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14 (209) AUGSBURGAS, šeštadienis, 1949 m. vasario 5 d. V METAI

JEI LIETUVA DAR PENKERIUS METUS VALDYS SOVIETAI, LIETUVOJE NELIKS LIETUVIU
fbuuMviciaus it Sidzikauską sftaudas kati^&ieMiįa Mew lįafike

„NEW YORK HERALD TRIBŪNE“ IR „STARS & STRIPES“ APIE JŲ LANKYMĄSI JAV-SE

Vasario 3 d. „New York Herald 
Tribūne“ pirmame puslapyje iš
spausdino iš New Yorko Assosia- 
ted Press perduotą žinią, kur 
aprašoma spaudos konferencija 
Mgr. M. Krupavičiaus ir H. V. Si
dzikausko New Yorke. Prelatas 
Krupavičius pareiškė, kad jei 
Lietuva dar penkerius metus pa
siliks rusų kontrolėje, Lietuvoje 
neliks lietuvių.

Toliau straipsnyje rašoma: „Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirm. Mgr. Krupavi
čius spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad 1948 m. iš Lietuvos 
buvo deportuota 200.000 lietuvių. 
Jis spėja, kad likusieji krašte lie
tuviai „naikinimais ir deportaci
jomis“ iki 1955 metų bus iššluoti.

JAV lietuviai renka 100.000 
dol. Lietuvos reikalams

Amerikos Lietuvių Taryba pas
kelbė nuo š. m. vasario mėn. 1 d. 
naują Lietuvos Gelbėjimo Vajų. 
Nusistatyta yra surinkti vieną šim
tą tūkstančių dolerių iš S. Ameri
koje gyvenančių lietuvių ir orga
nizacijų.

ALT atsišaukime rašoma:
„Duosnūs Amerikos lietuviai ir 

organizacijos jau daug yra sudėję 
aukų Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui, bet reikia jų dar dau
giau pradėtam darbui tęsti iki lai
mingo galo. Mūsų tėvų kraštas— 
Lietuvą-vis dar tebėra Sovietų dik
tatoriaus pavergtas, žmonės kenčia 
sunkią priespąjidą ir skurdą. Kas
kart ateina vis baisesnių žinių 
apie naujus okupanto užsimojimus 
Visiškai išnaikinti lietuvių tautą. 
Ir tai vien todėl, kad lietuviai nori 
būti laisvi, nebevergauti svetimie
siems, patys tvarkyti savo reika
lus.

Mūsų tėvai, broliai ir seserys 
veda nelygią, bet ryžtingą kovą su 
žiauriu okupantu, jie nesigaili sa
vo sveikatos ir gyvybės. Bet jie 
viepi nepajėgia prieš Sovietų ar
miją ir policijos būrius atsispirti. 
Jų akys yra nukreiptos į laisvą 
Vakarų pasaulį, pirmoje eilėje jie 
tikisi mūsų — Amerikos lietuvių 
pagalbos ir paramos. Mes, šios 
didžiosios pasaulio demokratijos 
laisvi piliečiai, galime ir turime 
veikti savo krašto vyriausybę, rei
kalaudami neatidėliojant imtis 
energingų žygių lietuvių tautos 
naikinimui sustabdyti ir Lietuvos 
Nepriklausomybei atstatyti. Vasa
rio 16-tąją — Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo dieną ir kito
mis progomis pareiškime šį savo 
vieningą politinį reikalavimą.

Mgr. Krupavičius, kuris atvyko 
kartu su Lietuvos Vykdomosios 
Tarybos pirmininku Vaclovu Si
dzikausku, pareiškė, kad jie ti
kisi kalbėtis su valstybės depar
tamento Vašingtone pareigūnais 
apie padėtį jų krašte.

Lietuvių vyrų išnaikinimas, 
kaip jis pareiškė, yra vykdomas 
nubaudžiant uždaryti į koncen
tracijos stovyklas. „Šitos stovyk
los yra tokios pat, kaip ir Hitle
rio, ir jos reiškia mirtį“, pareiš
kė jis. „Moterys ir vaijcai pa
prastai siunčiami į kolektyvinius 
ūkius.**

Panašaus turinio žinią įsidėjo 
ir amerikiečių karių laikraštis 
„S&S“ vasario 2 d numeryje.

Amerikos Lietuvių Taryba jau 
daugelį metų Vadovauja šioms 
Jungt. Amerikos Valstybėse gyve
nančių lietuvių pastangoms, jung
dama visas patriotines lietuvių sro
ves ir organizacijas šiam kilniam 
darbui. ALT Vykd. Komiteto dele
gacijos, atsilankydamos pas aukš
čiausius šios šalies pareigūnus, 
{teikdamos valdžios įstaigoms me
morandumus, nuolatos primena 
mūsų nusistatymą ir reikalavimus. 
ALT išlaikomas Informacijos Cen
tras informuoja pasaulį apie Lietu

Lietuvių tremtinių sutikimas Medelli ne, Kolumbijoj, su Lietuvos ir Kolum bijos vėliavomis. Prie mikrofono Ko
lumbijos radio reporteris. Į kairę nuo Lietuvos vėliavos (antra iš dešinės) Tėvas V. Saldukas. p. Sirutis, Tėvas 

M. Tamošiūnas, kun. dr. J. Gutauskas, kun. Jaunius ir kt.

vos padėtį ir atskleidžia tikrąjį 
Sovietų diktatūros veidą ir jos 
planus. Visa tai reikalauja lėšų. 
Nemažiau mūsų finansinės paramos 
yra reikalingi Europoje veikią Lie
tuvos politiniai veiksniai — Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir 
Vykd. Taryba, su kuriais ALT

Jei DP biliu pakeistu...
SPAUDOS KONFERENCIJA BAD KISSINGENE. BUTO IR 

DARBO GARANTIJOS GALIOS. KELIŲ GARANTIJŲ KLAUSI
MAS. EMIGRACIJOS ATIDĖJIMAS. BAGAŽO REIKALAI

DP spaudos konferencijoje, įvy
kusioje vasario 2 d. Bad Kissin- 
gene, svarbiausieji klausimai su
kosi apie emigraciją į JAV ir ki
tus užjūrio kraštus.

Klaus. Pagal spaudos praneši
mus, 1948 m. birželio 19 d. pri
imtojo DP įstatymo , artimoje 
ateityje būsią kai kurie svarbius 
punktai pakeisti. Jei tai įvyktų, 
1. kas atsitiks su garantijomis, ku
rios jau dabar yra DP komisijoje 
Vašingtone įteiktos, ir 2. kaip bū
tų su garantijomis, kurias yra su
dariusios labdaros organizacijos 
ir pagal kurias DP jau atrinkti?

Ats. Kongresas turi įvairių pro
jektų: vieni numato įstatymą pa
pildyti, antri jį pagerinti, o treti 
siūlo net visai naują projektą. 
Koks bus įstatymas, dar neaišku. 
Galima įvairiai spėlioti, bet nie
ko tikro. Greičiausiai Įstatymas 
nepalies tų žmonių, kurių bylos 
jau gavusios eigą. Manoma, kad

visą laiką kooperuoja ir juos re
mia.

Amerikos Lietuvių Tarybos ak
cija susilaukia vis didesnio krašto 
Vyriausybės pritarimo ir įvertini
mo, visuomenė ir spauda vis dau
giau reiškia susidomėjimo Lietu
vos padėtimi. Bet tuo mes nega
lime pasitenkinti. Lietuvos išlais
vinimo darbas ir kova turi būti 
toliau tęsiama, kol faktina Lietu
vos Nepriklausomybė bus atsta
tyta."

tie DP. kurie dabar yra *. inka
rai emigracijai, tokie pasiliks ir 
naujojo įstatymo prasme. Ar bus 
reikalingos garantijos, nežinoma. 
Yra pasiūlymų grįžti prie affida- 
vitų tvarkos, bet kartu aiškintojai 
nurodo, kad senosios garantijos 
galios ir toliau. Tikimasi, kad 
naujasis įstatymas bus greitesniu 
tempu vykdomas. Dar tikrai ne
žinoma, kada kongresas įstatymą 
pradės svarstyti.

Klaus. Kada' asmuo įrašomas į 
kandidatų sąrašą DP komisijoje 
Vašingtone: ar kai garantijos pa
siekia Vašingtoną, ar tik tada, 
kai garantijos patikrintos ir pri
pažintos?

Ats. Numerį gauna tik tada, kai 
garantijos gautos ir jos atitinka
mų žmonių patikrintos. Ir nevar- 
dines garantijas patikrina DP ko
misija Vašingtone.

Klaus. Jei vienam DP yra su
darytos kelios garantijos, ar lei-

džiama pasirinkti geriausiąją. Jei 
taip, tai kaip galima sužinoti są
lygas ir smulkmenas atskirų pa
ruoštų garantijų?

Ats. Galima išsirinkti geriau
sią, jei garantijos vienu metu pa
siekia emigracijos centrą. Jei ne, 
patartina pasinaudoti pirmąja 
atėjusiąja, nes emigr. centras ne
laukia, kol kitos ateis. Apie są
lygas galima pasakyti tik tada, 
kai jos pasiekia emigracijos cen
trą Vokietijoje.

Klaus. Ar DP, kuriam per ilgai 
tenka laukti emigracijos vykdy
mo projekto, kur jis yra užsirašęs, 
pasitaikius greitesnei emigracijos 
galimybei, gali užsirašyti ir vykti 
kitur ir ar pirmasis užsiregistra
vimas yra laikomas rišančiu fak
toriumi?

Ats. Įsiregistravimas nėra ri
šantis faktorius tol, kol nėra gau
ta viza. Jei nori pakeisti savo 
nusistatymą, vizą prolonguoti, ar 
kelionę atidėti, turi kreiptis į 
Area Ressetlement officer ir pra
šyti, kad reikalus teigiamai sut
varkytų. Negavus leidimo kelionę 
atidėti, reikia vykti, nes kitu at
veju galima turėti didelių nepa
togumų. Reikia atsiminti, kad, 
gavęs vizą, asmuo nebelaikomas 
DP ir, atsisakęs vykti pagal išra
šytą vizą, gali nebegauti IRO pa
ramos emigracijos reikaluose.

Žurnalistams paklausus, ar DP 
nuvykęs gali keisti darbovietę, 
jei, pav., profesorius gauna darbo 
pasiūlymą pagal savo profesiją, 
atsakyta, kad geriausia susitarti 
su kvietėju, bet ir jam nesutin
kant galima pereiti dirbti į savo 
profesiją.

Ta pačia proga buvo žurnalistų 
priminta ir „Chicago Tribūne“ 
pranešimas, kad pagal dabartinį 
bilių tik M emigruojančių esą ne
žydai. Emigracija iš prancūzų 
zonos prasidėsianti, nes jau už- 
pereitą savaitę ten nuvykę DP 
komisijos atstovai.

Klaus. Kodėl neleidžiama pasi
imti rankinio bagažo daugiau 
kaip 10 kg?

Ats. Tai daroma todėl, kad 1. 
sudaro vargą, nešiojantis su sa
vim, 2. traukiniuose ir laivuose 
nedaug vietos rankiniam bagažui. 
3. pereinamose stovyklose nėra 
kur padėti. Bagažo IRO apdraus
ti negali, nes jis vežamas nemo
kamai. Jei kas nori apdrausti, tai 
gali atlikti savo lėšomis vokiečių 
apdraudimo įmonėse. Plačiau 
šiuo klausimu pasisakys ateinan
čioje konferencijoje.

Viešosios informacijos šefas 
pranešė apie Ženevoje įvykusios 
11 tautų 49 labdaros organizacijų 
konferencijos nutarimus, apie ku
riuos jau buvome kiek rašę „Ži, 
būriuose“. Daugiausia buvo pa
liestas klausimas, kas po 1950 m. 
birželio mėn. perims DP globą, 
nes ši problema iki to laiko ne
būsianti išspręsta.
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Malonus pirmieji įspūdžiai Kolumbijoje
LIETUVIAMS ATSKRIDUS Į MEDELLINĄ *

Sausio 14 d. į Kolumbijos uostą 
Baranquilla atplaukė 46 lietuviai 
DP. Sausio 15 d. iš Baranquillos 
jie atskrido i Medelliną, Kolum
bijos valst. Antioquios kantono 
sostinę.

Aerodrome lietuvius pasitiko 
Liet. Kom-to pirmininkas Medel- 
line Tėvas M. Tamošiūnas, guber-
natoriaus atstovas Dr. G. White 
Uribe, p-lė Cecilia Gonzalez — 
ypatingai nuoširdžiai lietuvių 
priėmimui ir Įkurdinimui pasi
darbavusi kolumbietė, vietos lai
kraščių bei radijo reporteriai, visi 
anksčiau į Medelliną atvykę lie
tuviai ir nemažas būrys kolum- 
biečių.

Dar prieš lietuviams atvykstant, 
vietos spaudoj buvo pasirodę pa
lankių pranešimų apie Lietuvą 
ir jos pabėgėlius, o taip pat Liet. 
Komiteto atsišaukimą į visuo
menę, raginantis kreiptis į komi
tetą su darbo pasiūlymais lietu
viams specialistams. Taip paruo
šus dirvą, Medellinas simpatizuo
damas ir susidomėjęs, laukė gra
žiai užrekomenduotų imigrantų.

Baranquilloje at vykstantieji ma
loniai nustebo, iš Bagotos į uostą 
atskridus Kom-to pirmininkui 
Tėvui N. Saldukui ir sekretoriui 
Simučiui jų pasitikti ir organi
zuoti kelionę į krašto gilumą.

Antras malonus nustebimas at
vysiančiųjų laukė Medelline: iš 
nusileidžiančių lėktuvų jie išvydo 
aerodrome plevėsuojančias Lietu
vos ir Kolumbijos vėliavas, gu- 

Anglai sužavėti lietuviu kruopštumu
Anglijos žemėje plasda jau tūk

stančiai lietuviškų širdžių. Vieni 
vargsta skardinėse statinėse, kiti 
perkasi jau namus, treti moka bran
gią nuomą ir pan. Šiaip kaimuose 
didesnių susibūrimų nėra: kur ne- 
kur yra po vieną ar kelis lietuvius.

Viena lietuvio šeima apsigyvena 
kaime. Jai pavedama prižiūrėti žie
mą apie 40 jaunų raguočių. Pašaro 
ir kitko yra pakankamai, tik reikia 
normaliai ir laiku pašerti bei tin
kamai prižiūrėti. Pavasaris, raguo
čiai varomi į ganyklą, visi riebūs, 
blizga. Inspektuodamas, apylinkės 
agronomas pagiria už tai lietuvį ir 
prasitaria, kad iki tol būdavę vi
sai priešingai. Iš agronomo apie to 
lietuvio kruopštumą sužino visa 
apylinkė, kaimynai su pagarba 
pradeda minėti to lietuvio vardą. 
Prieš tai gyvulių prižiūrėtoju buvo 
anglas. Visur buvo netvarka ir 
nešvara, užaugindavo vos keletą 
veršiukų. Siam darbe jam padėda
vo ir kiti darbininkai. Gi lietuvis
turi dabar prižiūrėti kur kas dau
giau galvijų, melžti tris karves, su
simalti miltų, bet darbai atliekami 
sąžiningai ir kruopščiai.

štai dar vienas mažas dalykėlis, 
o kiek gražių žodžių lietuvių adre
su iššaukia. Kiaušiniams nešti pa
daryta iš karklo vytelių pintinėlė. 
Pamačiusios anglės neatstojo ir 
prisispyrusios prašė, kad ir joms 
po tokią tas nagingasis lietuvis pa
darytų. Jos sakė, kad tokios pato
gios ir puikios niekur negautų: 
mieste esą panašių, bet kainuoją 
22 šil. ir jos nesą tokios gražios 
formos. Laisvalaikiu padaro tas 
lietuvis savo kaimynėms po vieną 
be mokesčio, kurios, žinoma, džiau
giasi ta menka dovana ir kuo gra
žiausiais žoždžiais atsiliepa apie 
minėtą lietuvį ir jo gimtąjį kraštą- 
Lietuvą.

Lietuvė ūkininkė dirba vištų ūky. 
Kasdien turi palesinti ir prižiūrėti 
per 100 vištų, išauginti apie 500 
jaunų viščiukų ir būrį kitų paukš
čių. Atrodo nepaprastai dideli skai
čiai, o vis tiek viena moteris, są-

bematoriaus atstovas širdingais 
žodžiais Antioquios žemėn nusi
leidusius pasveikino, pasitikti su
sirinkusieji rūpinosi mažu laiveliu 
plaukusiais ir išvargusiais jūroje, 
o kolumbiečiai automobilių savi
ninkai savo mašinomis juos nu
vežė į paruoštą būstą vienoje gra
žioje miesto mokykloje. Iš aero-
dromo gatvėmis pasileido elegan
tiška limuzinų vilkstinė, kuria* 
policija skyrė kelią, ir gatvėse sus
toję praeiviai draugiškai mojo 
rankomis.

— Kad tik jie mums ir toliau 
būtų tokie geri, — atsiduso viena 
naujai atvykusiųjų, sėdinti saulė
tam būsto kiemelyje ir žiūrinti, 
kaip lankyti atėję kolumbiečiai 
dalina nuostabiems — baltaplau- 
kiams-lietuvių vaikams pinigus 
ir skanėstus.

— Reikia viską parašyti į lietu
vių spaudą Vokietijoj, kaip mums 
čia gerai, kad kiti nebijotų va
žiuoti į Kolumbiją. O jei netikės 
— visi laiškus rašyme!

— Turiu prisipažinti, — kalba 
trečias, — jog pamatęs labai 
skurdų ir nešvarų Puerto Čebelio 
uostą Venezueloj, pamaniau, kad 
ir Kolumbija bus tokia. Ir tiesiog 
buvau išsigandęs. Bet vis dėlto 
čia — visai kas kita! Medellinas 
švarus, modemiškas, namukai 
gražūs. Kad tik darbo gavus — 
tai ir visai nebloga gal būtų gy
venti.

— Mamyte, ar galima dar pie
no? — klausia vyresnysis mamos 

(IŠ ANGLIJOS KAIMO) '

žiningai dirbdama, suskumba visa 
tai atlikti. Pirmomis dienomis tepri- 
rinkdavo apie 40 kiaušinių, o po 
poros mėnesių net per 500. Mat, 
prieš ją šį vištų ūkį tvarkė vokie
čių belaisviai, kurie viską atlik
davo apgraibom, todėl maža kas 
ir tegauta. Dabar šeimininkas džiau
giasi naująja prižiūrėtoja ir visiems 
savo kaimynams giria kruopščiąją 
lietuvę. Sudarė, žinoma, už tai ir 
anglas tai lietuvei geresnes gyve
nimo sąlygas, leido augintis kiaulę 
ir šiaip kuo įmanydamas stengiasi 
jai padėti. Minėta šeima, šeiminin
kui leidus, nusiperka jau gerokai 
paaugintą paršą ir, patys dar apie 
8mėn. papenėję, skerdžia. Nepa
prastai stebėjosi šeimininkas, kad 
lietuviai per tiek maža laiko užau
gino iki 6 centnerių svorio, kas 
jiems niekad nėra pasisekę ir iš 
viso jis nesąs ko nors panašaus 
matęs ar girdėjęs. Teiravosi ir 
kląusinėjo, kuo gi ta kiaulė buvusi 
penima, kaip prižiūrima ir pan.,

Lietuviai Anglijoje: 1. Vienoje Anglijos stovykloje E. V. W. darbininkai laukia eilėje maisto; 2. lietuvė ukinin- 
kė-vištyno prižiūrėtoja renka kiaušinius; 3. rudeni ir žiemą gyvuliai šeriami lauke. Apačioje: 1. lietuviai pila 
bulves i maišus gyvuliams šerti; 2. buvęs DP Anglijoje užsiaugino 6 centnerių kiaulę. Bal. Brazdžionio nuotr.

sūnelis, Vokietijoj pripratęs di
džiąją dalį palikti sesutei. Taip, 
čia vaikams yra, kiek tik nori, ir 
pieno, ir sviesto, ir vaisių ir sal
dumynų. Linksmi, paraudusiais 
veidukais pliurzinasi prie fonta
no, o viena iš motinų ieško šešė
lio pasistatyti kėdei.

— Ar kanda Kolumbijos sau
lutė? — paklausiau.

— Nei taip jau kančia, nei ką! 
— šypsosi patenkinta. — Tokia, 
kaip vasarą Lietuvoje.

Iš 46 į Medelliną atvykusių lie
tuvių bent du trečdaliai drauge su 
Bogotos kom-to pirmininku Tė
vu N. Salduku išskrido į sostinę. 
Ten — didesnis darbo pasirin
kimas.

Medelline likusieji vyrai trečią 
dieną po atvykimo visi gavo dar
bo. Beliko rūpesčiai, kaip greičiau 
išmokti ispaniškai, kaip įsikurti 
— susiskolinti ar įsipirkti baldus 
ir kitus reikmenis.

Penkeris metus su lengvais la
gaminėliais tremtyje vargusi lie
tuvių šeima sustoja ties baldų 
krautuvės vitrina.

— Kokie čia pigūs odiniai bal
dai! — nustemba žmonelė.

— O ką?! Susirasime butelį, ir 
pirksim išmokėjimui, — juokiasi 
vyras, po ilgų bevilčių metų vėl 
galėdamas iš savo uždarbio išlai
kyti šeimą.

Prasigyvens lietuviai Kolumbi
joj, kalbą išmokę — daugiau ims 
uždirbti. Biznieriai gal ir pra
turtės.

Bet ar galės, išsisklaidę šiame 
didžiuliame krašte, sukurti lietu- 

kad pasisekę iki tokio svorio nu
penėti. Buvo atsakyta, kad Lietu
voj tas ne naujiena — kiekvienas 
ūkininkas mokąs taip kiaules au
ginti ir tokias nupenėti. Be abejo, 
buvo paaiškinta, kiek kartų į die
ną buvę šeriama, kuo šeriama ir 
pan. Kaimynams pagal paprotį bu
vo nunešta skerstuvių po gerą ga
baliuką lašinių. Anglai stebėjosi 
lietuvių geraširdiškumu, dėkojo 
jiems ir džiaugėsi, kad galėsią vie
ną kitą kartą skaniau pavalgyti, 
nes mėsos norma esanti tokia ma
ža, jog savaitės davinį galima su
valgyti vienu kartu.

Patys anglai prie žemės nėra 
linkę, viską atlieka paviršutiniškai, 
nekruopščiai. Patys ūkiuose dažnai 
negyvena, o jų vaikai nė į tą pusę 
nenori pažvelgti. Pas juos nema
tyti jokios meilės žemei, gyvuliams. 
O kaip būtų pravartu jiems Jau
nųjų Ūkininkų organizacija.

Bal. Brazdžionis. 

viškas bendruomenės, savo kultū
ros židinius? Kaip išmokys čia 
motinos savo vaikelius taisyklin
gai lietuviškai kalbėti ir rašyti, ar 
skambės čia lietuviškos giesmės 
ir dainos, ar pasieks visi svarbieji 
laikraščiai ir knygos? — Vargu. 
Kolumbijos miestuose susidariu
sios lietuvių kolonijos yra mažos, 
o jei ir dar keliasdešimt lietuvių 
atvažiuotų, vis tebebūtų per ma
žos savoms mokykloms, vaikų 
darželiams, chorams ar draugi
joms steigti.

Kravcenkos byla Paryžiuje ,

Kravcenko suvaro komunistus i ožio raga
MUSŲ KORESPONDENTO PARYŽIUJE PRANEŠIMAS)

Pirmąją savaitę prieš teisėjo 
stalą „defiliavo“ komunistų lai
kraščio „Les Lettres Francaises“ 
išstatytieji liudininkai, kurie, jei 
tik pajusdavo, kad Kravčenko 
pradeda smarkiau atakuoti, tuoj 
pereidavo į gynimosi poziciją ir 
dengdavosi rezistencijos vardu, 
dėl ko į pabaigą Kravčenko neiš
kentęs sušuko:

— Ponai, kada aš jus puolu, 
tai jūs ginatės, prisidengdami re
zistencija. Aš gerbiu rezistenciją, 
bet jūs per daug ja spekuliuojate 
ir nieko kito daugiau nežinote. 
Jūs nepažįstate sovietiško gyve
nimo, kad galėtumėte nuneigti 
mano faktus, tai puolate mane, 
koliodami pačiais biauriausiais 
žodžiais. Turėkite bent kiek gė
dos! Jūsų laikraštis teturi vos 
tik 65.000 egz. tiražą, o dedatės 
kalbą visos tautos vardu. Kas 
jums davė, įgaliojimus kalbėti
visų žuvusiųjų vardu? Tai yra 
nešvari spekuliacija!
TEISĖJAS NEMĖGSTA, KAD 

KAS JUOKTŲSI
Besiklausant liudininkų paro

dymo, negalima nenusišypsoti, 
kaip kartais Kravčenko moka 
gražiai suvaryti komunistus į ožio 
ragą. Bet teisėjas saugo rimtumą 
ir, pav., per antrąją audienciją, 
kada „Les Lettres Francaises“ 
leidėjas Morgan pasakė, jog So
vietų Rusija nėra uždaras kraš
tas, viena moteris iš publikos 
pradėjo nesusilaikomai juoktis, 
ir teisėjas paprašė ją išvesti iš 
salės bei perspėjo kitus, jei tik 
nesilaikys rimtai, išvarysiąs iš 
salės.

Tačiau jis pats dažnai mėgsta 
jumoristiškai „pavažiuoti“, ir ka
da komunistas Grenier pradėjo 
skųstis, jog Kravčenko abejojąs 
jo liudijimu ir tuo įžeidžiąs jo 
garbę, tai teisėjas pasakė:

— Ar jūs jį nevadinate išda
viku?

Per antrąjį posėdį, po Morgan 
parodymo, kuris nieko naujo ne
pasakė, ir po Martin Chauffier, 
kuris prašė, kad jis pirmasis, bū
tų išklausytas, nes turįs važiuoti 

Tik platesnio masto lietuvių 
imigracija Kolumbijon, smarkiai 
padidinanti esančias kolonijas, 
galėtų čia padaryti įmanomą lie
tuvių visuomeninį ir kultūrinį 
veikimą.

Lietuvių kolonijos Kolumbijoj 
pradėtos kurti: stovime prieš įvy
kusį faktą. Svarbu dabar kuo 
greičiausiai sustiprinti jas, kad 
taptų pajėgios ir atsparios lietu
viškąsias dvasines vertybes išlai
kyti ir ugdyti toli nuo tėvynės.

dr. d-, n-.

į Vengriją, kad susipažintų su 
kardinolo Mindszenty byla, ii- 
giausiai kalbėjo Grenier, kuris, / 
vos tik įvestas į salę, tuoj užsire
komendavo:

— Ferdinand Grenier, kepė
jas .. .

— Manau, kad ne dėl to jūs 
čia esate, — pašiepė jį teisėjas.

Grenier, kuris yra didelis ko
munistų, oratorius ir parlamente 
dažnai sukelia skandalą, yra ly
giai toks pat kepėjas, kaip ir 
Duclos: abu nuo neatmenamų 
laikų nematę duonos krosnies, o 
dedasi „darbininkais“.

Jis, atsiskleidęs „Aš pasirinkau 
laisvę“, puslapį po puslapio na
grinėjo, jog žmonėms pagaliau 
atsibodo jo pustrečios valandos 
kalba.

KRAVCENKO NESIDUODA 
„SUDIRBAMAS“

Jis kabinosi prie Kravcenkos, 
kaip šis, būdamas dar mažas vai
kas, galėjęs atsiminti kai kurias 
scenas, pagaliau, kad jis visai ne
pažįstąs Rusijos geografijos ir 
sumaišęs miestų vardus, kad 
Achkabad ir Stalinabad yra visai 
skirtingi du miestai. Bet Krav
čenko tuoj pat įrodė, kad Achka
bad vadinosi ne tik Stalinabad, 
bet dar ir Postkoval ...

— Pasirodo, Rusijoj© miestų 
vardai taip dažnai keičiami, kaip 
Paryžiuje gatvių vardai, — pas
tebėjo juokdamasis teisėjas.

O kada Grenier bandė įrodyti, 
kad Kravčenko, kuris pradžioje 
knygos kalbąs apie vieną mergai
tę, kurią jo tėvai priglaudę, toliau 
niekur jos vardo nebeminįs, į tai 
teisėjas pastebėjo, kad gyvenime 
būna daug meilės nuotykių, ku
rių pabaiga ne visada sužinoma.

— Jei jums tai įdomu, — pa
sakė Kravčenko, — tai informa
cijos dėliai galiu pasakyti, jog 
Katia užaugo, ištekėjo ir, kiek 
žinau, laukė vaiko.

GRENIER MATĘS VISAI 
KITOKIĄ RUSIJĄ

Grenier aiškina, kad besilan
kydamas tris savaites 1933 me
tais Rusijoje, jis nėmatė to vargo 
ir mizerijos, kurią aprašo Krav
čenko. Gi, jei būna „valymas“, 
tai jis esąs reikalingas, nes ko
munistų partija turinti teisę savo 
piliečiams statyti klausimus.

Vadinasi, komunistų partija 
gali visad paklausti:

— Kur ir su kuo, drauge, vakar 
vakarieniavai?

Prieš tokią demokratija reikia 
tik žemai nuimti skrybėlę! . . .

O kada Grenier norėjo įrodyti, 
kad Rusijoje esanti „nauja“ baž
nyčia, tai Kravčenko pastebėjo:

— Jei netikima į Dievą, tai ti
kima į Staliną . . .

Šitaip sudirbtas, Grenier pasi
traukė, niurnėdamas, kad jis esąs 
rezistentas ir nebalsavęs už Mūn- 
cheną ...

Bet prie ko čia Mūnchenas? 
Kalba juk eina apie Kravcenkos 
knygą.

Kravčenko perspėjo aiškiai ko
munistus:

— Ponai, jūs vėliau, gailėsitės 
įsivėlę į šią košę, nes aš patiek
siu įrodymus, kurių jūs negalė
site nuneigti. VYT. ARŪNAS
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KARUSELĖ SUKASI
STASYS YLA

Ne taip seniai kalbėjausi su 
draugais iki trečios valandos nak
ties. Svarstėm, kodėl gyvenimas 
neina skaidresne vaga, ieškojom 
priežasčių. Pastebėjau, kad mūsų 
mintys sukosi vis apie tą patį da
lyką. Mūsų lūpomis ilgainiui ėmė 
žaisti ironija, kartais užlūždavo 
žodžiai ir įsiviešpataudavo nejauki 
tyla, o kartais pratrūkdavo piktas 
juokas. Ir nežinau, iš ko mes juo
kėmės: iš savęs pačių ar iš viso 
gyvenimo.

Iš to pokalbio išėjau kaip girtas. 
Tur būt, ir draugai jautėsi nema
žiau neblaivūs.

Ir kad tai būtų pirmas kartas, 
kad tik su tais pačiais draugais! 
Prisimenu prieš pusantrų metų vy
kusį vieną platesnį pasitarimą, 
prieš gerą pusmetį — kitoj vietoj 
posėdį, prieš du mėnesiu trečioj 
vietoj sušauktą jaunių ir vyresnių 
susivažiavimą. Visur kartojosi tas 
pats: kažkas įsuka minčių bėgius 
į uždarą ratą ir velia vailoką. Ir 
pasidaro blogiau nei su vėjo ma
lūnais. Šie bent miltus mala, o čia 
kažkokios nuodijančios medžiagos 
byra.

Kartais pagalvoji, gal ilgainiui 
išnyks tie reiškiniai. Bet, žiūrėk, 
nei iš šio nei iš to vėl prasiveržia 
nauji garai. Kad jie pasiliktų nors 
vietoje! Bet kur tau: jie sklaidosi 
į šalis, eina į kitus kraštus, pasie
kia net tolimus kontinentus, prisi- 
muša iki aukštesnių institucijų. 
Galėtum įtart, kad kas tyčia, iš 
blogos valios, nuodija ir taip pa
kankamai kartų mūsų gyvenimą. 
Apsidairai, persvarstai, ir ateina 
vienas atsakymas — čia kalta k a- 
rus e 1 ė.

IŠ KUR JI SUKAS IR KURLINK?
Mes turime galvoj minčių karu

selę . . . Kaip dažnas tos pačios 
tešlos minkymas ir kaitinimas iš
šaukia rūgimą, taip tų pačių nei
giamų reiškinių ir faktų prisimi
nimas sukuria pastovų nepasiten
kinimą. Iš to atsiranda kartumas, 
erzinimasis, pyktis. Ir jis kaskart 
auga, vis aštrėja, iki dvasios gel
mių žeidžia. Išauga nusivylimas, 
karti kritika.

Pradžioj tos nuotaikos slepiamos 
mažuose uždaruose rateliuose. Bet 
neilgam. Jos išsiveržia ne viena 
tai kita forma į artimąją aplinką. 
Ieškoma pritarėjų, minties draugų, 
norima savo slogutį perkelti ki
tiems. Ir kalbama tada giliai „įsi
tikinus", sujaudintai, beveik per
kūnus svaidant. Tokios kalbos pasi

daro užkrečiančios: žmonės, gera
valiai, pradeda tikėti „faktams ir 
įvykiams", žmonės, kurie taip daž
nai „šviečiami”.

O grūdų vis nėr ir nėr... Gyve
nimas nuo to negerėja, „faktai ir 
įvykiai" nesikeičia. Ir kaip jie kei
sis? Mes tik kalbam, jaudinamas 
ir kitus jaudinam, bet nebedirbam. 
Atsieit, kuliam šiaudus, be grūdų.. 
Teisinamės, kad sunku dirbti — 
nebėr noro. Jaučiam, kad su mu
mis negerai: ir vėl ieškom kaltės 
kituose. Reikalaujam, kad kiti būtų 
teisingi, turėtų meilės, ištiestų pa
galbos ranką, mus suprastų. Vis 
kiti... Ir mums, tur būt, neateina 
į galvą, kad mes patys skleidžia
me nevaisingumą, nuodijame save 
ir kitus, kad mes kažką savo ran
komis griauname. Visa, ką kiti da
ro, mes laikome sujaukta, iškreip
ta. Visur vaidenasi pariziejizmas, 
sulaužytos dvasios, klaidos ir iš
davimai, deja, net pačiose viršū
nėse ir jų židiniuose.

Žvelgiant į gyvenimą pro šitokį 
nusivylimo spektrą, mūsų išvados 
pasidaro keistai kreivos, kraštuti
nės, sulaužytos. Bet mes šito ne
matome, nepastebime. Mums atro
do, tik jos vienos ir yra teisingos. 
Visi kiti klysta, tik ne mes. Visi 
kiti nedirba, tik mes. Pagaliau ne 
mūsų uždavinys dirbti visus kitus 
darbus. Yra tam pašauktieji, bet 
jie savo pareigas apleido. Jie ne
bėra herojai ir šventieji, kaip to 
iš jų visi laukia. Visi turi siekt 
tobulybės savo profesijoje, tik ne 
mes! Mes jau tobuli, mes padarė
me savo srityje. Iš mūsų daugiau 
nebegalima reikalauti. — Šito tie
siai nepasakome, bet logiškos iš
vados iš to plaukia.

... IR KODĖL?
Keletas išrauto gyvenimo metų 

jau leidžia pastebėti kai kurias 
priežastis. Normaliame gyvenime 
eina srovė, neleidžianti vahdeniui 
sustoti, maurais apsitraukti. Ir ga
ras suka garvežio ratus: jam nėra 
kada susitvenkti, sprogdinti katilo 
sienas. O nūnai mūsų srovė tokia 
maža ir bėgiai sustoja netoli sto
vyklų ribos.

Zinia, gyvenime yra liūdnų reiš
kinių ir jie matomi iš labai arti. 
Nesijaudinti negalima, nesisieloti 
būtų nežmoniška. Jaudinasi vie
nas, ką nauja patyręs, ima jaudin
tis visi. Nuotaikos krinta, jautru
mas lašas po lašo didėja. Ir po 
metų, po kitų tie dažni pajaudini- 
mo švirkštai sukuria liguistą mi- 

mozinį stovį. Joks kitas šviežesnis 
galvojimas į uždarą keletos žmo
nių ratelį nebepatenka. Net nenori
ma, kad jis patekti^, nes tai būtų 
disonansas, būtų nerealus, perop- 
timistinis gyvenimo vertinimas.

Tokių uždarų minties židinių 
tremtyje yra susidarę jau nebe 
vienas. Vieni jų politiniai, parti
niai, kiti kultūriniai. Visi jie per 
trejetą metų suspėjo išsikristali
zuoti, sukurti savo pasaulėjautą, 
savo idėjines ir taktines pažiūras.

Artimiausi savojo ratelio drau
gai, aišku, pasidaro ir „geriausi" 
žmonės. Ir ne tik žmonės, bet ge
riausi gyvenimo stebėtojai ir ver
tintojai. Būtų jie geriausi ir dar
bininkai, ypač aukštuose postuose, 
jeigu kažkas jiem kelio nepastotų. 
Nejučiomis jie tuo .įtiki, vienas 
antrą liaupsina, gina, į priekį stu
mia. Ir stovykliniame ar visuome- 
nuniame gyvenime jie pasidaro 
„nepakeičiami", jeigu ne pozicijo
je, tai opozicijoje. Keista, kad jie 
ir galvoja visi kaip susitarę. Ko
dėl? Nebejaučia, kaip toj karuselėj 
vienas kito mintis pasisavina be 
jokios kritikos. „Pasakė Jonas ar 
Petras, tas pats ką ir aš pasakiau". 
Ir jie nebesistengia vienas antrą 
taisyti, patikslinti — priešingai: net 
didžiausia nesąmonė virsta genia
lia mintimi, nes tai pasakė „saviš

V. RATAS Audra (lUustr. Iš knygos „Juodvarniai“)

kis". O ką galvoja kiti? Ką jie 
gali galvoti!

Savos grupelės galvojmo mąstąs 
pasidaro absoliutus. Nebeprilei
džiamą, kad galėtų būt kitokį 
sprendimai, kad iš viso atsirastų 
kas kitas, pajėgiąs į dalykus pa
žiūrėti kitaip, negu jie. Ir kai pa
našiai ima galvoti kita uždara 
grupė, <tada jos ima neigti viena 
antrą. Pasidaro liguista abipusi 
kritika, replikos. Suėję kartu, jie 
neberanda bendros kalbos, o išsis
kyrę gaudo vienas kito išsireiš
kimus ir juos su dar padidintu 
kartumu vertina.

Taip žmonės ima lūžti, patys ne
žinodami kodėl. Nei iš tolo jie ne
gali prileisti, kad čia kaltas nelai
mingas užsidarymas siauroje drau
gų grupėje. Jie nejunta, kaip iš
sijungė iš visos visuomenės, kaip 
visuomenė nebegali jų suprasti — 
vienų ir kitų. Natūralu, kad vi
suomenė ir jos institucijos, nuoša
liau tokių grupių stovinčios, pra
deda jais bodėtis, bent jų galvoji
mu. Jos stengiasi, kur gali be jų 
apsieiti, jų išvengti. „Aha, mūsų 
nebepastebi, nebevertina, kaip se
niau! Nebesišaukia mūsų pagalbos, 
mūsų sprendimų neklausia!" Aišku, 
ir tuo atveju kalta pasidaro ta vi
suomenė ir jos institucijos, tik ne 
jie. Reikia tat jas pulti, neigti jų 
planus, kritikuoti jų darbus, nie
kinti jų atstovus. Jie nutolo nuo 
savo paskirties (reikėtų: nutolo 
nuo mūsų!). Ieškoma argumentų — 
tikrų ir tariamų, didelių ir smul
kių. Jautrumas ir čia neberanda 

ribos. Padirginti nervai mažus ar
gumentus padaro pagrindiniais, o 
tariamusius — absoliučiai tikrus.

Kas keisčiausia, kad negali tų 
žmonių laikyti blogavaliais. Jie 
nori gero, jiems gaila savos tautos 
ir savų tautiečių. Bet jie darosi 
panašūs ligoniams, kurie savo psi
chine savijauta išsijungia iš svei
kųjų ir šių nebepajėgia suprasti.

Kai šias eilutes rašydamas, auto
rius prisimena keletą jam žinomų 
dar anais normaliais laikais „už
darų" ratelių, peršasi išvada, kad 
kiekvienas užsidarymas veda į ne
normalumus. Žinoma ir liūdna pa
baiga, ištikusi kai kuriuos tokių 
ribotų draugysčių narius. Čia. trem
tyje, toks uždarumas iššaukiamas 
ne kartą pačių sąlygų ir jo pasė
kos pasidaro liūdnesnės jei ne as
meniniu, tai ypač visuomeniniu at
žvilgiu. Jau pats palinkimas į tokį 
uždarumą nerodo didelės dvasios 
pusiausvyros. O jei tokią uždarą 
draugiją sudaro pačios sąlygos, 
dar labiau susargdina šių žmonių 
dvasią. Autorius bijo kalbėti apie 
moralines pasėkas, kurios atsiran
da tokiais atvejais šalia pasėkų 
galvosenoje ir jausenoje. Jis bijo 
išplėsti ir apibendrinti tuo klausi
mų patirčių, kurios nėra gausios. 
Ilgą laiką kuliant šiaudus be grū
dų, kaip toj dainoj, gali atsirasti 
reikalas prie juodos žemelės prik
risti ir savo blogą dalelę keikti... 
Jau asmeninę dalelę.

KAIP ATSUKTI RATĄ ATGAL?
Kas bendrauja su visais, kas ne

bijo realaus darbo, tas savaime iš
laiko dvasios pusiausvyrą. Tam 
sunku pamesti iš akių dalykų vi
sumą ir, sunkiausiais atvejais, ne
rasti sveikesnio sprendimo. Nebū
dami vienos „kolegijos" nariai, 
tokie nesustingsta, nesusiaurėja, 
nepasidaro vienpusiški.

Išeiti iš izoliacijos, reiškia pra
verti duris į visokių ir kitokių 
žmonių pasaulį, ieškoti ir surasti 
raktą į jų širdį. Neužtenka su jais 
susitikti progomis — tai neišven
giama! Neužtenka ir pakalbėti apie 
orą, apie kasdienius reikalus. Kas 
iš to, kad ir prie kortų ir prie stik
lelio kartais „pabendraujama" su 
visokiais. Nuo to žmonės nepasi
daro artimesni ir vienas kitam 
neatsiskleidžia kaip prietelis prie- 
teliui ar žmogus žmogui.

Daug yra veiksnių mūsų visuo
menėje, kurie ugdo izoliacijos dva
sią: partijos, korporacijos, regijo- 
ninės ar šeiminės pažintys, biznio 
draugystės. Tačiau maža tokių 
veiksnių, kurie šitą izoliaciją sulai
kytų. Rimtos pedagoginės įstaigos, 
griežtai saugo žmones nuo ribotų 
ir uždarų draugysčių. Jos tokias 

(Perkelta į 5 pusi.)

Jurgis Jankus
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Išslinkau į pakraštį, atsistojau po beržu ir taip prisi
glaudžiau prie liemens, kad ir iš visiškai arti nebūtų ga
lima pastebėti. Visur buvo patamsy. Mūsų šviesos taip 
pat nebuvo matyti, tik pas Stabulius spinksojo švieselė. 
Ir, matyti, ne prie stalo, bet prie krosnies ar prie staklių. 
Pastovėjęs ir gerai pasidairęs, nusivilkau milinį, pasidėjau 
po beržu, kad lengviau būtų bėgti, jeigu reikėtų, ir nuė
jau prie triobų. Nieko nebuvo matyti ir girdėti. Toli du 
kartu vamptelėjo mūsų šuo ir vėl nutilo. Pagalvojau kad 
brolis buvo kur išėjęs ir tik dabar tesugrįžo. Jeigu būtų 
pajutęs svetimą, taip greitai nebūtų nutilęs. Keliami var
tai klebtelėjo, ir aš apmiriau. Jų klebtelėjimas pasirodė 
kaip didžiausias susrbeldimas. Bet nieko neatsitiko. Niekas 
neiššoko nei iš už klėties, nei iš už triobos, bet vos tik 
žengiau kelis žingsnius į kiemą, šviesa užgeso. Negaiš
damas priėjau prie durų ir tyliai paklabenau. Aš tikrai 
norėjau pasikalbėti atvirai ir nuoširdžiai. Galėjo pasakyti 
ir ji, bet tada būtų ne jos vienos kaltė. Būtų kartu ir Pa- 
lio. Navikas teisybę pasakė, kad visų užgultas vienas 
lūžta. Palaukęs valandėlę, vėl paklabenau. Viduj buvo 
taip tylu, lyg visi būtų kur išėję. Paklabenau garsiau. Ne
sulaukęs nieko, purtyte supurčiau. Jeigu būtų miegoję, o 
šviesa, viena palikta, pati užgesusi, ir tai būtų turėję iš
girsti. Dar kartą supurčiau taip, kad aidas iš miško atsilie
pė ir numirėlis būtų galėjęs išgirsti, bet jos neišgirdo. 
Tada supratau, kad jos negali įsileisti, kad Naviko žodžiai 

išsipildė, kad ji sulūžo ir guli su vokiečiu, o motina, pa
mačiusi po vartų bilstelėjimo mane kieme, pati užpūtė 
lempelę, kurios pirma tyčia negesino, kad duktė būtų vi
są laiką akyse. Spyriau batu į duris, kad net skląstis 
klekterėjo, ir išėjau. Kiemo vartus irgi atmečiau ligi galo 
ir palikau. Nebebijojau, kad gali išbėgti vokietis ir pamė
ginti mane paimti. Žinojau, kad gyvo nepaims, o mirti 
nebijojau.

Vėl atsitojau po beržu. Debesys praretėjo ir ramiai 
slinko per mėnulio veidą. Stovėjau ir laukiau, kol pasi
rodys šviesa arba kol išeis vokietis ir gailėjaus, kad nie
ko jam padaryti negaliu.

Kol apsukau ratą per mišką ir kol sugrįžau, jau praau
šo. Palys gulėjo, bet nemiegojo.

— Kur plavinėji? — paklausė.
— Niekur, — atsakiau.
— Namie buvai?
— Ar kvailas.
— Pas Mortą?
— Ko?
Jis atsisėdo, sveikąją koją surietė ir apsikabino ran

komis.
— Tu mus įvelsi! Kaip trijų dienų šuniukas įvelsi.
— Aš niekur nebuvau.
— To man tu nesakyk. Aš kelis sykius buvau pabudęs, 

tavęs vis nebuvo. Paskum užmigti nebegalėjau ir visą lai
ką galvojau, kad tu mus įvelsi. Kur gi buvai, jei ne na
mie ir ne pas Mortą?

Pamėginau nusijuokti.
— Įsivaizduoji, lyg būtum tėvas ar motina, — atsakiau.
— Aš pats sau dabar ir- tėvas ir motina, ir nemanyk, 

kad teisiuos tavo kvailumo įpainiojamas. Sakyk, kur val- 
kiojais.

Jis tikrai ėmė pykti, ir aš laiku susigriebiau.
— Nepyk, Paly, bet dėl visa ko kaltas tu, o ne aš. Su

sisukai į abejas kailinius ir užmigai kaip meška lauže. 
Baigęs kasti su broliu pastovėjau, suėmė šiurpas, tavęs 
kelti nenorėjau, tai užsimečiau milinę ir paėjau galą. 
Sakiau sušilsiu ir sugrįžęs tave pasikelsiu, bet paklydau 
ir klaidžiojau ligi šiol.

Palys žiūrėjo tiesiai į akis, ir mačiau, kad netiki.
— Tai kur klaidžiojai?
— O ka, aš galiu pasakyti, — a įsikirtau. — Tik kai ne

tyčia užėjau lapyną, susivokiau, kur esu, ir tada sugrįžau.
— Tai gulk, — pasakė.
Bet aš neguliau. Kas būtų iš to buvę, jeigu būčiau ir 

atsigulęs, užmigti vistiek nebūčiau galėjęs. Nuėjau prie 
duobės. Ji nebuvo užgriuvusi ir nebuvo vandens.

— Gerą vietą pasisekė parinkti, — pasakiau, nepasuk
damas akių nuo duobės.

Palys neatsiliepė.
— Negriūva ir vanduo nesirodo: sausa bus, — pridėjau 

vis neatsisukdamas. Šiandien gal spėsim sutvirtinti šonus 
ir uždėsim lubas. Ką tu pasakytum, jeigu lubom atsineštu- 
mėm ramsčių.

Palys ir dabar neatsiliepė. Atsisukau. Jis buvo nusiavęs 
koją ir raitojo kelnę žiūrėti žaizdos.
— Skauda, — paklausiau.

— Ne, — pašaipiai atsakė.
— Imsiu ir patikėsiu . . .
— O kad tu per naktį apie Lapyną plujojai, aš tai turiu 

tikėti.
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Tegul skamba musu dainos...
(„AUŠRINĖS“ CHORO SUKAKTIES PARAŠTĖJE) 

SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ

Prieš trejus metus šiuos žodžius 
kaip motto visam ateities darbui 
įrašė „Aušrinė“ savo krikšto akte. 
Toliau -buvo sakoma: „Būdami iš
trėmime, mes ilgimės tėvynės ir 
jos dainų garsais stipriname savo 
dvasią hepalūžti, pergyventi mū
sų tautos didžiąsias kančias.“ Tai 
buvo 1945 m. gruodžio mėn. 29 d. 
Doverdene, Montgomery vardo 
lietuvių stovykloje. Nuo to laiko 
lietuvių tremtinių gyvenime įvy
ko daug pasikeitimų. Ir „Aušri
nės“ choras per tą laiką turėjo 
daug pergyventi. Trejų savo darbo 
metų sukaktį švenčiant jį randa-
me jau šeštoje stovykloje. „Auš
rinės“ choro istorija yra bendra 
tam tikrai daliai stovyklos gyven
tojų, kurie visą laiką didesnėje 
masėje buvo kilnojami iš vienos 
vietos į kitą.

Iš Dbrverdeno, kur choras ga
lutinai susiformavo ir gavo nuo
latinį dirigentą Mykolą Liubers- 
kį (tuometinio LTB komiteto at
kviestą net iš amerikiečių Seli- 
genstadto stovyklos) po trijų gy
vavimo mėnesių, choras keliasi į 
Seedorfą. Čia choras turėjo laimės 
ilgiausiai išbūti taip, kaip ir pati 
lietuvių stovykla, kuri po 1 metų 
perkeliama į Stadę prie Hambur
go. Čia vėl dešimtį mėnesių ,,Auš_ 
rinė“ įsirašė į savo darbo knygą. 
1948 m. žiemą stovykla keliama į 
Dedelstorfą (prie Celės). Stovykla 
čia išbūva šešis su puse mėnesio, 
tad ir choras tiek veikia. Pereitų 
metų rudenį Dedelstorfo stovykla 
panaikinama ir keliama į Diephol- 
zą, kur sudaromas lietuviškųjų 
stovyklų centras. Kai dar pris- 
kaitysime Hassendorfo lietuvių 
stovyklą, kurioje šio choro bran
duolys įsikūrė, tai ir bus visos 
šešios stovyklos.

Jei nuolatinis stovyklų kilnoji
mas ir vėliau emigracija retino 
stovyklos gyventojų eiles, tai tuo 
labiau šitai turėjo pergyventi ir 
„Aušrinės“ choras, kurio daininin
kai beveik ištisai keitėsi, tik di
rigentui ir negausiam branduo
liui esant tam pačiam. Kai pasi
žiūri į „Aušrinės“ darbo ir judė
jimo knygą, kurią rūpestingai ve
da pats dirigentas, tai susidaro 
įspūdis, jog tos „Aušrinės“ nieko 
negalėjo likti. Jei pasitenkintu- 
mėm trumpa kronikine informa
cija, tai galėtumėm pasakyti: „Per 
trejus darbo metus choran įstojo 
238 dainininkai, išstojo . . . 175. 
Tat belieka paklausti kiek gi liko. 
O liko! Tikrai! Ketvirtiesiems 
metams liko ir dainuoja 63. Vien 
emigravusių choristų yra 59; 15 — 
Anglijon, 28 Australijon ir 16 Ka- 
nadon. Tačiau, nežiūrint tokio di
delio judėjimo, „Aušrinė“ su
būrė visus tuos, kurie buvo pa
siilgę lietuviškųjų meliodijų ir, 
mylėdami jas, patys gaivinosi, 
semdamiesi stiprybės ir kitiems 
jas garsino, skelbdami jų grožį. 
Pasirinkę simbolišką vardą, auš- 
riniečiai, kaip šviesi žvaigždė, vi
są laiką būdama virš kasdieninių 
reikalų, savo dainomis džiugino 
saviškius ir žavėjo svetimtaučius.

Savo darbą „Aušrinė“ vystė 
dvejopa kryptimi: dainos ir baž
nytinio giedojimo mene, iš viso 
paskirdama daugiau kaip pusan
tro tūkstančio valandų, turėdama 
454 pasirodymus. Pasaulinės pro
gramos koncertų „Aušrinė“ davė 
65, vien per šv. Mišias giedojo 250 
kartų, atskirai suruošdama 5 
bažnytinės muzikos koncertus ir 
religines valandas. Be to, kur ten 
suskaičiuosi choro giedojimą per 
gegužines, per įvairias kt. pamal
das. Stovykloje dar nebuvo to
kio minėjimo ar šventės, kada 
choras nebūtų buvęs užimtas. 
Apylinkinių stovyklų kviečiamas, 
choras lankėsi: Alt Gargėję, Lah- 
dėje, Homeburge, Glūcstadte,

Mykolas Liuberskis, „Aušrinės“ 
choro dirigentas

metų laikotarpį užverčia lapu, ku
riame chorui linkėjimus reiškia 
Kauno d. teatro operos dirigen
tas Vyt. Marijošius, pereinamo
joje Grohno ir Tirlitz stovykloje 
jam akompanavęs giedant pa
maldas, kurios buvo transliuoja
mos per Bremeno radiją, ir per 
pasaulinės dainos koncertą. Emi
grantų vardu tada prof. Stp. Ko
lupaila, dėkodamas už dainas, su
sižavėjęs „Aušrinė“, išsireiškė:

Rotenburge ir kt. Stadėje ir Hor- 
neburge koncertavo vokiečiams ir 
anglams. Seedorfe — aukštiems 
Danijos misijos pareigūnams, UN- 
RRA vyr. direktoriui Europoje 
gen. Morgan, gen. Maršai ir kt.

„Aušrinės** garbės svečių kny
goje skaitome tūkstančius gražių 
padėkos žodžių ir gėrėjimosi 
„Aušrinės“ menu, o tuo pačiu 
lietuvių menu, kurį „Aušrinė“ 
per trejus metus tinkamai atsto
vavo. Rašo savi ir svetimtaučiai, 
o visų jų žodžiai brangūs, nes jie 
liečia tą brangiausį mūsų turtą, 
kurio mums nesudegino karo ug-

Diepholzo lietuvių „Aušrinės“ choras su dirigentu M. Liuberskiu

nies liežuviai, kurio nepametėme 
plaukdami per E(bę ir, kurio 
mums niekas negali išplėšti, nes 
jis yra pačioje mūsų širdies gel
mėje ir per dienų kartėlį ir griu
vėsius kaip kraujo balsas šaukia. 
Tai daina. Stora gražiai papuošta 
garbės svečių knyga trejų savo

„Jūsų dainos lydės mus ir laive, 
kai mus liūliuos okeano van
denys“.

Kviečiant Bremeno radiofonui, 
„Aušrinė- netrukus įdainuos lie
tuviškų dainų juostas, kurios bus 
transliuojamos Vasario Šešiolik
tosios proga vasario mėn. 16 d. 
tarp 19,30—19,45 vai. Tai bus gra
žus „Aušrinės“ Vasario Šešiolik
tosios pagerbimas. Dar sykį „Auš
rinės“ dainos eteriu plačiai nuai
dės po visą pasaulį.

Prie „Aušrinės“ ilgesnį laiką 
veikė tautinių šokių grupė, veda
ma D. Liuberskytęs, vėliau per
siorganizavusi į gimnazijos tau
tinių šokių grupę, vedamą moky
tojos St. Cilvinaitės. Neseniai 
„Aušrinė“ susilaukė dar vieno 
vieneto, tai kvarteto, įsikūrusio 
pereitųjų metų spalio mėnesį. 
Sausio mėn. 15 d. kvartetas savo 
jėgomis, Mykolui Liuberskiui

RAKETA i MĖNULI, SVETIMOS PLUNKSNOS 
IR TREJŲ METU ATŽALYNAS

AL. BARONAS

Šiandien, kada visus yra apė
musi emigracijos karštligė, Hanau, 
„Atžalynas“, nors ir turėdamas 
sutartis į USA ir kiekvieną dieną 
tikėdamasis būti pašauktas iš
vykti, dirbo iki paskutinės minu
tės ir šiuo metu davė du naujus 
veikalus: Clifford Odets „Raketą 
į Mėnulį“ ir V. Adomėno „Sveti
mas plunksnas“.

Beveik nežinomas Europoje, 
bent ne anglo-saksų kraštuose, 
Clifford Odets žymiųjų Amerikos 
kritikų yra laikomas vienu ta-

Scenos Iš „Raketos | Mėnulį“ Rež. J. Blekaitis, dali. Vilimas. Vaidina: I. Nlvlnskaitė. E. Krasauskaitė, V. Gruz
dys. J- Kelečius, A. Minelga, St Petk us ir A. Vaičius. Hanau „Atžalyno“ pastatymas

akompanuojant, suruošė pusan
tros valandos trukusį koncertą. 
Koncertas turėjo didelio pasise
kimo ir sutraukė visus iš namų 
išeiti pajėgiančiuosius gyvento
jus. Ilgai po koncerto stovykloje 
buvo girdėti malonūs atsiliepimai 
apie kvartetą, o tuo pačiu ir apie 
„Aušrinė“, kuri čia kolei kas vie
nintelė rūpinasi kultūrinių impre- 
zų organizavimu. Salia viso cho
ro darbo svarbiausias to darbo 
kūrybinių jėgų žadintojas yra pats 
dirigentas. Pakankąmai tremties 
darbe patyrėme, kaip sunku yra 
dirbti bet kokį darbą, kuris yra 
kelių. O ką bekalbėti apie kolek
tyvą, kuris susideda iš šešiasde
šimties galvų ir širdžių. Tuo at
veju vieno ir to centrinio asmens 
— dirigento vaidmuo yra labai di
delis.

Savo trejų metų darbo sukak
ties proga „Aušrinė“ sulaukė 
daug sveikinimų ir linkėjimų. Vi

lentingiausiųjų po O’teatro Neille 
kartos dramaturgu. „Raketa į 
Mėnulį“, parašyta 1939 metais, šį 
Amerikos kritikų tvirtinimą su
stiprina. Tai moderniojo žmogaus 
studija, sukurta stebinančiu švie
žumu ir be pigaus teatrališkumo. 
Čia nėra gėrio idealų nei pikto 
įkūnijimų, nėra plokščių vienos 
būdo ypatybės žmonių. Kiekvie
nas „Raketos į Mėnulį“ veikė
jas yra gyvas, vispusiškas, besi
vysiąs žmogus su teigiamom ir 
neigiamom ypatybėm, reljefin- 

sokie jie buvo: nuoširdūs ir ofi
cialūs — iš pareigos. Šiuos ofi
cialiuosius atidėjus į šalį kaip ofi
cialų dalyką ir pasiėmus nuo- 
širdžiuosius, galima daug morali
nės paramos susirasti tolimesniam 
visos dainuojančiosios šeimos dar
bui.

Operos solistų Juzės Augaitytės 
ir Aleksandro Kutkaus krikšta
vaikis „Aušrinė“ savo tėvų ne
apvylė. Per trejus metus choras 
susikrovė didžiulį dainų ir gies
mių repertuarą ir vis tobulėja, 
kolei vieną ar kitą pašaukia už- 
jūrin išplaukiantis laivas ar nu
verčia nuo scenos stovyklų per- 
kilnojimo viesulas. Tada naujo
je vietoje vėl atsiranda naujas 
stulpas taip, kaip V. Kudirka pa
taria: „Vietoj ano stulpo tą pačią 
dieną tuoj kitą statykit“. Tokiu 
tat būdu išsilaikė „Aušrinė“ per 
trejus metus ir žengia į ketvir
tuosius.

gas, ryškus ir drauge painus, 
neįstatomas į rėmus ir lengvai 
nenusakomas. Problema, apie ku
rią sukasi veikalo turinys, yra 
meilės, žmogaus vienišumo, jo 
valia kovoti ir kurti, jo kova su 
savimi tarp meilės ir pareigos. 
Ta veikėjų nuolatinė kova, ban
dymas radikaliais veiksmais siek
ti laimės, šuolis iš kasdienybės 
tai ir yra raketa į mėnulį.

Kaip atžalyniečiai atliko savo 
pareigas? Veikalas, varomas ne 
išorinės, bet vidinės įtampos, da
vė kiekvienam aktoriui daug 
medžiagos, kuri nežiūrint, kad 
spektaklis pavyko gerai, vis dėlto 
nebuvo kiekvieno aktoriaus šim
tu procentų išnaudota. J. Kele
čius vaidindamas padorų šeimos 
galvą Dr. Ben Stark buvo visai 
geras. Jis be abejo yra vienas 
geriausių „Atžalyno“ aktorių, šil
tas, turįs tiesos techniką, daug 
temperamento, tik gal kiek trūk
sta bendro šlifo. Sekretorė Kleo 
Singer — Irena Nivinskaitė, vei
kale centrinis vaidmuo, apie ku
rį sukasi visi kiti, irgi savo vaid
menį, kiek tai leidžia sąlygos ir 
patyrimas, atliko gerai. Nivins
kaitė irgi viena iš gabiųjų. Ji ir 
lyriška, ir nuoširdi, ir turinti tie
sos, tik techniškai silpnoka. Dr. 
Stark žmona, Belą Stark-El. Kra
sauskienė, nors naujai atėjusi į 
„Atžalyną“, nesudarė didelės 
spragos. Al. Vaičius, vaidindamas 
už save dukart vyresnį Dr. Ku- 
per, vietomis buvo nemeluotas ir- 
vertai stebino žiūrovus. Šiaip 
Vaičius ir amžiumi ir scenoje dar 
gerokai jaunas ir kai kuriose vie
tose tai aiškiai buvo matyti. Dr. 
Jensen-Frenči-Ant. Minelga išėjo 
tikras jaunas amerikonas, gyve
nąs ta diena ir sportu. Mr. Prins- 
St. Petkus turėjo pačią dėkin
giausią medžiagą, kurios, kaip ir 
visi kiti, pilnai neišnaudojo, nors
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vis dėlto jis buvo vienas ryškiau
sių. Jis yra augantis aktorius, 
gaila, turįs sunkumų su kalba, 
kokių turi, tenka pastebėti, ir Mi- 
nelga. Vaidinęs baletininką Vili 
Uoks, V. Gruzdis, gabus komikas, 
savo vaidmenį truputį sušaržavo, 
ko jam, kaip komikui, gal ir 
sunku buvo išvengti. Režisierius 
J. Blekaitis, bandąs sukti teatrą 
lietuviui artimesne lyrine-roman- 
tine kryptimi, turėdamas giliai 
psichologinę pjesę ir jaunus ak
torius, pasiekė visai gerų rezul
tatų. Tai šeštas rež. Blekaičio pa
statymas tremtyje, tad galima 
tvirtinti, kad ir režisieriui trem
ties mėtai nepraėjo veltui. Daili
ninkas L. Vilimas pagavo ameri
koniško didmiesčio vaizdą ir sa
vo darbą (jeigu atsiminsime, kad 
atžalyniečiai, norėdami paleng
vinti galimas gastroles, prašė 
scenovaizdį suprastinti) at
liko labai gerai. Nežiūrint 
visų minusų, kurių buvo galima 
išvengti tik turint geras sąlygas, 
„Raketa į Mėnulį“ savo išėjimą į 
rampos šviesą daugiau negu pa
teisina, juo labiau, kad šis vei
kalas be abejo, stipriausias ir 
moderniškiausias iš visų veikalų, 
kokius tremties teatre teko ma
tyti.

Antras veikalas, V. Adomėno 
„Svetimos Plunksnos“, kuris iš
vydo rampos šviesą Hanau sto
vykloj š. m sausio 21 d., yra dia
metraliai priešingas pirmajam. 
Tai yra komedija-farsas, ne- 
sprendžianti jokių problemų, su
kurta humorui dėl humoro, kad 
prislėgtas kasdienybės žmogus 
galėtų pagyventi pasauly, ati
trauktam nuo tikrovės. Tai sce- 
ningas veikalas, kurio painios si
tuacijos gale lengvai išsisprendžia. 
Čia, kaip ir kitur, labiausiai pra- 
sikišo Kelečius, kuris, pats būda
mas aukštaitis, gerai suprato šu
nadvokačio anykštėno tėvo Ciur- 
kos vaidmenį ir buvo labai gy
vas ir šiltas. Ciurkos sūnus Pra
nas,A. Minelga, dail. Tamonis-S. 
Petkus, burmistro duktė Paulė 
Butkutė-E. Krasauskienė, Butkų 
tarnaitė Teklė Grinkutė-I. Ni- 
vinskaitė gerai suprato, palygina
mai su kitais pastatymais gana 
nesunkius vaidmenis, ir buvo 
daugiau ar mažiau geri. Žurna
listas Burbulas-V. Gruzdis šį kar
tą tikrai buvo savo vietoj ir pil
nai atitiko vaidmenį. Su didelė
mis pastangomis ir darbštumu, 
atsitiktinai pakviesta į „Atžaly
ną“ stengėsi kitiems kolegoms 
prilygti ir neiškristi iš bendro 
vaizdo burmistro sesuo Agota 
Butkutė-Ald. Mitkutė, kas jai iš 
dalies ir pavyko. Rež. J. Blekai
tis surado puikių mizanscenų, ku
rios buvo vykusiai atliktos ir žiū
rovų ypatingai šiltai sutiktos. 
Dail. Vilimas savo darbą atliko 
be priekaišto, parodydamas didelį 
išradingumą ir skonį, iš nedau
gelio detalių komponuodamas sce
novaizdį.

Šiuo spektakliu „Atžalynas“ už
baigė savo darbingą trejų metų 
tarpą. Per trejus metus „Atžaly
nas“ pastatė 10 veikalų, iš kurių 
buvo suvaidinta: Binkio „Atžaly
nas“ (rež. V. Valiuko, dek. K. Je- 
zersko, pastatytas 1946 m.) — 14 
kartų; J. Gustaičio „Sekminių 
vainikas'* ir A. Škėmos „Vieną, 
vakarą“ (rež. Škėma, dail K. Je- 
zerskas, 1946 m.) — 8 kartus. Ši
lerio ir Gozzi „Turandot“ (rež. S. 
Pilka, dail. K. Jezerskas, 1946 m.) 
—.11 kartų; Santvaro „Žvejai“ 
(rež. Valiukas, dail. K. Jezerskas,
1947 m.) — 12 kartų; Gehri „Ses
tame aukšte““ (rež. Valiukas, dail. 
Jezerskas, 1947 m.) — 9 kartus; 
K. Binkio „Generalinė repeticija“ 
(rež. J. Blekaitis, dail. Jezerskas,
1948 m.) — 14 kartų; Moljero „Ta
riamasis ligonis“ (rež. Blekaitis, 
dail. Jezerskas, 1948 m.) — 17 
kartų; Clifford Odets „Raketa į 
Mėnulį“ (rež. Blekaitis, dail. L. 
Vilimas, 1949 m.) — 2 kartus ir 
V. Adomėno „Svetimos plunks-

v

Geriausias krepšininkas - lietuvis?
MUSŲ SPORTO BENDRADARBIO JAV

Teoretiškai JAV yra dvejopi 
krepšininkai — profesionalai ir 
mėgėjai. Rytuose profesionalai yra 
sutilpę į tris didžiąsias lygas: BAA 
tai patys pajėgiausi vienetai (šie
met 12), National ir American. 
BAA vienetai supila po 60 pir- 
menybinių rungtynių, o paskui 
dar turi papildomų žaidimų, ku-

nos“ (rež. Blekaitis, dail. Vilimas, 
1949 m.) — 2 ’kartus. Tai tikrai 
didelis darbas, prakaitu įrašytas 
kultūriniuose tremties puslapiuo-

rie galutinai iškedena meisterį. 
BAA žaidikai gauna iki 15.000 do
lerių metinio atlyginimo, o pats 
sezonas tęsiasi apie 6 mėnesius. 
Aukščiausią atlyginimą gauna tik 
pačios didžiosios žvaigždės. Kiti 
turi pasitenkinti kuklesniu uždar
biu — vidurkis bus apie 4—5000 
dol. Profesionalu ilgėliau išsilai
kyti sunku ir dar sunkiau ilgiau 
kaip trejis metus gauti patį stam
bųjį atlyginimą. Išimčių pasitaiko, 
bet retai.

Šiemet BAA vienetai spaudos
se, nes visą, net ir techniškąjį 
darbą, atliko atžalyniečiai savo 
rankomis. Ir jeigu kai kurie vei
kalai buvo suvaidinti mažiau kar
tų, tai tik dėlto, kad Hanau sto
vykla yra darbo stovykla, ir iš
vykti gastrolėms reikėjo gauti 
kiekvienai dienai atleidimą nuo 
darbo. Bet dar didesnis darbas 
atliktas ta prasme, kad buvo 
išugdyta eilė aktorių, kurių pa
ruošimas visada užima daug lai
ko. Ne vienas iš „Atžalyno“ ak
torių, be abejo, kada nors laisvoj 
tėvynėj galės, kaip tinkami pa
kaitalai, užpildyti visų okupacij-; 
praretintas profesionalų aktorių 
eiles.

Negalima užmiršti vieno žmo
gaus, mažai tesirodžiusio rampos
šviesoje, bet turėjusio vieną svar-
biausių vaidmenų „Atžalyno“ ko
lektyve, tai administratoriaus 
Stasio Gasiūno. Jis ne tik per 
visus trejus metus buvo atsidėjęs 
„Atžalynui“, bet ir asmeniniuos 
aktorių reikaluos, būdamas am
žiumi vyresnis, buvo patarėju ir 
tėvu. Kada skaitytojai skaitys 
šias eilutes, galimas daiktas, kad 
atžalyniečiai bus pakely į USA. 
Jų pastatyti naujieji veikalai te
gul būna simboliais, kad jie, kaip 
„Raketos į Mėnulį“ žmonės, vi
sada stengsis išsimušti iš kasdie
nybės ir niekada nesusižavės „sve
timomis plunksnomis“.

Tarp kitko, gali būti įdomu, jog 
Mikan kraujuje teka tam tikras 
procentas lietuviško kraujo. Mat, 
jo motina, Minnie, kaip rašo tas

pernai jį bent mėtymuose nu var
žė iš Brooklyn© kilęs Zaslofsky 
(Chicago). Šiemet didysis dėmesys 
skiriamas milžinui Mikan (Min
neapolis), kuris per 40 rungtynių 
daugiau bus pasiekęs taškų, nei 
pernai Zaslofsky per visą sezoną 
(daugiau kaip 1000 tšk.).

Sporto žurnalas „Sport“ sausio 
mėn. nr. George Mikan garbei ski
ria penkius puslapius. Pasirodo, 
žaidiko jaunatviškas noras buvo 
tapti katalikų kunigu. Vėliau jis 
pasirinko teisininko profesiją, na,

pats žurnalas, yra lietuvė, o tė
vas kroatų kilmės. Žinoma, kiek 
tas lietuviškumas reiškiasi išli
pus iš motinos gimimo metrikų, 
tai jau kitas klausimas. Kadangi 
įprasta rankioti įžymybes ir joms 
prisegti lietuviškumą (tam teoriš
kai yra pagrindo), tai tenka pa
minėti ir Mikan pavyzdį.

Mėgėjai krepšinyje, bent JAV, 
daugiausia yra, taip sakant, išsi- 
šėrę. Mėgėjiškumą palaiko stu
dentų komandos. Didžiųjų įmonių 
išlaikomos krepšinio komandos, 
nors ir laikomos mėgėjų viene
tais, nėra mėgėjai tikra to žodžio 
prasme. Apie tai išsamų rašinį pa

Eichstštto-Rebdorfo stovyklos vaikučiai su dovanėlėmis, gautomis iš 
Kazimieriečių seselių Chicagoje

yra praminti 100-to taškų ko
mandomis. Įpusėjus pirmenybes 
(30 rungtynių), 14 kartų laimėto
jai yra pasiekę 100 taškų ir dau
giau. Penkiuose žaidimuose ir 
pralaimėjusi komanda yra iško
pusi į triženklį skaičių. Beje, pro
fesionalai ilgiau žaidžia — iš viso 
48 minutes, be to, tobulai atskai
tomas laikas, kai kamuolys nežai
džiamas.

Kiekvienam sezone BAA žai- 
dikų tarpe išsiskiria vienas ki
tas krepšininkas, jau ne žvaigžde, 
bet metoru vadintinas. Užpernai 
taip spindėjo Fulks (Philadelphia),

Amerikos lietuvė Marija ŽVIRBLIENE — VENCKUniCtE, gyv. Brookly- 
□e, kilusi iš Budninkų k., Balbieriškio valsč., nenuilstamai šelpia maistu 
ir drabužiais daugiau kaip 10 lietuvių DP šeimų. Taip pat ji yra parūpinusi 

kelioms lietuvaitėms darbo ir buvo garantijas.

1KAXRIUSIEILIE SUKASH
(Atkelta iš 3 psl.) 

draugystes draudžia, nes laiko pa
vojingomis socialiniam žmogaus 
pašaukimui. Tačiau mokyklos pas
tangos negali duot pilnų vaisių, 
kai į gyvenimą išėjusieji nebeturi, 
kas juos saugo nuo palinkimo į 
partikularizmą.

Kas nebijo vėjo ir skersvėjų, 
kas daugiau keliauja, susitinka su 
įvairiais asmenimis, nebijo drau
gysčių, pagrįstų platesniais dvasi
niais interesais, — tas išlaiko 
blaivų gyvenimo žvilgsnį, jauną 
ir gyvą dvasią. Ir tokie žmonės 
turi specialių draugysčių, net labai 
artimų draugų, bet jiems nėra pa
vojaus pasidaryti aklųjų liaupsin- 
toju, nematančių juose to, kas 
bloga ar nesveika.

Reikia pasidžiaugti, kad tokių 
sveikos dvasios žmonių persvara 
yra žymi ir šiose sąlygose. Kiek 
kartų įvairiuose pasitarimuose iš
kyla nesveiki, iš vienpusiškų min
čių židinių iškylą siūlymai ar

sprendimai, tiek kartų jie susilau
kia sveiko atsakymo. Ir nuostabu, 
kad šiose dvasinėse rungtynėse 
išryški daug labiau subrendęs 
sveikas galvojimas, net sakyčiau, 
giliai evangeliškas, nebijąs kitų 
gydymui paaukoti ir tai, kas pa
tiems yra brangiausia.

Bet kiek būtų laimėta, jei 
nereiktų vis ir vis, pakartotinai, 
raminti mimozišką sąmonę, užuot 
ir ji, įsijungusi į bendrą darbą, pa
dėtų gydyti bendrąsias mūsų 
žaidzdas. Tuo tarpu, begydant ki
tus ligonis, dar reikia žiūrėti, kad 
šie pajautrinti žmonės nepadidin
tų ligonių skaičiaus ir kad nere
alūs jų sprendimai nesugriautų 
sveikųjų pastangų. Norėtųsi vis 
dėlto tikėti, kad ši nesveikata, ga
lėtų būt pagydyta. Sąlygų pasikei
timas būtų geriausias vaistas. Įti
kinėjimas nedavė reikiamų vaisių. 
Veiksmingesnis kartais būna sugė- 
dinimas. Kaip isterikams reikia 
kartais choko, ir žmonės pradeda 
atsibusti iš savo liguisto stovio.

rašė Dan Parker. Pasirodo, tų 
įmonių komandos yra tik elegan
tiškai maskuoti profesionalai. Pra
eitų metų AAU (didžiosios mėgė
jų lygos) meisteris Phillips Oilers, 
kur žaidžia olimpinis didvyris 
Bob Kurland, krepšininkams su
teikia labai palankias sąlygas. Žy
mius, universitetą baigusius krep
šininkus, įmonė pakviečia, duoda 
labai gerai apmokamą tarnybą 
(firmos kapitalas 500 milijonų) ir 
netrukus gerieji krepšininkai už
dirba ne mažiau nei patys didieji 
profesionalai. Be to, užsitikrinama 
pozicija visam gyvenimui, kai tuo 
tarpu tikrųjų profesionalų gyva
vimas yra apibrėžtas. Phillips Oi
lers per sezoną supila per 60 rung
tynių, taigi, žaidžia 2, kartais 3 
kartus į savaitę. Firmos vyr. būs
tinė yra Oklahomos valstybėj, ato-

ir šalia to nukrypo į krepšinį. Mi
kan amerikiečių krepšinyje yra 
toks pats herojus, kaip Lou Bou
dreau beisbole. Jau kolegijos lai
kais Mikan buvo įrašytas į stu
dentų All-America rinktinę, nors 
lankydamas high school (maž
daug mūsiškė gimnazija) krepši
nį ignoravo ir jo nežaidė. Ne be 
to, kad ir vaikystėj Mikan šiek 
tiek pabandydavo savo namo kie
me, o jo senelė skaičiuodavo įmes
tąsias baudas, bet tai buvo tik 
paįvairinimui. Siek tiek jis už
sukdavo į katalikų jaunuomenės 
organizaciją, bet ten krepšinyje 
jis nepasireiškė. Iškilo tik būda
mas jau studentu ir greitai pri
siyrė prie pačių žymiųjų. O dirbo 
Mikan tikrai stropiai — tris va
landas į dieną ir 1942—43 m. pra
dėjo karjerą studentų komando
je. Milžinas žaidė vienam iš pa
čių didžiųjų katalikiškų universi
tetų JAV — De Paul. De Paul 
komandoje daugiausia žaisdavo 
Chicagos ar apylinkių kilmės stu
dentai, o Mikan buvo bene vie- 
nentėlis „svetimasis“, bet kaip 
svetimasis išsilaikė ir pralenkė 
„vietinius“.

Profesionalo karjerą Mikan 
pradėjo Chicago Gears (National 
lyga), o 1947 m. jau atsidūrė da
bartiniam savo klube Minneapolis 
Lakers (tąsyk dar National lyga). 
Per 56 permenybių rungtynes Mi
kan įmetė 1195 tšk. Du kartu per 
rungtynes jis pasiekė 42 tšk. Po 
pirmenybių, kur Minneapolis lai
mėjo pirmą vietą ir buvo įkeltas 
į BAA, Mikan iš 240 taškų, kurie 
turėjo lemti geriausio lygos žai
diko nubalsavimą, jis ir gavo vi
sus tuos 240 balsus. Klubai pra
dėjo jam tiekti viliojančius pasiū
lymus, bet jis liko ištikimas savo 
vienetui, kur gauna riebią algą — 
15.000 dol., nors buvo ir stambes
nių siūlymų. Provincijoj žiūrovai 
perka bilietus savaitėmis iš anks
to, kad tik galėtų pamatyti savo 
herojų aikštėje. Jo autografai yra 
aukštai vertinami.

kiau nuo didžiųjų miestų, kur 
rungtyniaujama. Išvykose koman
da užtrunka iki 10 ar daugiau 
dienų. Alga žaidikams eina pilna, 
na, čia ir susiduriama su mėgė
jiškumo problema. Praktiškai žai
dikai firmoje darbuotis beveik ne
turi kada, o vasarą, taigi, nese- 
zono metu, gauna specialias atos
togas.

Del to netenka kraipyti galvos, 
kodėl toks Kurland jau ne kar
tą yra atmetęs profesionalų klu
bų siūlymus gauti 15.000 dol. Tą 
patį jis turi ir firmoje. Tiesa, fir
moj yra nustatyta, jog žaidikas, 
iškopęs iki 20.000 dol. metinio at
lyginimo, nebegali daugiau žais
ti, bet kol iki to prisimušama, ir 
krepšinis gali perdaug nebūti ak
tualus. Tokių išimčių yra buvę, o 
vienas senų laikų krepšininkas, 
Adams, šiuo metu yra vienas iš 
firmos vadovų su 75.000 doL me
tinio atlyginimo. Žinoma, ne
pasakyta, kad kiekvienas fir
mos krepšininkas pasiekia tokių 
aukštybių. Šalia krepšinio, firma 
rūpinasi, jog sporto žvaigždės, ku
rios jau yra baigusios universite
tus, būtų gerai išsimokslinusios 
savo srityje, kiek tai liečia firmos 
interesus.

New Yorko profesionalų Knic
kerbockers kapitonas John Pal
mer, paklaustas, ar yra koks skir
tumas tarp profesionalų dr mėgė
jų krepšininkų, atsakė, kad tas 
skirtumas tėra „one inch of wood“. 
Komentarų, atrodo, daugiau ne
reikia. K. CERKELIŪNAS

Mykolas BUZILAUSKAS ieško 
brolio ALEKSO iš Panevėžio. Atsi
liepti: LONDON, EDMONTON N. 
9, II St. Joans Rd. England.

Patyrusį apie tėvelių mirtį 
Kempteno „Maironio" vardo 
gimnazijos direkt. R. ZALU- 
BĄ didžiai užjaučia

L. Valiukas

išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadle- 
z,Z.iDUn<JI nlals. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių- atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York. England.
Kanadoj: Mr. J. Sma’žys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan, Vinnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirlus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.________________________________
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LTD APYGARDŲ 
PIRMININKU SUVAŽIAVIMAS

Vasario 1 ir 2 d. įvyko LTB 
apygardų komitetų pirmininkų 
suvažiavimas svetingoj ir vaišin
goj Seligenstadto stovykloje. Su
važiavimo išvakarėse stovyklos 
gyventojams pranešimą padarė 
BALFo atstovas J. Valaitis, kuris 
palietė daug su emigracija į JAV 
iškilusių klausimų. Suvažiavime 
dalyvavo visi aštuoni apygardų 
pirmininkai, Vykd. Tarybos ats
tovas, Centro komiteto nariai, 
spaudos atstovai ir keletas vieti
nių svečių. Savo įžanginiame pra
nešime LTB Centro komiteto pir
mininkas p. Gaučys padarė cen
tro komiteto darbų apžvalgą lai
kotarpio nuo pereitų metų balan
džio mėn 9 d. iki š. m. vasario 
1 d.

Pranešėjas nurodė, kad visus 
einamuosius reikalus patenkina
mai, tvarkė C. Komiteto įsteigtas 
biuras. Per tą laiką sutvarkytas 
statutas ir jo vertimas patiektas 
mūsų globėjams, kurie rado jį 
tinkamą, ir tuo pasiekta, kad mū
sų globėjas parodė noro ficialiai 
bendradarbiauti, pripažindamas 
lietuvių bendruomenę. Nusiskųs
ta. kad apylinkės silpnai infor
muoja apygardas bei centrą anie 
iškylančias problemas.

Pranešime plačiai paliesta trem
tinių saugumo, socialiniai ir kul
tūriniai reikalai. Kultūrinė veikla 
dėl emigracijos labai susilpnėjo: 
didesni ansambliai gerokai apiro, 
dramos teatras nebeegzistuoja; 
išsibarstė opera ir baletas. Di
džiausią smūgį kultūriniam dar
bui sudarė valiutos reforma. Su
menkėjusi spauda, knygų leidi
mas kabąs ant plauko. „Lietuvių

kalbos vadovui“ surinkta DM 
9.000,— ir tikimasi greit pradėt! 
spaudos darbus.

Išsisklaidžius viltims greitai 
grįžti i Tėvynę — emigracija da
bartiniu metu tapo tiek visos 
bendruomenės, tiek atskirų jos 
narių pats svarbiausias rūpestis. 
Daugiausia vykstama į Ameriką, 
Kanadą, Australiją, kiek į Vene- 
cuelą, Kolumbiją, Argentiną, Bra
ziliją. Emigracinius reikalus re
mia Balfas kuris atsiuntė net dū
savo žmones — I. Rovaitę ir J. 
Valaitį. Vyr. Komitetas kreipėsi 
į EUCOM, prašydamas 1. paleng
vinti procedūrą gauti exit permit, 
2. suprastinti emigruojančių ti
krinimo procedūrą, 3. pagreitinti 
emigraciją į JAV, 4. palengvinti 
sveikatos tikrinimą, 5. suteikti 
kontrolės teisę, kad pabaltiečių 
kvota nebūtų panaudota kitų tau
tybių naudai, 6. neardyti emi
gruojančių šeimų, 7. prašyta ne
pamiršti ligonių ir nepajėgių 
žmonių ateities, 8. įsileisti tauti
nių komitetų atstovų į selektorių 
komisijas.

Birželio mėn. 17 d. Detmolde 
įvyko bendras LTB Centro Ko
miteto ir Mažosios Lietuvos Ta
rybos Prezidiumo pasėdis, kur 
aptarti svarbiausieji diskutuotini 
klausimai.

Centro Komitetas nuo 1947 m 
pradžios palaiko glaudžius san
tykius su latvių ir estų Centriniais 
Komitetais, bendradarbiauja su 
INCOPFu, su Federal Club of 
Central Europe.

Centro Komitetas neretai lan
kėsi IRO zoninėj vadovybėje Bad 
Kissingene, EUCOM Heidelberge,

dr. Jasaitis lankėsi Ženevoje, - kur 
išdėstė IRO mūsų pageidavimus. ’

Didelis laimėjimas — LTB 
Centro Komiteto pripažinimas. Jis 
esąs išdava nuolatinio ir atkak
laus klabenimo Armijos štabuose 
ir IRO centruose. Ryšininku pas
kirtas pirmasis LTB Centro ko
miteto vicepirmininkas A. Kal
vaitis.

Savo pranešimą pirm, baigė: 
„Savo sąžiningumu, darbštumu 
ir blaivumu įgiję simpatijų ir ge
rą vardą, lemiamai valandai iš
mušus, . tikėkime sulauksime rei
kalingos paramos ir atkursime 
Nepriklausomą Lietuvą“.

Po to V. Komit. narys Rėklai
tis padarė LTB finansinės būklės 
apžvalgą, kur nusiskųsta, kad 
apylinkės per maža tekreipia dė
mesio į pinigų laiku surinkimą, 
kad kai kurios apylinkės nesilai
ko tam reikalui išleistų Bendruo
menės nuostatų, kad neišrenkami 
pinigai iš prekybos įmonių.

Apie LTB švietimo ir kultūros 
reikalus kalbėjo p. Židonis, ku
rio pranešimą plačiau paskelbsi
me vėliau. Padarius atskirų apy
gardų pranešimus, pirmosios die
nos programa buvo baigta Lietu
vių Tautinio Ansamblio koncertu, 
kuris buvo kartu ir 550-tasis vie
šas pasirodymas. Dalyvaujant pil
nai kolonijos salei klausytojų, 
LTA patiekė plačią programą, 
kurią išpildė vyrų choras, mišrus 
choras, solistai, studijinė kapela 
ir tautinių šokių mišri grupė.

Prasidėjo kard. Mindszenty byla
Budapeštas. Vasario 3 d. prasi

dėjo byla prieš Vengrijos primą 
kard. Mindszenty. Iš 80 vietų nu
matytų žiūrovams, 35 vietos pa
skirtos vertėjams ir užsienio kore
spondentams. Visos didžiosios 
Vakarų valstybių žinįų agentū-

Vengrijos primas kard. Mindszenty

ros teisme bus atstovaujamas. 
Jeigu vengrų vyriausybė leis, 
byloj kaip stebėtojas dalyvaus ir 
vienas anglų pasiuntinybės Bu
dapešte narys.

AFP. praneša, esą kardino
las Mindszenty pareiškęs Vengri

jos vyriausybei, jog jis atsistaty
dintų iš Vengrijos primo vietos, 
jeigu jį paleistų iš kalėjimo.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Vašingtonas. Prez. Trumanas ket

virtadienį spaudos konferencijoj 
pareiškė, kad karinė valdžia Vo
kietijos US zonoj ir toliau liekanti. 
Atsakomybė nebūsianti pervedama 
užsienių reikalų ministerijai.

Nankingas. Kinijos komunistai 
pasiūlę naują taikos planą, reika
laudami vyriausybininkus besąly
giniai kapituliuoti.

Londonas. Vengrijos vyriausybė 
nedavusi leidimų užsienio atsto
vams stebėti prasidėjusią prieš 
Mindszenty bylą.

Roma. Vatikanas pavadinęs pa
sielgimą su kard. Mindszenty kaip 
didžiausią kat. Bažnyčios įžeidimą, 
kokio nuo Napoleno Bonapartės 
laikų nėra buvę.

Praha. Čekoslovakijoj dėl špio
nažo ir priešvalstybinės veiklos 
suimtas gen. Kuttelwascher ir 14 
kitų asmenų.

Pressburgas. AP praneša, jog 
Sovietų Sąjungos užs. reik, vi- 
cemin. A. Višinskis po savo pas
laptingo vizito Karlsbade šiuo 
metu yra Pressburge.

Maskva. Sovietų mokslų aka
demijos prezidentas Sergej Va- 
wilov vasario 1 d. pareiškė, jog

litą MtHtsuaįa ie tatiau
Belgradas. Santykių įtempimas 

tarp dviejų maršalų — Stalino ir 
Tito visą laiką kurstomas Komin- 
formo, šiuo metu vėl paaštrėjo. 
Tito jaučiasi įžeistas, kad jo 
kraštas nebuvo pakviestas į Ry
tų kraštų ūkinio benradarbiavi- 
mo konferenciją. Nepatinka Titui 
taip pat, kad jis nė vienu žo
džiu net nebuvo painformuotas 
apie kuriamąjį „Rytų Marshallio 
planą“. Maršalas į tą Maskvos 
bausmę — „nesidomėjimą Jugo
slavija“ — tuojau reagavo, pa
siųsdamas SSSR ir visoms pasi
tarime dalyvavusioms valsty
bėms protesto notas. Notose sa
koma, jog Jugoslavijos nepakvie-

timas į konferenciją yra sulau
žymas sutarčių, padarytų tarp 
Belgrado ir visų dalyvavusių 
valstybių. Toliau Tito bando ras
ti bendrą kalbą su savo įpykusiu 
kaimynu. Pranešdamas apie įteik
tas protesto notas, užs. reik. min. 
Kardei j pareiškė, jog Jugoslavi
ja yra pasiruošusi prisidėti prie 
naujos ūkinės organizacijos, ta
čiau tik kaip pilnateisis narys. 
Antra sąlyga — kad turi būti su
stabdytas veikimas prieš Jugo
slaviją. Kardei j nuomone, Jugo
slavijos dalyvavimas pasitari
muose būtų suteikęs progos išly
ginti esančius nuomonių skirtu
mus tarp Kominformo ir Jugo
slavijos.

šiais mętais sovietai suaktyvins 
savo veikimą atominės energijos 
ir kosminių spindulių naudojimo 
srityje. Ta pačia proga jis pareiš
kė, jog akademija numatanti iš
leisti filosofijos istoriją, kuri iš
kels Vakarų valstybių ir JAV 
moksluose įsigalėjusį neofašizmą.

is visut
Londonas. Britų užs. reik, mi- 

nisteris žemuosiuose rūmuose pa
reiškė, jog ryšium su vykstančia 
„vystymosi stadija“ Didžioji Bri
tanija nepasiųs jokio oficialaus 
protesto prieš kardinolo Minds
zenty suėmimą.

Londonas. Iš čia pranešama, jog 
ateinančią savaitę Londone JAV, 
D. Britanijos, Belgijos ir Luk- 
semburgo atstovai ■ pasirašys

Trumanas atmetė Stalino pakvietimą
Vašingtonas. Prez. Trumanas ket- Lenkijoje, jeigu yra kokių nors 

virtadienį atmetė pasiūlymą konfe- priežasčių, trukdančių jai įvykti 
ferencijai su Stalinu. Trumanas Sov. Sąjungoje. Stalinas toliau 
pareiškė, kad jis su Stalinu nei sako, jog jis jau ilgą laiką galvo- 
Lenkijoje, nei Čekoslovakijoje, nei Jęs atvykti į Vašingtoną, tačiau 
kitam jo siūlomam krašte aptari- gydytojų jam esą uždrausta da- 
mui jo patiekiamo taikos plano ne- ryti ilgas keliones oru ir vande- 
susitiksiąs. JAV vyriausybė nesi- ne
leisianti j jokias derybas, kad ir Si telegrama greičiausiai yra 
su Sovietų S-ga, jei jos tik prieš- atsakymas į Kingsbury Srrutho 
taraus JT nuostatams. antradienį pasiųstą Stalinui ite-

Užsienių reikalų ministeris Ache- legramą. INS šią telegramą gavo 
son dėl Trumano atmetimo susi- iau išverstą į anglų kalbą. Origi- 
tikti su Stalinu davė smulkesnių nalas turėjęs užrašą: „SSSR vy- 
paaiškinimų. 1. JAV vyriausybė nausybė, skubu, 
nedarys jokių pasitarimų su bet Reuterio pranešimu, naujasis 
kuriuo kraštu, jei bus liečiamas ir Stalino pasiūlymas amerikiečiams 
trečias kraštas, kuris į pasitarimus sudarė sprogusios bombos įspū- 
nebus pakviestas. 2. JAV rūpestin- dį. NBC korespondentas N. Y. 
gai ištirs su kitomis okupacinėmis Cassidy pareiškė, jog šis Stalino 
vyriausybėmis pasiūlymus del Ber- pasiūlymas, nors daugelio labai 
lyno problemos išsprendimo ir ne- skeptiškai priimtas, žymiai su

Iš visko matyti, jog Jugoslavija 
bando ir toliau balansuoti tarp 
Rytų ir Vakarų. Kad Tito grįžtų į 
Rytų lagerį atrodo neįtikėtina,

tvirtina sovietų taikos ofenzyvą, nes anot NYHT, jie, „kaip ir visi 
Iš Baltųjų Rūmų vakar oficialiai pietų slavai, kieno nors spau- 
pranešta, jog prez. Trumanas su- džiami, išvystų milžinišką pasi
tinkąs susitikti su Stalinu pasi- priešinimą.“ Ypač jugoslavai, ku- 
tarimams, tik konferencija turinti rių „didžiausias įskaudinimas yra 
įvykti Vašingtone. Trumano jų pastatymas vienoje plotmėje su 
griežtas nusistatymas konferuoti bulgarais, rumunais, vengrais, 
su Stalinu tik Vašingtone glūdi lenkais ar čekais.“
tame, jog JAV prezidentai tris Lake*Success. AP praneša, jog 
kartus nuo 1942 m. vyko į užsie- keturios New Yorko statybos fir- 
nius susitikti su Stalinu (Roose- mOs gavo užsakymą ligi 1950 m. 
veltas į Jaltą ir Teheraną ir j<p teritorijoj Manhattan pasta- 
Trumanas į Potsdamą), gi Stali- tyti 39 aukštų dangorėžį, kuriame 
nas nė karto. įsikurs JT generalinis sekreto-

Iš Paryžiaus pranešama, jog riatas.
prancūzų min. pirm. Henry Gnieznas. Naujasis Lenkijos 
Queuille pasiūlęs Trumanui ir primas arkivyskupas Steponas 
Stalinui susitikti Paryžiuje. Jis Višinskis naujų pareigų perėmi- 
pareiškė, jog jo didžiausias troš- mo proga išleido ganytojišką 
kimas esąs sulaukti saugios tai- laišką, kuriame kviečia visus 
kos. Tačiau jai pasiekti reikią lenkų katalikus ginti „teisybės, 
darbų, o ne žodžių. laisvės ir taikos dvasią“.

prasižengs savitarpy padarytiems 
įsipareigojimams. 3. Kai tik Ber
lyno klausimas bus išspręstas ir 
blokada atšaukta, visos trys Vaka
rų galybės sutiksiančios tartis su 
rusais dėl Vokietijos ir kitais klau
simais.

Paryžius. Vasario 2 d. Stalinas 
savo telegrama amerikiečių žinių 
agentūros INS direktoriui Kings
bury Smithui pasiūlė preziden
tui Trumanui susitikti su juo pa
sitarimams. Susitikimo vietą jis 
siūlo Maskvą, Karaliaučių, Ode
są arba Jaltą. Telegramoje sako
ma, jog konferencija galėtų įvykti 
ir kur nors Čekoslovakijoje arba Nepaprastai greito! išaugusi meška ir jos kaimynas

Ruhro statutą. Ruhro kontrolęs 
komisijos būstinė būsianti Dūs- 
seldorfe.

Roma. Į Šventųjų Metų iškil
mes 1950 m. numatoma, jog vien 
oro keliu atvyks apie 1 milijonas 
piligrimų. Besirengiantieji vykti 
jau šiuo metu pradėjo užsisaki
nėti lėktuvuose vietas. Ciamgino 
aerodromas Romoje yra numato
mas su tuo žymiai padidinti. Ita
lijos parlamento finansų komisija 
patvirtino statybą 20.000 užeigų 
atvyksiantiems švenčių daly- 

' viams.
Java. Javos ir Sumatros salose 

Indonezijos sukilėliai vėl pradėjo 
olandų įgulų užpuolimus.

GAJOS KORPORACIJOS FI
LISTERIAMS IR STUDENTAMS

Vasario 19—21 dienomis šau
kiamas „Gajos“ korporacijos fi
listerių ir studentų suvažiavimas. 
Suvažiavimas įvyks Garmische, 
lietuvių stovykloje Jager Ka
sėme. Suvažiavimas šaukiamas 
20 metų korporacijos sukak
čiai paminėti, organizaciniams 
ir emigraciniams reikalams ap
tarti. „Gajos" korporacijos fili
sterius gydytojus, .dantų gydy
tojus, veterinarijos gydytojus 
ir studentus visų korporacijų 
gajirrinkus suvažiavime kviečiame 
dalyvauti. Adresai ne visų žinomi, 
pakvietimai gali nepasiekti, to
dėl šį skelbimą prašom laikyti 
kvietimu ir suvažiavime prašom 
gausiai, kaip filisterius, taip stu
dentus, dalyvauti. Suvažiavimą 
pradedame vasario 19 d. 14 vai.

Gydytojų korp. „Gaja“
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