
Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės
Ašara krinta graudi?
Gailiesi, amžius didžius atminęs?
Praeitį brangią liūdi?
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka;
Pabudę paukščiai pagiriais šneka;
Laikai juk mainos: slėgė pikti, —
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.
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Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovų suvažiavimo Augsburge dalyviai Don. šulaičio nuotr.

Lietuviu tremtiniu sveikatos reikalai
IS DR. VE. INGELEVICIAUS PRANEŠIMO IRK SUVAŽIAVIME

Karui pasibaigus Liet. Raud. Kry
žius atgaivino savo veiklą Vokieti
joje ir Austrijoje ir norėjo paimti 
į savo rankas lietuviu tremtinių 
sveikatos reikalų tvarkymą, įsteig
ti ambulatorijas, dantų kabinetus, 
perimti savo žinion tremtinių rei
kalams kai kurias likviduojamas 
vokiečių ligonines ir sanatorijas ir 
tuo reikalu kai kuriose vietose bu
vo padaryti konkretūs žygiai. Bet 
UNRRA nenorėjo nė vienos trem
tinių aprūpinimo srities užleisti jo
kiai kitai organizacijai, ir Liet. 
Raud. Kryžiui teko atsisakyti savo 
sumanymų ir savo įsteigtas ambu
latorijas ir dantų kabinetus ati
duoti UNRRAi. Mūsų žinioje liko 
tik kelios ambulatorijos ir dantų 
kabinetai.

Bet, nežiūrėdamas į tai, Liet. 
Raud. Kryžius vis tiek domisi trem
tinių sveikatos reikalais, seka trem
tinių sveikatos būklę ir kuo gali 
papildo UNRRAos ar IRO teikiamą 
tremtiniams sveikatos globą.

Per 1946/47 metus tremtinių svei
katos reikalus tvarkė UNRRA, o 
dabar IRO tais pačiais pagrindais 
ir būdu kaip ir pernai. Stovyklose 
veikė ir veikia ambulatorijos, kai 
kur ir dantų kabinetai. Didesnėse 
kolonijose yra DP ligoninės. Am
bulatorijose ir dantų kabinetuose 
dirba gydytojai ir gailestingos se
serys tremtinės. Bet, deja, ne visose 
kolonijose, kur yra lietuvių trem
tinių, turime lietuvių gydytojų, kai 
kuriose lietuvius aptarnauja sve- 
timtauęiai gydytojai, nors lietuviai 

ir sudaro žymią gyventojų dalį; 
nepavyko-ir Liet. Raud. Kryžiaus 
pastangomis surasti visoms to
kioms kolonijoms lietuvius gydy
tojus.

Persitvarkant UNRRAi kai ku
riose kolonijose, kur lietuviai su
daro ir žymią ar net didesnę gy
ventojų dalį, lietuviai nesugebėjo 
paimti į šavo rankas sveikatos rei
kalų tvarkymo, nors tas jiems 
priklausė pagal jų skaičių, Tai be 
abejo nenaudinoa lietuvių trem
tinių sveikatos reikalams.

DP ligoninės savo personalų, į 
rengimais ir susitvarkymu yra la
bai nevienodos. Yra ligoninių ge
rai įrengtų, gerai tvarkomų, su ge
ru personalu, tinkamais gydytojais 
specialistais, bet yra ligoninių ir 
labai apleistų su nesančiais pakan
kamoje aukštumoje specialistais, 
blogais butais, nepakenčiamais 
įrengimais. Personalas tose ligoni
nėse labai margas, įvairių tauty
bių, įvairaus stažo, yra jų tarpe ir 
vokiečių. Tų ligoninių vadovai 
įvairių tautybių, įvairaus admini
stracinio patyrimo, tokiu būdu nė
ra jose vienos aiškios sistemos. Li
goninės nepakankamai — bent žy
mi dalis — aprūpinamos tyrimo 
priemonėmis, vaistais. Maistas jose 
irgi ir nepakankamas ir nepaten
kinamas, nes jame daug konservų, 
per mažai šviežių daržovių, mažai 
pieno, beveik visai nėra vaisių. 
Ligoniams, kurie reikalingi dieti
nio gydymo, DP ligoninėse pra
vesti negalima. Todėl pasitaiko, 

kad tremtiniai ligoniai iš DP ligo
ninių išeina su užleistoms ligomis 
ir ieško jau pavėluotai pagelbos 
vokiečių ligoninėse ar klinikose. 
Vis dėlto su pasitenkinimu galime 
pastebėti, kad, kur ligoninėse yra 
lietuvių specialistų, kurių mūsų 
gydytojų tarpe turime gerų, ten 
gydymas yra tinkamoje aukštu
moje. Prancūzų zonoje DP ligoni
nių nėra. Ten tremtiniai guldomi į 
vokiečių vietos ligonines ar sana
torijas. Kas pasakyta apie ligoni
nes, tas tenka pasakyti ir apie sa
natorijas.

Area pradedant sanatoriniai vir
šininkai yra ne iš tremtinių, bet iš 
sąjungininkų tautybių. Jų tarpe 
pasitaikydavo ir pasitaiko jaunų 
gydytojų be didesnio mediciniško 
ir administracinio patyrimo, dėl to 
daug kur nukenčia tremtinių rei
kalai, pav., tenka įrodinėti jiems, 
ir kartais be pasisekimo, kad ma
žiems vaikams reikalingas šviežias 
pienas, kurio nepavaduoja nors ir 
geriausios rūšies pieno milteliai, 
kad seno amžiaus žmonės reika
lingi specialios dietos, ir negali 
maitintis iš bendros virtuvės ir t.t. 
Dar ir dabar kai kuriose stovyk
lose tremtiniai verčiami maitintis 
iš bendros virtuvės, kur valgis ne
pritaikintas nei žmonių įvairiam 
amžiui, nei įvairiam sveikatos sto
viui, o tinka tik sveikiems suau
gusiems vidutinio amžiaus žmo
nėms. Ten taip vadinamas dietinis 
valgis, ir tai nerūšiuojamas pagal 
ligų rūšis, duodamas tik 2% visų 

gyventojų, nors chroniškų ligonių 
ir seno amžiaus žmonių yra žymiai 
daugiau. Jokie kiekvienam prity
rusiam gydytojui žinomi ir aiškūs 
argumentai pasikalbėjimuose su 
nepilnos kompetencijos UNRRA-os 
sanitariniais viršininkais nieko ne 
įstengė įrodyti.

UNRRA-os dantų kabinetuose, 
kurių yra nepakankamas skaičius, 
nėra visų reikalingų priemonių, 
kad pilnai patenkintų visus reika
lingus dantis gydytis tremtinius ir 
atliktų tuose kabinetuose reikalin
gą gydymą, ypač kur reikalingas 
protezavimas. Tremtiniai verčiami 
kreiptis į vokiečius dantų gydyto
jus, kuriems dažnai tenka mokėti 
natūra — maistu ar kitu kuo, o ne 
visi tai gali.

Nemažas tremtinių skaičius dėl 
minėtų trūkumų DP skirtose ambu
latorijose, dantų kabinetuose ir li
goninėse negauna reikalingo gydy
mo ir gauna kreiptis į vokiečius 
gydytojus ir į vokiškas ligonines. 
Už gydymąsi pas vokiečius UNRRA 
neapmokėdavo, ir padėti tremtini
ams apsimokėti teko Liet. Raud. 
Kryžiui.

Sveikatos stovis, sanita
rinė statistika.
Sanitarinės statistinės žinios už 
1946 m. gautos iš 83 skyrių ir įga
liotinių (iš 110 skyrių ir įgalioti
nių), kurie apima 46090 gyventojų. 
Daugiausiai sarginau buvo:
1. Kvėpavimo organų 3121—6.77%,
2. Virškinimo organų 3113—6.75%,
3. Odos ligų 2199—4,76%, 4. Tu
berkulioze 1586—3,44%, 5. Akių 
ligų 1415—3,06’Zs, 6. Ausų, nosies, 
gerklės 1351—2,93%, 7. Apkrečia
mųjų ligų 931—2*/s, 8. Vaikų ligų 
921—1,99%, 9. Sužeidimų ir suža
lojimų 819—1,99*/», 10. Širdies ir 
kraujo indų ligų 766—1,66%, 11. 

Moterų ligų 633—1,37*/«, 12. Inkstų 
ir šlapimo takų ligų 532—1,15%,
13. Pūlingų infekcijų 368—0,79%,
14. Veneros ligų 353—O.^P/s, 15. 
Nervų ir psichinių ligų 189—0,41% 
Ligonių skaičiaus padidėjimo prie
žastys yra vis blogėjantis maistas 
ir sunkios gyvenimo sąlygos.

Pirmoje vietoje stovi 
kvėpavimo organų ligo
niai. Tas suprantama, turint gal
voje buto ir apdaro sąlygas-butai 
blogį, tremtiniai gyvena susikimšę, 
pavasarį žiemą ir ludenį tenka 
daugiau būti patalpose, o ten oro 
mažai.

Antroje vietoje virški
namojo trakto s u s i r girnai: 
dėl blogo maisto. Nekalbant apie 
tai, kad jis nepankankamas, jis dar 
savo rūšimi yra netinkamas: dau
giausia mėsos konservai, bulvės, 
konservuotas pienas, šviežių dar
žovių nedaug, vaisių visai negau
name. Tuo būdu maiste trūksta mi
neralinių dalių ir vitaminų.

Trečioje vietoje odos 
ligos: nevisur gaunama pakan
kamai muilo, ypač prancūzų zo
noje, ir, be to, dėl blogo maisto 
atsparumas odos susirgimams kri
tęs.

Ketvirtoje vietoje su
sirgimai tuberkulioze: jų 
padaugėjo dėlei tu pačių priežas
čių, ir, be to, dėl susikimšimo sto
vyklose dažnai negalima izoliuoti 
tuberkulioze sergančius, ir jie ap- 
krečia sveikus. Kai kuriose vietose 
lietuviai buvo perkelti į patalpas, 
kur buvo kiti tremtiniai be patal
pų remonto, pav. Kemptene, Schw. 
Gmūnd-vietoje lenkų, kurie gyve
no susikimšę ir kurių tarpe buvo 
neizoliuotų sergančiu tbc. Toliau 
seka kiti susirgimai. Vis dėlto mū
sų tautiečiu kultūringumo ir lai

1



2 psl. žiburiai 1947. IX. 20. Nr. 38 (97)

ŽIBURIAI LITHUANIAN WEEKLY THE LIGHTS
Authorized bv 

Headquarters European Command 
Civil Affairs Division

Leidėjas- redaktorius JUOZAS VITENAS. Laikraščio meninę pusę 
tvarko dail. V. RATAS. Redakcija ir administracija: Augsburg-Hochfeld, 

Baltic Camp. Išeina kartą per savaitę, šeštadieniais.
Printed by Haas & Cie., Augsburg Atskiro numerio kaina RM. 1.50

kymosi pagrindinių higienos tai
syklių dėka apkrečiamųjų ligų bu
vo maža, tik 2*/j visų susirgimų. 
Ypatingų infekcijų nebuvo, tik pa
vieniai atsitikimai kokliušu, angina, 
tymais. Veneros ligos sudarė tik 
0,75% visų susirgimų. Šviežių su
sirgimų buvo pavieniai. Susirūpi
nimo tie susirgimai nekelia. Dau
giausia tenka susirūpinti tuber
kuliozės klausimu. Jei per
nai sanatorijose gulėjo 184 tos rū
šies ligoniai, tai šįmet jų yra apie 
400. Jie gydomi ar DP sanatorijose 
ar vokiečių. Ten dažnai jiems 
trūksta reikalingiausių vaistų (cal
cium, vitaminų ir t. t.) ir nepakan
ka maisto. Šie ligoniai yra specia
lioje L.R.Kryžiaus globoje. Jie pas
toviai šelpiami maistu ir, jiems bu
vo parūpinta reikalingiausių vaistų: 
calcium ampulių, kepenų prepa
ratų.

Vaikų susirgimai kelia 
susirūpinimo. Maži vaikai dažnai 
suserga nuo ne ting amo maisto ra- 
chitu, be to, vaikų tarpe plinta tu
berkuliozė. Tyrimai, atlikti kai ku
riose stovyklose, parodė, kad mu
sų vaikų tarpe iki 5 Ynetų — rea
guoja 4*/s. Nervų ir psichinių sir
gimų ir apsilankymų buvo 189 
(0,41*/») ir šiuo klausimu padėtį 
reikia laikyti visai patenkinama. 
Gyventojų mirimų per 1946 m. bu
vo visp 182 (0,39I/s), eime vaikų — 
792 (1,7%), taigi buvo prieauglis. 
Mirė: *1. tuberkulioze 18, 2. dėl 
nelaimingų atsitikimų 12, 3. širdies 
ligomis 10, 4. plaučių uždegimu 7, 
5. apsinuodiję alkoholiu 5, 6. dėl 
sepsito 4, 7. vėžiu 4, 8. difteritu 4. 
Kitomis ligomis mirė tik vienas 
.kitas, o nenurodytomis ligomis 65 
asmenys.

Sanitarinis švietimas: 
Numatytos pernai išleisti sveikatos 
klausimu brošiūros dar neišleistos. 
Dvi iš jų jau perrašomos mašinėle. 
Reikia tikėtis, kad šių metų ant 
roję pusėje bus atiduotos spausdinti. 
Stovyklose buvo skaitomos įvairi
ais aktualiais higienos klausimais 
paskaitos.

Sanitarinio personalo 
ruošimas: Per 1946/47 metus 
buvo toliau ruošiamos gailestingo
sios seserys. Gail. seserų moky
klos veikia Kemptene, Nūrtingene 
ir Mūhldorfe, Hanau ir Gerests- 
riede-samaritiečių kurseli. Baigė 
kursus ir gavo gail. seserų pažy
mėjimus Kemptene 20 mokinių, 
Nūrtingene 36 mok., Mūhldorfe 14 
mokinių. Geretsriede 6 mokinės 
gavo samaritiečių pažymėjimus. 
Kemptene ir Schw.Gmund norima 
sudaryti naujas laidas ir greitu 
laiku vėl pradėti kursus. Taip pat 
bandoma tai padaryti Dillingene. 
Mūnchene suruošti kursai dantų 
technikų. Šios rūšies specialistų 
Lietuvoje buvo labai mažai, jie la
bai reikalingi ir šis darbas labai 
girtinas.

Vaistai. Kaip jau minėta, 
UNRRA-os ir IRO ambulatorijose 
ir ligoninėse ne visi vaistai yra, ir 
tremtiniams dažnai tenka reikalin
gų vaistų ieškoti vokiečių vaisti
nėse. Jose paprasti vaistai ir kai 
kurie vitaminai lengvai gaunami 
ir sunkumų jais apsirūpinti nėra, 
bet kai kurie vaistai ir privačiose 
vaistinėse negaunami arba labai 
sunkiai gaunami. Prie tokių vaistų 
priklauso: calcium ampules, vy
nuogių cukraus ampules, kepenų 
preparatai, acidol-pepsin insulinas. 
Paskutiniu laiku vyr. valdyba pa
rūpino calcium ampulių kepenų 
preparatų ir kiek mažiau vynuo
gių cukraus ampulių. Tais vaistais 
buvo pirmoje eilėje aprūpinti ser
gantieji tuberkulioze ir gulintieji 
sanatorijose, o antroje eilėje kiti 
ligoniai. Turimais iš praeitų metų 
ir iš BALF bei per Amer. Raud 
Kryžių gautais vaistais buvo ir to
liau aprūpinami skyriai. Tie vaistai 
buvo labai naudingi ir dalinai pa-

pildė vaistų trūkumus. Gaila tik, 
kad tų vaistų tarpe nebuvo nei 
calcium ampulių, nei vynuogių cu
kraus ampulių, nei ocidalpepsin, o 
turėti insulin ir kepenų preparatai 
jau beveik baigti. Šiais metais su

LRK suvažiavimas
Rugsėjo 10-11 d. Augsburge 

įvyko Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vokietijos ir Austrijos sky
rių atstovų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo iš maždaug 50 sky
rių apie 100 atstovų.

LRK suvažiavimas buvo 
pradėtas vyr. valdybos pirm. Dr. 
D. Jasaičio atidaromuoju žodžiu, 
visų pirma pasiūliusio trumpa su
sikaupimo minute pagerbti visus 
žuvusius bei mirusius LRK na
rius. Po to pakvietė prezidiuman 
St. Raštikį, prof. Oželį, prof. J. 
Elvikį, N. Tautvilą ir prof. Gronį; 
sekretoriatan J. Rugienių, J. Ta- 
lalą ir J. Graužinį. Be to buvo 
sudarytos rezoliucijų bei mandatų 
komisijos. Su mažomis pataiso
mis priėmus reguliaminą, suva
žiavimas išklausė sveikinimus. 
Po to kalbėjo LTB vyr. komiteto 
pirmininkas Vilkaitis; —jis pripa
žino didelius LRK nuopelnus ir 
jį pasveikinęs suvažiavimui pada
rė bendrą esamos lietuvių trem
tinių padėties apžvalgą, nurody
damas, kad šiuo metu Vokietijoje 
yra apie 77.000 lietuviu tremtinių. 
Tam tikras skaičius lietuvių trem
tinių yra išsimėtę ir kituose 

JIE LIETUVOS NIEKAD NEMATĖ, bet kas pasakys, kad jie ne lietuviai? 
Argentinos lietuviukai Ali ia (7 m. amž.) ir Jurgiukas (5 m. 
amž) Brazaižiai, kurie Europoj vargstantiems lietuvių vaikužiams padarė 
su Tarpt. Vaikams Globoti Komitetu rinkliavą ir surinko daugiausiai už 
visus! Siems simpatiškiems lietuviukams labai mielai aukavo vietiniai 
Argentinai. 5 metų Jurgiukas aiškino, kad anie vaikužiai batų neturi . . . 
Kai toks vyras sako, koks begali būti stipresnis argumentas? . . .

jau gautomis iš BALF siuntomis 
gautos 8 dėžės vaistų, bet jų tarpe 
tų pačių reikalingiausių vaistų nė
ra. Gauti įvairūs vitaminai, kurie 
irgi turi mums didelės vertės, ir 
įvairūs smulkiais kiekiais vaistai. 
Jie bus perduoti įgaliotiniams iš
dalinti.

Gail. seserų Draugovė. 
1946 metų lapkričio 26 d. vyr. val
dyba nutarė atgaivinti prie Liet.
Raud. Kryžiaus statuto numatytą 
gail. seserų draugovę. Draugovės 
valdyba buvo sudaryta rinkimo 
būdu. Buvo sušauktas Vyr. Valdy
bos pasiūlymu gail. seserų suva
žiavimas, Hanau 1947. V.l ir jame 
išrinkta draugovės valdyba. Drau
govės valdyba turi savo buveinę 
prie gen. įgal. Hanau.

kraštuose — Indokinijoje, Egipte, 
Jugoslavijoje, Maltoj. Blogiausia 
tremtinių būklė yra Austrijoje ir 
Danijoje. Kalbėtojas pažymėjo, 
kad tremtinių bendruomenėje yra 
per daug įsigalėjęs užsimojimas 
„emigruoti bet kur“. Daugiausia 
iki šiol lietuvių emigravo į An
gliją (apie 4000), kurie per daug 
nesiskųsdami visi dirba fizinį dar
bą. Belgijoje skaičiuojama 600 
lietuvių anglikasių. Į Kanadą, vi
liojami be kitko gero uždarbio, į 
miškų darbus išvažiavo apie 1000 
jaunų vyrų, kurie po 10 mėn. ga
lės pasirinkti jau tinkamą profe
siją. JAV iki šioliai jau prisiglau
dė apie 400 lietuvių, kurie beveik 
visi gerai įsikūrė. Pietų Ameriko
je laikiną prieglobstį susirado 
apie 200 lietuvių.

Į Tarybų Lietuvą grįžo 15, dau
giausia senyvo amžiaus žmonių. 
LTB vyr. komiteto pirm, ypatin
gai pasidžiaugė gražia mūsų švie
timo būkle, pažymėdamas, kad ji 
yra geriausia kaip kitų tautybių, 
nors ji tikrai primena P. Rimšos 
„Vargo Mokyklą“. Daug ko trūko 
ir tebetrūksta, tačiau buvo dirbta 
ir iš dalies su BALFo parama bu

vo pasiekta gražių rezultatų. Vai
kų darželiai, su 148 auklėtojomis 
ir 2268 vaikais, 90 pr. mokyklų su 
363 mokytojais ir 3709 mokiniais, 
40 gimnazijų ir prog. su 713 mo
kytojais ir 3122 moksleiviais ir 7 
specialinės mokyklos su 349 moks
leiviais. Įskaitant įvairius kursus, 
mūsų TB besimokančių skaičius 
sudaro 32*/», kai tuo tarpu norma
lus būna 16-18*/*. Veikia ir Meno 
Taryba. LTB baigianti tvarkyti 
tremtinių kartoteką, dabar jau 
registruojančią visur mūsų trem-

Pirmasis šeimų transportas į Belgiją iš Kassel-Mattenbergo stovyklos
V. Bell, nuotr.

tinių vedybas, gimimus ir miri
mus. Ji yra saugioj vietoj, o jos 
dublikatas numatoma pasiųsti į 
JAV.

Antrame posėdyje suvažiavimui 
pranešimus padarė LRK vyr. val
dybos pirm. Dr. D. Jasaitis bend
raisiais reikalais, dr. Ingelevičius 
sveikatos reikalais. P. Jasaitienė, 
LRK vyr. Moterų Komiteto pirm, 
savo pranešime apie moterų tal
kininkavimą šalpos darbe nuro
dė, kad šalpa turi būti ir nemaža 
dalimi yra vykdoma moterų, ir 
apžvelgė jau l‘/s metų veikiančio 
komiteto veiklą. Jis jungia 35 vie
tinius mot. komitetus, kurių vei
kimo sritis daugiausia — indivi
dualinė globa — džiovininkų, ku
rių stovyklose yra apie 2000, o 
sanatorijose apie 450, silpnasvei- 
kačių studentų, kurių yra apie 180 
ligoninėje gulinčių, Berlyne varg
stančių tautiečių ir mūsų karių 
Indokinijoje, kuriems rūpinamasi 
sutvarkyti spaudos siuntimą ir 
susirašinėjimą. P. Jasaitienė baig
dama kvietė, visus mot. komite
tus, skautus ir šiaip jaunuomenę, 
norinčius susirašinėti su išblaš
kytais po pasaulį lietuviais adre
sų gavimo reikalu kreiptis į Vyr. 
Mot. Komitetą.

LRK įgaliotinis britų zonai V. 
Užupis padarė pranešimą trem
tinių mitybos reikalais. Hanau 
apyg. įgaliotinis prov. J. Makaus
kas referavo apie piniginę trem
tinių šalpą. Buvo konstatuojama, 
kad, tremtinių finansiniam pajė
gumui mažėjant, reikalingų pa
šalpos skaičius nuolat auga. To
dėl prelegento nuomone turėtų 
būti pravesta akcija, skatinanti 
kiek galima didesnį skaičių pajė
gių dirbti tautiečių įsijungti į 
darbą ir patiems save apsirūpinti, 
paremiant ir negalinčius save 
aprūpinti tautiečius. Prelegentas 
nurodė, kad LTB vyr. komitetas 
turėtų įpareigoti apyl. komitetus 
nuo visų parengimų, koncertų ir 
kt. skirti LRK 10*/», o be to, bū
tinai turėtų būti nustatyta būti
nai šelptinų tautiečių kategorijos, 
(invalidai, ligoniai, be globos se
neliai, našlaičiai, našlės, su vai
kais, gausios šeimos ir išskirtieji 
ir t. t.)

Gen. įgal. amer. zonai P. Min- 
kūnas plačiame pranešime nuro
dė, kad dauguma lietuvių trem
tinių moterų ir vaikų yra jau su
šelpti po keletą kartų. Suvažia
vimą jis supažindino su pašalpų 
skirstymo tvarka nuo centrinio 
sandėlio iki pat sušelpiamojo.

Austrijos gen. įgal. Gruodžiui 
dėl susidėjusių aplinkybių neat
vykus, buvo perskaitytas jo pra
nešimas.

Vyr. Revizijos komisijos pirm. 
Simonaitis nurodė kai kuriuos 
taisytinus nenormalumus, gražiai 
apibūdino LRK nuveiktą darbą ir 

suvažiavimui pasiūlė patiektą 
apyskaitą patvirtinti.

Pirmosios dienos posėdžiai buvo 
baigti VLIKo atstovo sveikina
mąja kalba, gražiai įvertinusi LRK 
darbą tremtyje. Toliau turmpai 
apžvelgęs pasaulinę padėtį nu
rodė, kad LRK gali tekti ateityje 
persiformuoti į visus pasaulio lie
tuvius apimančią organizaciją, 
kuri pirmoj eilėj globotų invali
dus bei negalinčiuš apsirūpinti.

Baigus pirmosios dienos prog
ramą, suvažiavimo dalyviams bu

vo sudaryta proga pamatyti pas
kutinį kartą L. Tremt. Dramos 
teatro vaidinamą dramą „Žmogus, 
kurį užmušiau“.

Antrąją suvažiavimo dieną po 
mandatų komisijos pranešimo, 
inž. Rimkus referavo šalpos iš
teklių organizavimo būdus. Re
ferentas nurodė, kad beveik 9Q*/« 
LRK pajamų sudarė BALFo pa
rama, už ką jam turėtų būti tiek 
visuomenės, tiek spaudos reiškia
ma didesnė padėka.

J. Daugėla referavo apie skyrių 
organizaciją ir statistikos rinki
mo klausimą.

Dr. D. Jasaitis, referuodamas 
apie LRK apyskaitą, tarp kitko 
nurodė, kad pravestas LRK va
jus, apskritai imant, pasisekė ge
rai. Buvo surinktos žymios sumos 
Hanau, Kempteno ir kt. stovyklo
se, tačiau pažymėjo, kad propor
cingai imant, daugiausia surinko 
mažutė Schweningeno lietuvių 
stovykla.

Diskusijose buvo iškelta visa 
eilė klausimų klausimėlių. Nau- 
buras iškėlė Mažosios Lietuvos 
tautiečių, o dr. Radzivanas iš
skirtųjų tautiečių didesnės para
mos reikalą, kam tiek vyr. valdy
ba, tiek suvažiavimas nuoširdžiai 
pritarė. v

Baigiant buvo priimta sveiki
nimai ir rezoliucijos. Suvažiavi
mas rezoliucijose konstatavo, kad 
LRK organizavimosi darbas yra 
baigtas ir savo veikime toliau 
visą dėmesį reikėtų sukoncen
truoti: 1) skyrių veiklos plėtimui, 
organizuojant išteklius, 2) teikti 
tautiečiams moraline paramą; 
imtis visų, priemonių, kad emi
gracija nepalaužtų LRK darbo, 
3) savo veikloje nevengti viešu
mos, 4) didinti narių skaičių, 5) 
šelpti Mažosios Lietuvos tautie
čius ir išskirtuosius 6) savišal
pos akciją -pritraukti mūsų visuo
menininkus, menininkus ir t t.

Sveikatos reikalais suvažiavi
mas pasiūlė sustiprinti pirmoj 
eilėj vaikų ypač vaiku ligonių 
globą. TBC sergančitįjų priežiūrą, 
o skyriams pagal savo išgales 
organizuoti ambulatorijas ir dan
tų kabinetus, globoti apylinkės 
ligoninėse gulinčius tautiečius, 
TBC ligonius ir kreipti daugiau 
dėmesio į profesinį paruošimą, 
organizuoti gail. seserų, dantų 
techniku ir kitokius kursus, kuo 
artimiausiai bendradarbiauti su 
gydytojais ir laiku teikti žinias 
LRK vyr. valdybai.

Suvažiavimas taip pat išreiškė 
savo padėka uoliai dirbančiai 
LRK Vyr. Valdybai, gen. įgalio
tiniams ir Vyr. Mot. Komitetui.

Posėdžiai buvo baigti Tautos 
Himnu ir Lietuvos Operos solistų 
J. Augaltytės ir I. Nauragio kon
certu. Almus
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Lietuviu tremtiniu
bendruomene Austrijoje

D. GRUODŽIO, LRK ĮGALIOTINIO 
AUSTRIJOJE PRANEŠIMAS LRK SUVAŽIAVIME

Karo veiksmams sustojus, Austri
joje buvo apie 3000 lietuvių. Da
bartiniu metu visose Austrijos sri
tyse tepriskaitoma 1403 asmenys. 
Tremtinių bendruomenės mažėji
mas Austrijoje yra permanentinio 
pobūdžio. Seniau mažėjimas ėjo 
greičiau, kai krašto sienos buvo 
lengviau pereinamos. Tada dauge
lis lietuvių įvairiais būdais traukė

sritis Vyr.
virš 14

Mot r. 
virš 4 '

Vaikai
Viso0—3 3—6 6—9 9—14

Amer. zona: 422 272 57 35 35 31 852
Britų zona: 102 39 9 1 6 7 164
Prancūzų zona: 170 146 26 13 16 16 387

Iš viso 694 457 92 49 51 55 1403

Du trečdaliai gyvena privačiai, 
likusis trečdalis stovyklose Riede. 
Glasenbach, prie Salzburgo, Kup- 
steine Tirolyje, Spital, Graz. Sto
vyklose gyvenatieji gauna išlaiky
mą, kuris gerokai menkesnis kaip 
Vokietijos stovyklose. Čia taip pat 
išlaikymas apmokamas ir taikoma 
darbo prievolė. Privačiai gyvenan
tieji išsilaiko iš savo darbo paja
mų, kiti dar iš turimų rezervų. Šie 
pastarieji ekonomiškai progresy
viai silpnėja, kadangi rezervai bai
giasi, o kitų gal jau ir pasibaigė. 
Iš bendrojo skaičiaus atitinkama 
dalis palaikoma LRK pašalpomis. 
Du trečdalius lietuvių bendruome 
nės Austrijoje, negaunanti jokio 
išlailyrmo, tenka prilyginti Vokie
tijoje išskrininguotų lietuvių są
vokai.

Lietuvių tremtinių bendruomenės 
organizacinis gyvenimas Austrijoje 
žymiai skiriasi nuo tų sąlygų, ku
riose gyvena lietuviai Vokietijoje. 
Čia šiuo metu jau veik nėra orga
nizuotas bendruomenės, nes jau nė 
vienoj srity nebėra seniau veiku
sių karo valdžios autorizuotų ko
mitetų, Amerikiečių zonoje — Salz- 
burge, Linze, Riede — komitetai 
galutinai panaikinti šių metų nra- 
džioje. Komitetų vietoje palikti tik 
seniūnai stovyklose ir po vieną 
atstovą prie karo valdžios DP įstai
gų. Panašiai yra ir prancūzų zo
noje. Ten prie karo valdžios veikia 
vadinamieji tautybių delegatai. Se
niau vieton liętuvių k-to susidariu
sioji ir valdžios patvirtinta lietuvių 
sąjunga Tirolyje valdžios paliepi
mu uždaryta. Britų zonoje iš viso 

-nebuvo leista komitetams veikti.
Pr. metų pradžioje dar buvo su
daryta lietuviu tremtinių centrinė 
taryba iš komitetų pirmininkų. Ko
mitetams nustojus veikti, nebevei
kia ir taryba. Tuo būdu Austrijos 
lietuviai, kaip matyti, visai neturi 
savo atstovybes. Šiose sąlygose, 
žinomą, neįmanomas organizuotas 
bendruomenės veikimas. Iš kitos 
pusės labai didelis lietuvių išsi
sklaidymas tokiam veikimui taip 
pat nepalankus. Dar veikiant lietu, 
vių centrinei tarybai buvo deda
mos pastangos deleguoti Austrijos 
lietuvių atstovus į LTB organus 
Vokietijoje. Komitetui nustojus 
veikti, lietuvių bendruomenė Austri
joje jau nebegali net būti atsto
vaujama. Tuo būdu tarp LTB Vo
kietijoje ir Austrijos tremtinių nė
ra jokio organizacinio saito. Tas 
mums sudaro didelį rūpestį ir tam 
tikrą depresiją. Tačiau nieko ne
galima pakaltinti, nes visa tai turi 
kilti iš mūsų pačių iniciatyvos. 
Svarbiausia yra tai, kad šalpos 
darbe Austrijos lietuvių susitvarky
mas yra geras. Šia prasme mūsų 
bendruomenės įsijungimas į bend
rąją LRK sistemą yra įvykdytas 
nuo 1945 m. pabaigos.

Lietuvių bendruomenės santykiai 
su vietine valdžia palyginamai geri. 
Žinoma, tų santykių kokybė yra 
ne visose srityse vienoda. Tai pa
reina nuo pačių mūsų tremtinių. 
Aplamai imant, lietuviai visoje di
dėlėje pabėgėlių masėje Austrijo
je (čia beveik kas dešimtas žmo
gus yra svetimas) turi gerą vardą.. 
Lietuvių nusikalstamumas palygi
namai labai mažas. Jei kas ir atsi
tinka, tai daugiau savo tarpe. Šiuo 
metu yra žinomi tik 3—4 asmenys 
kalėjimuose.

studijuoja apie 70 studentų. Jų 
skaičius mažėja, nes vieni baigia, 
kiti sugeba persikelti į Vokietiją, 
treti nutraukia studijas dėl įvairių 
priežasčių. Studentijos būklė nėra 
lengva, nes ji išsilaiko tik iš BAL- 
Fo pašalpos. Jos dydis (iki 200 S 
mėn.) nėra pakankamas pragy
venti. Dabar Valdžios sutvarkymu 
kainos pakeltos apie 50%, tad iš 
gaunamų pašalpų studentai jau 
nebegali išsilaikyti.

Įvairioms specialybėms ruošti 
kursų lietuvių gyvenamose vietose 
buvo steigiama, tačiau ne taip 
gausiai kaip Vokietijoje. Dalis 
vyrų stengiasi įsigyti specialybes 
vietinėse mokyklose, ^tačiau tam 
stinga lėšų. Jeigu dar*tektų ilgiau 
pagyventi Austrijoje, tektų pas
varstyti priemones šiam mokslui 
paremti.

L.R.K. Draugijos veikla Austri
joje. L.R.K. skyriai Austrijoje pra
dėjo organizuotis tuojaus po karo 
veiksmų sustojimo. Visose gau
siau lietuvių apgyventose vietose 
įsisteigę skyriai tebeveikia iki 
šiol. Dabartiniu metu yra 5 skyri
ai ir 3 vietiniai įgaliotiniai.

Visi skyriai vra susitvarkę ir 
veikia pagal įstatų reikalavimus. 
Skyriai turi ne po daug, bet są
moningų ir aktingų narių^ Iki šiol, 
išskyrus vieną kitą nežymią koli
ziją, darbas visur eina sklandžiai.

LRK padalinių svarbiausias dar
bas šalpos gėrybių paskirstymai. 
Jų pagrindinis šaltinis — BALFas 
su Vyr. Valdyba. Patys savo tar
pe taip pat, ką gali, daro: ruošia 
rinkliavas, labdaringus pobūvius 
ir t. t. lėšų pasipildymui.
Vyr. Valdybos paskatintam lab
daringam vajuj taip pat dalyvavo 
visi skyriai, surinkdami apie 500 S

Šalpos skirstymas reikalingie
siems atliekamas su dideliu stro
pumu ir Įsigilinimu į kiekvieną 
reikalą. Skyrių valdybos gaunamų 
gėrybių ir šalpų skirstymui kvie
čiasi visuomenės atstovus ir ben
drai su jais sprendžia.

Medicinos pagalbos tiekimui 
LRK skyriai nėra įsteigę jokių sa
vo įstaigų. Taip yra dėl to, jęad 
čia savos įstaigos nesudaro ak
tualaus reikalo. Visuose dides
niuose centruose yra DP ligoninės, 
ambulatorijos ir kitos įstaigos, o 

ma BALFo lėšomis, baigė viene-- kur jų nėra, visur prieinamos vie- 
rius mokslo metus, išleido 7 abitu
rientus ir jau varo antruosius me
tus. Riede veikia pradžios moky
kla. Nemaža lietuvių jaunuomenės 
lanko vietines mokyklas iki uni
versitetų {skirtinai. Vienos, Inns- 
brucko ir Grąžo universitetuose

į Vokietiją ir įsijungė į įvairiais 
lietuvių tremtinių kolonijas. Dar 
nuo pereitų metų rugpiūčio mėn, 
nežiūrint sugriežtintų varžymų, į 
Vokietiją išsikėlusių lietuvių gali 
būti apie 300. Vienas kitas išvyk
sta dar ir dabar. Dabar Austrijoje 
gyvenančių lietuvių susikirstymas 
sritimis ir amžiumi atrodo taip:

Tolimesnė lietuvių ateitis Austri
joje yra labai neaiški. Bendra nuo
taika kaip ir kitur — galimai grei
čiau išvykti ir pradėti naują pa
stovų gyvenimą ir darbą. Emigra
cija nuo š. m. pradžios vyksta ne
dideliu tempu, bet pastoviai. Britų 
zonos liętuvių didelė dauguma 
vyksta į Angliją. Iki šiol išvykusių 
ir kasdien galinčių išvykti yra 
apie 100. Taip pat iš šios zonos 
vyksta ir į P. Amerikos valstybės 
— Venezuelą, Braziliją. Amerikie
čių zonos lietuviai vyksta į P. 
Amerikos Valstybės. Siek tiek už
sirašiusių yra į Angliją ir Kanadą. 
Į JAV išvyksta tik pavieniai as
menys ir ju skaičius labai nežy
mus, nors nori ten patekti beveik 
visi. Prancūzų zonos lietuvių emi
gracija iki šiol buvo mažiausia, 
nes karo valdžia nėra palanki 
emigracijai. Paskutiniu metu yra 
vedama didesnė propaganda už
sirašyti kalnų ir žemės ūkio dar
bams. Kaip reaguos mūsų žmonės 
į šią propagandą, dar neaišku. At
rodo, kad susilaikys.

Kultūros ir švietimo darbas esa
mose sąlygose negali būti plačiai 
varomas, nes, išskyrus vierfą kitą 
stovyklą žmonės gyvena labai 
išsisklaidę. Pernai įsteigta Salz- 
burge lietuvių gimnazija, palaiko-

tinės medicinos įstaigos. LRK sky
riai ir įgaliotiniai tik padeda pa
galbą parūpinti ir, prireikus, su
teikti pašalpą. Greta to yra lietu
viai gydytojai, ir jie suteikia, pa
galbą. Neretas atsitikimas, kai 
silpnesni ligoniai gauna sanatorinį

LRK Vyr. Valdybos pirm. dr. D. Jasaitis (dešinėje) su BALFO įgalioti
niais dr. A. Trimaku (viduryje) prancūzų zonai ir P. Minkūnu (kairėje) 
amerikiečių zonai. Don. Sulaičio nuotr.

LRK suvažiavimo prezidiumas: (iš kairės I dešinę) N. Tautvilas, prof. 
K. Oželis, St. Raštikis (stovi) ir prof. J. Elvikis. Don. Sulaičio nuotr.

išlaikymą. Tad nusiskųsti medici
nos pagalbos neprieinamumu arba 
žymesniais trūkumais netenka.

Tremtinių sveikatos stovis gy
venamose sąlygose negali būti pa 
tenkinantis. Visose kolonijose vra 
džiovininkų. Pv., S'alzburge priskai- 
toma 11. Tokiems ligoniams LRK 
skyriai stengiasi padėti Didžiausias 
visų ligų šaltinis, žinoma, yra 
maisto stoka. Iš Vyr. Valdybos 
kada—ne—kada gaunamos tą pa
dėtį gali tik kiek sušvelninti, bet 
ne išspręsti.

Lietuvių tautinė bendruomenė

„DP problema - problema Nr. 2“
pareiškė DP laikraštininkų suvažiavime JAV Atstovų Rūmų narys 

VV. Besterman

Rugsėjo mėn. 13 d. Augsburge 
įvyko DP laikraščių leidėjų ir ben
dradarbių sąjungos suvažiavimas. 
Si sąjunga buvo prieš pusmetį 
įkurta ir apima visus amerkiečių 
zonoje einančius DP laikraščius. 
Šiuo metu amerkiečių zonoj išeina 
8 tautų (lietuvių, latvių, estų, rusų, 
ukrainiečių, lenkų, jugoslavų ir 
kalmukų) 22 laikraščiai ir 18 žur
nalų.

Į suvažiavimą atsilankė JAV 
Kongreso Vokietijoj šiuo metu 
esančios komisijos atstovas At
stovų Rūmų narys VV. Besterman. 
Savo žodyje jis pareiškė, kad šios 
JAV Atstovų Rūmų komisijos, va
dovaujamos kongresmano Ful- 
tono, Vokietijoje lankymosi tiks
las yra susipažinti su. DP klau
simu. Kiek komisija patyrusi, ji 
yra patenkinta DP laikysena. Taip 
pat komisija yra susipažinusi su 
DP laikraščiais; jų straipsnių ver
timai buvę jiems patiekti.

DP įkurdinimas yra laikomas 
svarbiu klausimu. Kaip žinoma, 
JAV-se yra žmonių, kurie siūlo 
DP priimti į Arrferiką, bet yra ir 
priešingai nusistačiusių. Šios ko
misijos uždavinys yra susipažinti 
su DP klausimu iš humaniškos 
pusės; politinės pusės komisija 
neliečia. Po trijų savaičių į Vo
kietiją atvyks Senato komisija, 
kuri taip pat rinks žinias apie DP.

DP problema yra laikoma pro
blema Nr. 2 (problema Nr. 1 yra 
ūkinės pagalbos Europai suteiki
mas), pareiškė Atstovų Rūmų 
narys N. Bestermanas.

Surinktas žinias komisija sausio 
mėn. patieks kongresui.

Po savo žodžio kongresmanas 
N. Bestermanas, palydėtas plo
jimų, atsisveikino ir išvyko lan
kyti DP stovyklų. Kongresmaną 
lydėjo Augsburgo Post Comander 
DP reikalams karininkas cpt. E. 
Carr.

Suvažiavime buvo išklausyta 
valdybos pranešimai, priimtas 
s-gos biudžetas sekančiam pus
mečiui, sudaryta nauja valdyba. 
Nauju pirmininku išrinktas jugo
slavas Popovičius. Iš lietuvių pu
sės į valdybą įeina J. Vitėnas 
(„Žiburiai“) ir D. Penikas („Mūsų 
Kelias“). Revizijos komisijon iš 
lietuvių įeina J. Vasaitis („Min
tis“).

Valdyba ir rev. komisija yra 
sudaroma tautybių principu: kiek
viena tautinė grupė deleguoja po 

Austrijoje yra skirtingose sąly- 
ose, lyginant.su Vokietija. Jie yra 
išskrininguotų padėtyje. Tad šel
pimo požiūriu Austrijos lietuviai 
turėtų būti taip traktuojami, kaip 
Vokietijoje išskrininguotieji.

Ryšium su ateinančiomis žini
omis apie šelpimo mastą kituose 
kraštuose, kaio Šveicarijoje, Skan
dinavijos kraštuose, Prancūzijoje, 
tremtiniai neretai parodo tendenci
jų, Austrijos tremtinių šelpimą 
atskirti nuo Vokietijos, sudarant 
atskirą vienetą, kaip kad yra minė
tieji kraštai.

2 asm. j valdybą ir po 1 asm. į 
rev. komisiją.

Į suvažiavimo pabaigą vėl at
vyko Augsburgo Post Comman
der DPffcikalu karininkas cpt. E. 
Carr ir pakvietė naująją valdybą 
(viso 16 asmenų) išgerti po stik
liuką konjako. Ta praga jis pareiš
kė pageidavimą, kad būty palaiko - 
mas glaudesnis kontaktas su ameri
kiečių kariuomene ir prašė su
teikti jam reikalingų informacijų. 
Sausio mėn. jis vyksiąs į JAV, 
kur turėsiąs padaryti pranešimą 
apie DP.

Suvažiavimas praėjo darbingoj 
ir darnioj nuotaikoj.

Tk.

Sudaryta Kultūros Taryba
š. m. rugpiūčio mėn. 26 d. Augs

burge įvyko įvairių meno ir kul
tūros sričių atstovų pasitarimas, 
tikslu sudaryti Kultūros Tarybą, 
kaip patariamąjį organą prie Švie
timo Valdybos.

Buvo apsvarstyti Kultūros Tary
bos uždaviniai: ji apima ir atsto
vauja visas kultūrinio gyvenimo 
sritis, o kiekvienos srities atstovas 
apima visas jo srityje esamas pa
jėgas. Registruojamos visos turi
mos pajėgos ir sudaroma jų kar
toteka. Medžiaginė ir moralinė 
parama. Patariamasis organas Švie
timo Valdybai. Visų kultūriniame 
bare dirbančiųjų jėgų tobulinimas 
ir jų veiklos derinimas.

Iš K. T. šio posėdžio svarbes
niųjų nutarimų būtų: remti ir ug
dyti daiŲuosius amatus, nes jie 
yra viena būdingiausių mūsų liau
dies meno pasireiškimo formų, ir 
šiuo metu turi didelės praktiškos 
reikšmės. Dail. L. Vilimui pavesta 
rūpintis tuo reikalu ir sueiti į kon
taktą su žymesniaisiais tų amatų 
kultyvuotojais.

Yra rasta reikalinga sukviesti 
mūsų stovyklų kultūros vadovų 
suvažiavimą. Tik kultūros vado
vus tinkamai įsąmoninus ir juos 
instruktuojant, galima pakelti mū
sų kultūrinio gyvenimo dabartinį 
neaukštą lygį. Prašyti mūsų spau
dą paskelbti, kad visų sričių 
menininkai su šeimomis susi- 
registruotų, kad tuo būdu būtų ga
lima sudaryti visų sričių meninin
kų kartoteką, galimą panaudoti ir 
emigracijos reikalui.
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A. Žalinkevičaitė

Petrapilis—Kaunas-Augsburgas
(1912—1947)

Pasigėrėtina jubilijate

Jūs norėjote prisiminimų pluoš
to? Mano mintys tokios padri
kusios. Sėdžiu susigūžusi svetimos 
lovos kampelyje, svetimo kam
bario vienišume. Sklinda melan
cholingi radio garsai, o prieš akis .. 
Didelė girliandomis išpuošta pri
gužėjusi žmonių salė, pilna vaiku
čių klegesio. Ir nenuostabu. Dau
gumą čia kaip tik ir sudaro mažie
ji. Jie džiaugsmingai ploja, o sce
noje nedrąsiai linkčioja tik ką su
vaidinę komedijėlę „Nepasisekė 
Marytei“ mažieji artistai. Štai 
aukšta, liekna baltaplaukė Onutė 
(Ona Kurmytė), greta jos ištysęs 
jaunikaitis Ponaitis (Stasys Pilka), 
nedidukė auksiniais plaukais žals- 
vaakė Marytė (Alė Žalinkevičaitė) 
Mažieji artistai kukliai lankstosi 
triukšmingam žiūrovų džiaugsmo 
pareiškimui.

Mažąją pasišiaušėlę pasišaukia 
pirmoje eilėje sėdįs Jo Ekscelen
cija vyskupas Karevičius. Jis pa
glosto nepaklusnias garbanas ir 
apdovanoja mažąją artistę saldai
niais. •

— Gražiai vaidini, ar tik nei
šaugsi į artistes, — sako jis ir 
šypsosi.

Mažoji sumišusi tyli.
— Kaip tavo vardas — maloniai 

paklausia Ekscelencija.
— Liolė — atsako ši.
Koks čia vardas? Tokios šven

tosios aš nežinau! — ir vyskupas 
dirbtiniu rūstumu suraukia kaktą.

Mažoji visai išsigandus prava- 
palioja.

— Mokytoja vadina Hele.
Vyskupas susijuokia? O koks 

tavo krikščioniškas vardas?

Susijaudinus ji nebegirdi jo žodžių 
tik mato veido išraiškoje, kad ji 
priimta, ir širdis jos plasta 
džiaugsmu.

Didžiojo miesto užmiesčio salė 
sausakimšai prikimšta žmonių. Už
kulisyje visi nervingai laksto, kaip 
ir visuomet prieš spektaklį. Jau 
buvo antras skambutis. Vaidinama 
„Dumblynė". Susirgiusią artistę 
pavaduoja jaunutė studijozė, ma
žoji Liolė, kaip ją visi vadina. Ji 
sėdi scenos kamputyje, ir jos šir
dis virpa iš baimės. Bet per tą 
šiurpulį skverbiasi laimės ir išdi
dumo gijos. Ji vaidins! Vaidins- 
tikrų artistų tarpe, prieš tokią di
džiulę minią! Pagaliau trečias 
skambutis. Kažkas spaudžia ranką, 
kažkas linki pasisekimo. O galvoje 
verpetu sukasi: „Dieve mano, kas 
bus, nieko neatsimenu, nė vieno 
žodžio!" Bet rampos šviesoje, toje 
išganingoje rampos šviesoje, už
miršti tie baisūs žmonės, ta minia, 
tykojanti aukos.

Spektaklis vyksta. Spektaklis 
baigiasi. Užkulisin, kaip ir visuc- 
met, atklysta gerbėjų būrys. Jų 
tarpe ir ilgais plaukais aukštas, lie
sas vyriškis, truputį palinkęs pir
myn, akiniuotas. Jis šypsosi ir ro
do eilę baltų, truputį, išsikišusių 
priekin dantų.

-- Leiskit susipažinti, išgirsta 
mažoji. — Aš Petras Vaičiūnas.

Net apmiršta širdis iš laimės. 
Poetas spaudžia jai ranką ir sako:

Jūs buvot puiki, toks nuošir
dumas!

— Neklausyk jo, mažyte, — 
prieina Juozas Vaičkus (kresnas

Ironišku pasityčiojimu skamba 
liaudies priežodis, kad nemirtingų 
žygių ir darbų žmonės Rinkamai 
įvertinami tik jiems mirus ... O 
šiame gyvenime — kaipgi patikėsi, 
kad tas ar kitas mielas tavo kaimy
nas yra vertas ir šiandieninės gar
bės ar laurų vainiko . . . Bet turi
me pagaliau įsitikinti, kad kaip 
tik tie patys žmonės iš mūsų tarpo 
— tik didesnių gabumų ar valin- 
gesnių pasiryžimų — tie patys mū
sų mieli kaimynai dažnai atlieka 
tokios neišseikėjamos apimties kū
rybinių darbų, kad turi nustebtinai 
žavėtis ir gėrėtis.

Štai, prieš mus šiandien stovi 
amžino entuziazmo ir nepalaužia
mos energijos aktorė A. Žalinke
vičaitė, kuri šiemet švenčia dvide
šimt penkerių metų scenos darbo 
sukaktį.

Gimusi Aukštaičiuose, Dusetų 
valsčiuje, ši gyvai žavinga ir ek
spresyvi moteris turėjo peržengti 
daug šaltų ir kietų slenksčių, ap
lankyti nemaža niūrių ir saulėtų 
miestų, praleisti giedrių ir - debe
suotų dipnu — ir vis ji išliko ne
palūžusi, valingai veikli ir opti
mistiškai pozityvi. Gimnaziją išėjo 
I-jo pasaulinio karo metu, kaip pa
bėgėlė, tolimoje Rusijoje. Lankė 
baleto studiją, konservatoriją, kol 
pagaliau apsistojo dramos scenoje. 
Tas universalus domėjimasis viso
keriopomis kūrybinio darbo sriti
mis ją padarė labiausiai išsilavinu
sia aktore mūsų Valstyb. Dramos 
Teatro moteriškojo personalo tar
pe. Ji verčia veikalus, operoms li
bretus, rašo pati eilėrašąius ir be
letristiką.

Literatūroje 1930 m. pasirodęs 
eilėraščių rinkinys „Eskizai" Sida- 
braitės vardu rodo autorės gilią 
stilistinę kultūrą, grakščiai ir žais
mingai reiškiamą jausmą ir ypač 
poetinį skonį. Gaila, dramos me
nas neleidžia jai daug atsidėti žo
dinei kūrybai.

Valstybinio teatro scenoje A. Ža- 
linkevičaitės sukurti vaidmenys yra 
ryškūs, savaimingi ir nepamirštami. 
Žymiausi iš jų: „Šarūno" Eglė, „Li- 

VJęimo kelių" Vincukas, Šilerio Lui
za, Šekspyro Olivija, V. Hugo Ko- 
zetė, Vaičiūno, Inčiūros, Binkio 
veikalų lietuviškieji vaidmenys ir 
daug kitų.

Jubilijatės veikla visada buvo 
plati, įvairi, šakota. Ji inscenizuo-

ja vaidinimus vaikams (,.Raudonoji 
kepuraitė", „Batuotas katinas"), ji 
drąsiai imasi režisierės darbo, pa
sirinkdama savų autorių veikalus, 
kurie nevisada tobulai atitinka 
scenos reikalavimus ir todęl su
teikia režisierei daugiau vargo ir 
nesėkmės, tačiau duoda ir lietuviš
ko džiaugsmo. Taip ji yra prisidė
jusi ir prie savos dramaturgijos 
ugdymo.

Gyvendama tremtyje, A. Žalinke
vičaitė — aktorė ir režisierė Augs
burgo dramos kolektyve, nors ji 
gyvena toli nuo Augsburgo .*.. Tik 
didysis menp kūrybos entuziazmas 
įgalina ją pakelti tokias sąlygas ir 
dar — atlikti keleriopai daugiau 
už kitus. O ji nuolat kelionėje, 
nuolat be reguliaraus maisto ir poil
sio, bet — visada linksma, džiugiai 
nusiteikusi, net kitus tuo stebuk
lingu darbo džiaugsmu užkrečianti. 
Atvažinėdama į Augsburgą ji jau 
parengė tris spektaklius: „Žmogus, 
kuri užmušiau", „Žmonės kaip ir 
mes" ir puikų vaidinimą vaikams
— „Melagėlį". O juk ir ji turi ne
mažą šeimą, kuria turi rūpintis, gi 
jos vyras ir vaikų tėvas yra likęs 
anoje pusėje — kokių sielvartingi} 
ir nerimaščio kupinų valandų ši 
veikli ir entuziastinga aktorė turi 
dažnai išgyventi savo sielos vie
numoje, savo gaivališkos , širdies 
gelmėse . . . Tad kai mes šiandien 
dažnai skundžiamės dabartinėmis 
sąlygomis, dejuojame dėl materia
linių nepriteklių ir nusivildami nu- 
leidžiame rankas, prieš mus tebe
stovi šis nepalaužiamo pasitikėji
mo ir valingo darbštumo pavyzdys
— pasigėrėtina jubilijate A. Ža
linkevičaitė. S.

18 amž. lietuviška klėtis Klaipėdos 
apskr., Ginduliu km. (iš Bezzen- 

bergerio)

— Elena — pasigirsta išganingas 
priartėjusios motinos balsas. Ma
žajai to tereikėjo. Ji sprunka ša
lin ir tuojau pat šokančiųjų prie 
eglutės vaikų būryje pasigirsta jos 
skardus balsas . . .

Štai kitos dienos vakaras. Di
džiulis miestas skęsta rūkuose. Jų 
tirštume vos spinksi gatvių žibu
riai. Už trejeto žingsnių nieko ne
matyti. Liekna mergaitė, draugių 
būrio lydima, skuba, vikriai praus
dama praeivių minioje. Pagaliau 
prie kiemo vartų būrys sustoja. 
Draugės atsisveikina, linki laimės 
egzaminuose, visos atsibučiuoja, ir 
mažoji pranyksta tamsiose vartų 
žiotyse.

Kambarys pasitinka ją jaukia 
šilumą, šviesa ir jaunimo klegesiu. 
Visi sužiuro į naujai atėjusią. Mo
mentui užstojusi tyla vėl pranyks
ta jaunimo klegesy. Čia daug mer
ginų ir jaunuolių, o jų centre sė
di, paslėpęs akis už auksiniuose 
rėmuose spindinčių akinių, kresnas 
vyriškis. Į mergaitės pasveikinimą 
jis nusišypso ir apvalaus veido 
skruostuose įsispaudžia duobutės.

— Tai ką, norit stoti į studiją? — 
paklausia jis. — Puiku. Ar turit ką 
nors paruošusi? Žinote, kad egza
minas rusų kalba?

— Taip, — atsako, staiga pra- 
rasdama visą savo įprastą drąsą 
mergaitė. —

— Tik ar ne per jauna esi dar 
gerbiamoji? Ar mama su tėčiu 
leido?

— Aš tėvo nebeturiu, jis miręs, 
o mama man nieko nedraudžia,— 
greitomis atsako visa paraudusi 
mergaitė.

— Tai puiku!
Akiniuotasis ponas pažvelgia } 

laikrodį.
— Tai atrodo jau laikas būtų

pradėti egzaminus, — sako jis. — 
Tamsta kaipo jauniausioji gal pir
moji parodysi mums, ką gali.

Atsidūrusi kambario viduryje 
prieš pusratį smalsių žiūrovų, ji 
visiškai pasimeta, parausta ir net
virtu balsu pradeda deklamuoti. 
Susijaudinimas spaudžia gerklę, 
pirmieji garsai neaiškūs ir duslūs, 
bet vėliau ji užsimiršta, ir myli
mojo poeto eilėraštis vis drąsiau 
skamba jos lūpose. Tai Lermon
tovo „Mirštančiam gladiatoriui". 
Jos skruostais nurieda ašaros.

Deklamacija baigta, jaunimas 
ploja. Kresnasis ponas nusiima 
akinius, nušluosto juos, pasišaukia 
mergaitę ir pabučiuoja į kaktą.

A. Žalinkevičaitė — Įeikite, — girdi ji malonų
baritoną.’

A. Žalinkevičaitė Šilerio „Marija Stuart“ Marijos vaidmenyje

vyras su akiniais) — Atrodei gra
žiai, na ir vaidinąi neblogai. Pra
džiai, turint galvoje, kad tai eks
promtas, visai gerai. Bet jis poetas, 
entuziastas ir, kaip visi lyrikai, 
linkęs perdėti. Neklausyk jo čiul- 
Tjėjimų — pagrąsina jis jai, parū
dydamas skruostų duobutes.

O štai dar vienas popietis — jau 
senajam Kaune. Senamiesčio kaž
kokiam tariamo teatro rūme. Liek
nos būtybės plaukų auksas patam
sėjęs, žalios akys aptrauktos ilge
sio ir liūdesio, nes daug dienų ir 
įvykių skiria ją nuo anų dviejų 
vakarų. Ji pasibeldžia į kambario 
duris ir vėl, kaip anuos du vaka
rus, drovumo banga užlieja širdį.

Gražus pilkaakis vyras pakyla 
nuo stalo.

— Aš čia pas Jus . . .
— Prašau sėsti.
Ji atsisėda. Valandėlę tyla. Gra-

žios didelės pilkos akys tiria at
vykusios veidą. Ji sėdi išplėtusi 
akis ir baimingai tyli.

— Jūs į teatrą? Ar jau esate kur 
vaidinusi?

— Taip, bet nedaug. Vydūno 
„Ne sau žmonėse" Alenutę ir 
„Dumblynėje". Aš buvau įstojusi 
Vaičkaus dramos studijon, bet ne
baigiau, tikriau tik pradėjau ir 
turėjau išvykti, — greitakalbiškai 
atsako ji.

—'Tai'puiku, kad nebaigėt. Ge
riau būtumėt ir nepradėjusi. Rasit, 
jis dar nespėjo jūsų sugadinti, — 
jos didžiam nustebimui prabyla 
vyriškis.

Jo gražus veidas įgauna tuštumo 
Bet, pamatęs jos sumišimą, jau su 
šypsena jis priduria:

— Aš esu Stanislavskio sistemos 
sekėjas ir, natūralu, Petrapilio Im
peratoriškos senosios mokyklos, 
kurią baigė Juozas Vaičkus, prie
šas. Bet tai vėliau išsiaiškinsime. 
O kol kas prašau rvtoj 10 valandą 
ryto bandymui. Pas mus kaip tik 
pusė vienuoliktos repeticija — gal 
galėsiu jus iš karto įtrauti į vei
kalą. Kaip žinote iš skelbimo, esu 
reikalingas aktorių.

— Taip, todėl aš ir atėjau.
— Tai iki ryt. Prašyčiau nevė

luoti. Mes labai punktualūs.
Prieš akis slenka virtinė laimin

gų A. Sutkaus studijoje praleistų 
dienų. Kiek entuziazmo, kiek jau
no užsidegimo, kiek vilčių! Kur 
visa taį£_ Kur visas anas teatro 
darbų įprasmintas' gyvenimas?! 
Štai, sėdžiu svetimam kambarėlyje, 
svetimos lovos kamputyje susigū
žus, o prieš akis slenka būtųjų 

dienų vaizdai . . . Šiandien nevai- 
dinam. Laisva diena. Neseniai grį
žau iš maudynių Maine.. Rytoj 
spektaklis „Žmogus, kurį užmu - 
šiau". Aš jame tik nematomas da
lyvis, tik režisierius . . . Kaip ne
panašios sąlygos gyvenimo ir dar
bo, kaip nepanašūs saitai, rišusieji 
su tais, kurie žiūrės, ir su tais, 
kurie vaidins, į anų dienų saitus!

Jaučiuosi labai pavargusį. Keista, 
aš taip retai pavargdavau. Pasiimu 
veidrodžio atbrailą. Kairiam smil
kinyje šaiposi žilų plaukų pluoš
tas. Kur toji liekna auksaplaukė 
būtybė? Sitai postorei moteriai, 
žinoma, jau laikas ir pavargti. O, 
rodos, vakąr būta pirmo spektak-
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Pranys Alšėnas

Išgelbėk mus nuo priešo 
baisaus! . . .

(Lietuvių maldos ir atgailos diena Altottingene)
Altottingas yra garsiausioji 

Marijos šventovė Bavarijoje. Ši 
vietovė jau nuo 9 amžiaus yra 
pagarsėjusi savo stebuklais.

Čia kas metai traukia žmonių 
minios ne tik iš Bavarijos, bet iš 
visos Vokietijos ir iš kitų įvai- 
rausių kraštų. Altbttinge yra lan
kęsi karaliai, kunigaikščiai, vys
kupai, kardinolai, o 1782 m. ba
landžio 25 d. šia stebuklingąją 
vietą yra aplankęs net patsai Šv. 
Tėvas Pijus VI.

Šiais metais, rugšėjo 8-tąją, Šv.

lio K. Glinskio Vilniaus Dramos 
Studijoje, kur ji vaidino „Joninių" 
grakščiąją Trūdą. Kiek tai vilčių, 
pagyrimų, jaunos laimės! Kaip ge
ra, kai turi prieš akis tikslą ir 
ateitį. O vėliau ta visa plejada 
kartais mylimų, kartais neapken
čiamų ir net kaip sunkūs akmenys 
velkamų vaidmenų. Tų nemėgia
mųjų šiandien net nebeprisimenu. 
O mėgiamieji? — Šillerio „Klastoj 
ir meilėj" Luiza, B. Šou „Atskalū
ne" mažoji Essi, Denneri ir Corro- 
no „Dviejose našlaitėse" akloji 
Luiza, „Tas, kuriam antausius skal
do", Konsuela. Trapioji, miela Kon- 
suela! Zudermano „Gėlėse" Tea, 
beveik visos Moliero komedijų su- 
bretės, P. Vaičiūno veikalų mergi
nos ir poniutės, Beaumarche „Fi
garo Vestuvių" pažas Kėrubino, 
Krėvės „Likimo keliuose" Vincu
kas, „Septyniolikmečiuose" Erika, 
Hofmano „Nuotakoje, Ostrovskio 
„Pelningoje Vietoje" Polinka, Šek
spyro „Dyvliktoje naktyje" Olivia, 
Krėvės „Šarūne" Eglė, Šillerio 
„Marija Stiuart" Marija, V. Hugo 
„Nuskriaustuose" Kozetė ir jos mo
tina . Tantina, „Brandos atestate" 
Anna Matė ir visa eilė kitų, labiau 
ar mažiau pamėgtų. Kiek kartų 
mylėta,.mirta, nuvilta! . . . Sėdžiu 
kamputyje ir pašėlusiai noriu bent 
kar.ta, bent mirksniui pajusti anoje 
pusėje raudonos aksominės uždan
gos su balta rūtos šakele toki mie
lą, toki įprastą ir neužmirštamą 
minios ūžimą. Deja, anas gyvenimo 
tarpas pasibaigė. Su „Žmogus, kurį 
užmušiau" pastatymu pasibaigia ir 
antras, palyginamai trumputis; 
dviejų metų darbo tremties teatre 
laiko tarpas. Toks trumpas, o toks 
neaprėpiamai sunkus! Mintimis at
sisveikinu kolegas, nors rvtoj mes 
dar susitiksim. Dąr prabėgs dul
kėtos gastrolių dienos. Trumputis 
tarpas bendru džiaugsmų ir vargu. 
O toliau?! Nežinomi keliai Vieš
paties ir neišsenkama Jo malonė! 
Aš užsimerkiu. Mintys skrenda 
Lietuvon.

P. Marijos gimimo dieną, kuri 
simboliškai sutampa ir su mūsų 
Tautos Švente, visais keliais ir 
keleliais iš visų Vokietijos zonų 
čia suplaukė trijų tūkstančių lie
tuvių tremtinių maldininkų mi
nia. Jie iš visur čia suvažiavo 
prašyti Marijos palengvinti jų 
sunkiąją nedalią, išprašyti iš Jos 
mūsų Tėvynei laisvę ir permal
dauti Dievo Motiną už kaltes. Tai 
buvo maldos, atgailos ir pasiau
kojimo Nekalčiausiajai Marijos 
Širdžiai kelionė.

Jau iš vakaro perskrodė Šv.
Magdalenos bažnyčios skliautus
besiveržianti iš maldininkų krū
tinių galinga Marijos garbei 
giesmė „Marija, Marija, paleng
vink vergiją, išgelbėk žmoniją, 
išgelbėk nuo priešo baisaus!“ ...

Rytojaus dieną maldininkų 
skaičius dar padidėjo. Atvyko 
taip pat Sodeikos vadovaujamas 
Lietuvių Tautinis Ansamblis ir 
mūsų dvasinė vadovybė: J. E. 
Vysk. Dr. V. Padolškis, Šv. Sosto 
Delegatas kan. F. Kapočius ir 
broliškosios latvių tautos katali
kiškieji bažnyčios dignitoriai: 
J. E. Vysk. Dr. Rancens ir jų Tau
tinis Delegatas kan. Dr. Laurino- 
vičh. I|š mūsų tremtinių dvasi
ninkijos Altbttinge dalyvavo 50 
kunigų.

Rytojaus dieną lietuvių maldi
ninkų minia rinkosi į puošniąją 
Altottingo Šv. Onos baziliką

Anglijos darbo minlsteris lankosi Full Sutton tremtinių stovykloje Angli
joje. Iš kairės | dešinę: menininke p. H. J. Zmuidzimenė, p. Darbo min. 
G A. Isaacs, ponia Isaacs, p. T. P. Monde, p. H. Greenwood, stovyklos 

direktorius R. W. Lloyd ir. p. J. Dėdinas.

Bazilikoj iš sakyklos nuskam
bėjo J. E. vyskupo Padolskio 
reikšmingi pamokslo žodžiai. Jis 
kalbėjo: „Tėvynėj gyvendamas, 
lietuvis 8 rugsėjo keliauja į Ši
luvą. Jis ten keliauja išlieti ir 
išsakyti Marijai skausmus ir su
raminti savo širdį. Tačiau ir 
tremtyje mūsų žmonės to paties 
ieško, nes, čia gyvendami, jie dar 
daugiau vargų ir rūpesčių turi. 
Svarbiausia, kad iš jų šiuo metu 
yra išplėšta pati didžiausia bran- 
genybė-Tėvynė . . .

„Kad Marija grąžintų mums 
Tėvynės laisvę, kad palengvintų 
mūsų vargus, — išprašyti šių ma
lonių mes čia ir suplaukėm di
džiulė maldininkų minia. Suplau
kėm čia, nes šiuo metu negalime 
pasiekti savo stebuklingosios 
šventovės-Šiluvos!“ . ...

Toliau savo turiningame žodyje 
J. E. vyskupas išreiškė viltį, kad 
vis dėlto ateis valanda, kuomet
vėl bus laisva Lietuva, nes amži
nai negali ji būti bedievių pa
vergta. „Marijos širdis triumfuos 
— mes tuo tikime, nes ji pati — 
asmeniškai tą yra pareiškusi 
prieš trisdešimt metų Fatimoj“ — 
pabrėžė pamokslininkas. Klausy
tojų akyse žibėjo ašaros, besi
klausant šių žodžių . . .

Po pamokslo Ekscelencija Vys
kupas, asistuojant impozantiš
kai dvasiškių asistai, atlaikė 
pontifikalines Mišias, Pamal
dų metu galingai aidėjo bazilikos 
skliautuose Sodeikos ansamblio ir 
solistų giesmių garsai. Čia maldi
ninkai visi priėmė ir Švenčiau
siąjį Sakramentą.

Vidurdienio pertraukos metu 
maldininkai papietavo ir spėjo 
aplankyti dar Altottingo žymiau
sias vietas. O tų vietų ten ypač

Kassel-Mattenbergo lietuvių stovyklos bažnytinis choras su dirigentais 
viduryje: Z. Jonušu (kairėje) ir L. Stankevičium (dešinėj)

Motiną ir leisti viso pasaulio 
bažnyčiose Lauretaniškoje Ma
rijos litanijoje viešai vartoti tą 
titulą.

Iš katedros, nešdama stebu
klingąjį Marijos Paveiklsą, mal
dininkų procesija pajudėjo Ste
buklingosios Koplyčios link. Prieš 
koplyčią, prieš išstatytą arit iš
kilmingo paaukštinimo stebuklin
gąją statulą, dar buvo pasimelsta 
ir pašventintas Šiluvos Stebu
klingosios Marijos paveikslas, ku
rį Altottingo Šventovės bažnytinė 
vyriausybė leido pakabinti kop
lyčioje, šalia stebeklingojo alto
riaus. Ta proga į maldininkus 
tarė žodį Šv. Sosto Delegatas kan. 
Kapočius. Po pamokslinio žodžio, 
jis nuoširdžiai padėkojo visiems 
procesijos dalyviams už dalyva
vimą didingame maldos žygyje, 
vietos bažnytinei vyriausybei už 
palankų mūsų maldininkų priė
mimą ir globą, Sodeikos ansam
bliui ir visiems prisidėjusiems 
prie maldos ir atgailos žygio į 
Aftottingą rengimo. Ypatinga pa
dėka buvo išreikšta Tėvui J. Bru- 
žikui, S. J., kuris gal daugiausia 
prie to darbo prisidėjo.

Po to buvo sugiedota giesmė 
„Apsaugok Aukščiausias“ ir tuo 
metu Stebuklingoji Marijos sta
tula ir Šiluvos .Šv. Mergelės Pa
veikslas įnešti į koplytėlės vidų. 
Visos iškilmės baigtos Tautos 
Himnu ir Giesme „Marija, Mari
ja!“

Pažymėtina, kad mūsų Aušros 
Vartų Šv. P. Marijos paveikslas 
jau iš anksčiau kabo prie įėjimo 
į Stebuklingąją Koplytėlę durų. 
Jį ten pakabino Mūhldorfo lietu
viai. Paveikslas yra su atitinka
mu tekstu lietuvių ir vokiečių 
kalbomis ir papuoštas vytimi ir 
tautine juosta.

Po iškilmių, maldininkai visais 
keliais skirstėsi į skurdžias savo 
tremties buveines.

gausu. Nors šis miestas teturi vos 
penkis tūkstančius su viršum gy
ventojų, bet jame yra net devy
nios puošnios bažnyčios ir šešios 
koplyčios. Jų tarpe ir stebuklin
goji Dievo Motinos koplyčia. Be 
šio miesto bažnytinių šventovių 
lankymo, dar yra itin didingų re
ginių ir pamatyti vertų vietų. Gal 
įdomiausia kiekvienam maldinin
kui buvo matyti meninis šedev
ras — Kristaus laikų Jeruzalės 
panorama ir Dievo Sūnaus kančių 
Golgotos keliai. Taip pat vertas 
dėmesio misijų muziejus, kuria
me galima pamatyti įdomįisi eks
ponatai, daugiausia iš Pietų Ame
rikos: paukščiai, gyvuliai, drie
žai, vabzdžiai, gyventojų drabu
žiai, papuošalai ir t. t. Taip pat 
galima aplankyti didžiojo Vokie
tijos karvedžio ir kilmingojo baž
nyčios draugo grafo feldmaršalo 
Jono Tilly kapas. Jo karstas yra 
bažnyčios rūsyje, uždengtas stik
liniu dangčiu.

Įdomus liaudies meno kūrinys. 
Altottingo Kalėdų tvartelis, kuris 
yra pagamintas Oberammergau 
medžio drožinių dirbtuvėse. Jame 
yra apie pusantro šimto įvairių 
figūrų. Tai vaizdas Kristaus gi
mimo naktį Betlejuje.

Apžiūrėję reikšmingąsias vie
tas, 14 vai. maldininkai vėl sku
bėjo f katedrą. Dabar, ypatingu 
bažnytinės vyriausybės leidimu, 
iš koplyčios į katedrą buvo per
nešta stebuklingoji Marijos sta
tula ir Šv. Sosto Delegatas, kal
bėdamas žodžius: „Nos cum prole 
pia benedicat Virgo Maria“ (Mus 
su mielu Kūdikėliu laimink, o 
Marija!), statula palaimino mal
dininkus.

Po to, visiems balsiai kalbant 
teksto žodžius, buvo padarytas 
iškilmingas pasiaukojimas Nekal
čiausiajai Marijos Širdžiai, įgalio
tinių pasirašytas prašymas Šv. 
Tėvui, prašant visam pasauliui 
pagarsinti Mariją kaip Tremtinių

A. Rūkas

Keistas žmogus
Iš knygos „Žmogus, kuriam nieko 
nereikia"

Plento viduriu-nesuskaitomos 
tankų, tankečių, automašinų 
ir sunkvežimių voros. Jos vi
sos apdulkėjusios, kaip ir Jo
se sėdį pilkšvai melsvomis 
uniformomis vyrai, ir veržia
si pro dar tirštesnius geltonų 
dulkių debesis.

Lėtu žingsniu velkuosi paplente. 
Rudeninė milinė vidurvasario sau
lės kaitroje sunkiai spaudžia pe
čius, o kojos, jau keleri metai ne- 
pratusios daug vaikščioti, smilksta, 
bet pavėžėti neprašau ... Nenoriu 
greit nutolti nuo miesto, kuris man 
brangus ir kurio saulėje spindin
čius bokštus, kartas nuo karto at
sigrįždamas, įsimylėjusia akimi pa
lydžiu.

Manau, pilkai melsvieji vyrai 
nė nevežtų manęs: iš jų sudul
kusių veidų spindi piktos akys, jie 
ką tik buvo susitikę mirtį kuri ne
gailestingais dideliais žingsniais 
ateina jiems, man, mano miestui..

Mes baisiai smulkūs ir gobšus — 
garbės, turto, moters, gyvenimo .. 
Visa tai išmėginau, o rezultatas —

-------------------------------------- C-----------------
nuplikusi galva ir šimtai raukšlių 
veide .. .* Man trisdešimt septyneri 
metai, o dažnas nepažįstamas iš 
pirmojo žvilgsnio pasiūlė keturias
dešimt aštuoneris. Ir ko pasiekiau? 
Gyvenu stovykloje, dirbu fabrike, 
ir buvęs Berlyno siuvėjukas aiš
kina man, kad iš ryto reikia nu
valyti nuo mašinos dulkes ir kad 
jų valyti ranka negalima.

Baisiai kabinamės į tąjį gyve
nimą.

Gyvenimas vieškeliais vingiuoja, 
paskui jį lekia motorizuoti karei
viai, paskui jį ir aš velkuosi. Prieš 
trejis metus iš to paties miesto 
taip pat bėgau paskui gyvenimą, 
tik į kitą pusę. Bet greit grįžau. 
Kuomet dabar begrįšiu?---------

Ir ko aš išėjau? Kad bombos 
kris? Kad kęvos bus? Ne. Aš išė
jau, kad vėl sugrįžčiau. Tatai man 
diktavo neaiškus nujautimas. Yra 
žmonių, kurie patys savo gyveni
mo netvarko, juos stumdo kažko
kios pasąmonės jėgos-instinktas, 
laimė, likimas, ar kaip kitaip tai 
pavadinsime. Aš priklausau tų žmo
nių grupei.

O saulė kepina, o milinė slegia, 
o troškulys kankina ...

Paplentėje — kaip apšepusi viš
ta ant vienos kojos — trobelė. 
Užeisime atsigerti.

— Netinkamai, pone, išsirengėt

kelionėn, perkaršta, kreipiasi į ma
ne vidutinio ūgio, kresnas, juod
bruvas vyras.

Jis stovi trobos staktos atsirė
męs. Atrodo, kad jis taip visą am
žių išstovėjo, labai derinosi prie 
pakrypusios trobūkštės ir jo dro
biniai marškiniai, ir nelaidytos 
kelnės, ir jis pats, seniai besikir- 
pęs, tik lig juosvo blizgėjimo iš
skustu smakru.

— Karštoka, atsakau trumpai ir 
godžiai geriu, pasisėmęs iš šulinio, 
i kurį kibirą .leidžiant, liuoktelėjo 
keletas varlių:

Padėkojau už vandenį ir lei
džiuos toliau. Nepažįstamasis at- 
sistūmė nuo staktos.

— Eisiu ir aš drauge, gana il
sėtis.

Pasiėmė prie tvoros stovėjusį 
dviratį ir vedinas eina greta ma
nęs.

Tylime. Jis dėbčioja į mane, aš 
į it

— Mudviem lyg kalbos trūksta, 
o, rodos, apie daug ką galėtume 
pasikalbėti, sako.

— Ka čia kalbėsi, kad ir taip 
viskas aišku.

— Esi labai eilinis, kaip ir dau
gumas žmogelių... O kalbėti rei
kia viską ir kiekvienam. Tikra min
tis to reikalauja.

Dar niekas manęs taip be prie

žasties nebuvo įžeidinėjęs. Nera
dau reikalo atsakyti.

— Nepyk, nepyk, sako palaukęs. 
— Štai, užmesk ant dviračio ragų 
milinę, lengviau bus eiti.

Pasiūlymas masinantis. Kiek pa
laukęs, sulankstau milinę ir už
metu ant ten jau persverto jo 
švarko.

— Kažin kaip toli Vievis? — 
klausia jis po valandėlės. — Aš, 
mat, keliauju į Pragą, bet Vievyje 
yra kažkoks mano giminaitis, no
rėčiau jį aplankyti.

— Dviračiu į Pragą?
— Dviračiu — trumpai atsako.
— Į Vievį apie trisdešimt kilo

metrų, o į Pragą apie pusantro 
tūkstančio — sakau ironiškai.

— Nesijuok: ne kelias, bet lai
kas svarbu. Dviračiu ir į saulę bū
tų galima nekeliauti, jei žmogus 
kiek ilgiau gyventų ir būtų vieš
kelis nutiestas.

Juokingas žmogus!
— Sakykite, iš kur jūs keliau

jate?
— Ar tai svarbu? Žinoma, nes

varbu. Bet jums labai įdomu, pra
šau: jei norite — nuo Uralo, jei 
pertoli — nuo Daugpilio, o jei 
tikslumas svarbu — iš Barstvyčių. 
Pasirinkite.

— Keistas jūs žmogus! Jeigu 
jums būtinai reikalingas kas per 
dantis traukti, pasirinkite kitą, aš

galiu ir vienas keliauti! — siekiu 
pasiimti savo milinę.

— Se tai tau! Man visuomet taip 
išeina. Šneku, rodos, paprastai, jo
kių piktų minčių neturiu, o žmonės 
ima ir supyksta. Žmoneliai!... Bet 
štai ir tu supykai... Sėskim, pail
sėkim pavėsy, ir nebepyk.

Poilsiui jis vietą parinko tikrai 
puikią. Plentas leidžiasi pakalnėn, 
jo kairėje ežeras, kurio atkalnė 
apaugusi pušaitėmis ir kadugiais. 
Susėdame po krūmu. Jis ištraukia 
bonką degtinės, o aš — lašinių ir 
duonos. Ir įvyksta visiška santar
vė. Po kelių didelių gurkšnių pasi
daro Šviesiau akyse.

— Matai — kalba jis, žiūrė
damas į tolį, lyg ne man sakytų, 
gimiau ir ūgtelėjau aš prie Uralo. 
Vadinasi, keliauti aš pradėjau iš 
ten. Ten mano gimtinė brangioji, 
ten mano šalis, kaip sako dainoje. 
Paskui likimas mane nutrenkė prie 
Daugpilio. Ten subrendau,.} vyrus 
išėjau; ten pirmą kartą mylėjau. 
Na, o šią kelionę pradėjau iš 
Barstvyčių ... Išgerk ir duok man.

Išgeriu ir žiūriu į žmogų, kuris, 
prie Uralo gimęs, šiandieną dvi
račiu Pragon keliauja. O jis lėtai 
paima bonką, užsiverčia ir ilgai 
godžiai geria. Paskui nusišluosto 
lūpas ir ištiesia man ranką.

— Vadinuosi Jonas Vėtra.
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LIETUVOJE
Suimtas arkivyskupas M. Reinys

Žiniomis iš Romos Vatikane 
gautas pranešimas, kad Vilniuje 
suimtas arkivyskupas M. Reinys 
ir kapitulos narys kan. J. Eler- 
tas.

Jaunimas nestoja t komjau
nuolius

„Tiesa“ birž. 13 d. numery rašo:
Mariampolės apskrityje iš ke

turių dešimčių komjaunimo pir
minių organizacijų netarpiškai 
kaime tėra tik viena.

Tautinio Sv. Sosto Delegato laiškas 
TĖVUI J. BRUŽIKUI jo 25 metu 

kunigystės jubiliejaus proga
Skaitytas 1947 m. rugsėjo mėir 8 d. lietuvių Maldos žygio metu 

Altottingene.

Mano Brangus ir Mylimas Tėve Jonai!
Nežinau, kokiais žodžiais reiktų prabilti į Tave, kuris esi 

tapęs mums Tremties Tėvu. Sv. Povilas galėjo Koiinto tikin
tiesiems sakyti: mokytojų turite daug, bet tėvą vieną, nes aš 
jus pagimdžiau Evangelijai. Brangus Kunige Bružikai. Tu tapai 
tėvas daugeliui širdžių, kurios buvo mirusios Dievui ir Bažny
čiai. Tu tapai tėvas tūkstančiams ištikimųjų, kurie tremties 
varguose buvo pametę giedrią tikėjimo šilumą ir vėl ją atgavo. 
O kiek jaunų žmonių tau patikėjo savo dvasios vadovavimą 
ir šiandie drąsiau pasijuto netikrumo kelyje.

Žinau, kad Tavo kuklumas neieško paaėkos. Tu neesi, kaip 
pasaulio vaikai, kuriems šie dalykai rūpi. Tu dirbi Dievui ir 
nemirštamai žmogaus dvasiai. Tremtinių Motina tegul mato, 
kad mes Tavo asmenyje radom Jos pasiuntinį. Jeigu mes 
esame dėkingi šiai savo Motinai, tai argi galime nejau st dė
kingumo taip atsidavusiai Jos pasiuntinio širdžiai? Priimk, 
Brangus Tėve, nors dalį mūsų maldų ir aukų, kurias čia pat 
jungiame Marijos akivaizdoje. %

Mano brangūs tikintieji! Norėčiau, kad jūs pabūtumėt mano 
tarpininkais, grįždami į laikinus savo namus. Darbais užimtas 
ir kelionių pervargintas nebegalėjau pranešti savo kunigams, 
kad šio mūsų Brangaus Tėvo kunigystės 25 metų sukakties proga, 
šio mėnesio 17 d., visose stovyklose būtų už jį pasimelsta. 
Labai prašau šį mano prašymą perduoti visoms stovykloms, 
iš kurių tik atstovai čia yra. Pačios šio jubiliejaus paminė
jimo iškilmės, lygiai kaip ir maldos, galėtų būt nukeltos į 
sekmadienį — rugsėjo 20 d. Didesnio atsidėkojimo mes nega
lim šiam brangiam žmogui suruošti ir jis pats gal nenorėtų, 
bet šis bus pats tinkamiausias, nes kaip jis malda ir auka 
mums vadovauja, taip ir mes tuo pačiu galim jam atsilyginti.

Sv. Tėvui jau kartą rašiau apie nuostabius dvasinius vaisius, 
kuriuos šio Tėvo vedamos misijos neša mūsų tarpe. Norėčiau, 
kad Sv. Tėvas sužinotų, kaip visi lietuviai tremtiniai šitą 
žmogų, jo kunigystės, sukakties proga, taip pat gražiai pa
gerbė ir jam atsidėkojo.

Brangus Tėve, tegul Dievas apdovanoja Tave didžia svei
kata. Marijos globa telydi tolimesnius Tavo aukos kelius. Mu
sų išvargintose širdyse teauga Tavo pasėta sėkla ir teneša 
vaisius Kristaus Karalystei.

Kan. F. Kapočius
Tautinis Šv. Sosto Delegatas

Veprių, valsčiaus JUkmergės 
apskr.) komjaunimo organizacija 
įsikūrė praėjusiais metais, bet 
ligi šiol komitetas neturi savo 
patalpų; nuo įsikūrimo dienos 
įvyko tik vienas kitas posėdis. 
Todėl nenuostabu, kad nėra jo
kio darbo su nesąjunginiu jauni
mu. Valsčiuje yra 22 buožiniai 
ūkiai, o komjaunimo komitetas 
nežino, kiek samdinių buožės iš
naudoja, kas aiškiai rodo, kad 
komjaunuoliai su samdiniais ne
dirba. Dar daugiau: komjaunuolė 
Jakeliūnaitė. anksčiau dirbusi

sose Telšių apskrities draugijose. 
(„Tiesa“, birželio 26 d.).
Blogai veikia traktorių stotys

„Tiesa“ 143 nr. rašo:
„Taip pernai atsitiko Švenčio

nių. Vilniaus, Biržų, Joniškio 
apskrityse, kur nebuvo reikiamu 
rimtumu pažiūrėta į pašarų ba
zės sudarymą vietos MTS. To pa
sekmė buvo tai kad eilės MTS 
punktuose dar anksti pavasarį 
buvo pritrūkta pašarų, dėl ko nu
silpę arkliai negalėjo būti panau
doti pavasario laukų darbams, 
nesuteikė jokios paramos darbo 
valstiečiams.

„Panašus pavojus šiemet grę- 
sia Gižų, Alovės ir Lentvaravo 
MTS. Tačiau atitinkamose ap
skrityse, kurių teritorijoje yra 
minėtos MTS. iki šiol nerodoma 
jokios iniciatyvos minėtu MTS 
pašarų bazei sustiprinti.

„Tuo tarpu tenka konstatuoti 
kad šienapjūtei eilėje vietų jau 
prasidėjus, daugelyje tarybinių 
ūkių dar nėra atremontuotos 
šienpjūvės. Tatai atsitiko todėl 
kad Tarybinių ūkių Ministerija 
nekonkrečiai, neoperatyviškai 
vadovauja jos žinioje esantiems 
tarybiniams ūkiams.

valsčiaus bibliotekoje, metė tą 
darba ir pati persisamdė buo
žėms.

Didžiosios statybos sustojo
Dažnai nukrypstama j smul

kias statybas, o stambiosios sta
tybos, nuo kurių priklauso viso 
penkmečio likimas, vėl ir vėl už
vilkinamos. Tai tenka pasakyti 
apie Vilniaus Eltos, Naujosios 
Vilnios, Žalgirio, Klaipėdos Tri
nyčių, Akmenos cemento fabriko 
statybas ir pan.

Iš viso, paranginės organizaci
jos liovėsi rūpinusios darbininku 
buitinėmis sąlygomis, jos blogai 
pastatydino gyvenamuosius namus 
savo darbininkams ir tarnauto
jams. Vilniaus ir Kauno Statybos 
trestų pagalbiniai ūkiai, kurie 
prieš kelerius metus buvo pa
vyzdingi, šiuo metu visai sunyko.

(Tiesa, geg. 30 d.).

Nepagamina nė piautuvų
Liepos 17 d. „Pravda“ deda 

Lietuvos komunistų partijos cen
tro komiteto plenumo aprašymą.- 
Pranešimą darė Centro Komiteto 
sekretorius Trafimov.

Paskui prasidėjo debatai, ku
rių metu iškilo, dideli trūkumai 
vietinės pramonės ministerijoje, 
Valstybinių ūkių ministerijoje, 
Paruošų ministerijoje... Pasiro
dė. kad tos organizacijos visai 
nesirūpina derliaus nuėmimu.

„Kai plenumas. — rašo „Prav
da“, — pareikalavo vietinės pra
monės ministrą drg. Kumpį pasi
aiškinti, kodėl įmonės nevykdo 
žemės ūkio mašinų ir įrankių iš
leidimo programos, kodėl iki 
šiol nesuorganizuota dalgių ir 
piautuvų gamybą, tai ministras 
nieko protingo pasiteisinimui ne
galėjo pasakyti, bė bendrų pasa
kymų ... apie šito darbo sudė
tingumą ir sunkumą.“

Kolchozai nedirba pasiimtos 
žemės

Vaškų valsčiaus žemės ūkio 
kooperatyvinės draugijos nariai 
pasiėmė bendrai apdirbti 150 ha. 
žemės, o iki šio laiko tesuarė 5 
ha. („Tiesa“, birželio 13 d.).

BIRŽŲ žemės ūkio kooperati
nės draugijos pirmininkas Janu- 
ševičius rodo maža iniciatyvos 
įsipareigojimų vykdyme. Draugi
ja turi 159 narius, kurie įsipa
reigojo apdirbti bendrai 80 ha. 
žemės. siam plotui apsėti buvo 
draugijai išskirta 8 tgnos vasari
nių kultūrų sėklos, tačiau ją Ja- 
nuševičius išdalino nariams, vi
siškai negalvodamas apie ben
dram apdirbimui pasiimtos žemės 
apsėjimą. („Tiesa“, birželio 13 d.).

VARNIŲ valse. (Telšių apskri
ty) žemės ūkio kooperacijos drau
gija iš valstybės fondo gavo 130 
ha. žemės, be to, jai buvo duota 
51 tona mineralinių trąšų, bet 
draugija neorganizavo bendro 
žemės apdirbimo, o išdalijo* žemę 
draugijos nariams nuomos teisė- 
mis. Tokia ar panaši padėtis vi- 

„Rimto susirūpinimo kelia fak
tas kad eijė tarybinių ūkių, kaip 
pavyzdžiui, Aluntos, Skarutiškio, 
Priekulės. Dūkšto. Šešuolėlių ir 
kiti, iki šiol dar nėra atremonta
vę nei vienos šienapjūvės, nei 
grėblio, kas be abejo neigiamai 
atsilieps į šienapjūtės eigą ir į 
pašarų bazės sudarymą šių ūkių 
gyvuliams.

„Pasinaudodami plano vykdy
mo kontrolės nebuvimu, neran
gūs tarybinių ūkių vadovai pa
šarinių kultūrų, skirtų silosavi- 
mui, sėjos planą sužlugdė. Štai 
Kauno tarybinių ūkių trestas 
paskirtą jam išauginti žaliam 
pašarui pašarinių kultūrų sėjos 
plana įvykdė tik 16.2%. Klaipė
dos — 22.1 nupš.; Vilniaus — 
38 nuoš.“

Blogėja viešasis maitinimas
Dėl nevykusio silutėje preky

binio aparato darbo labai pablo
gėjo viešo maitinimo valgyklų ir 
užkandinių patiekalų kokybė. 
Pirmininkas Drugovas išsyk pa
suko neteisinga kryptimi. Pir
miausia jis pradėjo aprūpinti 
materialinėmis gėrybėmis patį 
save. (Tiesa, gegužės 23 d.).

Juroje ties Šventosios uostu V. Labanausko nuotr.

Pasakiau jam savo pavardę.
— Gali mane vadinti Jonu. To

kiose aplinkybėse išgėrėme bonką, 
kad geresnės priežasties draugys
tei ir būti negali.

— Mane gali vadinti Matu — 
sakau.

— Vėtra ... Gerai skamba, a? 
Tai aš pasirinkau. Anksčiau aš ne 
taip vadinausi... Kažkiek dvarų 
prie Uralo, rūmai Maskvoje, rūmai 
Petrapily... E! Spjaudalas ir titu
lai, ir rūmai, ir, apskritai, visokie 
smulkūs ir stambūs rūpestėliai!... 
Mano gyvenime buvo trys didieji 
įvykiai. Jie labai skirtingi ir labai 
panašūs, ir aš jų net blogiausiose 
savo gyvenimo sąlygose niekuo
met neužmirštu. Kiekvieno žmo
gaus gyvenime yra trys svarbieji 
įvykiai. Tik mes jų kartais neįver
tiname, kartais net nepastebime. O 
jie yra. Kai vienas tokių įvykių 
išdyla, atsiranda kįtas, už jį stip
resnis, ir pakeičia, bet tris svar
biuosius įvykius kiekvienas žmo
gus turi! . . .

Jonas paleido tuščią bonką į 
ežerą. Bonka tekštelėjo vandenin. 
Smagu po tomis pušaitėmis! Jei ne 
plentu dardančios motorizuotos da
lys, many tumei, kad gyveni Vieš
paties palaimintą vasarą ir žemėje 
begalinė meilė. Jonas atsigula 

aukštielninkas, pasikiša rankas po 
galva ir žiūri į dangų.

— Gražu pas mus, prie Uralo, 
būdavo vasarą, pradeda jis sva
jingai. — Mūsų dvaro rūmai buvo 
apsupti seno parko, tankaus ap
leisto ir paslaptingai ošiančio; aš 
net dieną bijodavau į kai kuriuos 
nuošalesnius kampus nueiti . . .

— Buvau vienuolikos metų. Na
muose man labai nepatikdavo, ir 
visą laiką traukdavo tai parkas, 
tai kalnų atšlaitės tai ganyklų pie
mens ir bandos. Aš ir išbėgdavau. 
Ir kaip patiks namie?! Mama nuo
lat verkdavo ir melsdavosi, tėvas 
be perstojo gėrė ir keikėsi, o se
nelė vis bardavosi ir aiškino, kad 
tai Dievo bausmė tos revoliucijos 
už ponų nuodėmes, ir dar didesnių 
bėdų teksią pamatyti, jeigu tėvas 
nesiliausiąs keikęs ir gėręs. Bet 
levas tų bėdų, tur būt, nebijojo, 
nes vis labiau gėrė ir labiau kei
kėsi. Mane senelė kartais net ap
kuldavo, bet aš tik juokdavausi, 
nes muštis ji visai nemokėjo: kai 
niuktelėdavo man kumštimi kup- 
ron, jei spėdavau į šalį pašokti, 
pati susvirduliuodavo kaip antis ir 
vos neSugriūdavo. Gera buvo se
nutė! Duok, jai Viešpatie, dangaus 
karalystę, jeigu tokia yra! . . .

Jonas nutilo ir ėmė švilpauti.

— Tiek tol — sako jis po ilgo
kos pauzės. — Nors ir labai ne
gražu, papasakosiu ... Tą vakarą 
grįžau iš kalnų labai pavėlavęs, 
jau beveik sutemus. Pasitiko mane 
senelė ir, žinoma, senu , įpratimu 
norėjo niuktelėti kupron. Bet aš 
taip pasisukau, kad parverčiau se
nutę, o pats pabėgau į šalį ir dar 
liežuvį parodžiau. Senutė, matyt 
smarkiai . susitrenkė, nes atsikelti 
nebegalėjo, tik atsisėdo ir ėmė 
mane dar smarkiau plūsti.

„Ak, tu varlamuši! Tu ištvirkėli! 
Kam aš tave nešiojau ant rankų?! 
Kam aš tave auginau?" Ir ėmė 
verkti.

— Man pasidarė taip gaila jos, 
kad norėjau pulti, prikelti rankas 
išbučiuoti. Bet pasirodė tėvas. Jis 
buvo visiškai girtas.

„Kas čia pagalbos šaukia? Kas 
verkia? Tu, Agafja Agafjevna? Kas 
tave taip nuskriaudė? Ir, svirdu
liuodamas aplinkui, ėmė senutę 
kelti.

„Gi tavo tas išpera! Tavo tas 
sūnelis brangiausias! Tavo paveiks
las, kad jis kur sprandą nusi
suktų! .

„Ak, tai tu? Ateik čia. Pakal
bėsim’,,

— Aš priėjau. Tėvas įsitvėrė 
man į apikaklę ir klausia: 

„Ar tu žinai, kalės vaike tu, kad 
ji tave užaugino? . . . „Kai tu, 
plaučių uždegimu sirgdamas, prieš
paskutinius kvapus gaudei, ji nuo 
tavęs nė žingsnio dieną naktį ne
žengė. Jei ne ji, gal seniai šven
tiesiems batus valytumei. Ji tau, 
kiaule tu, daugiau kaip motina ... 
Ji . .

— Tėvas pritrūko žodžių. Tuo
met jis, tylėdamas ir vis už api- 
kaklės mane laikydamas, nusijuosė 
diržą ir ėmė kirsti, nežiūrėdamas, 
ar galva, ar kinklės, ar nugara ... 
Tėvas manęs nė karto nebuvo mu
šęs ir man pasidarė labai baisu. 
Nežinau, ar skaudėjo, bet baimė 
buvo baisi. Tėvas įpuolė azartan, 
ir kiek ilgai jis mane būtų taip 
plakęs, nežinau. Bet subėgo prikel
toji Senutė ir motina ir mane iš
vadavo. Tuomet aš iš jų visų iš
trūkau ir nubėgau į parką, į patį 
baisųjį kampą, į lapinę, kurion ir 
diena įeiti bijodavau. Ten visą 
naktį praleidau. Nors ūkčiojo po 
parką ir manęs ieškojo, neatsilie
piau. Nepasijutau nė kajp naktis 
praėjo. Pradžioje verkiau ne tiek 
iš skausmo, bet iš gėdos ir pyk
čio, paskui ėmiau snausti ir neži
nau, kada užmigau . . . Sapnuoju, 
kad brendu per labai aukštą pie
vą, o jos ir galo nematyti. Baisiai

pavargau. Jau būčiau susmukęs gi
liausiose žolėse tik staiga sulieps
nojo ugnis ir ėmė artėti į mane. 
Apsigrįžau bėgti atgal, bet ir iš 
tos pusės ugnis. Apsidairiau-iš vi
sų pusių supa, o aš mažyčiame 
lopely, kuris tuoj pat ims lieps
noti . . . Siaubas mane pagavo, 
baisiausiai riktelėjau ir pabudau .. 
Visiškai šviesu . . . Bet šviesa 
keista . . . Bėgu į rūmą, o jo 
nėra-didžiulis ugnies laužas, iš ku
rio ir aplink kurį šmėkščioja keis
ti, nepažįstami vyrai. Aš jų bijau. 
Bėgu per sodą, pats nežinau kur.. 
kažkas čiuptelėjo mane už rankos, 
žiūriu senelė.

„Tst! Varlamuši! Dievo rykšte 
tu!'

— Senelė nuvedė mane už dar
žinės, kur stovėjo pora vežiman 
pakinkytų arklių. Vežime ryšu
liais apsikrovusi sėdėjo motina. 
Tėvo nebuvo.

„Aliuk, nubėk tėvo pašaukti, jis 
daržinėje liko . . . Tik atsargiai, 
kad tie galvažudžiai tavęs ųepa- 
matytų", sako motina.

— Aš, dar prisimindamas vaka
rykščią nuoskaudą, nenorėjau 
klausyti, bet buvo labai įdomu pa
matyti, kas ten dedasi — nubėgau.

— Daržinėje tėvo neradau. Slin
kau arčiau prie degančio rūmo, iš
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Filmų premijos Atkasta keltų šventykla
Filmu kritiku sprendimu New Karntene, Paggersdorfo apy- 

Yorke buvo paskirstytos filmų linkėj, vykdant kasinėjimus, at- 
premijos. Pirmą premiją gavo kasti keltu šventyklos griuvėsiai 
amerikietis filmu artistas F. iš pirmojo amžiaus prieš Kristų. 
March, o antrąją anglas L. Oli- ®ioje vietoje jau 1930 metais bu- 
vier. Moterų pirmą premiją ga- vo aptiktos keltų kulto vietos.
vo O. de Havillard. antrąją ang
lų artistė C. Johnson ir trečią- 
švedė J. Bergmann.

Grąžina nacių išplėštus kultūros 
turtus

Amerikiečiai rugpiūčio mėnesį 
sugrąžino Austrijai, Prancūzijai, 
Olandijai, Jugoslavijai, Italijai, 
Vengrijai, Rumunijai ir net pa
čiai Vokietijai daug nacių išplėš
tų kultūros turtų. Austrijai su
grąžinta daugiau kaip 2500 kny
gų, kurios buvo numatytos Hitle
rio sumanytai Linzo bibliotekai 
ir 63 įvairūs meno dalykai, tarp 
kurių ir antikinių skulptūrų.

Prancūzai atgavo 411 Gauųuin, 
Manet, Cėzanne, Fragard, Cour
bet, Delacroix. Carotto ir Gains
borough kūriniu. Olandai atgavo 
12 paveikių, dvi antikines skulp
tūras ir 12 antikinių baldų.

Ruošia pasaulinės konstitucijos 
projektą

Evanstone (Illinois) įsikūrė 
„World Republic“ sąjunga, kuri 
leidžia „World Government 
News“, skirta pasaulinės valsty
bės propagandai. Sąjunga sudarė 
komisiją, kuriai pirmininkauja 
Chicagos u-to rektorius, pasauli
nės valstybės konstitucijos pro
jektui paruošti.

Jean Cassou-UNI pirmininkas
U,Union Nationales des Intel- 

lectuels“ (UNI) savo pirmininku 
išrinko J. Cassou. UNI yra tuojau 
po Prancūzijos išvadavimo įkur
ta G. Duhamel ir šiandien turi 
200.000 narių, kuriuos sudaro 
mokslininkai, menininkai ir ra
šytojai, nacių okupacijos metu 
dalyvavę rezistenciniame sąjūdy - 
je. Vienas svarbiausių UNI tiks - 
lų-ginti žmogaus minties laisvę.

Radijo siųstuvai džiunglėsė
Bolivijos misijos džiunglių gi

lumoj įrengė radijo siųstuvus, 
kuriais galės palaikyti savo tar
pe ryšį izoliuotos misijų stotys.

Morice Maeterlinckas grįžta į 
Prancūzija

Paskutiniojo kongreso išrink
tas tarptautinio PEN klubo pir
mininku rašyt. M. Maeterlinckas 
grįžta į Prancūziją ir žada apsi
gyventi Nicoje. Paskutiniuosius 
septyneris metus Maeterlinckas 
gyveno Portugaljoj, Brazilijoj ir 
JAV.

kurio girti žmonės grobstė, kas 
pakliuvo. Prie rūmo beveik nieko 
nebebuvo, tik parko aikštelėje mi
nia klykavo ir juokėsi.

„Prigėrei mūsų kraujo, prigėrei! 
Kepinai ne vieną vasarą! Pakepk 
dabar pats! Buože tu! Kalės vai
kas!" Skambėjo balsai.

— Ėmiau slinkti artyn, bet nieko 
nemačiau. Įsilipau į medį, ir akims 
atsivėrė vaizdas: girti vyrai sus
toję ratu, kurio vidury prie stulpo 
pririštas tėvas, apkrautas liepsno
jančių žagarų laužu. Liepnos, jau 
laižė jo kojas ir liemenį, o tėvas — 
lyg niekur nieko, nė žodžio, rami
ausiai žiūri į dangų. Man net pikta 
pasidarė, kad jis taip nieko nebijo, 
ne taip, kaip aš vakar . . . Pyko, 
matyti ,ir apsupusieji jį vyrai, nes 
pagaliais laidė ir vis bjauriai kei
kė. Liepsnos lipo vis aukštyn ir 
aukštyn, liko matoma tik tėvo gal
va, o jis nė žožio. Staiga — su
liepsnoję plaukai, sušvito lyg ko
kia aureolė, susiūbavo iš pašaknų 
padegęs stulpas ir tėvas drauge su 
juo žnektelėjo į laužą . . .

— Ai! — surikau ir, liuogtelė- 
jęs iš medžio, kiek kojos neša nu- 
dūmiau pas motiną ir senelę. Bo
butė norėjo pradėti barti už pavė
lavimą, bet, vos be kvapo keliais 
žodžiais pasakiau, kas nutiko tė

Cannes prasideda filmu savaitė 
’ Rugsėjo 12—24 d. d. Cannes 
įvyksta tarptautinė filmų savai
tė, kurioje dalyvauja 21 kraštas. 
Savaitės metu ne tik bus de
monstruojamos filmos, bet ir 
įvyks eilė filmų konferencijų, 
tarp kurių ir konferencijos mė-_ 
gėjų filmos. filmų klubų ir de
vintoji mokslinės ir techninės 
filmos konferencija.

Atominė energija medicinos 
reikalams

Ketvirtame pasauliniame vėžio 
ligos tyrimo kongrese prez. Tru- 
manas pareiškė, kad JAV atomi
nės energijos komisija moksli
niams tyrimams skiria tam tikrą 
kiekį radio isotopų. Radio isoto- 
pai, kurie gaunami skaldant ato
mus ir kurių . mokslinių tyrimų 
srity panaudojimo svarba pri
lygsta mikroskopo išradimo 
reikšmei, bus siunčiami ribotais 
kiekiais į užsienį, kur jų vartoji
mas kariniams bei pramonės 
tikslams bus griežtai draudžia
mas. Tikimasi, kad radio isoto
pų pagalba bus galima sumažinti 
žanonių kančias ir mirtingumą 
nuo mažai ligi šiol ištirtos vėžio 
ligos.

Vienuolynas mokslininkams
Prieš pusmetį tarptautinės 

kosmologijos sąjungos pirminin
kas Dr. Maurice Jaure Nicoje 
įsteigė pasauliečių vienuolyną 
mokslininkams, kur jie galės 
niekieno netrukdomi dirbti 
mokslinį darbą.

JAV studentai tarptautiniam 
radio kongrese

1947 m. rudeni Graikijoje 
įvykstančiame tarptautiniam ra
dio kongrese dalyvaus ir JAV 
studentu atstovai.

siuo metu penkių JAV univer
sitetų studentai turi savo radio 
siųstuvus, kuriais transliuojami 
muzikos koncertai, diskusijos, 
reportažai ir pranešimai apie 
studentų menine ir sportinę 
veiklą.

Knyga apie Sovietų koncentra
cijos stovyklas

Neseniai JAV David J. Dallin 
ir Boris Nicolaevsky išleido 331 
psl. knygą, pavadintą „Prievartos 
darbas Sovietų Rusijoje“.

vui, čiupo vadeles ir mes tryse — 
motina, senelė ir aš — paskubomis 
išvažiavome iš mūsų dvaro į neži
nią.

Toks tai pirmas svarbusis mano 
gyvenimo atsitikimas — sako jis. — 
Bet dar vienas dalykas buvo keis
tas: kad man kažkaip negaila bu
vo tėvo. Gėda prisipažinti tokius 
nesūniškus jausmus, bet tai teisy
bė .. . Žmogus visuomet nori pa
sirodyti nors truputį gerėlesnis, ne
gu iš tikrųjų yra. Net pats sau. 
Aš toks pat. Bet man dabar užėjo 
atvirumo akimirka, ir noriu būti 
teisingas ne tiek prieš tave, kiek 
prieš save . . .

— Taigi negajla buvo tėvo. Bai
su, kaip liepsna pagavo plaukus, 
bet negaila. Kam mane taip ne
gražiai mušė? Kam visuomet gir
tas būdavo? Juk nė vieno doro 
žodžio su manim nėra pakalbėjęs .. 
Kartais tik pabraukdavo delnu per 
plaukus ir, taip paglostęs, stum
telėdavo vėl'nuo savęs.

— Dvaro taip pat nesigailėjau. 
Kam man jis? Toks senas, toks ge
rai pažįstamas . . . Mane viliojo 
juoda naktis ir nežinomos kelio
nės į. nežinomus kraštus ...

— Gana! Važiuojam — pakilo 
jis.

Žiburiai 7 psi

Klein Wittensees abiturientai sumokytojais S. Federavičiaus nuotr.

Knygoje autoriai, remdamiesi 
konkrečia medžiaga, objektyviai 
vaizduoja milijonų darbo vergų 
gyvenimą Rusijos miškuose, ka
syklose ir Sibiro ūkiuose. Jie 
savo knygoje pabrėžia, kad 
prievartos darbo sistema rodo 
augimo tendenciją.

JAV kritikai knygą įvertina 
teigiamai.

Atominė energija ūkiniams 
tikslams

Po 5 ’metų anglai tikisi pa
statyti elektros jėgainę, kuri bū
tų varoma atomine energija. 
Šios jėgainės statyba kaštuo
sianti 7 milijonus svarų sterlin 
gų. Jei šisai bandymas pavyk
tų, anglai pasiryžę jų tinklą 
plėsti.

nija jau prieš karą pirmavo. 
Dabar toji sritis dar labiau iš
plėsta ir patobulinta.

Tarp žaislų pramonės ek
sponatų buvo išstatyti 16 kg. 
svorio „džipai“, šuoliu 'bėgantie
ji arkliukai ir kiti nauji žaislai.

Podagros gydymas X-spinduliais
Wisconsin un-to profesoriai E. 

A. Pohle ir J. A. Morton „Radio
logy“ žurnale tvirtina, kad X- 
spinduliai galės pagelbėti žmo
nėms, sergantiems podagra ir 
kitom sąnarių ligom.

Pranašauja pasaulio pabaigą
Chiles astronomies dr. Fera- 

da. kalbėdamas apie kometas, 
žemės drebėjimus ir kitokius 
gainios fenomenus, pranašauja

kad didžiulė kometa, kuri ke
liauja jau 6,382 metus, artinasi 
prie- žemės ir padarysianti galą 
šiam pasauliui.

Remarque — JAV pilietis
Rašytojui Erich Maria Remar

que, „Vakarų fronte nieko nau
ja“ ir kitų romanu autoriui, da
bar gyvenančiam New Yorke, 
suteikta JAV pilietybė.

Knyga apie slaptas konferen
cijas

James Bymes baigia ruošti 
knygą apie pokarines konferen
cijas taikai ruošti.

Bymes knyga vadinsis 
„Speaking Frankly“. Jis palies 
dalykus, kurie nebuvo aptariami 
spaudoje.

Didžiosios Britanijos pramonės 
paroda

Surengtoji D. Britanijos pra
monės paroda supažindino lan
kytojus su aujaisiais išradimais 
pramonės srityje ir parodė da
bartinės pramonės kryptį.

Parodoje svarbiausią vietą, 
užėmė plastinės medžiagos. Ka
ro metu plastiniu medžiagų sri
tyje padaryta milžiniškų išradi
mu bei patobulinimų. Net ir da
bar išleidžiama 4 mil. dolerių 
vien tik tyrinėjimams. Parodoje 
dalyvavę 80 pramoninikų buvo 
išstatę įvairiausių gaminių iš 
plastinių medžiagų-baldų, radio, 
mašinų dalių, siūlų, žaislų, batų 
ir kt.

Chemijos pramonė didžiuojasi 
penicilino išradimu. Parodoje 
buvo taip pat parodyti insekti
cidai. medžio konservavimo prie
monės ir kt.

Muzikos instrumentų stygoms 
gaminti išrastas specialus plie
nas, kuris vartojamas ir tro
piniuose kraštuose vieloms ga
minti, kadangi tropikuose yra 
daug drėgmės ir paprasto plie
no vielos greit rūdyja. Iš specia
laus plieno taip bat gaminami 
nerūdijantieji žaizdoms siūti siū- 
lai.Motorų-mašinų srityje Britą-

Britu darbo ministeris 
lietuviu stovykloje

Rugpjūčio 29 d. Full Sutton 
stovykloje lankėsi D. Britanijos 
darbo ministeris p. G. A Isaacs 
su žmona. Atsilankymo proga po
nas ministeris iš stovykloje dir
bančių ir stovyklaujančių penkių 
tautybių — lietuvių, estų, latvių, 
lenkų ir ukrainiečių — priėmė po 
1 delegatą. Lietuvius atstovavo 
tautinio komiteto pirmininkas J. 
2muidzinas, kuriam teko garbė 
pasiteirauti ministerio, ar galima 
tikėtis, kad Anglijoj dirbančių 
esančios Vokietijoj šeimos bus 
šiais metais į Angliją atvežtos. 
Ponas ministeris paaiškino, kad 
vyriausybės jau labai daug yra 
daroma ir padaryta galimai grei
čiau šeimas atvežti, ir pabrėžė, 
jog ne tik dirbančiųjų, bet ir ki
tos šeimos bus atgabentos iš Vo
kietijos į Angliją, bet ar prieš 
Kalėdas ar po jų tuo tarpu pa
sakyti negalima. Jau dabar esą 
pasiruošta 250 dirbančių šeimoms 
priimti.

Dirbančiųjų ir stovyklaujančių

jų pastangomis buvo suorganizuo
ta paroda, kurioje lietuviai, estai, 
latviai ir ukrainiečiai tarėjo sa
vo skyrius. Lietuvių skyriui va
dovavo ir daug kruopštaus darbo 
įdėjo p. Žmuidzinienė. Lankant 
parodą, poniai Isaacs buvo įteik
tas bendras visų tautybių gėlių 
bukietas ir po vieną tautiniais 
rūbais papuoštą lėlę. Ponui mi
nisterial. įteiktas menininko J. 
Vainausko išdrožinėtas ir lietuvių 
tautiniam komitetui - padovanotas 
medinis dubenis, vaizduojantis 
lietuvišką rugiapiūtę.

Po parodos svečiams pagerbti 
buvo visų tautybių liaudies šo
kiai, dainos ir muzika. Programai 
pasibaigus, ’ministeris su visais 
šokėjais nusifotografavo.

Full Sutton yra pereinamoji 
stovykla, iš kurios abiejų lyčių 
savanoriai darbininkai, atvykę iš 
Vokietijos ir Austrijos, čia esan
čių Darbo ministerijos pareigūnų, 
vadovaujamų ponios K. Byrne, jos 
bendradarbio T. P. Moude ir ge
rovės reikalų vadovo G. E. Ro
berts, yra skirstomi įvairiems 
darbams. Vyrai daugiausia žemės 
ūkio, moterys — į tekstilės pra
monę ir į ligonines.

Stovyklos vadovybę sudaro: R. 
W. LLoyd, direktorius. U Lejgh 
Drew, — vicedirektorius, H. 
Greenwood — finansų ir atskai
tomybės viršininkas, W. Johnson 
— maitinimo ir ūkio skyriaus vir
šininkas, R. J. Alann ir J. Dėdi
nas — gerovės reikalų vadovai.

Stovykloj nuolat dirbančių ne 
anglų yra apie 130 asmenų, tarp 
kurių apie 40 lietuvių.

Liepos 16 d. lietuviai išsirinko 
tautinį komitetą, kuriam pirmi
ninkauja J. Žmuidzinas, vicepir
mininkai — P. Vymeris ir Al. 
Vanagas. J. Punkris
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LIETUVIAI PASAULYJE
Kunigų Vienybės seimas

Thompson, Conn, rugpiūčio 5 d. 
įvyko metinis Kunigų Vienybės 
seimas.

Seimui specialius pranešimus ir 
paskaitas skaitė: kun. J. Boll ir 
J. Kazickas — apie LRKSA; prof. 
Darnusis ■— apie lietuvių gyveni
mą ir veiklą tremtyje; kun. J. 
Jutkevičius — apie Lietuvos Vy
čius; kun. I. Albavičius — apie A. 
L. R. K. Federaciją; kun. Dr. J. 
B. Končius apie — BALF, ir kun. 
S. Budavas — apie lietuvių tiky
binį gyvenimą tremtyje.

Seimas priėmė įvairiais klau
simais rezoliucijas.

Kun. Pranas M. Juras vėl per
rinktas pirmininkų.

Vyčių seimas
Rugsėjo 12-14 dienomis Filadel

fijoj įvyko 34 Lietuvos Vyčių sei
mas.

atstovauti patiekė Lietuvos Pa
siuntinybė Washingtone.

Šįmet tos orgarfizacijos metinė 
konvencija numatyta Clevelande 
ir ji vėl paprašė Lietuvos pasiun
tinybės paskolinti jų parodai lie
tuviškus rankdarbius.

Stato bažnyčią
Montrealy, Kanadoje, kun. J. 

Bubinas organizuoja lietuvių baž
nyčios statybą. Kun. J. Bubinas 
yra vietos lietuvių tarpe labai 
populiarus, todėl jo darbą remia 
net liberalesni vietos lietuviai, 
tad tikimasi, kad užsimojimas 
pavyks.
Argentinos lietuvių radijo valanda

Jau beveik pusmetis, kai per 
Radio Libertad Buenos Airese 
sekmadienio rytais lietuviai turi 
savo valaųdą. Sv. Cecilijos cho
ras, varg. V. Rymavičiaus veda
mas, duoda lietuvišką dainų ir 
giesmių.

Stato lietuvišką mokyklą
Buenos Aires lietuviai marijo

nai stato lietuvišką mokyklą. Sta-

Kaip Amerikos lietuviai vertina 
tremtinių spaudą

„Naujienos“ š. m. 193 nr rašo: 
Lietuviai tremtyje Vokietijoje lei
džia nemažai laikraščių. Jų laik
raščiai, technikos atžvilgiu, gra
žiai ir švariai spausdinami, ypa
tingai „Žiburiai“, gausingai ilius
truoti ir ant gero popierio, nere
tai net dviem spalvom. Turiniu 
jų laikraščiai net įdomesni, negu 
buvo nepriklausomybės laikais.

Reikia sveikinti mūsų brolius, 
kad jie ryžtingai ir nuoširdžiai 
dirba kultūrinį darbą būdami 
tragiškoje būklėje. Mums sunku 
ir įsivaizduoti, kaip tokiose sąly
gose gyvendami, gali leisti tiek 
laikraščių, brošiūrų ir knygų. 
Amerikiečiams lietuviams tikrai 
jie daro konkurenciją.

Statys J. Šliupui paminklą
Amerikos lietuvių tarpe iškilo 

sumanymas pastatyti aušrininkui 
J. Šliupui paminklą. Šiuo metu _________________ ______v__ t.___
svarstoma, kur paminklas turėtų tyba pradėta 1946^m. spalių mėn. 
būti pastatytas. Pastatas bus dviejų aukštų ir

jame tilps mokykla ir kultūri- 
Aukoja tremtiniams našlaičiams niams reikalams salė. Tai bus pir-

Našlaičių vakarienės Maspethe moji lietuviška mokykla Argen- 
proga Lietuvių Siuvėjų Lokalas tinoje. 
54 BALF’ui paaukojo 500 dolerių. 
Tai jau antra tokio dydžio Broo
klyn© siuvėjų auka lietuviams 
tremtiniams šelpti.

Lietuvė dailininkė Argentinos 
parodoje

La Platos dailės meno muzie
jaus rūmuose surengtoje meno 
parodoje dalyvavo ir lietuvė dai
lininkė O. Kučinskienė-Drauge-

Pagerbė kun. K. Urbanavičių
_ ... _. . .... • . lUlUine *_». lYUmiOMClie-UldUgC-Popiezius Pijus XII pakele i j

prelatus, poetą ir žurnalistą kun. y
Kazį Urbanavičių, plačiai žinomą Uragvajaus lietuvė baigė aukš-.
Naujosios Anglijos visuomeninin- tąjį mokslą
ką. , Uragvajaus universitete gavo

Išvyko į misijas medicinos fakulteto diplomą lie-
Tarp kitų 15 Amerikos jėzuitų, tuvaitė M. Kurklietytė. 

paskutiniu laiku išvykusių į mi
sijų kraštus, išvyko ir lietuvis 
kun. Pr. Jakimavičius. a

Lietuvio lakūno žudikų teismas
Japonijoj neseniai buvo teisia

mi Amerikos lietuvio serž. St. 
Augūno žudikai. Teisme japonų 
liudininkas pareiškė amerikiečių 
karinei komisijai, kad gen. Mijo- 
tori Otahara yra tiesioginiai at
sakingas už lęitenanto Robert 
Nelsono ir seržanto Stanley Au- 
gūnu galvos nukirtimą. Stanley 
Augūnas lietuvis, kartu su leite
nantu Nelsonu buvo pašauti su 
B-29 bombonešiu virš Kobės. Jie 
buvo vietoje suimti ir gen. Ota- 
hara davė įsakymą kardu nukir
sti abiems galvas.

Galvos jiems buvo nukirstos po 
trumpo karinio teismo. To teismo 
prokuroras Jorio Ogija liudijo, kad 
po mirties bausmės paskelbimo jis 
klausė gen. Otaharos, kaip įvydyti 
mirties bausrąę. Generolas Otahara 
negalvojęs atsakė: „Nukirsk jiems 
galvas.“

Naujas laikraštis
Brazilijos lietuviai ėmė leisti 

naują laikraštį, pavadintą „Ži
nios.“ Šį savaitinį laikraštį reda
guoja mok. Simas Bakšys.

Jamboree lietuvių skautų stovyklą lanko Anglijos 
skautų šefas. A. Kurkulio nuotr.

Lietuvių dirbiniai amerikiečių 
parodoje

Non-Partisan Council
Affairs, turintis savo

National 
on Public 
centrą Washingtone, kas metą 
dabar rengia savo taip vadina
mus „One World Exhibits“.

Pernai jų konvencija buvo Los 
Angeles, kur buvo surengta ir

. ta „One World“ paroda įvairių 
tautų dirbinių. ___________ _____ _____ ______ j__

Tuos dirbinius lietuvių tautai gyvena apie 100.000 užsieniečių.

ŠVEDIJAI REIKALINGA 
UŽSIENIEČIŲ DARBININKŲ

Pagal švedų užsieniečių komisi
jos statistiką šiuo metu Švedijoje

Jamboree pabaltiečių DP skautų stovykloje lankėsi 
tarpt skautų biuro šefas Wilsonas. Wilsonas vėliau 
Jamboree skautų vadams pareiškė: „Jei norite pama
tyti tikrą skautiškumą, aplankykite pabaltiečių DP 

skautų stovyklą Algerie rajone
' A. Kurkulio nuotr.

Švedijai užsieniečių reikalinga dar 
daugiau.

Be šitų 100.0.00 užsieniečių yra 
atostogas praleidžiančių iš karo 
sunaikintų kraštų vaikų, kurie bu
vo švedų šeimų priimti, taip pat 
ir kitų užsieniečių, kuriems Švedi
joje leista pasilikti tik trumpesnį 
laiką.

Didžiausią tautinę grupę sudaro 
baltai, kurių čia skaičiuojama apie 
26.000 asmenų. Juos seka danai su 
16.000, norvegai su 10.000. Be jų 
Švedijoje gyvena 9.700 suomių, 
8.600 vokiečių ir 850 lenkų. Ame
rikiečių skaičius siekia 2.200 ir 
britų — 800.

Daugiau negu 64.000 šitų užsie
niečių turi pastovų verslą, likusieji 
yra šeifhų nariai.

Pabaltiečiai, danai, norvegai ir 
suomiai darbą gali pasirinkti lais
vai kaip ir Švedijos piliečiai. Kiti 
užsieniečiai turi gauti darbo lei
dimą. Bet kadangi Švedijoje jau
čiamas didelis darbo jėgos trūku
mas, darbo leidimą gauti nesunku.

Darbo jėgai, kuri Švedijos pra
monei taip skubiai reikalinga, ieš
koma kitų 100.000 užsieniečių dar
bininkų. Šiuo reikalu Švedija jau 
sudarė su Vengrija ir Italija su
tartis. Vesti pasitarimai su britų 
ir amerikiečių okupacinių pajėgų 
įstaigomis Vokietijoje iširo.

Didžiausias darbo jėgos pareika
lavimas yra tekstilės pramonėje, 
kasyklose ir vartojamų prekių 
pramonėje. Bet kiekvienas užsie
nietis, kuris moka švediškai kal
bėti arba pajėgia tą kalbą išmokti, 
gali susirasti įvairiausio darbo, 
pradedant nuo reklamų piešėjo 
•iki laikrodininko, nuo keramikos 
pramonės iki namų ruošos darbo.

Organizuotos Švedijos darbo 
bendruomenės nėra nusistačiusios 
prieš užsieniečių darbą, nes ir vy
riausybės amatų politika užsienie
čių darbo jėgas remia, ir užsienie
čiai dirba tokiomis pat sąlygomis

bei už tokį pat atlyginimą kaip ir 
švedų darbininkas.

Kadangi daugelis užsieniečių 
. darbininkų yra pareiškę norą įsi- 
■ gyti Švedijos pilietybę, teisingumo 

ministerija buvo priversta savo pi
lietybės skyrių padidinti, kad ga
lėtų prašymus greičiau apsvarstyti. 
Pilietybės prašymų, *kurių prieš 
karą būdavo kasmet apie 800, š.m. 
pasiekė 3.900. Laukiama, kad 1950 
metais bus įteikta 7—8.000 prašy
mų.

Neskandinavai turi 10 metų 
krašte išgyventi, kol jie gali na- 
tūralizuotis. Švedijos kabinetas nu
mato šį laikotarpį sutrumpinti iki 
7 metų. (Dena, SD Nrs3)

SUSITARTA DEL JUGOSLAVŲ 
REPATRIAVIMO

BBC iš Londono praneša, kad D. 
Britanijai ir Jugoslavijai pasisekė 

’ susitarti dėl Jugoslavų išvietintųjų 
piliečių grąžinimo į tėvynę. Susi
tarimas liečia jugoslavus, gyve
nančius Vokietijoje ir Austrijoje. 
Susitarimas įsigalioja tuojau. Pagal 
šį susitarimą visi jugoslavų pilie
tybės išvietintiejį asmenys Austri
joje bus britų-jugoslavų komisijos 
politiškai patikrinti. Jugoslavų iš- 
vietintieji asmens Vokietijoje jau 
yra atlikę politinį patikrinimą.

DAR ŠIS TAS APIE KOLUMBIJĄ
Neseniai iš Kolumbijos lietuvių 

komiteto sekretoriaus gauta infor
macija apie Kolumbiją ir galimy
bes joje įsikurti. Trumpą šios in
formacijos santrauką patiekiame 
skaitytojams.

Kolumbija yra atogrąžų srities 
kraštas. Ji apima apie 1.200.000 kv. 
klm. plotą ir turi apie 10 mil. gy
ventojų. Etnografiniu atžvilgiu 
apie 60% kolumbiečių priklauso 
baltajai rasei, apie 20% metisų 
(indėnų ir baltųjų mišinys), o li
kusieji yra indėnai, negrai ir mu
latai (negrų ir baltųjų mišinys). 
Visi kolumbiečiai kalba ispanų 
kalba. Konstitucinį tikyba yra kaJ 
talikų. Kolumbijos sostinė Bogota 
su Vt mil. gyventojų.

Kolumbijos respubliką galime 
padalinti klimato atžvilgiu į du ra
jonus: rytų ir vakarų. Rytų dalis, 
apimanti didesnę respublikos dalį, 
yra lyguma. Čia klimatas karštas. 
Šioje dalyje yra puikiausių gany
klų, bet klimato sąlygos europie
čiams nepatogios. Vakarų dalyje 
yra lygumų ir kalnuotų sričių. Ly
gumos apaugusios giriomis, bet yra 
puikių ganyklų ir plantacijų. Šioje 
srityje nemaža ir neįžengiamų gi
rių.

Svarbiausieji Kolumbijos miestai

yra aukštose vietose, nes čia pa
togiausios klimato sąlygos. Klima
to atžvilgiu iki 1000 metr. aukš
čio karštis siekia 35—40 laipsnių. 
Nuo 1000 iki 2500 metrų yra vidu
tinis malonus oras ir labai patogus 
europiečiams. Ypatingai klimato 
atžvilgiu europiečiams palanki Be
gotos auštuma (2654 mtr.), kur 
temperatūra siekia 12—16 laipsnių 
per visus metus. Tarp 2500 ir 3300 
metų aukštumos klimatas yra gana' 
šaltas.

Kolumbija yra labai turtinga mi
neralų, ypatingai platinos, aukso, 
sidabro, geležies rūdos, naftos. 
Apskaičiuojama, kad Kolumbijoje 
yra daugiau kaip 300.000 mil. sta
tinių naftos.

Žemės apdirbimas silpnai orga
nizuotas. Dabartinė Kolumbijos 
vyriausybė, norėdama išplėsti že
mės ūkį pirmutinę sąlygą imigran
tams stato, kad būtų žemdirbiai ir 
katalikai.

Svarbiausi Kolumbijos žemės 
ūkio produktai yra kava, cukrinės 
nendrės, bananai, kukurūzai, kvie
čiai, rugiai, miežiai, avižos, bulvės, 
ryžiai, kako, medvilnė. Gyvulių 
auginimas yra gana išsiplėtęs, bet 
pienininkystė mažai žinoma. Tas 
pats komitetas toliau nurodo, "kad 
daugelis stambiųjų ūkininkų gyve
na miestuose ir jų ūkių vedimui 
reikalingi prityrę ir sąžiningi ūk
vedžiai. Už darbą duodama butas, 
maistas, tam tikras derliaus nuo
šimtis ir truputis žemės užsiauginti 
daržovėms.

Gydytojai, inžinieriai, mechani
kai ir kiti specialistai, išmokę is
panų kalbos, lengvai gali gauti 
darbo.

Neblogų perspektyvų turi lakū
nai ir jūrininkai, bet geriausios 
perspektyvos ūkininkams, agrono
mams ir kitų žemės ūkio produktų 
gamybos specialistams.

MASKVA PUOLA ŠVEDIJĄ UŽ 
PABALTIEČIŲ PRIEGLOBSJĮ
Rugpjūčio 9 d. Pravda įsidėjo J. 

Žukovo straipsnį, kuriame smar
kiai puolama Švedija už pabaltie
čių globojimą. Švedija pasidariusi 
pabaltiečių bazė, kur gaunama 
finansinė parama iš Amerikos or
ganizacijų.

Švedija smerkiama ir už tai, kad 
ji aprūpina pabaltiečius darbu. Pa- 
baltiečiai, girdi, varą smarkią pro
pagandą prieš Rusiją, ir Švedija 
Du pabaltiečiai buvę areštuoti ir 
apkaltinti šnipinėjimu prieš sovie
tus, bet teismas juos išteisinęs. 
Trečias esąs traukiamas atsakomy
bėn tik už tai, kad jis nelegaliai 
įvažiavo į Švediją.
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Prancūzų zonos kariuomenės vadas gen. de Lattre de Tassigny Jam
boree lanko DP lietuvių slcautų stovyklą. Jis labai domėjosi lietu
vių ansambliais prancūzų zonoje. Aplankęs Jamboree, jis rado vieną 
skautą, buvusį Čiurlionio ansamblyje, ir visų palydovų akivaizdoje 
gražiai apibūdino ansamblį ir lietuvius. u A. Kurkulio nuotr.

DAR 300.000 IŠVIETINTŲJŲ 
ASMENŲ US ZONOJE

PCIRO tyriausioji būstinė iš 
Heidelbergo praneša, kad rug- 
piūčio mėn. 9 d. amerikiečių zono
je Vokietijoje buvo 327.213 išvie- 
tintųjų asmenų.

— Pagal Europos . amerikiečių 
vyriausios būstinės pranešimą, 
šiuo metu amerikiečių zonoje apie 
13.700 išvietintųjų asmenų lanko 
įvairius profesinio lavinimosi kur
sus. Šie kursai įgalins išvietintuo- 
sius asfnenis įkurdinimo atveju 
dirbti išmokto amato srity.

— Kanados atstatymo ministeris 
Clarance D. Howe praneša, kad 
Kanada suteikė galimybę „neribo
tam pabėgėlių skaičiui įvažiuoti į 
Kanadą". Howe pareiškė, kad vy
riausybė nenumato įvažiavimą į 

• dominiją apriboti. Visos turimos 
transporto priemonės bus panau
dotos pabėgėliams į Kanadą per
gabenti.

Iki šio laiko jau* daugiau kaip 
10.000 pabėgėlių atvyko į Kanadą. 
Tarp imigrantų, kurie trumpu lai
ku Kanadoj laukiami, yra apie 
10.000 asmenų iš išvietintųjų sto
vyklų Vokietijoje.

Pasaulio ivykiu sukury
RUSIJA KONCENTRUOJA 

KARIUOMENĘ PRIE AZER
BAIDŽANO

„The Daily Telegraph“ kores
pondentas iš Persijos praneša:

Šiandieninė Persijos padėtis 
yra pavojinga, ir Teheranas iš
gyvena nervų karą. Ministeris 
pirmininkas Quavam-es-Sultaneh 
baiminasi Maskvos spaudimo.

Iš rusų šaltinių paskleisti gan
dai apie „didelių Sovietų karinių 
pajėgų sukoncentravimą žygiui 
į Azerbaidžaną" sudarė sunkų įs
pūdį.

Iš artimų ministeriui pirminin
kui šaltinių pranešama, kad bri
tų ambasadorius John le Rouge- 
tel, išvykdamas į Londoną, davė 

1 kai kurių vyriausybei patarimų, 
liečiančių Rusijos naftos pasiūly
mus. Manoma, kad jis patarė 
Persijai neužtrenkti durų toli
mesnėms deryboms ir tuo atve
ju, jei parlamentas ir nepatvir
tintų 1946 m. projekto.

Kiek man žinoma, amerikie
čiai, gyvena Persijoje, dar nepa
sisako. kokią jie poziciją Persi
jos naftos atžvilgiu užims.

Qavam-es-Sultaneh nori gautį 
iš amerikiečių patikrinimą, kad 
Persija, neigiamo atsakymo į Ru
sijos reikalavimu atveju, bus 
Amerikos remiama. Vyriausybės 
sluoksniai mano, kad tokių ga
rantijų Amerika negalės duoti. 
Todėl rusų grąsinimų akivaizdoje 

— Reuterio pranešimu iš Londo
no, apie 21.000 DP per praėjusius 
6 mėnesius įvažiavo į D. Britaniją. 
Iš jų jau beveik 12.500 asmenų 
dirba. (Dena, SD, Nr. 3)

PRANCŪZIJA DP SIŪLO 
PILIETYBES

Tarptautinės pabėgėlių organi
zacijos paruošiamoji komisija iš 
Heidelbergo praneša, kad Prancū
zija išvietintiems asmenims, išgy
venusiems 5 metus Prancūzijoje ir 
dirbusiems tokiomis pat darbo ir 
atlyginimo sąlygomis kaip ir Pran
cūzijos darbininkas, sutinka su
teikti Prancūzijos pilietybę.

Prancūzijos vyriausybė nori gau
ti apie 20.000 žemės ūkio darbinin
kų ir neribotą skaičių apmokytų 
tekstilės ir kitų pramonės šakų 
darbininkų.

Prancūzija pasižada išvietintiems 
asmenims leisti naudotis tomis pat 
teisėmis ir laisvėmis, kaip ir vie
tiniams darbininkams. Šių dar
bininkų teisine ir politine apsauga 
rūpinsis IRO. (NYHT. 47. 9. 12).

jis yra paliktas visai vienas. 
Pranešama, kad min. pirm, su 
Rusijos ambasadorium M. Sadi- 
kov vėl svarstė siūlamas naujas 
sąlygas naftos koncesijas Rusijai.

„...iššauktu nauja kąra“,..
Švenčiant CDU dvejų metų su; 

kaktį, rusų zonos atstovai buvo 
priimti Sovietų Sąjungos Kultū
ros Rūmuose, kur CDU pirminin
kas Jakob Kaiser, kreipdamasis 
į sovietų karinės administracijos 

Kf*r’”'teno U«*»uvių dvejų metų stovyklinio gyvenimo sukakčiai paminėti 
parodos ruošėjai K. Daugėlos nuotr.

politinio skyriaus pirmininką 
pulk. Sergejų Tulpanovą, pakėlė 
taurę ir pasakė, kad būtų gera 
aptarti visus klausimus, dėl kurių 
yra kilę nuomonių skirtumų, ne
pamirštant nė sienų klausimo. 
Tulpanovas piktu tonu atsakė: 
„Rusai yra pasaulinio karo lai
mėtojai. Jie nustatė ir sienas ant 
Oderio. Kas pamėgintų tai pa
liesti, iššauktų naują karą kuris 
reikštų Vokietijos pražūtį“ (NdF, 
47. 9. 12).

UKRAINIEČIŲ PARTIZANAI 
PASIEKĖ VOKIETIJĄ

NZ iš Passau praneša, kad 
1000 ginkluotų antikomunistinių 
ukrainiečių laukiami amerikiečių 
karinės* policijos atvykstant į 
Passau. Jau rugsėjo 12 d. 35 ge
rai ginkluoti ir uniformuoti vyrai, 
kurie pasisakė esą antikomunisti
niai ukrainiečiai, netoli nuo Pas
sau buvo nuginkluoti. Suimtieji 
pareiškė, kad dar 1000 kitų gin
kluotų pabėgėlių iš Lenkijos ir 
Ukrainos seka juos. Pirmieji 35 
buvo šautuvais, kulkosvaidžiais 
ir rankinėmis granatomis gin
kluoti. Jie be jokio pasipriešini
mo buvo nuginkluoti. Jie buvo 
apsirengę sovietiškomis ir len
kiškomis uniformomis. Kai kurie 
iš jų patvirtino esą Benderovič 
dalintų nariai, kurie šiuo metu 
veikia rytų Lenkijoje. Pagal UP 
pranešimą, amerikiečių karinin
kas pasakė, kad šie ukrainiečiai 
internuoti kaip nelegaliai per
žengę sieną. Galutinį sprendimą 
apie juos padarys vėliau. Apie 
ukrainiečius sužinota, kai jie 
užėję i vieną malūną prašė 
m. risto.

Pabaltiečių DP vėliavos pakėlimasskautų Jamboree (Prancūzijoje). 
Trijų Baltijos tautų skautai negalėjo savo tautinių spalvų demon
struoti, todėl turėjo vieną bendrą žalią vėliavą, kurioje buvo įkom

ponuotos tautinės spalvos A. Kurkulio nuotr.

JAV karine pagalba
JAV pagalbos Graikijai misijos 

šefas Dwight P. Grisnald iš Atė
nų praneša, kad JAV nuo rug
sėjo 1 d. graikų kariuomenę ap
rūpina maistu ir tu^ būdu D. Bri
tanijai nuima atsakomybe už 
maždaug 200.000 vyrų aprūpini
mą.

Trijų mėnesių maisto atsargos 
jau sukrautos i sandėlius. Susi
dariusios beveik 28 mil. išlaidos 
bus padengtos iš pagalbos misi
jos fondų.

Iš graikų vyriausybės., nupirktų 

1.850 tonu Amerikos kariuome
nės susidariusiu kariniu reikme
nų pertekliaus 1.400 tonų Iš 
Karlsruhes sandėlių pasiųsta į 
Antwerpeną ir Rotterdamą. iš 
kur bus persiųsta toliau į Grai - 
kiją.

Amerikiečių Viduržemio jūros 
laivyno vadas adm. Berard H. 
Bieri italų laikraščio ..Momento 
Serą“ atstovui pareiškė. kad 
amerikiečių laivyno daliniai ir 
toliau bendradarbiaus su britų 
laivynu ir pasirašius taikos su - 
tartį su Vokietija, pasiliks Vidur
žemio jūroje. (NdF, 47. 9. 12).

Ir Čekijoje neramu
Pramonės ministeris Bohumil 

Lausman pranešė, kad trims če
kų ministerių kabineto nariams 
buvo pasiųsti sprogstamieji pa- 
kietai ir, tik apie juos iš anksto 
sužinojus, buvo išvengta mirties.

Pakietai buvo adresuoti užsie
nio reikalų ministeriui Jan Ma- 
sarykui. min. pirmininko pava
duotojui Peter Ženki ir teisingu
mo ministeriui Prokop Drtina.

Lausman, kalbėdamas Pragos 
socialistų partijos nariams, šių 
pavardžių nenaminėjo, tik prašė 
„ramiai ir šaltai laikytis, nes dar 
kol kas nežinoma, kokia kryp
timi šie vėjai pasuks“.

Oficialaus komunikato dar 
neišleista. Paketai Masarvkui ir 
Drtinai buvo adresuoti į jų įs
taigas, o Ženki gavo tautiniu so
cialistų partijos, kurios pirmi
ninku jis yra, sekretoriate.

Vidaus reikalų ministeris per
spėjo visus kabineto narius ir 
įsakė policiai sekti visą pasta, 
adresuotą žinomiems asmenims.

Dar kol neturima jokių žinių 
apie galimus nusikaltėlius arba 
priežastis, dėl kurių buvo nori
ma šias žmogžudystes įvykdyti, 
bet manoma, kad tai vyksta ry
šium su kylančiu politiniu įkarš
čiu, kurį min. Lausman apibu
dino kaip rimčiausia politinę 
krizę nuo karę pabaigos. (NYHT. 
47. 9. 12).

Nauji dingimai rusu zonoje
Iš Berlyno pranešama apie 

naujus žinomų rusų zonos asme
nų dingimus. „Be pėdsaku“ din
go Jenos vyr. burmistras Hein
rich Mertens, rašytojas ir roma
no „Stalingrad“ autorius Theo
dor Pliver ir Mūhlhauseno bur
mistras Heinrich Stūcker.

Paslaptingi dingimai neapsiri
boja tik Turingija. Iš Meklen
burgo taip pat pranešama apie 
viešame gyvenime žinomų asme
nų dingimą. Iki šio laiko neži
noma apie Meklenburgo Kulto 
Ministerijos mokyklų reikalų re
ferento Mauthey ir Meklenburgo 
teatrų reikalų valstybės patarėjo 
Simon padėtį. Simon yra buvęs 
vokiečių karininkas ir-priklausė 
‘„Laisvosios Vokietijos" Maskvos 
Komitetui.

SPD Berlyne išleido atsišauki
mą, prašydama apie visus po 
karo dingusius pranešti. Viena
me SPD rytų sektoriuje, kuris 
turi tik 200 narių, jau yra gauta 
40 pranešimų.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
VfiL nauja mašinraščio kursų 

LAIDA
Rebdorfe šiomis dienomis buvo pa

baigtas mokyt. Meškausko vedamų 
mašinraščio kursų mokslas. Egzam'nų 
komisija kursus baigusiais pripažino 
23 asmenis, jų tarpe 5 vyrus.

Meškauskas yra vienintelis lietuvių 
bendruomenės Vokietijoje savaran
kiškas mašinraščio mokytojas. Jis čia 
tik tęsia seniai pradėtą savo darbą 
Lietuvoje, Kaune ir jau suspėjo trem
tyje išleisti 4 mašininkių laidas, 
kurių tarpe įgijo cenzą apie 115 lie
tuvių. Prie Mašinraščio kursų visuo
met dar veikia mokyt. Meškausko 
vedami stenografijos kursai. Dabar 
mokyt. Meškauskas yra kviečiamas į 
Manau lietuvių stovyklą vesti mašin- 
iaščio .kursus.

Beveik visi Mašinraščio kursų 3—č!ą 
laidą baigę Ansbache, turi atitinka
mas tarnybas P.C. I.R.O. įstaigose 
Ketvirtosios kursų laidos kai Kurie 
mašininkai(ės) taip pat jau turi tarny
bas.

Mašinraščio kursus yra priimami 
asmens ne mažesnio kaip 4 klasių 
gimnazijos mokslo. Mašinraščio moks
las trunka ajaie 6 mėnesius. J. Gaidys

Rebdorfas. — Rugsėjo 6 dieną, sto
vyklų susijungimo proga. Reddorfe 
įvyko rinkimai | vietos L. T. B. Apy
linkės ir Rebdorfo Stovyklos bendrą 
Komitetą. Išrinkti | Apylinkės ir Sto
vyklos Komitetą: K. Eidukonls, Ant. 
Olšauskas, VI. Kulpavičius, Junz. Lau
kaitis, Jur. Juodis, Sim. Rudzys ir 
Zig. Šlepetys.

Pažymėtina, kad Ant. Olšauskas 
yra išrinktas 6 kartą. Sim. Rudzys 
4 kartą. VI. Kulpavičius 4 kartą ir 
Košt. Eidukonis (pirmininkas) 2 kartu.

J. Gaidys

Hanau lietuvių stovykloje š m. rug
sėjo mėn. 7 dieną lankėsi JAV laik
raščio „WASHINGTON POST“ leidė
jas ir vyr. redaktorius Eug. MEYER. 
J| lydėjo jo bendradarbis žurnalistas 
reporteris Alfred TUINDLY, Hq Eu- 
com brigados generolas Tomas Har
rold, P. C. IRO direktorius ir kiti 
aukšti pareigūnai.

Svečiai susipažino su DP amatų ap
mokymo dirbtuvėmis, aplankė dali J. 
Kaminsko ir_Pr. Drasučio dailės pa
roda ir apžiūrėjo gyvenamuosius bu
tus.

DP gyvenimu ir problemomis ypač 
dideli susidomėjimą rodė ..Washing

ton Post" vyriausias redaktorius Eu
gene Meyer ir išvykdamas stovyklos 
vadovui prf. dar. A. Gyliui paliko 
savo adresą ir prašė atsiųsti DP gy
venimą liečiančios medžiagos.
Ta proga svečiams buvo {teikta apie 

Lietuvą ir tremtinius informacinės 
medžiagos, šio Įžymaus laikr-š*!n lei
dėjo ir redaktoriaus apsilankymas 
tremtinių tarpe Jr užmezp mas rvšių 
gali žymiai prisidėti prie DP proble

mos sprendimo pagreitinimo, nes 
„Washington Post“ laikraščio straips
niai dažnai yra komentuojami JAV 
radio ir tuo formuojama amerikie
čių viešoji opinija.

Jurgis Vargunas.
I

Ponią Katariną Grajauskienę, 
ponią Aldoną Grajauskaitę 
— Aleksandriškienę, pane
les Oną ir Virginiją Gra- 
įauskaites ir poną Grajauską 
liūdesio valandoje, ’ mirus 
mylimam vyrui ir tėveliui

A. A. PIJUI GRAJAUSKUI 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Reųtlingeno ir TUbingeno 
Ateitininkai Sendraugiai

Mūsų mielą bendradarbę 
p. GRAJAUSKIENĘ liūdesio ‘ 
valandoje, jos mylimam vy
rui mirus, nuoširdžiai užjau
čia

Katalikių Organizicijų 
Sąjunga

Mūsų mielą sesę VIR
GINIJĄ GRAJAUSKAITĘ, 
mylimam tėveliui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiam

TUbingeno Studentės 
Ateitininkės

Gilaus liūdėsio valandoje 
p. GRAJAUSKIENEI ir se
sėms VIRGINIJAI ir ONAI, 
mylimam vyrui ir tėveliui 
mirus, širdingiausią užuo
jautą reiškia

TUbingeno Stud. At-kų 
Draugovė

9
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vių internacionalas Arens, iki šiol bu-_ 
vęs tremtinių tarpe Vokietijoje, per
sikraustė į Paryžių ir (rašytas i Ra
cing vienuolikę gyniku. Kitas latvių 
internacionalas, Vanags, praeitą se
zoną žaidė Strasbourge, o šiemet star
tuos už į antrą lygą smukusį Havre 
klubą puoliku. Kitas musų pažįsta
mas, austras Wita vokiečių laikais 
žaidęs Kaune, , pernai žaidė Havre, o 
šiemet perėjo į antros lygos Rouen.

Kai kurie prancūzų klubai užanga
žavo keletą rinktinių užsienio futbo
lininkų. Cannes sugriebė keturius 
škotus (Blane, Hutton, Airlie, ~Mac

Pabaltiečių krepšinio žaidynės Bay- 
reuthe

Rugpiūčio 29, 30 ir 31 d.' d. mažutė 
Bayreutho lietuvių kolonija suruošė 
didžiules krepšinio žaidynes, kurių 
tikslas buvo paminėti Letuvos, nenu
galėto Europos Krepšinio Meisterio, 
10 metų sukaktį. Šių žaidynių globė
jas buvo PCIRO Area Team 1044 di
rektorius Mr. C. E. Wheeler

Žaidynių atidarymas įvyko rugpiu- 
čio 29 d. 14 vai. Ekipos išbėga: Bay
reuth „Kily“, Dillingeno „Sakalas“, 
Hanau „Perkūnas“ Hersbruck latvių 
YMCA, Kassello „Lituanica", Kemp
teno GSK. Scheinfeldo „Kovas“, 
Schweinfurto „Garsas", WUrzburgo 
latvių YMCA. Wūrzburgo „Vytis“. 
Parade ir atidaryme nedalyvavo Gčt- 
tingeno YMCA. Krepšinio komiteto 
pirm. p. Kučys per mikrofoną iškvie
čia taip pat parade dalyvvauti ir mū
sų. senuosius internacionalus Andriu
lį I, Kepalą, Norkų I ir Norkų II, 
kaip žaidėjus, kurie dalyvavo Euro
pos krepšinio pirmenybėse Rygoje 
arba Kaune. Žaidynėms atidaryti 
kviečiamas PCIRO direktorius C. E. 
Wheeler, kuris savo trumpoje kalbo
je pasveikina visas komandas, linkė
damas joms sėkmės. Greta komandų 
išsirikiavusius savuosius internacio- 
lus sveikina Bayreutho LTB apylin
kės k-to pirm. K. Martlnkus, įteik
damas jiems kuklias dovanėles. Tau
tos himnu oficialioji žaidynių dalis 
buvo baigta. Tris dienas truko .įtemp
tos kovos. Buvo žaidžiama dviejų mi
nusų sistema. Dėl vietos stokos lai
kraštyje, apsiribosime tik kaip gali
ma trumpiau paminėdami kai kurias 
komandas.

Šių žaidynių nugalėtoju, kaip ir bu
vo galima tikėtis, tapo Scheinfeldo 
„Kovas“, finale sukirtęs Kempteno 
GSK. Eilėje rungtyi u .K 
kartą užakcentavo faktą, kad šiuo 
metu lietuvių krepšinyje yra iškili
ausias vienetas. Komandos stlprybė- 
sparta, susižaidimas, lupestingas den
gimas. Kas buvo neįprasta anksty
vesnėse rungtynėse, tai. šiose žaidy
nėse koviečiai šlubavo mėtymuose. 
Ne visados iš gerų ir užtikr ų pa
dėčių kamuolys pasiekdavo tiklsą.

Protarpiais išrūdydavo. lyg tai 
mėginama atsisakyti spartos ir tuo 
metu koviečių žaidimas nedarydavo 
didelio efekto. Ne visiškai „gera die
na“ šį kartą buvo Gružauskui, pasi
žymėjusiam pavojingais metimais 
ankstesnėse žaidynėse. Lauraitis su 
Gailium taip pat nebuvo „laimingie
ji“. Bene geriausią įspūdį iš koviečių 
šį kartą paliko Grybauskas, kuris sa
vo žaibiškais z gzaga-s įv- d vo 
priešininkams daug baimės. Nors ir 
nepaprastai rūpestingai dengiamas, 
vis dėlto užkaldavo šį tą „Kovo“ 
naudai. Birutis pasirodė greitas ir ge
ras Grybausko ir Gružausko partne
ris ir, reikalui esant, savo taiklia 
ranka ir puikiu stiliumi taisydavo 
padėtį. Be to Biručiu! patartina at
kreipti dėmesį į pasuotes. Protarpiais, 
kada koviečiai milžiniška sparta eida
vo su kamuoliu per aikštę, būdavo 
tikrai neeilinio krešinio žaidimo 
įspūdis.

Antrasis žaidynių finalistas yra 
Kempteno GSK. Šiose žaidynėse GSK 
iš pradžių nebuvo išėjęs geriausiam 
sąstate. Todėl buvo jaučiamas nešu- 
sižaidimas. Pirmose rungtynėse ko
mandai dirigavo Andriulis III. Pasku
tinėse trejose rungtynėse GSK talki
ninkavo broliai Norkai. Komandos 
eilėse trūko Svent’cko iįRpe v čiaus. 
Brolių Norkų atėjimas visiškai pa
keitė komandos veidą, ir tai buvo 
lemiamas faktorius, dėl kurio GSK

Viktoras Simaitis. VYTURĖLIAI 
LAUKUOS, iliustravo P. Osmlolskis. 
leidinys sukrautas ir gaunamas LTB 
WUrtterrtJergo Apygardos komitete, 
spaudos skyrius j, (14b) Tūbingen, Karl- 
str. 11, Kaina RM. 5.

Šventoji istorija, NAUJASIS ĮSTA
TYMAS, 95 psl. Sv. Sosto Delegatū- 
ros leidinys Nr. 5, Kaina RM. 12.— 
įrišta.

GAIRES Nr. 2. 1947 m. birželio-lie
pos mėn., 28 psL

„AIDAI“ mėnesinis kultūros žur- 
______ ,_____ _ ________ _____ _ ____ nalas, Nr. 5, turiny: Z. U., Didžiojoj 
Larren), Nancy džiaugiasi islandų in- kryžkelėje, Faustas Kirša, Amžinieji 
ternacionalu Gudmundson, kuris pra- akmenys (eilėraščiai), Pr. Skardžius, 
eitais metais startavo Arsenalo vie- Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo 
nuolikėje puoliku. Stade Francais lietuvių bendrinės kalbos istorijoje, 
sustiprino savo sudėtį danais Soeren- Jurgis Jankus, Namukas (novelė) M. 
sen ir Hansen ir dar tikisi susilaukti scherer. Petras Klaulėnas, Vl.Prosčiū- 
tikusios Europos rinktinės (prie D. naitė, Prof. Vizgirda (drama). Ant. 
Britan j3) puoliku Green (Švedija). Vaičiulaitis. Namų kibirkštis. Titna- 
Marseille žais anglas Martin, čekas gas (eil} Dr y, viliamas, Technikos 

amžius ir didžiųjų valstybių jėgų re
zervai. .Taip pat p.ati apzvaigine aaus.

OW'.UOUA uu *.»**». ** DARBAS IR AMATAI, Nr. 1, 1947
Tichy. Tichy Čekoslovakijoj buvo lai- m- rugsėjo mėn., spausdinta rotato- 
komas antruoju puoliku. Tuo būdų į rium, 20 psl. Turiny. Darbo ir amatų 
prancūzų futbolo klubus įlieta daug ženkle, Profesinių Sąjungų reikšmė 
užsienietiško kraujo. Atskiri klubai valstybėje, LT Amat. ir Darb. prof, 
pirmenybėms yra sudarę didelius žai- S-gos įstatai, Amatininkams ir darbi- 
dikų kadrus. Pavyzdžiui, Marseille ninkams organizuojantis, LTB suau- 
pirmojoj komandoj užregistruoti 27 gūsių švietimo institutas Wdrzburge, 
futbolininkai (3 vartininkai, 5 gynikai, Darbas, amatai ir profesinės sąjun- 
4 saugai, 15 puolikų). gos Anglijoje, Amatininkų ir darbi-

Pirmoj Prancūzijos lygoj šiemet ninku pasaulyje ir t. t.
žaidžia 18 vienuolikių: meisteris Rou
baix, taurės laimėtojas Lille, Cannes, 
Marceille, Metz, Montpellier, Ales, 
Nancy, Racing Paris, Red Star, Ren
nes, Stade Francais, St. Etienne, Sete, 
Sochaux, Strasbourg, Toulouse, Reims, 
Antrojoj lygoj dalyvauja 20 vienuo
likių. Ck.

moterims Miliukštytė (Kaunas) — 4,87 
m.; rutulys mergaitėms Svalbonaltė 
mergaitėms (Kaunas) — 86,8 sek., mo
terims (Kaunas) — 55,3 sek. ir jau
niams (Kaunas) — 49,4 sek.

Rugpiūčio 1 d. Vilniuje įvykusios 
futbolo rungtynės tarp „Dinamo“ ir 
Leningrado Sudostroitel baigėsi vil- 
(Biržai) — 8,20 m.; estafete 4X100 m. 
niečių laimėjimu pasekme 3:1. Įvar
čiai : — Kučinsko (2) ir 1 Eismanto. 

. Labai gerai šiose rungtynėse sužaidė 
vartininkas Stelmokas.

Augsburgo sporto žinios 
Rugsėjo 13 ir 14 d. d. Augsburge 

. įvyko tarpmiestines Dillin’enas — 
Augsb. jaunių krepšinio, tinklinio ir 
stalo teniso rungtynės. Pirmąją die
ną svečiai žaidė prieš vietos lietuvių 
gimnaziją ir pralaimėjo krepšinį 21:14, 
stalo tenisą 7:2. tačiau atsirevenšavo 
tinklinyje laimėdami 2:0.

Sekmadienį dillingeniečiai kovojo 
pręš Augsburgo estų gimnazijos rink
tinę ir visuose trijuose frontuose pra
laimėjo jiems: krepšinį 38:20, stalo te
nisą 2:1 ir tinklinį 2:0. *

— Rugsėjo 6 d. Erlangene įvyko 
Bavarijos jaunių stalo teniso tu^v- 
ras, kuriame dalyvavo augsburgiškis 
.etuvis Sirjatav’čius ITT. kuris v ne- 

te lamėjo 3 vietą, o dvejetą, žaisda
mas su latviu iškovojo 2 vietą.

— Spalių mėn. 16. 17 ir 18 d. d. 
Augsburge Įvyksta didelis stalo teni
so turyras. kuriame dalyvaus 12 ge
riausių visų triių zonų l’etuv-sti «aio 
tenisistai. Spalių mėn. 19 d. (sekma
dieni) pirmieji šeši turnyro nugalė
tojai susitiks su 1947 metų Vokietijos 
meisteriu Mūncheno MTV komanda, 
kuriai Lietuvių Adakeminis Sporto 
Klubas vieną syk yra pralaimėjęs 5:4 
ir ta pačia pasekme laimėjęs.

— Spalių 17, 18 ir 19 d. d. Augsbur
ge ivyksta Pabaltijo tautu futbolo 
turnyras. Kbr.
Lietuviai lengvaatlečiai susitinka su 

Oberbayern rinktine
Po lietuvių lengvosios atletikos pir- 

menybų Rosenheime. vokiečiu Ober
bayern sporto apygarda pasiūlė su
ruošti lengvosios atletikos varžybas 
tarp vokiečių ir lietuvių rinktinių. 
Dėl šių varžybų principiškai jau su
sitarta. Varžybos numatomos spalio 
mėn. pirmą savaitę.

Varžybose lietuvių tautines spalvas 
gins pajėgiausi mūsų lengvavatlečiai 
tremtyje.

Visiems lengvaatlečiams įtrauktiems 
į rinktinę atskirai bus pranešta sut
rinkimo vieta ir laikas. A. V.

Hanau. Rugpiūčio. mėn. 30—31 d. d. 
Hanau, pajėgiausiųjų stalo tenisinin
kų turnyre, vietoje numatytų vienuo
likos, dalyvavo šeši stalo tenisinin- 

, kai, kurie vietomis pasidalino sekan- 
čai: 

; 1. Meilus 
i 2. Adomavičius 3 

3. Zdanavičius 3
■ 4. Januškis 3
■ 5. Zeglys 1
• 6. Ignatavičius 1 „ „ „

w Mūnchenas. Nors ir susilpnintomis
dove moterims — Puzinauskienė. Su- . jėgomis, -Mūncheno lietuvių sporto 

klubo „Aušra“ krepšininkai seka buv. 
„Gintaro“ pėdomis skindami per
gales savųjų ir vokiečių sportininkų 
tarpe.

Vykstančiose Mūncheno Apygardos 
Lietuvių Krepšinio pirmenybėse Mūn
cheno „Aušra“ nugalėjusi — Augs
burgo „Dainava“ — 23—15; Land- 
šchuto „Vytį“ 3f—22; Memingeno 
„Mintį“ — 36—31; ir Traunsteino lie
tuvių sporto klubą — 65—19; su 8 
taškais pirmauja pirmenybių lente
lėje.

24. 8. 47 įvykusiame Mūncheno vo
kiečių krepšinio turnyre, kuriame 
dalyvavo ir Landschuto ir Augsbur
go krepšinio ekipos. „Aušra“ laimė
jo 1 — mą vietą, nugalėjusi TV Jahn 
— 33—12; Mūncheno latvių — 26—18; 
Augsburgo „Victoria“ — 33—12; ir 
Mū. Ost — 27—17. Rezultatai būtų 
daug d’dp’ni. bet dėl trumpu kėlin‘ų 
(buvo žaidžiama tik po 10 min. kė
linys) aušrlečial negalėjo pasireikšti 
visame savo lygyje.

Iš viso turėta 24 rungtynės, iš kurių 
18—laimėta ir 6—sios pralaimėtos. 
Krepšių santykis 1011:634 „Aušros“ 
naudai. Komandai sėkmingai vado
vauja J. Bandžius ir A. Danųgas. V.L-

Rugpiūčio 31 d. Mūnchene įvyko SS 
kareivinių stovyklos šių metų lengv. 
atletikos pirmenybės. Beveik viską- 
laimėjo A. Kerniaus rūpestingai 
paruošti jauniai ir mergaitės. Pen
kiolikametis K. Danilevičius 100 m 
prabėgo per 12,0 antruoju R. Dagys 
12,2 sek. Tai yra geriausios šių metų 
jaunių 100 m bėgimo pasekmės. Dar 
pažymėtina Aldopa Budininkaitė, 
pasiekusi geriausią šių metų moterų 
pasekmę šuolyje į tolį — 4,64 m. Ji 
laimėjo taip pat pirmas vietas šuo
lyje į aukštį — 1,25 ir rutulio stū
mime, SU 8,67 m. ou**a<*o. -

Rugsėjo 6 ir 7 dienomis Kolber- Antanas Vosylius, gyv. Sao Paulo, 
moor’e, netoli Rosenhėimo, įvyko Brazilija, Rua Ezeųuiel Romos. 265, 
Vokiečių Pietų — Rytų Bavarijos L. ieško Sofijos Kuzminskienės-Zyčku- 
A. .Pirmenybės, Rosenheimo „Gran- tės su vyru ir sūnumi Vaidučiu.
d’e«=“ „lensvaatiečiai laimėto 5 mei- B. Ciklonas, gyv. Kreuzwald, Rue 
sterių titulus. Mergaičių jaunių gru- de Strasbourg 6 d.. Moselle, France, 
pėje šių metų lietuvių pirmenybėse ieško lietuvių, dirbusių statybinių

Paransevičius ir aukštasis Bagdonas, 
nors pastarasis savo ūgį turėtų kar
tais ir geriau panaudoti. Supronas ir 
Kalvaitis sudaro gana gerų gynikų 
įspųdį. Tik perdavimas kamuolio puo
likams turėtų būti staigesnis ir daug 
greitesnis.

Kasselio Lituanica šiose žaidynėse 
pasirodė gana blankiai. Iš pradžių bu
vo tikimasi, kad komanda, kuri L 
klasės pirmenybėse yra laimėjusi 
trečiąją vietą, ryžtingai ir atitinkamai 
kovos šiose žaidynėse. Deja, taip ne
buvo. Pralaimėjusi pirmose rungty
nėse prieš stiprius Wūrzburgo latvius, 
komanda prarado pasitikėjimą ir ryž
tingumą. Visų pirma komandai trūks
ta susižaidimo.

Likusios komandos nedarė reikiamo 
įspūdžio ir jų pajėgumas išryškės tik 
ateityje. -m-s-
Kempteniečiai sportininkai susibūrė į 

sporto klubą „Margis“ 
„Šarūnas“ ir GSK. užvertė savo 

gyvenimo lapus
Kaip jau visiems Žinoma, iki šiol 

Kemptene veikė du sporto klubai: 
„Šarūnas“ ir GSK. bet jie nekulti
vavo visų sporto šakų, o daugiausia 
buvo pasinešę krepšiniui. Paskutiniu 
metu šarūniečiai išsisklaidė, — GSK 
gi irgi susvyravus buvo, nors pasku
tiniu metu Bayreuth'o Žaidynėse jau 
buvo pasirodžiusi. Spaudoj jau buvo 
iškelta, tos pačios nuomonės buvo ir 
kempteniečiai lietuviai bei vietos 
komitetas, kad tiems abiems klubams 
reikia susijungti į vieną ir vėl su
daryti stiprų vienetą, kuris galėtų 
tinkamai atstovauti sporto srityje 
Kempteno lietuvių kolonijai ir gar
sinti lietuvių vardą svetimtaučių 
tarpe, kaip kad darė savo gyvavimo 
dienomis „Šarūnas“. Iniciatyvos tam 
ėmėsi vietos komiteto narys švietimo 
ir kultūros reikalams Leonas Prač- 
kaila. Jis rugsėjo mėn. 7 d. sušaukė 
visus kempteniečius sportininkus bei 
sporto bičiulius aptarimui Kempteno 
lietuvių kolonijos sportinio gyvenimo 
bei naujo klubo steigimo reikalu. 
Visi sportininkai, priėjo išvados, kad 
tokia padėtis ilgiau tęstis nebegali, 
tuč tuojau- reikia steigti naują klubą, 
kuris .apimtų visas sporto šakas ir 
suburtų visus sportininkus. Čia pat 
parenkamas naujai steigiamam klubui 
ir vardas — „Margis". Išrenkama klu
bo valdyba: J. Šileikis, Z. Puzinaus- 
kas ir L. Pračkaila. Be to; išrenka
mi ir sporto vadovai vyrams ir mo
terims. Sporto vadovu vyrams iš
renkamas Al. Osteika. o sporto va-

likusios Europos rinktinės (pi 
Britanija) puoliku Green (Sv_____
Marseille žais anglas Martin, čekas 
Vratil ir vengras Nagy. Meisteris 
Roubaix pasitenkino bulgaru Anto
nov. Naujai į pirmąją lygą iškopęs 
Sochaux įsigijo du čekus: Sikora ir 
Tichy. Tichy C<...........................................

SKELBIMAI
Šveicarų leidyklos „Editions 
rts et Sciences“ (Bern— 

Baden-Baden) liuksusiniu leidiniu 
rugsėjo mėn. - vidury pasirodys (bai
giama spausdinti)

Aleksio Rannito
____________________ ____ ______ V. K. JONYNO MONOGRAFIJA 

no. Persėsti į Garmisch - Partenku- - Knyga, 100 psl., formatas 22 X32 cm., 
chen traukinį ir važiuoti iki Murnau spausdinama giliaspaudb dviem spal- 
(viena stotis prieš Garmisch-Parten- vom ant specialaus popieriaus (be 
kirchen). Čia vėl persėsti į traukinį, medienos priemaišų). Turiny: įžanga 
važiuojantį Oberammergau kryptimi lietuvių, prancūzų, anglų, vokiečių 
ir išlikti Grafaschenau. -_________ kalbomis ir 44 medžio ra*z*niai beve*<»

Kursantai renkasi į stovyklą š. m. i§imtinr> originalaus didžio. Knygos 
rugsėjo 22 d. .... . kaina: 25’ Rm. Be to iš monografijos

Neužmiršti pasiimti: asmens ir numeruotų, specialiai įrištų ir daili- 
mokslo baigimo dokumentų, sporto, ninko pasirašytų egzempliorių, su 
tualeto, raš. reikmenų, antklodės ir viena originaline medžio graviūra ant 
iš maisto (stovykloje) išregistravimo japoniško popieriaus, yra rezervuota 
pažymėjimą. . apie 100 egz. šios knygos kaina 100

Kandidatai iki rugsėjo mėn 20 d. Rm Norintieji šį leidinį įsigyti pri- 
negavę neigiamo atsakymo, laikomi SiunCia asmenine perlaida nurodytą 
į kursus priimtais. sumą Rm. šiuo adresu: Aleksis Ran-

Mūncheno sporto apygarda, nit, (17b) Freiburg im Breisgau, 
Landsknechtstraūe 16.

Vykstantiems | Mūncheno sporto 
apygardos ruošiamus kursus 

Vykstama traukiniais: iki Mūnche-

4 taškai setų sant. 14:9 
10:11

sirinkimas žymesniems sportininkams 
paveda sušaukti savaitės bėgyje 
atskirų sekcijų susirinkimus ir iš
sirinkti jų vadovus. Nutariama su
daryti iš sporto bičiulių tarpo Klubo 
Tarybą ir Klubo Garbės Teismą. 
Kviečiamas klubui dvasios vadovas ir 
gydytojas. Sėkmės Kempteno mar- 
giečiams!

Atrodo, kad susidarys gana pajėgus 
sporto klubas visose sporto šakose. 
Nors Mackevičius. Dul’ūnas. Bag
donas išvažiuoja (Kanadon) bet yra 
dar pakankamai puikių likę, kurie 
gali sudaryti krepš’n’o komandą, 
prilygstančią buv. „Šarūnui“. Nor
kus I. Norkus II. Puzinauskas, Var- 
kala, Andrulis II, Andrulis III. Sven- 
tickas — tai mūsų šaunieji krepšinin
kai, kurie kūlė per dvieius savo k’u- 
bų gyvavimo metus visus be jokio 
pasigailėjimo ir, garsino mū*ų bran
gios tėvynės vardą svetimtaučių ir 
amerikiečių karių tarpe. Tiesa, teko 
viena ausimi truputį išgirsti, kad pas 
juos esą tam tiki*o nesutarimo. Mario 

wnusmaa u.:. kuto nuomone. visa tai reiktų atidėti t
tėjo Į finalą, prieS tai dramatiškoje Sali ,lr t d*?’’:,- 
kovoje sukirtus! WUrzburgo latvių "’enknielrlu nesutarti Tte.kia tikėtis. 
YMCA ir Dillingeno „Sakalą“. GSK 
yra gana gerai pasiruošusi techniškai. 
Gynimosi sistema yra pusiau zoninis, 
pusiau asmeniškas dengimas. Koman
dai trūksta susižaidimo ir mėtymų.

Dillingeno „Sakalas“ — tai koman
da, kuri turėto laimingą ranką bur- . *♦ , . - ... . , _______ >
tams traukti. Šiose žaidynėse jai teko į“ vlsoJ ’ ,.pavasar'
trečia vieta h"vn ’’’’’’darinei ir futbolo komanda.

Laimėjusi pries Gottingeno YMCA 
23:17 (10:5) ir prieš „Perkūną“ 39:35 
(14:19), o pralaimėjusi prieš „Kovą“, 

’ pateko į pusfinalį, kuriame pralaimė
jo Kempteniečiams. „Sakalas- šiose 
žaidynėse, po ilgesnės pertraukos, už
sirekomendavo kaip vienetas, kurio 
geras pajėgumas yra ateities reikalas. 
Komandos pliusas yra visų žaidikų 
nemažas ūgis ir fiziškas pajėgumas. 
Mėtymuose kiek išsiskyrė Brinkma- 
nas.

menkniekių nesutarti. Peikia tikėtis.

darbo ir eis savo pirmtakunų — “Ša
rūno“ ir GSK nėdomis — tinkamai 
atstovaus Kempteno lietuviu kolon’iai 
ir vėl ..doros“ savo priešininkus vie
ną po kito. Yra čia tain nat ir pui-

btivo suo1dar’usi ir futbolo komanda, 
kuri ga’ėtu Įgauti gera forma ir at
siekti puik'ų rezultatų, iei tik tru
puti oadirbėtu. K’eV- atrodo, vietos 
komitetas ir lietuviškoti v’suomenė 
pasirišus*. 1ų dacha remi', ir tiems 
kiek galėdami nad*ti.— n^tiems sporti
ninkams belieka tik d*rbti ir patei
sinti visų dedamas j juos v’ltis

Iš užsienio sporto
— Cekas Zat'opek Brno mieste 3000

m. prabėgo per 8.08,8 sek. (naujas Če
koslovakijos rekordas). Visais laikais 
geriausių 2000 m.* bėgikų lentelė da
bar taip atrodo: 1. Haegg (Švedija) 
8.01,2 (1942 m.), 2.-4. Reiff (Belgija), 
Slijkhuis (Olandija) ir Zatopek 1947 v1n1nlcl. _ 
m.), 5. Kalame (Švedija) 8.09,0 (1940 ™unKų s 
m.), 6. Hellstraem (Švedija) 8.10,4
(1941), 7-ą. Heino (Suomija) ir Ahl- 
den (Švedija) po 8.10,8 (1946 ir 1947 
m.), 9. A. Andersson (Švedija) 8.11,4 
(1941 m.), 10. Hockert (Suomija) 8.14,3 
(1936 m.).

— Sovietų Sąjungos futbolo vienuo
likė Torpedo (Maskva) viešėjo Ven
grijoj ir laimėjo prieš Vasas 4—2. 
Vasas Vengrijos pirmenybėse buvo 
užėmusi antrą vietą.

— Taip vadinamas W’”htmann-Cup 
teniso varžybas tarp JAV ir D. Bri
tanijos tenisininkių šiemet laimėjo 
amerikietės 7—0. Ąr.gl™.: 
laimėti nė vieno susitikimo. Rungty
nės vyko Forest Hill (JAV).

MOŠŲ DŽIOVININKŲ REIKALU
Pranešama visuomenės žiniai, gi 

ypatingai kreipiamas pp. gydytojų, 
dėmesis, kad IRO išlaikomose ir Na
tional Catholic- Welfare Conference 
šelpiamose ir administruojamose džio
vininkų senatorijose Bietigheime —1 

Gross-Sachsenheime • ir 
Freudental’yje — vyrams, Vaihingene 
— vaikams yra susidarusios palankios 
sąlygos gydymuisi. Pastaruoju metu 
šiose senatoriiose pradėjo dirbti lie
tuviai gydytojai; lietuviai Įeina ir į 
administraciją bei į slaugytojų kadrą. 
Čia taip pat dirba lietuvis kunigas. 
Ligoniai gauna paprastai nemokamą 
išlaikymą, kurio kaloringumas siekia 
daugiau kaip 3000 vienetų.

Ponai Gydytojai prašomi TBC ser
gančius nacijentus kreipti į šias sena- 

ikiu šiemet laimeio toriias- čta S1 bus stengiamasi į pa- 
). Anglėms nepavyko {Hg^188 vietas‘ priimti mūsiSklus 

Informacijos reikalu prašoma kreip
tis šiuo adresu: Kun. Juozas DA- 
KINEVICIUS, TB Hospital, Bietig- 
heim/Enz.Atsiusta paminėti

‘ August Pensą. Augsburg-Hochfeld,
Stepas Zobarskas, BROLIŲ IEŠKO- von Richthofenstr. 12-6 parduoda pa- 

TOJA, 47 psl., -------- - — «-
molskio, išleido 
Kaina RM. 5.

iliustracijos P. Os- što ženklų albumų: 26 x 19 cm. ir 
„Patria“, 1947 metai. 19 x 14 cm. Užsakymus prašome at

siųsti vokiečių kalba.

Paieškojimai
Natalija Bartaševičiutė - šantarier*, 

gyv. Mūhldorf a. Inn, Eichfeld, ieš
ko Justo Juškos ir Tvardausko Eu
genijaus iš Zarasų apsk.

Puidokas Antanas, Maurage, 51 rue 
Centrale, Belgija, ieško brolio Puido
ko Zigmanto, vargonininko, paskt. 
laiku gyv. Austrijoje.

Kazimiera Dijokaitė-Montvydienė 
(Charkotte Montvvid). gyv. 4015 W 21 
Str. Chicago 23, Ill., USA., ieško gi
minaičio Stasio Beniušio, gim. Žaga
rės mieste, Jono ir Antaninos Sliau- 
terytės sūnaus.

gyv.

Lietuvos lengvosios atletikos 
pirmenybės

Rueo’ūčio 1 d. Kaune buvo praves-
WUrzburgo latvių YMCA tai vienas tos L’etuvos lengvosios atletikos pir- 

iš pajėgiausių latvivų vienetų, sugti- menvbės. kuriose dalyvavo Vilniaus, a“printas žaidėjais iš Hanau ir Darm- Kauno. Klainėdos. šauliu Pw^Wio, pasižymėjusi D. Točilauškaitė laimė- ^dežiagų treste Mačioko. Z Tollu- 
štadto. Komandos stiprybė yra zonl- Ukmergės Biržų ir Utenos snortinin- ‘ '“'° m ,n* Eidukevičiaus. Rimkaus, tam.
nls dengimas (nors dažnai būdavo pa- kai Mūsų skaitvtoiams galime pa
naudotas ir asmeninis dengimas) ir tiekti ik nirmosins d’ends pasekmes, 
žaidikų aukštas ūgis, šiose žaidynėse Atsiekta du nauji Lietuvos rekordą:: 
pralaimėjusi „Kovui“ ir GSK iš žai- Br’edvtė (Kaunasi rutulio stūmime — 
dynių iškrito, turėdama pasitenkinti 12.14 m. ir vyrų 400 m. su kliūtim Ar- 
ketvfrtąja vieta. lauskas (gaunasi — 59.2 sek. Teehniš-

Hanau „Perkūnas" drąsiai galima kos pirmosios dienos pirmenybių na- 
pavadinti v’e kėlinio kom ’ d i, sėkmės yra š’os: 100 m. mergaitė'ms- 
nes kiek pirmąjį kėlinį puikiai suko- Davidova (Vilnius) — 134 sek. jau- 
vodavo, tiek antrame kė i”v*~ usi- niariis-Garau«kas (Klaipėdai — 11,7 
leisdavo ir dažniausiai jį pralaimėda- sek.; moterims-Pariokaitė (Kaunas) — 
vo. Komandos silpnybė tai kai kurių 13.5 sek. ir vyrams Jeremč'ukas (Kau- 
žaidikų atsisakymas arba nepajėgu- nas) — 11,3 sek. 800 m. — Paulauskas 
mas reikiamu momentu grįžti prie (Kaunas) — 2:01.2 min.; Rutulvs vy- 
savo krepš o padėti gyriikam- S •> p rams-Zemaitis (Kaunas) — 13.08 m.; 

komanda pasižymi gana neblogomis šuolis į aukšti jauniams-Miežvs (Siau- 
pasuotėmis ir kamuolio valdymu, liai) — 1,55 m.; 5000 m Jekelaitis 

Priešininkui daug pavojų sudarydavo (Kaunas) — 16:17,2 min.; šuolis į tolį

žienę. ūkininkę iš Pervazninkų km., 
Kudulių vis., Sakių aps. Jie. patys 
arba žinantieji Gegužių šeimos gyv. 
vietą arba jų likimą prašomi praneš
ti: V. Klapatauskui, Augsburg-Hoch- 
feld, Leypoldstr. 3

Vaičikauskai Tadas, Povilas, Fran- 
ciškus (Pranas) ir Vaicikauskaitės 
Monika ir Magdalena — vaikai Bar
boros ir Viktoro Valcikauskų iš Kre
tingos apskr. Kartenos valsč.. Saku
čių Kaimo yra ieškomi jų brolio Jo
seph Vaicik, U.S.A. Chicago.

Ieškomieji ar ką nors žinantieji apie 
juos prašomi pranešti V. Gedvilui. 
Augsburg, D.P. Camp Hochfeld, Wel
fare Officer.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io, IEŠKO 

SEKANČIUS ASMENIS: 
______________ ______ , 65 metų, iš

Sintautų, 1944 m. buvo Vokietijoj; 
VAITKEVIČIUS Karolis, 36 metų, bu

vo Rytprūsiuose;

in šunli į toli, su im m ‘r rutu'io šio, inž. Eidukevičiaus, Rimkaus, tarn. VAITIEKAITIS Juozas, 
stūmimą, su 7,46 m. Mergaičių jaunu- Žemės Ūkio Rūmuose ir V. Micevi- —-**-*-- —* — •  
čių klasėje E. Sikšniūtė laimėjo 50 m čiaus.
su 7.2 sek., i tolį, su 4.36 m. Moterų Vaclovas Spirgevičius, gyv. Calle ________ _
kla^ėie R .Tasiūnaifė išnlėš* oerf’a’ę Francisco, Medina Nr. 1466, Monte- VAITKEVIČIENE — VAITKUTE Sa- 
rutulio stūmime pasiekusį 9,39 m. Bė- video B. O. del Uruguaj, ieško tėvo 
girnų bei šuolių pasekmėms pakenkė^ Stepono Spirgevičiaus, pamotės Mor- 
minkšti naujo stadiono takai. ” *x*

gyv.

Užsienio futbolininkai
i Prancūzija

Besiruošdami pirmenybėms, 
tfhlkw profesionalų fu*bnlo 
užangažavo gana daug žaidikų _ 
slėnio. Mus domina faktas, kad lat-

lomėja, 34 metų, iš Kretingos 1944 
__ ____  -«-—«»________. «-____________ m. deportuota nežinomon vieton; 
tos Spirgevičienės. sesers Marijos VAITKEVIČIENE Ida, 24 metų, buvo 
Štendelienės ir jos vyro. Taip pat Lauenburg, Pomem;
jų vaikų Algirdo ir Vytauto, Stende- VALAITIS Juozas, 34. metų, buvo 
lių ir kitų giminių bei pažįstamų. Dresden’e;

Uraguajaus lietuvis J. M. Miklovis- VIRKAVAITE Margareta, metų, ran- 
Daukšys. klimo žemaitis iš Juškaičių dasi kurioj nors pabaltieūių štovy- 
val., ieško savo brolių bei pažįstamų. kloję; 
Jo adresas: Asociacion Cultural Uru- VIRŠILAS Kazys, 45 metų;

Pran- guay-Lltuania, Calle Rio de Janeiro ZILIONYTĖ Marija, iš Marijampolės, 
klubai 4001, Cerro, Montevideo, Uruguay. 1944 m. būvo Vokietijoj;
iš už- Juozas Kajackas iš USA., teiraujasi ZILIONYTĖ Jadvlga, iš Marijampo- 

apie savo seserį Kajackaię — Gegu- lės, 1944 m. buvo Vokietijoj;
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Musu rasto darbininkes
V. Biržiškos „Lietuvių rašytojų 

kalendorius" buvo spaudoje pa
minėtas įvairiais balsais. Buvo 
nurodyta daug trūkumų, bet kai 
kieno buvo ir pasidžiaugta, kad 
vis dėlto ta knyga pasirodė!

Tame kalendoriuje suregistruo
ta lietuvių rašytojų (rašto ir spau
dos darbininkų) net 1149. O tame 
skaičiuje moterų — vos 35. Taigi, 
rašto istorijoje tik tiek mūsų sesių, 
atrodo, tebūta, jei V. Biržiškos 
knyga tikėtume.

Rašto darbininkų gimimo krono- 
logiją V. B. pradeda nuo 1485 (Sv. 
Rapolionis), o pirmoji moteris 
įrašyta vos 1828 m. Tai Karolina 
Praniauskaitė nuo Padubysio, Ant. 
Baranausko amžininkė, lietuviškai 
vertųsi Kraševskio „Žalčio motę", 
išspausdintą 1859 m. Ivinskio ka
lendoriuje.

19 a. kronologijoje (pagal gimi
mo datą) dar yra įrašytos šios 
rašytojos: Žemaitė, Paškevičienė, 
Didžiulienė (Žmona), Petkevičaitė, 
St. Jablonskienė (Drazdauskaitė), 
Šliūpienė (Eglė), J. Griniuvienė 
(Pavalkytė), S. Pšibiliauskienė (L. 
Pelėda), Sketerytė (Jablonskienė), 
J. Juškytė, Baltrušaitienė (Žel
vienė), Bortkevičienė (Povickaitė), 
Raišukytė, Zauniutė, Pečkauskaitė 
(S. Ragana), Kubilinskaitė, Tom- 
kytė (Dam—nė), Diržytė( Nag—nė), 
Puidienė (Vaidilutė), Čiurlionienė, 
Alytienė, Ambraziejūtė (Steponai
tienė), Gimbutienė (Karosaitė), Vai
čiūnienė (Augustaitytė), Buivy- 
daitė, Sruogienė ir suomė Maila 
Talvio.

20 am. gimusių rašto darbinin
kių įrašyta vos 6. Tokia tai sta
tistika.

Kodėl mūsų moterų nėra rašto 
istorijoje 16—18 a.? Visiems tur 
būt, pakankamai aišku. Visuo
meninė moters būklė buvo tokia, 
kad jai į viešą kultūros darbą var
tai buvo užverti. Tik 19a. pradėta 
kova dėl moters žmogiškųjų tei
sių — ta kova dar nėra baigta, 
nes lig šiol daugely kraštų nepri
pažįstama moteriai lygi vieta žmo
nijos eilėse (pav. net Šveicarijoje 
moterys neturi politinių teisių).

Be abejo, kituose kraštuose daug 
anksčiau (13—18 a.) pasirodė pas
kiros moterys kaip rašto darbinin
kės, bet tai vis — iš privilegijuotų 
luomo (karalienės, didikės, bajo
rės), kurios tada turėjo plačias sa
varankumo teises ir sąlygas.

O pas mus? Bajorija nutauto ir 
svetimiesiems savo talentus ati
davė. Gi tikroji, ištikimoji lietuvė 
— baudžiavos jungą vilko, svetim
taučiams ponams sunkiai vergau
dami. Tačiau ir tada ji nebuvo 
visiškai užuita nei dvasiškai pa
vergta — lietuvė kaimietė sukūrė 
šimtus tūkstančius gražiausių dai
nų, kuriomis visas pasaulis lig'- 
šiol žavisi. Gaila, kad tos dainų 
kūrėjos taip ir liko „nežinomos", 
o jos tikrai sudarytų didelį kalen
dorių mūsų rašto istorijoje.

19 a. mūsų rašytojos — dau
giausia iš bajorų luomo, nes vals
tietėms moterims tada nebuvo 
prieinamas raštas nei spauda, net 
nei lavinimasis. O iš nutautimo, 
matyt, buvo pabudinęs mūsų ba
jorijos dalį kaip tik — Vilniaus 
istorinis romantizmas, paremtas 
Lietuvos praeities grožiu. Ir net 
nuostabu, kad tas romantizmas 
atsiliepęs bajorijoje, mūsų tautai 
grąžino daugiau moterų (propor
cingai žiūrint rašytojų skaičiaus), 
negu vyrų. Lietuvių tautinis at
gimimas buvo ne proto, ne realių 
išskaičiavimų dalykas, o intuity
vaus jausmo, prigimtinio instinkto 
padaras. Ir čia. pasirodo, moterys: 

jautriau suvokė savo gimtosios 
žemės balsą, kai tuo tarpu bajo
rams vyrams kieta tradicijų ir 
formų garbė sunkiau leido grįžti 
prie savo tautos kamieno.

„Aušros" skiltyse mes matome 
tą vieną Dovoiną — Silvestra
vičių paskui dar vienas kitas prisi
dėjo, bet, palyginant, labai maža. 
O moterų bajorių, kurios pasi
reiškė raštais ,ir nuoširdžiai sielo
josi Lietuvos vargais — mūsų at
gimimo istorijoje eilė daug gauses

Lietuvė motina (Iš Kempteno liet, stovyklos parodos)
K. Daugėlos nuotr.

nė (Bitė, Žemaitė, abi L. Pelėdos, 
Š. Ragana, Žmona, Paškevičienė, 
Bortkevičienė ir kt.).

Atidžiau pašvelgę į V. Biržiškos 
kalendorių mes imame vis mažiau 
juo pasitikėti. Senesnių dalykų — 
tuo tarpu neprieiname pasitikrinti 
iš tikrų šaltinių. Bet 20 a. dar te
bėra aiškus mūsų atmintyje. Argi 
šiame šimtmetyje gimusių mūsų 
spaudos bei rašto darbininkių .yra 
vos 6? Tiesa, autorius teisinami — 
iš atminties rašęs ir todėl daugelis- 
nežymesnių vardų esą pamiršta. 
Bet turime konstatuoti, kad tas 
„užmiršimas" yra labai savotiškas. 
Susidaro įspūdis, kad V. Biržiška 
ir anksčiau, t. y. Lietuvoje, sekė
spaudą ir domėjosi rašto darbinin
kais labai neobjektyviai. Į kalen
dorių įtraukta visa eilė rašytojų 
(šiuo atveju kalbama apie 20 a.‘ 
gimimo asmenis), kurie nieku 
ypatingu nepasireiškė ir jokios 
knygos neparašė, jokio laikraščio 
neredagavo, o tik — buvo kurio 
nors spaudinio bendradarbiais. O 
moterų laikraščiai (ir jų redak
torės) kažkodėl čia visai užmiršti. 
Taip išeina, kad bibliografas V. 
Biržiška moterų spauda visiškai 
nesidomėjo. Gi mes žinome, kad 
ne tik „Lietuvaitė" (kalendoriuj 
paminėta), bet ir „Moteris", „N. 
Vaidilutėj, „Liepsnos", „Moteris 
r Pasaulis" buvo Lietuvoje plačiai

populiarūs ir reikšmingi spaudos 
faktai.

Tas autoriaus savotiškas subjek
tyvumas matyti dar ir iš kitų da
lykų. Pv. jis pamini Liudą Vainei- 
kį, o ,;užmiršta" jo žmoną Vainei
kienę, kuri daug daugiau yra pa
rašiusi, negu jos vyras, ir todėl 
spaudos žmonių tarpe bei visuo
menėje populiaresnė — labiau ver
ta rašytojos vardo, prie kurio 
visai nepretendavo Liudas Vainei
kis.

Antras pavyzdys irgi akivaizdus. 
Greta Sofijos Pšibiliauskienės visai 
neatsiminta Marija Lastauskienė 
— -antroji Lazdynų Pelėda, kurią 
jau mini mokyklų vadovėliai ir

žino visi gimnazistai. Kaip tai 
turėjo atsitikti?

Kalendoriuje pažymėtas moks
lines knygas rašęs Petras Šalčius, 
bet ta proga negalėta atsiminti, 
kad rašė ir A. Šalčiuvienė — Gus- 
taitytė, ir tik ji (o ne vyras) 
priklausė Liet. Rašytojų Draugijai.

Pastebint šitokius faktus, kyla 
nesmagus abejojimas. O jei dėl to

Pasveikinimas is Amerikos

Brangios ir Mielos Seses!
Amerikos Lietuvių Katalikių Moterų Sąiungos 22—sis seimas, susi

rinkęs J Hartford, Conn., šių metų rugpiūčio 18—21 dienomis, giliu 
nuoširdumu sveikina Jus, Sesės, gyvenančias tremtyje. Linkime Jums 
ištvermės ir kuogeriausių sėkmių kovoje už atgavimą laisvės mūs 
brangiai Tėvynei Lietuvai.

Jūsų vargus ir sunkią gyvenimo būklę mes čia labai atjaučiame 
ir tuo tikslu dirbame, kiek galėdamos, Jums sušelpti tiesiog arba 
per BALF. Mūsų troškimas taip pat yra sueiti į glaudesnius ryšius bei 
bendradarbiavimą su Jumis, Sesės, tremtyje.

Šia proga taipgi nuoširdžiai dėkojame Jums už atsiųstus mums 
jaudinančius sveikinimus, kuriuos mūs seimui perdavė žodžiu ir raš
tu atvykusi į Amerikos Jungtines Valstybes Ąldona Aleksandra
vičienė.

Seimo prezidiumas — i
Pirmininkė Elzbieta Faurazienė

Sekretorė Marijona Žemaitienė

kio asmeniško subjektyvumo, t. y. 
nesidomėjimo moterų plunksnos 
raštais, V. Biržiška ir 19 a. (o gal 
ir 18 a.) moterų rašytojų vieną 
kitą neįtraukė į kalendorių?

Gi 20 a. kronikoje vietoj šešių 
(6) turėtų būti įrašyta net ne dvi
gubai, o daug kartų daugiau ...

Žinoma, mes turime galvoj ne 
jaunikles, pradedančias poetes ar 
žurnalistes, bet vien — rimtąi pasi
reiškusias ir skaitytojams gerai 
žinomas rašto darbininkes.

Štai, kiek mes tuo tarpu iš at
minties jų dar įrašome bent pa
vyzdžiui: M. Galdikienė, O. La
banauskaitė, St. Ladygienė, Ap 
Sereikytė, J. Drungaitė, J. Pik- 
čiHngienė, O. Mašiotienė, Urbšienė, 
V. Karvelienė, Avietėnaitė, Krikš
čiūnienė, Vileišienė, Devenienė, 
Jacynienė, Varnienė, Starkienė, 
Tamošaitienė, Cilvinaitė, Marcinke
vičienė, Vilmantienė, Arcima- 
vičienė, Saulaitienė, Kesiūnaitė, O. 
Gaigalaitė — tai vis svarios pu
blicistės, redaktorės, mokslininkės, 
žymų vaidmenį mūsų spaudoje 
suvaidinusios.

Dailiosios literatūros kūrėjų 
tarpe irgi mes nereikalautume ma
žiau reikšmingų atstovių (kaip 
Pušaitė, Dovsinaitė), po vieną ar 
pora knygų išleidusių; bet greta 
Alės Nakaitės ar Baltijos Žuvėdros 
jau būtinai minėtinos (be jau 
minėtųjų Vainiekienės, Lastaus
kienės, ir Šalčiuvienės): N. Maza- 
laitė, Kt Pažėraitė, J. Simonaitytė, 
H. Lukauskaitė, L. Janušytė, Pra
naičių Julė, Kazanavičienė, Val- 
siūnienė, Butkienė, o taip pat ir 
vilnietės rašytojos — Cepulytė, Mi- 
ciutė, Krinickaitė. Mes čia nesiū
lome pačių jauhųjų, kurios dar 
neseniai pradėjo reikštis, kaip VI. 
Prosčiūnaitė, Svabaitė, Ap. Braz- 
džionytė, M. Mykolaitytė ir kt., 
nors ir jos jau turi savo litera
tūrinį vardą ir vietą mūsų spau
doje.

Ne tik rašytojų registravimo 
tikslumas kalendoriuje yra abejo
tinos vertės, bet net — neseniai 
mirusių ar tebegyvenančių visiems 
gerai žinomų rašytojų pavardės 
dažnai sužalotos — to dalyko mes 
negalėtume atleisti nė jaunam 
gimnazistui.

Pav. Salomėja Neris Bučienė čia 
rašoma Bučienė, Br. Buivydaitė 
padaryta Buividaite, Tumas — Tu
mas, Kuraitis — Kuraitis.

Tai toks, vadinasi, šitas sta
tistinis veikalas. Kuri dabar mums 
iš to išvada?

Tik iš pačių moterų kilusi ini
ciatyva gali tinkamai suregistruoti 
mūsų spaudos ir kultūros dar
bininkes, visuomenininkes, įver
tinti jų reikšmę ir objektyviu 
mastu pateikti istorijai. Teįsidėmi 
šitą faktą mūsų mokslininkėj o 
taip pat jaunuolės studentės. Tai 
būtina pareiga mūsų istorikėms,

11 psi.

literatūros mokslų studentėms ir 
kultūrinio darbo mėgėjoms.

Rinkime žinias, studijuokime 
praeities ir dabarties faktus ir 
skelbkime viešumon. O iš aukščiau 
minėto leidinio pasimokykime, kad 
nereikia netikslios medžiagos 
skelbti spaudoj nei šiaip viešumoj.

O. D.

Ponia Marija Sims
Kas skaito Amerikos lietuvių 

laikraščius, tam šis vardas nėra 
svetimas. Jos kiekviename straips
nyje atsispindi didelis sielojimasis 
mūsų tautiečių reikalais. Ji nuo
širdžiai kreipiasi į visuomenę, 
prašydama tremtiniams padėti. Ir 
pati, nesigailėdama trūso, vargo ir 
išlaidų, remia, kiek išgalėdama, 
kaip moraliai, taip ir materialiai? 
Ji susirūpinusi mūsų būtimi, mūsų 
ateitimi, mūsų likimu. Iš įvairių 
pasaulio kraštų ji yra gavusi apie 
400 laiškų, kuriuose skundžiamasi 
savo žiauriu likimu ir nepriteklium. 
Todėl ji ir šaukia visus — padėti 
ištremtiems. Neužmirškime, kad ir 
ji turi savo namus, savo rūpesčius, 
savo šeimą, gausią giminę trem
tyje. Tačiau ji ir mums pašvenčia 
daug laiko ir gerai supranta klai
kią mūsų padėtį. Ji dirba kaip ta 
bitelė visą dieną, ir jai užtenka 
ištvermės.

Mūsų gyvenimo netikrumas, ne
viltis ir abejonės priveda prie 
apatijos. Bet štai netikėtai patenka 
į rankas Amerikos spauda, ir kai 
randi jautrius straipsnius, skirtus 
ištremtiesiems — vėl pajunti gy
venimo viltį. Tai vis mūsų ne
nuilstamos visuomenininkes — poe
tės Marijos Sims nuopelnas.

Mes nemokam ar nesugebam 
įvertinti mūsų užjūrio sesių ir bro
lių, kurie mus atjaučia ir tiek mū
sų reikalais rūpinasi. Štai, pavyz
džiui, kiek sielos jie parodo at
vykstantiems tremtiniams Kiek
vienas lietuvių laikraštis atžymi 
atvykusius asmenis. Mus jie šel
pia ir moraliai remia. Turėtume ir 
mes tuos žmones spaudoje atžy
mėti, parodyti, kad esame dėkingi 
ir nuoširdžiai įvertiname jų dar
bą. Juk jie, visą dieną dirbdami, 
tik vakare, atitrūkę nuo poilsio, 
bėga rūpintis mūsų reikalais. Su 
kokiu noru ir entuziazmu atvyku
sius tremtinius įveda į visuomenę 
ir paremia, kiek išgalėdami jiems 
padeda. Tad daugiau meilės ir 
dėkingumo tiems, kurie toli, toli 
nuo mūsų mus atjaučia ir sielo
jasi mūsų ateitimi! T. P.

Rašo mokslini darbą apie lietuvių 
papročius

Clevelandietė mokytoja P. Ambro- 
zaitė baigia mokslinį darbą apie seno
vinius lietuvių papročius. Vasaros 
metu ji gilina savo studijas New Yor- 
ko universitete.
Lietuvaitė pakviesta i Kalifornijos 

universitetą
Iš Filadelfijos kilusi lietuvaitė Liu

cija Biržytė pakviesta dirbti Kali
fornijos universitete. Gerai baigusi 
vidurini mokslą, L. Biržytė studijavo 
gamtą — matematiką Pensilvanijos 
ir Idaho universitetuose. o vėliau 
dirbo Kolumbijos universitete, iš kur 
paskirta | Kalifornijos universitetą 
dirbti zoologijos katedros laborante, 
kartu ruošiantis doktoratui.

Organizuojasi lietuvės skautės
Baltimorėje pradėta organizuoti 10— 

14 metų mergaitės skaučių grupę. 
14 metų mergaitės skaučių grupę Sim- 
kevičiūtės, Lilė Letkauskaitė, Dolores 
Keidpšidtė rūpinasi, sujungti lietu
vaites mergaites į vieną grupę. Kle
bonas atlanko skautes ir džiaugiasi 
jų pažangumu. Jis joms paskyrė kam
barį parapijos patalpose.
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Skatinantieji ir sulaikantieji
kara veiksniai

Amerikiečių spauda vis plačia*! 
tebesvarsto Amerikos ir SSSR san
tykius ir įvairius ateities galimu
mus. „The New York Times" pu
blicistas H. W. Baldwin rugs. 7 d. 
numery vėl svarsto karo tarp Ame
rikos ir SSR galimumus.

Vienas aktualiausių, anot H. W. 
Baldwino, šio meto klausimų yra 
JAV karo su Sovietų Rusija gali
mybė. Rimti politiniai, ekonomfniai 
ir ideologiniai konfliktai pasaulį 
padalino į dvi dalis. Dėl to žmo
nėse kyla baimė, kad dabartinis 
„šaltasis karas" nepavirstų „karš
tuoju karu'.'.

Rusų ir amerikiečių nuomonių 
skirtumas ekonominėj, politinėj ir 
ideologinėj srity atvėrė bedugnę 
tarp Rusijos ir Vakarų, ūkiniu atž
vilgiu kapitalizmo ir komunizmo 
pažiūros diametraliai skiriasi. Ideo
loginėj srity komunizmas, vado
vaudamasis doktrina, kad tikslas 
pateisina priemones, stengiasi šni
pinėjimais, naujų šalininkų verba
vimu bei perversmais užminuoti 
Vakarų pasaulį. Tai yra kova tarp 
pusiau feodalinės, totalistinės dik
tatūros ir industrializuotos demo
kratijos.

Tačiau konfliktų visada yra bu
vę, ir tautų ideologinių ar politinių 
įsitikinimų skirtumai nebūtinai tu
ri būti sprendžiami karu.

Nė viena tauta nenori karo, nes 
žmonėse dar jaučiamas buvusio 
karo nuovargis. Sovietų ūkininkas 
ir Amerikos darbininkas trokšta 
tik duonos ir taikos. Amerikos val
džia taip pat stengiasi išvengti 
karo, nors ateity nepasiryžusi to 
siekti neišmintingais kompromisais. 
Kremlius irgi nenori kariauti, nes 
žino savo silpnumą.

Nors Amerikoje daug kalbama 
apie JAV menką karinį pasiruo
šimą, vis dėlto Amerika tebėrd

pirmaujanti karinė jėga pasaulyje 
tiek savo gerai aprūpinta armija, 
tiek pranašia aviacija, tiek nepaly
ginamai stipriu laivynu.

Rusijos pramonei ir transportui, 
kurie, palyginus su JAV, ir taip 
jau yra labai atsilikę, karo metu 
buvo padaryta neatitaisomų nuos-

Tarptautinio Raud. Kryžiaus pirm. dr. 
Kari Burckardt, su kuriuo Lietuvos 
Raud. Kryžius turi artimus santykius.

tolių.
kenčia 
srityse 
mento.

Apskritai, Rusijoje’ jaučiama bū
simos politinės audros atmosfera. 
Tačiau politinė audra nerodo ten
dencijos išsilieti į plačiąsias mases.

Stalino mirties atveju galima 
laukti ne visuotinės revoliucijos, 
bet tik „rūmų kovos", kurios re
zultate gali iškilti naujas Trockis 
Tačiau esmėje dalykai nepasiliks 
nepakitę, ir viena aišku ar su Sta-

Kai kurios sovietų tautos 
nepriteklių, o kai kuriose 
yra daug nepalankaus ele-

linu, ar be jo-Rusijos politika liks 
nepakitusi. Visdėlto kiekviena ko
va silpnina, o Rusija jau šiandien 
rodo silpnumo žymių. • Tai yra 
svarbus argumentas prieš būsimą 
karą.

Artimiausių penkerių ar dešim
ties metų laikotarpyje kilus karui 
tarp Rusijos ir Amerikos, pergalė 
neabejotinai atitektų pastarajai. 
Rusija galėtų pirmom savaitėm 
okupuoti didžiąją dalį, o gal net 
visą Europą, tuo net netenka abe
joti. Tačiau mūsų aukštųjų kari
ninkų nuomone jį negalėtų išlai
kyti užimtųjų kraštų. Jos armijos 
atsidurtų ant neramumų ir sukili
mų vulkano. Jos pramonė, susisie
kimo bei susižinojimo priemonės 
yra per silpnos vesti karą tokiu 
plačiu frontu. Rusijos pramonė yra 
daug labiau koncentruota ir prie
šui prieinama, negu JAV pramonė, 
todėl amerikiečiai, turėdami stiprią 
aviaciją ir laivyną, galėtu parali- 
žuoti Rusijos pramonę nuolatiniais 
bombardavimais.

Karas su Rusija būtų sunkus ir 
kruvinas, nes rusų kietasprandiš- 
kumui nugalėti reikėtų didelių pas
tangų. Tačiau, jei karas kiltų atei
nančių penkerių metų būvyje, yra 
daugiau negu tikra, kad Rusija 
pralaimėtų. Tas faktas yra priskir
tinas karo nenaudai.

Salia to yra kitas dar reikšmin
gesnis faktorius. Rusija nenori ka
ro dėlto, kad ji tikisi įsigalėti pa
saulyje be karo. Komunistų apaš
talai skelbia, kad kapitalistinė si
stema nešioja savy savo pražūties 
sėklą. Jie pranašauja būsimą eko
nominę depresiją Jungtinėse Val
stybėse. Buvo nustatyta net depre
sijos terminas-ji turėjo įvykti 1946 
m. rudenį, vėliau buvo atidėta 
1947 m. pavasariui, bet iki šiol, 
kaip matom, tos pranašystės neiš
sipildė. Vis dėlto Rusija dar tikisi 
be karo laimėti pasaulinę hegemo
nija.

Yra pasaulyje nerimo židinių, 
vadinamų „skaudamų ^ietų“, kurie 
aštrina ir taip jau įtemptus JAV- 
SSSR santykius. Tokios vietos yra 
Korėja, Kinija, Mandžiurija, Tur
kija, Graikija, Triestas, Vengrija, 
Austrija ir Vokietija. Kadangi ir 
Rusija ir JAV siekia išplėsti savo 
įtakos sferas, tad jų interesai neiš- -nįstų

Respublikos pramonė visumoje 
neįvykdė valstybinio plano. Per 
šių metų penkis mėnesius ii ne
davė kraštui produkcijos už ke
letą milijonų rublių, tame tarpe 
statybinių medžiagų pramonė — 
už 1,054 tūkstančius rublių, vie
tinė pramonė, ypatingai, apskri
čių — 4 mil. rub., mėsos ir pie
no — 4,263 tū'kst. rublių. Dėl to
kio daugelio įmonių ir atskiru 
pramonės šakų nepatenkinamo 
darbo žmonėms neduotas dide
lis kiekis prekių. Tik 3 Kauno fa
brikai: ..Kauno Audinai“. „Lima“ 
ir „Liteksas“ nedavė per 5 mė
nesius 140 tūkst. metrų audinių, 
„Inkaro fabrikas — 80 tūkstančių 
porų guminės avalynės. Musų 
žemės ūkis negavo didelio kiekio 
mašinų ir įrankių, atsarginių da
lių traktoriams bei žemės ūkio 
mašinoms. . _

Susidariusi padėtis kelia rimtą tas ir verpalų agregatai dažnai 
nerimą dėl 1947 metų valstybinio prastovėdavo dėl gedimų. Fabri- 
plano įvykdymo. ke nevadovavauiama socialisti-

Kurgi yra pramonės atsilikimo nėms lenktynėms. Darbininkai 
priežastys? nežino savo dienos uždavinių,

Mūsų pramonės atsilikimą ga- darbo rezultatu įskaita ir socia- 
lima paaiškinti visų pirma tuo,, listinių įsipareigojimų vykdymo 
kad daugelis ministerijų ir žiny
bų vadovų įmonių direktorių, 
partiniai ir profsąjunginiai dar - 
buotojai iš esmės nevadovauja so
cialistinėms lenktynėms, neįver
tina šio visaliaudinio patriotinio 
judėjimo milžiniškos reikšmės.

Ryškią paviršutiniško vadova - 
vimo iliustraciją teikia Vietinęs 
Pramonės Ministerijos sistemos 
įmonė—žemės ūko mašinų fabri
kas „Žagrė“. Sis fabrikas neį
vykdė 1936 metu plano, nedavė 
respublikos žemės ūkiui 420 plū
gų, 300 akėčių 125 runkelių ka
pojimo mašinų, 5 tonų atsargi
nių dalių žemės ūkio mašinoms. 
Nepatenkinamoai dirba fabrikas 
dr 1947 metais. Iki šiol nesutvar
kyta technologija, nėra brėžinių. 
Daug įrengimų neišnaudojama. 
Fabrike buvo laužomi darbo įs
tatymai. Ir visa tai nejaudino 
partinės organizacijos.

vengiamai susiduria tose jautriose 
vietose. Iki šiol tačiau tos valsty
bės yra laikomos „neutralia zona" 
ir abu oponentai-rusai ir ameri- 
kiečiai-veikia jose atsargiai, veng
dami per toli įsibrauti.

Tos skaudamos vietos turėtų 
būti gydomos, bet, nesant gydymo 
priemonių, jos palaiko nuolatinį

Amerikos super-tvirtovės skrenda iš Forth

« fur

SĖD (Suvienytoji Vokietijos Socialistų partija) savo suvažiavime Thūring- 
joje priėmė rezoliuciją, reikalaujančią Vokietijos rusų zoną prijungti prie 
S. Sąjungos. Saksų provincijos sostinėje, Bailėje šiai propagandai naudo

jami ir tramvajai su atitinkamais užrašais.

įtempimą ir politinę krizę.
Tiek JAV, tiek Rusija yra pri

verstos tų žaizdų infekciją lokali
zuoti, neleidžiant joms virsti gink
luotu susirėmimu. Maskva ir Va
šingtonas žino, kad būsimbs karas 
neapsiribos šautuvais, kulkomis, 
lėktuvais ir tankais. Jame bus pa
vartotos atominės bombos, auto
matiniai, radioaktyvios dujos ir 
kiti masinio naikinimo ginklai. 
Nors karo rezultatų baimė dar nie
kad nesulaikė nuo karo, bet šiame 
atomo amžiuje karo pasekmių bai
mė sukelia stiprų psichologinį 
efektą.

Palyginę karo aktyvą su pasyvu, 
matome, kad jie beveik balansuo
jasi. Tolimesnėj ateity karas tarp 
JAV ir SSSR, yra neišvengiamas, 
tačiau artimiausioj ateity jis var
giai tėra galimas.

A. Sniečkus apie 

Lietuvos ūki
Sniečkus Lietuvos komu- 
partijos sekretorius, liepos 

„Tiesoj“ rašo:

Jeigu Vilniaus miesto partinė 
organizacija kaip reikiant būtų 
vadovavusi darbui įmonėje, visi 
šie trūkumai būtų buvę pašalin
ti. Tačiau Inepaisant didelės to 
fabriko reikšmės LKP (b) ’Vil
niaus miesto Stalino raiono ko
mitetas nesirūpino to fabriko . 
darbu, nesuteikė jam reikiamos 
pagalbos, ir fabrikas gėdingai 
atsiliko.

Iš mėnesio i mėnesi neįvykdo 
valstybinio plano Kauno teksti
lės fabrikas „Liteksas“. Fabriko 
vadovai aiškino tai verpalų sto
ka. o tuo tarpu tie verpalai turė
jo būti gaminami tame pačiame 
fabrike. Ten nebuvo organizuo-

Lietuvis DP J. Penčyla

tas profilaktinis įrengimų remon-

tikrinimas neorganizuotai Šta- 
chanovininikų patyrimas nepo
puliarinamas. Neatsitiktinai 79 
darbininkai neįvykdo išdirbimo . 
normų.

Mūsų vietinė apskričių pramo
nė, kuri sudaro 75 procentus vi
sos Vietinės Pramonės Ministeri
jos produkcijos, apleista.

Materialinio — buitinio ir kul
tūrinio darbo žmonių aptarnavi
mo srtyje dar yra daug trūku- . 
mų. Ministerijos ir miestų tary
bos neįvykdo gyvenamojo fondo 
statybos plano. Ryšium su nepa
tenkinamu atskiru maistą mėsos 
ir pieno, lengvosios, vietinės pra
monės ir vartotojų kooperacijos 
darbu atskirose vietose vra su
trikimai aprūpinant gyventojus 
maisto produktais, pirmojo pa
reikalavimo prekėmis. Nepaten
kinamai vyksta pagalbinių ūkių 
plėtimas.
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