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Griežta De Gaulles kalba prieš sovietus
Jis kaltina komunistus už rėmimą rusu interesu

PRANCŪZŲ KOMUNISTŲ TIKSLAS — TOTALINIS REŽIMAS. RUSAI PAVERGĖ APIE 400 MIL. EUROPOS ŽMONIŲ.
DE GAULLE ĮŽIŪRI PAVOJŲ PRANCŪZIJOS LAISVEI BEI NEPR1KLAULOMYBEI.

Rennes (UP). SekmadienĮ kalbėdamas 
milžiniškai miniai Rennes mieste, generolas 
Charles de Gaulle smarkiai puolė prancū
zų komunistus kaltindamas juos už ketini
mą išduoti Prancūziją Sovietų Sąjungai. 
Jis pasakė, kad vadovaudamiesi Sovietų Są 
jungos interesais komunistai ardo Prancū
zų respublikos pamatus. Jis kvietė savo ša
lininkus budėti, nes tėvynei gresia naujas 
pavojus. (Suedd. Zt.)

Rennes (Dena/Rcutcr). Prancūzų tautinio 
susivienijimo vadas, generolas de Gaulle 
Rennes pasakytoje kalboje kaltino komunis
tų partiją už ketinimą Įvesti diktatūrą ir už 
pastangas nuolat didinti krašto ūkio sunku 
mus su tikslu patarnauti rusų interesams. 
Prancūzijos vienybė esanti ardoma politi
nių grupių, kurios esančios prisiekusios 
savo ištikimybę vienos svetimos galybės 
doktrinai. Komunistai reikalauja socialinio 
teisingumo ir masių išlaisvinimo, vielok jų 
tikrasis tikslas esąs pajungti Prancūziją to 
talitarinio režimo vergijai. Tuo tarpu, kai 
Prancūzija esanti Įtraukta Į pavojingas

tarptautinių jėgų varžybas ir kai Europo
je prievarta yra tveriamas galingas Rytų 
blokas — komunistų partija remia išimtinai 
tik Maskvos pozicijas, nusistatymus ir in
teresus.

Gen. de Gaulle toliau pažymėjo, kad Ru
sija esanti pavergusi savo Įsakymų galiai 
beveik 400 milijonų Europos žmonių. To 
bloko ribose Rusija deda pastangas išnai

Z# prancūzą spaudos

Susitarė dėl politinių pabėgėlių
Bad Segeberg (Dona). Vokietijos kraštų 

įgaliotinių pabėgėlių reikalams konferenci
ja nustatė principus dėl išblaškytų šeimų 
suvesdinimo ir jiems apsigyvenimo leidimų 
suteikimo. Schleswigo-Holsteino ministeris 
pirmininkas pranešė, kad Į konferenciją bu

kinti visus veiksmus bei visus nuomonių iš 
reiškimus, kurie neatitinka jos norams. Tuo 
pagrindu susidarę santykiai anksčiau ar vė 
liau grasysią ir Prancūzijos laisvei bei ne
priklausomybei. Generolas de Gaulle bai
gė savo kalbą atsišaukimu Į visus prancū
zus „Įskaitant ir tuos, kurie iki šiol klausė 
kitų balsų” nebesilaikyti saVo dabartinio 
kurso.

Vieni laikraščiai giria, kiti peikia de Gaulle kalbą
Visa prancūzų spauda labai gyvai komen 

tuoja gen. de Gaulles Rennes mieste sek- 
madipnį pasakytąją kalbą. Kaip pats pran
cūzų vidujinis susiskaldymas, taip ir spau
dos balsai, yra vieni kitiems prieštaraują. 
Štai kelios laikraščių ištraukos:

„Epoųue” — „1947 m. liepos 27 dienos 
vyras yra likęs lygiai tas pats, kaip ir 1940 
m. birželio 18 d. vyras. Jis nekaltas, kad 
priešas pakeitė savo vardą, jis liko savo 
idealui ištikimas”.

Gaulles siekimai, išplau- 
valios, suskaldyti prancū- 
ir primesti savo asmeniš-

vo kviesta 18 vokiečių kraštų, bet atvyko 
tiktai anglų ir amerikiečių zonų kraštų ats 
tovai.

Asmenims, kurie be jokio Įvažiavimo lei
dimo nelegaliai peržengia zonų arba kraš
tų sienas, apsigyvenimo leidimas gali būti 
suteiktas tik tam tikrais išimties atsitiki
mais. Dėl pavienių bėglių per sienas kon
ferencija vienbalsiai priėmė rezoliuciją, ku
rioje sakoma:

1. Asmenys, kurie ištremti iš Vokietijos 
sričių, esančių J rytus nuo Oderio-Neises, 
ir iš užsienių, turi būti grąžinti į tą zoną, 
kurion buvo paskirti.'

2. Asmenims, kurie dėl politinių aplin
kybių veržiasi Į anglų ir amerikiečių zo
nas, turi būti pripažįstama egzilinė teisė, 
jei tikrinant jie gali patiekti patikimų da
vinių. ’ .

3. Darbo vengiantieji ir kriminalinis ele
mentas negali, būti priimti ir jie tuojau 
grąžinami į tą zoną, iš kurios yra atkelia
vę.

,Kalba prilygsta kar- 
kirčiui į van-

JA Valstybių politika Japonijoje
United Press viceprezidentas Earl I revoliucinė raida. Oen. McArthuras nese- 

Johnsonas, kuris keliavo per Toli- njaj pareiškė, kad tam tikru atžvilgiu pa- 
sikeitimus Japonijoje galima palyginti su 
prancūzų revoliucija, kiek tai' liečia tų pa
sikeitimų efektingumą ir greitumą.

Norint apibūdinti amerikiečių karinių 
pajėgų vyrausiojo vado okupabinius tiks
lus Japonijoje, reikia pažymėti, kad tie 
tikslai yra . pagroti krikščioniškais princi
pais. Jo didžiausias siekimas yra padėti įsi
galėti Japonijoje laisvei ir teisėtumui'. Ame 
rikiečių okupacinės įstaigos Japonijoje esan 
čios visai neperdedant tikromis „demokra
tijos skelbėjomis”

Japonų tautos akyse amerikiečių kariai 
atrodo ta pajėga, kuri išgelbėjo Japoniją iš 
nusikalstamojo režimo, kuris niekuomet pla 
čiosiose gyventojų masėse nebuvo mėgia
mas ir kuris siauros rriilitaristų klikos 19 
šimtmetyje buvo įkeltas Į balną. Čia gali
ma rasti ir paaiškinimą, kodėl japonai re
mia amerikiešių pastangas ir kodėl jie yra 
tokie draugiški amerikiečių atžvilgiu. 
Ponia Peronienė kviečiama J Šveicariją

Argentinos prezidento žmona, ponia Eva 
Peronienė priėmė Šveicarijos vyriausybės 
kvietimą apsilankyti Šveicarijoje.

muosius Rytus, aprašė savo Įspū
džius ryšium su amerikiečių skupa- 
cine politika Japonijoje.

Tokio (UP). Kiekvienam atvykusiam iš 
svetur Į Japoniją tenka stebėtis, kad visi 
amerikiečiai aukštesniosiose vietose jau spė
jo japonams suniekinti karą. Tą galima pa 
stebėti visose okupacinėse Įstaigose pra
dedant nuo vyr. būstinės jf baigiant ko- 
mendatūromis. Amerikiečių karinių pajėgų 
vyr. vadas generolas McArthuras japonų 
imperatorių skaito gerai išauklėtu ir gar
bingu vyru, kuris visuose reikaluose japo
nams duodąs pavyzdį. Karinės valdžios va 
dovaująntieji asmenys su pasididžiavimu 
pasakoja keliaujančiam, kad visi naujai iš
rinktieji japonų gubernatoriai ir burmistrai 
pasižymi dideliu korektiškumu ir kad pro
fesinės sąjungos pavyzdingai atlieka savo 
pareigas dirbančiųjų atžvilgiu, todėl kiek
vienas vidutinis pilietis esąs tikrajame ke
lyje J demokratiją.

Susitinkant su japo'nų . vadovaujančiais 
valdininkais tekę pastebėti, kad tie žmonės 
yra žingeidūs daugiau patirti apie ameri
kiečių gyvenimą. Ir generolas • McArthuras 
yra Įsitikinęs, kad japonų tautoje vystosi

INDONEZIJOS KARO PRIEŽASTYS
OLANDŲ ULTIMATUMAS. INDONEZIJOS RESPUBLIKOS GALAS? OLANDAI 

UŽDRAUDĖ PREKIŲ ISVEŽI MĄ. KOVOS ARSEJA.

Londonas (Dena). Buvęs Indonezijos mi- 
nisteris pirmininkas, Dr. Sutan Sjahrio, 
britų radio pranešimų bendrovės BBC ko
respondentui New Dehli’yje suteikė inter
view, kuriame atsakė į jam patiektus klau
simus dėl Įvykių Indonezijoje.

Klausimas: „Kurios yra priežastys, pri- 
vedusios prie nutrūkimo derybų tarp In
donezijos ir Olandijos.”

Atsakymas: „Tuo pat momentu, kai abi 
šalys buvo beveik pasiekusios susitarimą, 
olandai pateikė visai naujus reikalavimus, 
kuriuos mes laike 24 valandų turėjome pri
imti. Mums buvo duota 24 vai. laiko ati
traukti 12 kilometrų mūsų dalinius nuo tos 
linijos, kuri skiria respublikonų sritį nuo 
olandų užimtos srities, nežiūrint, kad 
olandai patys gabeno prie sienos tankus 
ir kariuomenę.

Be to, olandai reikalavo sustabdyti ugnj. 
Yra faktas, kad praėjusiame lapkričio mė
nesyje mes davėm savo kariuomenei tokį 
Įsakymą. Tuo būdu olandai mėgino mus 
versti į aiškinimą, kad mes pepildome mū
sų sutarties dalies. Mes prašėme dar 24 
valandų naujiems reikalavimams aptarti. 
Tas buvo mums atsakyta. Po to mes pa
reiškėme, kad tie reikalavitųaii mums yra 
nepriimtini. Tuomet mes pasiūlėme, kad, 
pagal Linggatjati sutarties 17 §, ginčas 
būtų perduotas garbės teismui. Olandai į 
tai atsakė karu.”

Į antrąjį klausimą: „Kaip aiškina Indo
nezijos vyriausybė dabartinius olandų vy
riausybės tikslus?” — Sutan Sjahrir-atsa

kė: „Norima Indonezijos respubliką pa
naikinti. Olandų gubernatoriaus van Mook 
neseniai paskelbtas pareiškimas tą aiškiai 
įrodo.”

Trečias klausimas yra toks: „Kokius žy
gius Indonezijos vyriausybė siūlo?” Atsa
kymas taip skamba: „Indonezijos vyriau
sybė pageidauja, kad didžiosios valstybės, 
ypatingai Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir D. Britanija, panaudotų visą savo įtaką 
nukreipti Olandijos vyriausybei nuo šio 
neteisėto žygio.” ,

Į ketvirtąjį klausimą: „Koks bus likimas 
Indonezijos turimų prekių perteklių ir ko
kia kliūtis buvo, kad jos nebuvo patiektos 
pasaulio rinkoms?” — buvęs ministeris 
pirmininkas taip atsakė: „Mūsų prekių 
pertekliai nebuvo patiekti pasaulio rinkoms 
todėl, kad olandai uždraudė eksportuoti vi
sas plantacijose pagamintas prekes. Drau
dimas išvežti lietė chininą, cukrų, gumą, 
arbatą ir kavą.. Olandai leido eksportuoti 
tiktai ūkininkų pagamintus produktus, bū
tent, visų rūšių pupeles ir tabaką.”

Bad Nauheim (Dena). Agentūrų prane
šimu, Javoje ir Sumatroje kovos suintensy
vėjo visuose frontų ruožuose. Indonieziečių 
pasipriešinimas olandų puolamosioms ope
racijoms yra padidėjęs.

New Delhi (AP). Pandit Nehrus pareiškė, 
kad Indija gins Indonezijos reikalus Jung
tinių Tautų organizacijoje ir kad tame 
reikale ji tikisi kitų tam tikrų valstybių 
paramos. '

■4-’"

„L’Humanitė” (komunistų) — „Jis nega
li komunistiniams ministeriams, kuriuos jis 
pats pakvietė į valdžią, primesti jokio 
veikimo nesuderinamo su tautos interesais. 
Tuo tik galutinai Įrodoma, kokie yra stip
rūs generolo de 
kią iš jo vieno 
žus Į dvi grupes 
ką galią”.

„Franc-Tireur”
do kirčiui, bet laimei kardo 
denį.” ’ l

„Le Pays” — „Europos ateitį, kurioje iš
kyla naujas pavojus, generolas de Gaulle 
atvaizdavo grynai prancūziškoje perspekty
voje. Čia neina reikalas apie partinę pozi
ciją, bet apie aukštai tautinį expose (išdės
tymą), kuris, nežiūrint keliamo nerimo, yra 
aiškus. Jėga ir galingumas formos, kurioje 
generolas išsireiškė, tikrai atitinka toli šie 
kiančio tarptautinio pramatomumo reikš
mei1. Įspūdis ir veržlus stiprumas čia nie
ko nesuklaidins.”

Gen. Clay apie Kontr. Taryte
Vašingtonas (UP). ' Viename interview 

generolas Clay Berlyne pareiškė, kad ma
žai galima tikėtis pažangos keturių didžių
jų derybose dėl Vokietijos problemų, kol 
neįvyks užsienių reikalų ministerių konfe
rencija Londone. Keturių didžiųjų pasita
rimai Kontrolinėje Taryboje šiuo metu 
praktiškai esą atsidūrę mirties taške.

! ff/o.s dienos numeryje:
GRIEŽTA DE GAULLES KALBA 
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Kaip Kanadoje...
Maskva (Dena). Sovietų žinių agentūra 

Tass pirmadieni citavo švedų laikraščio 
„Expressen” pranešimą, pagal kurĮ Švedi
joje egzistuojanti amerikiečių interesuose 
finansuojama slapta estų organizacija, ku
ri šnipinėjantr prieš Sovietų Sąjungą.

Pranašauja „broliškąjį" 
susivienijimą '/

Belgradas (Deda). Bulgarų ministeris 
pirmininkas Dimitrovas yra atvykęs su vi
zitu į Belgradą. Vienoje savo kalboje pa
sakytoje pasienio mieste Tsaribrod, Di
mitrovas pasienio gyventojus pavadino „gy 
vuoju tiltu” tarp Jugoslavijos ir Bulgarijos.

Jis pareiškė: „Stiprrnkit tą tiltą ligi to 
momento, kada ši siena, pagal norą jugos
lavų ir bulgarų tautų, mūsų daugiau nebe
skirs, bet ,broliškai sujungs visiems lai
kams”.

* Vatikano laikraštis „Oservatore Roma 
no”, pasisakė už Ispanijos Įtraukimą į Mar- 
shallio plano vykdymo bendradarbiavimą.

* i ■

švenčiama tautos šventėtS. m. liepos 14 d. visoje Prancūzijoje buvo iškilmingai
Mūsų atvaizde Lille miesto gyventojai su ovacijomis sutinka valst. prezidentą Auriol.

(Dena-Bild)

Kongresas atostogauja
Vašingtonas (UP). JAV 80-jo kongreso 

pirmoji sesija pasibaigė. Po ilgo posėdžio 
senatas išsiskirstė sekmadienio rytą. Atsto
vų Rūmai jai! buvo išsiskirstę kelias valan
das anksčiau. Normaliai kongresas susi
rinks tik sausio mėnesĮ. Betgi yra prilei
džiama galimybė, kad šį rudenĮ gali būti 
sušaukta nepaprasta sesija. Teisė šaukti to
kią nepaprastą sesiją taikos metu iki šiol 
priklausė prezidentui. Bet prieš kongresui 
išsiskirstant vadovaujantieji respoblikonų 
partijos kongreso nariai buvo (galioti, rei
kalui esant, rudenį sušaukti kongresą.

Nutrūko derybos *
Londonas (Dena). Maskvoje vykusiejl 

britų sovietų pasitarimai dėl prekybinės’ 
sutarties sudarymo galutinai nutrūko, nes 
nebuvo galima susitarti dėl pakeitimo 1941 
m. Sovietų Sąjungai suteiktų kreditų grą
žinimo sąlygų.

* Grįžtant iš Maskvos, kur vyko britų— 
sovietų prekybinės derybos, Londono aero
drome įvykusioje lėktuvo katastrofoje bu
vo sužeistas britų užjūrio prekybos minis- 
feris H. Wilsonas. (UP).

* Daugis vokiečių ir kitų tautų piliečių 
1946 m. gavo leidimą Įvažiuoti 1 Ispaniją. 
Jų pavardės nėra paskelbtos. (AP)

GINČĄ SPRĘS JT
New Yorkas (BBC/SlZ). Australija 

kreipėsi į Saugumo Tarybą prašydama 
ištirti Indonezijos — Olandijos karinį kon
fliktą. Apie Indijos vyriausybės panašų 
kreipimąsi į JT Saugumo Tarybą buvo 
paskelbta liepos 30 d.

TRUMPAI

* Amerikiečių armija paskelbė, kad So
vietų Sąjunga turi V sviedinius, kurie sie
kia dvigubai toliau kaip karo metu naudo
tieji V2 sviediniai. Naujas sviedinys per 17 
minučių nuskrenda 650 kilometrų. (UP).

* Prieš buvusį Burmos ministerį pirmi
ninką U. Saw ir kitus, kurie buvo neseniai 
suimti ryšium su įvykdytuoju atentatu, ne
užilgo prasidės teismo procesas. Policija 
turi įrodymų, kad Saw turėjo ryšį su te
roristais. (Dena)

* Sovietų pasiuntinys Vašingtone, nepra
nešęs priežasčių, išvyko į Maskvą. (UP)

* Už suprojektuotąjį Europos atstatymo 
planą užs. reikalų ministeriui G. Marshal- 
liui yra suteikta „Freedom-House” (lais
vės namų) 1947 m. premija. (Dena)

* Sovietų S-ga pranešė Italijai, kad ji ra
tifikuosianti taikos sutartį. (Dena).

* Franco pasirašė Įstatymą ,pagal kurį, 
pasiremiant tautos balsavimo duomenimis, 
Ispanija po 16-os metų virsta monarchija.

5.000 kilometru žygiavo pėsti
Varginga rusų kelionė iš Sinkiango j Šanchajų

Jausdami pavojų žmonės bėga i visas puses
Šanchajus. (Deną-Reuter). Pirmosios bal

tųjų rusų pabėgėlių grupės, nuėjusios 
pėsčios 5000 kilometrų, atvyko j Šanchajų 
iš šiaurės-vakarų. Sinkiango provincijos 
dalies, kurioje neseniai vyko aršios kovos 
tarp Kinijos vyriausybės ir Orujos Mongo
lijos kariuomenių.

Dauguma^ pabėgėlių buvo beveik devy- 
nius mėnesius kelionėje. Jie atėjo išvargę, 
išalkę, beturčiai, turėdami tik tuos rūbus, 
kuriuos ant savęs panešti galėjo.

Šitą grupę sudaro vien tik ūkininkai, 
kurie neturi jokių politinių interesų ir 
trokšta tik asmeninės laisves. „North 
China Daily Ntws” korespondentui Šan
chajuje jie papasakojo apie -vis didėjančią 
sovietų Įtaką šioje provincijoje per pasku
tiniuosius 15-ka metų.

Pasirodė, kad mongolai ir kirgizai, ku
rie ilgainiui vienas po kito Įsibraudavo Į 
minimą provinciją, buvo sovietų agentai 
ir gaudavę paliepimus iš Maskvos.

Sovietų inžinieriai, technikai ir matinin
kai iki 1942 metų buvo tiesiog užplūdę ši
tą provinciją. Taip vadinama nepriklauso
ma buv. kiniečių gubernatoriaus Šeng-Ši-

Tsai vyriausybė buvusi perpildyta sovietų 
agentais.

Kita pabėgėlių grupė randasi pakely Į 
Šanchajų ir einanti tik pamažtf pirmyn, 
nes neturinti jokių Išteklių.

Baltųjų rusų kraustomasis prisidėjo praė
jusių metų rugsėjo mėnesį, kada sovietai 
didesnės provincijos dalies kontrolę paėmė 
Į savo rankas ir Įsakė visiems rusams ap
sirūpinti sovietų dokumentais.

Po to baltieji rusai — daugumoj buvu
sieji kazokai ir smulkieji ūkininkai — pra
dėjo ruoštis bėgimui. Virš trijų tūkstančių 
asmenų laike sekančių penkių mėnesių pa
bėgo iš Kuljos, esančios prie Iii upės, pie
tinėj Borokoro kalnų dalyje, kur pirmieji 
rusų kolonistai buvo įsikūrę 1917 —1923 
metais.

1947 metų sausio mėnesi buvo uždrausta 
apleisti tas vietoves. Vienas iš pabėgėlių 
yra gavęs laišką, kuriame buvo rašoma, kad 
prieš du mėnesiuą siena kurią turėjo 
pabėgėliai pereiti, buvo perimta kariškon 
kontrolėn.

Pabėgėliai pasakoja, kad apie 300 
buvo priversta lįfcti Kuljos srityje, kur 
anksčiau gyvč'nę apie 20.000 rusų.
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JAV užsienio reikalų ministerijos reorganizacija
Užsienių reikalų ministerija, JAV - ėse 

vadinama valstybės departamentu (State 
Department), savo pagrindines įstaigas šį
met perkėlė į naujuosius rūmus. Šitą per
sikėlimą daug kas laiko simbolišku. Se
nieji, valstybės departamento rūmai . — 
simbolis priešatominės Amerikos užsienio 
politikos, naujieji —‘ atominės, kurie kaip 
ir moderniškas šių dienų pasaulis — di
dingai blizga tarp apyskurdžių miesto pas
tatų. i

Valstybės sekretoriui (užs. reik, min.) 
Marshalliui tenka nepaprastas uždavinys. 
Apie 150 metų valst. dep. teko daugiau vai
dinti stebėtojo rolę pasaulio reikaluose. 
Dabartinis JAV vaidmuo yra skirtingas. 
Nuo Pearl Harbour ir ypatingai nuo Hi- 
roshimos bei Nagasaki (numestos pirmo
sios atominės bombos) įvykių, JAV perei
na iš stebėtojo į pasaulio leyderio rolę. 
Šiai rolei išpildyti reikalingi nauji akto7 
riai, naujo mentaliteto. To darbo energin
gai ėmėsi valstybės įekretorius Marshal- 
lis ir sudarė savo kadrą atsakingų parei
gūnų.

Žinomą, valstybės departamentas negali 
visų reikalų atlikti vienas. Pagrindinė at
sakomybė jam tenka užsienio politikos sri
tyje. Bet ir šipje srityje labai_svarbiais at
vejais sprendiniai dažnai daromi paties 
prezidento, kurie gali būti tam tikrais at
sitikimais kongreso panaikinti. Tokiu bū
du, valstybės departamentas priklauso nuo 
kongreso malonės. Pavyzdžiui' Europos 
pagalbos planas — valstybės departamentas 
tik siūlo, o kongresas disponuoja. Kitais 
atvejais, pav. Graikijos — Turkijos pasko
la, valstybės departamentas daro siūlymą 
tokiu viešu būdų, kad kongresui belieka tik 
aprobuoti. Todėl jo stiprėjantis vaidmuo 

Paaiškinimai: World Hopes of a combined Europe—pasaulio viltys Į suvienytą 
Europą; Non-cooperation — nebendradarbiavimas; Suscipion — įtarimas; Save Euro

pe Plan—Europos pagelbos planas (Iš NYT)

darosi ypatingai svarbiu pasaulio reikalų 
sprendime.

1790 m. valstybės departamentas teturėjo 
tik aštuonius tarnautojus, įskaitant ir patį 
valstybės sekretorių (minister!) Thomą Jei- 
lersoną. 1833 m., departamentui vadovau
jant Jacksoiiui, buvo 22 — du tarnautojai 
tėvynėje ir 19-ka ministerių bei 172 kon- 
sulariniai valdininkai užsienyje. 1870 pi. — 
52 tarnautojai Vašingtone, o 1909 m. jau 
209. —

Valstybės departamento funkcijos ir kar
tu tarnautojų skaičius ypatingai išaugo 
laikotarpyje tarp dviejų pasaulinių karų. 
1922 m. tarnautojų ■ skaičius Vašingtone 
jau buvo virš 600, 1938 m. — 963, 1943 m. 
— 2.755; 1946 m. — 7.623.

Atsižvelgiant į tai, kad JAV tebepergy- 
vena savo pasikeitusios rolės — iš stebė
tojo į vadovo — sunkumus, nes per 150 
metų susidariusios tradicijos rankos pa
mojimu negalima pakeisti, prieš darant bet 
kokias reformas tenka gerai apsvarstyti. 
Ypatingai dažnai keičiantis valstybės de
partamento sekretoriams, kaip kad yra 
JAValstybėse sunku išlaikyti prityrusius 
valdininkus pagrindiniuose departamento 
skyriuose bei politiniuose postuose. Visoje 
departamento istorijoje tik 5 asmenims teko 
išbūti po 8 metus valstybės departamento 
sekretoriaus pareigose. Šiaip vidutiniai iš
būdavo tik po 3 metus. O paskutinių pus
trečių metų didžiausio išaugimo laiko
tarpyje JAV turėjo 4-rius valstybės sekre
torius.

Todėl tenka pripažinti, kad valstybės 
sekretorius Marshallis per palyginus įa- 
bai trumpą laiką padarė esminių pakeiti
mų. Visų pirma jis centralizavo žinių tar- 
rfybą, išimdamas ją iš geografinio suskirs
tymo ir suteikė jai daug daugiau autono

mijos negu kada nors turėjo. Toliau jis 
aprobavo departamento santykių reorgani
zaciją.

Jis atsikvietė į departamentą ypatingai 
gabų administratorių Roberta A. Lovetą, 
buv. karo departamento pasekretorių, ku
ris, kaip tikimąsi, netik perorganizuos di
delį tarnautojų štabą į darbingų vienetą, 
bet ir nurodys kelius bei priemones, ku
riais departamentas sėkmingiau galėtų at
likti naujuosius uždavinius pasaulio atsta
tymo, informacijos bei susižinojimo sri
tyje.

Gal būt svarbiausias pakeitimas padary
tas, sukuriant politikos planavimo komitetą, 
pavedant vadovauti Georg Kenan, kuris yra 
puikus Rusijos reikalų žinovas.
, Šis komitetas, daugiau negu kas kitas, 
rodo, kokia linkme moderniško valstybės 
departamento rolė keičiasi.

Tauta, kuri pasaulio reikaluose ve'ikė tik 
kaip stebėtojas, nesiėmė jokio detalizuo
to politikos planavimo. Politika buvo 
nustatoma kongreso ir daugiau ar mažiau 
pagal gyventojų nuotaikas.

Įvykiai privedė prie sprendimo remti 
Graikiją ir Turkiją* ir naujo politikos pla
navimo komiteto įkūrimo bei jo reikalin
gumo. Komunistų manipuliacijos Graiki
joje ir jos kaimyninėse valstybėse bu
vo žinomos jau prieš metus. Rusų veda
mas nervų karas prieš Turkiją taip pat 
gerai žinomas. Bfitanijos ekonominės pozi
cijos Graikijoje silpnėjimas mūsų atsakin
giems asmenims buvo smuikai išaiškintas 
ir britai įvairiomis progomis pranešė vals
tybės departamentui, kad jie norėtų iš 
Oraikijęs pasitraukti —>■ kariškai ir ūkiškai.

Visos šios informacijos ėjo į įvairias 
dep. įstaigas ir skyrius. Daugelis alterna
tyvų buvo išdiskutuota ir paruošta keletas 
planų.

Nežiūrint to, JAV' vyriausybės buvo 
menkai pasiruošta Graikijos krizą sutikti, 
kada britų pasitraukimas vasario 24 d. ofi
cialiai buvo valst. sekretoriui praneštas. 
Tuo metu jis kaip tik ruošėsi Maskvos 
konferencijai. Pasiruošimai konferencijai 
laikinai teko nutrauktisir užsiimti Graiki
jos reikalais, kuriuos valst. sekretoriui į 
Maskvą išvykus, baigė tvarkyti jo padėjė
jai.

Apskritai yra pripažįstama, kad jeigu 
politikos planavimo komitetas būtų būvąs 
įsteigtas keletą mėnesių anksčiau, galima 
būtų būvą įvairias komplikuotas politines 
problemas sutikti daugiau pasiruošus ir iš
vengti klaidų tiek Europos klausimuose 
tiek ir pačių Jungtinių Tautų reikaluose. '

Kalbant apie departamento suskirstymą 
skyriais, visų pirma reikia paminėti taip 
vadinamas departamento „kabinetas”, ku
ris susideda iš paties valstybės sekretoriaus 
(dabar Marshallio), dviejų valst. pasekreto
rių, šešių asistuojančių valst. sekretorių ir 

valst sekretoriaus patarėjo (Counselor). Jų 
žinioj yra pagrindinės, geografiniu atžvil
giu paskirstytos, departamento įstaigos, ku
rios neša tiesioginę atsakomybę ir nustato 
politiką Europoje, Tol. Rytuose, Art. Ry
tuose ir Lotynų Amerikoje. Toliau eina 
daugybė techniškų patariamųjų ir adminis- 
tratyvinių įstaigų ir skyrių.

Kalbant apie departamento „kabineto” 
rango žmones, vargiai rasime žmogų, tu
rintį reikalą su politika, kuris būtų pada
rąs didelę karjerą užsienio politikos sri
tyje. Gen. Marshallis padarė gerą pradžią, 
bet jam dar trūksta patyrimo šioje srityje. 
Naujasis jo štabo šefas, Lovetas, yra pui
kus bankininkas ir administratorius, bet jis 
čia dar neturi Dean Achesono praktikos. 
Kitas valst. pasekretorius Williamas L. 
Claytonas ekonominiuose reikaluose turė
jęs gerą pasisekimą, bet kada jo uždavi
niu pasidarė pirmoj vietoj užsįenių politi
ka, negalima jo laikyti šioj srityje pilnai 
patyrusiu. Tačiau, reikia pasakyti, kad jis 
daugiau turi reikalo su užsienių ekonomi
ka, negu su užsienių politika.

Apie valst. departamentą kursuoja ne
maža legendų. Vieni sako, kad departa
mente pilna reakcionierių, kiti, kad jis 
apsėstas komunistų. Tai yra didelis de
partamentas su 19.000 tarnautojų, įskaitant 
ir dirbančius užsieniuose ir, gal būt, tik 
nežymi mažuma pakrypusi į 'kraštutinę 
kairę arba dešiną. Tie, kurie arčiau susi
pažinę, tiki, kad departamentas turi dar 
svarbesnių problemų.

Viena iš tokių pagrindinių problemų 
yra ta, kad mes ilgą laiką buvome nuo pa
saulio izoliuoti, todėl neturime pakanka
mai ištreniruotu žmonių užsienių politikos 
dalykuose, kad galėtume tinkamai vaidinti

Skalbimo lentos iš stiklo! Stiklo ir veidro
džių fabrikas Oelsenkirchene - Schalke pra
dėjo gaminti skalbimo lentas iš storo 
rumbuoto stiklo. Tai yra naujausias išra
dimas stiklo pramonėje. z

•
Maži žmonės. Neseniai Amerikoje mirė 

vyras, kuris buvo tik 85 centimetrų aukš
čio ir svėrė 15 kilogramų. Tačiau jo re
kordas yra sumuštas vieno Paryžiaus pi
liečio, Henri Bernardo. Pastarasis būda
mas 70 cm aukščio sveria tik 14 kg.

/ ♦
Susirūpino morale ... Netoli R'io de Ja

neiro, Copacabanoj, įsisteigė „Diskretiš
kas Maudymosi Klubas", kurio tikslas yra 
pakelti moralą maudyklėse ir priversti 
Copacabanos pajūrio gražuoles panaudoti 
maudymosi aprangai daugiau medžiagos'. 

rolę, kuri vis daugiau ir daugiau darosi 
svarbesnė.

Antra — net zir dabar, nors ir universi
tetai, kaip Princetono, Virginijos ir Oeorg- 
fowno, daugiau stengiasi paruošti šiai srit 
čiai žmonių, tačiau tie žmonės, kurie ryž 
tąsi imtis šio darbo, turi būti arba pats 
turtingi arba pasiryžę ekonomiškai au»- 
tis. Nes privati iniciatyva duoda daugiau 
naudos.

Trečia problema, kad daugeliu vadovau
jamų vietų užimama dėl grynai politinių 
skyrimų.

Visos šios problemos kaip tik veikia 
prieš išvystymą pastovios ir nuosaikios 
užsienio politikos.

Bet nežiūrint į tai, departamentas turi 
keletą jaunų, patyrusių ir gabių vyrų, ku
rie praėję didelių sukrėtimų perijodą vi
sai nepaliesti.

Jau 1930-taisiais ir 1940 metų pradžioje 
daugelis departamento vyrų intensyviai 
stebėjo ir išimintingai pranašavo ’didelius 
įvykius, bet jie ir jų patarimai buvo vie
šosios visuomenės sentimento ir jėgos 
nustumti į šalį.

Geri talentai, kaip Summer Welles, išsi
eikvojo, kiti, kaip Dean Achesonas, John 
Dickey ir Alger Hiss, pasitraukė, ieško
dami ar jau turėdami geresnių galimybių 
uždarbiui. Treti — nesuinteresuoti sunkiu 
ir atsakingu darbu departamente su naujai 
iškilusiais dideliais jo uždaviniais pasau
lio reikaluose.

Pagaliau nežiūrint dabartinių sunkumų su 
kongresu, daugelį kompensuoja už- visus 
vargus žinojimas, kad nebereikia kovoti 
prieš seną7 izoliacionizmo tradiciją. Jie 
žino, kad jie turi garbingą progą tarnauti 
savo kraštui. (The N. Y. Times)

Klubo verbuotojai praleidžia laisvalaikį, 
įkalbinėdami maudantiems sąjungos pažiū
ras ir liet siūlydami veltui maudymosi kos
tiumus, atitinkančius klubo reikalavimus. 
Dabar maudyklių direktoriai susirūpino, 
kad plečiantis klubo veikimui, gali suma
žėti maudyklių lankytojų skaičius, o ypač 
vyrų! 

’ ♦
Turtingiausia Hollywoodo moteris. Ne

vainikuota rumba-karalienė Carmen Mi
randa yra, laikoma moterim, turinčia Hol- 
lywoode didžiausias pajamas. Jos gyveni
mas prilygsta romanui. Būdama 15-os me
tų ji pabėgo iš portugalų vienuolyno mo
kyklos ir tapo dainininke. Dabar apie ją 
sakoma, kad ji dainuojanti vulgariškai 
kaip tigras. Ji yra įdainavusi 2000 plok
štelių, daugiausia Pietų Amerikos dainų.

Drebančiomis rankomis atidariau ' JAV 
konsulato Vienoje atsiųsta man laišką ir su 
laikydamas kvapą, perskaičiau jo turinį: 
„Tamstai leidžiama įvažiuoti į USA. Pasi
ruošęs kelionei, su šeima privalai atvykti į 
konsulatą.

Pagaliau sulaukiau tos dienos, kada ga
lėsiu atsikratyti tos iki gyvo kaulo įkyrėju
sios DP būklės, kuri čia Austrijoje mums 
gyvenantiems tremtiniams buvo žymiai sun
kesnė, negu kitur. Nors visur tremtinių gy
venimas sunkus, tačiau Austrijoje mes bu
vome žymiai ryškiau nužmoginti ir ypatin
gai nedraugiškas nuotaikas jutome iš pačių 
austrų pusės. Todėl nenuostabu, kad mes 
taip veržiamės iš Austrijos išvažiuoti.

Tuojau pairuošiau kelionei ir supakavau 
visą savo D P „turtą”.

Kitą dieną jau Arlbergo ekspresas nešė 
mane per gražiuosius Vorarlbergo ir Tyre
lio kalnus į tolimą Vieną, kur JAV Konsu
late turėjau sutvarkyti paskutinius formalu
mus ir išgauti reikalingus dokumentus įva
žiuoti į U5.A. Konsulate reikalai buvo su
tvarkyti gana greitai. Žmonai ir dukra: iš
davė amerikoniškus pasus, o man su sūnu
mi imigracijos vizas. Nustebino tik viena 
aplinkybė. Imigracijos vizai gauti konsula
tui patiekiau Lietuvos Konsulato Šveicari
joje išduotą užsienio pasą. Pradžioje pasa
kė, kad pasas tvarkoje ir aht jo galės už
dėti vizą, tačiau kitą dieną atėjus pranešė, 
jog aš su lietuvišku pasu galiu turėti suri- 
ktmtų pravažiuoti rasų zoną, todėl jie ant 
to paso vizos dėti negali. Nežiūrint visų 
mano įrodinėjimų, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir toliau pripažįsta Lietuvos Res
publiką ir kad tos vririybės konsulatų iš
duoti pasai vi»ų pripažįstam: irt tekėtos do
kumentu* — JAV viee-konrmlas Mr. Brn 
Kpupei neratOro savo nurista tyax> pakeisti. 
Teko vizą gauti ant spedalsns .affidavit, 
kuruuiM pasakyta >ad paso negaliu gauti 
<ttl esaouų „politortą sąlygų*. Pikta ir liūd 
<M. kai tavo krašto be^todišktM pavergtoms

diplomatų kalboje vadinamas „politinėmis 
sąlygomis”. Šiaip konsulatų tarnautojų el
gesys su mumis, kaip su DP, buvo neįpras 
tai mandagus, korektiškas ir žmoniškas.

Nepastebimai greitai traukinys mus perga
beno per Austrijos tris zonas, kiek stabtelė
jęs ties rusų — amerikiečių zoną, kur pas
kutinį kartą teko pamatyti rusų valdžios 
atstovą, pareikalavusi iš mus „dokument”. 
Ilghi pavartęs mūsų parodytus pasus ir ne
mokėdamas skaityti lotynų raidėmis — grą
žino atgal, nieko nesakydamas. Būdinga 
yra keleivių nuotaika pravažiuojant Aust
rijos okupuotas zonas. Nors ir trumpas 
viešpatavimas Austrijoje, bet. ypač pirmais 
okupacijos mėnesiais vykdytas teroras, vie
tos gyventojams austrams tiek įvarė bai
mės, kad ir dabar važiuojant per rusų 
okupuotą zoną negirdi tarp keleivių jokių 
pasikalbėjimų ir nematai linksmesnių vei
dų. Žmonės, kalbasi pakuždomis, visų vei
duose matai išgąsti ir rimtį. Bet užtenka 
įik traukiniui pervažiuoti į amerikiečių vai 
domą sritį, kai ūmiau vagonuose gyveni
mas atgyja, pasigirsta kalbos, juokas ir dai 
nos.

Artėjant prie Šveicarijos sienos paskuti
nį kartą Europoje kariniai organai patik
rino dokumentus ir austrų muitinės tarnau
tojams mandagiai pasiteiravus apie „sveti
mas valiuta,” — atsidūrėme laimingoje 
Šveicarijoje. Tikrai tai laimingas kraštas, 
kuris nematė karo baisumų. Kai aplinkui 

įliepsnojo karas — Šveicarija gyveno aukš- 
i riausios konjuktūros laikus. Kariaujančios 
' valstybė* konkuruodamos duodavo šveica
rams užsakymus, iš kurių ten krovėsi mi
lijonus. Kai dabar Europa paskendusi griu 
vėsiuose, kai milijonai žmonių yra be pas
togės ir alkani, Šveicarijoje klesti gerbū
vis ir perteklius. Žmogaus akys raibsta, kai 
po Vokietijos ir Austrijos griuvėsių pa

Nuo Vienos iki New Yorko /
Mttsų specialaus Amerikos korespondento .. .

matai puošnius šveicarų mies’tus, puikiai 
apsirengusius, gerai nupenėtus veidus, pil
nas įvairiausių prekių krautuves. Atrodo, 
lyg visi Europos turtai, visos brangenybės 
ir meno vertybės per karą suplaukė į Svei 
cariją. Tik būdamas Šveicarijoje gali pilnai 
suprasti ir įvertinti likusią Eufopą ištiku
sios nelaimės dydį. Gal šimto metų reikės 
karo sugriautiems kraštams, kad jie vėl at
sistatytų ir kad žmonės turėtų pakenčia
mas sąlygas. Bet ar turės Europa laiko at
sistatyti, jei vėl kalbama apie trečią karą?

Keistai ir juokingai mums DP, perva
žiuojant sienas, daromos muito kontrolės. 
Rimti, gerai žiną savo darbą šveicarų mui
tininkai teiraujasi kokias prekes mes įve- 
žame į Šveicariją, bet žvilgterėję į mūsų 
skarmalus susigėda ir nueina toliau, lyg at 
šiprašydami už ne vietoje duotą klausimą. 
Mes, kurie 8 metus negalėję nusipirkti nė 
vieno naujo daikto, branginame kiekvieną 
suplyšusi skarmalą ar prakiurusi batą. Oi 
muitininkai ieško brangenybių ir vertingų 
turtų. Pamatą mūsų „turtus”, jie krato gal
vas ir stebisi, kodėl mes vežame, jų nuo
mone, šlamštą į kitą pasaulio galą. Čia su
sitinka du pasauliai. Sunku vieniems kitus 
suprasti. Galvoji, taip, ponai šveicarai, Jūs 
suprasite mus, jei pergyvensite tai, kas 
mums teko per tuos 8 metus patirti.
. Ankstybą rytą traukiniui atvykus į Pa
ryžių, stotyje mus pasitiko Amerikos Jung
tinių Valstybių Ambasados tarnautojas, ku
ris padėjo sutvarkyti bagažo pergabenimą ir 
mus (račius, su automobiliais palydėjo į 
mums skirtą viešbutį. Paryžius karo ma
žai paliestas. Prancūzijos gyvenimas pra
deda atsigauti. Paryžiaus krautuvėse jau 
esama daug prekių. Gatvėse parduodama 
nemažai daržovių ir vaisių. Krautuvėse ga 
Ii gauti laisvai pirkti mėsos, lašinių* žu
vies ir įvairiausių maisto konservų. Nor

apie 600 keleivių, jų tarpe be mano šeimos, 
dar buvo dvi lietuvių šeimos: viena iš 
Šveicarijos ir viena iš Prancūzijos. Tad iš 
viso į laivą pasikrauti atvykome 9 lietuviš
kos „sielos”, kaip paskelbė laive leidžia
mas biuletenis. Iš kitų keleivių daugiausia 
įvairių kraštų žydai, daug prancūzų, italų, 
ispanų ir kiek austrų bei vokiečių, U.S.A, 
piliečių. Tokios minios pakrovimas į lai
vą užtruko apie 3 valandas. ’Pasikrovimo 
formalumai trumpi. Mat dar traukiniui 
vykstant iš Paryžiaus patikrinami dokumen 
tai ,svetima valiuta ir bagažas. Vėliau pa
sikraunant į laivą tenka tik įteikti jau at
liktų formalumų pažymėjimus. Ant denio 
laivo karininkai kiekvienam keleiviui nuro
do kajutę ir lovą. Moterys ir vdikai talpi
nami į labai patogiai įrengtas kajutes po 
5—6 asmenis. Vyrai gauna lovas bendrose 
patalpose po 40—60 asmenų. Lovos labai 
švariai paklotos ir patogios miegoti. Lai
ve nuolat yra šiltas, šaltas vanduo, dušai. 
Yra kantinė, kur gali nusipirkti kiek nori 
cigarečių po 10 amerikoniškų centų poke- 
1Į, šokolado, ir kitų reikalingiausių dalykų. 
Mums Austrijos prancūzų zonos DP di
džiausia staigmena buvo 'pirmoji vakarienė 
laive. Maisto duodama tiek ir tokio įvai
raus, kad stačiai nežinai ko imtis ir kaip 
visa tai valgyti. Vienas patiekalas gardes
nis už kitą. Aš neprisimenu ar kada iš viso 
man teko tokių gardžių valgių ragauti. Po 
mūsų tikrai skurdaus maisto Vorarlberge 
ilgai negalėjau priprasti prie minties, kad 
dar esama pasaulyje kraštų, kur galėtų ba.« 
ti taip gausiai valgoma. Visi puolėme val
gyti įšaukdami šypsenas patarnaujančių 
negrų veiduose. Jau į kelionės pabaigą ne- 
pajėgdavom suvalgyti ir pusės duodamo 
maisto, kurį geraširdžiai patarnautojai ra
mia sąžine išversdavo į jūras. Nuolat pa
galvodavai, kad į jūras išmetamo nesuval
gyto maisto tikrai pakaktų. išmaitinti ne 
vieną DP stovyklą. Bet ką padarysi—Ame
rika netaupo.

(Pabaiga sekančiame numeryje)

muota ir .pagal korteles parduodama duo
na, sviestas, pienas. Be kortelių ir gana 
pigiai gali gauti kiaušinių. Drabužiai par-' 
duodami pagal punktus, bet punktai gau
nami lengvai ir pakankamai. Restoranuose 
gali pavalgyti pietus, lygiai skanius ir gau 
sius, kaip ir prieš karą. Labiausiai stebina 
liuksusinių prekių, k. t. kvepalų, odekolonų, 
odos dirbinių ir mados prekių gausumas, 
jų įvairumas ir gražumas. Prancūzija te- 
bepalieka pasaulio madų kraštu. Tik kai
nos visoms prekėms aukštokos. Antros rū
šies viešbutyje kambarys dienai kainuoja 
500 fr., pietūs — 300—400 fr., mėsos kg.— 
250 fr., žuvies kg. — 80 fr., duonos kg. — 
12 fr., 1 kiaušinis' — 10 fr., vyno bonka 
—200 Ir., konjako bonka — 800 fr. ir th 
Vidutinis mėnesinis uždarbis 10.000 fr. 
Samdant privatų kambarį ir valgant namuo 
se šiaip taip galima pragyventi. Paryžiuje 
yra nemaža, lietuvių kolonija. Gyvena apie 
600' lietuvių. Mums būnant Paryžiuje įvyko 
Lietuvių šalpos draugijos Prancūzijoje stei 
giamasis susirinkimas. Ligi tol draugija 
veikė neoficialiai. Dvasinius lietuvių kolo
nijos reikalus aptarnauja tėvas jėzuitas Ku 
bilius.

Paryžiuje teko užtrukti apie porą savai
čių, nes mums vežti skirtas laivas buvo pa
gedęs ir reikėjo laukti, kol pataisys. Paga
liau gegužės mėnesio pabaigoje iš Pary
žiaus išvykome į Le Havre uostą. Pritįš ka 
rą teko šiame mieste gyventi apie porą me 
tų. Nepažinau to didžiausio prancūzų trans 
atlantinio uosto, kuris vokiečių paverstas 
į griuvėsius. Le Havre miesto, galima sa
kyti visai nėra; paliko tik jo pakraščiay 
Trumpas laikas neleido plačiau miesto ap
žiūrėti, nes tuoj pat autobusais buvome nu 
vežti į krantines, kur stovėjo didelis 16.000 
to JAV kariuomenės transporto laivas Ma
rine Flasher. Iš Paryžiaus į laivą atvyko
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Ravensburgo Dramos Studija žengia i trečiuosius darbo metus
Jau pirmaisiais pokario metais beveik 

kiekvienoje gausesnėje lietuvių bendruome 
nėję dideliais žingsniais žengė visuomeni
nis — kultūrinis gyvenimas. Neatsiliko ir 
menas. Tai vienur, tai kitur, iš pradžių ne
drąsiai, lyg .toji pakalnutė, vėliau kaip gry 
bai po lietaus dygo įvairios meno insfitu- 

• cijos: chorai, tautinių šokių ir dainų an
sambliai, dramos mėgėjų būreliai. Tačiau 
pastarųjų amžius ne visose stovyklose bu
vo ilgas. Todėl šiandien tremtyje teturime 
labai maža belikusių tokių dramos mėgėjų 
būrelių — kolektyvų, arba, kaip mes galė
tume pavadinti — stovyklinių teatrų. Be 

- vienintelio aktyviai pasireiškiančio Augs
burgo lietuvių profesioitalų dramos aktorių 
teatro, stipresnių dramos mėgėjų kolekty
vų teturime vos keletą.

Vienintelis toks ničgėjų dramos teatras, 
veikiąs nuo pat savo Įsikūrimo pradžios, 
prancūzų zonoje yra Ravensburgo Dramos 
Studija. Ši Dramos Studija š. mėn. 27 d., 
mini savo dvejų nietų sceninio darbo su
kakti.

Kadangi tai yra vienintelis prancūzų zo
noje Mėgėjų Teatras, kuris ne tik savo 
bendruotpenei, bet ir aplinkiniams mies
tams teikia džiugų dvasini peną, pro šią 
kuklią sukakti negalėtume praeiti tylomis 

Žvelgiant atgal i Ravgnsburgo Dramos 
Studijos nueitą kelią, mes pastebime pali
kusi ilgą, sunkų erškėčiuotą barą, pareika
lavusi tiek iš tos studijos režisierės, tiek 
iš kolektyvo narių daug prakaito, pasiryži
mo, savęs atsižadėjimo ir pasiaukojimo 
bendram lietuviškam kultūros reikalui. Juk 
ir maža pilka bitelė savo darbštutnu stebi
na: ji prineša savo aviliu neįsivaizduojamą 

~'^kiekį medaus. Tačiau ji supranta, jog vi
sas avilio medus yra bendra viso avilio 
nuosavybė. Kodėl tat turėtume paneigti ir 
nepasidžiaugti Ravensburgo Dramos Studi
jos pasiektais laimėjimais?

Visų pirma, Ravensburgo Dramos Stu
dija, kaipo tokia, bus bene vienintelė lie
tuviška Dramos Studija Vokietijoje. Jos 
Įkūrėjai yra Ravensburgo Lietuvių Bend
ruomenės meno vadovas Ant. Gustaitis su 
savo /žmona dramos aktore Aleksandra Zda 
navičiūte-Gustaitiene. Šie pirmieji dramos

„ŽMONĖS PRIE VIEŠKELIO”
Lietuvių Tautinio Ansamblio naujoji premjera

Š. m. liepos 18 ir 19 dienos Seligen- 
stadto lietuvių stovykloje bus atmintinos 
ilgesni laiką, nes turėta, tikrai retas Įvykis 
— Lietuvių Tautinis Ansamblis, švęsdamas 
savo 2-jų metų tremtyje darbo sukaktj, čia 
pastatė naująją savo premjerą. Tai vėl to 
paties ansamblio rež. Gasp. Veličkos para
šyta ir surežisuota premjera — „Žmonės 
prie Vieškelio”, 2-jų veiksmų ir 1 paveiks
lo pjesė. i

«Veikalo siužetas paimtas iš nelemtųjų 
1940 metų įvykių, pavertusių griuvėsiais 
tiek Lietuvos valstybės, tiek didžiosios mū
sų tautos dalies gyvenimą, o daugeli jos 
sūnų ištrėmusių užsienin, kad liudytų pa
sauliui, kokio smurto tėvynėje susilaukta. 
Premjeros foną sudaro idiliška šienapjūtė 
lietuviškojo Nemuno lankose, kur jaunimas, 
vos tik kiek atitrūkęs nuo darbo, gyvai 
linksminasi, dainuodamas senas liaudies 
dainas ir šokdamas taut, šokius, žinoma, 
griežiant kaimo muzikantams. O kur jau
nos širdys, ten netrunka Įsiliepsnoti ir mei
lė, žybteli pavydas. Taip ima megztis in- 
tryga, kuri, deja, išsisprendžia nelauktai: 
tolimame vieškelyje pasirodo svetimų tan
kų voros. Baisioji grėsmė viską sujaukia; 
kelt jaunuoliai apsisprendžia trauktis tolyn, 
1 ten, kur dar bus galima šauktis Laisvės, 
likusieji gi lieka, apraudodami baisųjį sa
vo likimą ... , '

Premjeros dekoracijos — dail. C. Janušo, 
kurios buvo taip vykusios, jog kai kas 
tvirtino, būk lygiai toksai pat Nemunas 
esąs ties Darsūniškiu, gi Vilniaus Katedrą 
ir pro ją slenkančių karp pabėgėlių šešė
liai ne vienam traukė ašaras iš akių ... 
Gaila tik, kad dėl scenos mažumb deko
racijos negalėjo sudaryti visiškai pilno 
efekto, nes nebuvo įmanoma jų išskleisti 
taip, kaip derėtų.

Premjeros žiūrovų tarpe buvo karinės 
valdžios, PC1RO, vokiečių ir lietuvių spau- 
dos bei artimesnių stovyklų atstovai, o 
taip pat ir LT Ansamblio^ bičiuliai, at
vykę iš tolimesnių vietovių. Rež. Gasp. Ve
lička, muz. Stp. Sodeika, šokių vadovė A. 
Ličkūnaitė, dail. C. Janušas ir visas LT 
Ansamblio kolektyvas buvo gausiai apdo
vanoti gėlėmis ir kt. dovanomis. Žodžiu 
vykių atstovai, o pastarosios stovyklos

Dviejų metų sukakties proga
meno entuziastai tremtyje 1945 m. gegužės 
mėn. pabaigoje, Ravensburgo lietuvių ko
lonijai didėjant, nusprendė steigti vietinę 
Dramos Studiją, kurios tikslas — burti see 
nos darbą mėgstantį jaunimą — atrenkant 
tinkamus dramos darbui — . juos lavinti, 
palaikyti lietuviškos dramos teatro tradici
jas išeivijoje, o svarbiausia — teikti išsil- 
gusiai 1 visuomenei lietuvišką, scenos menu 
apipavidalintą žodį.

Šį graži idėja rado gyvą atgarsį jaunimo 
širdyse ir jau pačioje pradžioje studijon įsi 
rašė nemažas skaičius klausytojų.

Ilgainiui nuo studijinio darbo atsisaky
ta ir pereita grynai prie praktinio vaidy
bos meno. Studijos vardas paliekamas, ne
pretenduojant į masinantį if išpūstai skam
bantį teatro pavadinimą. Gabesnieji studi
jos lankytojai uoliai dalyvauja meniniuose 
kolonijos parengimuose, komiteto ruošia
mose pramogose, pasirodydami deklama
cijomis.

— Kad ir mėgėjų lūpomis mes perduo
sime lietuvišką vaidybos meną, žiūrovai, ti
kiuosi,' mus supras ir atleis. , Aš manau, 
kad kiekvienam mūsų yra brangi mūsų kai 
ba, savi papročiai, tos gražios lietuviško 
kaimo tradicijos. Viso šito mūsų žmonės 
senai pasiilgo, o kuo gi jų siela dabar ža
visi? Oi lietuviškas žiūrovas maitinamas 
pigaus vokiško „meno” surogatais — cir
ku ir variete. Argi toks menas artimas mū
sų žiūrovų sielai? Juk ilgainiui mūsų sie
los aptaukės, jei visą laiką bus brukamas 
tik toks pigus chaltūrinis menas!”— Tai 
žb'džiai pasakyti pačios režisierės savo ko
lektyvo nariams. Ir šie žodžiai uždega vi
sus studijos aktorius. Nusprendžiama pir
mais, kad ir netvirtais žingsniais, išeiti į 
viešumą. ’

Visų teatrų tremtyje didžiausias rūpestis 
— repertuaras. Ir čia energingoji režisierė 
randa išeitį: ji priverčia savo vyrą rašy
toją Gustaitį rašyti lengvą lietuviškojo kai
mo vaizdelį. „Girdi, esi meno vadovas, tai 
tavo pareiga rūpintis teatro repertuaru, o 
kol jo nėra — pats rašyk”.

Ir štai Ant. Gustaitis sušilęs dirba. Iš po 

sveikino Schweinfurto ir Seligęnstadto sto- 
vardu įteiktas K. Bartašiaus darbo puikus 
adresas.

Premjera „Žmonės prie vieškelio” Seli- 
gensfadte iš eilės buvo statoma dvi dienas 
ir kiekvieną dieną salė buvo pilnutėlė žiū
rovų. Reikia manyti, kad ne mažesnio pa
sisekimo ji turės ir kitose lietuvių stovy
klose.

Apie premjerą turime ir pirmąjį vokie- 
’čių spaudos atsiliepimą, kuris buvo įdėtas 
Wuerzburgo vok. laikraštyje „Main - Post” 
š. m. liepos 22 d. Nr. 58 ir yra parašytas 
atsak. redaktoriaus dr. Horst Biernath. Čia 
tą atsiliepimą cituojame ištisai:

„Didelis lietuvių tautinio teatro pasise
kimas. — Herderis, Goethės jaunystės die
nų draugas, patsai su dideliu poetiniu įsi
jautimu išvertęs (vokiečių kalbon, K. Ap.) 
daagelį „dainų", savo rinkinyje „Stimmen 
deri Volker in Liedern” yra pabrėžtinai nu
rodęs, kokiu didžiuliu tikrosios lyrikos lo
biu yra apdovanota lietuvių tauta. Mes 
turėjome progą Seligenstadto stovykloje, 
kurioje gyvena arti 1.200 lietuvių tremti
nių, premjeroje „Žmonės prie vieškelio” 
pažinti tas lietuvių tautos poetines galias. 
Lietuvių Tautinis Ansamblis, sudarytas 
1945 m. birželio mėn. iš talentingų meni
nių pajėgų ir vadovaujamas rež. G. Ve
ličkos, kartu su minėtos premjeros pasta
tymu šventė ir savo 2-jų metų jubiliejų, 
kaip jis jau rodosi viešumai su liaudies 
buities veikalais, o taip pat ir su vokali
niais bei bažnytiniais koncertais.

Naujosios premjeros autorius yra 
G. Velička; jos veiksmas paimtas iš pasta
rojo laiko įvykių. Premjeron įpinta daug 
liaudies šokių ir choro dainų, todėl ir kal
bos nemokąs žiūrovas gali bemaž viskuo 
žavėtis. Ši premjera buvo parodyta daly
vaujant amerikiečių ir vokiečių garbės 
svečiams, o josios veikėjai, dainininkai bei 
šokėjai' susilaukė puikaus ir pelnyto pasi
sekimo. Pasirodymas toli prašoko tai, ko 
paprastai laukiama iš mėgėjų, ir savo re
žisūra, o ypač choro ir šokių vadovavimu 
teikė aukštą meninį pasigėrėjimą. Pagei
dautina, kad šito lietuvių ansamblio pui
kiuosius pasirodymus pamatytų ir vokiš
koji visuomenė.” K. Ap. 

jo pluksnoš gimsta „Sekminių vainikas” 
lietuviškos buities sekminių vaizdelis.

Pagaliau veikalėlis išvysta rampos švie
są Koncertų Rūmuose liepos 27 d., kartu 
su linksmomis vietinėmis aktualijomis ir pa 
čios režisierės atkurtu-Čechovo inscenizuo
tu studijiniu dialogu „Verutė”. Antrojo 
vakaro dalyje buvo duota Ravensburge gy
venančių poetų Bern. Brazdžionio, Gražinos 
Tulauskaitės, Balio Augustinavičiaus ir 
Petro Babicko kūrybos. Šis lietuviškas va
karas paliko gerą įspūdį ne tik mūsų tau
tiečiams, bet ir kviestiniams kitų tautybių 
svečiams. Štai ano meto latvių sieninio laik 
raščio „Otbalss” atsiliepimas: „Lietuviai 
parodė savo tautos dainas, šokius ir taut, 
papročius... Šie jauni vyrai su pakeltom 
galvom, eina į priekį, šaukia savo tautą, lyg 
tėvynės sargai. Mes iš lietuvių galime pa
simokyti patrijotizmo, kaip, kad ir sveti
mam krašte, galima skleisti savo tautinį 
meną”.
1 1945 m. liepos mėn. 27 d. data tapo Ra- 
vensburgo Dramos Studijos sceninio darbo 
pradžia.

Paskatinti pasisekimo Dramos Studijos 
aktoriai tų pat metų liepos 29 d. „Lietuviš
ką vakarą” ištisai pakartojo Tuebingeno 
lietuviškajai bendruomenei ir rugsėjo 3 d. 
Vangeno lietuvių kolonijai.

Tuo metu Ravensburge gyvenęs poetas 
Petras Babickas, susižavėjęs Dramos Stu
dijos dalyvių entuziazmu ir optimizmu, ra
šo Studijai „Gintaro Žemės Pasaką”. Tai 
istorinė trijų veiksmų drama su prologu. 
Veiksmas vyksta žiloje Lietuvos senovėje. 
Autorius užsidegęs rašo net naktimis ir 
per savaitę baigia ir įteikia veikalą reži- 
sorei.

Fantastinis romanas
Vis daugiau ir daugiau pasirodo Įvai

raus turinio knygų. Tai nepaprastai džiu
gus reiškinys kultūriniame mūsų gyvenime. 
Poezijos rinkiniai seka vienas kitą, pjidur- 
mai žengia novelių pluoštai (Pr. Alšėno 
„Talismanas”, Škėmos „Nuodėguliai ir 
Kibirkštys”, Gražulio „Brydė Rugiuose’’) ir 
vienur kitur nedrąsiai kyšteli galvas roma
nai. Vienas tokių neseniai į skaitytojų tar
pą įžengė, nešdamasis lietuvių kalboje neį
prastą titulą: „Okęanida”. šį fantastinį ro
maną 1939 metais Lisabonoje (taip knygos 
pabaigoje pažymėta) parašė Klemensas Jū
ra. Dailųjį žodį mėgstantieji skaitytojai šį 
autorių jau anksčiau turėjo progos pažinti 
iš jo kai kuriuose laikraščiuose spausdintų 
eilėraščių. Vadinas, kūrėjas nėra pradžia
mokslis. Todėl įdomu pasekti, kaip jam yra 
pasisekęs naujo žanro kūrinys ir ką jis tame 
kūrinyje yra davęs. Esame nuomonės, jog 
kiekvienas kūrėjas, rašydamas vienokį ar 
kitokį veikalą, iš anksto turi pasirinkęs 
tikslą, ką tuo savo kūriniu siekia: ar iškelti 
kokias naujas problemas, ar duoti pasigė
rėtino stiliaus kūrybos, ar patiekti skaityto
jui neįprastų, įdomių nuotykių ar psicho
loginių išgyvenimų knygą ar 1.1. „Okea
nides” autorius rodosi bus turėjęs dvejopą 
užmojį: diskusijų su fantastinio pobūdžio 
moteriške 'forma išdėstyti savo filosofines 
pažiūras į šių laikų visuomenę, į meilės, 
pareigos ir pnš. klausimus, (šiuo atžvilgiu 
gal būt romanas yra labiausiai priartėjęs 
fantastiškumui), o antra-duoti skaitytojui 
kelionių nuotykių aprašymą. Maždadg pu
sė romano (130 psl.) skirta filosofiniams 
„apdūmojimams”, o antroji dalis .lieka gry
nai tūlo lietuvio rašeivos Rimo Amalviškio 
robinzonadai vandenyne ir nežinomoje ato
grąžų krašto salikėje pavaizdavimui. Štai 
trumpa „Okeanides” fabulos santrauka: lai
vu „Aragona” iš Europos į Pietų Ameriką 
pas savo bičiulį žurnalistą Valiulį plaukia 
Rimas Amalviškis, „iš prigimties didelis 
tinginys” (158 psl.), „nenuorama, origina
las, keistuolis; net savo šeimoje laikomas 
svetimu” (153—154 p). Žodžiu, nuotykių 
mėgėjas. Nemigos kamuojamas naktį išlen
kia vermouto stiklą ir iš savo kajutės nusi- 
krausto į laivo denį, kuriame radęs ' poil
siui skirtą kėdę, atsisėda pasvajoti. Čia jam 
prisistato Liūdesio Valdovė Okęanida, „ap
sisiautusi tamsiu apsiaustu, neįžvelgiama ir 
paslaptinga, su sunertomis ant krūtinės 
rankomis” (25 psl.). Su ja keleivis užmezga 
ilgas diskusijas^ jos neįtikimos jėgos (juk 
fantastiniame romane viskas galima!) vei
kiamas nusikelia į nežinomas ne tai van
denų, ne tai Sacharos vietas, čia vėl gin- 
čyjasi su ta neapsakomo grožio esybe; vie
nas tos esybės burtų paveiktas, nuvyksta į 
gimtąjį kraštą ir nematomas klaidžioja tarp 
savųjų, pastebi jų niekšybes, dėl to kanki
nasi iki noro nusižudyti, bet „atsitiesia” ir 

Kalbinami muz. P. Armonas ir pianistas 
Andr. Kuprevičius, kurie pasižada parašyti, 
mužiką, Adolfas Vaičaitis apsiima parengti 
kostiumų eskizus ir dekoracijas, baletinin- 
kė Aldona Šlepetytė atvyksta mokyti senų* 
jų lietuviškų šokių (kardo šokis, ir tt.), vi
sa kolonija talkininkauja, parūpindama me 
džiagas reikalingiems scenos kostiumams. 
Moterys siuva. Šio visuotino entuziazmo 
užkrėsta ir pati režisorė imasi vaidybinio 
darbo su savo aktoriais.

Ir rezultate, po ilgo ir įtempto darbo, 
'veikalas statomas,' 1945 m. spalių mėn. 1 
d. Be aktorių kolektyvo, šokėjų, choro (ku 
rį rengė P. Armonas) dainuoja vaidilos 
partiją ir solistas St. Liepas. Spektaklis 
praeina su pasisekiniu. Tačiau išvyktį su 
šiuo veikalu gastrolėms studija negali dėl 
dekoracijų ir personažų gausumo.

1945 m. lapkričio 17 d., kolonijai pagei
daujant, atnaujinamas „Sekminių Vainikas”

Po ilgų pastangų režisierei pavyksta gau 
ti Petro Vaičiūno. 5 veiksmų draminį vei
kalą „Nuodėmingas Angelas”. Šio veikalo 
premjera įvyksta 1946 m. kovo mėn. 21 d.

Su „Nuod. Angelu” Studija leidžiasi gas
trolių kelionėn po amerikiečių zoną. Ap
lanko balandžio 27 d. Memmingeną, ba
landžio 29 d. Wuerzburgą, gegužės 1 d. 
Wiesbadeną. Grįžus iš. amerikiečių zonos, 
Biberacho komitetas pasikviečia pas save. 
Ten „Nuod. Ang.” spektaklis įvyksta ge
gužės 24 d.

Po gastrolių pasilsėję, Dranįos Studija 
ruošiasi naujam jaastatymui — linksmai V. 
Adomėno komedijai „Svetimos Plunksnos”, 
kuri kaip to kolektyvo ketvirtoji premjera 
statoma 1946 m. birželio 22 d. Vėliau rug- 
piūčid 9 d. — ji kartojama Biberacho lie
tuvių kolonijai. ( (Nukelta į 4 psl.)

„Okeanida(( / J. Jasinskaš
grįžęs pas kerėtoją toliau filosofuoja. Iš 
šios apsvaigimo an apalpimo būsenos jį at
gaivina laivo gydytojas, o arti jo buvę jū
rininkai, pastebėję neįtikėtiną staigų jo 
„pasveikimą”, juokauja būk vandenė jį bu
vo pakerėjusi. Mat, plaukiant „pro X salas 
labai dažnai vienas kitas keleivis jeigu 
neišsikrausto iš proto, tai nusiskandina.” (77 
psl.). Ir viską tą padaro toji vandenyno 
fėja Okęanida. Ji prieš dvidešimt septyneris 
metus buvo užkerėjusi jauną jūreivį Eckar- 

■ tą, kuris visą laiką kankinasi ilgėdamasis tos 
burtininkės. Jis savo ilgą nyeilės ir ilgesio 
istoriją papasakoja Amalviskiui, o po to 
šoka į vandenyną ir nusiskandina. Tuo tar
pu vyriausias romano herojus grįžta į savo 
kajutę ir lovoje pastebi gulintį prieš trumpą 
laiką nusiskandinusį jūreivį, nori jį išmesti, 
bet neįstengdamas to padaryti, iš baimės 
šoka per kajutės langelį į vandenyną, o lai
vo įgula, kiek paieškojusi jo ir manydama 
jį nuskendus, leidžiasi tolyn. Tuo tarpu he
rojui pasiseka išsikapstyti į nežinomą sali
kę, kur šiaip taip įsikuria ir gyvena robin
zonišką gyvenimą, kol atplaukia ekspedici
nis laivas. Jame yra ir žurnalistas Valiulis, 
tyčia važiavęs ieškoti savo draugo. Susiradę 
draugai vyksta- laiveliu į atokiau nuo sale
lės stovintį garlaivį, bet laiveliūkštis atsi
trenkęs J povandeninę skeveldrą, svyrsteli 
ir tuo momentu „Rimas neteko pusiausvyros 
ir mosuodamas rankomis iškrito į vandenį”. 
Čia, kaip tyčia, „Putotą bangą piautuvu 
perskrodė didelis ryklys! Sutraškėjo kaulai 
balsaus plėšrūno dantyse ... Paraudo van
duo ... Ir - abu pranyko gelmėje ... —” 
(286—287 psl.). šitokiu būdu baigė savo 
nuotykingąją kelionę romano herojus. Lai
mė, kad savo užrašus buvo įteikęs draugui, 
kuris juos ir patiekė lietuviams skaityto
jams. Kągi naujo randame šitame Klemenso 
Jūros romane?

Prancūzų rašytojas Pjer Benua yra pa
rašęs romaną „Atlantida”, kuriame taip 
pat pasakojama apie paslaptingo grožio 
karalaitę — Atlantidą, gyvenančią Afrikos 
žemyno gelmėse, viliojančią ir iš proto 
vedančią jaunus vyrus. Daug jų, apsėsti 
Atlantidos kerų, žūva, bet, panašiai kaip 
„Okeanidos” herojaus, vieno tokių lieka 
užrašai, kuriuos prancūzų romantistas pa
tiekė platiesiems nuotykių romanų skaity
tojų sluoksniams. Tarp Pjer Benua Atlan
tidos ir Klemenso Jūros Okeanidos skirtu
mas tas, kad pirmoji vyru pražūčiai trū- 
siasi Afrikoje, o antroji „prakaituoja” ato
grąžų vandenyne ir pusiaujo sritimi plau
kiančių laivų jūrininkų ir keleivių tarpe; 
skirtumas taip pat tas, jog Benua visoje' 
knygoje išlaiko fantastinį koloritą, o Kle
mensas Jūra (nuo pusės pasakojimo nuklysta 
į pavaizdavimą nuotykių, labai primenan
čių jūrininko Sindbado iš „Tūkstantis ir 
viena naktis”, D. Defoe „Robinzono gyve-

nimas” herojaus ir panašių knygų veikėjų 
■klajones. Vadinas, nuotykių romanų mėgė
jai „Okeanidoje” neras visiškai naujos savo ' 
alkiui apmalšinti medžiagos bet turės pro
gos pasekti anksčiau skaitytų romanų ir 
apysakų turinio savotišką kombinaciją. Ne
galima neigti fakto, jog tię nuotykiai, perė
ję per lietuvio rašytojo kūrybinę „centri
fūgą”, nebūtų savotiškai įdomus. Ne! 
Turėdamas pakankamai atliekamo laiko 
kiekvienas lengvo pasiskaitymo mėgėjas ras 
čia šį tą tįdoihaus, o ypatingai „Okeanidę” 
garbstys (am tikro amžiaus jaunuoliai, ku
riems panašaus turinio knygos yra „ska
nesnės nei devyni medūs.” „Okęanida”' turi 
XXI skyrių, kurių kiekvienam duotas at
skiras motto svetimomis kalbomis: vokiškai, 
angliškai, lotyniškai, ispaniškai. Nė vienas 
jų neišverstas į lietuvių kalbą, taip pat be
veik nė vieno nenurodytas šaltinis. Atrodo, 
autoriaus norėta pademonstruoti nepapras
tą kalbų mokėjimą ir, nenurodant šaltinių, 
bandyta tuos motto pasisavinti. Tai prasta 
atestacija rašytojui. Knygos turinyje daug 
vardų ir pavadinimų (medėjos, meheros Pa- 
seidonas, Morfejus, Fermat’as, I. Taine, 
Brūnetzeris ir pnš.), kuriuos išnašose nors 
trumpai būtų tikslu aptarti ir tuo supažin
dinti su jais jaunus skaitytojus. „Okeani
dos” stilius nėra vienodas: vietomis pate
tiškai išpūstas, k. š. „Laisvas-nuo visų 
civilizacijos varžtų! Laisvas-nuo visų žmo- | 
gaus žmogui daromų skriaudų; nuo-mano 
taip nemėgstamų „kultūrtregerių”, uoliai 
besidangstančių skambiais tolerancijos ir 
humanizmo skarmalais savo supelėjusias 
sąžines, apkerpėjusias materializmo demono 
pavergtas širdis!” (151 psl.), vietomis trum- 
pasakis, ypatingai dialoguose: „Tu klysti, 
senei, aš-plunksnagraužis.

— Plunksnagraužis? |
— Taip. \

— Reiškia, (vądinas? J.) esi plagųaiorius.
— Taip ... — mikčiojau.
— Matai! Taip ir žinojau ...
— Aš tik savo sielą plagijuoju.
— Kaaaip?
— Rašau tik tai ką išgyvenu.
— Pagyrūnas! Taip ir žinojau. Na, o ką 

sako kritikai?” (182-183 psl.) /
Ir taip per visą knygą. LengviauJiai, 

atrodo, autoriui vyksta dialoginis rašymas: 
jis įvairus ir skaitant nejauti nuobodulio, 
tuo tarpu perdėtą filosofavimą ar pasako
jimą sekant, kažkaip norisi vieną kitą pu
slapį praversti ir ieškoti patrauklesnių vie
tų. Bet šį trūkumą su laiku autorius galės 
išlyginti ir būsimos jo knygos susilauks 
tikrai užpelnyto skaitytojų susidomėjimo 
bei įvertinimo. Tam Klemensas Jūra da
vinių turi.

Romaną iliustravo grafikas Vyt. Gavėnas, 
išleido LITHUANIA. Atspausta 200-3 egi, 
kurių vieno kaina aštuonios marKės. ..

Liūnė Sutema 
NAKTIS

Didelę paveikslų knygą tau atskleisiu, 
ir paveikslai sumirgės ten, lyg žvaigždė, 
krentanti į gilią ilgesingą žemę, 
taip jie kris į tavo širdį ir per veidą 
nusrovens, tartum šilta lietaus srovė.
Tu medžius thatyši žydint pakelėje, 
jie lyg žvakės tyliai ten liepsnos, 
o virš jų lengvi , ir šviesūs paukščiai 
skris, ir lyg vaikai taip baikščiai t 
dideliais sparnais nedrąsiai tau pamos.

Tu matysi lygumas skaisčiai nušviestas, 
tarsi jūrą begalinę po audros, 
ir namus, kurie tartum laivai nuleidę 
savo pilkas vėliavas vėl grįžta, 
tokie ramūs ir laimingi atgalios —

Mano didelėje knygoje girdėsi 
mūsų žemę ilgesingai skambant nuo dainų, 
o tu virpančia ranka lapus vis liesi ir žiūrėsi, 
ir lyg ežerai ištroškę plėsis, 
tavo akys nuo paveikslų įstabių.

Žinoma anglų aktorius Laurence Olivier su 
žmona, dramos artiste Vivien Leigh. (Dena)
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Kongreso atstovas Gossettas 
šmeižia tremtinius

Chicagos laikraštis „Tribūne" įsidėjo jo piktą straipsnį
Chicagos „Tribūne” Įdėjo ilgą kongres- 

rnaho Gossett (dem., iš Texas) tiradą prieš 
Stratton’o bilių, kurio tikslas Įleisti j šią 
šalĮ 400.000 tremtinių, gyvenančių Ameri-

jo, gavo antklodes, maistą ir drabužius ir,

„Atidenkime kelia ju laisvei ir saugumui"
Buv. Būtos pareigūno objektyvus ir vertas dėmesio pareiškimas apie pabaltiečius DP

išėję, pardavė juos juodoje rinkoje, pakei- APySa: 
tė savo pavardes, nuėjo i kitas stovyklas ir 'a'šką;

P. Maynard E. eckes, Administracijos 
Vadovo padėjėjas Area Team 1025, Kassel, 
pasiuntė PCIRO US zonos vyr. būstinei ir 
Apygardų inspektoriams sekančio turinio

kos zonose Europoje. Piktai atakuodamas 
organizacijas, kurios tą bilių remia, atsto
vas iš Texas sako,' kad jų motyvai esą „po
litiški”.

Gossett, reikia žinoti, yra Amerikos Le
giono garsiakalbis kongrese. Legiono vir
šūnėse • viešpatauja neapykantos dvasia 
prieš „foreinerius” (bet ne visi legionieriai 
tokie).

Dar pikčiau tas demokratų atstovas iš 
Texas puola tremtinius. Jisai pasakoja, kad 
„gal būt, ne daugiau, kaip 30 nuošimčių” 
tremtinių, gyvenančių dabar DP stovyklo
se, buvę tikri tremtiniai, besibaigiant ka
rui. Dauguma jų atvykę Į stovyklas jau po 
karo, nes tose stovyklose jie radę gerą gy
venimą.

Gossetfo plūdimai prieš tremtinius vie
tomis 'skamba kaip Antano Bimbos. Pavyz
džiui:

tą biznj pakartojo. Mes aprengėme tą visą
gaują mažiausia du kartu.”

Chicagos korespondentui šitas 'tremtinių 
purvinimas, matyt, patiko, kad jisai persiun
tė Gossetfo šmeižtus savo laikraščiui; 
o pastarasis atspausdino juos net 1-ame 
puslapyje (1947 m. liepos 3 d.). „Tribūne” 
stoja už izoliaciją, todėl jai malonu visa, 
kas tik eina prieš Amerikos „kišimąsi J 
Europos reikalus”. Bet ar tai žmoniška?

(„Naujienos” Nr. 157).

LTB Vyr. Komiteto rastas 
gen. Clay

Ryšium su 25 metais nuo JAV pripaži
nimo Lietuvos de jure, Vyr. Komitetas Įtei
kė gen. Clay specialų raštą, kuriame Bend
ruomenės vardu reiškiama JAV Vyriausy
bei padėka už jos laikymąsi teisės ir tei
singumo principų, ligi šiol tebelaikant Lie 
tuvą nepriklausoma valstybe. (LTB)

„Kaipo Unrra paskutiniųjų 18 mėnesių
veikimo dalyvis, metus dirbęs vyr. būstinė
je, Arolsene, Vokietijoje, ir vėliau 6 mė
nesius Unrra stovyklose, turėjau daug pro
gų patirti ir arčiau pažinti 800.000 DP ir 
pabėgėlių gyvenimą, kurie dabar naudo
jasi PC IRO globa. Autorius su dideliu su
sidomėjimu sekė kelių valstybių, kaip Bel
gijos ir Prancūzijos, pastangas priimti di
desnį DP skaičių .nuolatiniam apsigyveni
mui. Būdamas US pilietis, autorius yra ypa 
tingai susidomėjęs, ką mūsų kongresas nu
mato padaryti dėl durų atidarymo tam tik
ram šių kankintų žmonių skaičiui į mūsų 
šalį. Kaipo tauta, mes buvome labai kil
nūs šiame klausime, bet vien tik to yra 
mažai. Šie žmonės nori ir turi turėti gali
mybę emigruoti ir apsigyventi mūsų ša
lyje, taip, kad mes galėtume pademonstruo
ti mūsų širdingumą šiame viešajame rei
kale.

Baltijos grupę anksčiau Unrros ir da-

sugebėjimas siekti laisvės ir tvarkytis jų 
nepriklausomybės laikotarpyje yra istori
nis faktas ir gali būti gerai palygintas su 
tais pačiais mūsų tautos siekimais. Šie žmo 
nės turi didžiausią, iniciatyvos galią, savi
drausmę ir pasiryžimą jų likimą pakreipti. 
Jie yra taiką mylintieji, teisingi ir kovos 
iki paskutinio kraujo lašo už laisvą ir de
mokratinį gyvenimo būdą. Jie yra tipiški 
pavyzdžiai tų stipriųjų piligrimų būrių, 
kurie pirmieji išsikėlė Naujosios Anglijos 
krantuose.

Amerikos Jungtinės Valstybės yra užin- 
teresuotoš jos Aliaskos teritoriją išvystyti, 
siūlydamos žemės plotus ir galimybes tiems 
atvykėliams, kurie nori būti pionieriais ir 
kultyvuoti šiuos milžiniškus plotus, kurie 
yra turtingi žemės turtais, ir kuriose išvys

toma pramonė ir žemės ūkis. Aliaskos kli
matas ir geografinė padėtis yra labai pa
našūs J Baltijos valstybių su ilga, šalta žie 
ma ir trumpa, karšta vasara. Baltijos žmo
nės būtų idealūs perkeldinimui tenai, ir iš
naudojus šią galimybę, Aliaska su jos mil
žiniškais plotais per 25 sekančius metus 
pasidarytų žydinti, kaip rožė.

Suteikime jiems galimybę! Pasukime mū
sų tautinę politinę mašiną ir finansinę eko
nomiją šion kryptini Atidenkime kelią jų 
laisvei ir saugumui! Išnaudokime gerą pro 
gą išvystyti Aliaską stiprios rasės žmonė
mis, kurių pionierinė dvasia gali pakeist) 
šią šalį į medaus ir pieno šalį! Duokime 
jiems galimybę prisidėti ir išvystyti mums 
stiprų forpostą Amerikos idealams Ir de
mokratijai.” — (LTB)

Ravęnsburgo Dramos Studija . . . (Atkelta iš 3 psi.)

„Tuo tarpu kai tose stovyklose yra nedi
delis skaičius gerų žmonių, jie, bendrai 
imant, yra Europos atmatos. Stovyklos yra 
pripildytos valkatomis, kriminalistais, juo
dosios rinkos spekuliantais ir visokių spal
vų bei varsų pakvaišėliais. Daugelis jų atė-

LTB Vyr. K-to nariai USFET
Šiomis dienomis Vyr. Komiteto nariai 

lankėsi USFETe pas atitinkamus pareigū
nus vadovėlių, išscreeninguotųjų ir kitais 
einamais reikalais. (LTB)

bar IRO globoje sudaro lietuviai, latviai ir 
estai, maždaug 80.000 išvietintųjų. Mūsų 
stovyklos registracijos ir patyrimai parodė, 
kad šie žmonės aiškiai atstovauja, taip sa
kant, „grietinėlę”, kas liečia profesijas, pa
tyrimus ir administracinį sugebėjimą. Jų

Su dideliu pasisekimu eina ir Kazio Bin
kio pjesė „Atžalynas”. Ji statyta 1946 m. 
rugsėjo 17 d. Pastatymui talkininkauja ir 
vietinės , lietuvių gimnazijos moksleiviai. 
Tačiau ir su šiuo veikalu vykimas į kitas 
lietuvių kolonijas atidėliojamas, kadangi su 
tokiu sąstatu žmonių toliau pajudėti ne
įmanoma, imant dėmesin maitinimo sunkė 
nybes ir susisiekimo suvaržymą. \

Pritrūkus lietuvių autorių veikalų, o vi
suomenei reikalaujant naujų pastatymų, 
imama repetuoti prancūzų rašytojo Coo- 
lus-Genecken trijų veiksmų komediją „Pir

masis skambutis”. Veikalas gautas iš Augs 
burgo teatralų. Veikalas dėka aktorių už
sispyrimo ir pasiryžimo, statomas jau 1947 
m. sausio mėn. 8 d., kaipo kalėdinė dova
nėlė saviesiems.

Scenovaizdį paruošia dailininkas Penčy- 
la. Žiūrovai nustebinti tokia paryžietiška 
dvasia, žaismingu lengvumu,/ tempu, pri
lygstančiu prancūzams, turtingais kostiu
mais ir gražiu scenovaizdžiu.

1947 m. vasario 16 d. Lietuvos Neprik
lausomybės šventei ir lietuviškos knygos 
400 m. sukakčiai paminėti ruošiamas P. 
Vaičiūno „Aušros Sūnų” I veiksmo frag-

Pasibaigus darbui mokyklose, kartu su 
besiprasidedančiomis mokinių atostogomis 
daugeliui angių zonos DP jaunimo prasi
dėjo stovyklavimas. Vasaros stovyklas jau
nimui anglų zonoje ruošia YMCA/YWCA 
organizacija. Visoje anglų zonoje šiuo me
tu septyniose vietovėse vyksta vasaros sto
vyklos. Joms vietos esti parinktos gražios 
gamtos aplinkoje. Viena stovykla vyksta 
Baltijos pajūryje, kita Harzo kalnuose, ki
tos vėl kur nors prie gražaus ežero kranto 
ar miške.

Netoli Horneburgo (čia yra YMCA / 
YWCA Team Nr. 6 centras), miške, ant 
gražaus kalbelio, kur prieš mėnesį vyko 
pirmoji akademinė stovykla, šiuo metu sto
vyklauja mokyklinio amžiaus DP jaunimas. 
Pirmoje pamainoje, kur iš viso per 250 
gimnazijos moksleivių, didžiumą sudarė Sta
dės lietuvių stovyklos jaunimas. Dvi sa
vaitės, ta nedidelė stovyklavimo laiko 
norma, praėjo labai greit. Lyg tyčia pasi
taikė lietūs. „Stovyklauti saulėtom dienom- 
tai paprastas dalykas, bet sugebėti ištverti 
ir tvarkytis tokioje stovykloje lietingam 
orui esant tai savotiškas menas” — sakė 
YMCA/YWCA direktorius Radzinš savo 
žodyje, kai paskutinĮ kartą stovyklautojų 
pirmoji pamaina buvo susirinkusi prie lau
žo. O vis dėlto, kad ir lijo, stovykloje bu

Stovyklauja anglų zonos jaunimas
vo daug nuveikta. Tai puikai parodė pa
skutinioji diena, kada paaiškėjo sporto 
olimpiados duomenys, kada prie paskuti
nioji diena, kada paaiškėjo sporto olimpia
dos duomenys, kada prie paskutiniojo lau
žo įvairių tautybių jaunimas pasirodė pa
skirais numeriais. Sportininkai, laimėję 
olimpiadoje pavieniui ir kolektyviai buvo 
apdovanoti vainikais ir saldumynais. Ypač 
lietuvių palapinės gausiai pasipuošė laimė
tojų vainikais. Tai ' jau žymia dalimi ir 
sporto mokytojų nuopelnas. Jie vadovavo 
stovykloje tautinėms jaunimo grupėms ir 
buvo atsakingi už visą tvarką savo rajuo- 
nuose. „Aušrinės” dirigentas Mykolas Liu- 
berskis stovyklon buvo pakviestas dainų 
paruošti. Liepsnojant laužui, stovyklos ra
jone ir toli už jo, aidėjo jaunimo dainos, 
įvairiomis kalbomis ir įvairių grupių dai
nuojamos. M. Liuberskis pasilieka stovyk
loje ir ilgesniam laikui mokyti dainų.

Stovyklos baigimo iškilmėse dalyvauja 
daug tėvų iš Stadės, Buxtehudes, Oldenbur 
go ir kt. Buvo atsilanką ir anglų zonos 
bei YMCA/YWCA Team 6 vadovybės. 
Horneburge su savo centru esančios YM
CA/YWCA vedėjas Kari E. WiilU trumpai' 
mane painformavo apie YMCA’os darbą, 
organizuojant vasaros stovyklas. Stovyklų 
vadovai buvo paruošti atitinkamuose kur

suose, supažindinant juos smulkiai su visa 
programa. Stovykloje turi būti sujungti du 
pagrindiniai elementai: poilsis ir darbas.

Kaip atskira įstaiga stovykloje įsikūru
si ambulatorija. Lietuvius čia atstovauja 
prityrusi med. darbuotoja gail. sesuo P. 
Snarsklenė.

Bendrai atrodo, kad jaunimas stovykla 
patenkintas. Dviejų savaičių laikas jiems 
tikrai yra per trumpas, bet ilgiau palikti 
negalima, nes šioje vietovėje dar norima 
išleisti tris pamainas, taigi iš viso čia stp 
vyklaus per 750 asmenų. Esama tos nuo
monės kad geriau trumpiau, bet tegul sto
vyklomis pasinaudoja didesnis jaunimo skai 
čius. Jų nuolatiniose gyvenamose stovyklo
se jiems yra nusibodę, gamtos prieglobs
tyje, savarankiškai praleisti nors nedidelę 
atostogų dalį yra naudinga.

. Šiai stovyklai iš YMCA/YWCA vadovau-I 
ja latvis E. Sprogis, senas YMCA’os dar- | 
buotojas. Lietuvių šioje organizacijoje yra 
labai mažai, o ypač vadovaujamose vieto
se. Kaip didžiausią entuziastą reikėtų pa
minėti R. Michalauską, kurio iniciatyvą, 
galima sakyti, įsikūrė YMCA Horneburge. 
Kai kuriose vietovėse lietuviai katalikai 
kunigai nepritarė mūsų jaunimui dalyvauti 
šios rūšies vasaros stovyklose, manydami,

J. E. VYSKUPAS BRIZGYS LANKO ANGLŲ ZONOJE LIETUVIŲ STOVYKLAS
Mami paveiksluose J. E. vysk. Brizgys iškilmingai sutinkamas Stadės lietuviai stovykloje. Viršuje aukštąjį svečią 

sutinka stovyklos vadovybė, apačioje visuomenė S. Narkeliūriaifės nnotr.

jog tikybiniais sumetimais tail. nepritiktų. 
Tačiau praktika parodė, kad YMCA/YW
CA organizacija Į šiuos reikalus visai ne
sikišo, daugeliu atvejų net sudarė sąlygas 
katalikams kunigams atvykti stovyklon ir 
čia jaunimui laikyti šv. Mišias ar vesti 
pasikalbėjimus. A. Narkėliūnaitė

GEN. CLAY NEATVYKO
K e m plena s. — Gen. Lucius D. Clay 

vyr. amerikiečių kariuomenės vadas Vokie
tijoje; kaip kad buvo spaudoje skelbta, lie
pos 26 d. Kempteno lietuvių neaplankė. 
Kempteniečiai tikisi, tai patvirtino ir PCI 
RO direkt. mjr. Wattleworth parodos ati
darymo žodyje, lead gen. Lucius D. Clay 
tikrai savo pažadą ištesėsią# ir netolimoje 
ateity kempteniečius aplankysiąs.

Gen. Lucius D. Clay, vyr. amerikiečių 
kariuomenės vadas Vokietijoje, liepos 19 d. 
Augsburge, savo padėkos žodyje už jam 
Įteiktą dovaną, pasakė daug palankių žo
džių mūsų kenčiančiai Tėvynei.

— Kempteno lietuvių kolonija dviejų 
metų stovyklinio gyvenimo sukakčiai pa
minėti surengė parodą, kurios atidarymas 
įvyko liepos 26 d. Parodą atidarė PCIRO 
direkt. mjr. Wattleworth. Tą pačią dieną 
parodą aplankė Kaufbeurene esančio ame
rikiečių kariuomenės dalinio vadas pik. 
Gower, Kempteno komendantas mjr. Ho
wlett, buv. Kempteno Unrros direkt. kpt. 
le Grand, „Minties” ir „Tėviškės Garso” 
redaktoriai ir daugelis kitų svečių iš ap
linkinių lietuvių kolonijų. Sekančią dieną 
parodą aplankė ir nemaža vokiečių. Paro
doje yra šie skyriai: rankdarbių bej tau
todailės, tvarkomas Petraitienės ir Cėsnie- 
nės, meno — tvark. Janulevičiaus, amati
ninkų — Šeškaus, spaudos — Skladaičio, 
statistikos — inž. Tamašausko, filatelijos 
— Cėsnos, foto — inž. Daugėlos. Panašias 
parodas surengė ir latvių bei estų kolo
nijos.

— Prof. kun. St. Yla liepos 21 d. skaitė 
kempteniečiams paskaitą „Iš meilės psicho
logijos”.

Liepos 22 d. sudarytas Kemptene esančių 
DP tarptautinis komitetas. Iš lietuvių i tą 
komitetą įeina: Pr. Sopaga ir dr. J. Kaš- 
kelis. Paminėto komiteto pirm, išrinktas 
lietuvis dr. J. Kaškelis.

— Liepos 30 d. Kempteno skautai bai
gia stovyklavimą ir savo įruoštą stovyklą 
netoli Pfronteno perleidžia Augsburgo 
skautams.

MUSŲ SKAITYTOJAMS IR 
PRENUMERATORIAMS

Dėl techniškų kliūčių esame priversti pa
didinti laikraščio formatą ir tuo pačiu vi
sose galimumo ribose stengsimės pakelti 
pačio laikraščio lygį bei patenkinti visus 
mūsų skaitytojų pageidavimus.

Ryšium su formato padidinium, padidėja 
ir išlaidos, tačiau prenumeratos mokestis 
ir toliau paliekamas senas, t. y. .RM. 10.— 
mėnesiui, tik nuo rugpjūčio 1 d. atskiro 
numerio kaina pakeliama po RM 1.—.

Taip pat prenumerata priimama Į JAV- 
bes ir Į Angliją. Prenumeratos mokestis su 
persiuntimo išlaidomis RM. 15.— mėne
siui. Į kitus kraštus laikraščio siųsti ne
galime.

Kartu primename visiems skaistytojams 
ir prenumeratoriams, kad laikraštis skolon 
nesiunčiamas ir norintieji pastoviai gauti 
laikraštį, privalo iš anksto užsimokėti pre
numeratos mokeąj).

„Minties” Redakcija ir Administracija.

mentas. Tačiau išvakarėse prancūzų val
džia uždraudžia „veikalą statyti, esą dėl 
per didelio jame vaizduojamo patrijotizmo. 
Todėl šis veikalas scenos rampos neišvydo.

Turint nemenką statytų veikalų reper
tuarą buvo užsimota aplankyti ir kitas lie
tuvių bendruomenės kolonijas Vokietijoje. 
Tačiau ir čia vietinės valdžios naujieji 
patvarkymai tarpzoninio susisiekimo srity 
sutrukdė studijos gastroles. Pasitenkinta 
viena išvyka Į artimiausią lietuvių koloni
ją Biberachą. Čia 1947 m. balandžio mėn. 
26 d. buvo suvaidintas „Atžalynas”.

Po tumpų atostogų Studija ėmė ruoštis 
paminėti savo dvejų metų Įtempto sceninio 
darbo sukaktį. Sukaktuvėm buvo pasirink
tas P. Vaičiūno veikalas „Tuščios Pastan
gos”.

Šia septintąja premjera š. m. liepos lj 
d. Ravęnsburgo Koncertų Rūmuose Dra
mos Studija atšventė savo kruopštaus dar
bo sukaktuves.

Po premjeros Studijai prijaučiantieji ko
lonijos nariai surengė kuklų pobūvį. Po
būvyje buvo pasakyta sveikinimo kalbų„ 
palinkėta ir toliau propaguoti tremtyje 
lietuviškąjį dramos meną.

Darant plačią Dramos Studijos gyvavimo 
apžvalgą būtų netikslu nepaminėti tų pa- . 
sišventėlių, kurie šiandien džiaugiasi savo 
pasiektais laimėjimais. Dramos Studijai va
dovauja nenuilstamoji režisierė Aleksandra 
Zdanavičiūtė — Gustaitienė. Dramos Stu
dijos branduolį sudaro: Povilas Alekna, 
Balys Augustinavičius, Vincas Augustina- 
vičius, Pranas Butkus, Juozas Bubelis, 
Vacys Ratkevičius, Henrikas Sinkevičius, 
Balys Sriubas, Gražina Sukevičiute, Regina 
Trinkaitė, Silva Valys ir Eleonora Vitkaus
kaitė. Iš jų nuo pat Studijos įsikūrimo ligi 
dabar tebevaidina: Balys Augustinavičius, 
Vincas Augustinavičius ir Eleonora Vit
kauskaitė. ' -

Žengiant Studijai į tremties trečiuosius 
sceninio darbo metus, norėtųsi palinkėti 
ir toliau, nenuleidžiaht rankų, ryžtingai 
žengti nebijant jokių kliūčių pasirinktu ke
liu, skiepijant žiūrovams tikrojo lietuviš
kojo meno pajautimą, kad grįžę Neprik- 
lausomon Lietuvon, savo dvasios lobiais ir 
darbais būtumėte naudingi ir mūsų myli
mai Tėvynei! b. ag.
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