paro
doje, tai reiškiasi ir kiekvieno 
lietuvio asmenyje ir todėl kiek
vieno ’ė jūsų pareiga tęsti tą 
turtingą ir seną kultūrą. Grožis 
gali būti tik laikinai sutrukdytas. 
Jūsų pasirodymas šioje parodoje: 
tebūna pasiryžimu tą Grožį ne
paliaujamai tęsti.

K. Ap.

Ant. Rukšlelės aliejumi tapyti paveikslai įvairių tautybių išvietintų asmenų dailės parodoj, Ansbache
J. Gaidžio nuotr.

Hynd toliau pasakė, kad di
dele dauguma DP jau yra grižę į 
savo gimtuosius kraštus, bet tie, 
kurie lieka, jokiu būdu ir jokio
mis sąlygomis nenori dirbti, o pa
geidauja būti išlaikomi britų mo
kesčių mokėtojų. (Sxars & Stri
pes, 47. 3. 2)
Eligibility skryningo akcija galu

tinai baigta
S. m. kovo mėn. 3 d. Augsburgo 

Baltijos komiteto atstovas dar 
kartą lankėsi amerikiečių kariuo
menės vyr. būstinėj ir buvo pri
imtas DP skyriaus pareigūno p. 
Squadrilli. Jain buvo perduota 
visa medžiaga, liečianti pradėtąjį 
UNRRA-os patikrinimą.

Ponas Squadrilli pareiškė, kad 
kariuomenė skryningą jau prave- 

krinimas galės būti vėl atnau
jintas tik tada, kai kuris nors 
kraštas, isileisdamas išvietintuo- 
sius asmenis, to pareikalaus ir 
jeigu su tuo sutiks patys DP.

Eligibility tarnautojai daugu
moje atleisti iš darbo, o likusieji 
laukia naujų paskyrimų, gi pats 
skyrius yra galutinai likviduotas.

PRAPLEČIAMAS AUGSBURGO 
UNRRA-OS SKYRIUS.

Augsburgo UNRRA-os 1062 di
rektorius Wishikas pranešė, kad 
UNRRA dar veiks 4 mėnesius, 
tačiau, taupant išlaidas, tenka 
visoj zonoj atleisti 300—400 tar
nautojų. Darant šiuos susiaurini
mus, keičiama ir UNRRA-os ad
ministracinė schema. Nuo š. m. 
kovo mėn. 15 d. Team-Area su

jungiamos i didelius skyrius 
(Team), pavyzdžiui Augsburgo 
skyriui priskiriama Dillingenas, 
Neu-Ulmas, Gūnzburgas ir kit.

Šie Team priklausys tiesiog zo
nos direktoriui ir tuo būdu bus 
likviduoti distriktai ir jų perso
nalas. Šie pakeitimai sutinka su 
karinės valdžios administracijos 
pakeitimais. Karinė valdžia su- 
skirtstoma rajonais, vadinamais 
post-community, kurių ribose de
rinsis ir Team veikimas.

Augsburgo post - community 
commanderiu paskirtas pulk. 
Stupper, kuris esąs labai malo
nus, garbingas ir taurus asmuo.

Direktorius Wishikas mano, 
kad šiaip pakeitus administracinę 
schemą darbas bus daug sėk
mingesnis. nes tuo atveju jis 
galėsiąs palaikyti betarpinį ryšį 
(be distrikto tarpininkavimo) iš 
vienos pusės su zonos direkto
riumi ir iš kitos pusės su post
community commanderiu. Be to, 
direktorius Wishikas pabrėžė, 
kad UNRRAi pabaigus darbą pra
dės savo veiklą IRO, kuri bus 
dar taupesnė ir savo administra
cinį personalą stengsis sudaryti 
galimai daugiausia iš pačių DP 
asmenų. Tam turime mes ruoštis.

Baigdamas savo pasikalbėjimą, 
direlgtorius Wishikas pažymėjo, 
kad vokiečiai labai nemėgsta DP 
ir jam tenka daug kovoti su jais 
dėl DP teisių apgynimo.

DP MOTERŲ KONGRESAS
S. m. kovo mėn. 8—9 d. d. Ess- 

lihgene įvyko pirmasis Pabaltijo 
moterų suvažiavimas. Suvažiavi
me dalyvavo 35 lietuvės. 26 lat
vės ir 21 estė. Suvažiavimo me
tu apsvarstyta moterų organiza
cijos sukūrimo reikalas ir jos 
veikla. Sudaryta pabaltiečių mo
terų taryba ir išrinkta jos vado
vybė. Augsburgo lietuves mote
ris atstovavo O. Saulaitienė ir E. 
Žižienė.

Pabėgėliu pergabenimui 
išnuomoti laivai

Ženenvoje susirinkusi Tarptauti
nės Pabėgėlių Organizacijos pa
rengiamoji komisija nutarė pra
dėti realų šios organizacijos kū
rimo darbą, prisilaikant šių pa
grindinių dėsnių: išvežtųjų ir pa
bėgėlių problema būtų galima 
greičiausiai išspręsti — raginant 
juos grįžti namo: išdavikai, na
cionalsocialistų kolaborantai ar 
karo nusikaltėliai jokiu atveju 
neturėtų drumsti paskirų vals
tybių draugiškų santykių ir todėl 
jie neturėtų būti šelpiami: tiems, 
kurie pagrįs esminiais motyvais, 
kodėl jie negali grįžti namo, tu
rėtų būti padedama.

Parengiamosios komisijos na
riai pareiškė norą, kad vyriau
sioji UNRRA-os paieškojimų įstai
ga tęstų savo darbą ir toliau. 
Tarptautinis Pabėgėlių Komite
tas (I. G. C.) planuoja išsiųsti 
2.000 pabėgėlių į Paragvajų, taip 
pat keletą tūkstančių į Kanadą, 
Australiją, Pietų Afriką ir į Pietų 
ir Vidurinės Amerikos valstybes. 
I. G. C. pabėgėlių trannsportui 
jau išnuomavo tris laivus.

(NZ., 47. 3. 7)

Vasaros stovyklos DP vaikams
Gautomis iš amerikiečių ka

riuomenės vyr. būstinės žiniomis, 
numatoma DP vaikams surengti 
dviejų savaičių stovyklas. Sto
vyklose galėtų dalyvauti apie 80% 
visų amerikiečių zonos vaikų tarp 
12—20 metų amžiaus.

Sis vaikų atostogų ir poilsio 
projektas apimtų apie 22.500 vai
kų. Stovyklas pravestų pasaulinė 
IMCA ir IWCA organizacijos, 
bendradarbiaujant su UNRRA.

Tam reikalui Bad Weissee kur
orte numatoma įrengti 30 sto
vyklų. Visas numatytas progra
mos pravedimo išlaidas padengs 
IMCA ir IWCA organizacijos bei 
UNRRA. Tikimasi, kad kariuo
menė duos palapines antklodes ir 
virtuvės įrengimus. 

dė ir jokio naujo skryningo da
ryti nenumato, o UNRRA skry
ningo daryti neturi teisės. Atski
rus įtartinus asmens gali tikrinti 
kariuomenės štabo specialusis 
skyrius.

Ta pačią lankymosi dieną ka
riuomenės štabas davė telegra
mas visiems UNRRA-os distriktų 
direktoriams eligibility akciją ga
lutinai sustabdyti.

Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad prieš kurį laiką UNRRA-os 
Vokietijos skyrius prašė atitinka
mų ministerijų Londone ir Va- 
šingtonne leisti pakartotinai pa- 
darytifDP asmenų patikrinimą, ta
čiau tokio leidimo negavo. JAV 
State Departament davė pritari
mą peržiūrėti skryningo medžia
gą, nes tam pritarė ir kariuome
nės vadovybė. Tačiau šiuo metu 
kariuomenės vadovybės nuomonė 
yra pasikeitusi ir State Depar
tament naujo pritarimo tam rei
kalui nebeduoda.

Galimas dalykas, kad naujas 
DP patikrinimas bus pradėtas tik 
pradėjus veikti IRO organizacijai. 
Manoma, kad šiuo atveju bus Iš 
naujo tikrinami ir asmens, iš
mestieji per kariuomenės atliktą 
tikrinimą.

Darbo kuopų reikalu
Mūncheno distrikto UNRRA-os 

vyr. būstinė praneša, kad jau se
nai užplanuotoji Labor Supervi
sion Companies pradėjo savo dar
bą ir prašo tuojau paskirti du 
šimtus pabaltiečių: 100 lietuvių, 
50 estų ir 50 latvių. Iš šito skai
čiaus reikalinga 50 mechanikų, 
kiti gali būti ir kitokių specialy
bių. Į darbo kuopas, gali būti pri
imami nevedę vyrai, vedusieji šei
mos narių pasiimti negali.

Kariuomenės vyr. būstinės UN- 
RRA-os kalbėtojas pareiškė: 
„Būtų labai naudinga ištraukti 
vaikus nors trumpam laikui iš tos 
DP stovyklų aplinkumos ir duoti 
progos susipažinti su kitų tautų 
jaunimu. Stovyklos bus taip su
darytos, kad kiekvienoj paskiroj 
stovykloj gyventų keleto tauty
bių jaunimo. (NYHT, 47. 3. 7)

UNRRA Europos DP reikalus 
tvarkys iš Paryžiaus

Oficialiai pranešama, kad UN
RRA per sekančiuosius tris mė
nesius, kol ji galutinai baigs savo 
darbą ir perduos jį pakeičiančiai 
organizacijai, globos 750.000 DP, 
išsklaidytų visoje Europoje, tvar
kydama iš savo būstinės Pary
žiuje.

Myer Cohen, kuris vedė UN
RRA-os DP darbą Vokietijoje per 
paskutinius 6 mėnesius, tvarkys 
šią įstaigą ir Paryžiuje. Ji apims 
ne tik tris vakarines Vokietijos 
zonas, Austriją, bet taip pat Itali
ją ir Vidurinius Rytus.

(Stars & Stripes, 47. 3. 2)

Debatai Žemuosiuose Rūmuose 
dėl britų zonos DP

BritųŽemuosiuoseRūmuose smar
kiai kritikuota britu administra
cijos politika Vokietijoje. Ministe- 
riui John B. Hynd atsakius į Dar
bo ir Konservatorių parlamento 
narių kaltinimus, įvyko balsavi
mas, kuris baigėsi Hynd laimė
jimu 130 prieš 78. Kai kurie par
lamento nariai reikalavo suma
žinti britų zonos administravimo 
išlaidas nuo 4 mil. iki 1 mil, sva
rų sterlingų.

Ministeriui Hynd buvo mesti 
kaltinimai, kad jis nesuprantąs 
250.000 DP Vokietijoje padėties 
ir kad Darbo partijos vyriausybė 
sulaužiusi savo pažadą, versda
ma DP įsijungti i Vokietijos at
statymo darbus.

Atsakydamas Hynd. paklausė: 
„Ar Žemieji Rūmai būtų manęs 
prašę juos išlaikyti, nereikalau
jant iš jų nei mažiausio darbo?“'

S. m. kovo mėn. 10 d. Augs
burgo Baltijos Komiteto nariai 
lankėsi pas UNRRA-os direkto
rių MC Wishiką, ir kalbėjosi 
įvairiais klausimais. Direktorius 
pareiškė, kad eligibility akcija 
yra baigta ir jam būnant Hei
delberge paaiškėjo, kad ši akci
ja daugiau nebebus pradėta. Wi
shikas pareiškė, kad jis savo tik
ros nuomonės apie šią akciją ir 
anksčiau nebuvo pareiškęs, ne
pareikš jos ir šiuo metu, tačiau 
jis mano ją esant nereikalingą. 
Direktorius manąs, kad šis pati-

„Inžinieriaus Kelias“. Nr. 5—6, 
J. V. str. „Dienos klausimais“ pa
minėjęs, kad inžinierius nėra tik 
kvalifikuotas darbininkas, stato 
klausimą, kiek tremties sąlygose 
linžinierius gali būti naudingas 
savo tautiečiams bei kiek patys 
inžinieriai gali daryti pažangos? 
į ši klausima autorius taip at
sako:

Mūsų pozityvi visuomeninė 
veikla matoma visokeriopuose 
techniškuose kursuose, techniš
kose amatų mokyklose. Ama
to mokome mes čionai ne dėl 
to, kad Lietuvoje trūko ama
tininkų. Nenaujiena, kad trem
ties metai kartais pasidaro ilgi, 
o tremtiniui paliekami visi nuo 
vietinių krašto gyventojų atlie
kami darbai. Geresnio darbo 

^pasirinkimui reikalinga kvali
fikacijų. Atrodo, kad šį darbą 
mes turėtume kuo daugiausia 
išplėsti. Tai iš vtenos pusės. 
Tuo tarpu iš kitos mes nuola
tos skaitome mūsų laikraščiuo
se apie reikalą tokių amatų 
mokytis ir nuolatos stebimės, 
kiek mažai žmonių mokosi, 
ypač rimtai mokosi. Mes nuo
latos skaitome, kad įvairiau
sios humanitarinės. karinės, 
valdininkavimo profesijos sun
kiai pritaikomos svetur ir nuo
latos matome, kad tokių žmo
nių mūsų kursuose nėra. Gal 
manoma už mėnesio, antro' 
grįžti atgal ir rinktis vakuo
jančias direktorių, referentų 
vietas. Nors mes neprisimena
me, kad kada nors tokioms 
vietoms kandidatų pritrūkdavo.

Ir kyla klausimas, ar tie. ku
rie neša visą tokių kursų naš
tą, dar turėtų imtis ir propa
gandos įtikinti savo tautiečius, 
jau esančius „po ūsu“ ir daž
nai jau turinčius nemažą ben
drą išsilavinimą, kad tas yra 
naudinga.
Patiems inžinieriams tobulintis 

tremties sąlygos yra nepalankios.
Praktikiniam savo specialy

bės vykdymui ar gilinimui ši
andien sąlygos sunkios. Mūsų 
stovyklų ribose galimybės daž

c&fuvių fpemtinių
išspaudojpasiŽDafyus

nai ribotos. Nors netrūkstant 
iniciatyvos matome atliekamų 
ir visai imponuojančių darbų, 
pav., didžiulių salių įrengimų, 
didelio masto centralinių šildy
mų, įvairių rfiechaninių dirbtu
vių ir pan. Už stovyklos ribų 
įtilpti į praktinį darbą yra at
skira problema.
Pagaliau autorius paliečia at- 

kualų tautinį darbo grupių or
ganizavimą.

Visą laiką mes galvojame 
apie atskirų statybos ar kito
kį) darbų: grupių sudarymą, 
bet tik porai inžinierių grupių 
pavyko praktiškai tai realizuo
ti. Reikia pripažinti, kad ati
tinkamai susidariusios palan
kios aplinkybės turėjo lemian
čios reikšmės.

Kada norime sudaryti sta
tybinę ar panašią, grupę mums 
visada 'pritrūksta amatininkų, 
darbininkų, bet ne inžinierių. 
Ar čia reikia įžiūrėti tragediją, 
abejojame. Čia toks darbinin
kas yra savo kasdieninio pra
gyvenimo uždirbėjas. Todėl na
tūralu, kad veikia paklausos- 
pasiūlos dėsnis. Jei savo kas
dieninį pragyvenimą jis turi 
kuriuo nors kitu būdu leng
viau, tą kelią jis ir pasirenka. 
Vadinasi, išorinės sąlygos dar 
nėra tokiems užsimojimams 
pribrendę. Ar jos ateis? Jau
čiame, kad ateis.

Nors ir gražiai skamba sa
va tautinė grupė darbų vykdy
toja. bet reiktų paklausti ob
jektyviai, kada ji gali išsilai
kyti. Vokiečių firmų gausu, jos 
visos turi inventorių ir dar
bo priemones. Arbeitsamtams 
tvarkant darbo jėgą, jos ir čia 
turi tam tikrą privalumą. Tai
gi, ir atrodo, kad tokia tautinė 
darbo grupė gali gerai egzis
tuoti tada, kada ji specialiai 
paremiama. Jaučiama, kad to
kią paramą galima bus turėti. 
Todėl akstinas organizuoti tau
tines darbo grupes būtų. Bet 
lieka išspręsti, kaip nugalėti 
pačios darbo jėgos inertiškumą.
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smuikininkas. Prieš pat savo mir
tį jis dar su rusų baletu buvo 
gastroliavęs Monte Carlo.

— S. m. vasario 23 d. Paryžiuje 
mirė sulaukęs 87 m. amžiaus 
prancūzų psichologas dr. Pierre 
Janet. Sis mokslininkas buvo au
torius nevieno psichologinio bei 
filosofinio veikalo. Jis buvo Pran
cūzų Akademijos narys; eksperi- 
mentalinės psichologijos profeso
rius Sorbonos Universitete bei 
Prancūzijos Institute.

— Maurice Chevalier, prancūzų 
dainininkas ir filmų artistas, 
vyksta su Queen Elizabeth laivu 
į USA. Po pasirodymų vienam ki
tam New Yorko teatre jis gegužės 
mėn. antroj pusėj vyks į Kanadą, 
kur yra gavęs taip pat angaža- 
mentų.

— Paryžiaus Operoje šiais me
tais projektuojama pastatyti 
Rimsky-Korsakow „Sadko“, Stra
winsky „Appolo“ bei „Ugnies 
paukštį“ ir Gabriel Faurė „Pene
lopę“. Komiškoje Paryžiaus Ope
roje bus statomi du Chabrier vei
kalai ir keletas baletų: Čaikovskio, 
H. Tomasi ir vienas pagal Rossini 
muziką.

— Milano Scalos dirigentas 
Sergio Failoni kviečiamas trims 
metams sudvaryti sutartį ir būti 
Metropolitain Operos dirigentu. 
Tai bus antrasis po šio karo ita
las dirigentas (po Toscanini), pa
sirodysiąs New Yorke.

— Anglijos operinė dainininkė 
Joan Hammond po sėkmingų 
gastrolių Pietų Afrikoje ir Itali
joje š. m. kovo ir balandžio mėn. 
pasirodys Vienoje „Toscoj“, „Bo
hemoj“ ir dar keliose operose.

— Barbara Stanwyck ir jos vy
ras Robert Taylor, abudu mėgsta
mi filmų artistai, neseniai buvo 
atsilankę gastrolių tikslu į Pary
žių. Dėl šalto oro ir nekūrenamų 
salių numatytoji jų 3 mėn. gastro- 
linė kelionė po Vakarų Europą, 
galimas dalykas, bus atidėta vė- 
lyvesniam laikui.

— Augsburgo Lietuvių Profe
sinis Dramos Teatras po per
nykščių „V. Kudirkos“ ir „Pirmo 
skambučio“- pastatymų šių metų 
pradžioje pasirodė su dviem nau
jais pastatymais, būtent — su 5 
v. farsu „Kaip jums patinka“ ir 
su 3 v. vaikams pasaka „Mela
gėliu“. Pavasario sezonui Augs
burgo Drama ruošia 4-ris naujus 
veikalus. Repertuaru ar veikalų 
vertimais rūpinasi patys aktoriai. 
Augsburgo Profesinio Dramos 
Teatro vadovai yra Juozas Palu
binskas ir Elena Žalinkevičaitė- 
Petrauskienė.

— Trys lietuvių dramos šulai — 
Henrikas Kačinskas, Stasys Pilka 
ir Elena Žalinkevičaitė-Petraus- 
kienė šiemet švenčia 25-rių savo 
sceninio darbo metų sukaktį.

— Dr. Kazys Girtautas šių me
tų pradžioje užbaigė savo moks
linį veikalą „Das Problem der 
moralischen Bildung“ (Moralinio 
ugdymo problema), kurį vasario 
24 d. Erlangeno Universiteto Fi
losofijos fak. taryba užskaitė ha
bilitaciniu. Dr. K. Cirtautui pri
pažinta teisė kovo 8 d. laikyti Er
langeno profesūrai ir studentijai 
įžengiamąją paskaitą, tema — 
„Pedagoginis taktas kaip pro
blema ir uždavinys“.

Lietuviai filmininkai broliai Mo
tuzai sėkmingai rodo Lietuvos gy
venimo vaizdus visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolonijose. Ro
domos šios Lietuvą vaizduojančios 
filmos: „Lithuania" — garsinė spal
vota anglų kalboje apžvalginė fil
mą; „Kodėl mes bėgome" — bolše
vikų teroro vaizdai iš 1941 metų 
pavasario Lietuvoje; „Be tėvynės 
— ištrėmime" — vaizdai iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo Vokietijoje ir 
„Ten, kur Nemunas banguoja" — 
garsinė spalvota Lietuvos vaizdų 
filmą. Filmų vaizdai visiškai auten
tiški, gerai atlikti ir suderinti. 
Šios filmos Amerikos lietuvių tarpe 

' turi didelį pasisekimą.
„Draunas“ 25 nr. rašo, kad bu

vusio Lietuvos Respublikos prezi
dento Dr. K. Griniaus atvykimą į 
Ameriką plačiai paminėjo didžioji 
amerikiečių spauda. „New York 
Times" įsidėjo ilgą aprašymą, o 
„New York Herald Tribune" be 
ilgo aprašymo įsidėjo buvusio Lie
tuvos prezidento ir fotografiją.

lietuvių poeto Baltrušaičio sū
nus prof. Jurais Baltrušaitis, iki 
šiol gyvenęs Paryžiuje, vieno New 
Yo’-kn un!versiteto kviečiamas 
dėstyti vidurinių amžių meno 
istorijos, atvyko į JAV.

Neseniai Amerikoje išėjo iš 
spaudne kiin Dr K. Gečio veika
las „Katalikiškoji Lietuva“. Kny
ga gražiai įrišta, papuošta dailinin
ko Vijeikio pieštu viršeliu ir turi 
757 puslapius. Knyga supažindina 
skaitytoją su katalikiškąja Lietu
va, jos kovomis dėl katalikybės 
įvedimo ir išlaikymo, originaliais 
krikščoniškais papročiais, religin
gumu, katalikiška įa kultūra, liau
dies menu, katalikiškomis organi
zed inmis ir visa lietuvių katalikų 
veikla.

— USA, Buffalo mieste, š. m. 
vasario 24 d. sustreikavo moky
tojai. reikalaudami didesnio at
lyginimo. Dabartinė pradžios mo
kyklos mokytojo alga metams bu
vo: 1.875—2.575 dol., o vidurinės: 
nuo 2 175 ligi 2.975 su 300 dol. 
priedu per 15 mėn. tiems, kurie 
dirba valstybinėse vid. mokyklo
se. Streikuojantieji šio didmies
čio 2.900 mokytojų su viršum rei
kalauja metinę mokytojo algą 
padidinti, siūlydami jos mini
mumą laikyti — 2.400 dol., o ma- 
ximumą — 4.000. Be to, jie rei
kalauja kiekvienam mokytojui 
dar metinio priedo 1.025 dol. Pas
kutiniu metu jau yra paaiškėję, 
kad šis didžiausias Amerikoje 
mokytojų streikas, gana kultū
ringai pravestas, truko neilgai, 
nes jų reikalavimai didele dalimi 
buvo patenkinti.

— S. m vasario 25 d. Brooklyne 
mirė amerikiečių styginio kvar
teto įkūrėjas Alexis Kudisch,- 

kitas Amerikos mėginimas rei
kalą išspręsti būtų palaikytas 
kaip „imperialistinis judėjimas“, 
nukreiptas prieš Rusiją. (NYHT, 
47. 3. 6)

— Karo departamentas prane
ša, kad kinų komunistai pagrobė 
du Amerikos Armijos karinin
kus. (NYHT, 47. 3. 3.)

— Lenkija pareiškė protestą 
už tai, kad britų įstatimdavystė 
pažeidžianti Lenkijos suverenu
mo teises. Britų įstatymai leidžia 
nubausti lenkų karius, atsisakan
čius įsijungti į lenkų įkurdinimo 
korpusų vienetus, . kuriuos Ang
lija įsteigė parengti emigrantinę 
kariuomenę britų civiliniam gy
venimui. (NYHT, 47. 3. 3)

— Gromyko, kalbėdamas Sau
gumo Tarybos atominės energijos 
komisijoje, smarkiai puolė JAV 
atominės energijos kontrolės pro
jektą. Pirmą kartą jis prasitarė, 
kad Sovietų Sąjunga bijo JAV 
plano,įžiūrėdama jame kišimąsi : 
Sov. S-gos vidaus reikalus. Gro
myko pirmą kartą atmetė ir JAV 
valstybių pasiūlymą sudaryti 
tarptautinės atominės energijos 
planą taikos meto reikalams.

„Taip vadinamo Barucho pla
no autoriai“, pasakė Gromyko, 
„visiškai* ignoruoja kitų kraštų 
reikalus ir viską mėgina subor
dinuoti į vieną kraštą būtent į 
JAV“. (NYHT, 47. 3. 7)

— Užsienio reikalų pasekreto- 
ris C. B. Mayhew Žemuosiuose 
Rūmuose pranešė, kad D. Britanija 
numato atitraukti kariuomenę iš 
Graikijos „taip greitai, kaip tai 
praktiškai bus įmanoma pada
ryti“.

Užs. ministerijos kalbėtojas pa
reiškė, kad iki šio mėnesio galo 
britų kariuomenė Graikijoj bus

sumažinta iki 5.000 vyrų. NYHT, 
47. 3. 7)

— Respublikonas Chester E. 
Merron pareiškė, kad prezidento 
Trumano pasiūlymas papildomai 
išleisti 350. mil. dolerių Europos 
kraštų šelpimui kai UNRRA 
baigs savo darbą, gali sustiprinti 
komunizmą rusų dominuojančiose 
tautose. (Stars & Stripes, 47. 2. 27)

— Marshall, išvykdamas į 
Maskvos konferenciją, korespon
dentams pareiškė. „Aš labai abe
joju, kad galės būti sudaryta Vo
kietijos sutartis.“

„Mes pripažįstame, kad dery
bos Maskvoje bus labai sunkios, 
bet jų pasekmės reikšmingos.“ 
( NYHT, 47. 3. 7)

— Amerikos kongreso vadai 
pranešė, kad jie paremsią prez. 
Trumaną, jei jis nutarsiąs prisi
imti ekonominius įsipareigojimus 
Graikijoje ir Turkijoje.

Šie įsipareigojimai reiškia, kad 
amerikiečių tauta sutinka apsi
krauti naujais mokesčiais, kad tik 
kaip nors galėtų pašalinti grėsmę 
pasaulio pusiausvyrai.

Diplomatiniai ir kongreso in
formuoti šaltiniai praneša, kad, 
gautomis žiniomis iš Londono, bri
tai nebegali ilgiau išlaikyti savo 
kariuomenės dalinių Graikijoje ir 
nebepajėgią duoti Turkijai nei 
ūkinės, nei karinės paramos.

Manoma, kad, kol kongresas 
padarys galutinį sprendimą, dar 
palauks ir pažiūrės, kaip viešuma 
į tai reaguosianti. Parlamento 
nariai mano, kad JAV yra pa
statytos prieš dvi alternatyvas:

1. ekonomiškai paremti Graikiją 
ir padėti Britanijai išlaikyti po
liciniams reikalams kariuomenę, 
x 2. pasitraukti visiškai iš politi
kos tokių sričių, kur Rusijos ir 
Vakarų valstybių interesai susi
kerta. (NYHT, 47. 3. 7)

— Maskvos radijo paskelbė 
graikų komunistų tvirtinimą, kad 
Anglų-Amerikos pasitarimas dėl 
Amerikos pagalbos Graikijai yra 
„nauja grėsmė Graikijos laisvei 
ir nepriklausomybei“ (NYHT, 
47. 3. 5)

— Norvegijos parlamentas, 101 
prieš 11, atmetė rusų reikalavimą 
leisti įsteigti karinę bazę tolimo
je šiaurės Spitzbergeno saloje. Už 
įsteigimą pasisakė tik komunis
tai. (NYHT, 47. 3. 5)

— Graikijos vyriausybės 
sluoksniai praneša, — jei britų 
teiktosios paramos Graikijai ne
pakeis Amerikos parama, Grai
kija tuojau pateks į sunkią kri
zę. (NYHT. 47. 3. 5)

— Maskvos radijo praneša, kad 
tam tikros pajėgos Skandinavi
joje rengia sąmokslą, norėdamos 
„visą šiaurę ir prie jos priklau
somą Antarkties regioną“ pa
versti lėktuvų baze ir taip įreng
ti Skandinavijos uostus, kad ga
lėtų įplaukti didžiausi karo lai
vai. Pranešime sakoma, kad „re
akcionieriški sluoksniai“ Švedi
joje, Norvegijoje ir Danijoje 
stengiasi sudaryti „šiaurės blo
ką“, nukreiptą prieš Rusiją ir 
prisijungti prie Vakarų bloko, 
kuriam vadovauja D. Britanija. 
(NYHT, 47. 3. 5)

— Senatorius Claude Pepper 
siūlo Graikijos krit’škąjj padė
ties klausima perduoti svarstyti 
Jungtinėms Tautoms, nes betkoks

Augsburgas. Pamaldos už Pa
baltijo tautas. S. m. kovo 9 d. 
Hochfeldo bažnyčioj Augsburgo 
Katal. vyskupas laikė iškilmin
gas pamaldas už Pabaltijo tautas 
ir pasakė pamokslą. Jo Ekscelen
cija apsidžiaugė duota jam proga 
mus pasveikinti ir už mus pasi
melsti. Jis sakė—gerai žinąs mū
sų iškentėtus vargus ir kančias, 
ragino būti kantriems, nenusimin
ti ir tikėti, kad susilauksime die
nos, kada galėsime grįžti į savo 
gimtąsias pastoges.

— Kovo mėn. 10 d. Hochfeldo 
stovyklos gyventojai — baltiečiai 
12 vai., prasidėjus pietų pertrau
kai, organizuotai susirinko į tą 
vietą, kurioje kiekvieną sekma
dienį ar šiaip svarbią mums die
ną pakeliamos tautinės vėliavos. 
Šią visą dieną Augsburgo baltie
čiai atsisakė maisto — badavo, o 
vakare stovykla skendo tamsoj. 
Tuo jie norėjo atkreipti atsakingų 
vyrų dėmesį, kad šie, spręsdami 
didžiąsias pasaulio problemas, ne
pamirštų ir mūsų tėvynės reikalų. 
Šita proga pasiųsti raštai sena
toriui Vandenberg ir Churchill, 
kuriuose primenama mūsų kraš
tams padarytos neteisybės ir pra
šoma ginti kiekvieno švenčiausią 
teisę — būti laisvam. J. V-gas

Prof. Ražaitis išvyksta į Ameriką
Buv. pietryčių amerikiečių zo

nos Liet. Raud. Kryžiaus genera
linis įgaliotinis, Balfo įgaliotinis 
studentams šelpti ir kultūros rei
kalams prof. Dr. M. Ražaitis per
davė įstaigą naujajam į/galioti- 
niui P. Minkūnui ir šiomis dieno
mis išvyksta i Amerikos Jungti
nes Valstybės.

Kai prof. Ražaitis atvyko į 
Mūncheną čia veik nieko nebuvo. 
Jis sukūrė įstaigą, paskyrė įga
liotinius ir ją pavyzdingai sut
varkė, ypač studentų šalpos rei
kalą. Išvažiuojančiam į Ameriką 
profesoriui palinkėtina, kad jis 
gerai susipažinęs su mūsų visuo
menės vargu, su juo tinkamai su
pažindintų ir Amerikos visuome
nę, kuri galėtų dar geriau čio
nykščius lietuvius atjausti. 

lyrikes Alę Sidabraitę ir Alę Na- 
kaitę. Innsbrucko operos solistą P. 
Rutenį, Lietuvos Valst. baleto so
listę Eug. Žalinkevičaitę — Jonu
šienę, solistė Sčepavičienę ir kt. 
Stovykloje buvo suruošti du litera
tūros vakarai, dalyvaujant sve
čiams B. Brazdžioniui, St. Sant
varai ir Pulgiui Andriušiui. Su
ruošta Kalėdų eglutė su vaidini
mu ir koncertine dalimi. Pro
gramą atliko stovyklos vaikučiai, 
suvaidindami A. Sidabraitės „Ka
lėdų eglaitė miške" ir antroje da
lyje padeklamuodami ir pašok
dami E. Jonušienės pastatytus šo
kius.

Buvo suruošta visa eilė kon
certų: solistų Liepos su muz. No- 
meika ir Rutenio su koncert
meisteriu St. Kalvaičiu.

Be to, stovyklos gyventojas 
baritonas P. Rūtenis suruošė Stutt- 
garte š. m. sausio 26 d. viešą kon
certą, susilaukusį šilto publikos 
pritarimo. Didžiausiame Wurttem- 
bergo dienraštyje „Stuttgarter 
Nachrichten" tilpo žymaus vokie
čių kritiko palankus straipsnelis 
apie šį koncertą. II. 25 d. suruoštas 
Stuttgarto miesto salėj Iz. Vasy- 
liūno smuiko rečitalis taip pat 
susilaukė nepaprastai palankių 
atsiliepimų. Tenka apgailestauti, 
kad abu koncertantai tiek solistas 
P. Rūtenis, tiek smuikipinkas Iz. 
Vasyliūnas mažai susilaukė lietu
viškos visuomenės. Šį kartą tau
tiečius daugiau pagerbė vokiečiai.

Melboumo stovykloje vyksta 
gyvas tautiečių persikraustymas į 
JAV. Per šiuos nepilnus metus 
stovyklą apleido virš 60 žmonių. 
Dviejų šimtų gyventojų kolonijai 
tai didelis nuošimtis.

Netrukus žada stovyklą apleisti 
ir jos klebonas kun. A. Kazlauskas, 
o taip pat ir komiteto pirmininkas, 
drauge einąs ir komendanto parei
gas energingasai visuomenininkas 
R. J. Valaitis.

Stovykloje puikiai tvarkoma: 
mokyt. Čiurlionienės pradž. mo
kykla, Alės Nakaitės su Sabina 
Kumeliauskaite vaikų darželis sol. 
Eug. Jonušienės baleto studija- 
Greitu laiku ■ ruošiamasi prie vai
kučių baleto vakaro.

M. Burokas

Seedorfo stovyklai vieneri metai
Šiemet kovo mėn. pirmomis die

nomis viena didesniųjų anglų sri
ties lietuviškų stovyklų — See
dorfo lietuvių stovykla minėjo 
savo vienerių metų sukaktį. Sto
vykloje gyvena apie 2.400 lietu
vių, daugiausia iš buvusiųjų Mont
gomery vardo Doerverdene, Bux
tehudes ir Bremervoerdės lietuvių 
stovyklų. Stovykla įkurta me
diniuose barakuose. ' Stovykloje 
veikia vaikų darželis, pradinė 
mokykla, pilna aštuonių klasių 
gimnazija ir aštuonių mėnesių 
Mokytojų Kursai. Suaugusiems 
veikia visa eilė profesinių kursų.

Didžiausį kultūrinį barą menini
ame gyvenime varo „Aušrinės“ 
choras, vedamas dirigento Mykolo 
Liuberskio. Choro eilėsna susi
būrė dainos mylėtojai įvairiausio 
užsiėmimo ir profesijų žmonių. 
Sistemingu darbu choras yra pa
siekęs aukšto meninio lygio ir 
yra ne tik stovyklos, bet ir ją 
lankiusiųjų svečių pasididžiavimas. 
„Aušrinės" svečių knyaoje ran
dame labai daug_ palankių- „Auš
rinei" ir visai mūsų tautai atsilie
pimų tokių žmonių, kaip Gen. 
Morgan, Gen. Mac Leod, ir kt. 
Iš lietuvių šioje knygoje pasirašę 
Sv. Sosto Delegatas kan. F. Kapo
čius, kun. St. Yla ir kt.

Seedorfo dramos mėgėjų būrelis, 
pastatęs jau kelis veikalus, va
sario šešiolikta j ai ir Sv. Kazimiero 
dienai pasirodė su B. Zdanavi
čiaus drama „Sv. Kazimieru".

Stovyklą spauda ir lietuviškais 
leidiniais aprūpina Lietuvių Paštas, 
vadovaujamas A. Petrauskienės. 
Per vienerius metus paštas yra 
išplatinęs daugiau kaip 100.000 
įvairių lietuviškų laikraščių, žur, 
nalų ir kt. leidinių. Paštas taip 
pat atlieka ir visas kitas operaci
jas, tuo suteikdamas stovyklos 
gyventojams didelį patarnavimą, 
nes vokiečių paštas yra tik už 
6 km.

Iš kitų, stovykloje veikiančių

Seligenstadt. Lietuvių Tautinis 
Ansamblis, kaip žinoma, 1946 m. 
lapkričio mėnesį yra persikėlęs iš 
Wiesbadeno į Seligenstadto sto
vyklą (prie Wiirzburgo). Po eilės 
koncertų spektaklių ir kitų pasi
rodymų, š. m. kovo mėn. pradžioje 
ansamblis išsirengia į ilgesnes 
gastroles. Savo kelionės metu an
samblis numato aplankyti tam 
tikrą skaičių amerikiečių zonos 
lietuvių stovyklų. Numatoma, kad 
š. m. kovo 8—10 d. d. ansamblis 
svečiuosis Dillingene, kovo 12—13 
d. d. — Kemptene ir kovo 15—16 
d. d. — Augsburge.

Iš šių gastrolių grįžęs, L. T. an
samblis duos po vieną koncertą 
— spektaklį vokiečių visuomenei 
Gerolzhofene, kur pasirodymą 
organizuoja Bavarijos Vokiečių 
Raud. Kryžius, ir Wiirzburgo 
centrinėje latvių stovykloje.

Nuo kovo mėn. 25 d. ansamblis 
atsidės vien tik darbui, nes iki 
Sekminių norima paruošti naują 
pastatymą — G. Veličkos dar Vil
niuje statytą veikalą „Šienapiūtę“.

L.T. Ansamblio vadovybė yra 
susirūpinusi dėl moterų trūkumo, 
nes kelios ansamblio dalyvės, kei
čiant apsigyvenimo vietą, iš ko
lektyvo yra išstojusios. Todėl mo
terys, turinčios gerą balsą ir ga
bumų taut, šokiams, galėtų pasi
naudoti proga ir įstoti į šį aukštos 
vertės kolektyvą, tuo būdu pasi- 
tamaudamos mūsų tautai ir pa
dėdamos deramoje aukštumoje iš
laikyti šio kolektyvo vardą. Kreip
tis šiuo adresu: Liet. Tautinis An
samblis, Seligenstadt b. Wurz
burg, Litauisches Lager. A. Ap.

Melboumo stovykloje. Netoli 
Stuttgarto, tikriau jo priemiestyje 
Bad Cannstatte, prisiglaudė maža 
lietuvių kolonija. Nors iš viso joje 
tegyvena du šimtai žmonių, kul
tūrinis šios stovyklos gyvenimas 
yra gana gyvas. Buvo suruošti šo
ferių kursai ir anglų kalbos. Vei
kia vaikų darželis, pradžios mo
kykla bei baleto ir plastikos mo
kykla.

Čia susibūrė ir nemažas ratelis 
menininkų. Jų tarpe matome mūsų

8



1947. III. 15. Nr. 11 (70) Žiburiai 9 psi.

organizacijų paminėtini L.R.K., 
kooperatyvas ir kt.

Seedorfo stovykloje savo laiku 
vyko anglų srities miškininkų, Ka
talikiškosios Akcijos ir tarpsri- 
tinis ateitininkų suvažiavimas. ^Ka
talikiškosios akcijos suvažiavime 
dalyvavęs J. E. Švento Tėvo Dele
gatas kan. F. Kapočius aplankė ir 
visą stovyklą, susipažindamas su 
jos gyvenimu bei' džiaugdamasis 
liet. įstaigų veikimu. Iš svečių 
menininkų stovykloje yra koncer
tavęs Wiesbadeno liaudies ansam
blis. J. Butėno (Dambrauskaitė ir 
Baranauskas) grupė, Detmoldo dra
mos teatras „Aitvaras" ir Jaroše- 
ko kvartetas. Iš vietinių stovyklo
je yra kelis kartus dainavusi Vil
niaus operos solistė Juzė Augai- 
tytė, kuri rudenį iš stovyklos iš
vyko į Detmoldo Tremtinių Ope
ros kolektyvą, ir solistas St. Sta- 
šys, retkarčiais .talkininkaująs 
„Aušrinei" bei pagiedąs bažny
čioje.

Nuo pereitų metų vasąros dau
guma gyventojų, o dabar visi dar
bingieji stovyklos vyrai įjungti į 
miško kirtimo ir jo transportavimo 
darbus. Dideliu susidomėjimu lau
kiama DP įjungimo į vokiečių ūkį, 
nes jau pirmieji žingsniai jaučiami 
— nemača dalis lietuvių vyrų at
leista iš miško darbų. . Sn.

Padėka
Visiems pagerbusiems ir aktin

gai prisidėjusiems prie palaido
simo mirusio mūsų mylimo tė
velio a. a. aviacijos pulk. Reimon
to Viktorio:

Gautingo Sanatorijos kapelionui 
— tėvui Placitui ir toje sanatori
joje esantiems lietuviams — ligo
niams, Augsburgo lietuvių sto
vyklos kunigams — Juozevičiui 
ir Griganavičiui, solistei p. Dau
gėlienei — Krištolaitytei, p. Ka
činskui ir jo vedamam chorui, 
Augsburgo Lietuvių Tremt.Bendr.

komitetui, Augsburgo Raudona
jam Kryžiui, Augsburgo lietuvių 
tautiniams komitetams, Hochfel- 
de ir Haunstettene, gimnazijai, 
skautams, p. p. Daugėlai, Mustei- 
kiui. Židžiūnui, Mažeikai, Tuma- 
vičiui, Šeštakauskui, Kulikauskui, 
Užemeckui, Jonikui, inž. Biskiui, 
Dapkui, Cyvui, Budriui, ponioms 
— Zižienei, Dapkienei, Liubins- 
kienei, Kiusunaas, velionies drau
gams — buv. kariams ir visiems 
kitiems dalyviams nuoširdų ir 
našlaitišką dėkui taria

Nuliūdusios dukros

Eichstatt. Aukštoji Filos.-Teol. 
Mokykla Eichstatte buvo pirmoji 
Vokietijoje, priglaudusi didesnį 
skaičių lietuvių pabėgėlių, stu
dentų. Buvo metas, kada šioje 
aukštojoje mokykloje lietuviai 
sudarė 80% klausytojų, dabar tik 
20%. Ilgesnis bendras gyvenimas 
davė progos vieniem kitus dau
giau pažinti, vieniem geriau su
prasti kitų reikalus.

S. m. sausio 31 d. šv. kun. Jono 
Bos-co šventėje atlaikytos mi
šios už Lietuvos jaunimą. Vasa
rio 16 dienos proga Aukštosios 
Fil.-Teol. Mokyklos rektorius, fi
zikos prof., Apaštališkojo Sosto 
Rūmų prelatas Johann Stigler 
atlaikė iškilmingą sumą už Lietu
vos laisvę ir jos šviesesnę ateitį, 
prieš tai skelbimų vitrinoje iška
binęs šitolcį skelbimą: „Pro libe- 
tate Lithuaniae et pro filiciore 
Prosperitatae totius Lithuanorum 
populo pro futuro! 16. 2. 1918, Tag 
der Unabhangigkeits-Erklarung 
Litauens“.

Lietuviai šioje aukštojoje mo
kykloje turi gerą vardą.

Studentų atstovybės pirminin
ku yra Alg. Mikulis.

Mosėdiškis.

Kaip tvarkomas 
sporto gyvenimas 

tremtyje

Dinkelsbuhl. Vietos lietuviai su
rengė L. K. šv. Kazimiero minėji
mą. Minėjimas buvo pradėtas 11 
vai. intencinėmis pamaldomis vie
tinėje bažnyčioje, kurias laikęs 
parap. kleb. kun. Leščinskas pa
sakė gražų, šventei pritaikytą pa
mokslą.

16 vai. apylinkės salėje gausiai 
susirinkusiai visuomenei šviet. va
dovas Mineika savo įžangine kalba 
atidarė akademinį šv. Kazimiero 
minėjimą, kurio metu susikaupimo 
minute buvo pagerbti žuvusieji 
kovose už Lietuvos laisvę. Išsamią 
paskaitą, tema „Valstybinis ir re
liginis heroizmas mūsų istorijoje", 
laikė mokyt. Giedraitis, plačiai iš
ryškindamas Vytauto Didž. ir šv. 
Kazimiero asmenybes. Po to moks
leivis Žemaitis padeklamavo porą 
momentui pritaikytų eilėraščių: 
Vaičiūnienės „Kazimiero vardas" 
ir B. Brazdžionio „Benamių daina".

Minėjimą uždarydamas baigia
mąjį žodį tarė mokt. Mineika, nuš
viesdamas šv. Kazimiero reikšmę 
mūsų tremties gyvenime. Minėji
mas baiatas. Tautos himnu.

Akademinis L. K. šv. Kazimiero 
minėjimas praėjo nepaprastoje rim
tyje ir paliko gilaus įspūdžio sto
vyklos gyventojų tarpe. A.

Mirusio Lietuvos Inžinie
rių Tremtinių Draugijos 
bario
dipl. inž. Eugenijaus Franco 
šeimos nariams ir artimie
siems reiškiame gilią užuo
jautą

L.LTJ). Centro Valdyba

numery tilpę A. Damušio, J. 
Gimbuto, S. Kolupailos, K. Kau
no; J. Daniliausko, J. Tunaičio 
str., be to tech, spaudos apžval
ga, kronika, recenzijos ir k.

Paulius Leonas Leonavičius, 
TRUMPA LOTYNŲ KALBOS 
GRAMATIKA, Oldenburgas 1947, 
lietuvių gimnazijos Oldenburge 
leidinys, 48 psl. spausdinta rota
torium. ___

Paulius Leonas, LOTYNŲ KAL
BOS PRATIMAI, I DALIS, Ol
denburgas, 1946 m. Lietuvių gim
nazijos Oldenburge leidinys, 58 
psl., spausdinta rotatorium.

Paulius Leonas - Leonavičius, 
TRUMPA LOTYNŲ KALBOS 
SINTAKSĖ su pratimais, II da
lis, Oldenburgas, 1946 m.. Lietu
vių gimnazijos Oldenburge lei
dinys, 52 psl., spausdinta rota
torium.

LOTYNŲ AUTORIŲ IŠTRAU
KOS, paruošė Paulius Leonas, 
Oldenburgas, 1946 m.. Lietuvių 
gimnazijos Oldenburge leidinys, 
24 psl. spausdinta rotatorium. 
VARPAS, Nr. 1 (13), 1947 m. Sau
sio-vasario mėn., 30 pusi., spaus
dinta rotatorium.

YWCA iniciatyva buvo surengti 
krepšinio ir tinklinio turnyrai, 
kuriuose dalyvavo kai kurios 
geresnės prancūzų zonos koman
dos. Krepšinio turnyrą laimėjo Tū- 
bingeno akademinio sporto klubo 
Vyties komanda. Pirmose rungty
nėse tūbingeniečiai rekordine pa
sekme nukirto Schwenningeno lat
vius 139—10 (58—2), toliau supylė 
Schwenningeno prancūzus 49—8 
(20—2) ir baigmėje susikibo su 
stipria Ravensburgo YMCA ko
manda, kurią sudaro trys lietu
viai ir trys latviai. Dvikovė buvo 
įdomi ir parodė, kad tūbingeniečiai 
yra brandesnis vienetas. Visą lai
ką tūbingeniečiai vedė ir jų 
priešininkai tik vienu tarpu buvo 
vienu tašku nusvėrę savo naudai. 
Rungtynės baigėsi Vyties pergale 
40—33 (19—17). Per visas trejas 
rungtynes tūbingeniečių naudai 
taškų pasiekė: Ostapas I (64), Po
nelis (47), Saladžius (41), Alinskas 
(35), Cerkeliūnas (27), Petrauskas 
(14). Laimėjusi turnyrą Vyties ko
manda buvo atitinkamai pagerbta.

Vyties krepšininkai „iš bendro 
išsilavinimo" dalyvavo ir tinklinio 
turnyre, nes favoritai, Tūbingeno 
latvių studentai, neatvyko. Nors 
ir nespecialistai, vytiečiai pasi
stengė, nugalėjo Schwenningeno 
prancūzus 2—0 (15—4, 15—4), pra- 
pylė Ravensburgo latviams 0—2 
(2—15, 8—15) ir netikėtai laimėjo 
prieš stiproką Rotweillio latvių 
šešetuką 2—0 (15—1, 15—12). Pa-

gardose savo keliu gali būti rajo
nai, ir pagaliau eina sporto klubai.

Šiuo metu LT fizinio auklėjimo 
ir sporto organizacinio komiteto 
nariai pasiskirstė tvarkyti atski
ras sporto šakas ir organizuoti 
vyriausius atskirų sporto šakų 
komitetus. Šie komitetai ruošia 
visiems lietuviams sportininkams skatinės rungtynės buvo tuo įdo- 
veiklos planą, prižiūri jo vykdy- mios. kad Iatviai buvo per daug 

, ., . - - . . ir visokeriopai padeda tvar- tįkri savo pergale, o tūbingenie-
, sporto klubus ar atskiras bure- kytis. Vyr futbolo komitetą orga- čiaI užbaigę lašinio
hus. Netrukus sportininkai ėmė nizuoja N. Cerekas krepšinio - tu nusprendė susikaupt ir 
naši reikšti nlatesne nrasme ir sa- 7 Vn-Hnanclrac tinklinio __  T., ' . r. . _ .rlengvai nepasiduoti. Jų pastangos 

sunervino priešininkus, kurie pir
mam sete kaip ir nepasireiškė, o i su v tiaKunas, sunkiosios atletikos * C i, .,sėk- — K. Markevičius.0 Sachmatinin-
tieciai tinklinio turnyre uzeme an
trą vietą ir buvo apdovanoti.

Abu turnyrai buvo neblogai 
ir galima pasi-

Tik įžygiavus sąjungininkams, 
Vokietijoj atsidūrę sportininkai 
spontaniškai pradėjo organizuotis

pasireikšti platesne prasme ir sa- z. Puzinauskas, tinklinio — L. 
vo darbu bei pasiekimais atliko Baltrūnas ir V. Miniukas, žiemos 
ir atlieka nemažą kultūriškai sporto ir lengvosios atletikos — 
propagandinę misiją. Kartu su V. Bakūnas, sunkiosios atletikos 
menininkais, sportininkai “. LL—..... Li./..
mingai populiarina lietuvių var- kai ir stalo tenisininkai jau yra 
dą tarp svetimųjų ir užsitarnauja savo iniciatyva susiorganizavę, 
visuotino dėmesio ir pritarimo. Kai šie atskirų sporto šakų ko- 
Šiais laikais sportas yra tapęs di- mitetai bus galutinai sudaryti, jų suorganizuoti - .
dėlių tarptautiniu -veiksniu, ir jo sudėtis ir jau dabar komiteto pri- kad šiais metais, paly-
kalbą supranta kiekvienas jau- imtas sportiniam gyvenimui ankst* susirūpinta rengti
nesnės dvasios pasaulio pilietis, tremtyje tvarkyti statutas bus didesnes varžybas ir pradžiuginti 
Lietuviai sportininkai svetimųjų įteikti LTB Vyr. Valdybai tvirtin- kasdienybę sportiniu žaismu. Ck. 
yra traktuojami kaip lygūs su ly- ti. Patvirtinus komitetus, jų mi
giais ir tam kelią užkirsti negali ciatyva apygardose organizuoja- A+oincfa naminnfi 
nė tremties sąlygose susvyravusi mi apygardos sporto komitetai, /A-lolUolCl pdlllllldl
mūsų teisinė padėtis.

Ilgesnį laiką daugiau savo ini- ?.p?_gar?os. ribosą, neiškrypstant INŽINIERIAUS KELIAS. Nr. 
ciatyva ir ryžtingumu veikę spor- J5 bendrųjų LT fizinio auklėjimo 5—g 1946 m rugsėjis-gruodis,
to klubai pasigedo sportines va- įL .spo?° ?2mi!eto įrodymų. Lietuvos Tr:
dovybės, kuri visą judėjimą pa- Tikimasi, kad šis organizacinio Draugijos Iddlujo.
koreguotų ir kuo tiksliau jį nu- aParato . sudarymas bus netrukus rotatorium, 60 VII psl. Siame
, ., “ _ , . ,•’*. atliktas ir tasvk cnnrtinis <rwem_kreiptų visų musų naudai bei ge
rovei. Be reprezentacinės pusės 
tinkamo išryškinimo, pasigesta

kurie tvarkys sportinį gyvenimą 
apygardos ribose, neiškrypstant

Inžinierių Tremtinių 
leidinys. Spausdinta

atliktas ir tąsyk sportinis gyveni
mas tremtyje įgaus aiškias apy
braižas. Tik atskiri sporto klubai

institucijos, kuri jaunimo tarpe *r k> 1 vlenatal„, 
populiarintų fizinį auklėjimą ir jaugiau ryžtingumo, ne iki šiol 
nustatytų jam sveikus, moder- .Pv.z’’. 1 organizacinio komi-„narinHns teto kreipimąsi į sporto klubus, 4219. Med. sesuo Sutkaitytė Da-
mus p agrmaus. prašant surašyti sportininkus ' " - . .. -

1946 m. rugsėjo mėn. sportinin- (vardas, pavardė, amžius, kulty- 
kai ir sporto darbuotojai, susirin- vuojama sporto šaka) atsiliepė, 
kę į Baltijos sporto šventę Augs- palyginti, nedaug klubų ar būre- 
burge, išsirinko lietuvių tremti- jjų Toks delsimas gerokai truk- p'.. Tiyinm OHlzlniiran t— ennrrri . .... ...
organizacinį komitetą. J 
keliems mėnesiams nuo komiteto 
sudarymo, mes kreipėmės į pir
mininką L. Baltrūną informacijų.

Sportinį gyvenimą tremtyje 
norima tvarkyti panašiai, kaip ir 
Lietuvoj. Iš administracinės pu
sės LT fizinio auklėjimo ir sporto 
komitetas turėtų atlikti maždaug šiol daugiau ar mažiau yra pasi- 
Kūno Kultūros Rūmų funkcijas, reiškę, ir toliau ryžtingai darbuo- 
Vienas iš pirmųjų komiteto už- tis ir neatleisti spartos. Ypatingai 
davinių yra kreipti tinkamą dė- kreiptinas dėmesys į individualų 
mesį į fizinį auklėjimą mokykli- ir kondicinį pasiruošimą. Netru- 
nės jaunuomenės tarpe. Iš mo- kus numatomos pradėti atskirų 
kyklų išeitų sveikas ir gerai pa- šakų pirmenybės bei kitokios 
ruoštas sportininkų prieauglius, varžybos, ir tiems įvykiams rei- 
Dabar fizinis auklėjimas mo- kia visu atidumu tinkamai pasi- 
kyklose yra labai sunkioj padėty, ruošti. Ruošos darbu reikia susi- 
Labai stinga patyrusių kūno kul- rūpinti tuojau pat, dar šiandien, 
tūros mokytojų. Dėl to komitetas nes per pačias pirmenybes tam 
yra numatęs suorganizuoti kūno nebus daug laiko ir nebus taip 
kultūros mokytojų ruošimo ir pa- patogu, 
sitobulinimo kursus. Tuo reikalu Pasikalbėjus su pirmininku L. 
buvo kreiptasi į Hanau stovyklą. Baltrūnu, atrodo, kad sportinis 
Ten suruošti kursus nepavyko, gyvenimas yra tvirtai suimtas į 
nes yra pablogėję sąlygos. Nežiū- rankas ir sportininkai galės mus 
rint į tai, kursų kūno kultūros sėkmingai džiuginti, skaidrinti 
mokytojams suorganizavimas nė- kasdenybę, einant grožio ir sti- 
ra nublokštas į šalį ir tikimasi, prėjimo keliu. Darbas sunkus, 
kad tuos kursus suruošti komite- bet mielas, ir visų pastangomis 
tui pavyks. pergalė turės likti mūsų pusėje.

Administraciškai sportinis gy- K. Cerkeliūnas
venimas numatytas taip tvarkyti: 
vyriausias organas yra LT fizinio 
auklėjimo ir sporto komitetas, to
liau tvarkomasi sporto apygar-

nių fizinio auklėjimo ir sporto organizacinį darbą ir šia pro- 
organizacinį komitetą. Praėjus ga jar jęartą primenama tokius 

sąrasus siusti L. Baltrūnui, (14b) 
Dettingen bei Urach, Kdnigshbhe.

Po eilinio organizacinio komi
teto posėdžio kovo mėn., sporti
ninkai susilauks konkrečių nu
rodymų. Sį kartą komitetas ragi
na visus sporto klubus, kurie iki

Du turnyrai Schwenningene
_____________ ___ Kovo mėn. pirmąjį savaitgalį
domis (prie LTB apygardų). Apy- Schwenningene vietinės YMCA —

SKELBIMAS
Lietuvių Atstovybėj Reutlingene, 

Lederstr. 94, yra laiškas Juozui 
Steponaičiui ir Affidavit of sup
port Jonui Deineriui Kaziui Biels
kiui, Adolfui Dirgėlai ir Salomėjai 
Nasvytytei-Valiukienei.

Inžinierių dėmesiui
Gaunamas „Inžinieriaus Ke

lias“ Nr. 5—6. Kreiptis antrašu: 
Augsburg-Hochfeld. Lit. DP 
Camp.

Ješkau pirkti arba paskolinti 
Bernoto „Vyriškų rūbų kirpimo — 
siuvimo vadovėlį“ Vladas Kle- 
večka, (24a) Liibeck, Artillerie- 
Kaseme, Lith. Camp.

Teismo skelbimas
L. T. B. Gunzenhauseno Apy

linkės Teismas skelbia, kad savo 
1947 m. vasario 19 d. už akių 
sprendimu L. T. B. Gunzenhau
seno Apyl. narį Petrą Gavėną už 
Karolio Balio šmeižimą, pasisa
vinus visuomenės turtą, nubaudė 
viešu papeikimu paskelbiant jį 
lietuvių tremtinių spaudoj su 
perspėjimu, kad pasikartojus jis 
bus pašalintas iš L. T. B.-nės na
rių tarpo. Apylinkės Teismas

Paieškojimai
nutė, gyv. Augsburg-Haunstetten, 
Starstr. 15/2, ieško motinos Petro
nėlės, seserų Birutės, Petrutės ir 
brolio Viktoro.

4220. Vytautas Bindokas, (24) 
Westeibiittel, bei Heinrich Woh- 
lenberg, Schl.-Hols., ieško motinos 
Antosės, brolių: Zigmo, Izidoriaus 
ir seserų Onos, Petrės.

4221. Ema Giest, Thisted D.R.K. 
Dragsbeck-Lager B. 5. ž. 21, Dan- 
mark-Juland, ieško savo dukters 
Adalienos, gim. 1924. 7. 3, Irenos, 
gim. 1937. 4. 20, ir marčios Emos 
Giest, gim. Obšrutų kaime, Lie
tuvoje. Su vaikais persiskyrė 
bombardavimo metu Neustadt- 
Gothenfahen ruože.

4222. Pyževienė, gyv. (16) Ha
nau a. M., Lamboystr. 84, ieško 
Bitvinskio Tado su šeima.

4223. P. Lalas, 39 Union St. 
Amsterdam N. Y. USA, ieško bro
lių Broniaus ir Viktoro.

4224. Mr. A. Stankus, 6878 Monk 
Blw. Ville Emard, Montreal 70, 
Canada, ieško giminių, gyv. Vo
kietijoje.

4225. Jonaitis Stasys, (24) Ham- 
burg-Altona, b. Griine Jager 3/II, 
b. Furcht, prašo atsiliepti Ger- 
džiūną Joną.

4226. Kazė Sakalauskienė-Ben- 
kunskaitė, gyv. Weiden / Oberpf., 
Hammerweg, Lit. Lager, ieško gi
minių ir pažįstamų.

4227. Arvid Gūnther, Hohen- 
schwangau 105 bei Fussen a. 12 
(Bay.), ieško Binkytės Elenos, 
gim. 1921 m.

4228. Jadvyga Čepulienė - Va
siliauskaitė, duktė Liudviko Bart- 
kaičio, gyv. Chicago, 55265, Wol-

cottstr. USA, ieško Teodoros Riz- 
gienės, jos šeimos ir kitų giminių 
iš Šiaulių apskr. Vaiguvos para
pijos.

4229. Kostas Butkus, gyvj 
Schweiz, Horgen (Zūr.), Waidlistr.
19, ieško Jono Butkaus, (sūnaus 
Jono) iš Skuodo.

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, prie KASSEL’io, 

IEŠKO SEKANČIŲ ASMENŲ 
GALINAITIENĖ Marijona; 
GALINIENE Marija, “ 

gyv. Vilkaviškis; 
GEDVILAITE Justina.

gyv. Vilnius;
GEDVILAS Antanas, 

gyv. Kaunas;
GEDVILIENE Stasė, 
GERMONIENE Stasė, 

gyv. Šiauliai;
GIBULSKIS Balis, 32 

Berlin;
GIEDRAITIS Simanas, 

gyv. Jundylai;
GIEDRAITYTĖ Marytė, 18 metų, 

iš Pomeranija;
GRABAUSKAS Vytautas, 23 me

tų, iš Berlin.
14. UNRRA’os paieškojimų įstai

ga, AROLSEN prie Kassel’io ieško 
sekančių asmenų: 
ABROMAITIS Karolis; 
BALTUTIS Vytautas; 
BRAZAITIS Vincas; 
BUKAUSKAS Pijus;
BURBIENE Agota;
DABUSIS Stasys; 
DAPKUVIENEJadvyga; 
ENDZIULAITIENE August; 
GERD VILAS Leonas; 
KARPAVlClENE Leokadija.

62 metų,

19 metų,

22 metų,

33 metų,
40 metu,

metų, iš

68 metų,

9



10 psi.

J. Butėnas

Oderio-Neisses linija
Atsiliepdamas į Bevino pasisa

kymą, kad Maskvoj bus stengia
masi peržiūrėti Potsdame laikinai 
sutartąsias rytines Vokietijos sie
nas, lenkų vyriausybės kalbėtojas 
pabrėžė, kad lenkų akimis Oderio- 
Neissės linija yra galutinė Lenki
jos vakarų siena. Lenkų ambasa
dorius Vašingtone Vinevskis tąpat 
pakartojo JAV valstybės pasekre- 
toriui Dean Achesonui. Vokiečių 
komunistų atstovai, nuvažiavę į 
britų komunistų konferenciją, 
skundėsi, jog jiems net savo len
kiškųjų idėjos brolių nepasisekę 
jtikinti, kad dabartinė Oderio- 
Neissės siena neįmanoma. „Times“ 
turėjo pagrindo rašyti, kad rytinių 
Vokietijos sienų klausimas bus 
pats sunkiausias vokiškojoj pro
blemoj. Sis britų laikraštis įsiti
kinęs, kad jo šiuo kartu Maskvoj 
ir nepasiseks galutinai išspręsti. 
Pats JAV valstybės sekretorius 
Marshallis, išvažiuodamas iš Va
šingtono, nesigailėjo superlatyvų 
Maskvos konferencijos sunku
mams apibūdinti ir prisipažino 
„labai ir labai abejojąs“, kad dėl 
Vokietijos būtų įmanoma susitarti.

Oderio ir Neissės sienos bylą 
sovietai nori padaryti tūkstant
metės slavų ir germanų dvikovės 
baigiamąja faze: istoriniam ger
manų „Drang nach Osten“, verži- 
muisi į Rytus turįs būti visiems 
laikams padarytas galas. Meskim 
akį į žemėlapį, ir pamatysim, kad 
Oderio-Neissės siena eina tiesia 
linija nuo Stettino į pietus ir atsi
remia į Čekoslovakijos sieną, pa
šalindama vokiškąjį kylį, kuris 
Silezijoj buvo įsiskverbęs tarp 
Čekoslovakijos ir Lenkijos. Tai 
strateginis slavų apsidraudimas 
prieš vokiškąjį „Drang nach 
Osten“, dengiąs kairįjį lenkų ir 
dešinįjį čekoslovakų sparną. — Į 
rytus nuo Oderio ir Neissės esanti 
sritis, Potsdame laikinai atiduota 
Lenkijai turi 157.000 km2. Joje 
gyveno daugiau kaip 6 milijonai 
vokiečių. Jų du trečdaliai iš ten 
pasitraukė, sovietams besiarti
nant, kartu su vokiečių kariuo
mene; likusiųjų daugumas skan- 
dališkai skurdžiomis aplinkybė
mis „išrepatrijuoti“ į Vokietiją 
per pastaruosius dvejus metus. 
Oficialiomis lenkų vyriausybės 
žiniomis, „atgautosiose teritorijo
se“ jau esą, 4,286.000 lenkų; iš jų 
apie milijoną gyvenę tenai nuo 
seno, taigi, naujakurių jau esama 
daugiau kaip trys milijonai. Nu
matoma įkurdinti dar apie 500.000 
lenkų, daugiausia iš sovietams ati
duotų buv. rytinės Lenkijos sri
čių. Tokiu būdu Maskvoj susirin
kę užs. reik, ministerial turės rei
kalo su visiškai kita faktine padė
tim, kaip toji, kuri buvo 1945 m. 
vasarą Potsdamo konferencijos 
metu.

Svarbiausia — šiandien ties Ode
riu ir Neisse stovi ne lenkai, bet 
slavai, kuriuos apjungia ne tik 
kraujo ryšiai, bet ir vienoda ar 
bent panaši politinė, ūkinė ir so
cialinė struktūra. Atskirų to sla
viškojo pasaulio narių vieningu
mą laiduoja neginčijamas didžio
jo „vyriausiojo brolio“ autorite
tas. Šiandien, pvz., niekas negali 
rimtai galvoti, kad lenkai ir čeko7 
slovakai galėtų susikibti dėl Te- 
šeno, kuris tas dvi tautas fatališ
kai išskyrė 1938 m, rudenį sudėtų 
krizės metu. Prieš keletą dienų 
tos dvi valstybės pasirašė sąjun
gos sutartį, įsipareigodamos viena 
antrai talkinti naujos vokiečių 
agresijos atveju. Tačiau ...

Prieš keletą mėnesių Čekoslo
vakijos prezidentas Benešąs pasi
sakė esąs įsitikinęs, kad naujas 
pasaulinis konfliktas greitu laiku 
atrodo neįmanomas. Tačiau jis 
rado reikalinga priminti, kad jei
gu toks konfliktas kiltų, čekoslo- 
vakai kautųsi sovietų pusėje.

Kovo 4 d., Diunkerkėj pasirašę 
britų-prancūzų sąjungos sutartį, 
Bevinas ir Bidault pabrėžė, kad 
toji sąjunga nėra užuomazga Va
karų bloko, kuris sovietams visą 
laiką buvo siaubingas baubas. Be
vinas pakartojo idealistinę tezę, 
kad pasaulio taika nedaloma; tai
gi, vakarinių demokratijų požiū
riu, neįmanoma vaizduotis, kad 
britų-prancūzų sąjunga turėtų 
tikslą padalinti Europą — pasta
tyti Vakarus prieš Rytus. Žinia 
gi, kad britai ketina Maskvoj pa
siūlyti keturių didžiųjų galybių 
paktą, kuris suvestų vienybėn at
skirus susitarimus.

Tai Rytų ir Vakarų vienybei 
pastoja kelią Vokietijos problema.

Tikriau, nugalėtoji Vokietija 
yra didysis bandymų laukas Rytų 
ir Vakarų sutarimui ir sandorai 
patikrinti. — Jau keli šimtmečiai, 
kaip Rytų Europoj nebėra didžio
jo pusiausvyros veiksnio — di
džiųjų kunigaikščių Lietuvos, kuri 
slavus dengė nuo vokiečių verži
mosi ir Vakarus gelbėjo nuo Azi
jos gaujų antplūdžio. XVIII am
žiaus pabaigoje, po Lietuvos — 
Lenkijos padalinimo, slavai ir 
germanai susitiko akis į akį, ir jų 
grumtynės pasibaigė, matom, tuo, 
kad Vokietija guli parblokšta, ir 
visa sąjungų sistema — prancūzų

JAV valstybės pasekretoris 
Dean Acheson

su britais, sovietais, lenkais bei 
čekoslovakais — skiriama Vokie
tijos veržlumui galutinai surakin
ti. Bet nūn su visu aštrumu iškyla 
naujas klausimas — ar likvidavus 
vokiškąjį veržimąsi į Rytus ne
prasideda slavų veržimasis į Va
karus, paženklintas sovietiškai 
komunistinės revoliucijos mesia
nizmu?

Daugiui europiečių atsakymas į 
šį klausimą jau iš patyrimo aiš
kus. Bet didžiųjų vakarinių demo
kratijų politikams reikia aiškių 
apčiuopiamų duomenų. Vakarų de
mokratijos savo politinių kon
strukcijų pagrindan deda ne so
vietų agresingumo ir ekspansijos 
hipotezę, bet Jungtinių Tautų 
chartoj fiksuotą tautu sandoros 
idėją. Joms tik Vokietija yra pas
kutiniojo šimtmečio Europos agre-

Žiburiai

Japonijos sostinės Tokio prekybiniam kvartale. Vaizde šio kvartalo gatvė. Vietoj kadaise puošnių 
parduotuvių dabar, išvalius griuvėsius, pastatyti barakai.

sijų kaltininkė, nuo kurios apsi
drausti turi visi jos kaimynai, tarp 
jų ir Sovietų Sąjunga. Tų saugu
mo garantijų vardan Potsdame ir 
buvo principe sutikta su radikaliu 
rytinių Vokietijos sienų pakeitimu 
Sovietų S-gos naudai.

Tačiau per tuos porą metų nuo 
Potsdamo susitarimo Vakarų de
mokratijos įgijo ir naujo patyri
mo. Antai, kovo 5 d. britų auk
štuosiuose rūmuose lordas Van- 
sittartas konstatavo ir pasmerkė 
„vis besiplečiančią tarptautinių 
įsipareigojimų negerbimo prakti
ką“ ir priminė, kad sulaužytos vi
sos pagrindinės pastarųjų metų 
tarptautinės sutartys — Atlanto 
charta, Jaltos, Potsdamo susitari
mai, britų-sovietų sąjungos sutar
tis ... O neseniai, prisimenam, 
JAV valstybės pasekretoris Ache- 
sonas tiesiog pasakė, kad Sovie
tų S-ga varo agresinę ir ekspan
sinę politiką“. Todėl apdairumas 
Vakarus reikalauja neleisti, kad 
Vokietija būtų įjungta į tos naujos 
agresijos potencialą.

pramonės kiekio padidinimą. Bet 
sovietai tame įžiūri anglosaksų 
norą didinti Vokietijos potencialą 
ir jį išugdyti į naują grėsmę So
vietų S-gai. Savo ruožtu Vaka
rams nenorom ateina į galvą min
tis — ar sovietai tyčia nenori nu
skurdinti Vokietijos, kad ji pasi-

Vakarų demokratijoms rūpi du 
Vokietijos patvarkymo momentai. 
Pirma, sudaryti sąlygas, kad ne
beišaugtų Vokietijos karinė galy
bė ir nebeatgytų vokiečių impe
rializmas. Tuo atžvilgiu Vakarai 
sutaria su sovietais. Antra, anglo- 
saksinės galybės suinteresuotos, 
kad Vokietija galėtų ūkiškai sava
rankiai egzistuoti. Praktinis šio 
užsimojimo pravedimas Vakarus 
suveda kolizijon su sovietiniais 
Rytais.

Tolimųjų rytų nugalėtojas 
ir karinės valdžios Japonijoje 

šefas generolas Me Arthur

Sunkumams pailiustruoti pasi
tenkinsim pora pavyzdžių. Oderio- 
Neissės siena atima iš Vokietijos 
apie 4,800.00 ha. ariamos žemės; 
1937 metų Vokietijoj jos iš viso 
buvo 19,422.000 ha. Netekęs ket
virtosios dalies savo dirbamosios 
žemės, pramoninis Vokietijos li
kutis pats negalės išsimaitinti ir 
už duoną turės mokėti savo pra
monės gaminių eksportu. Vokie
čiams paliktinos pramonės kiekį 
sovietai norėtų palikti pernelyg 
mažą, motyvuodami, kad tąją 
pramonę vokiečiai panaudosią 
savo kariniam potencialui ugdyti. 
Be to, sovietai reparacijas nori 
gauti tos ligi minimumo sumažin
tos vokiečių pramonės gaminiais, 
nesirūpindami, kad vokiečiams 
nebeliks kuo apmokėti jiems gy
vybiškai reikalingą importą. Ši
taip klausimą išsprendus tektų 
Vokietiją palikti bankrotui, skur
dui ir tuo patim padėti pagrindus 
naujam Europos sukrėtimui — 
arba anglosaksai turėtų visą laiką 
Vokietiją ramstyti iš savo kišenės. 
Nė viena alternatyva nėra nei 
Europos požiūriu sveika, nei an
glosaksams priimtina ir pakelia
ma. Anglosaksai užtat pasisako už 
Vokietijos sienų nukėlimą toliau į 
Rytus ir už Vokietijai paliktinos
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Rooseveltienės laiškas Gottingeno 
lietuviams

Gottingeno lietuvių komitetas 
nusiuntė Eleonorai Rooseveltienei 
kalėdų švenčių proga sveikinimą 
su linkėjimais. Neseniai gautas iš 
jos šiokio turinio atsakymas: „Bu
vo labai malonu gauti iš jūsų 
švenčių proga nuoširdų sveikini
mą, kuriame jūs pareiškiate įver
tiną nekurias pastangas, mano 
padarytas DP ir pabėgėlių atžvil
giu.

Būdama labai jums dėkinga už 
raštą, aš turiu vilties, kad naujieji 
metėi atneš jums visiems laimin
gesnių dienų. Jums nuoširdi Eleo- 
nor Roosevelt (Mrs. Franklin D. 
Roosevelt).“

darytų socialinio rūgimo židinys, 
kuriame pribręstų Europos revo
liucija?

*

Tokiu būdu Vokietijos problema 
labiau kaip kuri kita iškelia pa
grindinį klausimą, kurį nusakė 
„Chicago Daily News“: „Ar galim 
mes (JAV) ir sovietai mesti šalin 
tarpusavį nepasitikėjimą ir įtari
nėjimus? Kol neatsakysim pozi
tyviai į šį klausimą, tušti bus visi 
mūsų pasitarimai dėl Vokietijos, 
Kinijos, Graikijos“... Deja, pasi
tikėjimo prošvaisčių tuščiai ieš
kom tarptautinio žaidimo stadio
nuose. Saugumo Taryboj Gromy
ko niekais pavertė lapkričio m. 
Molotovo duotus pažadus dėl 
tarptautinės atomo kontrolės. Ki
nijoj jau įformalintas pilietinis 
karas. JAV ir sovietai aštriai apsi
kapojo notomis dėl Vengrijos. 
Graikijoj, anot amerikiečių „Wa
tertown Daily Times“, JAV ap
siėmė stabdyti sovietų veržimąsi į 
Viduržemio jūrą ir Art. Rytus. Dėl 
to atrodo, kad Maskvoj Oderio- 
Neissės linija bus traktuojama 
netiek kaip Lenkijos — Vokietijos 
siena, bet kaip anglosaksų ir so
vietų susidūrimo simbolis.

Prof. A. Purėnas apie Kauno uni
versitetą

Prof. A. Purėnas aktingai ben
dradarbiauja Amerikos lietuvių 
komunistinėje spaudoje. Jis šil
tais žodžiais giria dabartinį švie
timą Lietuvoje, džiaugiasi mo
kyklų tinklu ir labai šviesiai at
siliepia apie Kauno universitetą, 
kuriame ir pats dirba. Iš prof. A. 
Pureno rašinio, patalpinto komu
nistinės „Vilnies“ 4 numeryje, 
aiškėja, koki vėjai pučia da
bartiniame Kauno universitete. 
Straipsnyje „Nauji mokslo metai 
Kauno universitete“ prof. A. Pu
rėnas rašo: „Šie mokslo metai bu
vo pradėti po pirmojo Lietuvoje 
Stalininio penkmečio ženklo. 
Penkmečio plano įstatymas įparei
goja mus likviduoti vokiškos 
okupacijos padarinių likučius: pil
numoje atstatyti ir atkurti pra
monę, žemės ūkį, atgaivinti kul
tūros įstaigas ir toliau vystyti 
mūsų liaudies ūkį.

Nusakęs universiteto uždavi
nius, prof. A. Purėnas toliau rašo: 
„Šiais metais mandatų komisija 
labai kruopščiai atrinko stojan
čius į universitetą abiturientus. Į 
pirmą karsą iš viso buvo pa
duoti 1365 pareiškimai. Po 
kruopščios atrankos į universi
tetą buvo priimta 914 studentų. 
Priimtųjų tarpe yra 34 tėvynės 
karo invalidai. Į medicinos fa
kultetą buvo priimta 357 žmonės, 
į technologijos—236, į istorijos- 
filologijos—144, į architektūros— 
64 ir į statybos fakultetą 113 stu
dentų. Šiais mokslo metais stu
dentų skaičius sieks 3000 žmonių. 
250 žmonių iš darbininkų ir vals
tiečių tarpo bus priimti į kursus, 
kurie paruoš juos įstojimui į uni
versitetą.“

Su šiuo „Žib.“ Nr. duodamas 
priedas „Tarptautinės Tremtinių 
Organizacijos Konstitucija“.

„ŽIB.“ ADM.
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