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Londonas (Dena/Reuteris). Ukrainos tni-.j 
nisterių kabineto pirmininkas Nikita Kru-1 
čevas, pasak Maskvos radijo, trisdešimt I 
metų sovietų Ukrainos sukaktyje pareiškė, 

- kad kraštas turi kovoti su visais komuniz
mo priešais, bet labiausiai turi kovoti su 
ukrainiečių vokiečių partizanais, kurie, jų 
naciniams ponams žlugus, įstojo anglosaksų 
imperialistų tarnybon. Ukrainiečių tauta, 
toliau kalbėjo Kručevas, „nereikšmingą 
ukrainiečių nacionalistų skaičių yra sunai
kinusi ir jų likučius išraus su šaknimis”.

12.000 UKRAINIEČIŲ kovoja su 
SOVIETAIS

Viena (Dena/INS). Du ukrainiečių tauti
nės armijos pabėgę karininkai vienam INS 
korespondentui paaiškino, kad 12.000 ukrai
niečių stojo į atvirą kovą su sovietiniu ko
munizmu. Sovietai kovai 
panaudojo 2 raudonosios armijos divizijas 
ir 4 lenkų lenkų pėstininkų divizijas. Pasak 
karininkų, svarbiausios kovos vykstančias 
vakarų ir pietų Ukrainoje. „Tautinės armi
jos” kariai yra remiami vietos visuomenės.

keturias 
bendero-

Neramumai Ukrainoje
Maistininku „likučius išraus su šaknimis“ 6

H

su ukrainiečiais

paskelbė 
straipsnį, 
žvalgyba

NORI KOMINFORMO PACIFIKE
Sydneys (Dena/INS). Australų komunistų 

partija netrukus nori įsteigti Belgrade susi
būrusio kominformo' poskyrį. Tas Pacifiko 
kominformo . poskyris, pasak gerai infor
muotų sluoksnių, turėtų skleisti komunis
tinę propagandą ir rikiuoti komunistų 
veiklą Australijoje, Naujoje Zelandijoje, 
Malajuose ir Filipinuose.

BLOGI RYŠIAI
Maskva. Vakar „Pravda” paskelbė savo

tišką dementį. Laikraštis aiškina, kad jis 
Bulgarijos ministerio pirmininko Dimitrovo 
kalbą Bukarešte, kurioje jis reikalavo su
kurti Rytų Europos valstybių, neišskiriant 
Graikijos, federaciją, išspausdino todėl, kad 
Dimitrovas taip sakęs, bet ne todėl, kad ta 
pažiūra atitiktų „Pravdos” nuomonę. Da
bar „Pravda” po keliolikos dienų skelbia 
savo nuomonę — Dimitrovo noras neatitin
ka kominformo linijos ir tuo pačiu „Prav- 

Visų pirma reikią stiprinti 
nepriklausomas valstybes, federacija bent 
šiuo metu tikrai nereikalinga, lygiai kaip ir 
muitų unija.

SOVIETAI FORTIFIKUOJA ODERIO 
NEISĖS LINIJĄ

Londonas (Dena/Reuteris). Kaip praneša 
iš Berlyno „Sunday Times” korespondentas, 
sovietai šiuo metu fortifikuoja Oderio Nei
sės liniją. Korespondentas rišo: fortifikaci
jos darbus veda ir jų apsaugą vykdo rau
donosios armijos pionierių karininkai.

Darbo jėgų, vyriškų ir moteriškų, parū-

dos” pažiūrų.'

jos vedamos lenkams ir rusams tuo reikalu 
susitarus. Esą, Sovietų Sąjunga pažadėjusi 
Oderio Neisės liniją lenkams palikti ir tuo 
atveju, jei Vokietijoje valdžią paimtų cen
trinė komunistų vyriausybė.

SOVIETŲ EKONOMISTAI NEMALONĖJE
Maskva. Į nemalonę pateko apie 20 žy

mių sovietų ekonomistų su garsiuoju prof. 
B. Varga priešakyje. „New York Times” 
teigia, kad Varga į nemalonę patekęs dėl 
pasisakymo už glaudesnį bendradarbiavimą 
su vadinamuoju kapitalistiniu pasauliu. So
vietų ekonomįgtai taip pat pradėję abejoti, 
ar tikrai JAV ištiks laukiamoji ūkinė kri- 
\ė, ką jie anksčiau skelbė. N. Y. Times 
niomis, esąs likviduotas ir prof. Vargos 
dovaujamas TSRS Mokslų Akademijos 
saulinio ūkio ir politikos institutas.

KOMUNISTAI KERŠTAUJA
Praga (Dena/INS). Čekoslovakijos komu, 

.nistų partija pradėjo smarkią kampaniją 
prieš Benešo liaudies socialistų partiją. 
Tuo norima atsikeršyti už -tai, kad teisin
gumo ministeris Dr. Tina viešai paskelbė 
apie Moravijoje atrastą komunistų slaptą 
ginklų sandėlį.

Tik trijų didžiųjų konferencija
Londonas. Britų iniciatyva šio mėn. pa

baigoje ar vasario pradžioje Londone įvyks 
D. Britanijos, Prancūzijos ir JAV užsienių 
reikalų ministerių įgaliotinių konferencija, 
kurioje bus tariamasi Vokietijos reikalais. 
Taip pat bus svarstomas prancūzų zonos 
ūkinis sujungimas su bizoną.

Prancūzijos ambasadorius Londone Mąs- 
siglis, kuris ką tik grįžo iš Paryžiaus, va
kar turėjo ilgesnį pasitarimą su Bevinu.
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BARUCHO PLANAS PASAULIO 
STABILIZACIJAI

Washingtonas (Dena/INS). Žinomas ūkio 
specialistas ir prezidento Trumano tarė
jas, Bernardas M. Baruchas, patiekė senato 
užsienių reikalų komisijai vienuolikos 
straipsnių planą, kaip stabilizuoti pasaulį.

PER DAUG ĮGRISO
Washingtonas (Dena/Reuteris). Kaip pra

neša Amerikos užsienių reikalų ministerija, 
Amerikos atstovas Austrijos taikos sutarties 
komisijoje Joseph M. Dodge iš savo parei
gų pasitraukė.

Londonas (Dena/Reuteris). Diplomatinio 
Reuterio korespondento nuomone diploma
tinė tyla, ^atsiradusi po nepasisekusios Lon
dono konferencijos, yra nutrūkusi.

, *
E. DEVENIENĖS ŽYGIO EUROPON 
BALANSAS ir kt.
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Nauji sovietų siūlymai
Londonas (Dena/INS). Keturių užsienio 

reikalų ministerių tarybos nuolatinis sekre
toriatas, kuris turi buveinę Londone, pra
neša, kad sovietai yra įteikę naujų siūlymų 
dėl vokiečių turto Austrijoje. Austrijos tni- 
nisterių kabinetas sąlygas studijuoja.

Ukrainiečių jėgos yra padalytos. į 
grupes, iš kurių viena, vadinama 
vičiais, veikia Karpatų Ukrainoje.

New Yorkas. Hearsto spauda 
Amerikos korespondento Nankine 
kuriame teigiama, kad kiniečių
yra patyrusi, jog Ukrainoje vykstą maištai, 
didžiausi iki šiol sovietų istorijoje. Kinie
čių ministeris Tschen Li Fus pareiškė, kad 
maište dalyvauja pusantro milijono sukilė
lių. Tą išsišakojusią sukilėlių organizaciją pinama iš koncentracijos stovyklų sovietų
plačiai remia ukrainiečių visuomenė. Didėlė ! zonoje. Kai tik fortifikacijos bus baigtos, 
dalis gyventojų yra ištremta į Sibirą. I jie visi bus išgabenti į Rusiją. Fortifikaci-

Britų spauda sveikina frakcijų vienybę
Londonas (Dena/Reuteris). Britų spauda Irako sostinėje atkartotinai buvo demons-

sveikina visų žemųjų rūmų frakcijų, išsky
rus komunistus, nuomonių vieningumą dėl 
Vakarų Europos unijos sudarymo.

Nepriklausomas „Times” tuo reikalu ra
šo, kad niekas negalėjo taip gerai išreikšti 
D. Britanijoje slėptą susirūpinimą tarp
tautinių santykių klausimais, kaip Attlee, 
Bevino ir opozicijos vado Churchillio bei 
jo pavaduotojo Edeno kalbose išreikštų po
žiūrių vienodumas.
BEVINO KALBA — DŪMINĖ UŽDANGA

Londonas (Dena/Reuteris). Maskvos ra
dijas Bevino žemuosiuose rūmuose pasaky
tą kalbą komentavo kaip „dūminę uždangą, 
už kurios bus organizuojamas vadinamasis 
vakarų blokas, kurį pradžioje sudarys D. 
Britanija, Prancūzija, Belgija, Olandija ir 
Liuksenburgas. * \

BRITŲ IRAKO SUTARTIS NEATITINKA 
IRAKO TAUTINIŲ SIEKIMŲ

Bagdadas (Dena-Reuteris). Irako regen
tas, sosto įpėdinis ir įtakingi Irako politikai 
po penkias valandas trukusio pasitarimo nu
tarė, kad naujoji D. Britanijos Irako sutar
tis „neatitinka Irako tautinių siekimų”

truojama prieš tą sutartį. Viename susidūri
me tarp demonstruojančių studentų ir poli
cijos buvo užmušti 8 žmonės ir 199 demons
trantai bei 40 policininkų sužeista. Keli 
šimtai.studentų yra suimtų. Daugumas laik
raščių sutartį kritikuoja', daug partijų pa-, 
sisakė prieš sutartį.

ANGLŲ PRANCŪZŲ GYNIMOSIPRIE
PAKTO NORI PRITRAUKTI BENELUKSĄ

Londonas (Dena-Reuteris). Londono dip
lomatinių sluoksnių nuomone, pirmas svar
bus žingsnis Vakarų Europos padėčiai su
stiprinti yra bendras anglų ir prancūzų nu
sistatymas prie 1947 m. kovo mėn. Dūnkir- 
chene pasirašyto 
gynimosi pakto 
valstybes.

TAI

50 metų anglų prancūzų 
pritraukti ir Benelukso

VIS TAIKAI
New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 

Times” karinis korespondentas iš Washing- 
tono praneša, kad Amerikos laivynas pra
dėjo svarstyti milžininškų ’lėktuvnešnių nuo 
60.000 iki 80.000 BRT statymo galimybes. 
Jie turėtų ant denio sunkiuosius tolimo 
skridimo bombonešius nuo 25 iki 50 to.

Marshallio planas ha Marshallio?
Washingtonas (Dena/Reuteris). Senato už

sienių reikalų ministerijos pirmininkas Ar- 
thuras Vandenbergas pasiūlė, kad Marshal
lio plano įgyvendymo administracija būtų 
pavesta vienam kabineto nariui, kurs būtų 
subordinuotas prezidentui ir nuo užsienio 
reikalų ministerijos nepriklausytų.

Tas Vandenbergo siūlymas yra priešingas 
užsienio reikalų ministerio nusistatymui, ku
riuo norima užsienio reikalų ministerijai 
palikti plano gyvendyme vėto teisę.
Visuose su užsienio politika susijusiuose 
klausimuose Marshallis pareiškė, kad Van
denbergo pateiktas siūlymas reikštų užsie
nio politikos kontrolės padalijimą: „Mes 
negalime turėti dviejų užsienio reikalų mi
nister! u.”

de-

Są-
ne-

NAUJAS ORO MILŽINAS
Londonas (Dena). Pasak „Daily Graphic”, 

netrukus RAF tarnybai bus perduotas nau
jas šešių motorų tolimų distancijų lėktu
vas. Tas lėktuvas gali nešti 3,5 tonų svorio 
atominę bombą ir pasiekti 830 km per va
landą vidutinį greitį.

IR AIRIJOJE BIJOMA SLAPTŲ JĖGŲ
Dublinas (Dena/Reuteris). Airijos minis

teris pirmininkas de Valera viename rinki
miniame atsišaukime pareiškė, kad neabe
jotinai yra suplanuota primesti kraštui vy
riausybę, kurios tauta nebegalėtų nušalinti. 
Tos jėgos, norinčios parblokšti krašte 
mokratiją, dirba.

NEDUODA VIZŲ
Londonas (Dena-Reuteris). Sovietų 

jungos radijas apkaltino JAV, kad jos
davusios tranzito vizų pasaulinės demokra
tinio jaunimo sąjungos delegacijai, kuri no
rėjo aplankyti kelias Pietų Amerikos vals
tybes.

SUNKU APSISPRĘSTI
Milanas. Socialistų partijos kongrese par

tijos vadas P. Nenniš ragino ir toliau 
glaudžiai bendradarbiauti su komunistais. 
Pasak jį, Europos ateitį savo rankose lai
kanti Sovietų Sąjunga. Kiti kalbėtojai, jų 
tarpe buvę socialistų ministerial Lombardą 
ir Romita, pasisakė prieš bendradarbiavimą 
su komunistais, teigdami, kad bendradar
biaudama su kom. partija išduosianti socia
lizmą.

I

Daugiau lėktuvų JAV oro laivynui. Prezidentas Harrys S. Trumanas su aviacijos komi
sijos nariais Baltuosiuose rūmuose (Dena/NYT-Bild)

NORI EVAKUOTI MOTERIS IR VAIKUS
Washingtonas (Dena/Reuteris). Kaip pra

neša Amerikos užsienių reikalų ministerija, 
užsitęsus kovoms Palestinoje, svarstomas 
reikalas evakuoti amerikiečių užsienio rei
kalų ministerijos įstaigų tarnautojų vaikus 
ir moteris.

KAIP IŠLIKO STALINO HITLERIO 
SĄMOKSLO DOKUMENTAI

JAV užsienio reikalų ministerijos paskelb
tieji slapti dokumentai, ant kurių daugiau
sia yra užrašyta „slaptai” ar „visai slap
tai”, karui baigiantis iš Berlyno buvo nu
vežti į vieną pilį Harzo kalnuose, Thūrin- 
gijoje, kur buvo ministerijos archyvo pri
žiūrėtojo barono von Griessheimo globoje. 
Besiartinant amerikiečių 9-jai armijai, bu
vo įsakyta dokumentus sudeginti, tačiau pri
žiūrėtojo širdis tokio įsakymo įvykdyti ne
leido — jis sudegino sargybos akims tik 
pundą senų laikraščių, o dokumentus iš
saugojo istorijai. Jis juos perdavė ameri
kiečių karininkams, kurie vėliau perleisda- 
mi Thiiringiją sovietams, juos nusivežė i 
Washingtoną. Ten jie buvo išrūšiuoti, iš
versti ir pagaliau paskelbti. Jau anksčiau jų 
nuorašai buvo pasiųsti D. Britanijos ir 
Prancūzijos vyriausybėms.

New Delhis (Dena/Reuteris). Vikontas 
Mountbattenas yra tvirtai pasiryžęs nuo 
ateinančio birželio iš Indijos generalguber
natoriaus pareigų pasitraukti.

Sovietai tikisi įsiviešpatauti pasaulyje be karo

Sovietų

Chicaga (Dena-Reuteris). Mikolaičikas čia 
pareiškė, jog Sovietų Sąjunga tikisi be ka
ro įsiviešpatauti pasaulyje. Tačiau jei būtų 
reikalingas karas,,įi gali nustatyti karo pra
džiai laiką. Sovietų Sąjunga mano, tęsė Mi
kolaičikas, kad pavergus Europą ir išplė
tus ūkinę ir klasių kovą JA Valstybėse, ko
munistiniam laimėjimui pasaulyje pasiekti7 
karas bus nereikalingas. Bet jeigu jau ka
ras pasirodytų esąs reikalingas,
Sąjunga žino, kad ji gali nustatyti jo pra
džią ir kad demokratijos nepaskelbs pre- 
ventyvinio karo. Jeigu vakarų demokratijos 
atsisakys nuo savo interesų už geležinės už
dangos esančiuose kraštuose, tai tas įgalins 
sovietus pavergti likusiąją Europos dalį.

„SUSKALDYTI EUROPĄ”
Maskva (Dena/Reuteris). Dėl debatų že

muosiuose rūmuose prasižiojo ir komunistų 
partijos organas „Pravda”. Jos nuomone, 
britų ministerio pirmininko siūlymai dėl Va
karų Europos sąjungos „galima suvesti į 
du žodžius-suskaldyti Europą.”

SOVIETAI ŠVENTAI VYKDO SAVO 
PASIŽADĖJIMUS

Frankfurtas (Dena). Kaip žinoma, Vokie
tijoje, amerikiečių zonoje, lankosi sovietų 
žurnalistai. „Denos” atstovas pasikalbėjime 
su „Izvestijų” atstovu 
ir vokiečių belaisvių 
klausimą. „Izvestijų” 
pareiškė: kad vokiečių
vietų Sąjungoje neperiodiškai arba ir visai 
nerašo, tai priklauso nuo pačių belaisvių 
palinkimo susirašinėti. Kad sovietų vyriau
sybė būtų neleidusi siuntinėti belaisviams 
tarptautinio ^ir Šveicarijos raudonųjų kry
žių pakietėlių, jam nežinoma. Dėl tokių 
priemonių jis negalįs duoti jokių paaiškini
mų. Be to, užsienio reikalų ministeris yra 
pažadėjęs, kad karo belaisviai dar šiemet 
bus pasiųsti namo. „Ar jūs galėtumėt nu-

rodyti atsitikimą, kur Sovietų Sąjunga būtų 
sulaužiusi savo pasižadėjimą?” paklausė. Po
lianovas.

VĖL SOVIETŲ KAREIVIAI PERŠOVĖ 
AMERIKIETĮ

Berlynas (Dena). Kaip praneša amerikie
čių spaudos .įstaiga, anksti rytą amerikiečių 
zonoje, Berlyne, sovietų kareivis peršovė per 
pečius JAV vyr. leitenantą Fredą Scheune- 
manną.

Vyr. Leitenantas Scheųnemannas paaiškino, 
kad sustodamas Covryo gatvėje, Kreuz- 
berge, išgirdo garsų triukšmą, buvo švie
čiama kišenine elektros lempute, ir jis pa
matė prie viėnų namų įėjimo durų stovintį 
sovietų kareivį. Pastarasis, nustojęs šviesti 
kišenine lempute, paleido į jį tris šūvius ir 
peršovė per pečius. Sovietų kareivis yra 
suimtas. Tardymas tuo reikalū vedamas.

UŽ TAI NUŽUDOMA „RYTŲ DEMO
KRATIJOJE”

Londonas (Dena/Reuteris). „Daily Tele
graph”- diplomatinis korespondentas prane
ša, kad Lenkijoje 59 m. amžiaus popierio 
fabrikantas Zbigniewas Rozmanitas buvo 
nuteistas mirti. Kartu su kitais 10 lenkų 
prekybininkų jis buvo suimtas ir kaltina
mas tuo, kad praeitais metais finansiškai 
rėmė Mikolaičiko ūkininkų partijoj rinki
minę kampaniją.

Budapeštas (Dena/Reuteris). Čia 
rašytas tarp Vengrijos ir Rumunijos
giškumo ir savitarpio pagalbos paktas.

pasi-
drau-

Viena (Dena/Reuteris). Austrija Vokietijos 
kontrolinėje taryboje reikalauja, kad jai ba
tų išduotas nuteistas Paperas ir Schirachas.

Arabų daliniai ižengė i Palestina,
izalė (Dena/Reuteris). Palestinos vy- SLAVŲ „LAISVINIMAS” HITLERĮ

tarp kita ko iškėlė 
Sovietų Sąjungoje 
atstovas Polianovas 
karo belaisviai So-

Jeruzalė (Dena/Reuteris). Palestinos vy
riausybė Trans jordani jos vyriausybei pa
reiškė protestą dėl 700 gerai ginkluotų ir 
uniformuotų arabų, kurie iš Transjordanijos 
įsiveržė į Palestiną.

Arabai yra aprūpinti sunkvežimiais ir 
lengvomis, patrankomis. Savo štabą, sėkmin
gai apėję britų pasienio sargybas, jie yra 
įsteigę Tubojo, 16 km į šiaurės rytus nuo 
arabų atsparos punkto Nabluse. Tai yra 
didžiausias arabų dalinys, kuris po nutarimo 
Palestiną padalyti įsibrovė į šį kraštą.

ŽYDAI PRAŠO 30 MILIJONŲ DOLERIŲ
Chicago (Dena/Reuteris). Jewish Agency 

politinio skyriaus vedėja Oolda Mayersonė 
paskelbė į Amerikos žydus atsišaukimą, 
kuriuo prašoma surinkti 25 — 30 milijonų 
dolerių ir paaukoti Palestinos reikalams.

!IO
PAVYZDŽIU

Atėnai (Dena). „Graikų laisvasis radijas” ' 
pranešė, „kad pirmasis Makedonijos slavų 
laisvės fronto tautinis kongresas” įvyko 
sausio 13 d. „išlaisvintoje” Graikijos da
lyje. Jame dalyvavo iš maždaug 200 vieto
vių 500 atstovų.

AMERIKIEČIŲ ZONOS DP GAUS 
NAUJUS ASMENS PAŽYMĖJIMUS

Frankfurtas (Dena). Amerikiečių zonoje 
visiems stovyklose esantiems DP bus iš
duoti nauji asmens pažymėjimai, kuriuose 
bus piršto atspaudas ir fotografija. Tų 
pažymėjimų nuorašai bus laikomi stovyklų 
raštinėse.

New Yorkas (Dena/INS). Žymiai padidė
jus gimimams, tariama, kad 1950 m. JAV 
bus 150 milijonų gyventojų.

1
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I. EUROPOS SMUSIMAS
Iškilusios laisvos Europos vadovai kaskart 

dažniau pabrėžia reikalą visoms Europos 
valstybėms sudaryti sąjungą. Ši tendencija 
išryškėjo paskelbus Marshallio planą, ta
čiau ir be jo bendri pavojai ir vargai spyrė 
toliau Jžiūrinčius asmenis kelti Europos 
vienybės klausimą.

Pavojus Europai gresia ne tik iš anapus 
geležinės uždangos. Antrasis karas tiek nu
niokojo visas, be išimties, Europos tautas ir 
valstybes, kad pirmąsyk istorijoje politiniai 
pasaulio centrai atsidūrė anapus Europos. 
Nuo pat didžiųjų atradimų gadynės (XV— 
XVI a) Europa buvo pasaulio viešpats. Dar 
visai neseniai viskas, kas buvo pasauly 
reikšmingesnio, koncentravosi mūsų mažy
čiame žemyne, o likusios pasaulio dalys bu
vo Europoj kolonijos, pusiau kolonijos ar 
bent politinės ir ūkinės ekspansijos objektais. 
Vad. Europos valstybių koncertas visus po
litinius klausimus galėjo spręsti sav<? nuo
žiūra, bendru susitarimu, ar savitarpio ka
ru. Mes vis mokyklose mokėmės vad. „vi
suotinės” istorijos, kuri faktiškai ribojosi 
Europos istorija. Tas, kas vyko kituose že
mynuose, europiečiams nedalyvaujant, buvo 
iš esmės mažareikšmis dalykas, nevertas, 
kad būtų mūsų planetos istorijoje plačiau 
minimas. Reikia pripažinti, kad šitokiam 
istorijos visuotinumo supratimui anais lai
kais buvo ir visai rimto pagrindo. ;

’ šiandien vaizdas iš pagrindų pasikeitė: 
Europos valstybės, net tos, kurios laikomos ' 
didžiosiomis, gavo perleisti pirmenybę pa
saulinėms galybėms, esančioms anapus Eu
ropos: JAV ir SSSR, kurios dabar varžosi 
dėl pirmavimo. Jų pirmoji, kad ir europie
čių išeivių sukurta, yra kitame žemyne, an
troji gi, savo santvarkos ir viešpataujančios 
ideologijos dėka nebepriklauso Europos tau
tų kultūrinei bendruomenei. Tarp tų dviejų 
galiūnų vakariniame Eurazijos žemyno pu
siasalyje, kur neseniai dar buvo galingoji 
Europa, išliko eilė, palyginti, smulkių ir 
silpnų valstybių. Vienos jų sau pateko Sov. 
S-gos žinion, faktiškai netekdamos savo ne
priklausomybės ir, aplinkybių verčiamos, 
ilgainiui turės nueuropėti, b kitos, išlikusios 
laisvos, glaudžiasi prie JAV, nes nebesitikti 
pačios savo laisvę apsaugoti.

Aišku, šitokiu momentu Europos susivie
nijimas pradeda rūpėti visiems tiems, ku
rie dar tiki mūsų žemyno ateitį. Laisvų 
Europos valstybių sąjunga, drauge su savo 
kolonijomis, užimanti milžinišką plotą su 
daugybe gyventojų, turtų, o, kas svarbiau
sia, kultūrinių vertybių, galėtų sudaryti 
rimtų faktorių nustatant ateities gyvenimo 
gaires karo ar taikos metu.

Europos vienybės problema
menė. Tautos ir valstybės, kurios turi 
krikščioniškosios vakarų kultūros tradicijas, 
priklauso Europai, kurios jų neturi arba 
yra jų atsisakiusios, tuo pačiu nustoja savo 
europiškumo, nors ir gulėtų į vakarus nuo 
Uralo. Jei dabartinė politinė padėtis nu
sistovėtų ilgam laikui, tai rytinė Europos 
siena taptų nebe Uralas, bet Lūbecko 
Triesto linija. Šitokia raida įstumtų į rytie
tišką barbariją J rytus nuo šios linijos gu
linčius kraštus, jų tarpe ir Lietuvą. Tas, 
aišku, neatsitiks per metus ar per dvejus, 
bet, jei esama padėtis truktų dešimtmečius, 
o juo labiau šimtmečius, raida būtų neiš
vengiama.

Taigi, Europa yra ne materialinė, bet dva
sinė sąvoka. Ji neegzistuoja mūsų išorėje 
bet glūdi mumyse, europiečiuose, kaip tam 
tikra kultūros forma, o išorėn pasireiškia 
kultūrinės kūrybos paminklais. Si kultūros 
forma dar neseniai buvo laikoma amžina, 
dar neseniai europiečiai tikėjo (o gal dar 
kai kurie atsilikėliai ir tebetiki) amžinąja 
kultūros pažanga. Tikėta, jog, pagaliau 
praeities varžtus numetąs žmogus — o kal
bant apie žmogų visad pirmiausia turėta 
galvoje baltąjį europietį — galės kurtis 
kaskart geresnį gyvenimą, kad ši diena yra 
gersnė už vakarykštę, o rytojus bus geres
nis už šią dieną ir tt. iki begalybės. Iš 
šitų sapnų europiečius prižadino pirmasis 
karas. Tuoj po jo suskambėjo perspėję 
žodžiai apie Vakarų žlugimą. Šiuos Speng- 
lerio pranašavimus daugumas europiečių 
dar sutiko skeptiškai1, ar riet pašaipiai. Gal 
ir iki šiol dugelio mūsų pasąmonėje vaide
nasi begalinės pažangos šmėkla, o vis dėlto 
Europos žlugimas pasidarė beveik įvykusiu 
faktu, gi kiek dar nepasidarė, kasdien gali 
pasidaryti. Čia gerokai kaltas ir tas tikėji
mas pažanga, kuris vertė žmones, jų tarpe 
ir valstybės vyrus, vaikytis kaskart įman
tresnių naujovių, visai užmirštant pirmiau
sia saugoti tai, kas turėta, o šiuo momentu 
au žymia dalimi nebeturima.

Nuo tų laikų daugelis politikų, karo vadų, 
rašytojų ir mąstytojų bandė kurti Europos 
vienybę geruoju ar piktuoju. Politikai arba 
karo vadai stengėsi apie vieną kurią ga
lingą valstybę suburti likusiąsias. Tas, 
aišku, kėlė kitų valstybių bei tautų nepa
sitikėjimą ir pasipriešinimą. Prieš Napo
leoną ar Hitlerį kovojo kone visos tautos, 
nes jų kuriamoji Europa reiškė visų tautų 
pavergimą vienai: Napoleono laikais — 
prancūzams, Hitlerio — vokiečiams. Angli
ja iš tradicijos buvo priešinga Europos su
vienijimui, nes tik ■ išlaikydami Europos 
valstybių tarpe jėgų pusiausvyrą, britai 
jautėsi saugūs savo salose ir galėjo ramiai 
atsidėti savo' imperijos reikalams. Jei šian
dien Churchillis ir kiti anglų vadai kalba 
apie Europos vienybės reikalą, matome, kad 
laikai pasikeitė: britų saloms pavojus gre
sia nebe iš vieningos, stipros, bet 
dytos Europos, kuri gali lengvai 
europinės agresijos auka.

Kitas galimas būdas Europą
priešingas Napoleono bei Hitlerio metodui, 
tai susitarimas laisva valia, paremtas tautų 
lygybės dėsniu. Pirmojo tarpukario metu 
šito siekė Paneuropos sąjunga, pasirinkusi 
savo tikslu Europos valstybių federaciją. 
Šios sąjungos steigėjas, ideologas ir pir
mininkas buvo grafas Coudenhove-Kalgeris, 
iki šiol dar tebedirbąs tam tikslui. Sąjun
gos centro buveinė buvo Vienoje. Daug žy-

iš suskal- 
tapti už-

suvienyti,

II. EUROPOS SĄVOKA
Mums reikia įsisąmoninti, kad Europa 

nėra vien geografinė sąvoka. Ji neturi tų 
ypatybių, kurios, pvz., iš Afrikos ar Ame
rikos daro atskirus žemynus, būtent, natū- 
profesorių nustatyta kažkur į rytus nuo 
ralių sienų. Jos riba su Azija, geografijos 
Uralo, neturi jokios praktinės reikšmės: ji 
yra grynai dirbtinė ir gali būti lengvai stu
miama į rytus ar į vakarus. Geografiškai 
Europa yra ir pasiliks tik Eurazijos vaka
rinis pusiasalis. Atskira pasaulio dalis Europa 
yra tik, kaip kultūrinė ir politinė bendruo- I ropos vienybę.

III. BANDYMAI VIENYTI EUROPĄ
Europos vienybės pajautimas yra senas 

dalykas. Greit po tautų kraustymosi, tik 
Europos kultūrai gimstant, ji pasijuto vie
ninga, kaip vakarų krikščionija, o drauge 
skirtinga nuo kitų, gretimai egzistavusių, 
dažnai kultūroje toliau pažengusių panašių 
kultūrinių bendruomenių, pvz., Islamo. Kul
tūrinės bendruomenės pagrindus tada ir vė
liau buvo bendra religija. Europos, arba Va
karų, kultūrinę bendruomenę sudarė kata
likiškosios tautos. Ilgainiui vienoda san
tvarka, venodi papročiai įsivyravo visoje 
vakarų krikščionijoje.

Krikščioniškoji vakarų arba Europos 
bendruomenė pradžioje turėjo ir savo poli
tinę organizaciją — Šventąją Romos Im
periją ir savo visų pripažintus vadovus — 
popiežių ir imperatorių. Jų savitarpio kova 
dėl pirmenybės baigėsi Sv. Imperijos, kaip 
politinės jėgos, žlugimu ir Europos susi
skaldymu į visiškai suverenias valstybes. 
Vėliau reformacija suskaldė ir religinę Eu-

„Franko nuvertinimas reiškia Rusijos lai
mėjimą prieš vakarus” — rašė pirmadienį 
Londono dešiniųjų populiarusis laikraštis 
„Daily Mail”. „Frankas tapo dolerio be
laisviu” — aiškino tą pačią dieną Prancū
zijos seimo posėdyje komunistų frakcijos 
vadas J. Duclos. „Franko nuvertinimas reiš
kia Prancūzijos parsidavimą Amerikos ka
pitalizmui” — tuojau jam pritarė Maskvos 
spauda. Kas gi teisus?

BBC komentatorius L. Frazeris konsta
tuoja, jog esą tragiška, kad nepraslinkus nė 
savaitei po Bevino šaukimosi sudaryti Va
karų Europos uniją, Prancūzija griebėsi sa
varankiškų žygių, kurie britam^, nepatinka, 
ir kurie, kaip tvirtino „Daily Herald” skil
tyse buv. iždo kancleris H. Daltopas, veda 
visos Europos valiutas į anarchiją. Iš kitos 
pusės Prancūzijos ministeris pirmininkas 
Schumanas,-kalbėdamas pirmadienį seime, 
paaiškino, kad vyriausybė siekia: stabili
zuoti ūkį, sulaikyti infliaciją, išspręsti algų 
ir kainų žirklių problemą, padidinti pro
dukciją ir paskatinti eksportą. Žodžiu, tie 
tikslai neatrodo tokie baisūs. Atvirkščiai, 
jie galėtų prisidėti prie Vakarų Europos su
stiprinimo, kas, žinoma, negali patikti So
vietų Sąjungai. Ir net britų iždo kancleris 
Sir Staffordas Crippsas tiems siekimams pri
tarė, bet jam nepatinka prancūzų pasirinkti 
metodai.

Blumo eksperimentui, kainų sumažinimui, 
nepasisekus, kainos toliau kilo, pragyveni
mas brango ir franko reali vertė vis labiau 
smuko. Kainos pasiekė tokį aukštį, jog net 
amerikiečių turistams, atvykusiems į Pran-

mių politikų, pvz., ilgametis Prancūzijos 
užs. reik, ministeris Aristide Briand rėmė 
Coudenhovę, tačiau nacionalsocializmo įsi
galėjimas pasuko istoriją kita kryptim, ir 
Prancūzija kuriam laikui pasidarė neaktuali.

Coudenhove, konstatuodamas keturių su- 
pernacionalinių blokų susikūrimą — kurių 
kiekvienas didesnis ir galingesnis už pa
vienes Europos valstybes — tik pastarųjų 
vienybėje įžiūrėjo jų politinio ekonominio 
ir kultūrinio išsilaikymo galimybę. Tie 4 
blokai tai Sovietų S-ga, Panainerika, Britų 
Imperija ir Rytų Azijos blokas, šiandien 
nebeegzistuojąs. Europos politinė vienybė 
sudarytų penktą, lygiavertį ir pakankamai 
militariškai pajėgų bloką, ekonominė vie
nybė garantuotų europiečio gamintojo ap
saugą nuo užjūrio konkurencijos. Pąneuro- 
pos sąjunga turėjo savo skyrių ir Kaune, 
kurio pirmininku buvo a. a. prof. Romeris.

IV. EUROPOS VIENYBĘ TRUKDĄ 
VEIKSNIAI

Europos vienybės, tuo pat metu 
universalinės vienybės idėja, kuri 
tarpukario metu sukūrė Tautų Są-

Greta 
kilo ir 
pirmojo 
jungą, šiandien gi Jungtines Tautas. Tautų 
Sąjungos įsteigimas žmonių galvosenoje 
nuaktualino Europos vienybės reikalą. 
Atrodė, kad neverta rūpintis dalies vienybe^ 
kai jau pasiekta viseto vienybė. Kad ir kaip 
būtų, šiandien, atrodo, pradedama įsitikinti,

Ikad kontinentinė vienybė universalinei vie
nybei neprieštarautų, atvirkščiai, sudarytų 
svarbią tarpinę grandį tarp tautinės valsty
bės ir siekiamos pasaulinės valstybės. An
tra vertus, pasaulinė vienybė Europos vie
nybės neatstotų, nes kiekviena pasaulio da
lis, kiekviena kultūrinė bendruomenė turi 
savo specifinių reikalų, kuriuos tinkamai 
tvarkyti galėtų tik ji pati.

Svarbiausia kliūtis Europos vienybei — 
tai visose tautose gyva ir politinį gyvenimą 
veikianti Europos tautų savitarpio, kovų ir 
neapykantos tradicija. Ji daugelio šimtme
čių sukurta ir vienu plunksnos pabraukimu 
jos nepanaikinsi, visų ginčų, ypačiai dėl 
sienų, visoms šalims priimtinu būdų neiš
spręsi. Tačiau, antra vertus, bendras pavo
jus ir bendras vargas gal privers laisvąsias 
valstybes rimčiau panagrinėti vienybės, kaip 
priemonės aplamai išlikti, klausimą. Kad 
geras sugyvenimas tarp tautų nėra neįma
nomas, mums rodo Šveicarijos pavyzdys, 
kur „amžini priešai”, vokiečiai ir prancū
zai1, o, be to, dar italai, broliškoje meilėje 
gyvena jau daugelį metų. Anapus geležinės 
uždangos jau Stalino įsakymu steigiamas Eu
ropos valstybių blokas, argi jis be Stalino 
įsakymo negali įsisteigti? ’

Mums ir kitoms mažoms tautoms, kurios 
visad labiausjpi nukenčia didesniems besi
pešant, 
resnės 
išnykus

Europos valstybių sąjunga būtų ge- 
ir saugesnės ateities garantuotojas 
geležinei, uždangai. Al. Flateris.

Franką vėl nuvertinus
cūziją ir išsikeitus dolerius į frankus, kai
nos atrodė per aukštos, kas, žinoma, nega
lėjo neatsiliepti į turizmą. Kainos ir eks
portui pasirodė per aukštos. Buvo aišku, 
kad vadinamasis Valstybės „dirigizmas”, 
ūkio kontroliavimas, neatnešė laukiamų re
zultatų. Dabartinė vyriausybė todėl nutarė 
pasekti Italijos pavyzdžiu ir grįžti prie ūki
nės laisvės. Ji nutarė oficialiąją franko ver
tę numušti maždaug 80% ir, jei tam pritars 
seimas, leisti laisvai (ne nustatyta kaina) 
pardavinėti auksą ir svetimas valiutas. To
kiu būdu tikimasi Prancūzijoje gyvenančius 
asmenis (prancūzų piliečius ir svetimšalius) 
paskatinti atsigabenti savo iki šiol užsieny
je laikomą auksą ir svetimas valiutas. (Skai
čiuojama, kad prancūzai užsieniuose turi ke
letą milijardų dolerių). Kita vertus, laukia
ma, kad kafhos liks tos pačios, nes leidimas 
laisvai pirkti auksą sumažins prekių parei
kalavimą, ir tuo būdu Prancūzijos gaminiai 
bus daugiau prieinami užsieniui, kuris už 
juos mokės 80% mažiau. Tikimasi, kad il
gainiui laisvos rinkos aukso kainos susily
gins su oficialia kaina. Britai ir tarptauti
nis valiutų fondas bijo, kad iki to laiko 
Prancūzija pasidarys tarptautinės valiutų ir 
aukso spekuliacijos centru, į kurį veršis ki
tų kraštų nedidelės aukso ir svetimų valiu
tų atsargos. Kad tam užkirtus kelią, pran
cūzai leido laisvai pirkti1 ir parduoti tik 
JAV dolerius ir Portugalijos eskudas. Ta
čiau praktiškai vargu ar galima bus įgy
vendinti, kad, sakysim, Paryžiuje, svaras 
nebūtų laisvai pardavinėjamas ir keičiamas 
į dolerius, ką negalima padaryti Londone,

ir tai žemiau už paritetą, kas galėtų pri
vesti prie Daltono bijomos anarchijos. K 
prancūzų partijų, be komunistų, prieš nau
jus potvarkius pasisako ir dalis socialistų 
su Leonu Blumu priešakyje. Blumas bijo, 
kad nauda, kurią turėtų atnešti grįžimas prie 
laisvos valiutų rinkos, gali pasirodyti labai 
iliuzingas. .K

Italijos toks pat eksperimentas iki šiol 
atnešė gana gerų rezultatų. Reikia tikėtis, 
kad tokių pat rezultatų duos ir Prancūzi
jos bandymas. Kartu tai įrodo, kad atski
ri kraštai, nors ir kalbama apie vienybės 
reikalingumą, eina savais keliais, kurie daž
nai nesiderina su kitų kraštų interesais. 
„Yorkshir Post” visai teisingai neseniai pa
stebėjo, kad Prancūzijos valiutinis eksperi
mentas įrodo, kad į Vakarų Europos uniją 
numatyti kraštai ūkiniu atžvilgiu stovi ne
vienodoje aukštumoje ir kad tai sudarys di
džiausią kliūtį tos idėjos įgyvendinimui.

(vm)

KOMUNISTAI PRIE NACIONALISTŲ 
SOSTINES

Nankinas (Dena). Kiniečių gynybos mi
nisterijos informatorius patvirtino, kad 
maždaug 25 km į šiaurę ir šiaurės rytus 
nuo Nankino vyksta smarkūs mūšiai.

Washingtonas (Dena). Prezidentas Tnt- 
manas Amerikos senatui pranešė, kad ge
nerolo Eisenhowerio vieton, kada vasario 
mėn. pastarasis pasitrauks iš savo pareigų, 
jis paskyrė vyriausio štabo viršininką gene
rolą Omarą N. Bradley.
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Taigi, reikia susikoncentruoti į laiką nuo 
pusės aštuonių iki aštuonių be dešimt. Vis
kas ką galime sužinoti, priklauso nuo Ka
rolio Trasko ir nuo jos pačios liudijimo.

—Kur ji sakosi buvusi? — paklausė Mei
sonas.

— Ji sakosi buvusi kitoj smuklėj ir pa
ėmusi kokteilį, tačiau niekas neprisimena ją 
ten matęs. Bent iki šiol niekas.

— Jeigu, — apmaudingai tarė Perris 
Meisonas, — rastų ką nors, kas prisimintų 
ją ten buvus, ji turėtų labai tvirtą alibi.

Paulius Dreikas linktelėjo, ir kurį laiką 
buvo tylu.

— Jei ji negalėtų įrodyti, tai ir būtų 
plyšys jos alibi. Kad galima būtų kaip nors 
prisikabinti prie Karolio .Trasko. Sakot, jis 
lošikas?

— Taip.
— Nėra nusikaltęs? ---------
— Peržiūrėsime. Žinia, jis turėjo mažes

nių bylų. 1
— Gerai, ištirk visą jo gyvenimą nuo pat 

įvaikystės dienų. Jei įmanoma, ką nors su
žinok. Jei ne, iškhisk kokią nors smulkme
ną, kuri sudarytų nemalonų įspūdį prisieku
siesiems.

— Jau dirbu ta prame.
— O sekliai iešo Vylerio ir Doko?

— Taip.
— Beje, — ramiai užklausė Perris Mei

sonas, — kur yra tie diu paukšteliai?
Paulius Dreikas pasižiūrėjo į Perrį Mei- 

soną vaikiškai nekaltomis akimis.
— Reikėjo išaiškinti labai svarbų reikalą 

Floridoj, tad įsodinau juos į lėktuvą ir pa
siunčiau ten.

— Ar kas nors žino apie tai? — paklau
sė Perris Meisonas.

— Ne. Tai slaptas reikalas, ir jie nusi
pirko bilietus ne savo vardu.

Perris Meisonas pritariančiai linktelėjo.
— Gerai padaryta, Pauliau.
Jis truputį pabarbeno pirštų galais į 

stalą ir staiga paklausė: — Kur galima su
rasti Telmmą Benton?

— Ji apsistojusi prieplaukos gatvėje.
— Savo tikru vardu?
— Taip.
— Ar sekate ją?
— Taip.
— Ką ji veikia?
— Daugiausia kalbasi su draugais. Tris 

kartu ji buvo policijos štabe, du kart pro
kuratūroje.

— Tardymui?
— Nežinia, ar tai buvo pagal telefoninį 

užsakymą, ar pati susigalvojo nuvykti. Tik 

vieną kartą ji buvo specialiai atgabenta. 
Kitus kartus ji atvyko pati.

— Kaip jos ranka? — paklausė Meisę- 
nas.

— Nežinau. Gražiai aprišta. Suradau 
daktarą, kuris ją perrišo. Jis vadinasi Pi
lypas ' Mortonas. Jo kabinetas Medicinos 
rūmuose. Jis buvęs pakviestas į Milpaso 
plentą ir prisimena, kad ranka buvusi gana 
smarkiai apmaitota.

— Apmaitota? — paklausė Perris Mei
sonas.

— Taip, taip jis išsireiškė.
— Ar ji dar apsirišusi?
— Taip.
Staiga Perris Meisonas pačiupo telefoną.
— Della, paskambink į Prieplaukos Na

mus. Pakviesk Telmą Benton prie telefono. 
Pasakyk, kad „Kronika” kalba ir jos leidė
jas nori su ja pasikalbėti. Kai atsilieps, per
junk į mano kabinetą.

Jis pakabino ragelį.
Dreikas nemirksėdamas žiūrėjo į jį ir pa

mažu tarė: — Jūs čiuožiate labai plonu 
ledu, Perri. >

Perris Meisonas niūriai linktelėjo.
— To ir norėjau.
— O kaip su ta linija? Ar vis dar deši

nėj pusėj čiuoži?
Advokatas nervingai patraukė pečiais, lyg 

pats norėdamas atsikratyti nemalonios min
ties.

— Tikiuos.
Telefonas suskambėjo.

‘ Perris Meisonas pagavo ragelį ir pradė
jo pakeltu ir greitu balsu: — Vietinis leidė
jas.

Iš ragelio pasigardo metaliniai garsai, po 
to Perris Meisonas vėl tęsė tuo pačiu 
aukštu ir greitu balsu: — Miss Benton, 
atrodo, kad ta Ferbso žmogžudystės byla 

yra labai dramatiška. Jus žinot ją nuo pat 
pradžios. Ar vedėt dienoraštį?

Vėl pasigardo metaliniai garsai ir lengva 
šypsena nušvietė Perrio Meisono veidą.

— Ar būtumėt suinteresuota gauti dešimt 
tūkstančių dolerių už teisę jį atspausdinti... 
būtumėt? ... Ar vedėt dienoraštį iki šios 
dienos? ... Niekam nesakykit apie tą pa
siūlymą. Vienas mūsų reporterių aplankys 
jus, kai jis mums bus reikalingas. Tikslaus 
honoraro dabar pasakyti negaliu. Reikės 
pasitarti su vyriausiu leidėju. Jis norės 
pats pežiūrėti dienorštį, tačiau aš rekomen
duosiu, kad jis būtų nupirktas už minėtą 
kainą, žinoma, su išimtina teise mums vie
niems. Viskas. Su.

Meisonas nusviedė ragelį atgal.
— Nepamiršk, kad ji bandys ištirti, kas 

skambino, ar ne? — paklausė detektyvas.
— Ne. Svarbiausia, kad ji iš karto nesu

sigriebė. Dabar jau pakliuvo ant meškerės.
— Manai, kad veda dienoraštį?
— Nežinau.
— Ar nesakė, kad veda?
Perris Meisonas nusijuokė.
— Aišku, gyrėsi vedanti, bet tai nieko 

nereiškia. Už tokią sumą, kokią aš pasiū
liau ji dabar sukombinuos tokį dienoraštį. 
Mergina gali gerokai parašyti už dešimt 
tūkstančių dolerių.

— Ko norit tuo pasiekti? — stebėjosi 
Dreikas.

— Tai tik triukas. Dabar patyrinėkime 
tuos rankraščių pavyzdžius. Ar turit juos su 
savim?

— Neturiu ponios Forbsienės rankraščio. 
Paulos Kartraitienės pavyzdys pavyko 
gauti. Telmos Benton ir Elžbietos Uolker, 
Kartraito šeimininkės, pavyzdžiai taip pat 
pas mane.

— Ar ištyrėt juos? — pamažu teiravosi 
Perris Meisonas, — ar palyginot su tuo 
rašteliu, kurį paliko pabėgdama nuo Forbso 
Paula Kartraitienė?

— Ne, prokuroras paėmė tą raštelį. Tu
riu tik foto kopiją telegramos, kuri buvo 
pasiųsta iš Midviko. Braižai nesutampa.

— Kurie braižai nesutampa?
— Nė vienas, nė antras.

' — Ar ta telegrama parašyta moters 
ranka?

Dreikas linktelėjo, peržiūrėjo papkę ir 
ištiesė telegrafinę telegramos kopiją.

Meisonas paėmė ir rūpestingai ją apžiū
rėjo.

— Ar telegrafistas prisimena ką nors 
apie ją?

— Jis tik tiek prisimena, kad moteriškė 
padavė jam tą telegramą per langelį kartu 
su tikslia pinigų suma, kuri buvo reika
linga persiuntimui. Ji labai skubėjusi. Tele
grafistas prisimena, kad ji ištekėjusi. Jam 
dar tebeskaičiuojant žodžius jis priminęs 
jai, kad sumą reikia patikrinti; ji per petį 
atsakusi, esanti visai tikra, kad užteks ir 
išėjusi.

Ar jis atpažintų dabar ją pamatęs?
— Abejoju. Tai menkos inteligencijos 

žmogutis ir, atrodo, nekreipė dėmesio į ją. 
Ji buvo plačiais bryliais skrybėle. Tik tiek 
prisimena telegrafistas. Galva buvusi po 
plačiais bryliais ir jis negalėjęs įžiūrėti jos 
veido, kai ji padavė jam telegramą per lan
gelį. Po to jis ėmęs skaičiuoti žodžius, o ji 
išėjusi lauk.

Meisonas tebenagrinėjo telegramos kopi
ją. Tada pažvelgė į Dreiką.

— Dreikai, kaip laikraščiai sužinojo vi
sas paslaptis?

— Kokias paslaptis? (B. d.)
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Sutryptame kely“ pasižvalgiusJ. Cicėnas

V
„...mes šakos (siūbuoto vy

nuogyno”
Kitąmet sueis 10 metų, kai mūsų Tėvynė 

be galo ir be atodūsio brenda per kraujo ir 
kančios klanus. Vargas užėjo iš vakarų, kai 
laisvoji Mažosios Lietuvos dalelytė sukniu
bo po nacionalsocializmo smurtu, tųjų pat, 
1939, metų rugsėjo 1 d. karan buvo įveltas 
Vilniaus kraštas. 1940-uosius metus tūkstan
čiai lietuvių sutiko nebe namie, vieni jų 
mirčiai pasmerktųjų eisena traukė j nacio
nalsocializmo, o antrieji — Į komunizmo 
koncentracijos stovyklas. Brolių kančia ana
pus geležinės uždangos vyksta toliau kas 
kartas naujomi^>aniekinimo ir sunaikinimo 
formomis. O /šiapus? Šiapus, rudojo tota- 
lizmo bestiją įveikus, mes, tremtiniai, kaip 
benamiai klajokliai, rankiojame nukankintų
jų brolių pelenus ir seikėjame patį didįjį 
vargą vargusių sopulį.

Su šituo jausmu sutikome ir Juozo Ylu- 
vio eilėraščių rinkinį „Sutryptame kely”. 
Pats autorius pastebi:

„Žmogus praėjo' kalėjimus, buvo varinė
jamas tarp fronto barikadų, slėpėsi Varšu
vos griuvėsių artumoje, žygiavo per gele
žinę sieną į brolių tremtį. Giliausi jo išgy
venimai buvo kazete, kur praleido dvejus 
metus. Šiame kelyje kalbėti jis negalėjo, 
tylėti buvo persunku. Draugaj jam sakė: 
rašyk, ir jis pradėjo. Literatūrai tarnauti 
nesirengė, klasinių formų nesimokė. Rašė 
sau ir draugams, rašė, kaip mokėjo. Nūnai, 
po dviejų metų, jis prisimena tuos draugus.
Vieni jų išėjo į amžiną laisvę, kiti nelais
vę pakeitė tremtimi ir nauja vergija. Buvo 
dar draugų, kurie nėjo tuo pačiu keliu; jie 
iš laisvės tiesė į nelaisvę savo rankas — 
guodžiančias ir remiančias. Pirmiesiems 
pagerbti, antriesiems prisiminti, tretiesiems 
padėkoti leidžiama ši knyga”.

Ak, kodėl „rankraščio teisėmis”?
J. Yluvio kaceto poezijos teišėjo 300 egz., 

atseit, vadinamosiomis „rankraščio teisė
mis”. Gaila. Kaceto poezija, kalbėkime at
virai, nėra ir negali būti menas menui, tai 
greičiau rudojo ir raudonojo totalizmo lai
kotarpio kultūros lygiui ir padėčiai pažin
ti ir pagilinti. Kacetuose Tėvynės laisvei 
suatnašauta auka ir iškentėta kančia nebė
ra’ atskirų lietuvių dlykas, tai visos Lietu
vos, vargstančios, bet iš kovos lauko nepa
sitraukiančios, auka ir kančia; tai įnašas į 
visos žmonijos triūsą ir pastangas, kad, pa
gilau, 4 elementariosios laisvės iš šūkių pa
virstų į kūną ir gyventų tarpe mūsų mums 
ir ateisimoms kartoms į ramybę ir į šlovę.

Laikas didžiausias žaizdas apgydo, ir daž
nai pamirštama tai, kas neprivalu pamiršti’. 
Suprantame kacetininką A. Kantvilą, kai jis 
rašo:

„Aš nekeikiu tų laikų, daug skausmo ir 
pažeminimo patyriau, tačiau dar daugiau iš
mokau. Išmokau suprasti skausmą, išmokau 
iškęsti jį, taip pat ir atleisti. Aš nekeikiu 
ir tų žmonių. Pagaliau, kam gi" piktą ne
šiotis ilgai širdyje, geriau jau atleisti ir ne- 
kankintis savęs kerštu”.

Jis skausme lydytas, ir į viską jau žvel
gia viršžmogiška, atlaidžia akimi. Vienetai 
nuo pretenzijų į šiokią ar tokią satisfikaci- 
ją už iškentėtą kančią gali! atsisakyti. Bet 
tauta nieku būdu. Juo labiau, kad tame pat 
specialiai KZ skirtame „Žiburių” Nr. regi
me įspėjimą:

„Kančia dar nebaigta — vaitoja 
broliai toliausiam K a c e t e” 
Tai pirma neatlaidumo priežastis. Prieš 

besiruošiant seikėti „tolimiausių Kacetų”, 
reikia žinoti iki smulkmenų jo brolio — 
rudojo totalizmo koncentracijų stovyklų 
veiksnius ir paveiksimus. Tai dėl paties lai
ko ir datbo pasiskirstymo ateičiai. Antra — 
lyg rudojo totalizmo nukankintųjų ir kan
kintųjų atminimo įžeidimui vakarykščių bu
delių giminės jau provokuojančiai ruošiasi 
juos rehabilituoti. Ne vien dėl įdomumo, 
bet ir dėl atsargumo turime žinoti, kad jau 
1946 m. spalį JAV vyriausybei buvo įteik
tas memorialas „teisingam Vokietijos atsta
tymui”, pasirašytas 175 vokiečių profesorių, 
dirbančių Amerikoje. Pernai Schuster ir 
Berstrasser (vokiečiai) išleido knygą „Ger
many — A Shorty Story”. Ši knyga dauge
lyje Amerikos mokyklų naudojama kaip va
dovėlis Vokietijos istorijai pažinti. Minimoj 
knygoj .Hitlerio laikotarpis bandoma išbal
tinti, teigiama, kad nacionalsocializmas tik
rajai vokiečių sielai buvo svetimas dalykas.

O ką gi sakoJaktai?
Pats didysis nacių nusikalstamumui pa

minklas yra Auschwitzo koncentracijos sto
vykla. Pernai Krokuvoje buvo teisiama 40 
tos stovyklos vedėjų ir prižiūrėtojų (iš viso 

jų buvo net keletas tūkstančių). Kieno tai 
siela?

Frau Mandel — rafinuota sudeginimui 
skiriamų aukų parinkėja, be kita ko, pati 
asmeniškai vadovauja 450 kūdikių transpor
to sunaikinimui (pamėgta specialybė: lazda 
į kaktą, kol smegenys ištrykšta!). Kokios 
tautos saugotoja ir vaikučių auklėtoja sto
vykloje jaunas kalines merginas nuogai iš
rengia ir tiria, ar tiks Wehrmachto ir NSD 
AP viešiesiems namams?

Stovykloje nuolat rūko 46 krematoriumo 
krosnys, sudeginusios apie 4 milijonus žmo
nių, jų tarpe ir 110 lietuvių. Gal tą darbą 
smerkė vokiečiai daktarai ir levitai?

Dr. Kremer asmeniškai stebi gyvų degi
namų kentėjimą ir bando fenolio įšvirkšti- 
nimus;

Dr. Muench, betęsdamas bakteriologinius 
tyrimus, įsako virti, iš jo nurodytų kalinių 
žmogienos specialų bulijoną (ak, kaliniai, 
radę išvirtos mėsos gabaliukus ir nieko ne
nujausdami, suvalgo ir laukia naujo „radi
nio”);

Prof. Brandt, iš Reicho mokslų akademi
jos gavęs užsakymą paruošti 160 griaučių, 
pats parenka atatinkamus kalinius ir vado
vauja „drbui”;

Prof. Brandto kolegos tuo pat metu tiria 
dirbtinį žmogaus išprotinimą, nuodingų kul
kų veikimą ir kitas biologinio tautų ir ra
sių išnaikinimo priemones.

Senas savivaldybių tarnautojas E. Brenn-

„Atžalynas“ dviejų
Daug žmonių dviejų metų laikotarpyje 

yra kalbėję ir rašę apie „Atžalyno” darbą. 
Savo pastabomis, straipsniais ir recenzijo
mis jie vaizduodavo įspūdžius ir nuotaikas, 
kurias sukeldavo spektakliai, viena kita ste
bėta repeticija, rečiau pasikalbėjimai su re
žisieriais ar pačiais vaidintojais. Tai žiū
rovo — stebėtojo iš toliau sprendimai, jo 
kritiški ir objektyvūs žodžiai sceninio me
no raidos ir veikalų interpretacijos nagrinė
jime. Bet tų objektyviųjų stebėtojų' teigimų 
akiratis pasibaigdavo kulisų linija ir likda
vo toli nuo principų ir nuotaikų, sąlygų ir 
troškimų, kurių įtakoje vystėsi ir brendo 
tobulėjimas ir darbas sceniniam mene.

Ir todėl čia, kuklios sukakties proga no
rėtųsi pakalbėti (nors baisiai nedrąsu), kaip 
pačiam atžalyniečiui atrodo šis darbas iš 
arti, su prošvaistėmis ir rūpesčiais, laimė
jimais ir nepasisekimais. Žinoma, šio raši
nio tikslas, nėra kokių nors meninių laimė
jimų iškėlimas ir konstatavimas, bet tik su
pažindinimas su tam tikrais veiksniais, prin
cipais ir uždaviniais, kurių šviesoje buvo 
bandyta siekti, kurių linkme orentuojantis 
norėta išdrįsti ir įrodyti, kad ir benamėse, 
nevilties dienose galima ši tą pasiekti, pa
daryti ir išmokti, kad ir didžiausių nelai
mių akivaizdoje galima surasti kūrybos ir 
giedros kibirkštėlę, kuri įprasmina klajū
nes dienas ir trumpina kelią namo.

1946 sausio 29 dieną K. Binkio pjesė 
„Atžalynas” išvydus Hanau sceną, davė 
užuomazgą vaidntojų sambūriui, kuris pa
vadintas „Atžalynu”. Dviejų metų laiko
tarpyje pastatyta šeši veikalai ir rengiama
si, septintam, sukaktuviniam K. Binkio pro
logo ir šešių paveikslų dramai „Generalinė 
Repeticija”. Buvo duota per penkiasdešimt 
spektaklių įvairiose lietuvių stovyklose: Ha
nau, Seligenstadte, Wurzburge, Scheinfelde, 
Schweinfurte, Kasselyje, Dillingene, MUn- 
chene, Schwab. Gmunde ir kt.

Pats įsikūrimas buvo greičiausia reakci
jos išdava prieš nedarančią pažangos ir at
gyvenusią savo laikotarpį tik garsiai rek
lamuojamą, taip vadinamą, tautinių ansamb
lių veiklą ir jų savotišką ir per siaurą me
no supratimą. Radosi žmonių, kurie nepa
sitenkino veik kiekvienoj stovykloj šokamu 
„Lenciūgėliu” etc. Kurių tikslas, žinoma, 
išimtinis buvo patikti Unrros direktoriui, 
pagelbėti apsileidusio komiteto autoritetui, 
gauti oficialaus pareigūno, dažniausiai nie
ko bendro, neturnčio ir nenusimanančio me
niniuose uždaviniuose, susižavėjimo įrašą 
svečių knygon ir, tuo didžiuotis... Todėl 
panorėta padaryti mažutė revoliucija, pa
rengti žiūrovui meninį netikėtumą, nuolatos 
augantį, šventiško susikaupimo, darbo ir 
ieškojimų rezultatą. Jaunų žmonių vaizduo
tėje gimė teatras, kuriame kiekvienas spek
taklis būtų kančios ir darbo šventė, kiekvie
nas pastatymas naujų užsimojimų ir naujai 
išspręstų sceninių uždavinių demonstravi
mas. j

Toms svajonėms įgyvendinti reikėjo žmo
nių, tam tikro kolektyvinio branduolio, ku
ris jungtų visus vaidintojus, gyvintų sle

giančio netikrumo nuotaikas ir palaikytų tą 
brangųjį kiekvienam kolektyvui teatrinį en
tuziazmą ir šiltą darbo nuotaiką.

O jų buvo pakankamai! Labai atsidavusių 
tam darbui, niekada nenusimenančių ir jaut
rių kolektyvinio drbo santykiuose. S. Gašlū
nas, J. Kelečius, A. Minelga — vardai, tie
sa, visuomenei maža težinomi, bet kurie ant 
savo pečių išnešė dviejų metų „Atžalyno” 
veiklos, ne tik ūkinį, bet ir vaidybinį dar
bą. Juk kas nors turi žinoti, ką daryti jef 
sprogs prožektoriaus lempa, jei pritrūks len
tų ar kartono dekoracijoms. Kas nors turi 
pasirūpinti, kad būtų savo lėšomis įsigyta 
patalpa repeticijoms, išremontuota ir pa
rengta darbui. Aš gerai prisimenu „Atža
lyno” kūrimosi dienas, kai trūko visko, pra
dedant vinimis ir plaktukais ir baigiant dra
bužiais, medžiagomis, lentomis ir net repe
ticijoms patalpa. Viską reikėjo suorgani
zuoti, gauti, nes iš turimų už spektaklius 
lėšų, vos įstengdavo atlyginti dailininkui ir 
režisieriui. Ape paskirų vaidintojų atlygini
mus nebuvo kalbos.

Vaidintojai buvo lyg tos skruzdės, kurios 
visą laiką neša, tempia, rūpinasi, sielojasi, 
aiškiai žinodamos, kad už tai niekas neat
lygins ir neužmokės, o kartais ir nesupras.

Hanau stovykloje gyvenimas nelengvas. 
Čia sunku visiems meno kolektyvams, o 
ypač tiems, kurie nešoka ir nedainuoja, va
dinasi nereprezentuoja prieš kitataučius, o 
pasitenkina kuklesne, bet šiltesne vien sa
vąja lietuviška auditorija. Todėl ir „Atža
lynui”, kaip vienam tokių dažnai teko pa
čiam savo tarpe pergyventi didelių sunkumų 
ir reikėjo nepaparsto pasiryžimo ir meilės 
teatrui, kad be pagalbos iš šalies būtų įveik
tos gyvenimo pastatytos kliūtys, sugriovu
sios ne vieną tremties metų meno kolekty
vą. Čia, toje kovoje ir gimė vieningas, stip
rus ir sąmoningas vaidintojų sutarimas gi
nant savo pamėgtojo meno principus ir ide
alus, kurių giedroje atrandamas kūrybinis 
užsimiršimas, džiaugsmas ir nerimas, kan
čia ir vaizduojamo gyvenimo esmė, logiška 
ir praspiinga. Ir jei anksčiau paminėjau tris 
vardus, kaip branduolį, kuris judina ir jun
gia sambūrio mašiną, tai čia reikėtų iškel
ti dar eilę žmonių savo jaunatvišku neramu
mu, kultūra ir sugebėjimais įnešusių daug 
giedros ir labai prisidėjusių prie „Atžaly
no” tikslų ir uždavinių siekimų. Toje pras
mingoje kovoje, troškimuose nuskaidrinti, 
palengvinti savo tautiečiams nedalios var
gus, „Atžalyno” žmonėse radosi gili drau
gystė, šeimyniška šiluma, kurios paskui la
bai pasigesdavo kai kurie vaidintojai, iš- 
klydę ieškoti naujų akiračių.

Iš žiūrovo pusės „Atžalynas” visada juto 
malonų dėmesį, kuris padėdavo vaidinto
jams lengviau pajusti šventišką nuotaiką ir 
įgauti jėgų, žodžiu — sušilti scenoje. Už 
tai jam (žiūrovui) priklauso padėka ir pa
garba. Šiaip, žiūrovas yra pastabus (kas ži
noma nėra blogybė), nors retkarčiais pa
miršta, kad repeticijos ir dekoracijų darbai 
buvo daromi naktimis paaukojant poilsio va
landas, kad daugelio dalykų neįstengta su

scheidt atvyksta į Sachsenhauseno stovyklą 
ištirti, kurie batai tinkamesni kariams ir ku
riame fronte; jis tuo tikslu pasiima 1000 ka
linių, apauna, juos įvairiais batais, užkrau
na ant nugaros 50 kg. smėlio maišus ir lie
pia bėgte bėgti palei geležinkelio pylimą; 
„bėgimą” nutraukia po 14 valandų, kai 75°/o 
kalinių jau kritę iš nuovargio ir nuo smū
gių-

Ten pat dr. Baumkotter ant gyvų kalinių 
pilsto degantį fosforą ir tiria žmogaus kū
no atsparumą. Ten pat užnuodytos dėlės ir 
utėlės ir t.t. ir t.t. Kieno, kurios tautos tai 
siela?

Nacionalsocializmo koncentracijos sto
vyklose ir kalėjimuose atsidūrė 29.500 lie
tuvių. Flossenburgan pateko 2.500 lietuvių, 
o gyvų teišėjo 20. Iki šiol jau žinoma, kad 
iš ahų 29.500 tikrai žuvo 6.225 lietuviai.

Jų mirtis šaukiasi gyvųjų 

budrumo \
Iki šiol iš kacetininkų literatūros teturime 

atskirais spaudiniais B. Gaidžiūno atsimini
mus „Pakeliui į mirtį” ir J. Yluvio „Su
tryptame kely. Greit pasirodys J. Grigolai- 
čio „Nacių pragare”. Skaitėme perijodinėje 
spaudoje H. Blazo, V. Pikturnos, H. Žeme
lio ir dar poros atsiminimų fragmentus. Iki 
šiol ypač pasigendama mūsų kacetininkų li
teratūros svetimomis kalbomis. Pravartu 
Vakarų opinijai parodyti ir mūsų kančia 
rudojo totalizmo koncentracijos stovyklose

ar bent kančios nuotrupą. Pravartu kitiems 
parodyti, privalu ir patiems žinoti. Turime 
vesti dvi kartotekas:

vienoje sužymėti mūsų kankinius, o ant
rojoje — budelius: Gestapo pareigūnus, jų 
agentus, teisėjus, tardytojus, kacetų admi
nistracijos vadovus ir prižiūrėtojus ir t.t. 
Atsistačiusi Lietuva, reikia tikėtis, nebetu
rės bendrų sienų su Vokietija, bet prekybi
nius ir kt. ryšius palaikys. Pirmojo pasauli
nio karo metu buvęs okupantų cenzorius, 
kaip žinome, po metų kitų sugrįžo kaip 
Reicho akredituotas pasiuntinys Lietuvai. Iš 
anksto turime apsidrausti, kad rudojo tota
lizmo budeliai, kaip ir raudonojo totalizmo 
pasanidos, šiuo ar kitu būdu nebeįžengtų J 
mūsų laisvę atgausiančią Tėvynę.

Šiuo ruožtu didelį darbą dirba antinaci- 
nės rezistencijos buv. politinių kalinių są
jungos martirologijos ir dokumentacijos 
skyrius, vadovaujamas nepaprastai kruopš
taus kacetininko Rimašausko. Bet jis vie
nas šio darbo netesės, čia reikalinga visų 
tremtinių talką.

Kacetiniame „Žiburių” Nr. matėme ir 
skaitėme A. Kantvilo piešinius ir tekstą: 
„Prof. Jurgutis mušamas, nešiojant rastaga- 
lius”. „Profesorius, turbūt, prisimeni tą bai
sią dieną — mūsų „krikšto” dieną”. Lie
tuvoj tada buvo sekmadienis. Mes irgi ži
nojom tai, ir buvo, dar skaudžiau”.' Arba, 
va: „Butkus plakamas, Valentą laukia eilės: 
„O, kad mes galėtume pasakyti visiems,

metų laikotarpyje
organizuoti tik todėl, kad stovyklos komite
tas nepaliko nė vieno laisvo žmogaus ir net 
patį administratorių paskyrė armijos dar
bovietėm Na, suprantama, tai nuoga ir ne
maloni realybė, tad ir nesinori ja drumsti 
šventiškos nuotaikos... Kartais pasitaiky
davo ir linksmų anekdotiškų dalykėlių. Štai 
kartą, kai repertuaran buvo įtraukta A. Oeh- 
ri pjesė „Šeštame Aukšte”, kaip savotiškai 
lengva, žaisminga ir tinkanti, kad ir mažes
nio pasirengimo vaidintojams, vienas žur
nalistas įrodinėjo ją esant per sunkią „At
žalynui” ir čia pat siūlė „lengvesnius” Ib
seno ir Šekspyro veikalus ... Arba viena 
pjesė, kurią nepamenu kuris Vienos teatras 
statė savo 200 metų darbo sukakties proga, 
ir kuri iš viso buvo stipriausias ir labiau
siai išbaigtas „Atžalyno” pastatymas, labai 
šiltai sutiktas kitose lietuvių stovyklose, sa
vo gimtinėje, Hanau stovykloje, kai kurių 
žmonių buvo niekinama kaip nemorali, o 
k’hrtą net reikalauta atšaukti spektaklį, kaip 
netinkantį tam tikram laikotarpiui. Ir kas 
keisčiausia, kad kitoje stovykloje to paties 
luomo ir pasaulėžiūros atstovai tikrai nuo
širdžiai džiaugei ir statė ją pavyzdžiu mū
sų tremties teatrų repertuarams.

Repertuare vyrauja lietuvių dramaturgai. 
Iš septynių statytų veikalų tik du verstiniai. 
Fr. Schillerio „Turandot, Kinijos princesė” 
ir A. Gehri „Šeštame Aukšte”. Atžalyne dir
bo net keturi režisieriai: Vyt. Valiukas, A. 
Škėma, S. Pilka ir J. Blekaitis. Kiekvienas 
jų atnešdavo naują darbo atmosferą, naujus 
iki tol dar nežinomus scenos meno akira
čius, savo specifinį metodą meniškam per
sonažo charakterio kūrimui ir sceninių už
davinių sprendimui. Jei Vyt. Valiukas ėjo 
kiek realistiniu keliu, ieškodamas spektakly
je vieningos visumos, tai J. Blekaitis — ly
rikas, teisybės ieško kiekvienoj, kad ir ma
žiausioj, bet pateisintoj mizanscenoj, išryš
kina, kad ir mažiausią personažą, verčia pa
justi nuotaiką, kuri padeda surasti reikiamą 
stovį. S. Pilka režisuodamas tragikomišką 
pasaką davė pajusti klasikos didybę ir daug 
dirbo dėl spektaklio ritmo, dinamiškumo, 
pateisinto , taškuoto judėjimo ir žaismin
gumo. A. Škėma stilizuodamas, truputį su- 
groteskindamas su nemaža komizmo doza 
bandė vaizduoti Lietuvos kaimą, o savo 
stiprioj psichologinėj pjesėj privertė vai
dintojus išryškinti charakterius ir paban
dyti pajusti tikrąjį išgyvenimą.

Kad ir labai skirtingas kiekvieno režisie
riaus darbo metodas, priėjimas prie stato
mo veikalo dvasids, bet buvo ir daug bend
rų -dalykų principų, kurie įgalino vaidinto
jus į scenos darbą pažiūrėti rimtai, atsisa
kyti daugelio pigių manierų, suformuoti 
skonį, kiekvienoj mizanscenoj, kiekvienam 
judesy ieškoti teisybės, pateisinimo, ką su
radus su dideliu atsakomybės jausmu per
kelti per rampą — į žiūrovo širdį ir protą.

„Atžalyno” dekoratorius dail. K. Jezers- 
kas apipavidalindamas visus pastatymus 
įdėjo daug darbo ir pliekė didelių laimė
jimų. Išsiauginęs eilę gabių pagelbininkų jis 
sugebėjo sukurti įspūdingų scenovaizdžių, 

visiems, kurie muša, kaip baisu yra būti an
ka, mušamu žmogum, kurį muša... kaip.... 
Nieko taip nemuša nei vieno gyvulio”.

Iš šitų dviejų pavyzdžių matyti, kad i» 
A. Kantvilas mums gali duoti nepaprastai 
svarbių pastabų. Gali visi bent šį tą paša, 
kyti, vis nauja, šiurpu ir pamokoma.

J. Yluvis viename savo eilėraščių sako: 
Aš rankoj nieko neturėjau 
Ir nieko nenešiojau su savimi 
Turtingas buvo mano lobis. 
Turtingos dienos patirtim.

Tik vieno aš kasdien norėjau, 
Tik vieną sapnavau nakty: 
Žinoti — ne! mylėti — ne! — 
Plutelę rast lovy.

Mes, kuriuos likimas jau apsaugojo nuo 
rudojo totalizmo koncentracijos stovyklų^ 
tautiečių kankinių kūryboje ieškom ne praš
matnaus rimo ar ritmo, bet žmogiškos tie, 
sos ir dar kartą tiesos, ieškom pavyzdžių to 
dvasios atsparumo, kuris leido nugalėti ic 
moralinę ir fizinę rudosios diktatūroj pre- 
siją.

Ačiū prof. Stasiui Ylai (knygos viršelyje 
paminėtą Nr 21257 sutikrinę „Žiburiuos”—* 
Stutthofo KZ kalinių sąraše — matome^, 
kad Juozas Yluvis tėra slapyvardis) už „Su
tryptame kely”, bet trokštame ir daugiau at
siminimų. Tas mūsų troškimas tebūnie su
jungtas su ko nuoširdžiausiais linkėjimais 
(Profesorius šįmet sausio 5 d. suėjo 40 me
tų amžiaus) dirbti Lietuvai, kaip iki šiol, si 
sėkmė ir prasme, bet su mažesne asmenine 
kančia, atseit be kelio, kurs rudojo tota
lizmo metu ėjo .per koncentracijos stovyk
lą, o iš naujo raudonajam totalizmuii įsiver
žus į Lietuvą — dar tebesitiesia tremtyje.

kurie savo apšvietimu, tapybine visuma, 
kompozicija ir skoniu verti didelio teatro. 
Mėgstąs reljefą ir didelį dėmesį kreipiąs l 
apšvietimą jis išgauna įdomių šešėlių ir 
prasmingų šviesos plėmų, kurie vykusiai 
sulaužo ir paįvairina scenos erdvę ir su
kuria reikiamą atmosferą. Labai gerai jau
čia kostiumą, nors ši sritis pokarinėse są
lygose sunkiai sprendžiama, šalia dail. 
Andriušio, K. Jezerskas — geriausias de
koratorius tremtyje, pirmąjį pralenkiąs pro- 
duktingumu ir naujais vakarų kultūros įta
koje brendusiais dekoratyvinių!' uždavinių 
sprendimais.

Dabar dviejų metų sukakčiai statoma K. 
Binkio prologo ir šešių veiksmų drama 
„Generalinė Repeticij a”, kurią 
režisuoja J. Blekaitis, o dekoruoja K. Je
zerskas. Ši drama pirmą kartą žengia l 
sceną. Šis didžiojo, amžino atminimo dra
maturgo veikalas pasirodys kaip tik „Atža
lyne”, kuris augo ir kilo po negęstančia K. 
Binkio dramaturgijos žvaigžde, šioje dra
moje autorius pranašiškai, prieš keletą me
tų pramatė dabartinį pabėgėlio, karo aukos, 
likimą kaimyninių Valstybių konllikto rė
muose. Veikalo idėja labai humaniška ir 
stipriai išreikšta originalia literatūrine for
ma. Režisierius J. Blekaitis originaliai ir 
bene stipriausiai pasireiškęs „Vaidylos” 
teatre A. de Musset komedijos „Marijano* 
Kaprizai” pastatyme, o tremties visuome
nei pažįstamas iš pasisekusio „Aitvaro” tea
tre jo režisuoto A. Rūko „Bubulis ir Dun
dulis” yra vienas tų amžinosios atminties 
A. Jakševičiaus studijos absolventų, kurie 
visą laiką svajojo ir siekė sukurti naują lie
tuvišką, lyriniai romantinį teatrą, už kurio 
idealus kovojo didysis dramaturgas ir teat
ro žinovas B. Sruoga. Kaip, kuriam stiliu
je, kuria linkme orientuosis režisierius in
terpretuodamas šią dramą, parodys netoli
ma ateitis, nes premjera numatoma vasario 
1 dieną.

Ir baigiant negalima nepaminėti dar vie
no žmogaus — S. Gasiūno, formaliai einan
čio „Atžalyno” administratoriaus pareigas, 
bet praktiškai su dideliu sąžiningumu ir at
sidėjimu nešančio sunkiausius teatro reika
lus. K. Veselka

Scholar
Tokiu pavadinimu Heidelberge yra lei

džiamas anglų ir vokiečių kalbomis studen
tų žurnalas, skiriamas Vokietijos universi
tetuose studijuojantiems užsienio studentams 
ir vokiečių akademinei visuomenei supažin
dinti su tų kraštų kultūra ir gyvenimu. Žur
nale bendradarbaiuja daugumoje Baltijos 
kraštų akademikai, ypač lietuviai. Žurnalas 
leidžiamas ir redaguojamas A. Zemribo- 
Zubro.

šias mūsų akademinės jaunuomenės pas
tangas tenka labai palankiai vertinti ir lin-. 
keti ateity su nemažėjančia energija dirbti 
didžiai vertingą mūsų krašto kultūros pro
pagavimo darbą, > (—e—I
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iš Amerikos lietuvių spaudos:

Jie neužmiršo tremtinių
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ (AKIMIRKSNIU KRONIKA) ♦ ♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i

Tenka pripažinti, kad dalis tremtinių nu
vykusių į Ameriką nepamiršo savo brolių ir 
sesių DP stovyklose ir, kiek jiems galimy
bės leidžia, stengiasi padėti. Ypač tas jau
tėsi prieš Kalėdas. Tremtinių Draugija Či
kagoje paskelbė atsišaukimus Amerikos lie
tuvių spaudoje, kad ji sutinkanti padėti vi
siems tiems Amerikos lietuviams, kurie no
rės išsiųsti tremtiniams siuntinių. Mat, pa
sitaiko, kad vienas kitas Amerikos lietuvis 
norėjo išsiųsti Kalėdų švenčių proga siun
tinį tremtiniui, bet neturi kam, nes Vakarų

švieta”, kuri retkarčiais suruošia pramogė
les ir iš gautų pajamų pasiunčia tremti
niams siuntinėlių. Dažniausiai pačios na
rės suneša maisto ■ produktų, sudaro siunti
nėlius ir pasiunčia tremtiniams. Šiai drau
gijai vadovauja M. Zolpienė.

Spdrto žurnalistas K. Cenkeliūnas „Nau
jienų” viename numeryje straipsnyje „Iš 
lietuvių krepšininkų Vokietijoje veiklos”, 
išvardinęs tremtinių krepšininkų pasiektus 
laimėjimus, darbo ir gyvenimo sąlygas pra
šo Amerikos lietuvių, kad jie nepamirštų

lietuvių sportininkų Europoje ir siųstų klu
bams ar pavieniems sportininkams siunti
nėlius su maistu. Klubų adresus jis nurodė 
laikraštyje, o, reikalui esant, pavienių spor
tininkų adresas sutiko suteikti.

Čikagoje net yra susidaręs specialus ko
mitetas, kuris renka aukas lietuvių tremti
nių menininkų šelpimui. Prieš Kalėdas ko
mitetas buvo išleidęs kalėdines atvirutes ir 
jas išsiuntinėjęs Amerikos lietuviams. Iš 
gauto pelno _ komitetui susidaro galimybių 
sušelpti tremtinius menininkus, (vj).

Kultūra kuriama ar išmokstama?
Kultūros problema primena burtininko mokinio legenda. Ji yra pavojinga 

meisteriams, dar labiau mokiniams, ypač blogiems mokiniams.
Tuščia yra laukti kokios nors naudos iš Vakaru kultūros, ją skiepijant nepa

ruoštiems žmonėms. Taip gautas gaminys bus karikatūra.
Kodėl turėtume palikti vis pamėgdžiojimo stadijoje; kodėl, užuot neapgalvo

tai sekę Vakarus, nesiimtumėm kurti savos, lietuviškos kultūros?
Kultūros problema yra žmogaus asmenybės problema. Žmogumi kiekviena kul

tūra ir prasideda, žmogus gali būti vertinamas pagal naudą, kurią iš jo galima 
ištraukti. Technika pakelia jo darbo vertę. Inžinieriaus darbas vertingesnis, negu 
kalvio ar žemdirbio. Ta prasme, kultūrėjimas reikštų praktiškų žmogaus sugebėji-

Europoje neturi nei giminių, nei pažįstamų. 
O tuo reikalu padėjo Tremtinių Draugija 
Čikagoje, kuri turi buvusių politinių kali
nių sąrašus ar kitų tautiečių reikalingų pa
ramos. Tokiu būdu atvykęs į Tremtinių Są
jungą Amerikos lietuvis galėjo iš sąrašų 
pasirinkti tremtinį, kuriam galėjo pasiųsti 
siuntinį.

Kiti tremtiniai savo iniciatyva per BALE 
skyrių ruošė įvairias pramogas. Jau kelius 
kartus tremtiniai vaidino Čikagoje V. Si
maičio parašytą veikaliuką „Tremties Ke
liu”. Režisavo režisorė E. Petrokaitė. Vai
dino: A. Katelienė, J. Linkuvienė, S. Simai
tis, I. Simaitytė, J. Savaitis, A. Katelytė, I. 
Jodeikaitė, D. Siošytė, P. Baltis ir P. Sa
li ūkas.

Nors apie veikaliuką Amerikos lietuvių 
spaudoje ypatingai gerai nebuvo atsiliepta, 
bet salėje visgi matėsi daug ašarojančių 
žmonių. Po vaidinimų kalbas sakė Br. Bud- 
ginas, kuris prašė Amerikos lietuvių visais 
galimais būdais remti vargstančus tremti
nius. Adv. R. Skipitis taip pat dalyvavo 
programoje. Kiekvieno vaidinimo metu 
Amerikos lietuviai suaukoja iki 400 dole
rių, kurie yra skiriami tremtinių šelpimui. 
Šių vaidinimų organizatoriais būna:. Br. 
Budginas, Baltis ir J. Navaitis, o patarimais 
(visuomet padeda J. Daudžvardienė.
, Čikagoje veikia moterų draugija • „Ap-

„Nepriklausomai Lietuvai" persiorganizavus
Kai tik Lietuva buvo bolševikų okupuo

ta, Kanadoje tuoj pasirodė rotatorinis žur
nalas „Nepriklausoma Lietuva”. Jį pradėjo 
leisti Kanados Lietuvių Taryba. Prie žurna
lo redagavimo prisidėjo sąmoningesni Mon- 
trealio lietuviai. Taip pat ir materialiai žur
nalas vietos lietuvių buvo remiamas, nes iš 
prenumerątų jis galėjo sunkiai verstis. Prie 
redagavimo darbo paskutiniuoju metu dirbo 
J. Yla, o jam išvykus į JAV, pareigas pe
rėmė mokytoja M. Arlauskaitė. Žurnalas 
buvo spausdinamas Kuprevičių namuose, o 
visą technikinį darbą per eilę metų atliki
nėjo L. Gudas. Visi šio laikraščio darbuo
tojai dirbo be jokio atlyginimo, o kartais 
net pridėdami savo lėšų.

Per septynius metus buvo išleista 66 nu-, 
meriai, bet dažniausiai, po 2 numerius kiek
viename sąsiuvinyje.

Bet štai ir laikraščio gyvenime įvyksta 
pasikeitimų. Jau 1946 m. pradeda į Kanadą 
plaukti tremtinių laiškai iš Vakarų Euro
pos. Vieni teiraujasi Kanados Lietuvių Ta
ryboje savo giminių, kiti prašo affidavitų, 
treti teiraujasi dėl įsikūrimo galimybių. Vi
si tokie laiškai buvo perduodami „Nepri
klausomai Lietuvai” arba persiunčiami Lie

tuvos Konsului Toronte. Tokiu būdu „Ne
priklausoma Lietuva” užmezga ryšius su 
tremtiniais, o tremtiniai prisiunčia laikraš
čiui įvairių straipsnių. Nuo to laiko laik
raštis pasidarė turiningesni ir įdomesnis.

Dabar „Nepriklausoma Lietuva” baigė 
savo rotatorinį kelią. Pereitais metais gruo
džio mėn. 20 d. pasirodė pirmasis spaustu
vėje spausdintos „Nepriklausomos Lietuvos” 
numeris. Dabar laikraštį redaguoja redak
cinis kolektyvas. d

Laikraščiui persiorganizuoti taip pat pa
dėjo į Kanados miškus atvykę lietuviai vy
rai. Pereitų metų spalių mėnesį, kai kun. S. 
Kulbis lankė lietuvius vyrus Long Lac sto
vykloje, tai vyrai tuoj sudėjo 50 dolerių ir 
prašė kun. Kulbį perduoti „Nepriklausomai 
Lietuvai”. Ir vėliau iš kitos stovyklos laik
raščio reikalams atplaukė 150 dolerių auka. 
Tuos pinigus suaukojo Wicks Lumber Co 
bendrovėje dirbantieji lietuviai miškų dar
bininkai.

Tenka „Nepriklausomai Lietuvai” palin
kėti našaus darbo ir ištvermės snukiuose 
uždaviniuose, (vj)

E. Devenienės žygio Europon balansas
E. Devenienė išbuvo Europoje 4 mėn. ir 

ft sav., arba 126 dienas. Aplankė Švediją, 
Prancūziją ir visas tris Vak. Vokietijos oku
pacines zonas.

■ Amerikiečių įstaigose, konsulatuose, libe- 
Iralų, protestantų ir katalikų misijose lan
kėsi ir kalbėjo 78 kartus.

Tremtinių stovyklų susirinkimuose, ku- 
tluose susirinkdavo nuo 2000 iki kelių šim
tų žmonių, padarė 45 viešuosius pranešimus 
Ir atsakinėjo į daugybę paklausimų įvai
riausiais reikalais.

Tartasi su įvairiomis delegacijomis ir 
posėdžiauta visokiose organizacijose 41 kar
ią. Kalbėtasi su tremtiniais jų giminių JAV 
prašoma ir jų pačių iniciatyva 1500 kartų.

Pasiųsta įvairioms įstaigoms ir asmenims 
74 telegramos. Parašyta į JAV 280 laiškų 
ir Vokietijos įstaigoms, organizacijoms ir 
asmenims 356 laiškai.

Iš svarbesnių apsilankymų minėtina da
lyvavimas 11-je konferencijoje, politiniame 
lietuvių centre, Amerikiečių Vyriausiame 
Kariuomenės Stabe, JAV Konsulatuose 
MUnchene, Stuttgarte, Frankfurte/Main ir 
Hamburge. Nuolat buvo palaikomi ryšiai su 
IRRC, Church World Service ir Catholic 
Welfare misijomis Europoje, L.T.B. Vyriau
siuoju Tremtinių Komitetu. Liet. Raud. KįV- 
žiaus Vyr. Valdyba ir Balio įgaliotiniais.

Kelionės išlaidoms padengti gauta iš:
1. Amerikos Lietuvių Tarybos—710.00 dol.
2. Susivien. Liet. Amerikoje — 100.00 ,,
3. Lietuvių Komit. prie IRRC— 100.00 „
4. Liet. Protest. S-gos JAV — 100.00 „
5. Liet. Taut, parap. Scrantone— 50.00 „
6. Kun. M, Valatkos 50.00 „
7. Sandaros Prez. P. Pivariūno—100.00 „
8. Liet. Socialdemok. S-gos — 25.00 „
9. J. Griniaus iš Philadelphios— 25.00 „

10. J. Oavėnės iš Chicago — 10.00 „
11. Mrs. Kriks iš Betlehem — 10.00 „
12. Mrs. Tumavičienės iš Bostono 10.00 „
13. Warterbury Sandaros kuojjos 25.00 „

Vistf 1.315.00 dol.

E. Devenienės išleista:
1. Dvi kelionės į Washingtoną— 32.00 dol.
2. Pasiruošimas, agentūros, pa

žymėjimai, mokesčiai — 50.00 „
3. Bilietas laivo III kl. Svedijon 185.00 „
4. Išlaidos laive — 100.00
5. Vizos ir tranzitinės vizos — 45.00 „
6. Uniforma — 60.00 „
7. Pragyv. ir kelionės Švedijoj— 85.00 „
8. Kelionės nėr Daniją Vokiet.— 60.00 „
9. Kelionė iš Frankfurto Pary

žiun ir atgal — 48.00 „
10. Pragyven. Paryžiuj“ 12 d. — 55.00 „ 
JI. Bilietai amerik. trauk, kartu su .

sekretorium — Vokietijoje — 120.00 „
12, Automobiliai ir benzinas ' — 84.00 „
13. Pragyven. Vok. per 13 mėn. 132.00 „

■ 14. Pašto, telef. ir telegr. išl.— 78.00 „
,15. Raštinės išlaidos — 18.00 „
16. Neišvengiamos vaišės — 27.00 „
17. Neišvengiamos aukos — 94.00 „

. -18. Patarnavimai — < 15.00 „
-19. Kelionė atgal per Atlantą lėk

tuvu — ' 395.00 „
Viso 1.593.00 dol.

■ Dar Sandaros 100 kuopa ir p. Grybienė 
iš Čikagos pavėluotai prisiuntė 35 dolerius 
ir jie buvo sunaudoti Lietuvių Komiteto prie 
IRRC įmokėti už atvykstančius emigrantus. 
Išlaidų skirtumą 278 dolerius žada padengti 
Amerikos Lietuvių Taryba.

E. Devenienė Europoje tyrinėjo Ameri- 
’ kiečių įstaigose kaip palengvinti sunkią 

tremtinių būklę, suteikti jiems žmoniškų tei
sių, rūpinosi emigraciniais reikalais tiek vi

siems tremtiniams, tiek pavieniams asme
nims, rinko gausią tremtinių gyvenimo me
džiagą ir aiškinosi bendrinę visų lietuvių 
būklę. Ji giliai įsitikinusi, kad jos visos as
meninės pastangos, nemiegotos naktys ir 
nuovargis ėjo visų lietuvių labui. E. Devie- 
nienė dėkoja visiems, parėmusiems jos ke
lionę lėšomis, patarimais, įvairiais darbais 
ir lengvinusiems visas jo pastangas. Ji dė
kinga taip pat visoms amerikiečių ir lietu
vių įstaigoms bei atskiriems pareigūnams, 
prisidėjusiems prie jos kelionės geresnio 
pasisekimo. Šiuo metu tremtinių reikalais 
daromi žygiai JAV ir Kanados įstaigose.

R. K.

KONFERENCIJA DP MAITINIMO 
REIKALAIS

Frankfurtas (Dena). DP maitinimo reika
las bizonos pietuose buvo svarbiausias klau
simas įvykusioj dviejų dienų konferencijoj 
tarp amerikiečių karinės valdžios, IRO at
stovų ir vokiečių bizonos maitinimo rninis- 
terių.

Konferencijoje labiausiai buvo pageidau
jama, kad išvietintųjų maitinimo reikaluose 
glaudžiai beindradarbiąutų vokiečių įstaigos.

Memmingene prasidėjo IRO
— Memmingeno lietuvių stovykloje jau 

prasidėjo IRO skryningas, arba taip vadi
namoji „registracija”. Pirmieji skryninguo- 
tis išėjo latviai su estais, o I. 28 pradėjo 
eiti ir lietuviai. Skryningo metu DP turi už
pildyti anketas su visais jiems patiektais 
klausimais.

— Vasario 2 d. bus pradėti išdavinėti 
stovyklos gyventojams nauji asmeiįs liudiji
mai su fotografijomis vietoje dabaijunių DP 
kortelių.

— Neseniai išrinktas naujas LTB apylin
kės komitetas pareigomis taip pasiskirstė: 
J. Kondrotas — pirmininkas, A. Diržys — 
vice-pirmininkas ir sekretorius, Z. Jankaus
kas — Švietimo vadovas, Krakauskas —soc. 
reikalų vedėjas ir K. Dobkevičius — iždi
ninkas.

— Persitvarkė ir Liet, inžinierių dr-jos 
valdyba, kurią dabar sudaro inžinieriai: 
Mikaila, Vaitiekūnas ir Stukas.

— Komp. J. Zdanavičiaus ir skautų-čių 
organizacijos pastangomis suorganizuotas 
stovyklos mišrus choras, kuris ruošia prog
ramą Lietuvos Nepr. šventės minėjimui.

— Yra žinių, kad vietos vokiečiai daro 
žygius, kad Memmingeno DP stovykla būtų 
iškelta į kitąf- vietovę. Vokiečiaį savo pra
šymą motyvuoja tuo, kad dabartinės stovyk
los patalpos (kareivinės) esančios reikalin
gos jų pačių reikalams. Tačiau konkrečių 
rezultatų šiuo reikalu nėra.

— Maisto davinys DP stovyklų gyvento
jams kas kart vis bloginamas. Šiuo metu jis 
yra maždaug du kartu blogesnis kaip pran
cūzų zono'je.

— Sausio 24 d. čia koncertavo su dideliu
pasisekimu lietuviai solistai iš Kempteno 
stovyklos. K. P.

skryningas „registracija"
mechanikai ir tekstilei. Į vienos lenkės 
klausimą, ar bus galima po sutarties ter
mino grįžti į savo kraštą, jis atsakė, kad 
ateitis atrodo paini ir sudrumsta, tad jam 
esą sunku atsakyti. Dėl išvykimo galimu
mų iš Anglijos į JAV ar Kanadą jis nu
rodė, kad tai nėra įmanoma, antra vertus, 
niekas nuvykusių į Angliją nenorės kitur 
ir išvykti. Vedusių, — pareiškė jis, tuo 
tarpu nebus imama, nes trūksta šeimoms 
butų, bet netrukus ir vedusių verbavimas 
bus vykdomas.

— Kuro klausimas nėra sunkus, nes 
gyvename tarp miškų. Varjms tiems, ku
riems į kambarį lyja. Retai tetaisoma. 
Tvirtinama, nesą stogams dengti tolio.

— Stovykloje gyvena net trys redak
toriai „Liet. Žodžio“, „Saulutės“ ir „Skau
tų Aido“. Šiuo atveju ši stovyklą skiriasi 
nuo kitų, bet ji skiriasi ir tuo, kad neturi 
savo biulelenio, nei žinių.

— Liet, gimnazija šioj stovykloj įžengė 
J savo antrus egzistavimo metus. Jai va
dovauja direkt. kun. dek. J Starkus. VIII 
kl. turi 7 abiturientus. (s. aim.)

IS AUGUSTDORFO PADANGES
— Kino salėje įvyko gausus stovyklos 

gyventojų susirinkimas, kuriame Britų 
parbo M-jos atstovas kvietė viengungius 
vyrus ir moteris vykti darbams į Angliją. 
Jo kvietimas buvo kiek propagandinio 
pobūdžio ir jis nilpasakojo darbininko gy
venimą šviesiomis spalvomis. Šiaipgi pra
nešimas buvo anglų dvasioje: atskiestas 
humoru. Verbuojama kasykloms, statybai,

LIET. ANTINACINES REZISTENCIJOS 
BUV. POL1T. KALINIŲ S-GOS CENTRO 

V-BOS PRANEŠIMAS
1. Gydymosi išlaidas Sąjungos nariams 

apmoka Lietuvos Raudonasis Kryžius. Sąs
kaitos patiekiamos artimiausiam LRK sky
riui arba generalinio įgaliotinio įstaigai.

2. Centro Valdyba nori galutinai už
baigti buv. politinių kalinių registraciją, 
kad nustatyti tikrąjį tremtyje esančių poli
tinių kalinių skaičių. Dar neužpildę anketų 
buv. politiniai kaliniai prašomi neatidėlio
jant tai padaryti. Anketos gaunamos Centro 
Valdyboje, Mūnchen, Lamonstr. 21.

3. Iš Vokietijos išvykstantieji ir išvyku- 
sieji buv. politiniai kaliniai prašomi Centro 
Valdybai pranešti naująjį savo adresą.

. Centro Valdyba

I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, AROL- 
SENE PRIE KASSELIO 
ieško sekančius asmenis:

POCIUS Jonas, gim. 19.6.1932;
POCIŪTE Joana, gim. 19.4.193?, iš Elbingo; 
POCIŪTE Ona-Zinaida, gim. 2.8.1933;
POCIŪTE Regina, gim. 29.5.1925, iš Elbing. 
POSKUS Antanas;
RIMKUS Mikolas, 28 metų;

mų tobulinimą, atliekamą pamoką, dresūrą.
Bet žmogus gali ir turi būti suprantamas kaip asmenybė. Kiekvienas jo auklė

jimas ir mokslinimas yra tos asmenybės tobulinimas. Čia prasideda tikroji kultūra.
Pirmiausia reikia pakelti žmogaus intelektinį lygi. Tai turi atlikti mokykla. 

Kol ji žiūrės į mokinį, kaip į praktiškų ar teore’tišku žinių sandėlį, ji gamins inte
ligentus, kurių intelektas pasiliks visad vaikystės lygyje. Visiems suprantama, kad 
kalbos, istorijos, geografijos, chemijos, dėstomos įprastiniais metodais, nemiklina 
proto. Norint žmogų paruošti kultūriniam darbui, reikia jį išmokyti galvoti ir do
mėtis bet kuriomis problemomis nesuinteresuotu būdu. Galvoti žmogų gali išmokyti 
tik galvojimo reikalaują mokslai: matematika, filosofija.

Antrasis kultūrinimo aspektas yra žmogaus asmenybės praturtinimas, pada
rant meną prieinamą individui ir visuomenei.

Mokykla turi duoti žmogui pakankamą menin| išsilaviniamą. Kol mieščionis 
mieliau jausis bare, negu koncerte, jis į barą ir eis: apie alų ir degtinę jis turi 
aiškesnį nusimanymą, negu apie ką nors kitą. Jis negali mylėti to, ko jis nepažįsta. 
Kai jis išmoks meną suprasti, jame ras pasitenkinimą, kurio ieško degtinėj. Bever
tis darbas yra jam primesti moralinius principus, kurių jis vistiek nesilaikys. Daug 
praktiškiau yra išmokyti jį naudotis kuriuo nors muzikos instrumentu, duoti jam 
reikiamą nusimanymą literatūroje, tapyboje ir kitose plastinio meno šakose. Jis ga
lės papildyti savo gyvenimą tobulesnėmis priemonėmis, negu girtuokliavimas ir 
kortavimas.

Menas turi būti prieinamas ir visai visuomenei. Knyga, teatras, muzika, meno 
galerijos neturi tarnauti tiktai išrinktiesiems. Visų tų meno sričių atvėrimas pla
čiajai publikai sudarytų begalinių išlaidų? Bet kainuoja ir kalėjimai ar bepročių 
namai, kuriems klijentus daugiausia ruošia degtinė. Apsirūpinimas kultūrinėmis 
priemonėmis tautai kainuotų mažiau, negu bravorų steigimas, barų ir svaiginamų 
gėrimų, parduotuvių išlaikymas kiekviename miestelyje, mieste, kiekvienoje gatvėje.

Lietuviškam teatrui sukurti reikia pirmiausia teatrą mylinčios publikos. Negalės 
būti lietuviškos literatūros tol, kol nebus kam knygų rašyti, nė skaityti, o perskai
čius, suprasti. Poetas gimsta, bet nepasidaro. Tik dar nė vienas jų negimė nekul
tūringoje publikoje, nė nekultūringoje tautoje.

Užuot galvojus apie pamėgdžiojimus ir dirbtinį tautos' suvakarėtinimą, reikia 
išauklėti naują lietuvišką elitą. Jo kuriama kultūra bus lietuviška. Ir pasiskolintos 
mintys jo bus paverstos savomis. Reikia būti kultūringam, norint kultūrą sko
lintis.

Bet kultūros kūrimas yra daugelio kartų darbas. Čia negali būti iliuzijų. Būtų 
neprotinga bandyti pakreipti suaugusį žmogų nauja vaga įtikinėjimų pagalba ar 
staiga perdirbti tautą. Galima kai ko tikėtis iš būsimujų krtų, iš jaunųjų. Nekul
tūringa visuomenė kultūringų žmonių neišaugins, bet naujoji karta vis gali būti 
geresnė už senąją. JONAS LYKSNYS.

A. A. Ireną Garmiūtę-Eitutienę amžinybėn palydėjus
Vienas paskui kitą, kai kurie mūsų tautie

čiai, palieka gyvųjų eiles,; nutraukdami ne
baigtus didžius darbus ir eina amžinybėn. 
Deja, mirtis nežiūri nei į amžių, nei į ne
baigtus darbus.

Taip pat per anksti ir paskubomis, mirtis 
pašaukė š. m. sausio mėn. 21 d. be- 
vargstančią tremtinio keliais Kemptene, yr 
Ireną Garmiūtę-Eitutienę amžinybėn, vos 
turėjusią 38 metus.

Irena Garmiūtė-Eitutienė yra kilusi iš 
Kauno apskr., Pakuonio miešt., baigusi 1928 
m. Kauno „Aušros” gimnaziją ir tais pa
čiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo Uni
versitetą, Teisių fakultetą — teisių skyrių, 
kurį sėkmingai ir baigė.

Irena Garmiūtė-Eitutienė buvo tyli bei 
kukli darbininkė. Pareiga ir kantrybė lydė
jo jos visus darbus. Ji dirbo ne reklamai, ne 
garbės trokšdama, bet savo gimtojo krašto 
ir žmonių gerovei. Ir štai, vos tik baigus 
gimnaziją, ji įstojo tarnauti į besikuriančią 
Valstybės Tarybą pirmąja mašininke, pasi
žymėdama nepaprastais savo gabumais bei 
sumanumu, išdirbdama ten net ketverius 
metus. Iš Valstybės Tarybos išėjo tarnauti į 
radijofoną, į kurį sunku buvo patekti, nes 
ten darbas buvo nelengvas, todėl reikėjo 
turėti specifinį sugebėjimą ir dar mokėti 
svetimų kalbų. Tuos visus privalumus kaip 
tik turėjo Irena Garmiūtė-Eitutienė, nes sto
jant į radijofoną, reikėjo dar išlaikyti kon
kursą. Radijofone Irena Garmiūtė-Eitutienė 
išdirbo keleris metus kaip radijo pranešėja 
„Radio Teta”. .Tad, visi, kurie klausėsi ra
diją, ją turėjo puikiai pažinti, todėl ir čia 
apie ją netenka plačiau kalbėti.

Baigus Teisių fakultetą, Irena Garmiūtė- 
Eitutienė pasitraukė iš radijofono ir jaerėjo 
dirbti į Kauno Apygardos Teismą savo pro
fesinį darbą: dirbo kaijao teismo kandidatas, 
apylinkės teisėjas ir vėliau išėjo advokatū- 
ron.

Irena, Garmiūtė-Eitutienė nej>amiršo savo 
profesinio darbo ir tremtyje. Ji prisidėjo ir 
prie kūrimo lietuvių tremtinių teismo Kemp
tene. Čia tremtyje, buvo mūsų vaikų darže
lio mokytoja ir dirbo iki pačios savo mir
ties. Be to, turėjo ir meninių sugebėjimų ir 
ta sritimi domėjosi: lavinosi dainavimo me
ne ne tik tremtyje, bet dar būdama ir radi
jofone.

Irenos Garmiūtės-Eitutienės kelias buvo 
dygliuotas. Ji pati, kaip ir daugelis mūsų 
intelektualų, savo jėgomis prasiskynė kelią. 
Pažymėtinai sunkus buvo jos gyvenimas ta-

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomas Antanas PUOD2IUKYNAS iš 

Kauno. Atsiliepti: Mrs. Mary KLIMAVICZ, 
R.F.D. 3, Dover-Foxcroft, Maine, U.S.A.”

da, kai ji ištekėjo, nes tarėjo sergantį vyrą, 
kuris greitai apleido šį pasaulį, palikdamas 
j'ą vieną su mažu sūneliu. Bet sunkiausieji 
jos jaergyvenimai buvo tada, kai ji turėjo 
prieš savo norą apleisti gimtąjį kraštą to
kiomis aplinkybėmis, kurias sunku ir nu
pasakoti. Mat, einant karo veiksmams, jos 
gimtajame miestelyje — Pakuonyje, ji sau
gojo savo vienatinio, vos kelių metų sūne
lio gyvybę, buvo pati 'sunkiai sužeista ir be 
žado vokiečių karių nugabenta į Vokietiją. 
Tad, tokiomis aplinkybėmis atsidūrė trem
tyje, vieniša, be savo artimųjų ir net ats
kirta nuo savo mažo sūnelio, apie kurio li
kimą maža ką ir žinojo.

Tai tiek trumpais bruožais apie a. a. Ire
nos Garmiūtės-Eitutienės žemišką gyvenimą.

Prie karsto duobės tarė atsisveikinimo 
žodį jos artimieji ir žiemos vakaro prieb
landoje tyliai suskambėjo: „Requiem aeter- 
nam...” ir „Marija, Marija...” Po to, Kemj>- 
teno kapinių žemė, papuošta artimųjų vai
nikais, priglaudė a. a. Irenos Garmiūtės- 
Eitutienės palaikus. A. Zagurskis
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