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The Lithuanian Weekly THE LIGHTS

LIETUVOS KLAUSIMAS VĖL IŠPLAUKĖ
VIEŠUMON

čia Vokietijoje. Paskubinimas iškeldinti juos iš Vokietijos bei Aust
rijos, o jei įvykiai greičiau plėtotųs, tai apsaugoti juos nuo kata
strofos — štai pats aktualiausias uždavinys. Dėl suprantamų prie- 
žaščių, konkrečiai bus painformuota per atitinkamas bendruomenių 
vadovybes.

Vykdomosios Tarybos pirmininkas V. Sidzikauskas aktualiais momento klausimais

S
ąryšy su tarptautinės padėties įsitempimu ir Lietuvos klausimo 
suaktualėjlmu „Žiburių“ redakcija kreipėsi | Vykdomosios Tarybos 
pirmininką p. V. Sidzikauską ir patiekė Jam keletą lietuvių tremtinių 
visuomenę dominančių klausimų, į kuriuos Ponas Pirmininkas ma
loniai atsakė. Pirmiausia buvo paklausta:

Kaip atrodo tarptautinė padėtis Lietuvos atžvilgiu?
LIETUVOS klausimo padėtį tarptautinėje politikoje teisingai nusakė 

balandžio pirmomis dienomis turkų radijas prancūziškoje ir angliškoje 
transliacijoje. Jis pažymėjo, kad Lietuvos klausimas, ilgą laiką slo
pintas tyloje, vėl išplaukė viešumon su JV nauju pareiškimu, jog JV 
nepripažįstančios Baltijos valstybių Okupacijos ir jog Baltijos valsty
bėms atstovauja teisėtieji nepriklausomos Lietuvos pasiuntiniai. Savo 
pareiškimu JV pademonstravusios savo susiinteresavimą Baltijos val
stybėmis; jų problema stovinti kaip viena iš paskutinių tarp tų, kurios 
sudaro nesutikimo objektą tarp sovietų ir vakarinių demokratijų; ji 
ir būsianti išspręsta galutinai atsiskaitant demokratijoms su sovietais. 
Iš savo pusės turim tik .pastebėti, kad Vakarų ir Rytų intęresų prie
šingumai, nuo kurių priklauso ir Lietuvos klausimo suaktualėjimas, 
vargiai beišsprendžiami normaliu keliu. Ligšiolinėm įvykių raida vis 
smarkesniu tempu neša į konfliktą. Lemiamoji fazė dar neatėjo, bet 
ar įvyks koks nuostabus dajykas, kuris sustabdytų logiškai besiplėto
jančius įvykius į galą ir tuo pačiu sustabdytų mūsų klausimo galutinį 
sprendimą mums pageidaujama prasme, — čia jau spėliojimo daly
kas. Jeigu įvykių raida eis ta pačia linkme, tai turime pagrindo 
.manyti, kad JV minėtas aktas yra tik pradžia Lietuvos klausimui 
suaktualinti ir paversti tarptautinės politikos svarstymo objektu.

Ar Vykdomoji Taryba yra Lietuvos egzilinė vyriausybė? Jei ne, tai 
ar yra kitas organas, kuris turi teisę veikti kaip Lietuvos egzilinė 
vyriausybė?

ŠITOKIO titulo VT dabar nevartoja. Laikom, kad svarbiau pats dar
bas nudirbti, o ne tai, kuriuo vardu jis bus nudirbtas. Bet skaitomės 
su tuo, kad laikas gali pareikalauti ir egzilihės vyriausybės titulo. 
Tam atvejui jau Pirmoji VLIK—o ir Pasiuntinių Konferencija sutarė 
ir VLIK—as tą sutarimą patvirtino šiaip formuluotą: „Kada ir kaip 
vykdomasis organas prezentuosis viešumai, nustatys jis pats, praneš
damas apie tai VLIK—ui ir gavęs jo pritarimą'.

Kokiu būdu yra sudaryta Vykdomoji Taryba?
VYKDOMOJI Taryba buvo sutarta jau Pirmojoj Konferencijoj. Ten 

buvo numatytas ir jos narių skaičius. Buvo atsižvelgta daugiausia į 
dabar aktualiausias darbo sritis. Asmeninė sudėtis jau buvo su
komplektuota tariantis su visom VLIK—ą sudarančiom politinėm gru
pėm dėl žmonių ir patvirtinta VLIK—o. Dar yra kai kas neišbaigta, 
bet tikimės, kad netrukus ir tai bus išlyginta.

Negaliu čia neminėti ir dar vieno labai ir labai svarbaus tėvynės 
laisvinimo veiksnio — tai rezistuojanti tauta krašte. Jie ten kelia 
didžiąją okupantui pasipriešinimo naštą, visi kiti veiksniai dirba čia, 
šiapus uždangos. Mes negalime jų pavaduoti lygiai kaip jie negali 
varyti tos akcijos, kuri yra tekus mums čia laisviesiems. Kada bus 
lemta mums susijungti, susiprasti mes mokėsime greitai i< broliškai.

Koks yra ryšis tarp VLIKo ir Vykdomosios Tarybos?
JAU aiškus atsakymas į šį klausimą ir iš to, kas anksčiau buvo 

pasakyta. Pirmosios Konferencijos sutarimuose Vykdomoji Taryba 
vykdo vyriausybės funkcijas, o „VLIK—as vykdo Seimo funkcijas, 
kontroliuodamas vykdomojo organo darbus ir nustatydamas jo poli
tinę liniją". Santykius taip tokių institucijų Lietuvos valstybės Kon
stitucija aiškiai nustato. Praktiškame darbe VLIK—as ir VT bendra
darbiauja kuo glaudžiausiai.

Kaip vyksta Vykdomosios Tarybos bendradarbiavimas su už Lietuvos 
išlaisvinimą kovojančiais veiksniais?

LIETUVOS laisvinimo veiksniais mes laikome, šalia VLIK—o ir Vyk
domosios Tarybos, Lietuvos Pasiuntinius ir organizuotą Lietuvos išei
viją, ypačiai Amerikos lietuvių visuomenę, susijungusią į ALT—ą, 
kuris išplėtojo didelį aktyvumą Lietuvos ir tremtinių reikalui ginti. 
Visų šių laisvinimo veiksnių bendradarbiavimas glaudus ir suderintas. 
Pasitaikančios kartais atskiros nuomonės nesuardo bendros akcijos.

VACLOVAS SIDZIKAUSKAS
Vykdomosios Tarybos Pirmininkas

Don. šulaičio uuotr.

Kokia yra Vykdomosios Tarybos pažiūra 1 BDPS?
KLAUSIMAS jau truputį pavėlintas. Atsakymas į jį yra duotas per 

ELTOS komunikatą, kurį Jūsų laikraštis išspausdino ir kuriame yra 
visos Vykdomosios Tarybos nusistatymas. Iš savo pusės tegaliu pri
dėti, kad pastangų Lietuvos laisvinimo kryptimi niekada nebus per
daug ir visos jos mielai priimamos į talką. Bet jeigu jos imasi su 
kitais laisvinimo veiksniais kovoti, užuot pozityvų darbą dirbusios, 
nesiderindamos su kitų veiksnių darbu, jų darbas duoda negiamų vai
sių ir tarp saviškių ir svetimųjų akyse: tarp saviškių susiskaldom, 
tarp svetimųjų pasirodom be vieningos, be organizuotos ir discipli
nuotos veiklos. Dėl to ir tariamosios BDPS delegatūros akciją tenka 
vertinti neigiamai... Kad vienas laikraštis ėmė kritikuoti VT komu
nikatą — ką gi, spauda yra laisva, bet tai tik parodo laikraščio ar už 
jo stovinčios grupės politinį veidą ar susidrausminimo jausmo laipsnį.

Kaip esate patenkintas lietuvių tremtinių Vokietijoje laikysena ir ko
kių Jiems turėtumėte pageidavimų?

KIEK tai liečia tremtinių dalyvavimą tėvynės laisvinimo akcijoje, at
sakymas teigiamas. Su pasitenkinimu pasinaudoju proga pažymėti, 
kad tremtiniai jautriai atsiliepia į visus reikalus, kai tik Vykdomoji 
Taryba ar VLIK-as į juos kreipiasi. Su tokiu pat pasitenkinimu konsta
tuoju ir glaudų Vykdomosios Tarybos ar atskirų jos vadybų bendra
darbiavimą su LTB vyriausiuoju Komitetu. Kiek tai liečia tremtinių 
dvasios palaikymą ir ugdymą, su pasididžiavimu reikia minėti nuopel
nus mūsų švietėjų ir menininių kolektyvų ar atskirų asmenų. Apgai
lestauti tenka, jei pasitaiko tarp lietuvių ir kriminalinio pobūdžio nu
sikaltimų, kurie turėtų būti raujami su visu griežtumu. — Šiomis sun
kiomis aplinkybėmis, kurios naikina tremtinių sveikatą ir dvasią, tu
rim išlikt nepalūžę, ligi įsijungsim į normalesnį gyvenimą, ligi paga
liau pasieksim ir savo žemę. Tam būtina, kad vienas kitam būties ne
sunkintume gandais, kivirčais, palaidais nervais; kad sau patys gyve
nimo neardytume panika, desperacija, Jų vietoj susiklausymas ir vie
nybė su sava bendruomenės vadovybe, ryšys su centrais. Iki pajudė- 
sim ton ar kiton pusėn — dar herojiškos kantrybės, kurios tiek paro
dėm per ketverius metus. — baigė pasikalbėjimą Vykdomosios Tary
bos pirmininkas V. Sidzikauskas.

Kai mūsų tautiečiai užjūryje 
visom išgalėm atakuoja mūsų 
nelaimes ir stengiasi vis daugiau 
padėti tremtiniams, mes- patys, 
vis kiečiau sunkumų spaudžiami, 
negalime likti nuošaliai. Nors ap
lamai paėmus, esame nuskurę ir 
suskurdę, tačiau negalime saky
ti, kad visi ir visada būname be 
jokio skatiko kišeniuje. Ne! Kai 
kam pasiseka uždirbti, kai kam 
laimė nusišypso ir daugiau tu
rėti. Todėl, atrodo, dabar nega
lėtų būti nė vieno tremtinio, ku
ris liktų abejingas, kai reikalas 
liečia visų mūsų organizuotą žy
gį socialinės pagalbos keliu, pa
tiems stangiau susiglaudus stieb
tis prieš vargą,' ypač susiburti 
gelbėti tremties skurde nykti 
pasmerktą jaunimą, tautos žiedą.

Šiandie principas: reikia aukoti 
ne tai ir ne tiek, kiek man per
tenka, bet tai ir tiek, be ko šian
die galiu kaip nors išsiversti. 
Jei turi RM 20.—, tai tegali būti 
klausimas: ar aukoju RM 10 arba 
gal ir visą 20. Šiandie turime 
progą prisidėti bendra talka pa
remti kitus dar didesnėje bėdoje 
esančius, kad rytoj, kai būsime 
patys labiau įskurdę, kiti pa
remtų mus.

Ar galima būtų sutikti, kad 
mes, ačiū Dievui, ir Nepriklau
somos Lietuvos laikais ir visų 
okupacijų slegiami visokiose są
lygose solidariai kovoję socialinę 
kovą, dabar nebetęstumėm tų 
tauriųjų savo tradicijų; tuo at
veju iš tikrųjų nebebūtumėm 
verti, kad kiti tiestų mums pa
galbos ranką, jei patys nepada- 
rytumėm visko, kas galima.

Šia rinkliava turime pasiekti:
1. kad ir socialiniuose tremti

nių reikaluose mokame bendrąjį 
reikalą statyti pirmon vieton;

2. kad rinkliava turi sudaryti 
žymią sumą vaikų ir jaunimo 
gelbėjimo reikalui;

3. kad visiems mūsų rėmėjams 
parodome, jog ryžtingi, organi
zuoti ir nesavanaudiški iš pasku
tiniųjų kovojame mus naikinan
čią socialinę kovą.

__________ ____________ __ — Gal Tamsta malonėsi paau- 
tokio gal neatstums, bet visuo- koti Lietuvos Raudonajam Kry- 
menė šį žmogų smerks, ir su pa- žiui; nuo š. m. III. 31 ligi V. 31 
grindų smerks!_________________ renkamos piniginės aukos šūkiu:

Bet LRK savo pareigą turi at- tautiečiai, gelbėkite tremtinių' 
likti, ir daugeliu atvejų ją atlie- vaikus ir jaunimą! — maždaug 
ka. Dabar yra proga visiems ki- taip i kiekvieną tremtinį kreipeis 
tiems savo pareigą atlikti LRK iš pasišventimo dirbąs kilnų dar- 
atžvilgiu. Aukoti kreipiamasi į bą LRK aukų rinkėjas, 
visus tremtinius. Kiekvieno dy- Vn ♦«„««« 9
džio auka jau yra įnašas į ben
drąjį fondą kilniam tikslui.

° lėšų LRK baisiai reikia. uyb
N°rs tremtinių vargui bent ap- j s negudraus ir nepatriotiško 
mazmti reikia milijoninių sumų, išsisukinėjimo tirada.
nors visiems skurde atsiduru- Arba (kal ana 8uvargusl, bet 
slems -padėti reikia daugelio , , mt;terėiė).
šimtų tūkstančių, bet yra svar- _ Mielai vaikeli) pasidalin- 
bių skylių skylehų, kurias lai- , k t įu Jei mane Dlevas 
mei, vis dar pasisėta palopyti laUĮ ’tal lr maitys. O bendram 
žymiai mažesnėm sumelėm; ne rejkaiuį juk lašas prie lašo ir 
reta staigų sunkumų smūgi at- akmeni pratašo.
muša keli šimtai ar keliasdešimt Taip! Siu0 atveju skatikas prie 
markių. RK žmohes žino kaip skatjko išauga į milžinišką sumą, 
dažnai ne vienam tremtiniui gy- kuri kad ir tolciais laikais ir to- 
venimas prašviesėja ir m zutelę kiose sąlygose šelpimo darbui 
sumelę gavus is LRK £as°s- už" visgi reiškia labai daug. Tą žino 
tat abai svarbu kad LRK kasose kiekvienas kas bet kokiu būdu 
nuolat butų tų nedidelių sumelių! susiduria su sociaiiniais mūsų

Mūsų bėdų kalnai kasdien di- tremtinių reikalais.
deja, ir auganti iš šalies pagalba Tremtinių bendruomenės soli- 
nebegali išlaikyti proporcingo darumo įstatymas reikalauja, 
kilimo santykio. Mūsų pačių pa- kad kiekvienas atliktų savo pa
galba gali būti efektinga. Ji bū- reigą visumai ir kad, kaip avilio 
tina. Pačių pastangos turi būti bitelė, neštų bendron krūvon, ką 
įtemptos ligi maksimumo perei- dar gali nešti.
namajam laikui palengvinti. Tos Mūsų tautiečiai ligi šiol viso- 
rūšies mūsų kova tampa pavyz- kiose aplinkybėse buvę ištikimi 
džiu, pastiprinančiu kitų naudin- tautinės pagalbos reikalui, reikia 
gus pasirįžimus padėti tremti- tikėtis, šį kartą juo labiau ne- 
niams. liks abejingi.

Neliksime abejingi
Ant. Saulaitis

— Čia yra sąskaitos, kurias 
prašau LRK apmokėti. — krei
piasi ligi šiol slidžiai per savo 
rankas leidęs ne taip mažus pini
gus vaizbūnas. — Kai man sekėsi 
gerai, j LRK nesikreipiau, bet 
dabar . . . jūsų pareiga man pa
dėti.

— Tokia suma! Pinigų amžinai 
stokojam.

— Nekalbėk taip daug. Jei ne
reikėtų, neužeičiau. — Energin
giau kertasi buvęs vertelga.

Teisybė, kad ne visi į RK užei
na, kai jiems sekasi. Tuo metu 
ne visi pagalvoja, iš kur LRK 
turi imti pinigų šelpti, tiems, ku
riems nesiseka. O tą pagalvoti

Kokie sunkumai pasitaiko Vykdomosios Tarybos darbe?
SUNKUMAI? Kaip gi be jų! Juk visi esame DP. O tai jau daug 

pasako ir apie sunkumus. Bet mes nenorime skųstis.

Kokie yra svarbiausi Vykdomosios Tarybos dabartiniai uždaviniai? ____  ___ .
KIEKVIENA tarnyba turi savo atskirų užsimojimų. Bet visai Tary- >įektų kiekvienam visose aplin-
. • . ■ ___ .___________________________ s ____ :_____— „i.-fi-A—IrvhAcpbai ir VLIK—ui pastaruoju laiku rūpi pasiruošti naujoms politinėms 

sąlygoms, kurias gali atnešti dabartiniu tempu besiplėtoję Vakarų- 
Rytų santykiai. Tie santykiai diktuoja pąsirengti naujai politinei akci
jai, surištai tiesiogiai su Lietuvos išlaisvinimu, lygiai jie skatina imtis 
priemonių, kad būtų išsaugota ir toji tautos dalis, kuri yra atsidūrusi

kybėse.
Ir noris už aukštos socialinės 

etikos suvaržytą ką nors prie
kaištingo prašančiam pasakyti 
LRK bendradarbį tarti ką tik

minėtam piliečiui: „Pone, auko
tojų sąrašuose tamstos pavardės 
niekad nebuvo, kai Tamsta turė“ 
jai pinigų. Kokią pareigą dabar 
turi visuomenė tamstą šelpti, jei 
šaipeisi iš visuomenės pastangų 
kaupti mūsų pačių išteklius di
desnės bėdos ištiktiesiems?“ RK

Ką atsakysi, tautieti?
Ar: „Kad, žinote, vadinas, da

bar tokie laikai, taip sakant, ma
tote, visiems tas pats . . ir 1.1, 
bus atsisakinėjama panašia bai-

Ateitininkų Sendriaugų Sąjungos suvažiavimo, įvykusio Augsburge Hochfelde balandžio mėn. 11—12 d. d. dalyviai. Pirmoje eilėje matyti J. E. vysk- V. Brlzgys, Pado ’Jįį
Jo Prakilnybė tautinis delegatas kan. F. Kapočius, VLIKO pirm. prof. M. Krupavičius, Ateitidlnkų Federacijos vado p. e. prof. dr. A. Maceina, ASS pirm. dir. st. Baradukas, ass ava 
stos vadas prof. kan. Meškauskas ir kiti. Don SulalC10 nuoi‘-

ATEITININKU SENDRAUGIU 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

JAU 38 metai įrašyti į ateiti- 
ninkijos istoriją. Nuo Vorone
žo, Maskvos, Zuericho, Liuveno 
laikų iki šių dienų ateitininkija 

sutelkė į savo organizaciją daug 
inteligentų-intelektualų.

Sį metą balandžio 11 ir 12 die
nomis Augsburgan ir suvažiavo tie 
senieji ateitininkijos kovotojai ir 
intelektualai į savo metinį suva
žiavimą. Suvažiavimo tikslas pri
imti naują sąjungos statutą ir 
apsvarstyti sūsiorganizavimo rei
kalus. Atstovų ir svečių dalyvavo 
124.

Suvažiavimas pradėtas pamaldo
mis, kurias laikė J. E. vysk. dr. V. 
Padolskis. Suvažiavimo dalyviams 
ir gausiai Hochfeldo. visuomenei 
pamokslą pasakė J. -E. dr. vysk. 
V. Brizgys, pabrėždamas kad mū

sų gyvenimas supilkėjo, susiaurė
jo, kad mes esame susirūpinę tik 
savo siaurais reikalais. Katalikas 
inteligentas turi būti platus ir kar
tu gilus, tos pilkumos naikintojas 
Jis turi domėtis, ne tik religiniais 
ir tautiniais klausimais, bet ir kul
tūriniais.

14 vai. „Zum Hochfeld" svetai
nės patalpose suvažiavimas pradė
tas iškilmingu posėdžiu, kurį ati
darė Sąjungos Centro pirmininkas 
dir. St. Barzdukas. Suvažiavimas 
pakvietė: į darbo prezidiumą: St. 
Lučį, Vyt. Vaitiekūną, Jadv. 
Maldeikienę; į sekretoriatą: Alb. 
Gražiūną, P. Ąžuolą; į garbės pre
zidiumą J. E. dr. vysk. Brizgi, J. E. 
vysk. dr. V. Padolskį, J. P. Tautinį 
Delegatą F. Kapočių, VLIK-o pir
mininką prof. M. Krupavičių, ei-

1
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nantį Federacijos vado pareigas visų mūsų savanorių ir pirmųjų 
prof. dr. Antaną Maceiną, Augs- ’—»x 
burgo katalikiškos akcijos dir. Pre
latą dr. Mueller, dr. Karvelį, prof.
J. Meškauską, doc. C. Masaitį; į 
mandatų komisiją: J. Petrušauską, 
Ant. Gruodį, A. .Keturakį; į rezo
liucijų komisiją* dir. St. Rudį, P. 
Balčiūną, C. Surdoką.

Suvažiavimą žodžiu pasveikino 
J. E. vysk. dr. V. Padolskis, J. P. 
Tautinis Delegatas F. Kapočiusų 
Hochfeldo Liet. Komiteto vardu, 
P. Šeštakauskas, Stud. Ateitininų 
Sąjungos pirm. J. Pikūnas, Moksl. 
Ateitininkų Sąjungos pirm. Vyt. 
Žvirgždys; raštu-Ateitininkų Fede
racijos vadas prof. "Mr. Darnusis, 
LTB pirm. Gaučys, Katalikų Akci
jose Centro pirm. prof. A. Vasi
liauskas.

J. E. vysk. dr. Padolskis savo 
sveikinimo kalbėję iškėlė, kad ka
talikas inteligentas turi pagilinti 
religijos pažinimą, ir palinkėjo, 
kad ateitininkij,a pasiliktų savo 
idealų aukštumoje. J. P. Tautinis 
Delegatas F. Kapočius kvietė vi
sus kovoti prieš šeimų irimą, mo
ralinį pakrikimą, visur ir visada 
skleisti vienybę ir nešti į gyveni
mą gyvąją dvasią.

Iškilmingo posėdžio metu einąs 
Federacijos vado pareigas prof. dr. 
Antanas Maceina pasakė progra
minę kalbą: kataliko pozicijos mo- 
dernininio humanistinio pasaulio 
atžvilgiu, jis pabrėžė kad katali
kas turi prisiimti moderninio pa
saulio formas ir jas perkeisti.

Po trumpos pertraukos stovyk
los salėje vėl buvo tęsiamas su
važiavimo posėdis. Prof. M. Kru
pavičius kalbėjo apie kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo ir mūsų dabarties gyvenimą. 
Prelegentas prisiminė, kokį vaid
menį suvaidinino steitininkija Lie
tuvos atkūrime, kad du trečdaliai

karininkų buvo iš katalikiškojo 
jaunimo tarpo. Palietęs sunkius 
praeities kovų momentus, jų pa
sisekimus, jis analizavo dabarties 
gyvenimą. Jame rado mažėjantį 
patriotizmą, solidarumą, susiklau
symą. Jis kvietė ateitininkus inte
lektualus ir toliau pasilikti tos gy
vosios dvasios sargais, pilkumos 
aprogdintojais, nepailstančiais ko
votojais dėl Lietuvos laisvės, visur 
ir visada būti tautiniu apaštalu. 
Jis pažymėjo, kad visi mes turime 
dabar ieškoti tų momentų; kurie 
mus, lietuvius, jungia į bendrą ko
vą už tėvynės laisvę.

Prof. St.. Yla kalbėjo apie visuo
meninius tipus.
nagrinėdamas, jis supažindino su 
utilitaristais, egoistais, idealistais, 
realistais.

Vakare įvyko Augsburgo ateiti
ninkų sendraugių suorganizuota 
bendra vakarienė. Į ją atsilankė ir 
vokiečių katalikų inteligentų atsto
vai. Šiltais žodžiais suvažiavimą 
pasveikino Augsburgo kat. akcijos 
dir. dr. Mueller ir Hochfeldo para
pijos klebonas.

Balandžio 12 d. buvo nagrinė
jami einamieji sąjungos reikalai. 
Po ilgų diskusijų buvo priimtas 
statutas, išklausyta centro valdy
bos ir revizijos komisijos praneši
mai ir išrinkta nauja centro valdy
ba: pirm. dr. VI. Vilimas, I. vice- 
pirm. dir. St. Barzdukas, II vice- 
pirm. L. Dambriūnas, sekr. prof. A. 
Šapoka, ižd. doc. dr. A. Vasiliaus
kas. Doc. C. Masaitis padarė platų 
pranešimą emigracijos klausimais.

Suvažiavimas praėjo šiltoje 
draugingoje nuotaikoje. Senųjų 
kovų draugai ir dabartiniai kovo
tojai dėl mūsų kultūros laisvės 
išsiskirstė pakilioje nuotaikoje pa
siryžę nešti gyvąją dvasią į vis us 
mūsų tautiečius. A. D.

Mane išgelbėjo Amerikos atstovas
BULGARŲ PATRIOTO PABĖGIMAS NUO KOMUNISTŲ TERORO

GEORGE M. DIMITROV

Žodis Lietuviams Kultūrininkams
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 30 METŲ SUKAKTUVIŲ, 

PROGA '

PRIES 30 metų Lietuvos žemė 
taip pat, kaip ir šiandie, bu
vo okupuota, p pati lietuvių 
tauta anais laikais, tiek pačios 

Rusijos, tiek ir daugelio kitų 
kraštų, jau tebuvo laikoma tik 
Riftijos šiaurės-vakarų krašto gy
ventojais. Reta kas mus tada ir 
tepažinojo, o ir iš pažinojusiųjų 
reta kas tikėjo mūsų valstybiniu 
vitalumu — mūsų pajėgumu gy
venti savarankiška valstybe. Tuo 
metu mūsų tauta tedomino isto
rikus — savo imponuojančia, gar
binga praeitimi — ir filologus — 
savo sena, bet pavyzdingai išlai
kyta indoeuropine kalba — dau
gelio kalbų karaliene. Taigi anuo 
metu mumis ~ ir tesidomėjo tik 
mokyti senienų mėgėjai. Plačiųjų 
pasaulio masių akims mes tikrai 
neturėjome kuo ir pasireikšti, nes 
šimtmetinė rusų okupacija mus 
buvo pavyzdingai nualinusi ir 
suskurdinusi. Jau ir pačiam lie
tuviui anuo metu tebuvo paliku
sios vien lietuviškosios klumpės 
ir milinė. Tačiau pati mūsų tau
tos dvasia dar tebebuvo ir gyva, 
ir gaji, ir veržli." Si pati gyvoji 
dvasia ir pasireiškė per rinktinių 
lietuvių tautos sūnų sielas 1918 
m. Vasario 16 d. Aktu — Lietu
vos nepriklausomybės dekla
racija.

Su rinktiniais lietuviais kultū
rininkais rikiavosi prieš ilgame
čius okupantus visa klumpėtoji, 
milinėtoji, dryžuotoji lietuvių 
tauta. Ji stojo nepriklausomybės 
kovon su degančiu tikėjimu būti 
laisva, su nirtulingu pasiryžimu 
laimėti kovą, su stebinančiu ište
sėjimu ano meto žūtbūtinėse pa
reigose. Ir klumpėti sermėgiai 
lietuviai plūdo kraujais kovų lau
kuose, ligi pusės metų nieku 
neatlyginami džiūvo prie darbo 
stalų įstaigose, ligi nualsimo var
tė laukuose žemę ir nešė jos vai- 

. šių kovotojams — kol Laisvė 
buvo laimėta.

Laisvę įsigiję, augom ir klestė- 
jom — šakdjom į visas kultūrines 
šalis, kaip šakoja ir veši iš skur- 
džiausios paunksmės į trąšią ir 
saulėtą dirvą patekęs augalas. Ir 
sopančiai graudu, kad tas laisvas 
nuo okupacijų letenos Lietuvių 
tautos kultūrinis klestėjimas te
truko vos tik per 20 metų. Ta
čiau mes esame džiugūs ir išdi
dūs, kad ir šis trumpas laisvės 
tarpsnis mums davė tai, ką kitais 
atvejais duoda tik amžiai. Juk 
mūsų pradžios, aukštesniųjų bei 
specialiųjų mokyklų kiekiai ir jų 
mokinių skaičiai per tą trumpą 
laiką pagausėjo net keliolika kar
tų. Priaugo visa eilė iki tol visiš
kai Lietuvoje neturėtų aukštųjų 
mokyklų — universitetų, akade-

mijų, institutų, konservatorija, 
dvasinių seminarijų (Nepriklau
somybės laikų tipo), mokslo aka
demijų. Taip pat visiškai neturė
tų iki Nepriklausomybės laikų 
lietuviškų dramos teatrų (profe
sionalų), operų, filhaYmonijos, 
tautinio meno ansamblių bei me
no galerijų. O knygų, to ryškiau
sio tautos kultūros variklio, tik 
per vienus kuriuos nors pasta
ruosius Nepriklausomybės metus 
išleisdavome veik tiek, kiek jų 
nelaisvėje esame išleidę per visą 
19-jį amžių (4246 leidinius).

Visi šie pavyzdžiai įsakmiau
siai byloja, jog laisvė tautai yra 
tai, kas individui — oras. Be oro 
žmonės trokšta, be laisvės tautos 
miršta, be laisvės kūrėjai — kul
tūrininkai nužudomi dar negimę.

Broliai ir Sesės Lietuviai Kul
tūrininkai!

Jūs lietuvių tautos naujieji kri
viai ir vaidilos. Jus savo pečiais 
nešate pačią sunkiausiąją mūsų 
tautos švietimo, ugdymo bei lie
tuviškosios gyvybės išlaikymo 
naštą. Jūs savo širdimis ir sie
lomis gyvenę herojines Tėvynės 
laisvės ir kūrybos dienas. Jūs 
ištvėrę raudonas ir rudas oku
pacijas, karą, badą 'ir bombinį 
marą. Jūs kęsdami tremtį, alkį, 
nepriteklių ir akiplėšišką žmo- ’ 
niškumo nevertinimą, būkite ir 
toliau Tėvynės laisvės kovoje 
neįveikiamais titanais, nenuils
tančiais Šarūnais. Telkite visas 
visutėles tautos jėgas ir veskite 
jas smogiamajam žygiui prieš 
Tėvynės okupantus, vergijos ne
šėjus, lietuvių tautos žudytojus. 
Savo gilia mintim, šviesiu žmo
gaus pavyzdžiu, galingu žodžiu, 
sukausiančiu paveikslu, nuosta
bia melodija — harmonija, ga
ruojančiu darbu ir kiekviena 
Aukščiausiojo Kūrėjo jums įdieg
ta priemone kelkite lietuvių tau
tos garbę, telkite į kovą už Tėvy
nės laisvę viso pasaulio lietuvius 
ir visame pasauly tebesančius' 
lietuvių tautos bei tautų laisvės 
draugus. Uždekite ir deginkite 
juos kenčiančios Tėvynės meilės, 
laisvės ilgesio ir žūtbūtinės kovos 
už sentėvių kapus liepsna.

Težėri nenutrūkstamai lietuvių 
širdyse Jūsų diegiama Basana
vičiaus, Kudirkos, Maironio, Vi
leišio, Jakšto, Lietuvos knygne
šių, Nepriklausomybės kovų sa
vanorių, Sibiro tremtinių, Vokie
tijos kacetininkų ir Lietuvos miš
kų partizanų plieninė dvasia, kuri 
viena gali išlaikyti mus vienybės 
jungty ir parvesti iš didžiųjų 
pasaulio tolių į išlaisvintą mūsų 
Tėvų Žemę.

Lietuvių švietimo ir Kultūros 
Taryba

EORGE M. Dimitrovas (ne
sumaišyti su George Dimi- 
trovu, Bulgarų komunistų 

partijos centralinio komiteto pir
mininku) buvo Bulgarijos vals
tiečių partijos generalinis sekft- 
torius, kuris šiandien neabejoti- 

. nai vadovautų Bulgarijai, jei ji 
Psichologiškai būtų laisva. Kai karalius Bori

sas pradėjo artintis prie Hitlerio, 
G. M. Dimitrovas įspėjo jį, kad 
Bulgarija neturi būti įtraukta į 
kara nacių pusėje. Karalius atsa
kė, įsikydamas jį suimti. Polici
ja įsi veržė, rymetį į Dimitrovo 
butą, bet jis sugebėjo pabėgti į 
Jugoslaviją. Kai vokiečiai atėjo, 
jis pabėgo žvejų laivu per Vidur
žemio jūrą į Kairą. IŠ ten, o vė
liau iš Jeruzalės, su britų ir ame
rikiečių pagalba, jis tęsė savo 
antinacinę kovą per radiją.

— Kad mano kaulai dabar ne- 
pūva kurioj nors kalkių duobėje, 
aš lieku dėkingas tiktai Jungtinių 
Amerikos Valstybių ministeriui 
Bulgarijai ir jo drąsai. Manau, 
kad mano suėmimo ir pabėgimo 
istorija padės pavaizduoti ta he- 
roišką vaidmenį, kurį kartais at
lieka diplomatai svetimame 
krašte.

Tuo laiku, kai Bulgarija dar 
tebestovėjo nacių pusėje, aš, iš 
Artimųjų Rytų per aliantų radi
ją kalbėdamas į bulgarų tautą, 
skaičiuodavau dienas, belaukiant 
Balkanų išlaisvinimo. 1944 metų 
rugpiūčio mėn. Bulgarija pareiš
kė esanti pasirengus pasitraukti 
nuo nacių. Tuo tarpu, kai jos 
atstovai buvo Kaire, aptardami 
pasidavimo sąlygas, Sovietai, 
rugsėjo 5, paskelbė Bulgarijai 
karą.

Nebuvo jokių kautynių, rugsė
jo 10 buvo paskelbtos paliaubos. 
Tai buvo vienas iš trumpiausių 
karų istorijoje ir, taipgi, vienas 
su labiausiai permatomais plėši
kiškais tikslais — įgalinti Rusi
ją perimti taikos derybų kontrolę. 

Raudonoji Armija skubiai oku
pavo šalį ir du paruošti komin- 
terno agentai atvyko iš Maskvos

sipažinimą“ apkaltinantį anglus 
ir Amerikiečius už organizavimą 
suokalbio prieš sovietu^. ’Mano 
laimei, aš susirgau plaučių užde
gimu. Ligonis negali ilgai iškęsti 
kankinimų — jis miršta laike pir
mo „tardymo“. Vieton nugabe
nę mane į kalėjimą, jie leido man 
pasilikti namie, mano trečio 
aukšto bute, apstatę duris ir visą 
namą sovietų NKVD agentais.

Aš sirgau keturis mėnesius. 
Kiekviena diena atnešdavo žinias 
apie kraujuotą valymą, kuriuo 
Bulgarija buvo „švarinama“ nuo 
antikomunistų. Trys regentai, de 
vyni tarėjai, 21 buvę kabineto : 
ministerial ir daugiau kaip 2.000 ] 
valdininkų buvo nužudyta. Ra
šytojai, mokytojai, intelektualai 
arba „pranykdavo“, arba buvo 
bauginami ir nutildomi. Iki šiol 
daugiau kaip 25.000 Bulgarijos 
piliečių buvo „likviduota“ ir toji 
kraujuota skerdynė tęsiasi ir 
toliau. ,

Aš visuomet atsiminsiu tuos, 
kurie rizikavo būti mušti ir su- j 
imti, kad tik stovėtų gatvėje ir , 
tyliai žiūrėtų į mano buto langus. 
Jiems aš buvau demokratijos 
simbolis — balsas, kuris išdrįso 
kalbėti už laisvę. Tai yra toji 
dvasia, kuri pagaliau išgelbės , 
pasaulį. Ir jūs turite žinoti, jūs 
laisvieji amerikiečiai, kad tai de
ga milijonų širdyse kiekvienoje 
terorizuojamoje pasaulio šalyjeĮ. 1

Aš ieškojau savo mintyse pa
bėgimo galimybių. Namas turėjo 
priešakinėje sienoje apie vienos 
pėdos gilumo įlinkį, kuriame bu
vo pravestas vandens vamzdis. 
Aš turėjau po mano patalu pa
slėptą virvę. Jei aš galėčiau iš
ilgai to vamzdžio nusileisti, sar
gybos, gal būt, manęs ir nepaste
bėtų. I

Visą mėnesį tuo laiku, kai gy
dytojai tvirtino mane dar vis ne
galint judėti, aš sėdėdavau kiek
vieną dieną valandomis kėdėje, 
lankstydamas liemenį ir rankas 
žemyn ir aukštyn, kad sustiprin
čiau pirštus, riešus ir kūną.

ridov turėjo progos įsitikinti, kad 
Mr. Barnes neblefuoja.

Rusas neabejotinai buvo atė
jęs pareikalauti mano išdavimo, 
bet vieton to jis greičiau nervin
gai pasakė: „Aš atėjau čia, pone 
minister i, perduoti jums sovietų 
leidimą, kad jūs neturėtumėte jo
kių sunkumų pereinant mūsų li
nijas“.

Mr. Bames atsakė, kad USA 
atstovai nepripažįsta sovietų li
nijos egzistencijos ir kad dėl to 
jis nereikalingas jokių leidimų.

Tada pulkininkas išėjo.
Tuo tarpu mano žmona buvo 

Dragoičevos agentų suimta ir tris 
kartus, 17 dienų būvy mušta iki

apalpimo. Jos gyvybė buvo tik 
dėka didelio W. Churchillio pyk
čio išgelbėta, kuris, sužinojęs 
apie tai, pasiuntė griežtą reika
lavimą ją paleisti. Jo reikalavi
mas buvo lydimas aštrių išsireiš
kimų apie žmones, kurie veda 
karą prieš moteris.

Kai tas reikalavimas, buvo 
įteiktas Bulgarijos užs. reik, mi- 
nisteriui, šis atsakė: „Prašau už
tikrinti jūsų ministerį pirminin
ką, kad ji bus rytoj paleista“.

„Aš nesu įgaliotas pasiųsti 
tokį pranešimą,“ — atsakė britų 
atstovas. „Aš esu įgaliotas tiktai 
pranešti ar ji yra jau laisva, 
ar dar ne“.

Mano žmona buvo už valandos 
paleista iš kalėjimo.

Si intervencija tačiau atėjo per 
vėlai, kad išgelbėtų mano jauną 
23 metų sekretorę Marą Ratčevą. 
Silpna jauna mergina neištvėrė 
antrojo „tardymo“. Inkvizitoriai 
pranešė, kad ji nusižudė. Bet tie, 
kurie rado jos kūną apačioje at
daro lango, matė, kad be sulau-

žytų kaulų ir sudraskymų jos 
rankos ir kojos buvo nudegintos 
iki kaulų.

Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms ir Didžiajai Britanijai tvir
tai laikantis mano atžvilgiu, 
Maskva pagaliau sutiko man ir 
mano žmonai išduoti išvažiavimo 
leidimą. Mr. Bames asmeniškai 
palydėjo mus iki lėktuvo, ku
ris mus turėjo nuvežti į laisvę.

Dėkingumas tebūtų tik blan
kus mano jausmų išreiškimas, ką 
aš jaučiau, kai lėktuvas kilo į, 
orą. Aš manau, kad ne tik šiam 
USA atstovui, bet visiems tiems 
diplomatiniams pasiuntiniams — 
o jų daug, tokių — kurie stovėjo 
panašiose padėtyse su kilnia drą
sa ir kurie nesusilaukė už tai nei 
garbės ir net nei viešo paskelbi
mo, tokių paslėptų įvykių rin
kinys sudarytų puikų puslapį 
taip žiaurioje mūsų laikų istori
joje.

Iš „Readers Digest“ 1947, 
spaudai paruošė M.

PLAČIOJI ARGENTINA (LAIŠKAS IS ARGENTINOS)

ŠIANDIENĄ daugelis iš mū
sų gyvename iš pabėgėlių 
laiškų. Dažnai net visai nuo 
nepažįstamų asmenų. Beveik visi 

to paties klausia; koks gyvenimo 
lygis Argentinoje, klimatas ir pan. 
Tokiu būdu visiems tenka rašyti ta 
pačia tema. Noriu tad per laik
raštį vienu kartu plačiau visiems 
suinteresuotiems papasakoti apie 
Argentiną.

Argentina žemės plotu yra di
delė šalis — 2.900.000 kvad. kilo
metrų. Pereitų metų gyventojų 
surašinėjimas parodė, kad Ar
gentinoje gyvena 16.100.000 žmo
nių. Valstybinė kalba yra ispa
nų. Tikyba — Rymo katalikų. 
Gyventojų didžiumą sudaro is
panų irjtalų kilmės argentinie- 
čiai. Kraštas valdosi federacijos 
pagrindais. Argentina yra sus
kirstyta į 14 provincijų ir 10 teri
torijų. Federalinė sostinė Buenos 
Aires valdo teritorijas ir skiria 
joms gubernatorius, tuo tarpu 
provincijų gyventojai renkasi sau 
gubernatorių ir vice-gubemato- 
rių, turi savo atskirus senatus ir 
parlamentus.

Galima būtu apie Argentiną 
daug prirašyti, bet, manau, lie
tuvį tremtinį bent šiuo metu ne 
tie klausimai domina, tad prieisiu 
prie tiesioginių tremtinio inte
resų.

Klimatas daug priklauso, apie 
kurią Argentinos vietą kalbėsi
me. Buenos Aires meistas vasa
rą karštas ir drėgnas. Karštis 
pakenčiamas, bet drėgmė var
gina. Tad dėl klimato žiemą, nors 
ir šaltos Europos gyventojui, pal
tas reikalingas. Buenos Aires 
miestas yra pats drėgniausias 
Argentinos miestas. Žodis Buenos 
Aires lietuviškai išverstas reiškia 
Geras oras. Galima būtų išvers
ti ir geri vėjai. Tokiu būdu mies
to pavadinimas neatitinka realy
bės. Buenos Aires miestas su 
priemiesčiais turi 3 milijonus gy
ventojų, o Avellaneda (skaityk 
Avežaneda) su priemesčiais turi 
apie milijoną gyventojų. Buenos 
Aires ir Avellanedos miestai yra 
vienas miestas. Tuos du miestu 
skiria tik 200 metrų tiltas. Ad
ministraciniu atžvilgiu jie laiko
mi atskirais miestais. Buenos 

Gegužės mėn. gale komunistas Aires ir Avellanedos miestų lie- 
sveikatos ministeris ’panoro ma- tuviai sudaro tą patį vienetą, 
ne asmeniškai apžiūrėti. Aš ti- Buenos Aires miestas yra turtuo- 
kriausiai būčiau negalėjęs jo ap- Hų stambiosios prekybos ir ma- 
mulkinti, nes aš gavau žinių, kad žesne dalimi industrijos mies- 
aš turėjau būti po to nugabentas tas, tuo tarpu Avellaneda yra 
į policijos štabą „apklausinėji- grynai industrijos miestas. Tokiu 
mui". Tą pat popietį aš apsiren- būdu, galite suprasti, kad Avel- 
giau darbininko palaidine ir ke- lanedos mieste yra didžiausia 
pure ir — kai sargybos keitėsi — lietuvių kolonija, nes didžiausias 
nuleidau virvę ir išlipau pro lan- lietuvių procentas dar tebėra fa- 
gą. Mano raumenys atlaikė ir brikų darbininkai, tuo tarpu 

MA Aku miesto lietuviai
pastebėjo išblyškusio darbinin- daugiausiai dirba prie namų ruo- 
ko, praeinančio gatve. šos t. y. šveicoriais, lekajais, tar-

Greit buvau aš tarp draugų, naitėmis, kambarinėmis ir t. t. 
Vienas jų patarė ieškoti prieg- Taip pat galima sutikti restora- 
laudos pas USA ministerį, jo nuošė, kavinėse ir lietuviškų kel- 
priemiesčio rezidencijoje. Mano periu. Yra lietuvių ir praturtė- 
buvimas ten nukreiptų tą krau- JusiU- Buenos Aires — Avellane- 
juotą žmogaus medžioklę su kau- ^os miestuose yra apie 300 lietu- 
tymėmis Ir mirtim mano partijos viškų krautuvių. Daug yra siu- 
draugams vykių ir baldų dirbtuvių, keletas

Mr Barnes, prikeltas ketvirta 
valandą ryto, be jokio svyravimo 
suteikė prieglaudą. Vėliau, rytą, 
jis pranešė Bulgarijos vyriausy
bei, kad aš pasirinkau prieglobstį 
po Amerikos vėliava. , , luuuoc. rxigvuuiiva aaaabuvaax J1U

Tą pat vakarą komunistų mi- ekonomiškai atsilikę nuo S. Ame- 
licijos dalinys apsupo USA mi- rįkos lietuvių, bet geriau gyvena 
nisterio rezidenciją. Mr. Barnes Brazilijos arba Uragvajaus 
derėjosi su užs. reik, ministeriu lietuvius. Argentina visą laiką 

Jį1 įtraukim4°> laJ" vertėsi žemės ūkiu. Paskutiniu 
,iaikU išaugusi Argentinos indus
trija >r -didelis kitų valstybių 
Argentinos produktų pareikalavi
mas sudarė tokią padėtį, kad vi
sur jaučiama darbininkų stoka, o 
tuo tarpu Brazilijoje dabar pra
deda reikštis darbo krizė. Pra
gyvenimas Argentinoje dabar yra 
brangus, bet daug pigesnis negu 
Brazilijoje, Uragvajuje, Čilėje, 
Bolivijoje arba Meksikoje. Tie, 
kurie yra pasiryžę dirbti, kas 
pasitaiko, tie dabartiniu laiku 
greitai susiras darbo pačiuose 
Buenos Aires arba Avellanedos 
miestuose.

Dabar apie profesijas. Pras
čiausia yra mokytojams, artis
tams, gydytojams, advokatams,

Kempteno lietuvis odininkas tautiniais ornamentais puošia savo dirbinius 
K. Daugėlos nuotr.

į Bulgariją, kad vadovautų poli
tinei eigai. Jų vardai — Anton Vu- 
gov ir Tsola Dragoičeva, pasiruo
šę apgaulei ir žiaurumams, po 
tiek metų lavinimosi Maskvoj. 
Dragoičeva išėjo savo „mokslą“ 
labiausiai šlykščiame nusikaltime 
Bulgarijoje.. 1925 metais, kai ko
munistiniai teroristai susprogdino 
bombą Sofijos katedroje, užmuš
dami 132 ir sužeisdami 325 žmo
nes, ji buvo pripažinta kalta ir 
pasmerkta mirti, bet vėliau ji bu- . taipgi mano laisvė. Nė vienas ne- Buenos Aires 
vo paleista. Dabar, remiama so- *-«-»*- »»«.«_»* 
vietų armijos ir tankų, ji ir Va- 
gov turėjo uždavinį užkrauti Bul
garijai komunistinę vyriausybę. 
Aš, kaip Bulgarijos vastiečių par
tijos generalinis sekretorius, bu
vau žymi kliūtis jų tikslui pa
siekti.

Kai aš rugsėjo mėn. grįžau į 
Sofiją, sovietų kontroliuojama 
spauda ir radijas paskelbė mane 
Britanijos ir USA agentu.

Komunistų apmokėtos gaujos 
paradavo gatvėse šaukdamos: 
„Mirtis George M. Dimitrovui! 
Mirtis George M. Dimitrovui!“

Bet jiems vien mano mirties 
nepakako. Jie norėjo kankinti 
mane ir tuo būdu išgauti „pri

vinių. Taip pat yra net keletas 
geležies dirbinių fabrikų, pora 
stiklo fabrikų. Visų nėra reikalo 
ir skaičiuoti. Daugelis lietuviškų 
šeimų jau gyvena savuose na
muose. Argentinos lietuviai yra

teklius ir vietiniai kelia triukš
mą, kad ateiviams nebūtų leista 
praktikuoti. Lietuviui inteligen
tui važiuojant į Argentiną, kuris 
čia negalėsiąs praktikuoti savo 
profesijos, neprošalį būtų, kad 
išmoktų šoferiauti. Jeigu kuriam 
netiktų fabriko darbas, galėtų šo
feriauti prie turtingųjų šeimų. 
Atlyginimas nėra prastas, darbas 
lengvas ir turi daug atliekamo 
laiko. Argentina, nors ir yra ūkio 
šalis, bet agranomui čia prastai. 
Veterinoriams ateiviams nelei
džiama praktikuoti. Pienininkas, 
žuvų produktų apdirbėjas arba 
kurių nors konservų gamintojas 
gali gerai verstis.

Pas mus yra susidaręs Emigra
cijos Komitetas, kurio tikslas pa
dėti lietuviams tremtiniams at
vykti į Buenos Aires. Velykų 
dieną laukiame dviejų šimtų 
tremtinių. Apie šimtą turime 
ankščiau atvykusių. Tokiu būdu 
lietuviškoji kolonija didėja, ypač 
jos inteligentinė dalis. Naujieji 
mūsų draugai, lietuvišku širdin
gumu pagadinsiu, broliai, įnešė

mūsų kolonijon daugiau gyvu
mo. Santykiai senųjų emigrantų 
su tremtiniais yra glaudūs. Senie
ji emigrantai veikėjai mielai už
leidžia savo tribūnas naujai at
vykusioms, tuo sumušdami Kau
ne, ypač Užsienių Reikalų Mi
nisterijoje įsigalėjusią nuomonę, 
kad Argentinos lietuvių kolonija 
yra karinga ir nesugyvenama ir 
kad Argentina esanti kiekvienos 
karjeros grabas. Tikimės,’ kad tie 
200 naujai atvykę taip pat bus 
mūsų draugai. Dar viena smulk
mena. Argentinos lietuviai, per 
lietuvių Emgiracijos Komitetą, 
įteikė Argentinos Emigracijos 
Departamentui 5.800 affidavitų. 
Daugelis lietuvių pasirašė visai 
nepažįstamiems asmenims. Re
zultatas yra šitoks: Argentinos 
Emigracijos Departamentas jau 
patvirtino įsileidimą iš Italijos 
160 lietuvių, Vokietijos — 72, 
Austrijos — daugiau kaip 500. Iš 
Danijos ir kitų valstybių nebe
prisimenu skaičiaus. Tikimės, kad 
galės atvažiuoti beveik visi 5.800 
lietuvių. VLADAS VESELAUSKAS

NEUŽMIRŠKIME PATIES SVARBIAUSIO!
V. K. RADASTINIS

LABAI dažnai mes kalbame 
arba spaudoj rašome apie 
įvairius mūsų uždavinius trem
tyje, kas antras žodis minėdami 

mūsų priešo niokojamą ir plėšomą 
tėvynę, bet užmirštame patį svar
biausi dalyką — mūsų subren
dusio ir į platųjį pasaulį sklindan
čio jaunimo tragišką problemą. 
Gerai, kad šiandie mūsų jaunimas 
nuo paties mažiausiojo ligi aka
demiko mokosi, lavinasi, įsigy
dami skambius titulus arba nau
dingas, naujas profesijas. Tačiau 
to neužtenka. Tiesa, nieks negali 
teigti, kad mums nereikia specia
listų arba intelektualų. Jų reikia, 
reikėjo jų ankščiau, dar labiau 
reiks ateity, sugrįžus į tėvynę. Bet 
šiandie prieš mūsų akis stovi emi
gracija — pati aktualioji ir skau
džioji problema. Daug jau yra iš
vykę, dar daugiau žada išvykti, ir 
nedaug bepaliks tokių, kurie, pasi-

be savo šeimoš, be artimųjų. Ir 
štai, jie susigyvens su vietine ap- ’ 
linka, ir tačiau jausis vieniši. 
Ieškodami konkretaus savo darbo 
ir gyvenimo įprasminimo, jie su
kurs šeimas. Gal vienas, o gal tik 
pusė procento jų bus lietuviškos, 
bet dauguma mišrių. Juk ar daug 
bus galimybės vargšui buvusiam 
DP susitikti savo tautietę ar lie
tuvaitei susirasti lietuvį? Gyveni
mo realybė yra kieta. Mes jau 
skaitomės su faktu, kad nevisi bus 
herojai, kurie, net ir nesurišti ki
tais saitais, reikalui esant, nu
galės visas kliūtis ir sugrįš atgal. 
Dar mažiau reikia tikėtis iš tų, 
kurie sudarys vietoje šeimas. Įsi
kūręs naujoje aplinkoje ir su ja 
susirišęs fiziškai ir moraliai, jis 
vargu ar galės išlaikyti reikiamoje 
aukštumoje tą dvasinę tautiškumo 
ir, banaliai kalbant, patriotiškumo 
vėliavą, kuri šiandien jam yra

Tai vienas iš daugelio „Dievo paukštelių“ kaip varnėnas iš savo inkilo 
angelės skaito laikraštį. Taip įsikūrusių tremtinių yra tūkstančiais ir 
bevargstančlų DP stovyklose. K. Daugėlos nuotr.

Šarūno GSK ir Margio eilėje žaidynių laimėtosios dovanos K. Daugėlos nuotr.

v uguv uci jų uuuauxuuu, įtu- 
kydamasis, kad galutinis to da
lyko sprendimas priklauso abie
jų vyriausybių susitarimui. Mili
cija pasiliko- išorėje, laukdama 
įvykių vystymosi. Mr. Barnes 
pastatė šešis amerikiečių karei
vius sargyboje prie durų. Vie
nok, nors komunistai į vidų ne
siveržė, jie kratė kiekvieną ma
šiną, kurį vyko iš rezidencijos, 
įskaitant ir ministerio M. Barnes 
ir USA atstovo prie Aliantų kon
trolinės komisijos, — generolo 
John Crane. M. Barnes pareiškė 
vidaus reikalų ministeriui, kad 
kiekvienas mėginimas tą arogan
tišką elgesį tęsti bus atmestas ir 
kad nuo šiol jis važiuos su gin
kluota sargyba. Po to nebuvo 
daugiau jokių tikrinimų.

Tada, vieną rytą, aš atsibudau, 
kad pamatyčiau, jog komunistų 
milicija pakeista sovietų karei
viais. Mūsų šešių amerikiečių sar
gyba atrodė silpna apsauga. Po 
„įtempimo“ periodo, kurio metų 
kiekvienas namuose esantis ame
rikietis nešiojo ginklą, pulkinin
kas Sviridov, sovietų pajėgų 
viršininkas, pranešė norįs kalbėti 
su ministeriu. Kai jis ėjo per kie
mą, jis matė kulkosvaidžius prie 
durų ir langų. Pulkininkas Svi-

kelrodžiu. Taigi, mes norime, kad 
išvykusieji tinkamai reprezentuo
tų savo tautą, kad kiekvienas iš 
jų būtų savo krašto ambasadorius, 
bet mes užmirštame, kad vis dėlto 
jie išvyksta vieni. Štai kur yra jų, 
o drauge ir mūsų visų tragedija.

Šiuo mažu straipsnelių autorius 
visai neužsimoja pradėti didžiulės 
akcijos už vedybas. Čia norima 
tik atkreipti išyvkstančiųjų dė
mesį į šį juos gyvybiškai liečiantį 
reikalą. Ne vien tik juos, bet ir 
mūsų tautą. Juk mes žinome, ko
kiu spartumu yra naikinama di
džioji mūsų tautos dalis anapus 
geležinės uždangos. Argi mes ga
lime dar ir patys tęsti šį griau
namąjį darbą ir šiapus atsidūriu- 
sieji? Kiekvienas atitrūkęs ir nu- 
trupėjęs nėšį mūsų tautai nepatai
somus nuostolius. Ačiū Dievui, 
šiandie mes esame suburti drau
gėn. Atrodo, paties likimo ranka 
mus dar tebelaiko vienoj krūvoj. 
Tačiau rytojus grasina mus išsklai
dyti po nežinomas šalis. Ar ten 
išvykę mes pavieniui pajėgsime

tikėdami žvaigždžių lėmimu, išdrįs 
sėdėti vietoje ir laukti aušros.

Kaip žinome, ligi šiolei mums 
emigracija yra ypač skaudi. Su
interesuoti kraštai DP darbo jėga 
siunčia komisijas, kurios pasirenka 
pačius pajėgiausius žmones, staty
dami sąlygą, kad šie asmenys bū
tų nevedę arba be šeimų. Ne vien 
tik tas faktas, kad įsileidžiančios 
emigrantus šalys nenori prisiimti 
šeimų, kaip balasto, bet čia yra 
dar kitas reikalas: jos nori ne 
vien tik mūsų darbo jėgos, bet ir 
kraujo. Sis reikalavimas mums yra 
be galo žalingas. O ypač kada mes 
diena iš dienos prarandame vis 
daugiau jaunimo, kuris, deja, ga
lima iš anksto skaičiuoti 80%, 
atskils nuo mūsų tautos kamieno. 
Sis skaičius, tiesa, yra gąsdinan
tis, bet būkime realūs ir pažvel
kime į dalyką nusiėmę šviesių 
spalvų akinius. Kaip minėta, tuo 
tarpu į kitus kraštus emigruoja 
daugiausia mūsų nevedęs jauni- 

maia, e>j>vj«uio auvuivavaiiio mas. vyrai, tiek merginos,
karininkams. Šių profesijų žmo-. Mes neabejojame jų patriotiniais ---- ------  . -----

’ jausmais ir tautiniu sąmoningumu? išlaikyti jau minėtą savitumo ki-
' birkštį ir ar nesutirpsime be 

ženklo naujojoje aplinkoje? Tuo 
tarpu šeimai šis pavojus yra daug 
mažesnis. Vienas kitą stiprindami, 
jie lengviau nugalės ir aktyviau 
pasipriešins atitrūkimo grėsmei. 
Anksčiau buvo galima vesti, šian
dien reikia. Ne laikas bus grauž
tis, atsidūrus vienui vienam sveti
moj aplinkoj, bet metas dabar ir 
tik dabar susirūpinti savo, o drau
ge ir savo tautos ateitimi.

nėms neleidžiama verstis savo 
profesija. Prašydami vizos, jie 
net negali sakyti esą šių profe
sijų žmonės. Gerai inžinieriams, 
įvairių rūšių technikams, chemi
kams, architektams, elektrotech- 
nikams ir kitiems praktiškų 
mokslų žmonėms. Karininkai, 
kurie nusimano apie karo reik
menų gamybą, aviacijos techniką 
arba laivų statybą, tie gautų ir 
gerai apmokamų darbų. Gydytojų 
ir advokatų Argentinoje yra per-

Jie visi yra taurūs lietuviai ir ne 
iš vėjavaikiškumo apleidžia mūsų 
bendruomenę, bet norėdami užti
krinti savo tolimesnę egzistenciją. 
Ir štai jie atsiduria svetimam 
krašte, visai naujbn aplinkon. O 
jie nebus susispietę vienon vie
ton ir drauge, kaip kad „Čiur
lionio" ansamblis. Jie visi pasimes 
po plačiąsias Siaurės ar Pietų 
Amerikos erdves, arba pasiklys 
Australijos toliuose patys vieni,

2
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A. a. Martynui Reizgiui paminėti
DR.

S M. BALANDŽIO 2 d. sueina 
šešeri metai, kai Mauthau-

• seno koncentracijos stovy
kloj nacionalsocialistinio režimo 
nukantintas mirė buvęs Klaipė
dos krašto direktorijos pirmi
ninkas Martynas Reizgys. Su juo 
žuvo vienas žymesniųjų Klaipė
dos lietuvių politikų, kuriems na- 
cionalsocializmas keršijo ligi jų 
mirties.

Reizgys buvo kilęs iš Biržinin- 
kų kaimo, Priekulės apylinkės. 
Jau savo jaunystės dienomis jis 
ir jo broliai dalyvavo tautinėje vei
kloje. Buvo dalyvavęs pirmame 
pąsauliniame kare ir iš jo su
grįžęs pradėjo aktyviai veikti 
krašto politikoje. Ankstybesniais 
metais Reizgys buvo kelis kar
tus buvęs direktorijos nariu.

Paskutiniais gubernatoriaus Gy
lio valdymo mėnesiais Klaipėdos 
krašte pradėjo Įsigalėti nacional
socialistinis sąjūdis pasireiškęs 
dr. Neumano ir Sasso partijose. 
Ir naujam gubernatoriui Navakui 
atvykus kraštan, tuometinis di
rektorijos pirmininkas dr. Schrei- 
beris stengėsi visą judėjimą ba- 
gatelizuoti, aiškindamas, jog par
tijų organizavimas vykstąs auto
nomijos rėmuose ir esąs nepa
vojingas reiškinys. Seimelis iš 
savo pusės rėmė direktorijos pir
mininko nusistatymą ir pakarto
tinai direktorijai pareiškė savo 
solidarumą.

Šitie ir kai kurie kiti dr. Schrej- 
berio neigiami atsakymai buvo 
Įvertinti kaip direktorijos pasi
priešinimai gubernatoriui, todėl 
1934 m. gegužės 5 d., buvo užda
ryta krašto seimelio ordinarinė 
sesija. Kartu gubernatorius pa
reiškė pirmininkui dr. Schreibe- 
riui, jog direktorija nebeturi jo 
pasitikėjimo ir todėl atšaukiama. 
Nors Schreiberis prie Boettcherio 
karsto buvo pareiškęs, jog jo po
litika būsianti Boettcherio politi
kos tęsinys, jam visgi neužteko 
drąsos, taip pat kaip Boettche- 
riui, priešintis. Jo direktorija, 
nors ir protestuodama, pasitraukė.

Navakas, ieškodamas tinkamo 
asmens Schreiberiui pakeisti, su
stojo prie Martyno Reizgio ir ge
gužės 5 d. ji paskyrė direktorijos 
pirmininku.

Matydamas, j kurią pusę bu
vo pasukusi Schreiberio direkto
rija bei seimelis ir kaip Neu
mano ir Sasso judėjimas krašte 
kas dieną plėtėsi, Reizgys tikri
ausiai manė, kai gubernatorius 
jam pasiūlė sudaryti direktoriją, 
jog dabar jau buvo laikas atėjęs 
likviduoti visą nacionalsocialistini 
judėjimą krašte.

Kartu aftrodė, kad krašto auto
nomija, toj plačioj formoj kaip 
prieš 10 metų jau atgyventas daly
kas ir yra visai natūralu ją tiek 
suvaržyti, kad už jos negalėtų už
lįsti visokio plauko valstybės išda
vikai, diriguojami ir apmokami iš 
užsienio.

Reizgio direktorijos pagalba bu
vo paskelbtas centro vyriausybės 
išleistas „Tautai ir valstybei sau
goti įstatymas“, kurio pagalba 

' buvo areštuoti nacionalsocialisti
nio judėjimo vadai dr. Nauma- 
nas ir Sassas bei dalis jų padė
jėjų arba šiaip pasižymėjusių 
partijos narių. Iš surasto susi
rašinėjimo ir programų bei 
proklamacijų paaiškėjo, kad abi 
partijos buvo visai nacianalsocia- 
listinių tendencijų ir kad jų sie
kimai buvo įgyvendinti krašte tą 
pačią tvarką kaip nacionalsocia
listinėj Vokietijoj. Buvo pradėti 
suorganizuoti net SA ir SS da
liniai.

Reizgio direktorija tuojau ėjo 
prie administracinės reformos. 
Buvo pašalinti ar suspenduoti visi 
Schreiberio arba ankstybesnių di
rektorijų paskirti apskričių virš
ininkai, viršaičiai ir kaimų seniū
nai, jeigu jie buvo įsirašę į mi
nėtas partijas arba dalyvavę an
tivalstybinė veikloj. Schreiberio 
direktorijos nuskriaustasis buvęs 
direktorijos pirmininkas Jonas 
Tolišius buvo paskirtas Klaipė
dos apskrities viršininku. Auto
nominės policijos valdyba buvo 
išardyta, nusikaltę viršininkai ir 
policininkai buvo paleisti iš tar
nybos ir policijos vadovybė per
duota policijos referentui Jonui 
Tolelkiui.

Klaipėdos krašto draudimo 
įstaigoj buvo atleistas jos virši
ninkas Macys, jo vietin komisa- 
riškai paskirtas banko tarnauto
jas Plonaitis.

Autonominiai teismai buvo pert
varkomi ir paleisti iš tarnybos 
keli teisėjai, kurie savo teismi
niame darbe ir laikysenoj buvo 
pasižymėję antivalstybiniais veik
smais.

,vių kalbos bus lygiai pripažįsta
mos oficialinėmis krašto kalbomis.

Visi direktorijos griežtieji žy
giai buvo nelaukti, ir trenkė j 
opozicinę masę kaip žaibai. Iš 
pradžių opozicijos buvo laukta, 
kad užsienis, ypatingai Tautų 
Sąjunga ir jos organai, greitai 
ir griežtai reaguos į visus direk
torijos žygius. Bet greitai nieko 
nebuvo sulaukta. Todėl nacional
socialistinis sąjūdis Klaipėdos 
krašte liko perblokštas ir nebe
rodė tendencijos atsigauti bei to
liau kovoti.

Bet užkulisiuose, III Reicho 
valdžios ir partijos Įstaigose, 
{prastu vokišku kruopštumu ir 
tikslingumu, buvo organizuojamas 
naujas pasipriešinimas ir ofenzyva.

Goebbelso spauda rėkė prieš 
šituos direktorijos ir centro vy, 
riausybės žygius. Vyriausybės 
paskatinta, SA surengė visoj Vo
kietijoj dideles demonstracijas 
šūkiu: Nieder mit Litauen ir pa
našiai. Ypatingai griežtos demon
stracijos vyko Rytų Prūsijoj: 
Tilžėje net sudegino pakaruokli, 
vaizduojant], gubernatorių.

Be šito, III Reicho vyriausybė 
darė aliarmuojančių žygių Tautų 
Sąjungoj ir specialiai pas Klai
pėdos krašto statuto ir konven
cijos signatarus: Didžiąją Bri
taniją, Francūziją, Italiją ir Ja
poniją. Sitų valstybių pasiunti
niai darė pakartotinų demaršų 
prieš Reizgio direktorijos žygius, 
dėl tariamo jų nesuderinamumo 
su statuto raide ir dvasia. Opo
zicija krašte gavo medžiagos. Ge
neralinis Vokietijos konsulas Klai
pėdoj ją tyliai bet nuosekliai or
ganizavo naujam pasipriešinimui.

Be politinių demaršų, III Rei
chas griebėsi ekonominių repre
sijų Lietuvos atžvilgiu. Pamažu, 
kaip didelėse valstybėse Įprasta, 
bet nuosekliai, Berlyno vyriau
sybė nutraukė visus ekonominius 
santykius su Lietuva, ir ligi vė
lybo rudens beveik visas ekspor
tas iš Lietuvos sustojo. Tai jvyko 
tam laikotarpy, kai visas pasau
lis žemės ūkio produktų buvo ku
pinas ir kiekviena valstybė ko
vojo dėl mažiausio kontingento.

Klapėdos krašte beveik visi 
paleistieji asmens direktorijai iš
kėlė civilines bylas mokėti jiems 
algas arba nuostolius, teisėjai ir 
valdininkai, be to, reikalavo juos 
grąžinti tarnybon. Autonominiai 
teismai, spręsdami griežtai pa
gal Įstatymo raidę, jų ieškinius 
patenkindavo. Kai kurios bylos 
ėjo ligi Triburtolo Kaune, tuo pa_ 
didindamos išlaidas.

Žemės ūkio sluoksniai niekuo
met nebuvo geri mokesčių mokė
tojai. Dabar, mažėjant ir galiau
siai visiškai sustojant eksportui į 
Vokietiją, mokesčių Įplaukos ne
paprastai sumažėjo. Mažėjant 
eksportui ir importui, mažėjo ir 
gaunama iš centro vyriausybės 
finansinė dalis. Krašto išlaidos 
liko tos pačios, net didėjo, nes 
direktorijai trūko Įstatymiškos

Amerikos mokyklos
DR. ALBERTAS N. TARULIS Carnegie Institute of Technology 

profesorius Pittsburgh, Pa., USA.

1. PRIEŠMOKYKLINIS IR PRA
DŽIOS MOKSLAS.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
gyventojų švietimas prasideda 
vaikų lopšeliuose (nursery 
schools). Jie skirti padėti dirban
čioms motinoms ir priima 2—3 
metų vaikučius. Vaikų lopšeliuose 
1940 buvo apie 300.000 vaikučių. 
Jie dažniausiai išlaikomi miestų 
su valstybinėmis pašalpomis ir 
naudojasi tomis pačiomis viešųjų 
mokyklų patalpomis.

Antrasis laiptas tai vaikų dar
želiai (kindergartens). Jie skirti 
4—5 metų miestų vaikučiams. 
Vaikų darželiuose 1943/44 buvo 
apie 760.000 vaikučių. Iš to skai
čiaus gal tik kokie 7% buvo pri
vačiuose vaikų darželiuose.

Pradžios mokslas prasideda su
kakus 6 metus. Kaip ir visuose 
civilizuotuose kraštuose, taip ir 
Amerikoje jis, žinoma, privalo
mas. 1943/44 pradžios mokslas 
skaičiais atrodė taip:

Viešųjų pradžios mokyklų 
170.000, mokinių 19 mil., mokyto
jų*) 539.000. Privačių pradžios 
mokyklų 10.000, mokinių 2 mil., 
mokytojų 65.000, Viso pradžios 
mokyklų 180.000, mokinių 21 mil., 
mokytojų 604.000.

*) Drauge su vaikų darželių 
mokytojais.

Reizgys nesustojo nė prie 
miesto valdybos. Buvo atleistas 
vyriausias miesto burmistras dr. 
Brindlinger, kuris buvo nuolati
nio magistrato priešinimosi ska
tintojas. Miesto buimistru buvo 
paskirtas dr. Schreiberio direkto
rijos iš tarnybos atleistas pirmo
sios lietuviškos direktorijos pir
mininkas Erdmorrtas Simonaitis.

Buvo reformuotos ir mokyklos. 
Iš vietų buvo pašalinti arba sus
penduoti visi antivalstybiškumu 
pasižymėję mokytojai ir jų vietos 
užpildytos lojaliais, dažniausiai 
jaunesnio amžiaus mokytojais. 
Tuojau buvo įsakyta mokyklose 
mokinti ne tik vokiečių kalba, 
kaip ligi tol beveik be išimties 
buvo daroma, bet ir lietuviškai, 
kad būtų vykdomas statute ga
rantuotas dvikalbiškumas krašte.

Reizgio direktorija toliau įsakė, 
autonominei administracijai var
toti ne tik vokiečių kalbą, kaip 
ligi tol buvo daroma, bet ir lietu
vių, nes statuto 27 straipsny buvo 
pasakyta, kad vokiečių ir-lietu- Kalmo mokykla Siaurės Amerikoje

galios, o Seimelis atsisakė su ja 
dirbti.

Reizgio direktorija, be turimų 
politinių, atsidūrė ir dideliuose
finansiniuose sunkumuose. Žadė
ta Įstatyminė galia, direktorijai 
nebuvo duodama. Iš tos pusės ne
buvo galima pakrikusius reika
lus sutvarkyti.
' Galiausiai, išsisėmus direktori
jos finansams ir kartu signata
rams spaudžiant, gubernatorius 
Navakas pareišKė Reizgiui, kad 
esamomis sąlygomis jo direkto
rijai tenka pasitraukti. 1934 m. 
gruodžio m. 1 d. Reizgys guber
natoriui jteikė atistatydinimą.

Tuo pasibaigė Reizgio direkto
rijos pradėtas darbas kraštui nuo 
nacionalsocializmo išvaly|i. Reiz
gys (r jo veiksmai sudužo, nes 
tolimasis pasaulis, ypatingai di
džiosios demokratijos, nebuvo 
supratusios didžiojo iš nacional
socializmo kylančio pavojaus.

Išėjęs iš direktorijos apsivylęs, 
Reizgys visiškai pasitraukė iš po
litikos ir apsigyveno savo pavyz
dingai įrengtame apie 50 hektarų 
dydžio ūkyje. Daug metų jo pa
vardė buvo linksniuojama Goeb
belso spaudos. Ji pasidarė tikra 
pabaisa nacionalsocializmui.

Po Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Vokietijos Reizgys turėjo 
bėgti iš Klaipėdos krašto ir atsi
dūrė Lietuvoj. Užėmus Lietuvą 
raudonajai armijai, jis grižo, kur 
po keletos dienų gestapas ji 
areštavo.

Kalėjo Karaliaučiaus kalėjime 
ir Oranienburgo koncentracijos 
stovykloje. Ten turėjo iškęsti 
daug paniekinimų. Jau Karaliau
čiuje buvo tiek nukankintas, kad 
vienas jo pažįstamųjų, ten pat 
patekęs, jį pažino tik iš balso. 
Neužteko kalinimo, nacionalso- 
cializmas buvo nusistatęs jį ga
limai greičiau sunaikinti. Reiz
gys buvo pasiųstas į Mauthauseno 
akmens skaldyklas, kur kaliniai 
po trumpo laiko mirdavo. Prieš 
išvežant, jam tikru nacionalsocia* 
lis tin i u ciniškumu buvo pranešta, 
jog jis paleidžiamas į laisvę.

Su šypsena Reizgys paliko savo 
celę, manydamas, jog likimas jam 
yra lėmęs grįžti pas namiškius, 
dėl kurių jis visuomet labai sie
lodavosi. Bet koks buvo jo nusi
vylimas, kai jis greitai suprato 
šitą šėtonišką klastą.

„Nejaugi nebėra amžinos teisy
bės, kad mus pasauly taip kanki
na?“ jis buvo užrašęs ant iššmu- 
geliuoto lapelio. „Ką mes taip 
blogo padarėme, gindami savo 
tautos teises?“

Niekas jam į tą klausimą ne
galėjo atsakyti. Buvo milionai ki
tų, kurie taip pat kentėjo, tuo 
pačiu keliu ėjo, kol buvo sunai
kinti.

Atsikeršyjimas jo kankintojams 
atėjo daug vėliau, kai kankiniai 
jau senai buvo išleidę savo dva
sią, kai jų pelenai buvo susimaišę 
su žeme, iš kurios jų kūnai imti. 
III Reichas subirėjo, jų vadai 
priėjo galą, bet jų nužudytieji 
nebeprisikels.

Mažosios Lietuvos istorijoj, 
Reizgys betgi ilgai bus minimas 
kaip didelis ir drąsus kovotojas 
už lietuvių teises.

Mokytojų 90% moterys. Arti 
pusės pradžios mokyklų yra tik 
su vienu mokytoju. Bet tkios 
mokyklos sparčiai nyksta. Kad 
galima būtų sudaryti didesnius 
mokyklų rajonus su daugiau mo
kytojų mokykloje, praktikuoja
mas mokinių suvežimas ir grąži
nimas namo mokykliniais auto
busais. 1943/44 buvo arti 93.000 
tokių autobusų, tame skaičiuje 
pabaisų, .sutalpinančiu per 100 
vaikų. Jie pervežė 4%mil. vaikų 
ir mokesčių mokėtojams kaštavo 
virš 107 mil. dol.

Tais pačiais (143/44) metais vi
sas pradžios plaksiąs mokesčių 
mokėtojams kaštavo per 1% mrd. 
dol. Privačioms pradžios moky
kloms išlaikyti reikėjo arti 200 
mil. dol. Išlaidos vienam mokiniui 
buvo labai nevienodos ir svyravo 
tarp 40 ir 200 dol. su 90 dol. vi
durkiu kaimo vietovėms, 130 dol. 
miestams ir 110 dol. visam kraš
tui. Išlaidas pakelia toji aplinky
bė, kad Amerikos pradžios mo
kyklose mokiniai nemokamai 
gauna ne vien mokslą, bet ir vi
sas mokslo priemones. Visas pra
džios mokyklų turtas 1943/44 bu
vo vertinamas 4—5 mrd. dol. Da
bar, kainoms gerokai pakilus, 
tiek išlaidos tiek turto vertė yra 
daug didesni.

Pradžios mokyklų kursas ne 
vienodo ilgumo. Jis svyruoja 
tarp 6 ir 8 metų ir tarp 5 ir 6

„Js to elegantiško karininko nebus dainininko"
(OPEROS SOLISTO IPOLITO NAURAGIO 20 METŲ OPEROS DARBO SUKAKTIES PROGA) 

SALOMĖJA NARKĖLIONAITE

KAI 1924 m. Ipolitas Nauragis. tarnaudamas kariuomenėje, susido
mėjęs ir pamilęs dainos meną, stojo Kauno Konservatorijon (tuo
met oficialiai dar vadinamon Muzikos Mokyklon), daugelis jo 
pažįstamų ir draugų nemanė, kad ši jo pasirenkamoji darbo šaka at

nešianti jam naudos, tardami: „Iš to elegantiško karininko nebus dai
nininko". Tačiau gyvenimas lėmė kitaip. Ipolitas Nauragis naujai pa- 
sirinktajai darbo sričiai taip atsidėjęs, kad, palikęs karišką tarnybą, 
ir jai ištikimai dirba jau dvidešimtį metų.

Si op. sol. Ip. Nauragio sukaktis mums tenka minėti kukliose trem
ties sąlygose. Jei tai būtų buvę savoje operoje, tai šia proga tikriau-

IPOLITAS NAURAGIS

šiai būtume gavę progos pasigėrėti jo svarbiausia ir didžiausia role 
„Boriso Godunovo" operoje. Dabar gi, neturint ne tik savos operos, 
bet ir nuosavo kampelio, kai mūsų dainininkai, kaip klajokliai mu
zikantai, iš vienos į kitą stovyklą bekeliaudami ir mums koncertuoda
mi, daina mums mažina esamų dienų kartėlį, mes nors prabėgomis 
susipažinkime su sukaktuvininko dainininko asmenimi, jo nueitu keliu 
ir jo pasiektais laimėjmais dainos srityje.

Sakoma, kad kiekvienas laimėjimas pasiekiamas tik per vargą ir 
darbą. Negalima būtų pasakyti, kad Ip. Nauragis gimė dainininku. 
Jis turėjo pereiti dygų kelią, kuris jį atvedė prie laimėjimo. Jei po 
koncerto jis gauna gėlių, tai tose gražiose puokštėse, tuose žydin
čiuose žieduose, kuriais mes grožimės, dainininko akys išvysta dar 
ir kitką, ko mes savo akim nepastebime; jis mato ir tuos dyglius, 
kuriuos jis turėjo nugalėti, prieš šią puokštę pasiekdamas.

.Ip. Nauragis yra gimęs 1900 m. Krakių miestelyje, Kėdainių apskr. 
Jo tėvas muzikantas — smuikininkas. Pirmojo pasaulinio karo sūkurių 
paliesta, Nauragių šeima išvyksta į Rusiją ir atgal sugrįžta 1918 m 
Tremtyje visokį sunkų darbą dirbęs, Ip. Nauragis tėviškėje gauna 
darbą raštinėje — išrenkamas pirmuoju Krakių savivaldybės sekreto- 
torium. 1919 m. paskelbtoji inteligentų mobilizacija atidaro Ip. Nau- 
ragiui duris į visai naują jo gyvenimo laikotarpį, padarydama jį il
gesniam laikui kariškiu. Ir tik po dešimties metų darbo šioje srityje, 
baigęs konservatoriją 1929 m., pažinęs ir pamėgęs dainos meną, jis 
meta ją, išeidamas atsargon kapitono laipsniu.

Jau nuo vaikystės dienų jį lydįs muzikos ir dainos pamėgimas, gal 
gautas iš tėvo, kaip raudona siūlė tiesiasi per visą jo gyvenimą, kur 
jis bebūtų dirbęs, ar Rusijoje stumdęs vagonėlius su šoviniais, ar dir
bęs peilių fabrike, ar lankęs mokyklą, ar vėliau kaip karys, daly
vavęs laisvės kovose, ar karo mokykloje ar pagaliau kur kitur.

mėn. metuose. Mokslas vaikų 
darželiuose bei pradžios mo
kyklose privalomas ir nenorma
liems vaikams. Specialėse mo
kyklose yrą mokomi aklieji, kur- 
čiai-nebyliai, paliegėliai bei nu
sikalstamų polinkių vaikai. 1943/ 
44 tokių mokėsi apie 60.000. Be 
to, kai kurios kolegijos (colleges) 
turėjo pradedamuosius kursus 
savo paruošiamuosiuose sky
riuose su 50.000 mokinių. Dėl 
nuoseklaus privalomo pradžios 
mokslo įgyvendinimo, mokyklas 
lanko, praktiškai, visi mokyklinio 
amžiaus vaikai.

Deja, pastangos suteikti kiek
vienam piliečiui bent 8 metų 
mokslą vis dar nėra sėkmingos 
Iš 1000 penktamečių pradžios 
mokyklos mokinių visą kursą 
teišeina 80—85%. Taip pat ir 
1940 metų gyventojų surašymas 
parodė, kad 29% visų gyventojų, 
sulaukusių 17 metų, nebuvo b&i- 
gę 8 metų mokyklos, o 11% visų 
gyventojų, sulaukusių 13 metų, 
nebuvo buvę mokykloje ilgiau 
kai metus, nors tokio amžiaus jie 
jau turėjo būti baigę visą kursą.

Tai parėjo iš dalies nuo to, kad 
privalomas mokslas visose 48 
valstybėse buvo paskelbtas tik 
1918 metais, nors privalomo 
mokslo įstatymai kai kuriose vals. 
tybėse buvo pradėti leisti nuo 
1642. Tuo būdu daugelis vyresnio 
amžiaus žmonių galėjo išlikti mo
kyklos nelankę visai legaliai. 
Antrą, tam tikrą bemokslių dalį 
sudarė imigrantai, kurie iki pir
mojo pasaulinio karo laisvai 
plaukė iš užjūrio.

Programos pradžios mokyklose 
apima tuos pačius bendruosius 
dalykus, kaip ir visur kitur. Ne 
retai naudojamasi radijo ir kino 
pagalba. Pažymėtinas amerikoniš
kojo patriotizmo — America 
First — įdiegimas, pasiliekąs vi
sam gyvenimui. Net ir tautinėse 
mokyklose viskas dėstoma anglų 

kalba, išskyrus vieną svetimą 
kalbą — tėvų. Ir ne kas kitas 
kaip mokykla pasiekia to, kad at
vykę iš Lietuvos tėvai sunkiai su
sikalba su Amerikoje užaugusiais 
vaikais: tėvai menkai moka ang
liškai, vaikai — dar menkiau lie
tuviškai; kompromisas vis dėlto 
dažniausiai surandamas anglų 
kalboje.

2. AUKŠTESNYSIS MOKSLAS
Amerikos aukštesnėsės mokyk

los vadinamos antrojo laipsnio 
arba aukštosiomis mokyklomis

Mergalčių high shool (gimnazija) Pittsburge.

Visas čia nurodytų rūšių mokyklas apimą skaičiai 1943/44 buvo tokie:
Viešųjų aukštesniųjų 
Privačių „
Viso

Šeši milijonai mokinių aukštes
nėse mokyklose reiškia, kad apie 
’/« atitinkamo amžiaus jaunuolių 
tais metais sėdėjo mokyklų suo
luose. Tuo būdu 1000 gyventojų

9 metų būdams jis jau traukia altu Krakių parapijos chore, vėliau, 
Rusijoje, tenoru dainuoja vienoje ukrainiečių artistų grupėje, Karo 
MoKyKloje suruoštame koncerte jis dainuoja ariją iš „Don Carlos". 
Darbinga nuotaika, kuri susidarė Vilniuje 1920 m. Ip. N. tebesant 
kariuomenėje, kai čia buvo atvykę Stasys Sodeika, Kipras Petrauskas, 
St. Sunkus, ir nulėmė, kad Ip. N. pasirinko darbą dainos meno srityje. 
Tačiau trumpam laikui Ip. N. tenka pasitrauktiš Vilniaus, išvykstant 
tarfiauti i Mažeikių stoties komendantūrą. Su tais pačiais menininkais 
jis vėl susitinka 1923 m., bet jau ne Vilniuje, o Kaune. Ip. N., at
likęs savo pareigas kariuomenėje, likusį laiką praleidžia su meninin
kais. Stasio Sodeikos patariamas jis pradeda lankyti privačias daina
vimo pamokas pas, žinomą dainavimo mokytoją italą Oreste Marini

kaip tik tuo metu iš Berlyno atvykusį. Po vienerių metų Ip. N. jau 
įstoja konservatorijon. Čia jau Ip. N. pajunta, kad dainininko darbas 
jam yra labiau prie širdies, negu kariškio gyvenimas ir kariška 
drausmė. Tačiau dar ligi 1929 kanhę tarnybą derina Su dainininko 
darbu.

I operą dainuoti Ip. N. ateina dar iš konservatorijos. Jis debiutuoja 
1928 m. balandžio mėn. „Aidoje" — Ramtrso vaidmenyje. Jau pirmu 
įžengimu scenon Ip. N. patraukia publikos dėmesį ne tik savo gilaus 
ir skambaus balso tembru, bet ir tinkama savo išorine išvaizda, kuri 
operos dinininkui taip pat svarbi, kaip ir balsas. Pavykęs debiutas 
nudžiugino ne tik publiką, bet ir senus operos darbuotojus, jauno 
debiutanto asmenyje sulaukusius pagalbos ateities operos kūrybiniam 
darbui. Tuojau po debiuto Ip. N. priimamas operon, ateidamas jon su 
dešimties gerai paruoštų operų repertuaru. Neilgai trukus, jis gauna 
dainuoti beveik visas didžiąsias bosų partijas. Kiekviena nauja opera 
rodo Ip. Nauragį esant ne tik gerą dainininką, bet ir aktorių, suge
bantį giliai įsijausti vaizduojamų asmenų charakterin.

Ip. N. kelias žynio Ramliso „Aidoje" iki didžiausio ir gal būt, 
geriausio savo vaidmens iš viso labai svarbios boso partijos „Borise 
Gouunove", palyginti, gana trumpas. Galima sakyti, Ip. N. šią partiją 
gavo dainuoti net ir per anksti. Ją imasi paprastai dainuoti daini
ninkai tada, kai yra praėję pro visą eilę kitų, lengvesnių, ir įgiję 
daug patyrimo bei turį didelį repertuarą. Ip. Nauragis „Borisą Godu- 
novą" pradėjo dainuoti visai atsitiktinai. Kai jis apie tai pasakoja, 
atrodo, tai buvęs tik jo jaunatviškas pokštas, kuris tačiau turėjo di
delės reikšmės jo tolimesniame darbe. Atsitikę taip, kad paskelbtasis 
viešas „Boriso Godunovo" spektaklis negalėjęs įvykti, nes susirgęs 
Boriso Godunovo partiją dainavęs P. Oleka. Ip. Nauragis draugų 
tarpe juokais buvo išsireiškęs, kad esą, už gera kompensatą, jis 
galėtų padainuoti. Šio pasikalbėjimo žodžiai pasiekę direktorių, 
ir Ip. N. turėjęs dainuoti. Senukas dirigentas M. Bukša net supykęs, 
kad, jam pasiūlius repeticiją su orkestru, Ip. N. jos atsisakęs. „Pirmą 
sykį savo gyvenime matau jauną dainininką, kuris atsisako pasinau
doti viena repeticija daugiau" — taręs senukas. Žinant tačiau, kad
Ip. N. atėjo teatran su dešimčia gerai paruoštų operų partijų, yra
aišku, kodėl jis galėjo Borisą dainuoti.

Siam vaidmeniui ypač tinka Ip. N. tiek giliai dramatiškas balsas,
tiek jo išorinė išvaizda. Ilgainiui Ip. N. pavyko sukurti visai origi
nalų ir aukšto meninio lygio Boriso charakterį, kuris yra mūsų ope
ros pažiba. , i Ii

Tie, kurie matė Ip. N. ir kituose svarbiuose vaidmenyse, Mefisto, 
Don Bazilio ar kt., puikiai prisimena, kiek dėmesio ir meilės daini
ninkas šiam darbui yra parodęs. Iš viso per 20 darbo metų Ip. N. yra- 
sukūręs daugiau kaip 40 charakterių 35-iose operose. Šiandieną būtų 
sunku vaizduotis mūsų operą be Ip. Nauragio.

Kai 19 4 m. vasaros įvykiai išplėšė mus iš gimtųjų namų, Ip. Nau
ragis, su daugeliu kitų savo profesijos draugų, atsidūrė tremtyje. 
Čia, atlikęs nuo kasdienių savo rūpesčių, uoliai dirba savo profesinį 
darbą. Išgirdęs apie tremtinių operos organizavimą, jis pats prisideda 
prie to darbo, keliasi iš amerikiečių zonos į Detmoldą, ir čia dirba. 
Dviliką kartų jam teko dainuoti tos operos paruoštoje premjeroje 
„Sevilijos Kirpėjuje" (G. Rossini) Don Bazilio partiją. Nustojus veikti 
operai, čia ir baigiasi Ip. N. darbas operoje. Tačiau kaip operos so
listas jis mums ir toliau tebedirba. Nuo Wangeno iki Flensburgo 
aidėjo ir aidi Ip. N. dainos tremtinių scenose. Šalia nedaugelio liaudies 
dainų, Ip. N. daugiausia savo koncertų programoje atlieka operos 
arijas.

Kaip koncertininkas Ip. Nauragis taip pat yra nemažai dirbęs. 
Aplankė visą Lietuvą vienas ir su kitais dainininkais, buvo nuolatinis 
Liet, radiofono bendradarbis. Yra koncertavęs Latvijoje. Su dirigentu 
Cooperiu dalyvavo trijų mėnesių gastrolinėje kelionėje 1936 m. 
Buenos Airese. Tremtyje keletą sykių, Londono BBC ir Hapburgo 
radio kviečiamas, įdainavo liet, liaudies dainų ir operų arijų. Šiuo 
metu D. Britanijos Liet. Sąjungos kvietimu yra išvykęs koncertuoti 
tenai dirbantiems lietuviams.

Be tų gausių savų ir svetimų vietovių, kur jis dainavo kaip svečias 
koncertininkas, Ip. N. yra tekę dainuoti ir svetimose operose. 1931 m., 
išvykęs Italijon pasitobulinimo tikslu kaip Švietimo M-jos stipendi
ninkas, gyvendamas Milane, jis dainavo „Lyrikos" ir „Pucdni"tea- 
truose „Rigoletto" ir „Trubaduro" operose, o 1937 m. Vienos „Volks- 

' oper"teatre dainavo Mefistofelį (Ch. Gounod op. „Fauste"). Vienos 
oficiozas taip priėmė tada mūsų dainininką: . . . „Mefisto partijoj 
girdėjome svečią Ip. NagrodskįJ) Dar jaunai atrodąs menininkas pa-’ 
rodė puikias vokalines ir vaidybines savybes. Jo balsas savo įtalpos 
ir jėgos atžvilgiais, jei tai būtų ant svarstyklių padedama, sveria 
maždaug tiek, kiek viso likusio ansamblio kartu paėmus. Vaidybiškai 
jis yra elegantiškiausias Mefisto, kokio jau seniai nesame matę. Jis 
viską pajuokia, gal iš dalies savo kaukę, o gal ir šią baisią operą. 
Tai nėra žinoma, bet tai jam pridera, nes jis nebet kas yra ir daug 
gali." („Wiener Zeitung" 1937. 3. 23).

i) Savo pavardę „Nagrodskis“ į „Nauragis“ dainininkas yra pakeitęs 
1037 m.

(secondary arba high schools). 
Normaliai, į jas eina 8 metų pra
džios mokyklą baigę valkai ir iš
būna jose 4 metus. Tuo būdu 
aukštesnysis (gimnazijos) moks
las Amerikoje trunka labai trum
pai, tačiau laikas, išbūtas pra
džios ir aukštesnėje mokykloje, 
yra tas pats, kaip ir Lietuvoje — 
12 metų. Tik santykis tarp pra
džios ir aukštesniojo mokslo yra 
atvirkščias: 8;4 Amerikoje, 4:8 
Lietuvoje. Dėl pradžios mokslo il
gumo, „pradžiokų“ tarpe yra ge
rokai paaugusių berniukų ir mer- 

mokyklų 29.000, mokinių 5,6
„ 3.000 „ 0,4
„ 32.000 „ 6,0

teko per 47 mokinius gimnazistus.
Jeigu Lietuva būtų pasiekusi to
kio paties aukštesniųjų mokyklų 
lankymo intensyvumo, tai gim
nazistų prieš karą būtų buvę ne 

gaičiu, savo amžiumi atitinkan
čių lietuviškos gimnazijos ket
virtos ir net penktos klasės mo
kinius.

Tarpinę grandį tarp pradinių Ir 
aukštesniųjų mokyklų sudaro vadi 
namosios junior high schools (vi
durinės mokyklos). Šios rūšies 
mokyklos labai paplito miestuose 
po pirmojo pasaulinio karo. Į jas 
ateina vaikai, paprastai, po 6 me
tų pradžios mokslo. Kursas vi
durinėje mokykloje trunka 2 ir 
daugiau metų, apimdamas tuo 
būdu pradžios mokslo pabaigą ir 
didesnę ar mažesnę aukštesniojo 
mokslo dalį. 1939/40 vidurinių 
mokyklų buvo apie 450 su 150.000 
mokinių. Taigi mokinių ska:čius, 
palyginus su normaliomis aukš
tesnėmis mokyklomis, buvo visai 
mažas. Apie pusė visų vidurinių 
mokyklų buvo privačios.

Nepaisant kurso dvilypumo, vi
durinės mokyklos skiriamos an
trojo laipsnio arba aukštesniųjų 
mokyklų kategorijai. Tai pačiai 
kategorijai priklauso įvairios ber
niukų ir mergaičių akademijos 
(academies), paruošiamieji sky
riai kolegijose (preparatory de
partments of colleges) ir aukštes“ 
nieji skyriai specialėse mokyklose 
(training schools, residential 
schools for exeptional children ir 
kt.). Šios mokyklos sutraukia 
tik nedidelį mokinių skaičių 
(50—60.000 arba 1%). Ir jų apie 
puė yra privačios. I

nil, mokytojų 292.000
„ 31.000
„ „ 323.000

30.000 visose aštuoniošė klasėse, 
bet 120.000 vien tik paskutinėse 
keturiose.

(Bus daugiau)
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būt, miške. Aš, šaudamas vilką, 
nuo lentos nukritau.

Vyrai nežinojo, ar juoktis ar 
susirūpinti. Išgirdę, kad šiurpa 
šaudamas nuo lentos nunėrė, jie 
šyptelėjo, bet ir vėl surimtėjo, 
nes kas ten daugiau atsitiko, 
Šiurpa negalėjo pasakyti.

— Na, vyrai nėr ko laukt, — 
nusprendė rimtesnieji. — reikia 
eit žiūrėti, kad nebūtų iš juokų 
rimti dalykai atsitikę.

— Vesk, kur jūs ten buvot, — 
paragino jie Šiurpą.

Numovę kažkam nuo galvos 
kepurę, užmovė ją Šiurpai, Rum- 
zienė nė neraginama atidarė „ra
ganiui“ apsiauti vięną savo klum_

ledu. Ir šiaip ir taip pabandžius 
lipti žemyn, jam nieko daugiau 
neliko, kaip sėstis ant lentos, už
sikarti pypkę ir laukti, kol ateis 
kas gelbėti.

Ant kvaišio Šiurpos, kuris kaip 
pamišęs nukūrė namo, jis taip 
buvo įsiutęs, kad nė pats neži
nojo, ką jam už tai reikia pa
daryti. Jei jis nebūtų iš baimės 
nesukvailėjęs, būtų jie parėję su 
vilku ant peties — kaip tik šū
vio metu jau čia pat sustugo 
vilkas. O dabar ir vilkas ne
nušautas, ir paleido jį tasai nu
piepėlis viso sodžiaus juokui.

— Tik palauk, tu vovermuši, 
nulipsiu aš nuo šitos lentos. Su-

matai, vypso kaip Straigio kume
lys. Ar tu negalėjai palaukt, kol 
vilkas ateis. Bet bailys vis bai
lys — iš baimės pats nežino, ką 
daro.

— Bet kad vilkas buvo jau čia, 
— nebeiškentė Šiurpa. — Aš pats 
girdėjau, kaip jis per krūmus 
šiugžda. Ir net akys jau žibėjo.

— Pasakyk tai savo bobai, o 
ne man, — nenorėjo Svikštas nė 
klausyti — Tavo plaukai iš bai
mės po kepure šiugždėjo, o ne 
vilkas krūmuose.

— Štai čia aš aiškiai mačiau, 
kaip akys spyksėjo, — norėda
mas įtikinti žengė Šiurpa prie 
krūmų, rodydamas pirštu, kur

O Ir pats Šiurpa nebuvo drą
suolis. Nuo to laiko, kai vilkai čia 
atsisuko, nebejauku jam pasidarė 
miške. Sušiušena lapai — jam jau 
ir dilgtelia per širdį, spiria iš po 
krūmo kiškis — jis striuoktelia. 
Su pilkiais nėra juokų ne tik 
žiemą, bet ir vasarą. Gal tik 
prieš porą metų jau pavasarį už
puolė vilkas žmogų dienos metu 
net visai netoli Alytaus. Gi Dra- 
palių Kuzą anais metais užpuo
lė Trake per pačią rugiapiūtę. O 
Šiurpa tai ne Kuzas, kuris vienu 
savo gumbuotos lazdos smūgiu 
patiesė vilką. Ten vyras kaip mū- 
ras-bulių už ragų išlaiko. Ir tai 
nežinia, kas būtų buvę, jei iš 
karto nebūtų taip gerai pataikęs 
vilkui per pačią nosį suduoti. 
Prie Alytaus užpultas vyras taip 
pat ne puvesys, sako, buvęs, o 
gal valandą su vilku galynėjosi ir 
nežinia ar įėmęs būtų, jeigu ne
būtų pasisekę išdurti žvėriui akis 
ir nuo aukšto skardžio nustumti 
į Nemuną. Taigi Šiurpai eiti su 
vilku imčių nebuvo ko ir galvoti: 
toks papežęs tintiriukas kaip jis
— vilkui tik vienas kąsnis. Tad ir 
įvarė vilkai Šiurpą į ankštą kam
pelį — be miško gyventi negali, 
o į mišką baisu eiti. Pagaliau ir 
dėl grobio reikia su biaurybėmis 
varžytis. Besibastydami ar tai 
maža jie suryja ir paukščių ir 
gyvulėlių. O kitus taip įbaidė, kad 
kažin kur iš čia išsidangino. Pa
galiau ir iš spąstų porą kartų 
greičiausia jie Šiurpai kiškį iš— 
krapštė-rytą nuėjęs, rado tik 
kruvinų plaukų žiupsnį, o kiškio 
jau nė kvapo.

Dėl to ir jis labai buvo nudžiu
gęs, kai visas kaimas sujudo vil
kus naikinti, ir didžiai nukabino 
snapą, kai iš visų pastangų tik 
švikšt teišėjo.

— Kad juos Icur ugnelė ži
buoklė sužibintų! — keikė jis 
vilkus ir veltui suko galvą, kaip 
galima būtų juos iš čia iškrapš
tyti.

Nagi paspęsk ir jiems spąstus,
— ragino jį Svikštas.

Bet Šiurpa galvą kratė.
— T'ek iš to bus gero, kiek ir 

iš duobių, — aiškino jis. — Per
daug palaidų šunų.

Jis tai žinojo iš savo patir
ties. Per tuos palaidus šunis jis 
nė lapių negalėjo spąstais gau
dyti — arba masalą suryja arba 
net į spąstus pakliūva. Jeigu koks 
labai piktas, tai jau ir tai mažas 
malonumas — nežinia ne kaip-jį 
iškrapštyti ir spąstus pasiimti. O 
dar blogiau su tais, kieno šunes. 
Už tai jis ne kartą jau buvo ne 
tik išvelniotas, bet ir gavęs tiek 
pylos, kad gaurai dulkėjo, kai 
spąstai šuniui koją nutrenkė. Gi 
J mišką su spąstais eiti jam taip 
pat neišėjo. Aptiks juos eigulis 
ar girininkas, tai nė nosies miškan 
daugiau neįkiši.

Tiesa, jis nebuvo šventasis, bet 
. kai ir darė ką nors, tai gerai ap
sidairydamas ir nepalikdamas žy
mės. Tuomet tie ponai, jei ką ir 
nujausdavo, tai primerkdavo akį
— jie buvo su tuo apsipratę, kad, 
nuolat po mišką kirmėlinėdamas, 
Šiurpa kartais sau leisdavo mažą 
sauvalę. Bet su vilkiniais spąs
tais, į kuriuos ne tik vilkas, bet ir 
stirna, šernas ar net ir žmogus 
gali įkliūti, ten rodytis buvo kas 
kita. Iš miško gyvendamas, Šiur
pa negalėjo taip akyplėšiškai 
elgtis.

— Na, tai ėmęs išpyškink. Kad 
aš tokią akį turėčiau, tai seniai 
jų tik kailiai ant karties barškėtų, 
siūlė Svikštas.

— Apie tai ir aš galvojau, — 
krapštė galvą Šiurpa. — Bet ne 
taip lengva tai padaryti.

— Kodė.l gi? Ar kulka jų ne
ima? — net nustebo Svikštas.

Nors Šiurpa daugiausia tik 
spąstus spendė, bet jis turėjo ir 
šautuvą, slaptai kai kada pame
džiodavo ir net garsėjo savo retu 
taiklumu, kad ir buvo vienakis. 
Dar vaikigalis būdamas, jis apti
ko kaž kur įkliuvusią gervę ir 
bandė namo parsinešti. Kadangi 
paukštis labai spurdėjo, nieko ki
to neturėdamas, nusimovė kel
naites ir jomis surišo jį. Bet įpy
kusi gervė taip cvaktelėjo jam 
snapu į akį, kad jisai ir iš rankų 
ją paleido. Bespurdėdama išsilais
vinusi sparnus, gervė nuskrido ir 
su jo kelinėmis, o jisai parėjo na* 
mo su iškirsta akim. Bet tai jam 
nė kiek nekliudė šaudyti. Jis net 
tvirtino, jog geriau galima pa
taikyti, kai nereikia kitą akį pri
merkti. Ir iš tikrųjų jis šaudė 
labai taikliai net iš savo prieš
tvaninių laikų suklerusio grioz
do. O ir pritykoti bei vilioti bet 
kokį gyvį niekas aplinkui geriau 
už jį nesugebėjo. Dzingelis, kuris 
Amerikoj buvo gyvenęs, net tvir
tino, jog Šiurpa ten už savo meną 
c’rke ar saliūnuose galėtų didelius 
pinigus uždirbti. Jis krykė an
ties balsu, tirlikavo kaip gervė, 
kuvėkčiojo kaip pelėda, varnu 
kranksėjo. Gerai nusiteikęs, pa
švilpaudavo ir volunge, lakštin
gala palakštuodavo, pakukuoda
vo geguže taip, jo nieku būdu 
neatskirsi, kad tai ne paukščio 
balsas. Pamekenti stirnos balsu, 
kiekiu naūksyti, pakukenti ir 
čerkšt! šešku ar lape pakiauk- 
č’oti iam buvo tik vieni juokai. 
O ką’ iam pasita’kydavo kada 
sekmadienį bumą kur išmesti, 
namo per kaimą eidamas, taip

sustugdavo vilku, kad visi šu
nes lot ir staugt įnikdavo. Tad 
jis lengvai savo auką suklaidin
davo ir išviliodavo į aikštę. Kiš
kių uksijimo metu jam užtekda- 
ivo tik pagiry kelis kartus su
ūbauti, ir prakaitu iš meilės ap
šautas jurukas tuoj atstriuoksė- 
davo. Pakrykdavo pavasarį kur 
paraisty ar prie ežero, ir tuoj iš 
kokio balokšnio ar meldyno at
siliepdavo dar žmonos nespėjęs 
susirasti saldžius.

Bėda tik Šiurpai buvo, kad jis 
neturėjo jokio leidimo nei me
džioklei, nei šautuvui laikyti. 
Tad laikė jį į šiaudus įkišęs ir 
su juo daug nesišvaistė. Seniau, 
kai už medžioklę be leidimo dar 
taip negriebė už kfelnių, Šiurpa 
ir dažniau išeidavo pamedžioti, 
bet dabar tik kada mėnesienoj 
pukšteldavo kokį želmenų pas- 
kabinėti atšokavusį kiškioką, pa
siganyti išėjusią stirną ar pava
sarį perdaug garsiu krykimu pa- 
gundon vedančias antis. Bet ir 
tai darė labai atsargiai. Dar 
prieš aušrą, paleidęs apt virvu
tės vandenin medinę antaitę, jis 
jau krykė ežero melduose ir, kol 
eigulis prasikrapštydavo užmie
gotas akis, jis su šautuvu po 
vienu skvernu ir antinu po kitu 
jau namie džiovinos! autus. Vis 
dėlto ir prieblandoj beveik nie
kas neišsisukdavo, kas tik ties 
jo vamzdžiu pakliūdavo. Tad 
Svikštas ir nustebo, kodėl Šiur
pai ne taip lengva vilką nušauti.

— Tiesiog pasakysiu: bijau, — 
beveik pritrenkė Švikštą ne- 
lauptu atsakymu Šiurpa.

— Na, tai kiškio kulnas! — pa
sipiktino Svikštas. — Toks de
diesi taiklus ir nepataikysi vilko.

— Nepataikyti tai aš nebijau. 
Tokių dalykų man nepasitaiko,
— atvertė Šiurpa. — Bet blogai 
pataikyti — štai ko bijau. Baigta 
tuomet. Pašautas vilkas suke
dens kaip šiltą vilną. Kad turė
čiau dvivamzdį, būtų kas kita. 
Bet mano senoviškas vienvamz
dis — ne vilkams medžioti: vilkas 
tave greičiau už gerklės nutvers, 
nei spėsi antram šūviui parako 
vamzdin įpilti.

— Kur jis tave ten puls. Gavęs 
i gaurus, maus, kad net krūmai 
links, — mostelėjo ranka Svikštas.

— Ne, brol, — nesutiko Šiurpa.
— Tu man jau nepasakok. Pašau
tas žvėris ne juokai. Nereik’a nė 
vilko. Kiškis — ir tas kanda ir 
drasko, kai sužeistas ir mato, kad 
nepaspraks. Atsimeni, kaip įvy
tas kieman ir po rąstais užspeis
tas kiškis Obelijos kerdžiui beveik 
vidurius nagais paleido, užšokęs 
ant krūtinės.

Jis atkišo Švikštui prieš akis 
savo ranką.

— Matai?
Visas kairės rankos kraštas 

buvo randuotas.
— Net šeškai ką padarė, — 

paaiškino jis. — Pamačiau kartą 
iš varnalėšų išlindusį šešką. Pri
sitaikęs ir cvanktelėjau aš jam 
pusiauskiliu. Persivertęs pasmir- 
dėlis kai tik nucypė, tai kaip šoko 
ant manęs iš žolių visas būrys. 
Kaip mane gyvą matai, būtų 
užėdę, jei nebūčiau pabėgęs. Aš 
dar pradėjau juos pagaliu tva
tyti, bet kur tau — tik vyniojas 
kaip gyvatės, įsikabino į koias, 
rankas pradėjo lipti ant pečių, 
ant galvos. Matai, kaip ranką suė
dė. O, rodos, toks menkas padaras. 
Ką tat ir bekalbėti apie vilką!

— Na, tai ir aš eisiu kartu, jei 
vienas jau taip bijai, — pasisiūlė 
Svikštas. Jei aš tik turėsiu gerą 
baslį, tai tegul jų būna nors ir 
visa gauja. Juos ištaškyti tik ne
bus -sunkiau, kaip vežimą bur- 
lokų.

Šiurpa net nusijuokė, atsimi
nęs. kaip pavasari prie visu ka
binėtis pratę Vainiūnų burlokai 
nuo vieno Švikšto taip skuto, ir 
arklius su vežimu palikę, kad 
miela buvo žiūrėti, kai jų užka
bintas Svikštas apsisako. išsi
traukęs vežimo rungą Švikšto 
jėga jis neabejojo. Kai dar Švikš- 
tas bernavo, kiek tai kartų bali
namus audeklus saugojusios mer
gos pabusdavo su visa lova vi
dury kūdros; pasiimt ant pečių 
su pora miegančiu mergų lovą ir 
ją dailiai pastatyti vidury tven
kinio jam buvo tik juokai. Kieno 
nakčiai ganykloj paliktą arklioką 
įgabeni vidurin bjauriausio ra’sto 
ir ten pastatyti ant kokios kim
šos, iš kur ir dieną nelengva bu
vo jį iškrapštyti, ne didesnis jam 
buvo dalykas.

— Dviem gal ir galima būtų 
pamėgint, — Švikšto jėgos ir 
smarkumo padrąsintas, sutiko 
Šiurpa. — Tik. matai, dar vienas 
dalykas: nueisi be leidimo su 
šautūvu į mišką, pasipainios ei
gulis ar net girininkas — ir at-; 
sisėsi blakučių šerti.

Svikštas pasikasė galvą.'
— Tai eikime naktį. Tu juk 

pratęs naktį medžioti. Taip gal 
net geriau: naktį vilkai daugiau
sia ir vilkiojasi.

Bet naktį ir su Svikštu Šiurpa 
nė labai norėjo eiti. Naktį vilkai 
daug drąsesni ir pavojingesni: 
nė nepamatysi, kaip, kur iš tam
sos iššokęs nutvers pilkis už kel
nių praskiepo.

— D’desnio už tave kiškio kaip 
gyvas dar nemačiau! — Svikštas 
net nykti dėl Šiurpos bailumo 
pradėjo, — Nenori, gali neiti.

Pažiūrėsim, kas bus, kai vilkų 
dar daugiau prisiveiš. Galėsi tuo
met ant kalniuko sėdėti ir kumš- 
tin dūduoti, į mišką žiūrėdamas.

Šiurpa norėjo eiti. Kad dar 
daugiau čia vilkų prisiveisti gali, 
jam ir pagalvoti buvo nemiela. 
Bet nebuvo smagiau ir įsivaiz
davus, kaip iš tamsos iššokęs 
žvėris suleidžia kur į minkštumą 
dantis . . . Jeigu jis ir eitų, tai 
tik taip medžioti, kaip ir seniau 
darydavo: atsivežus į pamiškę

žmogaus balsan taip atsilieptų ir 
lyg užsakyti ateitų ir žvėris ir 
paukštis, ūbauk tu kiek nori, 
pas tave kiškis neateis, o jis tik 
ūktelėjo — ir jurukas jau čia. Sa
kykit, ką norit, o jis raganius, ir 
tiek.

Toks taiklus medžiotojas bu
vęs ir jos [tėviškėj. Šarkelėse. 
Visi tik stebėjosi. O kai kartą 
prisitaikęs vienas pažiūrėjo per 
išverstą kailinių rankovę, kaip 
jis medžioja, tai ir pamatė, koks

pę, ir visas būrys leidosi į pamiš
kę.

Kai jie taku, vedančiu į Mau- 
šiabalės raistą, kiek paėjo į miš
ką, pamatė prie pat tako ąžuolą, 
kuriame, nekabinęs kojas, sėdė
jo ant lentos Svikštas. Kopetaitės 
puolančio Šiurpos buvo nuvers
tos, ir jis negalėjo žemyn nu
lipti, nes ąžuolo laja buvo gana 
aukštai, o liemuo neapimamas ir 
po neseniai buvusios lijundros 
apsiliejęs slidžiu kaip stiklas

taškysiu aš tau marmūzę! — nie
ko nelaukdamas, suriko jis ant 
Šiurpos, kai tik pamatė ateinan
čius.

— Tik nešauk, — ramino 
Švikštą kiti. — Matai, kad žmo
gus pagalbą tau pašaukė.

— Ne, jau aš jam taip vėstel- 
siu, kad jam daugiau nieko ne
reikės, — dūko Svikštas. — Aš 
čia naktį šąlu, o jis besmegenis 
nuvijo atėjusį vilką ir pats, kaip 
iš galvos išėjęs, nukūrė... Dabar,

spyksėjo vilko akys, ir staiga sus
tojo lyg įkastas.

— O kas gi čia! — sušuko jis, 
taip atgijęs ir nudžiugęs, lyg bū
tų netikėtai katilą aukso užėjęs.

Visi sužiuro ir žengė į Šiurpos 
pusę.

— Vilkas! Nušovė! — sušuko 
visi vienu balsu.

Pro debesies plyšį skaisčiau 
sušvitusio mėnesio nušviestoj 
tarpkrūmėj kėpsojo Šiurpos nu
šautas vilkas.

šieno vežimą ir ant jo pasilipus 
arba įsilipus į medį.

Švikštui ko viduriai iš piktu
mo neapsivertė. Jis negalėjo įsi
vaizduoti, kad verta būtų apsau
gai nuo vilko rangytis kur ant 
šiaudų vežimo ar medin. Jis 
spiaudė, kvailino Šiurpą, bet ta
sai taip užsikirto, lyg koks nirtu
lingas kuinas, kad jis pagaliau 
turėjo nusileisti ir sutikti lipti į 
medį.

— Kvailiui ir bailiui reikia 
nusileis, — nusprendė jis.

Taip sutarę ir sulaukę mene-, 
sienų, jie ir išsirengė medžiok
lėn, sukeldami nemaža smalsumo, 
kuo tas jų užsimojimas pasibaigs.

Kai jau viso meto sutemo, į 
Maušiabalės raisto pusę pasi
girdo stūgavimas. Tur būt, Šiur
pa viliojo vilkus. Tačiau vilkai,

jis paukštis: du raistiniai, nutvėrę 
už ausų, atveda besispardantį 
kiškutį ir laiko, o jis — prisidė
jęs šautuvą plumpt.

Vyrai neklausė bobos trailini- 
mo, bet vis tiek įdomu buvo nu
šovė Šiurpa vilką ar ne.

Taip jiems besvarstant ir be
siginčijant, sulujo galukaimėj šu
nes, ir jie tuojau pamatė, kad kaž
kas net kniubdamas kuria gatve. 
Neilgai trako, kol jie galėjo pa
žinti, kad tai Šiurpa.

Visi net išsižiojo. Šiurpa buvo 
pametęs kepurę ir vieną koja be
veik basas — ne tik klumpės ant 
kojos nebuvo, bet ir autas jau be
veik visai buvo nusivynuojęs.

— Na?! — nustebo vyrai.
Bet Šiurpa buvo nuo bėgimo 

taip užsišniokęs, kad nė žodžio 
negalėjo išspausti. Šį kartą jis

Pabaltijo moterų literatūros vakaras ir koncertas
Tautos, norėdamos rasti bendrą 

kalbą ir užmegsti tarpusavy glau
desnius ryšius, pirmoje eilėje pri
valo stengtis vieną kitą geriau pa
žinti, nes tai padeda lengviau nu
galėti atskirų tautų skirtingo gyve
nimo būdo bei tradicijų ribas ir 
rasti kitos tautos žmoguje draugą 
ir brolį.

Tautos dvasia atsispindi jos kū
ryboje— muzikoj, poezijoj, dainoj. 
Dėl to baltietės moterys, siekdamos 
glaudesnio bendradarbiavimo, pa
sirinko teisingą kelią suruošdamos 
Augsburge balandžio 10 d. visų

BaimėALFONSAS DARGU

ypatingu moteriškumu švelnumu ir 
įsijautimu padainavusi vieną estų 
liaudies dainą ir vieną estų kompo
zitoriaus dainą. Vertėjas Hermann 
Stock paskaitė keturis žymios šiuo 
metu tremty gyvenančios estų 
poetės Marie Under eilėraščius.

Labai gerą įspūdį padarė estų 
krikščionių mergaičių choras, va
dovaujamas Meeta Noorkukk, gra
žiai padainavęs kelias daineles.

Estų tautinės grupės programa 
užsibaigė fragmentu iš K. A. Hind- 
rey romano „Saulėlydis", kurį 
paskaitė Aitą Maraus.

Antrąją programos dalį išpildė 
latvių tautinės grupės atstovės. Pas
kaitą ,,Latvės moters dvasinis gy
venimas istorinėj perspektyvoj" 
skaitė Angelika Gailite, pabrėžda
ma nelengvą latvės moters kelią į 
kultūrinių laimėjimų aukštumas. 
Prelegentė pažymėjo, kad svetimų
jų vergijoje latvių jaunimas ilgai 
neturėjo galimybės siekti mokslo, 
o kai toji galimybė 18 amžiuje pa
galiau atsirado, ji tebuvo prieina
ma tik vyriškajam jaunimui. Ne
žiūrint to, kad latvė moteris išėjo 
į viešumą gana vėlai, jos nuopel
nai šių dienų literatūroj prilygta 
latvių vyrų laimėjimams.

Po to solistė Liepina-Zakis pa
dainavo tris latvių kompozitorių 
dainas. .

Poetės Karola Dale, Aitą Niedra, 
Biruta Senkevica ir Velta Tuoma 
paskaitė savo eilėraščius, o rašy
tojos Ritas Liepa ir Irma Liepsala 
fragmentus iš savo prozos kūrinių.

Lietuvių tautinės grupės progra
mą pradėjo dr. Marija Žilinskienė 
savo įdomia ir turininga paskaita 
„Lietuvių literatūra tautinės idėjos 
šviesoje".
• Ji nurodė sunkią lietuvių literatū
ros praeitį ir nuostolius, kuriuos jai 
atnešė spaudos draudimas. Prele
gentė pabrėžė lietuvės moters nuo
pelnus ypač tais skaudžiais tautos 
skriaudos metais, kai ji prie rate
lio savo vaikus mokę skaityti, pa

rodydama nepaprastą meilę spaus
dintam gimtajam žodžiui.

Vilniaus Valst. Operos solistės 
K. Daugėlienės dainos publikos 
buvo maloniai sutiktos ir palydė
tos gausiais aplodismentais.

Toliau aktorė B. Pukelevičiūtė 
paskaitė keletą lietuvių poetų eilė- 
raščių. Pabaigai išraiškos meno šo
kėja Valiušaitė įspūdingai atliko 
porą šokių.

Kaip matome, programa buvo 
įvairi ir įaomi, nors, aeja, lietuviš
koji dalis buvo ne be trūkumų. Ka
dangi tai buvo moterų literatūros 
vakaras, visuomenė Ukėjosi išgirsti 
daugidu lietuvių moterų kūrimų ir 
į programą jų duvo įtraukta visa 
eilė, račiau pasKuumu momentu 
programa buvo pakeista ir vietoj 
musų moterų rašytojų kūrinių- bu
vo paskaityti keli K. Binkio ir... 
S. Neries eilėraščiai. Tai klausy
tojų apvylė ir kartu papiktino. 
Jie negalėjo suprasti, ar tokia 
programa yra jos sudarytojų vi
siško nenusivokimo rezuitatas ar 
pikta lietuvių visuomenės provo
kacija.

Nepaisant pasitaikiusių trūkumų 
ir ruošėjų nepaK.ank.dmo apdauumo 
kai kuriais atžvilgiais, tenka vis 
aėlto pripažinti, jog šis literatūros 
vakdids ir Konceitas yra reiksmin- 
gas žingsnis Baltijos moterų ben- 
dradaibiavime ir Baltijos tautų su
artėjimo kely. Linkėtina, kad gra
žiai prauėtas darnas tuo pačiu ryž
tu butų varomas ir toliau.

Po koncerto tą patį vakarą įvy
ko jaukus pobūvis, kuriame daly
vavo moterų taiybos atstovės, ra
šytojos ir kviestieji svečiai. Pobū
vį suoigamzavo vietos lietuvių 
moterų atstovės, suteikdamos pro
gos visų trijų tautų visuomeninin- 
kėms ir kutlūrininkėms jaukioj ir 
draugingoj nuotaikoj praleisti ke
lias valandas. Pobūvio metu buvo 
paskaityta visų trijų Baltijos tautų 
.ašytojų eilėraščių ir pasikalbėta 
pabaltietėms rūpimais klausimais.

matyti, nesiskubino. Jau daugu
ma buvo ir po vakarienės, o ki
toj troboj net ir žiburys jau už
geso, bet, išėjus į lauką, vis dar 
buvo girdėti protarpiais stūgau
jant. Smalsesnieji net gatvėj 
klausėsi ir, būreliais sutoję, rietė 
visokias būtas ir nebūtas istori
jas apie vilkus, spėliojo, kaip 
Šiurpai su Svikštu pavyks, arba 
traukė juos per dantį.

Staiga visi sukluso. Sustugus 
ties Maušiabale, toli toli į kitą 
pusę taip pat sustugo kartą, kitą 
ir trečią. Paskui staugimas vėl 
kelis kartus pasikartojo, bet vė
liau nutilo ir į Šiurpos stūgavi
mą neatsiliepė. Vyrai, dar pa
laukę ir nieko nebegirdėdami, 
numojo ranka, nusijuokė dar iš 
Šiurpos su Svikštu prasimanyno 
ir jau norėjo eiti į trobas, kaip 
vakaro tyloj padrioksėjo šūvis, 
kad net per mišką aidas nuėjo. 
Vyrai sustojo, pradėjo spėlioti 
nušovė ar nenušovė. Dangus bu
vo apsidramstęs ir gan tiršta 
prieblanda. Tik praplyšus slen
kančiam debesiui, išnirdavo mė
nuo ir šviesiau pasidarydavo. 
Daugelis tad manė, .kad tokią 
naktį net Šiurpai sunku patai
kyti. Kiti buvo priešingai įsiti
kinę. Jei Šiurpa šovė, tai jau bus 
ir pataikęs. Įsimaišiusi i vyrų 
būrį, Rumzienė galvą, guldė, kad 
nušovė. Ji buvo įsitikinusi, kad 
tasai skrabis Šiurpa ne be prie
žasties taip pataiko.

— Nemanykit, tasai miško 
paukštis kipšo perėtas. Juk ir jo 
boba su tom savo žolėm ar ne pusė 
raganos? Ar jūs matėt kur, kad

buvo taip bėgęs, kaip dar nie
kad nebėgo.

Gerokai Šiurpai pastūgavus ir 
Švikštui žvigdant paršiuką, jie 
pagaliau išgirdo vilką atsilie
piant. Bet paskui jis nutilo ir į 
Šiurpos stūgavimą nebeatsiliepė. 
Tačiau po kiek laiko Šiurpos 
ausis nugirdo, kad lyg kas per 
krūmus čiužinąs!, ir net jam pa
sirodė lyg spykso juose ir žibu
riuotos akys.

— Tss! ... — jis šnipštelėjo tik 
Švikštui ir pasiruošė šauti,'nors, 
Užslinkus debesiui, tirštoj prie
blandoj nedaug galima buvo 
įžiūrėti. Tik kai prisidėjęs šau
tuvą dar norėjo tvirčiau atsistoti, 
kryptelėjo lenta, ir jis padirgino 
šautuvo gaiduką. Drioktelėjo šū
vis, o Šiurpa pats nuo kryptelė
jusios lentos nužengė netikėtai 
žemyn. Kas ten daugiau darėsi, 
jam nelabai buvo aišku. Vers
damasis nuo lenktos, jis dar gir
dėjo, kad netoliese sustugo vil
kas, tad pašokęs ir leidosi iš ten, 
kiek sveikata ir kojos nešė. Ką 
jam rėkė Svikštas ir kur jis pa
metė kepurę ir klumpę, nė pats 
nežinojo.

Dabar jis stovėjo taip kvapo 
netekęs ir toks apdujęs, jog, tur 
būt, nejautė nė to, kad jis basa 
koja stovi ant girgždančio sniego. 
Vyrams į jį pasižiūrėjus, net ne
smagu ir gailu pasidarė.

— Kas gi atsitiko? Kur Svikš
tas? — susirūpinę jau ėmė jie 
teirautis.

— Nežinau, — atgavęs kiek 
kvapą, prašneko Šiurpa, Tur

Baltijos tautų moterų literatūros 
vakarą ir koncertą, tuo būdu duo
damos progos platesnei visuomenei 
susipažinti su trijų vieno likimo 
paliestų tautų kultūros raida ir 
kūrybiniais laimėjimais.

Programą išpildė visų trijų Balti
jos tautų atstovės, patiekdamos 
įdomios medžiagos savo tautų dva
siai pažinti ir suteikdamos klausy
tojams malonų dvasinį poilsį ir at
sigaivinimą. Kad programos vi
siems įvairių tautybių dalyviams 
būtų suprantomos, paskaitos ir li
teratūros kūriniai buvo skaitomi 
vokiečių kalba.

Vakarą pradėjo Baltijos moterų 
tarybos pirmininkė estė fil. mag. 
Mali Jūrma.

Pot to sekusioj esčių programos 
daly toji pati moterų tarybos pir
mininkė skaitė paskaitą apie estų 
literatūrros raidą nuo pat jos 
užuomazgos iki paskutiniųjų laikų. 
Prelegentė iškėlė moters vaidmenį 
estų literatūros istorijoj, kuris pra
sidėjo jau senais laikais, kada tau
tos žodžio kūryba ribojosi vien 
liaudies dainomis ir pasakomis ir 
kada moteris viso savo gyvenimo 
vargus, darbus ir džiaugsmus pynė 
į paprastas, bet nuoširdžias dainas. 
Jos vaidmuo nesumažėjo ir atsira
dus spausdintam žodžiui. Visa eilė 
žymių estų moterų rašytojų atsisto
jo greta žymių tos pat srities vy
riškosios giminės atstovų. Ypatin
gai estų moterys rašytoj'os pasižy
mėjo lyrikoj.

Po paskaitos meninę programos 
dalį išpildė solistė Helm! Aren, su

Naujas agronomijos daktaras
Mūsų akademikų darbo vaisiai vis 

daugiau pradeda pasirodyti. Ir vėl 
tur.me naują agronomijos daktarą — 
Juozą Briedį. Naujasis daktaras agro
nomo diplomą gavo 1935 m. Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijoje.

Kaip agronomas ėjo Lietuvoje įvai
rias pareigas. 1935 m. buvo Alytaus ir 
Seinų apskr. gyvulininkystės inspek
torium, vėliau tas pačias pareigas ėjo 
Sakių, Ukmergės ir Biržų apskritu
ose. 1942—1944 m. buvo žemės ūkio 
ministerijoje avių ūkio Inspektorium.

Karo (vykių atblokštas į Vokietiją 
ir, nenorėdamas veltui leisti laiko, 
1946 m. įstojo į žemės ūkio fakultetą 
Bonnos universitete, norėdamas gi
linti savo žinias.

Studijuodamas pas žemės ūkio eko
nomijos prof. dr. Theodor Brink
mann, parašė dizertaciją „Die Schaf- 
haltung in Litauen, ihre betrlebswlrt- 
schaftliche Steilung und Rentabill- 
taet“. S. m. balandžio 4 d. išlaikė 
doktoranto egzaminus ir įgijo agro
nomijos daktaro lalpnį.

Dr. Juozas Briedis savo dlzertacl- 
joje plačiai išnagrinėjo avių ūkio 
būklę Lietuvoje, jo rentabilingumą, 
jo vietą žemės ūkyje ir nušvietė avių 
ūkio reikšmę tiek pavieniam, tiek 
bendram tautos ūkiui. Dr. J. Bried
žiui Lietuvos avių ūkis gerai pažį
stamas, nes šioje srityje ilgokai jam 
teko dirbti. Čia Vokietijoje, susipaži
nęs su šios srities gausia literatūra 
ir gerai pažindamas savo krašto są
lygas, jis parašė šiuo klausimu rimtą 
mokslinį darbą.

Trys nauji diplomuoti agronomai
Š. m. pavasario semestre Bonnos 

Unlverstieto lietuviai studentai agro
nomai Petras Lukoševičius. Povilas 
Navazelskis ir Matas Serepka baigė 
žėmės ūkio fakultetą ir, parašė diplo
minius darbus bei išlaikę diplominius 
egzaminus, įsigijo diplomuotų agro
nomų vardpC

Ligi šiol Bonnos universitete jau 
19 lietuvių studentų įsigijo įvairių 
mokslų diplomus, būtent: dr. agr. 4, 
•dipl. agr. 6, dr. med. 2, med. gyd. 3, 
dr. jur 1, dr. ek 1, dipl. form. 1 ir 
dipl. chem. 1.

Lietuviai studentai Bonnos univer
sitete iš 320 studijuojančių svetim
taučių sudarydami tik 16%, ligi šiol 
universitetą baigusių skaičiumi vir
šija kitas 5 tautybes kartu. Ragelis.

Grigaitienė ir Butėnas koncer
tuoja JAV

Iš tremties į JAV atvykę operos 
solistai Grigaitienė ir J. Butėnas ak
tingai dalyvauja JAV lietuvių meno 
gyvenime. Paskutiniu metu Elizabeth, 
N. Y. jie dalyvavo Sv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje Išpildytoj Dubois 
kantatoj „Septyni Kristaus žodžiai 
nuo kryžiaus“, vargonais grojant 
komp. J. Žilevičiui.

Liet. Tremt. Dramos Teatras 
gastroliuoja

Balandžio 10 d. L. T. Dramos tea
tras .švyko ilgesnių gastrolių su „Mo
kyklos draugais" ir „Pirmuoju skam
bučių“. Numatoma aplankyti Hanau, 
Wuerzburgo, Schweinfurto, Glesseno 
ir kitas stovyklas.

Atsistatydino Čekoslovakijos 
kultūros atašė

Viena iš žymiausiųjų čekų rašytojų 
Milada Souchova, Čekoslovakijos kul
tūros atašė New Yorke, protestuo
dama prieš neteisėtą komunizmo įsi
galėjimą Cekbslovakljoje, atlstatydi- 
no. Ji savo pareiškime kaltina čekų 
policiją už akademnių laisvių pažei
dimą ir įsibrovimą į Karolio univer
sitetą. Kaip čekų rašytoja ji jaučianti 
pareigą viešai protestuoti prieš kiek
vieną čekų tautai daromą skriaudą.

Vengrijoj uždrausta 300 dainų ir 
muzikos kūrinių

Vengrų kultūros ministerija pavedė 
specialiai komisijai patikrinti fašisti
nio ir antidemokratinio turinio muzi
kus kūrimus ir dainas. Apie 300 kū
rinių pripažinta netinkamais ir 
uždrausta groti bei dainuoti.

Maironis. Mūsų vargai. Trečioji lai
da. J. Narbuto ir P. Indrelkos leidi
nys. 1948 m. Meerbekas. Tiražas 2.000 
egz. psl. 116. Kaina aštuonios RM.

Jonas Aistis. Pilnatis. Parinktos ei
lės, Redagavo ir žodį parašė Bern. 
Brazdžionis. Iliustravo dali. A. Vai
čaitis. Išleido Liudas Vismantas. 1948 
m. Schweinfurte, 159 psl. Tiražas 2.2000 
egz. Kaina RM. 8,—.

Prof. Kazys Pakštas. Lithuanian 
and World War II. Pibllcations of the 
Liihuanian Cultural Institute, Chica
go, Ill. 1947 m. 80 psl.

Kazys Sidlauskas. Die verfassungs- 
rechtliche Bedeutung der deutschen 
Justiz im 19. Jahrhundert. Inaugural 
— Dissertation zur Erlangung der 
DoktorwUrde der Jurlstlschen Fakul- 
taet der Ludwigs Maximilians 148 m. 
101 psl.

John Steinbeck Nužudymas. Nove
lė. Išleido „Gabija“ 148 m. 16 psl.

Petronėlė Orintaitė. Marti iš miesto. 
Novelės, Išleido „Patria" Tuebingene. 
1948 m. 9 p psl. Viršelio aplankas dali. 
P. Osmolsklo. Kaina RM. 6,—.

Dr. V. Pietaris Algimantas. I d. 
Istorinė apysaka. Ketvirtas leidimas. 
Išleido „Sūduva“ 1948. 2.
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Moksleivių ateitininkų studijų die
nos Kemptene

Moksleiviai ateitininkai balandžio 
1 ir 2 dienomis buvo suvažiavę iš 
visų Bavarijos lietuvių gimnazijų į 
JCempteną pasisemti tautiškumo klau
simais aktualių minčių bei paskati
nimų Iš vienminčių vyresniųjų tarpo.

■ Balandžio 1 d. moksleivių ateitinin
kų studijų dienos pradedamos pa
maldomis, o po jų visi renkasi į vie
tos „moterų seklyčią“, papuoštą šv. 
Tėvo ir mūsų tautine vėliavomis, šū
kiais bei žalumynais. Studijų dienos 
atidaromos Kempteno ateitininkų 
sendraugių pirm. C. Surdoko. Toliau 
suvažiavusius moksleivius ateitinin
kus sveikina rajono vadovas ątud. 
Joga, linkėdamas jiems našaus darbo 
»»ei dėkodamas Kempteno lietuvių 
Maironio“ vardo gimnazijos kape

lionui kun. Juozui Panavui ir visiems 
kitiems kemptenlečiams už triūsą bei 
vargą, įdėtą ruošiant šias studijų 
dienas. Centro valdybos vardu suva
žiavusius sveikina stud. J. Šeškevi
čius. Sudarius darbo prezidiumą, se
ka toliau prof. kan. J. Meškausko 
paskaita „Ištikimybė tautai tremtyje" 
Prof. kan. J. Meškauskas savo labai 
turiningoj paskaitoj užakcentavo, kad 
šiuo metu kiekvieno iš mūsų didžiau
sia pareiga, išlaikyti savyje meilės 
liepsnelę savo kraštui, savo žmo
nėms, o taip pat išlaikyti savo kal
bą, gražius lietuviškus papročius, 
nenutolti nuo lietuvių bendruomenės, 
išlikti susipratusiais lietuviais, gerais 
katalikais" ... Nė vienam lietuviui 
ne valia — kalbėjo prof. kan. Meš
kauskas, — dėl turto ąr geresnio 
duonos kąsnio pamiršti savo kraštą, 
jo net Išsižadėti, — o pasigirdus lais
vės aidui, reikia kuo greičiausiai 
grįžti | savo kraštą, nes nuo mūsų 
skaičiaus priklausys ir mūsų valsty-

bės sienos, tolimesnis jos egzistavi
mas . .." Savo paskaitoj kalbėtojas 
labai griežtai pasisakė prieš mišrias 
vedybas. Po pietų su atsidėjimu visi 
išklausė taip pat labai turiningos 
kun. V. Paulausko paskaitos „Kata
likiškumo ir tautiškumo principai“. 
Po paskaitos vakarines pamaldas at
laiko ir ateitininkų širdims labai ar
timą pamokslėli pasako prof. kan. 
Steponavičius. Pirmos studijų dienos 
vakare vietos YMCA kino salėje, su
važiavimo dalyviai surengė literatū
rinę ir muzikinę valandėlę. Pilnu
tėlė salė klausytojų bei žiūrovų sekė 
programą ir galėjo pastebėti gražiai 
bręstančių literatūrinių pajėgų, bu
simųjų solisčių, muzikų ir gracingų 

Mera jaunieji moksleiviai 
nepretenduoja į meno aukštumas, 
kaip pareiškė jų rajono vadovas, ta
čiau svarbu, kad jie turi kūrybinių 
nusiteikimų ir gražiai bei produktin- 
gai praleidžia laiką, stengdamiesi 
būti naudingais tėvynei. Ypač su 
gausia programa pasirodė jaunosios 
Schw. Gmuend gimnazijos mokslei
vės — šokėjos, užsipelniusios gražiai 
atliekamais šokiais visų simpatijas. 
Programoje dalyvavo dar dvi jaunos 
solistės — Stravinskaitė ir Juškevi
čiūtė, sudainuodamos po porą daly
kėlių. Jaunųjų literatūriniai bandy
mai, atliekami šokiai ir kita progra
ma persunkta meile savam kraštui, 
vargstančiai tėvynei, palietė kiek
vieno klausyotojo bei žiūrovo lietu
vio jautriausias širdies stygas. Po 
arti dviejų valandų užtrukusios pro
gramos, skirstydamiesi, kemptenie- 
člai kalbėjosi, kad mūsų tauta tikrai 
nežus, nes turime tiek daug ideali
stinio jaunimo.

Antrąją studijų dieną daug gražių 
ir aktualių minčių patiekė abit. Ka- 
siulaltis savo referate — „Kuo moks-

šokėjų. Nors” jauniejF

leivis gali prisidėti prie tautiškumo 
išlaikymo tremtyje“. Mokyt. Griniu- 
vienė (Schw. Gmuend) skaitė dar 
atskirai moksleivėms paskaitą — 
„Mergaitės pasiruošimas šeimai".

Pabaigtuvėms vakare toj pačioj 
paskaitų salėj jvyko pobūvis, kuria
me atsilankė ir gerokas būrys vyres
niųjų. Čia atitinkamą žod| tarus vie
tos sendraugių pirm. C. Surdokui, 
sveikinimų kalbas pasakė vietos ko- 
mlt. atstovas Dr. S. Virkutls, gimna
zijos direktorius R. Zalubas, prof. S. 
Kolupaila, tėvil komiteto pirm. inž. 
B. Daukus ir YMCA atstovas Z. Pu- 
zinauskas. Solistė BiČkienė ir Daugė
lienė padainavo porą duetų, o jau
nieji Weideno atstovai visus pralinks
mino gražiais kupletais. Rajono va
das stud. Joga savo baigiamajame 
žodyje padėkojo Kempteno komite
tui, vietos gimnazijos kap. kun. Pa
navui, gimnazijos vadovybei, koope
ratyvui „Gintaras", kemptenietėms 
moterims — šeimininkėms ir visiems 
kitiems, prisidėjusiems prie suvažia
vusiųjų moklsleivių priėmimo, išlai
kymo ir sudarymo progos pasisemti 
visų mūsų sunkioms dienoms kilnių 
ir naudingų minčių bei ištvermės.
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Po pirmųjų sėkmingų pasitari
mų prel. Markle lietuvį kun. Ta- 
darauską pristatė Sv. Sosto apaš
tališkajam delegatui Kanadoje ar
kivyskupui Antoniutti, kuris taip 
pat labai nuoširdžiai remia kata
likiškosios Lietuvoj išvietintųjų 
lietuvių Vakarų Europoje gelbėji
mo darfjų.

Visų pasitarimų išvadoje lietu
vių emigracijos skyriaus reikalu 
per Toronto kardinolą yra pada
ryti oficialūs žygiai prie Vatikano.

Kun. J. Tadarauskas mano arti
moje ateityje vykti į Montreal! ir 
tuo pačiu reikalu, tartis su lietu
vių organizacijomis, kaip kad yra 
jau padaręs Toronto lietuvių tarpe.

Iš Kanados aukštosios bažnyti
nės hierarchijos pusės toks gražus 
gestas, parodytas lietuvių trem
tinių emigracijos reikalu, yra ver
tas aukščiausios pagarbos. Tuo 
tarpu kun. J. Tadarauskui tenka

Dinkelsbiihlio stovykloje kovo 26— 
27 d. d. Tėvas Bružikas atnaujino lle- 
tūtnims katalikams misijas mažojoje 
Bažnyčioje, kuri yra prlemestyje, 
kapinėse. Šios Velykų išvakarėse įvy
kusios misijos praėjo su dideliu pa
sisekimu. Jose vieningai dalyvavo 
visi lietuviai. Einant mūsų tradici
jomis, Kristaus prisikėlimas įvykdy
tas toje pat bažnyčioje 6 vai. ryto 
(I dieną Velykų), gausiai dąlyvaujant 
vietos lietuviškajai visuomenei. Taip 
šios stovyklos tautiečiai gerb. Tėvo 
Bružiko pastangomis, antrą kartą 
prisikelia dvasioje kartu su Kristumi 
naujam ateities gyvenimui.

Tėvas Bružikas savo pamoksluose 
ypač iškėlė krikščioniškų darbų 
reikšmę, ko kaip tik Ir stigę pasku
tiniaisiais laisvės metais musų tėvy-

Girdenis.
tintaisiais laisvės metais 
nėję.

JUSU LAUKIA TĖVYNĖ
(Hanau Lietuvių Gimnazijos abiturientus išleidžiant)

Jurgis Janušaitis

Moksleivių ateitininkų studijų dienų, įvykusių balandžio mėn. 1 Ir 2 d. d. t—r—----- - -• _
Kemptene, dalyviai su vadovais, paskaitininkais-ir svečiais. linkėti kantrybės ir ištvermes savo

k. Daugėlos nuotr. gražų užsimotą sumanymą privesti 
prie galutinio įgyvendinimo.

Ne visos moterys patenkintos Australija PADĖKOS
Darbas vynuogyne ... simboliškas

klubo ir Geralton miesto komandos. 
Jos baigėsi mūsiškių naudai 80:36 
(38:17). Netolimoje ateityje yra nu
matomas revanšinis susitikimas. Ge
ralton miesto spauda apie mūsų 
krepšininkų pasirodymą atsiliepė pa
lankiai. Sis sporto klubas ateityje 
numato savo veikimą išplėsti plates
niuose lietuvių sluoksniuose.

Gražūs jaunųjų pasirodymai
Balandžio 4 d. Kemptene turėjo 

įvykti jaunių Lietuva-Latvija krep
šinio ir tinklinio rungtynės. Neįvyko, 
nes neatvažiavo latviai. Ta proga bu
vo dvejos tinklinio ir krepšinio rung
tynės. Balandžio 3 d. mūsų jaunių 
tinklinio rinktinė nugalėjo vietos 
estų sen j. tinklininkus pasekme 2:1. 
Jaunių tinklinio rinktinę sudaro 
Dillingeno gimnazijos tinklinlnkal. Tą 
pačią dieną mūsų jaunių krepšinio 
rinktinė sužaidė su diUingeniečiais ir 
laimėjo pasekme 96:25.

Balandžio 4 d. dillingenlečiams ne
bepavyko nugalėti Kempteno latvių- 
estų komb. senj. tinklinio rinktinės. 
Latviai-estai laimėjo 2:1.

Tuoj po šių tinklinio rungtynių, 
mūsų jaunių krepšinio rinktine stojo 
į kovą prieš Kempteno latvlų-estų 
komb. senj. rinktinę ir ją nugalėjo 
pasekme 53:35 (23:17). Mūsų jaunių 
rinktinei atstovavo ir taškų pelnė: 
Mikulskis 18, Dubickas 4, Gilys 8, 
Eidenas 23, Muliolis, Gedgaudas, Mie
želis, Pyragius ir Vaičius po o. Estų- 
latvių senj. rinktinei — Avens 2, 
Richters 4, Pitzl 9, Treimoth 6, Hei- 
tur 5, ir Paeid 9.

Mūsų jaunių tinklinio rinktinę ruo
šia Radavičius, a krepšinio Andru
lis II.

Zmogus, lyg pavargęs keleivis, pra
leidęs daug sunkių dienu, alkio ir 
kasdieninių rūpesčių, pagaliau bent 
valandėllai stabteli poilsio, kad, vėl 
audroms kalant, galėtų keliauti i ra
mesnio gyvenimo užuovėją . . . Taip 
buvo lemta ir mūsų žymiai daliai 
tautiečių palikti savo gimtuosius na
mus ir bėgti nuo beartėjančios, mirtį 
nešančios audros. Ir štai dldelų sun
kumų kovoje užgrūdinti mes, saky
čiau, laikinai stabtelėjome sugriau
toje Vokietijoje. Po trumpo poilsio 
kilo vėl noras kovoti ir dirbti. Spon- 
tantiškiauslai pasišovė dirbti ir ruoš
tis naujajai gyvenimo kelionei mūsų 
mokyklos, mokyklos vargo, be knygų 
ir vadovėlių, be baldų ir būtiniausių 
mokymo priemonių. Tada tik teturė
jome ryžtingų pedagogų kadrus ir 
jauną, nesužalotą mūsų tautos dalį 
moksleivius. Mūsų švietėjai sugriau
tose kareivinėse, barakėliuose ar 
garažuose įžiebė mokslo židiniuose 
ugnelę, kuri savo šiluma surinko 
tūkstančius mūsų jaunuolių. Šie pa
siryžo neleisti dienų, kad ir tremties, 
veltui, nes jų širdyse plakė Tėvynės 
meilė ir jie jautė tą atsakomybę, 
kurią uždeda kovojanti tėvynė.

Jau treji metai visoje Vakarų Vo
kietijoje dirba gimnazijos ir pradžios 
mokyklos ir kas met ( gyvenimą 
išeina nemaži būriai jaunuolių, įgy- 
jusių tremtyje brandos atestatus. 
Šiandien gali džiaugtis ir didžiuotis 
pedagogai, matydami savo darbo vai
sius. Nemažiau gali džiaugti, ir abi
turientai, galėję tremties Vargo Mo
kykloje pasiruošti savarankiškam gy
venimui. Su didele meile ir pagarba 
šiandien naujuosius abiturientus iš
lydi i gyvenimą ir lietuvių bendruo
menė, tikėdama, kad jaunasis atža
lynas taps gerais savo tėvynės sūnu
mis ir dukromis ir įsijungs į bendrą 
kovą dėl savo tėvynės laisvės.

Gal būt, viena iš pirmųjų tremtyje 
įsisteigusių gimnazijų laikytina Ha
nau stovykloje. Ji gimė taip pati 
sunkiose sąlygose ir per trejus moks
lo metus nugalėjo daugybę kliūčių, 
tačiau šiandien ji didžiuojasi, išleis
dama jau trečią abiturientų laidą ir 
užregistruodama 76—tą brandos ates
tatą.

Bent trumpai žvilgtelėkime | šios 
gimnazijos gyvenimą. Joje matome 
susitelkusius aukštų kvalifikacijų ir 
prityrusius pedagogus. Jų eilėse ma
tome ir profesorių, docentų. Tas įga
lina gimnazijoje išlaikyti mokslą 
gana aukštame lygyje. Šiuo metu ran
dame per 250 gimnaziją belankančių 
moksleivių. Šiais metais į pirmąją 
klasę iš pradžios mokyklos atėjo nau
ji 46 mokiniai. Gi mokslo metus bai
gus, iš gimnazijos išėjo 15 abiturien
tų. Tenka pasidžiaugti mokinių 
darbštumu, ką paliudiją ir tas fak
tas, kad 3 septintos klasės mokiniai 
išlaikė egzaminus Iš aštuonių klasių 
ir gavo brandos atestatus. Gimnazi
ja taip pat turėjo Ir turi įvairių sun
kumų, tačiau darbščiųjų pedagogų ir 
mokinių tėvų pastangomis jie nuga
limi. Su dėkingumu turime prisi
minti pirmąjį žios gimnazijos direk
torių p. Švobą ir dabartini gimnazi
jos direktorių Petrą Maldeikt, kurie 
energingai gina šios mokslo įstaigos 
reikalus ir sėkmingai jai vadovauja.

Su pasitenkinimu galima konsta
tuoti šioj gimnazijoj gyvą kultūrini 
gyvenimą. Čia sėkmingai veikia 
„Ateitininkų" kuopa, „Gyvojo Ro
žančiaus" būrelis ir ^Caritas Junior" 
šalpos kuopelė, kuri pačių mokinių 
pastangomis turi apie 10 000 RM. ka
pitalo. Religiniam gyvenimui sėk
mingai vadovauja gimnazijos kape
lionas kun. L. Jankauskas. Dažnai 
matome ir uniformuotų skautų di
deles ir ilgas gretas. Čia veikia mer
gaičių ir berniukų tuntai ir savo 
veikla gyvai pasireiškia Neužmiršta
ma ir sportas. Mok. Budrevičiaus dė
ka sportinis gyvenimas vystosi gra
žia linkme ir dažnai gimnazistus su
tinkame sporto aikštėse kaip krep
šininkus, futbolininkus, tenisininkus 
ir matome berymančius prie šach
matų lentų. Beto, paskutiniuoju lai
ku čia pradėjo veikti kudirkiečiai. —

Daugiau mokyklinio pobūdžio šven
čių metų hanaviečial turi progos 
pasigerėti gimnazijos choru, kuriam 
vadovauja . prof. Motlekaitis. Dainą 
gimnazistai myli ir ji juos lydi Var
go Mokykloje.

Ta pačia proga paminėtina ir iš
vykų gausumas. Gimnazijos vado
vybė moksleiviams duoda progos 
pasigrožėti Vokietijos Istorinėmis vie
tomis ir vaizdais. Tam tikslui kasmet 
ruošiamos ekskursijos. Praėjusią va
sarą aplankytas Koelnas, Bergtes- 
gadenas, Salzburgas, o šiais metais 
numatoma aplankyti Fuldą. Marbur- 
gą ir Bodeno ežerą. Ekskursijos 
moksleivius įgalina plačiau pažinti 
Istorines Vokietijos vietas, o drauge 
sutelkia ir poilsio po sunkių mokslo 
dienų.

Apgailestaut tik reikia, kad šalia tų 
visų gražiųjų pusių mokyklinio jau
nimo tarpe pasitaiko perankstyvų 
vedybų. Buvo atsitikimų, kad ketvir
tos klasės gimnazistai veda. Arba tik 
ką gavęs brandos atestatą jaunuoliu 
skuba prie altoriaus.

jie keliavo iš palėpės į palėpę, iš rū
sio į rūsį, tačiau su nepalaužiama 
valią. Pedagogai suprato jų didžiuo
sius troškimus ir jų darbą visaip 
rėmė. Šie „seniai“, jau kiti žilstelėję, 
neturėjo jokių privilegijų ir šioje 
privalomo darbo stovykloje buvo 
įjungti į sunkiuosius darbus. Jie tik 
vakare, alkani ir išvargę, rinkosi į 
tariamą klasę, ėmė knygas į rankas 
ir mokėsi. Ir džiugu, kai šaltą Jau
nųjų abiturientų atsistojo 9 suau
gusieji, baigę gimnaziją puikiais pa
žymiais. Iš jų veidų tryško džiaugs
mas ir drąsa. Tai puikus pavyzdys 
jauniesiems. Gi suaugusieji galės sau 
tarti: tremtis atnešė puikų laimė
jimą ir praleistos dienos nenuėjo vel
tui. Jie pasiryžę studijas tęsti taip 
pat ryžtingai ir universitetuose.

Bent trumpai apžvelgę šios gim
nazijos nueitą kelią, nuskubame į 
atestatų įteikimo iškilmes.

Prezidiume pedagogų taryba ir 
visuomenės atstovai. Gimnazijos 
direktorius P. Mąldeikis taria at
sisveikinimo žodį. „Būkite taurūs lie
tuviai, geri savo tėvynės sūnūs ir 
dukros. Jus ši gimnazija su meile 
ruošė į gyvenimą ir nieko jums ne-

gailėjo. Kur bebūsite, 
kad brandos atsestatas __ ____
būti kovotojais, gerais žmonėmis ir 
kad jūsų laukia tėvynė." Dar daug 
gražių pamokymų paskutini kartą 
davė direktorius, klasės auklėtojai: 
— gimnazijos — prof. Stanatis ir su
augusių gimnaz. Gustaitis. Nuoširdžių 
žodžiu pasveikina ir palinki absol
ventams sėkmės komiteto pirminin
ką Survila, stovyktos vadovas prof, 
dr. Gylys, ir kiti.

Šventiška nuotaika įsiviešpatauja 
salėje. Abiturientų veiduose spindi 
džiaugsmas ir ryžtas. Jie išeis | nau
ją gyvenimą su energija ir meilę sa
vo tėvynei. Pedagogams abiejų aš
tuntųjų klasių abiturientai taria nuo- gažus turime. Kiti 
širdžius padėkos žodžius. ............ •

Dar valandėlei po Šių gražių iškil
mių susiburia abiturientai ir peda
gogai tradicinėms vaišėms. Ir čia nuo
taika šventiška. Nuoširdžios pedago
gų ir svečių kalbos. Pasiliekančloji 
aštuntoji klasė abiturientams įteikia 
dovanėles: berniukams po tautišką 
kaklaryši, o mergaitės po kryželi. 
Vaišės perpinamos linksma nuotai
kinga daina, trumpa menine progra
mėle.

atsiminkite 
jus (galina

Hanau lietuvių gimnazijos abiturientai tradicinėse atsisveikinimo vaišėse 
su Amerikos lietuviais — svečiais p. p. Girkontais. Pr. Remeikos nuotr.

Pranešimai
Lietuviškos muzikos koncertas 

per radiją
1948 m. balandžio mėn. 20 d. nuo 21 

iki 21.30 vai. anglų kariuomenės sių
stuvas BFN transliuos lietuviškos 
muzikos pusvalandi bangomis 274 m 
arba 1095 Khz ir 219 m arba 1366 Khz.

Koncertą išpildys mūsų operos so
listai Juzė Augaitytė, Ipolitas Nau- 
ragis, akompanuojant J. Švedui, 
Spakenbergo lietuvių stovyklos cho
ras ir Hamburgo simfoninis orke
stras, diriguojamas Valterio Banai
čio. Išpildomi dalykai paimti iš Spa
kenbergo lietuvių stovyklos suruošto 
Vasario 16 ’ ' *“ '---------
programos.

Sp. Liet.

dienai paminėti koncerto

stov. Kultūros Vadovas

Žemės Ūkio Darbuotojų 
skyrių atstovų metinis 
suvažiavimas

Balandžio 24 dieną, 9 vai., šaukia
mas „Lietuvių Tremtinių Žemės Ūkio 
Darbuotojų Sąjungos" skyrių atstovų 
metinis suvažiavimas. Suvažiavimo 
metu, šalia eilinių klausimų, numa- 
toįrii (domūs pranešimai politinais ir 
emigracijos klausimais.

Suvažiavimas šaukiamas SchwSbisch 
Gmilnd lietuvių stovyklojo. Šios sto
vyklos Žemės Ūkio darbuotojai su
tiko suvažiavimo dalyvius priimti ir 
globoti.

J suvažiavimą kiekvienas sąjungos 
skyrius išrenka vieną atstovą nuo 10 
skyriaus narių. Kiekvieno skyriaus 
pareiga ( suvažiavimą atsiųsti bent 
vieną atstovą. Vykstantieji ( suva
žiavimą atstovai privalo atsivežti Že
mės. Ūkio Darbuotojų Skyriaus V-bos 
jam duotą (galiojimą.

Nuo balandžio 23 __  ..
Schwgbische Gmilnd stotyje atvyks
tančius suvažiavimo dalyvius pasi
tiks uniformuoti skautai, kurie nu
rodys kelią l registracijos punktą. 
Atvykę atstovai registuojasi stovyklos 
policijos būstinėje. Čia suvažiavimo 
dalyviams bus nurodyta nakvynė ir 
duotos kitos informacijos.

Stovyklos vadovybė sutiko duoti 
suvažiavimo dalyviams pusryčiams ir 
Nakvynei klekvFėnas suvažiavimo da
lyvis gaus lovelę ir vieną antklodę. 
Jei oras būtų šaltas, reiktų iš namų 
atsivežti dar vieną. Be to. suvažia 
vimo dalyviai turi - atsivežti maisto 
puoduką ir šaukštą.

2. O. D. Sąjungos Centro

Saukiamas
Sąjungos

dlenos 12 vai.

Šia proga negalima ‘pamiršti dar vakariene i kavą, o pietums-sriubą. 
vieno dalyko. Maždaug prieš dvejus Nflkvvnel kiekvienas na
rnėtus atsirado pasiryžėlių būrelis iš 
senesnės kartos ir panoro išnaudoti 
tremtj geram tikslui — baigti gim
naziją. Šių entuziastų mintį parėmė 
pedagogai ir įsteigė, suaugusių gim
naziją. Jos kelias buvo dar sunkes
nis. Neturėjo jokių patalpų. Dėl to

Teisininkams
Dr. K. Šidlausko dizertacija „Die 

verfassungsrechtliche Bedeutung 
der deutschen Justiz im 19. Jahr- 
hundert“ išėjo iš spaudos. Dizer- 
tacioje plačiai paliestas valstybės 
galių atskyrimo klausimas, konsti
tucinis, administracinis ir kompe- 
tencinis teismas, teismo bei teisėjo 
nepriklausomumas ir pagrindinių 
žmogaus teisių apsauga, taigi in- 
stilucios, kurios sudaro kiekvienos 
teisinės valstybės pagrindą ir tu
rėtų dominti kiekvieną teisininką. 
Darbas apima 101 psl. Kaina RM 
10,— Užsisakyti galima pas auto
rių: (13b) Pfaffenhofen/Ilm, Loe- 
wenstr. 6.

Lietuviai. išsikėlę iš Vak. Vo- 
kietojos į kitus kraštus, galės būti 
betarpiai aprūpinti lietuviška spau
da bei knygomis. Suinteresuoti 
prašoma kreiptis šiuo adresu: In
ternational Exchange Agency. 24b 
Neumuenster, Faerberstr. 39, Bri- 
tsch-Zone.

NESENIAI iš Starnberg am 
See nuvykęs Australijon 
stud. med. V. M. vienam 
pažįstamam rašo:

„Barmera, 1948. 3. 4.
Malonus Daktarei
Mano sveikinimai 

žemės, bumerango 
žemyno. Dabar ką tik 
nos darbą baigiau 
Darbas vynuogyne man patinka. 
Jis yra nesunkus, sveikas, pakan
kamai saldus, na ir . . . simboliš
kas. Dirbsiu čia apie 5 savaites. 
Į savaitę uždirbsiu ne mažiau kaip 
5 svarus ir 16 šilingų. Valgis, ro
dos, nemokamas. Vienoje fermoje 
dirbame du lietuviai ir du latviai. 
Vynuogynai valstybiniai. Jų čia 
daug: horizontai tolimi ir apskriti, 
kaip jūroje. Šiandien mus aplankė 
korespondentai darbo metu. Sek
madienį pirksime laikraščius su 
savo atvaizdais. Mūsų darbo na
šumu šeimininkai (administratoriai) 
labai patenkinti. Mums irgi smagu.

Muitinės kontrolė Graylands 
camp, kur mūsų transportas pir
miausia apsistojo, buvo vykdoma 
labai džentelmeniškai. Valdininkai 
žiūrėjo tik, ar mes visus savo ba- 

’ ' ...... atsidarė dar
nepatikrintus. Tikrino tik kai ku
riuos bagažus. Mano netikrino. 
Kiek pastebėjau, moterų bagažai 
buvo ilgiau tikrinami. Jeigu ran
dami kvepalai, tai tikrinama, ar 
jie kvepia. Bagažo galima imti 
daug. Geriausia imti gerų knygų. 
Angliškos čia brangios, nes popier
malkės Australijoj neauga. Nei 
dolerių, nei svarų, nei brangeny
bių čia neapsimoka vežtis. Europoj 
tie dalykai daug galingesni. Pini
gus galima kam padovanoti arba 
stambesniam knygyne palikti kaip 
depozitą. Aš irgi 300 RM. palikau 
mediciniškam knygyne. Čia va
žiuojantiems galėčiau patarti Port 
Saide nepalikti paltų, kaip aš ir 
kiti padarėme — ir apsirikome.

Graylands stovykloj beviešint, 
kai kurie žmonės pasidarė keisti. 
Savo nuomonės besilaikydamas, 
galėčiau pasakyti, kad juos pa
keitė jūros liga. Jiems pasidarė 
neaišku, ko jie čia važiavo. Pir
miausia prabilo tie, kurie atsivežė 
auksinių laikrodžių, dolerių, apy
rankių ir panašių gėrybių, kurios 
čia visos mažos vertės. Paskiau 
savo nepasitenkinimus pradėjo 
reikšti moterys (kai kurios), rei
kalaudamos, kad vietoj vieno su 
lašinukais kepto kiaušinio pusry
čiams duotų du ir be lašinukų. Be 
to, buvo ir tokių, kad vienoms 
nepatiko dešrelių skonis, kitoms 
spalva, trečioms forma ir. t. t. 
Mano akivaizdoj visai grupei 
žmonių viena moteriškė labai 
energingai teigė, kad Muenchene 
jai buvę žymiai geriau, nes ji ten 
galėjusi dirbti pas amerikiečius, 
studijuoti ir gerai gyventi. Kad 
ji dirbo pas amerikiečius įti
kino amerikoniškas laikrodukas 
ant jos rankos, o kad ji ir kai 
kurios kitos moterys nenumato 
sau tokios sėkmės, kokios laukė, 
valstybinės statistikos duomenys, 
pagal kuriuos Australijoj yra tik 
17.500 vyrų daugiau, negu moterų. 
Be to, padorioms moterims čia 
draudžiama rūkyti. Moterys Ha ...r________ ___ ....______ _____ ________
būna daugiau apsirengusios, negu ja sušaukti visuotinį sportininkų su- zonai. Teko girdėti, kad ir ten or- 
Euronoi Kai bendroj mūsų stovy- važiavimą naujam Vyriausiam Fi- ganizavimas labai sunkiai vyksta dėl

/r’raJiaT.ai akiraHA zlnio Auklėjimo ir Sporto Komitetui lėšų stokos. Numatomos ir lengvosios valgykloj ((jrayianaj atsirado j§rinkti. kursantų išrenkama komi- sios atletikos ir futbolo pirmenybės, 
nepakankamai (suprask, nepado- sija, kuri įpareigojama sušaukti spor- Ar ryšis šių sričių vadovai jas pravesti, 
riai, KA) apsirengusių moterų, tai to atstovų suvažiavimą. Pagaliau, negaudami lėšų, yra sunku pasakyti, 
anstralipčiai natamautoiai ioms berods, lapkričio mėn. jis įvyksta o kur dar daugelis kitų įvairių pa- austraiieciai patarnautojai joms lr jo metu Išrenkamas dabar- rengimų, jų tarpe ir darymas žygių 
nedavė valgyti. Čia yra ir kitų tlniš Vyr. FASK—tas. Jo nariai, dau- dėl, jei nedalyvavimo, tai bent at- 
keistenybių. Viena lietuviška, lais- giausla dar nepagarsėję sporto dar- stovų pasiuntimo ne už kalnų įvyk- 
vp cnsižipdavusi norelė nuėio buotojal, tačiau, senaisiais apsivylus, stančion Londono olimpladon? Gal ve susižiedavusi, porele nuėjo jlems atlduodamas sporiinlo gyveni- daugelis pasiūlys Vyr FASK—tui 
kartą į restoraną ir buvo isgąs- m0 tvarkymas. rinkti mokestį iš sporto klubų arba

‘ ‘ ' 1 —'-m *■ Kaip teko patirti, Vyr. FASK—tas prašyti visuomenę suaukoti? Kas
turi dar daug šiais metais realizuo- žino sporto klubų padėtį ir jų flnan- 
tinų planų. Kaip jam seksįs tai at- sinį pajėgumą, pasakys, kad ne klu- 
likti. parodys ateitis. bal turi duoti lėšas Vyr. FASK—tui,

___________i------- .g--------------------- visiems yra žinoma, kad tiek Lie- bet Vyr. FASK—tas turi šelpti pa- 
Pažymėtina dar, jog trečią vakarą tuvoje tiek čia, tremtyje,’ mūsų fi- gal reikalą sporto klubus. Juk Lie- 

zinio auklėjimo ir sporto kelias bu- tuvoje Kūno Kultūros Rūmai gau- 
vo ir yra labai sunkus. Tai priklauso davo iš Švietimo Ministerijos ir pa- 
nuo daugelio priežasčių, kurias būtų gal reikalą skirdavo lėšas paskiriems 
galima komentuoti atskiru straipsniu, sporto klubams. O dėl kreipimosi j 
Viena tik aišku, kad mūsų plačiosios visuomenę paliksime spręsti tai Vyr. 
visuomenės masės sporto ir fizinio FASK—tui.
auklėjimo atžvilgiu yra labai skep- Būtų gera, jei šis rašinėlis pai- 
tiškai nusiteikusios ir daugumos yra Hustruotas keletu pavyzdžių, būtų, 
laikomasi senų ir atgyvenusių pa- kur relkla jggirstas ir tinkamai su
žiūru. Žodžiu, nuo Vakarų Europos prastas_. BQt„ gera kad šį klausimą 
pažiūrų į fizinį auklėjimą ir sportą Spręstume ne pavieniai, bet visuo- 
esame labai toli atsilikę. Reikia tikė- tfna*j TJk tada mes taktiškoje padė
tis. kad mūsų tautiečiai, turėdami tyJe stOvint( sportininką ir mūsų visų 
puikios progos sekti visą užsienio spOrtlnę reprezentaciją galėsime 
kultūrinį gyvenimą ir šioje srityje PaStatyti ant kojų, 
esantį didelį skirtumą mažins. H 3 

Mūsų spaudoje buvo pasisakyta 
įvairiais mūsų reprezentaciją liečian
čiais klausimais. Buvo svarstomi pla
nai, liečiantieji mūsų kultūrininkų Kanadoje organizuojasi sportininkai 
ateities klausimą. Buvo susirūpinta 
ir jaunimu, bet nepaminėtas Jaunuo
lio — ■
sportas. imi bu xr ien sportinio uaroo. r-ries

Turime Vyr. FSAK-tą, kuris, kaip kelias savaites Long Lac Pulp & Pa- 
spaudoje skaitėme, yra sudaręs ryš| per £0 2o stovykloje buvo įsteigtas 
su užsieniu, paskirdamas ten savo sporto klubas LSKK (Lietuvių sporto 
įgaliotinius. Pažvelkime kokias ga- klubas Kanadoje). I valdybą išrinkti: 
limybes Vyr. FASK—tas turi savo z. Malakauskas — pirm., V. Laguckas 
planams realizuoti. Prisimename pas- — sekr. A. Staslulis — stalo teniso 
kutinės Lietuvos laisvinimo veiksnių vadovas St Gureckas — šachmatų 
konferencijos Paryžiuje nutarimus. ir C. Mlckūnas — krepšinio vadovas. 
Juose buvo aiškiai ir nedviprasmiš- Sausio 9 d- (vyko pirmosios krep- 

V. Augustino nuotr. kai pasisakyta tarp kitų reprezentuo- šinlo rungtynės tarp minimo liet. sp.

iš kengūrų 
civilizacijos 
pirmos die- 
vynuogyne.

Buvusiam LTB Goettingeno apy
linkės pirmininkui M. Janilioniui, 
Valdybai ir Lietuvių Progimnazijos 
direktoriui dipl. ekon. S. Laniaus- 

po mūsų atvykimo stovyklos ko- kui reiškiame didelę padėką už
mendantas iškvietė miesto poli- įkūrimą čia progimnazijos, o vi- 
ciją, kuri, važinėdama stovyklos siems mokytojams už taip sek- 
pakelėmis, prožektorių pagelba mingą mokymą mūsų vaikučių ir 
registravo visų mūsų laive buvusių už suruoštą su tokia gražia pro- 
tautybių „atstoves", kurios tuo grama šių mokslo metų užbaigimo 
metu tebetęsė savo draugystę su aktą, 
spalvuotais laivo įgulos nariais.

Valdžia ir žmonės čia mums la
bai geri. Daug kalbina mus, juo
kiasi. O jei nesikalba ir nesijuo
kia, tai šiaip maloniu žvilgsniu .
žiūri į mus. Sako, kad ir moterys vidui, jo motinai ir sesutei Janinai 
čia malonios ir vaišingos. Kai kar- už prisiųstus „Žiburius" ir knygas, 
tą miestelio tėvai buvo išėję į broliams Edvardui ir Antanui Al- 
motociklų lenktynes, kai kurie lie minauskams. už „Kryžius", „Tėviš- 
tuviai buvo nuėję į jų namus, kur kės Garsą" ir „Mūsų Kelią", Juo- 
dukrelių buvo vynu vaišinami ir zui Kapočiui už atvirutes „Kalė- 
daug kalbinami." doms”, Petrui Klipštuj už specialų

Be kitų dalykų tenka pažymėti, „Žiburių" Nr. (34), Petrui Kaustek' 
kad šio laiško autorius kelionės liui, Jonui Žiulpai, Stasiui Ciužui, 
metu laive perskaitė daugelį kny- Jonui Macikui, Vladui Mylimui, 
gų ir parašė studiją apie jūros Vladui Jančauskui, Editai Budgi- 
ligą. Dr. K. A. 4

Lietuvių Progimnazijos Tėvų 
* Komitetas

Uragvajaus lietuvis J. Miklovis- 
Daukšys dėkoja p. p. Zigmui Or-

naitei. Zuzanai Miklovytei, Zigmui 
Ramanauskui bei jo motinai ir 
Mikui Tomašickui už litertūrą, 
laiškus ir informacijas.Emigracijos reikalu

Paskutiniuoju metu emigracijos 
į Kanadą reikalu svarbius pasita
rimus turėjo iš Švedijos atvykęs 
lietuvis kunigas J. Tadarauskas su sario 16 d." darbo kuopos tautie- 
prelatu Markhle Otavoje. čiams, parėmusiems materialinėmis

Prelatas Markle yra katalikų gerybėmis, ir LRK Fellbacho Mot. 
emigracijos biuro vedėjas Kana- surengusioms mūsų studentams 
doje. Jis pageidautų prie savo emi- gražius Velykų pusryčius, nuošir- 
gracijos biuro įsteigti atskirą sky- džiai dėkojame.
rių ir lietuvių emigracijos reikalu. Lietuv. Stud. V-ba Stuttgarte

LRK. Vyr. Mot. Komitetui, „Va-

Sportininku salpos reikalai,
jančių ir reikalingų sričių ir 
sportą. Taigi, reikalas yra aiškus ir, 
atrodo, viskas tvarkoje. Bet taip 
nėra. Kaip seniau, taip ir dabar 
sportininkai su Vyr. FASK—tu palie
kami vieni. Reikalas liečia lėšų klau
simą. Visi žinome, kad bet kokiems 
sportiniams parengimams čia, trem
tyje, arba darant žygius užsienyje 
yra reikalingos lėšos. Ar jų Vyr. 
FASK—tas yra gavęs? Iki šiol — ne. 
Štai keletas pavyzdžių. Balandžio 4 o. 
Kemptene turėjusios įvykti pirmos 
jaunių Lietuva — Latvija tinklinio ir 
krepšinio rungtynes neįvyko dėl to, 
kad Vyr. FASK—tas neturėjo lėšų 
latvių sportininkų maistui pagerinki 
— niekas jo neparėmė. Tiesa, berods 
vasario men. pradžioj LTB Kultūros 
Taryba svarstydama (vairius sąmatos 
klausimus, aprobavo trims pirmiesiems 
metų mėnesiams tam tikrą sumą lėšų 
ir sportininkams. Buvo apsidžiaugta, 
bet tos lėšos dėl nežinomų priežas
čių ir šiandien dar negautos. Ne
seniai buvo pasklidęs gandas, kad 
mūsų šaunieji krepšininkai vyksta 
gastrolių Prancūzijon. Džiaugėmės ir 
tikėjomės, kad Vakarų Europai (tose 
žaidynėse turėjo dalyvauti: prancū
zai, belgai, monakiečiai, šveicarai, 
olandai ir italai) bus dar kartą pade
monstruotas lietuvių krepšinis. Del 
tam tikrų priežąsčių krepšininkai 
bent šiuo metu išvykti negalėjo. Bu
vo kreiptasi ( atitinkamas įstaigas 
lėšų. Gautas atsakymas, kad kai rei
kės, bus paskirta. Tikėsimės, nes dar 
Prancūzijos reikalas nepalaidotas.

Praūžus karo audroms, pradedu 
organizuotis visos mūsų tremtinių 
kultūrinio gyvenimo sritys. Neat 
silleka nė sportininkai. Paskiros! 
stovyklose yra organizuojami sporto 
klubai, kurie savo ryžtingumu ir ini
ciatyva daug kur pasireiškia. Jau 
1945 m. pabaigoje Augsburge suruo- 
šiama Pabaltiečių sportininkų olim
piada. Joje mums tenka . . . trečia 
vieta. Pralaimėjimas, atrodo, turi 
skatinti organizuotis ir dirbti. — Ta
čiau mūsų sporto veteranai neatro
do, kad būtų kreipę | tai dėmesio. 
Praeina beveik ir ištisi 1946 metai 
paskirų klubų partizaniško veikimo 
ženkle. Aišku, pridaroma daug klai
dų, kurias bent nepakartoti galima 
bus tik tada, kai bus išrinktas or
ganas, kuris centralizuotų ir atitin
kamai koreguotų visą mūsų sportini 
gyvenimą. Metams baigiantis, tame 
pačiame Augsburge vėl ruošiama to
kio pat masto olimpiada ir visas at- 
sakomingasls darbas suverčiamas 
vienam sporto klubui. Šiose varžy
bose vėl užimame trečią vietą! Olim
piados n>etu, galų gale, suvažiavę 
sportininkai išrenka ir seniai lauktą 
Vyr. FASK—tą. Nuo tada atrodė, 
kad pradėsim eiti tikruoju keliu. Ta
čiau . . . taip nebuvo! Ne šio rašinio 
tikslas yra analizuoti ano numirėlio 
klaidas. Laiko nebesugrąžinsi. Žvilg
terėkime arčiau.

1947 m. rudeni, kelių sporto entu
ziastų dėka buvo suruošti gražioje 
Alpių kalnų papėdėje — Grafen- 
aschau kūno kultūros mokytojams ________ ,_  _______ ...c_________
pasitobulinti ir sporto Instruktoriams Gegužės mėn. 7—9 d. d. Luebecke 
paruošti kursai. Į šiuos kursus at- įvyksta Pabaltiečių krepšinio ir tink- 
vyko beveik išskirtinai tik jaunieji linio tradicinės žaidynės. Jas organi- 
mūsų sportininkai. Jų tarpe kilo ide- zuoja Vyr. FASK—to įgaliotinis angių

apie

Paieškojimai
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ (STAIGA, 
AROLSEN PK1E KASbELTO IEŠKO 

SEKANČIUS ASMENIS:
BROM Zeleck, 68 metų; 
CHIN Baler, iš Skuodo; 
FILIPOVSK1 Feige, gim. 10. 1938, iš 

Virbalio;
OBERJA1T1S Antanas, gim. 15. 12. 

1915, iš Ankiam - Fommern;
RYCKls Demnas, gim. 1894 iš pom- 

mern;
RUDA1T1ENE Adelė, 60 metu, iš 

Kauno;
SIMKUS Agne, l'/« metų, iš Klotsche 

prie Dresden;
SIMKUS Elena, iš Klotzsche prie 

Dresden;
SIMKUS Neris, gim. 1919, iš Detmold; 
Šimkus Ona, 3 metų, iš Klotzsche 
. prie Dresden;

Amerikos lietuvė Mrs. Marija 2vir- 
biienė-Venckuniute, kilusi iš Bud- 
minkų k., Balbieriškio vals.- Mari
jampolės apskr., ieško savo giminių: 
pusseserės Jurkevičiūtės, iš Naravų 
k., Marijampolės apsk., ir pusbrolių 
Petro ir Antano Venckūnų iš Budų 
k., Balbieriškio valsč. Pranešti šiuo 
adresu: P. O. Box 79. Brooklyn 11, 
N. Y. USA.

Eva Skirgailo (Sereikaitė) gyv. 4847 
S. Kostner Ave, Chicago 32, Iii., USA. 
ieško Antano Sereikos, sūnaus Ma- 
teušo ir Marijonos, kilusio iš Niau- 
komų k., Naujamiesčio valsč., Pane
vėžio apskr.
Vladas Vesėlauskas, c. Aconcagua 
520, Banfield, Buenos Aires, Argen
tina. ieško pažįstamų nuo Ukmergės 
arba lankuslų su juo Ukmergės val
džios gimnaziją ir prašo jam para
šyti.

J. Miklovis - Daukšys, c. General 
Aguilar 1340, Montevideo, ieško dr. 
Prano Stanelio, Fridricho Jakšto, 
Juozo Pociaus, Stasio Steigvilo ir 
Albino Žvirblio, visi iš Taur. Nau- 
mleščio.

Naujasis Uragvajaus Liet. Tarybos 
adresas: Consejo Lltuano e ei Ura- 
guay, Calle Colonia nro 1607, Monte
video.

Petras Paulauskis ieško savo bro
lių Povilo, Stanislovo ir Jono, ki
lusių iš Raseinių apskr., Girkalnio 
valsč., Graužų k. Atsiliepti šiuo 
adresu: A. Augutis, 52 Beatrice St. 
Toronto 3, Ont., Canada.

Janina Hornalte iš Švėkšnos mieste
lio, Vilklenų gatvės, paskutiniu laiku 
tarnavo Šiaulių stoties bufete. Kas 
apie ją žinotų, prašau pranešti šiuo 
adresu: Elena Hornaitė - Miklovienė, 
calle General Aguilar 134, Montevi
deo, Uruguay.

Prašau atsiliepti Mykolą ar Karo
liną SapUus, iš Švenčionių valšč., 
Tverečiaus parapijos, Vilniaus krašte. 
Jūs ieško dėdė Jurgis Saplis.iš Ame
rikos. Rašykite tuo reikalu: K. St. 
A. Langwasser DP. Camp, (13a) Moo- 
renbrunn ūber Feucht, bei Nbg. Li- 
tauisches Lager.

Ona Aleksandravičiūtė ieško savo 
brolio Jono sūnaus JONO ALEKSAN
DRAVIČIAUS. Žinantieji apie jį pra
šomi pranešti šiuo adresu: K. Bradū- 
nienė, Mūnchen 27, Mūhlbaurstr. 36.

Orentienė Marta, gyv. (20b) Bevern, 
Kr. Holzminden. Baltic Camp ieško 
Kruming Teodoro arba jo šeimos, 
kilę Iš Vabalninko.

Sesę ELZĘ KARANAUSKAI- 
TĘ, jos mylimam tėveliui 
mirus, užjaučiame ir kartu 
liūdime

Tettnango skautės

Mielam mūsų prieteliui 
ALEKSANDRUI KĖNI AU
SI UI, jo mylimam broliui 
Juozui mirus, nuoširdžiai 
užuojautą reiškia

Vincas, Bonifacas, Vladas 
ir Antanas

Mūsų brangiai college! 
JADVYGAI TOLEIKYTEI 
mirus, jos tėveliui nuošir
džią užuojautą reiškia

Malnzo lietuviai studentai

dinta to sąmšio, kurį sukėlė austra- 
lai, bėgdami i kitą restorano kam- 
pą. Paaiškėjo, kad iki tol moterys Uktli parodys ateitis, 
nesilankydavo vyrų restoranuose.

Spakenbergo lietuvių krepšinio kom anda.

Būtų gera, jei šis rašinėlis pai-

Vykstant emigracijai į Kanadą, 
Tnnrtininko" darbas" i'r”"n»ta tarp dau«e110 tautiečių buvo ir Spor- Jrndėn aarbas ir pats tininkų Nuvykę Kanadon. Jie neuž- 

__ miršo ir ten sportinio darbo. Prieš

Praną Toleikį, jo dukrelei 
stud. JADVYGAI TOLEI
KYTEI mirus, nuoširdžiai 
užjaučia
Kasselio stovyklos lietuviai 

studentai

Gilaus skausmo prislėg
tiems STASEI ir LEONUI 
BULGARAUSKAMS, jų my
limam sūneliui Sigitukui 
mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime 
Griganavičiai k Kasakaičiai

Brolį FELIKSĄ KONTENĮ, 
jo brangiam tėveliui mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

Haunstetteno skautų 
draugovė

Ponią KONTENIENĘ ir bro
lius FĘLIKSĄ ir ROBERTĄ 
KONTENIUS, liūdesio valan
doje širdingai užjaučia

Augsburgo skaučių ir 
skautų tuntai

Mūsų collegei ZINAI TO
LEIKYTEI mirus, tėvą sun
kioj valandoj nuoširdžiai už
jaučia

MAINZO UN — TO LIET. 
STUDENTAI
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTISPOLITIKOS IR STRATEGIJOS PARAŠTĖJE
BALANDŽIO 29 d. į Bergeno 

uostą Norvegijoje atplaukia 
draugiško vizito JAV karo 
laivyno eskadra — vienas kreiseris 

ir keturi naikintojai. Tas amerikie
čių draugystės pademonstravimas 
turi sustiprinti norvegų dvasią, jei
gu ir juos, kaip suomius, sovietai 
pasikviestų pasirašyti draugiškumo 
ir karinės sąjungos sutarties.

Scheminiame Siaurės Europos že
mėlapyje, kurį š. m. balandžio 
10 d. įsidėjo prancūzu laikraštis 
„Une Semaine dans le Monde", pa
žymėta linija, einanti nuo Špic
bergeno į pietus per Lokių salą, 
Skandipavijos krantus kertanti ties 
norvegų Trome uostu, užkliudanti 
rūdos kasyklomis garsią šiaurės 
Švedijos teritoriją ir ties Luleos 
uostu atsiremianti į Botnijos įlan
ką. Tokia to laikraščio bendra, 
darbio Louis Tissot manymu būtų 
sovietų fronto linija, kurią jie, jei, 
gu prasidėtų veiksmai, lengvai 
užimtų šiaurės Europoje. Nepro- 
šalį atsiminti, kad Špicbergeno sa- 
lose/norvegų/yra didelis, skaičius 
sovietų kasyklų darbininkų, — kur- 
kas didesnis, negu kad pateisintų 
ten esamų kasyklų reikšmė.

Toliau J pietus eina Alandų sa
los, kurių gyventojai desperatiš
kai bando gelbėtis, prašydamies 
prijungiami prie Švedijos. Jau ne
be paslaptis, kad estų salose stovi 
vokiškųjų „V" ginkų baterijos. Lat
vių Liepojuj stovi „Maksim Gor
kio" kreiseris ir admirolinis „An
garos" laivas, o lietuviškojoj 
Klaipėdoj įrengta specialiai Bal
tijos jūros veiksmams pritaikytų 
kišeninių povandeninių laivų ba
zė.

Pridėkim dar kitus pietinės Bal
tijos uostus su garsiąja Peene- 
muendės baze, ir turėsim Skandi
navijos apsupimo vaizdą. Supra
sim ir danų baimę dėl grėsmės 
Bomholmo salai, kurioje sovietai 
jau yra buvę, bei pačiai Danijai. 
Nedera užmiršti, kad Islandijoje, 
sovietų pasiuntinybė savo apimtim 
raktiniame šiaurės Atlanto punkte, 
panaši į tikrą ministeriją. Ji at
siremia į stiproką vietos komuni
stų koloną ir randa savo Veiklai 
dirvą antiamerikietiniuose dalies 
Islandijos gyventojų nusiteikimuo
se. Šitoje visoje šiaurės Europos 
erdvėje sovietai yra aiškioje ofen
zyvoje. Tiesa, kol kas ji dar „šal
ta", bet jos pabūdis toks, kad vi
siškai pateisina draugišką ameri
kiečių laivyno vizitą Norvegijoje, 
kaip šių dienų akimis laba išmin
tingi atrodo tų pačių amerikie
čių laivyno vienetų vizitai Turki
jos uostuose prasidėję 1946 m. ir 
išsivystę kone į nuolatinę vieš
nagę.

Taip tad nekaltos karinės 
monstracijos atlieka vertingą 
iintinį patarnavimą. Praneša, _ _ 
italams labai gerą ir raminamą įs
pūdį padaręs italų kariuomenės pa
radas Romoje balandžio pradžioj. 
Jame italų kariuomenė pasirodė 
ne tik tvarkinga ir disciplinuota, 
bet ir aprūpinta anglų bei ameri-

kiečių ginklais. Prieš rinkimus, ry
šium su kuriais apsčiai kalbama 
apie komunistų pučą, ypatingai 
stiprų jspūdj palikę motorizuoti po
licijos daliniai, kurie lyg tyčia

pravažiavo pro italų komunistų 
partijos centro būstinę. Komunistų 
lyderiai pro langus gavo pama
tyti, kad visi 2000 parade dalyva
vusių policininkų grėsmingai at
rodę su moderniais amerikiečių ga
mybos automatiniais šautuvais.

Bet gali ateiti metas, kada de
monstracijos ir draugiškų vizitų 
nebepakaks. Amerikiečiai ir tai 
pramato, ir jų armijos ministeris 

-Kenneth Royal jau viešai pasiūlė 
steigti „karines bazes Vakaru Eu
ropoj JAV ginti" ir pareikalavo į 
tas bazes pasiųsti „didžiules rezer
vines jėgas" — po pusmilijonį į 
kiekvieną, iš jų 375.000 sausumos 
kariuomenės.

Kol tai stos kūnu, be anejo, 
praeis kiek laiko. Bet jeigu bus 
spėta tai padaryti, baimės kanki
namo .europiečio nervai neabejoti
nai atsileis.

M. N.

Amerlkon galės įvažiuoti tik su 
affldevitais

bėgę iš Lenkijos ir Sovietu S-gos. 
Tie patys šaltiniai priešinasi 50 % 
numatomos kvotos paskyrimui as-, . • • numatomos Kvotos pa»Kynu>ui as-

, NaUAtS1^XaieV APrO)t ? J mentes iš kraštų, svetimosios jė- leisti 100.000 DP ( Ameriką, ne tik M ..... J
gyvai diskutuojamas tremtinių tar
pe Vokietijoje, bet ir mūsų tau
tiečiai Amerikoje deda visas pas
tangas, jog šis projektas greičiau
siai ir palankiausia prasme būtų 
priimtas.

Mūsų bendradarbis JAV prašo 
atkreipti dėmesį į šiuos projekto 
punktus:

gos aneksuotų, t. y. iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Rytų Lenkijos. 
Tas jų daroma neva sumetimais, 
kad nepripažinus anekcijos, kar
tais paminint ir demokratinį pas-

valstybių, pačiai apsvaigina. Ro
dos, tik atsmaukei kepurę ir drošk 
per visą Kanadą.

Nelaimingi Šito laisvės svaigulio 
reiškiniai jau pradeda įgyti labai 
negeistinas formas. Štai rašo, kad 
vienoje miškų stovykloje iš 40 at
vykusių iš Vokietijos kirtėjų be
liko tik 17. Stovykloje atvykusieji 
DP paskelbė, kad nors atlyginimas, 
maistas, rūbai ir butas tvarkoje, 
bet oras ir sunkus darbas jiems 
nepatinka ir jie tedirba tik tiek, 
kad užsimokėtų už maistą. Esą 
visi ruošiasi greitai savo kompa
nijai pasakyti „goodbye" ir pa
siieškoti padoresnių gyvenimo są
lygų, nelaukiant iki pasibaigs 
kontraktas. Visa tai rašo Kanados 
anglų laikraščiai.

Sitoki reiškiniai jau nebėra juo
kas. Žinoma, gal tatai ne lietuvių 
darbas, bet vis dėlto sutarčių lau
žytojų skaičius didėja ir lietuvių 
tarpe. Užtat pravartu šį reikalą 
pažiūrėti blaiviai, užmiršus kasdie
ninį prastą miškų atsiskyrėlio gy
venimą.

Pirmiausia, visi atvykusieji į 
miškus darbo surasti pasirašė pa
tys ir grūdosi į Kanadą vieni per 
kitų galvas, nestatydami darbda
viui jokių sąlygų. Kanadoje reikia 
skirti darbo pasirinkimo laisvę nuo 
kontrakto. Pasirašei laisva valia 
kontraktą, nemėgink dėl prastos 
nuotaikos jį sulaužyti. Kad darbas 
bus sunkus niekas to neslėpė ir 
Vokietijoje. Jau pats atrinkimo bū
das galėjo išsklaidyti visas abejo
nes ir didžiausiam optimistui.

Kad Kanados policija sutartis 
sulaužiusių negriebia tuojau, tuo 
netenka ramintis. Visos valdžios

JAV krašto gynybos vadai. Iš kairės| dešinę sėdi: krašto gynybos mln. James Forrestal, sausumos kariuo
menės min. Kenneth C. Royall, karo laivyno min. John L. Sullivan ir karo aviacijos ministeris W. Stuart Sy
mington. Stovi: karo aviacijos vyr. štabo šefas gen. Carl Spaatz (šiuo metu pasitraukęs iš šių pareigų, Jo vie
ton paskirtas gen. Wandenberg), kariuomenės štabo šefas gen. Omar Bradley ir karo laivyno operacijų štabo 

šefas L. R. Denfeld.

KATYNO EGZEKUTORIAI

de- 
po- 
jog

1. Bilius numato dar šįmet įleisti 
50.000 ir 50.000 kitais metais, viso 
-100.000 DP.

2. 50 % turi sudaryti turėję ry
šio su žemės ūkiu ir norintieji 
dirbti JAV-se žemės ūkyje.

3. Specialiai nekreipiama dėme
sio į tautybę, bet visai nemažiau 
50 % turi būti iš kraštų, kurie 
svetimosios jėgos yra aneksuoti. 
Čia reikalinga suprasti Baltijos 
kraštus ir Sovietų S-gai priskirtą 
Rytų Lenkiją.

4. Bilius pramato normalią affi- 
davitų tvarką, beto plus „planin
gą" paskirstymą vietos ir darbo 
atžvilgiu.

5. Bilius siūlo pripažinti DP sta
tusą tiems, kurie atsirado USA, 
britų, prancūzų zonose, Vokieti
joje, Austrijoje, Italijoje tarp 1939 
m. rugsėjo mėn. 1 d. ir 1945 m. 
gruodžio mėn. 22 d.

Visuomeninės Amerikos Organi
zacijos aktingai reaguoja į pana
šių bilių pasirodymus. Šiuo atveju 
reagavimas yra būdingas. Tų rei
kalų akcijoje vadovaujantį vaid
menį turi Citizens Committee of 
Displaced Persons. Čia įeina visi- 
katalikai, protestantai, žydai, Ame
rikos labdaros organizacijos, tau
tinių grupių atstovai. Kai kurių 
keliami pageidavimai sąryšy su 
šiuo bilium yra tikslūs: pav. vie
nas iš jų yra — įleistinųjų skaičių 
padidinti iki 200.000: šįmet 100.000 
ir kitais metais-100.000. Priešina
masi taip pat planingam vietos bei 
darbo paskirstymui JAV.

Bet ypatinga akcija iš kai kurių 
sluogsnių yra išvystyta dėl DP 
statuto pripažinimo datos ir deda
ma pastangų ją nukelti nuo 1945 
m. gruodžio 22 d. į 1947 m. ba
landžio 21 d., kad į įleidžiamųjų 
skaičių galėtų patekti žydaf, at-

Iš Lietuvos nepriklausomybės 30-ties metų paskelbimo minėjimo Romoje. 
Iš kairės i dešinę: Mons. Camans, buvęs Latvijos švietimo vlcemlnisteris, 
Janikowsky buvęs lenkų mln. prie italų valdžios, kun. Pavalkis, gen. 
Baldwin, CARE misijos šefas. St. Lozoraitis. IRO atstovai ir J. E. kar

dinolas Pizzardo

Vokiečių-Sovietų karui įpusėjus, 
pasaulį sujaudino žinia apie Ka- 
tyno žudynes. Katyno miške buvo 
atrasta nužudytų penkiolika tūks
tančių lenkų karininkų. Dėl tų žu
dynių naciai kaltino sovietus, so
vietai kaltino nacius.

Švedų dienraštis „Dagens Nyhe- 
ter" nesenai paskelbė sensacingų 
faktų apie tikruosius žudytojus. 
Esą dokumentaliai nustatyta, kad 
žudynės Katyne yra NKVD dar
bas. Vyriausiais egzekutoriais bu
vo šie NKVD ka'rininkai: Burianov, 
Lev Rybak, Chain Fynberb, A. 
Borusovič, Boris Kucov, Ivan Sie- 
kanov ir Osip Lisak. Dokumentai 
esą saugiose rankose ir neužilgo 
būsią paskelbti (E).

to jvykiizi. 
suniunj

Jo Eminencija Toronto kardinolas Jemes C. Mc Gulgin, didelis lietuvių 
tautos draugas, kuris tvirtai remia lietuvių savo tėvynės laisvinimo 
pastangas ir tėviškai globoja bei užtaria | Kanadą ii tremties atvykusius 
lietuvius tremtinius.

kirstymo principą. Bet kartu sten
giamasi išvengti kvotų paskyrimo 
tikyboms arba tautybėms. Be abejo 
tai yra vienos pusės akcija.

Lietuvių ir kitų tautybių sluogs- 
niai veikią, už demokratinį kvotos 
paskirstymą tarp visų tikybų ir 
tautybių..

Koks bilius galutinai bus priim
tas ir kokie pakeitimai dar bus 
įnešti, kol kas nėra tikrai žinoma. 
Čia turės įtakos ir atskirų asmenų 
veiklumas bei įtaka į įstatymų 
leidėjus.

Bet neabejotinai tenka tvirtinti, 
kad turi būti išvystytas didelis 
budrumas ne tik Amerikoje, bet ir 
Europoje. Neteisingo kvotų pas
kirstymo nereiktų perlengvai pra
leisti.

Taip pat tenka raginti visus, 
kurie turi bent kokiu ryšių neati- .t .........dėlioįhnt skubėti gauti affidevitus. J-E. vysk. Bučys ir lenkų ministeris lietuvių meno Ir darbų parodos lan-

J kymo metu.
Kiek yra žinoma, organizuojama 

pagalba ir masinių affidavitų per 
organizacijas, bet geriau, kas tik 
gali teapsirūpina privačiai, kitas 
galimybes palikdami artimųjų gi
minių Amerikoje neturintiems.

Amerikos lietuviai šiame reikale 
tikrai nesnaudžia. Kaip pradžioje 
minėta, daugiausia veiklumo čia 
parodo Citizens Comittee of Dis
placed Persons. Iš lietuviu pusės 
tame komitete aktyviai dalyvauja 
doc. dr. inž. Adolfas Damušis, ne
senai iš Europos atvykęs tremti
nys.

Yra ir tokių nuomonių
JAV Minnesotos gubernatorius 

į St. Paul miestą buvo pakvietęs 
13 kitų Statų gubernatorių į pasi
tarimą dėl galimybių įsileisti tūk
stančius išvietintų asmenų į JAV. 
Montanos gubernatorius į pakvie
timą raštu taip atsakė: „Aš sąmo
ningai neiprisidėsiu. prie mūsų 
ekonominių sunkumų padidinimo, 
pasikviesdamas išvietintus asmenis 
atvykti į šį štatą. As geidžiu, kad 
nė vienas iš tų 850.000 išvietintųjų 
asmenų, kurie bus įsileisti į JAV, 
neatvyktų apsigyventi Montanos 
štate."

Atstovų rūmai nori įsileisti 
200.000 DP

Atstovų Rūmų Imigracinė Komi
sija' priėmė projektą, pagal kurį 
per ateinančius dvejus metus į 
JAV būtų įsileista 200.000 Vakarų 
Europoje gyvenančių DP.

tau-Negadinkime savo ir kitų 
tiečių emigracinių reikalų.
Kanados „Nepriklausomoj Lietu
voj" Pr. Rudinskas rašo:

„Atvykome į kraštą, kuriame 
kiekvieno tavo žingsnio nebeseka 
policija.“ Dar daugiau: ne tik ne
beseka, bet, atrodo, net nesidomi 
tavimi. Jokių registracijų, jokių 
dokumentų tikrinimo, nieko. Visa 
tai kiekvieną iš mūsų, atvykusį iš 
policinių bolševikinių ir nacinių

įstaigos čia dirba lėtai. Policijai 
nėra ko čia skubėti: esi ir liksi 
Kanadoje, ateis laikas ir pats pas 
ją ateisi. O sąrašus ji susidaro. 
Norėsi gauti darbą-National Emp
loyment Service paklaus ką lig šiol 
veikei ir patyrinės Tavo praeitį. 
O be tos įstaigos negausi Insuran
ce Book ir padoresnio darbo. Pa
norėsi gauti Kanados pilietybę- 
patikrins policija iš kur tu, brolyti, 
atsiradai ir ką iki šiol veikei. Už
simanysi įsteigti „biznelį" — taip
gi patikrins tavo praeitį. Yra .šim
tai būdų, kuriais begyvenant gali 
žmogus „įkliūti".

Kokios bus pasėkos sutarčių lau
žytojams, sunku pasakyti. Pirmų
jų „kregždžių" likimas nėra .rami
nantis. Neseniai anglų laikraščiai 
paskelbė, kad suimti septyni su
tartis sulaužę'lenkai. Kadangi Vo
kietija nesanti-jų tėvynė, tai esą 
nutarta grąžinti juos į jų „gimtinės 
kraštus" — į Lenkiją. Anglo-saksų 
kraštuose tatai labai įprasta: nusi
kaltai būdamas užsienietis — va
žiuok į namus, atseit, jei lietuvis 
tai pas Paleckį.

Pagaliau, dar vienas motyvas, 
kuris sutarčių laužytojams tikriau
siai atrodys menkiausiais. Mes, pir
mieji imigrantai Kanadoje, esame 
„ambasadoriai" visiems pasiliku- 
siems mūsų broliams, seserims ir 
prieteliams Vokietijoje. Jeigu mū
sų ir negrąžintų pas Paleckį, tai po 
piasto pasirodymo pirmųjų, tikriau
siai niekas nebeveš pasilikusiųjų. 
Tuo labiau šeimos, kurios dėl su
tarčių laužymo kiek nukentėjo. O 
Vokietijoje kiekvienas iš mūsų sa
kėme, kad galime ir akmenis skal
dyti, kad tik mus tevežtų.

Lietuviai! Nedarykime gėdos 
sau ir skriaudos pasilikusioms. De
šimt mėnesių žmonės ištveria kalė
jimuose, koncentracijos stovyklose, 
negi jau jūs nebegalite ištverti 
miške prie sotaus stalo, kuriuo ža
vite visus pasilikusius Vokietijoje 
gal net perdėtais aprašymais."

DŲ JAV BOMBONEŠIAI DARO SKRAIDYMO BANDYMUS
Jav karo aviacijos mln. W. Stuart Symington spaudos konferencijoj pranešė, 
kad du amerikiečių bombonešiai B 29 su 5 tonų bombų krūviu kovos sąly
gomis nuskrido 4.600 mylių. Kai šios oro tvirtovės buvo tik pradėtos statyti, 
jos nuskrisdavo tik. 3.400 mylių. Dabartinių moderniųjų bombonešių greitis 
bei bombų krūvio pakėlimas pralenkė ankstyvesnius pramatymus Ir yra 
pasiekęs fantastiškų ribų. Kongreso komisijoj Symington pareiškė, kad ame
rikiečių lėktuvai, pakilę Labradore, gali pasiekti bet kokią vietą Rusijoj.

„RUSIJA NEPASIRUO SUSI KARUI“
JhV Atstovų Rūmų narys C. Cannon pareiškė, kad karo nebus, jei Rusija 
„stovės ten, kur Ji yra. Šansai kalba prieš karą. Rusija yra nepasiruošusi.“ 
Toliau Jis pastebėjo, kad Jei Rusija įsibraus | Italiją, Švediją, Norvegiją ar 
Daniją bei Grenlandiją, iš kur | Detroitą tik šešios valandos oro keliu, mes 
savo nugaromis sudarysime užtvanką.“ Bus paskelbta mobilizacija, fabrikai 
pradės dirbti karui ir susisiekimui bus atnaujinta kontrolė.

„PRAVDA“ SKELBIA, KAD NAUJAS MŪNCHENAS YRA 
RUOŠIAMAS

„Pravda“ savo kampanijoj prieš JAV ir D. Britaniją rašo, Jog imperializmas 
vėl pirmyn žygiuoja ir kad naujas Mūnchenas yra ruošiamas. „Anglų — 
amerikiečių pasaulio dominavimo šalininkai slaptai daro sąmokslą prieš taiką 
kaip ir 1937 m. bei 1938 metais .. . Jie karštligiškai ruošia karint Vakarų Eu
ropos valstybių bloką, kad galėtų (vykdyti savo planus užvaldyti pasau
liui .. .“ rašoma laikrašty. Toliau straipsny nurodoma, kad britų politika 
ir imperializmas nepasikeitę nuo 1937 m. lapkričio mėn., kai Hitleris ir lordas 
Halifaksas buvo susitikę. „Po pasikalbėjimo Hitleris pareiškęs savo neribotą 
neapykantą Sovietų Sąjungai ir Jam buvo visai aišku, kad šiuo atžvilgiu 
pasikalbėjimo dalyviai Išreiškė neabejotiną simpatiją“, aiškina „Pravda.“

SOVIETŲ VETO VOKIETIJOS KONTROLINĖJ TARYBOJ 
SUDARO 72%

Pagal amerikiečių paskelbtą statistiką, sovietai panaudojo 72'/i visų veto, 
užblokuodami Keturių Sąjungininkų Kontrolinės Tarybos susitarimus. Iš 
viso veto Kontrolinėj Taryboj buvo panaudota 96 kartus, iš kurių sovietams 
tenka 69, prancūzams 13, amerikiečiams 12 ir britams tik 2.

IR DANIJOS LIETUVIAMS RUSAI NEDUODA RAMYBĖS
Sovietų atstovybė Danijoje davė įsakymą visiems lietuviams, gyvenatiems 
Danijoje, registruotis Sovietų atstovybėje Kopenhagoje. Registravimosi ter
minas nustatytas iki birželio mėn. 1 d.
Sovietų atstovybės leidžiamame biuleteny rašoma: „Pagal Aukščiausios Ta
rybos nutarimą iš 1947 m. gruodžio mėn. 16 d. visi asmens, gyvenę Klaipėdos 
mieste, Klaipėdos. Šilutės ir Pagėgių apskrityse ir kurie iki 1939 m. kovo 
mėn. 22 d. turėjo Lietuvos pilietybę, nuo 1945 m. sausio men. 28. d. suteikta 
sovietų pilietybė.

RUSAI GABENA SAVO ŠEIMAS ATGAL Į RUSIJĄ
Rusų karinis gubernatorius maršalas Sokolovskis išvyko | Maskvą pasitari
mui. Rusų karinės misijos šefas Britų zonai taip pat staiga pasitraukė iš 
savo pareigų ir išvyko | Maskvą. Sovietų kontroliuojama spauda Berlyne, 
kaip AP praneša, patvirtino jau plačiai kursuojančius gandus, kad didelis 
rusų Šeimų skaičius išvežtas atgal | Rusiją. Tai esą padaryta tik grynai Iš 
ūkinių sumetimų, bet Jokiu būdu ne dėl baimės, kad greit prasidėsiąs karas.

Grupė Kernos lietuvių su prof. kun. Nicola Turchi, istorijos profesorium 
Romos UN-te dideliu lietuvių bičiuliu, kuris 1939 m. parašė knygą apie 
Lietuvą „Lituania nella storia e nei presente“.

LIETUVIAI PASAULYJE
Filadelfijoj atidaryta liet. taut, 

šokių mokykla
Neseniai iš Vokietijos atvykusi 

tautinių šokių mokyklos absolven
tė Emilija Daugnorienė Filadelfi
joje atidarė liet. taut, šokių mo
kyklą. Vietos lietuviai rodo tąja 
mokykla didelį susidomėjimą ir 
gausiai į ją stoja. Beveik vios 
laisvos vietos jau užpildytos.

Iš Braziljios tremiami lietuvai 
komunistai

Į Braziliją atvykus didesniam 
skaičiui lietuvių tremtinių visuo
meninis vietos lietuvių veikimas 
pagyvėjo.. Jau leidžiamas savas 
laikraštis, keletas knygų verčiama 
į portugalų kalbą. Atvykstančiųjų 
dvasiniais ir teisiniais reikalais

rūpintis Sao Paulo kardinolas 
paskyrė kun. P. Ragažinską. f jį 
tad atvykę lietuviai pirmiausia ir 
kreipiasi visokiais reikalais.

Iš seniau Brazilijoje buvo radę 
šiltą užuovėją nemaža lietuvių ko
munistų. Dabar jų geros dienos 
ten pasibaigė. Brazilios vyriausy
bei ėmus vykdyti griežtą antiko
munistinę akciją, sutarta 52 lietu
vius komunistus ištremti iš Brazi
lijos.

Kaip gyvena ir dirba Kanados 
lietuviai

Į Kanadą jau persikėlė žymus 
skaičius lietuvių tremtinių, kurie 
įsikūrė įvairiose krašto vietose. 
Dalį lietuvių tremtinių priėmė pa
siturintieji lietuviai tabako farmų

šeima pasiekė 
Ten, kur yra 

lietuvių, ypač 
kultūrinis gy-

savininkai, susispietę apie Rodney 
miestelį, Ontario srity, kur jie sėk
mingai ūkininkauja darbštumu ir 
sumanumu pralenkdami kitataučius 
ūkininkus. Jie daug pasitarnavo 
lietuviams tremtiniams parsikvies- 
dami juos į savo ūkius dirbti. 
Daugiausia tremtiniams yra padė
ję šie ūkininkai: SI. Zovackis, A. 
Kabelis, broliai šneiderai ir kt.

Neseniai į Wellandą, Ontario 
srity atvyko dar 23 lietuviai, tek
stilės specialistai, kurie yra įsipa
reigoję 12 mėn. dirbti Empire Cot
ton Mills Ltd. įmonėje. Tuo būdu 
Wellando lietuvių 
42 asmenų skaičių, 
susispietę daugiau 
jaunimo, atgyja ir
venimas. Montrealyje aktyviųjų 
skaučių ir skautų dėka tapo atgai
vinta lietuvių skautų organizacija, 
kurios pirmasis steigiamasis susi
rinkimas įvyko DLK Vytauto klu
bo patalpose kovo 12 d.

Artimesniems ir nuoširdesniems 
santykiams su vietos lietuviais už
megzti Toronto lietuvių „Aušros" 
choras surengė tradicinį blynų va
karą. Panašūs susiartinimo vakarai 
ruošiami ir kituose miestuose, kur 
tik daugiau lietuvių tremtinių nu
vyksta.

Mūsų tautiečių medkirčių bend
ruomenę Kanadoje vėl aplankė 
mirtis, išplėšdama iš jų tarpo lie
tuvį Praną Žeimį. Velionis kilęs 
iš Šiaulių apskr. nuo Radviliškio. 
Atvyko į Kanadą iš Veideno DP 
stovyklos. Jis dirbo J. McFadden 
Lumber Co. Camp 34, Blind River, 
Ont; Žuvo darbo metu.

JauMM Sveikata-tautas Sveikata! remkime Lietuvos raudonojo kryžiaus pinigine rinkliavai
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