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Ministerial tariasi
Paryžius. Vakar užsienių reikalų mini

sterial toliau posėdžiavo. Jų pavaduotojai 
pateikė medžiagą kuriais punktais jie su
tarė ir kurie punktai neišspręsti liko. Pir
miausia diskutuota Italijos klausimas. La
bai sunkiais punktais randami kolonijų, 
reparacijų, Triesto ir Jugoslavijos-Italijos 
sienų klausimai. Ūkio ir karinių klauzulių 
reikalu jau sutarė pavaduotojai. Tačiau 
nurodoma, kad Triesto klausimas bus sun
kiausiai išsprendžiamas ir, Molotovui pa
siūlius, jis. atidėtas į pabaigą. JAV ir Bri
tanija laiko, kad Italija SSSR reikalauja
mų repąracijų negalės sumokėti.

JAV SPAUDA APIE PARYŽIAUS 
.KONFERENCIJĄ

Naujorkas.. Amerikiečių spauda sutartinai 
pasisako, kad be TSRS sunku taiką užtik
rinti, bet negalima laukti kol Rusija sutiks. 
Taika tada turi būti sudaryta ir be Rusijos 
ir negalima laukti dėl vienos valstybės 
rašo laikraščiai.

Saugumo Taryba posėdžiauja
Naujorkas. Saugumo Taryba vakar tęsė 

posėdj. Anglijos atstovas pasisakė, kad šis 
Franco režimo klausimas būtų perduotas 
tarptautiniam teismui. Meksikos ir Prancū
zijos atstovai pasisakė prieš, Australijos ats
tovas irgi pisisakė prieš anglų pasiūlymą, 
bet pažymėjo, kad nutarimas nutraukti 
diplomatinius santykius konsekventiškai 
vestų prie tolimesnių priemonių ir prie 
karo paskelbimo Ispanijai. Jis kreipėsi Į 
Gromyko, kad šis šiuo atveju nenaudotų 
veto teisės.

FRANCO REŽIMO KLAUSIMAS 
SPRENDŽIAMAS

Naujorkas. Vakar Saugumo Taryba vėl 
susirinko spręsti iškelto Franco režimo pa
vojingumo talkai klausimą.

MONTGOMERY INDIJOJ
N. Dehli. Pranešama, kad feldmaršalas 

Montgomery atvyko į Indiją. Jis bus vice- 
karaiiaus Wawel svečia^. Jo kelionės tikslas 
esąs susipažinimas su strategine Indijos pa
dėtimi, prieš perimant imperijos vyr. štabo 
viršininko postą.

ANGLIJOS SPAUDA SUSIRŪPINO 
LENKIJA

Londonas. Visi anglų laikraščiai daug 
skiria vietos Lenkijos klausimui ir iškelia 
tuos sunkumus, kurie dabar slegia Lenkiją. 
Pažymi, kad dabar tarp Mikolaičiko šalinin
kų ir komunistų vyksta neoficialus karas.

PASKOLA — UŽTVARA KOMUNIZMUI
Naujorkas. JAV prekybos rūmai paaiš

kino kongresui, kuria intencija suteikiama 
Anglijai paskola, būtent: ji sudarysianti 
„užtvarą komunizmo plitimui“. Prekybos

Paryžius. Vakar užsienių reikalų ministe
rial aptarė Italijos reparacijų klausimą ir 
karo padarytų nuostolių jungtinių tautų na-, 
riams, kurių turtas buvo sunaikinta® per 
karo veiksmus Italijoje. Popietinis posėdis 
užsitęsė trumpai, nes Bidault turėjo vykti 
parlamentan.

Socialistai atmetė
Paryžius. Po ilgo pasėdžio prancūzų so

cialistų partijos vadovybė nutarė atmesti 
komunistų pasiūlymą, kad ministerių pir
mininku būtų socialistas. Kaip žinoma, ko
munistai atsisakė dalyvauti koalicinėje 
vyriausybėje, kuriai vadovautų krikščionis, 
būtent, pasiūlytas užsienių reikalų mini- 
steris Bidault. Jie siūlė, kad ministerių 
pirmininku būtų socialistas, būtent: F. 
Gouin.

Tokiu būdu vyriausybės sudarymas suk- 
liūva ir sunku spręsti kaip bus išeita iš su
sidariusios padėties.

rūmtj pirmininkas pareiškė: „Nėra ko ir 
klausti, kame turi būti mūsų simpatijos, 
britų socializmo forma balansuojant prieš 
komunizmą.“ C. Daily Mail Nr. 16091.

VOGČIOMIS I JAV
Imigracijos įstaiga praneša, kad šiais 

metais į JAV ^zogčio mis {keliavo apie 
60.000 asmenų, daugiausia meksikiečių, 
Per tą laiką suimta 30.000 pereinant sieną. 
Žmonės smelkiasi dėl, palyginti, dar tebe
sančių aukštų atlyginimų.

Graikijoje tik dalinai neramu
Atėnai. Užvakar visą naktį posėdžiavęs 

parlamentas priėmė įstatymą dėl valstybės 
saugumo. Profesinių sąjungų organizuotas 
streikas prasidėjo, bet tik dalinai tevyk- 
domas.

Ministeris pirmininkas Saldaris fyks į 
Londoną, kur turės pasimatymą su ministe- 
riu pirųiininku Atlee ir kitais vadovaujan
čiais asmenimis.

KARIUOMENĖ PRIEŠ TERORISTUS
Palestina. Vakar britų kariuomenė ir 

policija ėmėsi akcijos prieš žydus terori
stus, kurie bandė išsprogdinti 8geležinke- 
lių ir plentų tiltus. Suimta per 300 as
menų.

ANGLAI NORMUOS DUONĄ
Londonas. Žemės ūkio ministeris pareiš

kė, kad donos normavimas neišvengia
mas. Tačiau kartu nurodė, kad britai tie
kė maisto produktus badaujantiems kraš

Schongau festivalis 
baigėsi

Songau festivalis uždarytas birželio 16 
dieną. Tuo būdu šis festivalis tęsėsi vieną 
mėnesį ir 4 dienas. Per šį laiką mažas 
Songau miestelis, stovįs nuošalyję judėjimo 
kelių, lyg magnetu pritraukė daug keliau
ninkų, svečių prie savęs ir virto nemažo 
dėmesio centru. Tuo laiku mūsų spaudos 
dėmesys taip pat buvo nukreiptas į Son
gau. Kad paroda reikia laikyti pavykusia, 
jai rodžiusių dėmesį žmonių atžvilgiu, ma
tyti iš to, kad ją per šį laikotarpį aplankė 
per 10.000 lankytojų ekskursijomis ir pavie
niui. Tačiau šios parodos atgarsiai peržengė 
visas Vokietijos zonų ribas ir pačios Vokie
tijos sienas, pasiekdami tolimiausius kraštus. 
Su pasitenkinimu teko skaityti prisiųstus ge
riausius linkėjimus parodai iš Amerikos, jų 
tarpe ir lietuvių laikraščio ,,Dirva“ redak
toriaus Karpiaus. Apie Songau Baltijos 
tautų parodą rašė net Honolulu laikraščiai, 
kurie čia į Songau buvo prisiųsti.

Tai visa rodo, kad organizatorių užsimo
jimas, jų įdėta energija ir visų asmenų ir 
kolektyvų prisidėjimas prie parodos suorga
nizavimo ir festivalio programos išpildymo 
ne tik kad nebuvo veltui, bet jau dabar 
neabejotinai turi teigiamų vaisių ir, reikia 
tikėti, kad šios parodos pasekmės nesibaigs 
su šio festivalio uždarymu, bet turės kur 
kas gilesnes ir tolimesnes pasekmes, kai vis 
dėlto Baltijos tautos: lietuviai, estai ir lat
viai savo kultūrine veikla šiame ištrėmime 
taip ryškiai išsiskiria iš kitų, daug skaitlin- 
gesnių tautų tiek savo teigiamu energingu
mu, tiek sugebėjimu parodyti ko vertos yra 
jos. Tebūna tai viskas dėl Lietuvos laisvės 
ir Nepriklausomybės. A. D.

tams. Tačiau to tiekimo riba esanti dabar 
pasiekta. „Buvo padaryta kas galima bu
vo padaryti ir negalima yra daugiau iš mū
sų reikalauti“ — pareiškė ministeris.

INDIJOS VYRIAUSYBĖ BUS SUDARYTA
Nr. Dehli. Iš Indijos pranešama, kad tuo 

atveju, jei kuri partija nepriimtų kvietimo 
sudaryti vyriausybę, bus visvien sudaryta 
vyriausybė iš tų partijų, kurios sutiks.

TASSAS ĮGALIOTAS PANEIGTI
Maskva. Maskvos radio pranešė, kad ,,New 

York Times“ paskelbtą žinią, jog sovietų 
karinės pajėgos, koncentruojamos rytinėje 
Vokietijoje, Tassas yra įgaliotas demen- 
tuoti.

PASMERKĖ MYKOLAIČIKO POLITIKĄ
Maskva. Lenkų- spauda paskelbė vieno 

Mykolaičiko partijos nario pasisakymą, kur 
smerkiama Mykolaičiko politika dėl numa
tomo tautos atsiklausimo.
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Istorinis skyrius 
SCHONGAU 

parodoje
Dažnas gali pasakyti, jog lietuviams 

rengti savo istorinį skyrių — uždavinys 
dėkingas. Ypač, kai už pečių įvairi, turi
ninga ir dramatiška praeitis su dideliais 
kilimais ir nuosekliais, bet giliais sunku
mais — iki praradimo veik visko. Ir tie 
septyni šimtai su viršum metų valstybinio 
Lietuvos gyvenimo, su 122-jų metų tarpu 
(kai buvom pavergti rusų), neleidžia sustoti 
detaliau ties kuriuo nors mūsų valstybinio 
gyvenimo laikotarpiu, bet verčia surasti 
pačias bendriausias ir pagrindines linijas 
ir fiksuoti tik svarbesniuosius etapus. Taip 
buvo padaryta ir šioje parodoje — istori
niame skyriuje.

Pirmoje vietoje matėm Mindaugą — Lie
tuvos valstybės įkūrėją 1235 metais. Toliau 
— Vytautą Didįjį, faktišką Lietuvos kara
lių, išplėtusi Lietuvos ribas nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų XIV šimtm. gale ii- XV 
šimtm. pradžioje. Čia pat buvo specialiai 
nubrėžtas ir žemėlapis akivaizdžiai rodęs 
Lietuvą — jos dydį Europoje. Lygiagrečiai 
stovėjo Jogaila — pasišovęs tarnauti ne 
tik saviem, bet ir svetimiem, suteikęs gar
bę ir naudą lenkams, bet užvedės savo 
Lietuvą ant slidaus kelio, kuriuo ji eidama 
po Vytauto Didžiojo suklupo. Ir čia pat 
parodytas buvo Stanislovas-Augustas Po- 
niatowski — paskutinis Lietuvos d. kuni
gaikštis ir Lenkijos karalius, užbaigęs ilgą 
Lietuvos istoriją tragišku lapu. 1795 me
tais, kai Lietuva ir Lenkija buvo padalin
tos tarp trijų to laiko didžiųjų galybių ir 
Lietuva pakliuvo šimtametėn rusų ver
gi jon.

Pagaliau 1918—1940 metų laikotarpy pa
rodyta Lietuva entnografinėse ribose, be 
abejo su Vilnium, ir su to laikotarpio pir
mutiniu ir paskutiniu prezidentu Antanu 
Smetona.

Šio ilgo Lietuvos savarankiško gyvenimo 
liudininkai buvo Lietuvos pinigai — mo-

Gal laivais primasins
Naujorkas. JAV gali pasiūlyti TSRS-gai 

didelį skaičių laivų iš turimojo prekybinio 
laivyno pertekliaus ir mažų karo laivų, 
kad pasklandinti derybas užsienių reikalų 
ministerių konferencijoje Paryžiuje.

Kongreso nariai, kurie diskutavo šį siū
lymą, sako, jog TSRS didžiausioji ambicija 
yra pasidaryti tvirta jūrų valstybe. Jie 
taria, jog siūlymais galėtų padaryti galą 
mirties taškui, kuriame yra TSRS ir Va
karų valstybių santykiai. (C. Daily Mail 
Nr. 16090).

ANGLES TVIRTESNIO CHARAKTERIO
Vykstant demobilizacijai, nemažai Brita

nijos karių kreipiasi į vidaus reikalų mini
steriją, prašydami leisti vesti vokietes ir 
austres. Ta proga akcentuojama, kad nė 
viena okupacinėje administracijoje dirban
ti anglė nepareiškė norinti tekėti už vo
kiečio (C. Daily Mail Nr. 16095).'

Trečiadienis 1946 m. birželio 13 d

Lietuvių istoriniame skyriuje

netų fotografijos, o 1918—1940 metų laiko
tarpio patys pinigai — popieriniai ir sida
brinės monetos, kurioj visos kruopščiai su
rinktos ir gražiai parodytos.

Tuo būdu taip buvo parodyta viena, val
stybinė linija.

Toliau, mes matėm spautos eksponatus. 
Pirmutinieji, seniausi raštai: „Nusidavimai 
apie Evangelijos prasiplatinimą“, Duone
laičio „Metai“, Besanavičiaus „Aušra“; pas
kutiniu laiku: 1918—40 metų spausdinto 
žodžio keletas gražių leidinių, slaptoji-pog- 
rindinė spauda vokiečių okupacijos metu 
(1941—43 m.) ir dabartinė tremtinių spau
da. Spauda — tai antroji linija su būdin- 
gesniais laikotarpiais. Pastebėtina, kad 
šioje spaudos dalyje turėjo „garbės“ tilpti 
ir Muravjovo brutalusis portretas su jo 
neužmirštamu lietuviškos spaudos draudi
mo 1864—65 metų įsakymo nuorašu.

Trečioji linija — tai dalis mūsų kovų 
dėl savarankaus gyvenimo ir būtent kovų 
su germanais. Žalgirio mūšio paveikslas, 
rodąs sutriuškinimą kryžiuočių ordeno 
1410 metais, fotografija garsios Klaipėdos na
cių bylos, dabar vadinamos „pirmuoju Nūrn- 
bergu“ Kaune 1934—35 metais ir, pagaliau, 
fotografija SS-Standartfūhrerio generolo 
Jogerio, įsakymo, kuriuo (kaip ir daugelis 
kitų) buvo verčiamas lietuvis stoti į SS da
linius, bet Lietuva liko vieninteliu kraštu, 
kuris nedavė nė vieno SS dalinio..

Šiom trim pagrindinėm linijom buvo 
pabrėžtas lietuvių istorinis skyrius. O jį 
papildė gražus ir pilnas- lietuviškų pašto 
ženklų (p. Koženiausko nuosavybė) rinki
nys, pano-triptikas „Lietuva“, vaizduojąs 
žvejojančius Baltijos juroj mūsų žvejus, 
mūsų žmones dirbančius laukuos ir, paga
liau, palikusius degančias sodybas ir išei
nančius į ištrėmimą.

O visa tai puošė trispalvė vėliava, iš- 
piaustyti Vyties ženklai, viena Vytis bron
zinė, Gedimino stulpai, Vytauto ženklas, 
Lietuvos Himnas išaustas rankšluostyje, 
truputi kukloki Vilniaus, Kauno ir krašto 

vaizdai ir daugelis dailių medinių kryžių, 
padarytų dailininko Kulviečio.

Istorinis skyrius įrengtas skoningai. Tai 
nuopelnas ruošiusių jį mūsų dailininkų. Ir 
šitame skyriuje nebuvo nieko, kas būtų 
nukreipta prieš bolševikus. Ne vieną, gal, 
„atsargų“ politikierių patenkins tai, kurie 
sako: „Tik būkit atsargūs ir nieko nesa
kykit prieš bolševikus.“ Bet iš kiekvienos 
šio mūsų istorinio skyriaus detalės kyšojo 
mintis, kad lietuvių tauta iki gyvo kaulo 
yra nusistačiusi prieš kiekvieną savo kraš
to okupantą-pavergėją, prieš kiekvieną — 
kuriuo vardu jis besivadintų.

Su savo istoriniu skyrium mes, buvom 
orginalūs ir skirtingi nuo latvių ir estų, 
kurių valstybinės istprijos yra labai trum
pos ir kurie stengėsi su gana gausia stati
stika parodyti savo kraštų kultūrinius pa
siekimus ir mežiaginius laimėjimus ir, pa
galiau, paveikslais rodė pasekmes šio karo 
— sugriautus miestus ir kraštą. To lietu
vių skyriuje nebuvo. Tačiau pas latvius ir 
estus nebuvo to, kas buvp mūsų skyriuje. 
Visokia statistika geriau tiekti ne parodoje 
tabelėmis, kurių niekas nenurašinėja ir 
gc£it duomenis užmiršta, bet tam tikra 
brošiūra, kurią galima parsinešti namo ir, 
reikalui esant, įsigilint ar tik pasidomėt. 
Lietuviai šonguviečiai tai ir padarė, išleis
dami informacinį leidinį anglų kalba „Li
thuania“.

Tačiau, baigiant šio istorinio skyriaus 
trumpą aprašymą ir vertinimą ir besi
džiaugiant, kad ir tokios parodos įrengi
mu, tektų vis dėlto ateityje pageidauti vie
na, kad tokius didesnio masto reprecenta- 
cinius darbus lydėtų kruopštumas. Tai rei
kalauja laiko.

Tada mūsų parodos būtų dar'geresnės ir 
įspūdingesnės. Kelias tobulybėn — kelias 
begalybėn. Bet stengtis padaryti tobuliau 
mums reikia ir negailestingai reikia kovoti 
su kliūtimis, kurios neleidžia šiom pastan
gom pasiekti gerų pasekmių.

Antėjus.
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Lietuviu muzikai festivalyjŠalia įrengtos Baltų tautų kultūrinės — parodos, kurioje buvo parodyta istorija, tautodailė, individualusis menas ir tremtinių darbai, per visą mėnesį, galima pasakyti be pertraukos „šturmavo“ šiame fronte visokį muzikų daliniai ir padaliniai ir tuo sudarė galimybę kitataučiams, visiems svečiams susidaryti dar ryškesniam supratimui apie lietuvius, estus ir latvius.Lietuyių muziką organizavo vietinis šon- guvietis, energingas muzikos studentas — Praleika. Visas techniškas plano, kurį sudarė muz. Kačinskas, pravedimas gulė ant šio jauno ir gaivališko vyro pečių, kuris nuo sunkios savo naštos, kuri jį buvo užgulusi kur kas anksčiau negu pradžia šio i festivalio, atsiduso lengviau tik 13 bir- j želio, kai paskutiniu koncertu daininkė į Vincė Jonuškaitė uždarė festivalio muzi- ’ kine dalį.Iš viso per šį visą festivalio mėnesį lie- | tuvių pasaulinė muzika užėmė 11 dienų ir j bažnytinė muzika 2 dienas. Festivalyje dalyvavo: Wiesbadeno ansamblis; chorai: Kempteno — vad.. Armono, Šeinfeldo — vad. Budriūno, Šongau — vad. Praleikos, Dillingeno — vad. Starkūs, Augsburgo — vad. Kačinsko; atskiri solistai dainininkai: Vincė Jonuškaitė, Dambrauskaitė, Šešta- kaukienė, Krištolaitytė, Rūkštelienė, Liepas, Baranauskas, Bickienė; solistai instru- < mentalistai: Vosyliūnas — smuikas, Sau-! ■liūs — čelo, Mariukas — smuikas, Gabri- jolas, Mrozinskas — fortepionas, Ambro- zaitis — klarnetas ir Nomeika — vargonai. Be visų šių festivalio atidaryme dalyvavo studentų kvartetas — vad. Jerošeko ir tautinių šokių ansamblis iš Memminge- no. O atskirą išraiškos šokių spektaklį davė Danutė Nasvytytė.Sis tik ką suminėtas menininkų-muzikų skaičius rodo, kad lietuviai savo muziką atstovavo skaičiumi stipriai. Ir šiuo kartu išėjo stipriai ne tik kiekybe, bet įvairumu ir kokybe.

Lietuvių dailininkų kuriniai Šongau parodoje

■ A • ' . ' I

eLietuvių muzikiniai vakarai virto populiariais ir labai laukiamais,, ir mūsų kaimynai estai, o ypač latviai turėjo supa- suoti. Kai kurie spektakliai ir koncertai publika įvesdavo į entuziazmą ir solistai buvo „prilaikomi“ scenoje šauksmais „bys“. Tačiau visi, be išimties, lietuviškieji koncertai buvo puikūs ir paliko pasigėrėtina atminimą. Ir šiuo atžvilgiu mūsų tautos garbei visi muzikai, dalyvavę Šongau festivalyje, užsitarnavo neįkainuojamą nuopelną.Trūko šiame festivalyje Ciurlionies vardo ansamblio ir pianisto Kuprevičiaus. O ir jie ne tik čia būtų naudingi, bet tiesiog reikalingi. Reikalingi dėl to, kad čia, šis festivalis buvo tautinės kultūros demonstracija ir tai ne eiliniu mastu. Visa, ką mes turim geriausio ir galim parodyt, čia turėjo rasti vietos.Duok Dieve, kad tokių „nesusipratimų“ nesikartotų ateityje, kai vieni padaliniai narsiai „kaunasi“ scenoje, kiti — kovin- giausi daliniai „mandravoja“, o gal net ' ilsisi sau nuošaly. Drimba.
Latviu skyrius parodojeLatvių istorijos skyriuje buvo daugiausia dekoracinių vaizdų, vykusiai iškėlusių esminius bruožus, kurie bendrai suglausti įgalino aiškiai apžvelgti istorinius įvykius. Šitaip istoriją pavaizduoti idėją davė mūsų tautietis Dr. Drillis, gyvenąs Augsburge. Meniškai ją įpavidalino mūsų tapytojai Šilsas ir Mednis. Fotografijas pateikė Grapmanis, taip pat iš Augsburgo.Istorinio skyriaus foną skiria į dvi dalis: raudona balta raudona vėliava. Kairėje nuo vėliavos atvaizduota latvių istorija nuo pat pradžios, taip pat kovos lemiamuose istorijos posūkiuose lig Latvijos nepriklausomos valstybės įkūrimo. Kitoje pusėje — karo padarytieji sunaikinimai

Rankdarbiai, keramika ir medžio drožiniai lietuvių skyriuje
bei nuostoliai, palietę tautą. Čia kalba skaitmenys, žodžiai, paveikslai.Kairėje nuo vėliavos — Rygoje pastatyto laisvės paminklo atvaizdas. Dešinėje — figūra Brolių kapuose liūdinčios motinos latvės, palenkusios galvą ant laisvės kovose kritusiųjų, kurie ten amžinai ilsisi. Eilė diapozityvų paaiškina tai, kas išreikšta skaitmenimis ir raštu... Patalpos viduryje stalas, ant kurio sudėstyti Vokietijoje išspausdinti leidiniai. Čia taip pat matyti Latvijoje apyvartoje buvusių pinigų, pašto ženklų, 12 tomų latvių liaudies dainų, Latvijos padairas vaizduojančių diapozityvų ir kt. Žinoma, techniniu atžvilgiu daug kas galėjo būti pavaizduota nuodugniau, plačiau. Tam trukdė medžiagos stoka ir kitos sunkenybės, kurių nebuvo galima lengvai įveikti.Latvių rankdarbių skyrius, esąs tarp estų ir lietuvių stendų, žiūrovo akiai pateikia įvairių audinių, rankdarbių, pritaikomojo meno dalykų ir kt. Jų daugumas padarytas ištremtyje, bet pasitaiko egzempliorių, kurie atgabenti kaip gimtinės atminimai.Paveikslų skyrius, nors ir neišsamiai, rodo latvių tapybą visu jos įvairumu. Deja, čia dalyvauja ne visi geriausieji mūsų šios šakos menininkai. Betgi manau, kad paveikslų rinkinys vis dėlto teikia tam tikrą mūsų tapybos vaizdą.Suglaudžiant būtų galima pasakyti, jog šią parodą reikia laikyti vykusia. Savo tikslą ji pasiekė tuo atžvilgiu, jog ji įgalino kitas tautas įžvelgti į mūsų gyvenimą, tautas kurioms mūsų gyvenimas lig šiol buvo nežinomas, ir kurios dažnai spręsdavo apie mus, jei ne visada paniekinamai, tai vis dėlto klaidingai. O be to, ir mums patiems ši paroda paliks gražių atminimų apie bendrai atliktą puikų, didelį darbą. Janis Žagarinš
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Artistinis atžalynas, “Austos sūnūs“ ir 
“Sudrumstoji ramybe“

S. m. birželio 14—15 d. Wuerzburgo scenos 
kolektyvas Memmingeno aerodromo sto
vykloje suvaidino „Aušros sūnus“ ir „Su
drumstąją ramybę“. Abi pjeses režisavo Pr. 
Zenkevičius, „Aušros sūnus“ dekoravo C- 
Janušas, o „Sudrumstąją ramybę“ - Wuerz
burgo dailės studija.

Nors Wuerzburgo kolektyvas yra susi
daręs iš scenos mėgėjų, tačiau jis mus 
nustebino savo kūrybiniu pajėgumu. Tai 
matyt didelis atsidėjimas savo mėgstamam 
kūrybiniam darbui, ieškojimas naujų vaidy
binių priemonių, jaunatviška kūrybinė dva
sia. Tiesa, kolektyvą tenka vertinti kaip see- 
nos studiją, tačiau jau gerokai pažengusią, 
kuri gali drąsiai rodytis viešai.

„Aušros sūnų“ Rusteiką vaidino profesio
nalas art. St. Pilka. Jis išnaudojo visas vai
dybines galimybes, kad sukurtų kietą, at
kaklų lietuvį kovotoją, knygnešį. Daug vai
dybinių gabumų parodė EI. Dainienė, kuri 
įtikinamai sukūrė kaimietės Rusteikienės 
personažą ir policijos vado žmonos, neiške
pusios inteligentės, miesčionės Paulinos 
tipą. Gražiai užsirekomendavo Alfr. Nagu- 
levičius, ypač stipriai suvaidinęs girtuoklio

Leiskime žurnalus ir knygas svetimomis kalbomis
Latvįų spaudos parodoje Hanau, tarpe kitų 

jų leidinių, teko matyti vieną ypatingai 
gražų ir reikšmingą žurnalą anglų kalba. 
Parodos aiškintoja mums pabrėžė, kad šis 
leidinys skiriamas ne latviams, o tiems, 
nuo kurių priklauso mūsų likimo sprendi
mas. Mums nebuvo laiko arčiau susipažinti 
su jo turiniu, bet ir jo neskaičius, nesunku 
būtų atspėti. Pats žurnalo redagavimas, 
techninis sutvarkymas ir forma padarė gilų 
jspūdį. Aš neapsiriksiu pasakęs, kad brolių 
latvių DP žmonės tuo atlieka didelį darbą. 
Jie dirba ir tai, ką mes turėtume dirbti.

Džiugu, kad mes Vokietijoje turime gra
žią lietuvišką spaudą, susilaukiame karts 
nuo karto ir meniškai puikiai tvarkomų lei
dinių. Tačiau dar didesnį dalyką atliktų 
mieli leidėjai ir collegos žurnalistai, leis
dami laikraščius svetimomis kalbomis, pir
moje eilėje anglų ir prancūzų. Lėšų šiam rei
kalui reikėtų paieškoti, o turint galvoje 
tikslo kilnumą, gal ir aukų netrūktų.

Iniciatyvos šiVo reikalu turėtų imtis žur
nalistų sąjungos valdyba, įtraukdama se
nuosius ir naujuosius plunksnos darbinin
kus, rašytojus, menininkus, kalbų mokovus. 
Sukaupus visas mūsų jėgas, bendraujant su 
Liet. Tremtinių Bendruomenės vadovybe 
būtų galima atlikti didelį darbą. Tai būtų 
maža dovanėlė lietuvių DP broliams ameri
kiečiams, UNRRA pareigūnams, karinės va-

Mielą mūsų bendro likimo draugą KZ 
Aleksandrą Kantvilą, 

sukūrusį šeimos židinį su panele 
Nina Trukanaite, 

nuoširdžiai sveikiname, linkėdami ilgo 
ir laimingo gyvenimo.

Bambergo lietuvių, buv. politinių 
kalinių grupės seniūnas ir grupės 

nariai. 

jaunojo Tvirbuto vaidmenį. Dramatiškose 
vietose jis buvo stiprus, psichologiškai iš
baigtas. Kai kurie artistai ir mažose rolėse, 
pav. B. Čėsna, senojo ūkininko, sugebėjo 
parodyti savo vaidybinius gabumus. Apskri
tai, visas kolektyvas, matyt, režisieriaus Pr. 
Zenkevičiaus, kuris sceniškai meningai su
vaidino kunigo Saulėn© vaidmenį, gerai va
dovaujantis, yra susivaidinęs ir pasiruošęs. 
Tik „Sudrumstoj ramybėj“ kai kuriuos 
triukšmingos scenos, pav. senojo Tvirbuto 
įsibrovimas, davė nemenišką, neskoningą 
įspūdį.

Reikia džiaugtis, kad išeivijoj auga naujos 
artistinės jėgos, kurios turi gerą progą pa
simokyti, išbandyti gabumus ir jėgas ir 
ateity, gas būt, galės pakeisti pasenusius ar 
žuvusius teatro darbuotojus. Šiam atžaly
nui linkime kloties ir neišsenkamos energi
jos dirbti ir ieškoti naujų kelių teatro 
menui.

Pažymėtina smulkena, kad kas kelias mi
nutes gęstanti elektra kliudė artistams ir 
publikai spektaklį. Kokiose sąlygose tenka 
kurti! Vk.

dovybės žmonėms ir visiems tiems, nuo ku
rių vienu ar kitu būdu priklauso mūsų li
kimo sprendimas.

Darbo reikėtų imtis nieko nelaukiant, nes 
reikalas ir taip jau visais metais pavėluotas.

Panašiu būdu turėtume' susirūpinti ir 
knygų svetimomis kalbomis leidimu. Nedi
delė nelaimė, jeigu tas būtų daroma ir 
vieno kito perijodinio ar neperijodinio lie
tuviško laikraščio bei kito leidinio sąskai
tom Aukščiausias reikalas turi visada nus
verti privačius ar mažiau svarbius visuome
niškuosius. Dar nedidelis dalykas, jeigu mes 
„apšviečiam“ vienas kitą.

ŠĮ darbą turėtų ypatingai paremti sveti
mas kalbas žinantieji žmonės, nes be jų dar
bas nejudės nė iš vietos. ‘Man rodosi, kad 
atsiradus iniciatoriams, rėmėjų ir geros va
lios darbininkų netrūktų. Br. Kviklys.

NUMUŠTI TARPTAUTINIŲ 
GANGSTERIŲ DRĄSĄ

Alfredas M. Vinsonas, pradedamas eiti 
JAV vyriausiojo teisėjo pareigas, pasakė 
kalbą, joje pažymėdamas, kad visų ameri
kiečių ir pasaulio tautų pagrindinis gyve
nimo idealas yra laisvė, saugumas ir taika.

Pažodžiui "jis pareiškė: „Sakydami, kad 
norime taikos, tuo suprantame, jog neno
rime gyventi grąsomame pasaulyje. Neno
rime patirti gyvenime, kaip viena valsty
bė savo valią užkars kitoms tautoms. Ne
norime, kad viena ūkio galybė kovotų, su 
kitomis, ir mes tikime,. jog mūsų vaikai 
nebebus priversti mūsų gyvybių ginti su 
ginklu rankoje. Norime, jog mūsų kraštas 
liktų pakankamai stiprus, kad galėtume 
numušti drąsą tarptautiniams gangsteriams 
ir apsisaugoti užpuolimo atveju. O svar
biausia norime glaudaus bendradarbiavi
mo tarp tautų, kad jokia tauta nesumany
tų kitos pulti. Daily News Nr. 14.

ŽINIOS IS TĖVYNĖS
BAISIOS ŽINIOS IŠ PAVERGTOS 

LIETUVOS, rašo „Darbininkas“ Nr. 27, IV. 
5, ir paduoda laišką, kuris esąs gautas iš 
Lietuvos su rusų antspaudomis ir pašto 
ženklais. Tarp kitko tame laiške iš Lietu
vos: „Kaip rašėm ... laišką, tai buvo sveiki 
ir gyvi, o dabar... netekom tėvelio. Li
kom tik mama ir mes... vaikeliai, ir tie 
negalim sykiu gyventi, bijom, kad dar ne
žūtų daugiau, ir mama menkos sveikatos 
liko. Ką mes darysim, tai nežinom, sun
kus likimas ir mūsų laukia. O tėvelis žu
vo labai sunkia mirtimi. Taip kaip Jėzų 
kankino žydai, taip ir mūsų tėvelį.“

* * *

SUVALKIJOS PARTIZANŲ BŪRYS 
„VESULAS“. „Tai esąs vienas iš kovin- 
giausių būrių Lietuvoje. Vienetas yra tu
rėjęs ir nemaža aukų, tačiau kova tęsiama 
ryžtingai toliau. Kovotojai V. Juškevičius 
ir A. Blusevičius buvo nuteisti mirti už 
komunistinių pareigūnų likvidavimą. Kar
mėlavoj per trumpą laiką buvo pereitais 
metais likviduota net 17 komunistų vir
šaičių.

Svarstomas DP klausimas
Ūkio ir Soc. Taryboje per posėdžius Nau- 

jorke jau paliestas ir beviečių (DP) klau
simas. Jugoslavijos atstovas, kaip Londonas 
ir Frankfurtas praneša, pareikalavęs, kad 
būtų imtasi žygių ištirti Austrijoj, Vokietijoj- 
ir Italijoj esančias tų žmonių stovyklas, kur 
esą globojamų jugoslavų, karai. Petro ša
lininkų bei fašistų, kupė esą ginkluoti ir 
net lavinasi militariškai. Tar. Rusijos atsto
vas gyvai parėmęs jugoslavo pasiūlymą, 
pabrėždamas, jog, girdi, D. Britanija ir 
JAV nenorinčios iškelti kai kurių faktų .die
nos švieson. Tiek D. Britanijos (Me Neil), 
tiek JAV atstovai pareiškė, jog tremtinių 
stovyklų inspektavimas atliekamas ir kad 
dėl politinių motyvų negalima esą griebtis 
policinių priemonių. La Guardia savo kal
boje pabrėžęs, kad, UNRRA-i baigiant šiais 
metais savo veiklą tremtinių globai, reika
linga pagreitinti tam reikalui tarptautinės 
organizacijės įsteigimą. Per 6-9 mėn. trem
tiniai turėtų grįžti tėvynėn arba, kurie ne
gali, tai kitur įsikurti, būtent: JAV, Kana
doj, Meksikoj, Argentinoj, Brazilijoj, Gili, 
Venecueloj, Peru, N. Zelandijoj, Australijoj 
ir kt. Australijos atstovas pareiškęs, jog tan 
kraštan per metus galėsią įvažiuoti 70.000 
žmonių. Iš „D. N.“

„VERPETAI“, Kempteno poetų almana
chas, jau atspausdinta. Leidinyje atspaus
dinti šių poetų eilėraščiai: A. Tyruolio 
Pauliaus Stelingio, Eug. Pakulienės, At. 
Kairio, A. Padžiaus, Z. Kaulienės, V. Mu- 
raskausko, Vytauto Dyvo. Leidinys yra 
nedidelio formato ir turi 144 psulapius. 
Kaina 5 RM. Gaunamas „Alg. Baro“ re
dakcijoje kasdien 13—15 vai. Redakcija 
drauge prašo visais administraciniais rei
kalais kreiptis tik virš nurodytomis va
landomis.

07 : 91 : 92 „MINTIS“
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