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Partinis skaidymasis 
tremties sąlygose

Noriu, paliesti trumpai vieną iš 
labai jautrių ir kartu svarbių mū
sų gyvenimo sričių. Ir jei kartais 
atsiranda kitose gyvenimo srityse 
nesklandumai, negerovės, tai tas 
greičiausia irgi kyla iš šios srities.

Valstybės ir tautos valdomos ne 
atskirų pavienių, ne genijų ir pra
našų, bet politinių partijų, grupių 
ar sąjūdžių. Asmuo, kad ir su dide
liais politiniais gabumais, jei tik jis 
neturės pasekėjų, neturės užnuga
rio, negalės suvaidinti didesnio vaid
mens valstybės gyvenime. Reikalin
ga masė, kuri paremtų ir vykdytų. 
Čia ir iškyla politinių sambūrių rei
kalingumas O kiekvienas asmuo, 

• norėdamas, kad jo tėvynė, jo kraš
tas būtų tvarkomas gerai, turi rū
pintis tuo pats. Vadinas, politinė 
diferenciacija išplaukia iš pačios vi
suomenės, taigi ir politinių partijų 
egzistavimo negalima nuneigti. Tik 
klausimas, ar būtinas ir ar naudin
gas per didelis politinis susiskaldy
mas?

O kaip gi yra pas mus dabar?
Labai sunku būtų pasakyti, kas 

darosi karo nuniokotoje mūsų tėvy
nėje. Viena aišku, kad laisvai vei
kiančios politinės partijos ar grupės, 
išskyrus diktatūrinę komunistų par- 

. tiją, ten nėra. Ir iš viso ten neį
manomas joks politinis gyvenimas. 
Ten gali vykti tik bekompromisinė 
kova, kova — gyventi arba mirti, 
kuri nestato jokių partinių reikala
vimų.

Visai skirtingas sąlygas turime 
čia tremtyje. Čia nėra tų varžtų ir 
baimės, kurie užčiaupia lūpas, su

gerovės. Užuot ieškojus nuoširdaus 
ir glaudaus tarpgrupinio bendra
darbiavimo, statnbesnės diferencia
cijos, naujų idėjų ir kelių gražesnei 
ateičiai kurti, varomas dar didesnis 
skaldymas, įnešama dar daugiau ne
santaikos ir neapykantos. Vietoje 
pozityvaus darbo, knaisiojamasi po 
svetimus kiemus, ieškant biauraus 
purvo, kuriuo stengiamasi išpur
vinti kitas grupes ir žmones. Maža 
to'. Nesitenkinama knaisiotis po sve
timos partijos daržą, bet bandoma 
veržtis, kartais net su nešvariomis 

mcuuico, uzviaupm lupaa, »u- kojomis, į svetimos sąžinės praeities
" kausto smegenis. Čia galime iaisvar dulkes, visai pamirštant pažvelgti į 

' save šios dienos akimis. Nėra to 
nuoširdaus ir kultūringo partinio gy
venimo ir tarpgrupinio bendradar
biavimo. O jei jau nėra nuoširdaus 
bendradarbiavimo, tai ir mūsų 
didžiosios bylos — Lietuvos vadavi
mo — darbas negali eiti tuo keliu, 
kuriuo jis turėtų eiti. Tokiu būdu ir 
atsiranda įvairios kombinacijos gru
pių ar pavienių asmenų veikti par
tizaniškai, kartais su didele žala 
bendram reikalui.

Mes nesam kapitalistų kraštas. 
Pas mus nėra aštraus socialinio 
klausimo. Mums reikia tik nuošir
dumo, politinės kultūros ir noro vie
ningai bendradarbiauti. Tada pa
matysime, jog niekas mūsų neskiria 
ir nereikalingas toks didelis susi
skaldymas. O iš nedidelių upeliukų 
ir upelių surinkę vandenis turėsime 
upės, kurios gražiai vingiuos Lietu
vos lygumomis.

Tik pameskim nesantaiką, pa
meskim šmeižtus ir pletkus. Neieš
kokim blogybių pas kitus, bet dau
giau susiburkim, daugiau susijun- 
kim. To reikalauja iš mūsų gyveni
mas, to reikalauja dabartinės trem
ties sąlygos.

Tėvynės rūmą statykime su pa
sitikėjimu ir nuoširdumu.

Povilas Trakas

galvoti, susirinkti ir be baimės šne
kėtis, diskutuoti politinėmis temo
mis. Galima kritikuoti kitus, kurti 

• ir planuoti ateičiai. Žodžiu, turime 
visas sąlygas demokratiškam gyve
nimui pasiruošti. Bet ar mes jam 
ruošiamės? Manyčiau, kad ne. Tiesa, 
čia tremtyje turime veik visas bu
vusias politines partijas, plius dar 
keletą rezistencijoj išaugusių sąjū
džių. Ir tūlas pasakys, kad jos visos 
dirba ir ruošiasi. Bet ištikrųjų taip 
nėra. '

Mes esam negausi tauta, tremtis 
ludaro vos keletą dešimčių tūkstan
tių. Tačiau tokią gausybę partijų, 
kokia buvo anksčiau ir kokią turime 
čia tremtyje, vargiai rasime kurioje 
nors ir didelėje šalyje. Ir kas svar
biausia, tos partijos ir partijėlės 
daugiausia negausios savo nariais. 
Didesnioji masės dalis yra indife
rentiška. O tuos visus partinius ve
žimėlius traukia ir veža tik maži 
būreliai partinių idealistų. Pats 
tarpgrupinis sugyvenimas irgi ne
koks. Daug kas iš tų partinių idea
listų yra fanatiški savos partijos 
garbintojai ir vergai. Jiems sava 
partija yra aukščiau visko. Jie pa
miršta, kad partija turi būti tik 
priemonė siekiant aukštesnio tikslo 
j— tautos, valsybės ir visos žmonijos

Nekalti kaliniai laukia savo laisvės
Kokios nuotaikos Amerikoje ug

domos DP atžvilgiu, pavaizduoja kad 
ir šis str., šiomis dienomis pasirodęs 
amerikiečių spaudoje.

„Laikas yna vienintelė tikra 
Skaistykla.“ Šie Samuelio Butlerio 
Žodžiai, pradeda laikraštis, niekad 
nebuvo teisingesni negu tada, kai 
tnes juos pritaikome duotiems pa
žadams del tremtinių, kurie, išsky
rus laukimą, nieko kito negali da
ryti. Žinoma, kaliniai turi tokią pat 
problemą, bet DP nepadarė jokio 
nusikaltimo,, dėl kurio jie būtų 
{mesti už geležinių grotų. Iš tikrųjų 
jie yra nacių nusikaltimo aukos, tų 
nacių, liūtie atgabeno juos į kon
centracijos stovyklas, vergais.

Prezidentas Trumanas panaudojo 
visą savo įtaką jiems išvaduoti. Jis 
netoleruos Sovietų doktrinos, pagal 
kurią jie būtų grąžinami i savo tė
viškes, kuriose dabar dominuoja 
Btallnas. Savo atsišaukimą i kon-

Ar bus atsiektas susitarimas?
Vokietija - nesutarimų šaltinis

. Gyvename tarp taikos ir karo, 
tarp priešingybių ir nesutarimų. Da
bartinis momentas išnaudojamas sa
vo siekimams. Kiekvienas nesusipra
timas grindžiamas priežastingumu, 
suveržiant kaltę kitiems.

Šiuo metu Vokietija tapo vienu 
svarbiausiu nesutarimo šaltiniu. Dėl 
jos kovoja ne tik sąjungininkai, bet 
įtraukiama ir komunistų partija. 
Keista, bet taip yra. Sąjungininkai 
rūpinasi Vokietijos 'ūkio atstatymu 
labiau kaip jos sugriautų kraštų — 
Prancūzijos, Olandijos ir kt. Ir po 
pirmojo pasaulinio karo D. Britanija 
griebėsi pirmiausia Vokietiją atstaty
ti, visai užmiršdama sunaikintą ir 
nualintą Prancūziją. Tuo metu buvo 
aišku, kad bolševikinė Rusija nepa
siseks suvaldyti ir kad reikia atitin
kamo kontra partnerio. Juo buvo pa
sirinkta Vokietija. Ir šiandien tar- 

gresą jis nurodė visas gerąsias prie
žastys, kodėl Amerika turėtų jiems 
padėti ir kurios atsako į teisingus 
priekaištus. Strattono projektas dėl 
400.000 įsileidimo į šį kraštą buvo 
svarstomas Rūmuose jau nuo bir
želio pradžios. Jam palankumą 
rodė vyriausybė, kariuomenė, darbi
ninkų ir bažnyčių organizuotos gru
pės. Devyni senatoriai, kartu su 
Cooper iš Kentucky, rodė nuošir
džias pastangas Baltuosiuose Rū
muose.

Atrodytų, kad DP skaistyklos 
galas galėtų būti įžiūrimas. Tačiau 
vietoj to, iš Washington© pranešimai 
parodo skurdžias galimybes Kongre
so veiklai šiais metais. Senatorius 
.Wherry nenumato, kuriuo būdu ga
lėtų būti įtrauktas šis klausimas į 
respublikonų įstatymdavystės pro
gramą prieš išsiskirstant jam dar 
šį mėnesį. Senatorius Revercomb 
nori visą klausimą „iš esmės iš

tum pradedama tąja kryptimi eiti. 
Amerikiečiai su anglais buvo susita
rę Vokietijai leisti pagaminti per 
metus net 12.000.000 t plieno, kad 
ji pati galėtų išsilaikyti. Šis žygis 
smarkiai paveikė prancūzus, nes jie 
įžiūrėjo busimąjį savo priešą. Nei
giamas prancūzų nusistatymas at
kreipė JAValstybės departamento dė
mesį. Štai, anot Daily Mail, tarp ka
ro departamento ir valstybės depar
tamento dėl Vokietijos politikos kilo 
nesutarimų. Kada Gen. Marshallis 
(Valstybės Departamentas) pasiūlė 
Prancūzijai dalyvauti trijų konferen
cijoje Vokietijos pramonės lygiui nu
statyti, tai vadovaujamą amerikiečių 
vadovybę Vokietijoje ištikęs bombos 
sprogimo smūgis. Šis faktas rodo, 
kad Vokietijos atstatymo bei jos prie
monių ir tempo nustatymo klausimas 
nėra jau toks paprastas.

Dėl Vokietijos ūkio pakėlimo pa
sisakė ir Sovietai, o paskutiniu metu 
smarkiai pradėjo pulti komunistinė 
Sovietų zonos spauda. Ji nurodo, jog 
amerikiečiai ruošiasi trečiajam ka
rui, ir puola Marshallio planą. New 
York Herald TribiAie taip rašo: „Yra 
reikšminga šiuo atveju, kad Lavrenti 
P. Beria, buvęs Sovietų Sąjungos 
slaptosios policijos šefas, pats asme
niškai yra pridėjęs Savo ranką, for
muluojant Marshallio plano propa
gandos kompaniją, kaip nurodo iš 
Berlyno patikiną! šaltiniai“. Toliau 
tas pats laikraštis, pastebi, kad „Neues 
Deutschland“ suverčia amerikiečiams 
visa#,, blogybes, .^Paskolos politika 
baigsiantis krize, fašizmu ir karu“, 
rašo laikraštis.
Pasiruošimai būsimiems įvykiams

Dėl Vokietijos ūkio atstatymo ir 
rshallio plano įdomiai pasisako 
■ęs Prancūzijos min. pirm. Paul

M 
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Jungi. Tautos ir įvykiai Graikijoje
NEPASKELBTAS KARAS

Senovės Graikijai sutemas išgy
venant, Epikūras, mokinių lydimas, 
pasitraukia į sodną. Jis bando iš
siaiškinti vidinius ir išorinius veiks
nius, kurie suskaldo Graikiją. Tuo
metinė demokratija kraštą atomiza- 
vo. Šiandienykštė nepajėgia nera
mumų pašalinti. Sprogimą seka ki
tas. Europiečių akyse nublunka To
limųjų Rytų įvykiai, nes dramos 
krašte vyksta tragedija. •

Ir aklasis nūnai nebando ginčyti, 
kad pasaulis suskilęs į dvi stovyklas. 
Todvi stovyklos geležinėmis replė
mis gniuždina kraštą, nes Olimpe iš
mirė senoviški dievai. Žemėje teliko 
žmonės, nemoką santarvėje gyventi, 
o brolis broliui ruošia kapą. Tat 
šiandieną dedasi graikuose ir kinuo
se, dviejuose nūdienės kultūros kil
mės kraštuose. Tie įvykiai rodo da- 

tirti“ per tą perijodą, nors projek
tas jau pateiktas Rūmų komitetui.

Žinoma, tėra vienas kelias — 
Kongreso akcija. Ar gi nepakanka
mai amerikiečiai galėjo matyti DP 
jų stovyklose, kad įsmigtų tie jų pa
sakojimai į galvas ir širdys ir kad 
galėtų leisti kongresui sugrįžti na
mo nieko nenuveikus? Jei ameri
kiečiai pakankamai galėtų įsivaiz
duoti pačius esant už spygliuotų 
vielų svetimoje ir priešų žemėje, — 
jie reikalautų, kad projektas būtų 
skubiai priimtas.

Žmonės kurį laiką gali gyventi 
viltimi. DP viltimis gyvena nuo to 
meto, kai pirmiausia jie nacių vergų 
meisterių buvo į Vokietiją atgabenti. 
Būtų tragiška, jei sužinotume, kad 
Kongresas išvyksta į savo patogius 
namus šešiems mėnesiems svarstyti 
klausimą,} kaip išvaduoti šiuos ne
kaltus kalinius. (Louisville Courier 
— Jornal, NYKT.)

Reynaud. Jis įspėjo Rusiją dėl jos 
pasitraukimo nuo bendradarbiavimo 
su Vakarais. Šis faktas „sudaręs ypa-' 
tingai pavojingą padėtį Sovietų Są
jungai. Jo pareiškimu, dabar pasau
lis turįs pasirinkti arba greitą pasau
linį trečiąjį karą arba Vakarų su Ry
tais susitaikymą, rašo Daily Mail. 
Toliau, jis primena, kad atomo am
žiuje, į kurį pasaulis įžengė, laimė
sianti toji tauta, kuri pradėsianti ka
rą, t. y., agresorius. Pirmuosius abu 
karu agresoriai pralaimėję. P. Rey
naud pakartojo profesoriaus Einštei
no pareiškimą, kad „atominio karo 
nebūsią — būsiąs/tik atominis už
puolimas". .

Taip pat buvę pareikšta, kad de
mokratijos neturėtų atsisakyti pre- 
ventivinio karo, nors tai artimoje 
ateityje nereikėsią.

Buvo priminta, kaip pasaulis gin
kluojasi. Dabartiniu metu 40 tautų 
išleidžiančios 27.500 milijonų dolerių 
karui pasiruošti, arba 30% daugiau 
negu 1938 metų Vokietijos agresijos 
Išvakarėse. Į šią sumą neeinančios 
išlaidos atominėrAs bomboms gamin
ti ir bakteriniam karui pasiruošti.

Sunku patikėti, bet galima
Tas pats buvęs premjeras dar bai

sesnių dalykų nupasakoja. Esą atei
sianti viena diena, kada vienas prie
šų slaptai padėsiąs po atominę bom
bą svarbiausiuose krašto miestuose 
ir radijo pagalba, būdamas 3000 my
lių atstume, sunaikinsiąs juos.

Pavojus kyląs iš to, kad vieną 
dieną panikoje kas nors paspausiąs 
Ši mygtuką.

Jėgų balansavimas
To paties pranešėjo teigimu, JA 

Valstybės turinčios triuškinantį pir
mumą tiek kare, tiek taikoje. Bet ir

barties sutemas ne vien tuose kraš
tuose, Europoje ar Azijoje, bet visa
me pasaulyje.

Nuo 1944 m. pradžios, su mažoms 
pertraukomis, vyksta Graikijoje pi
lietinis karas. Kasmet jis reikalauja 
vis didesnių aukų. JT bandymas „iš
tirti“ neramumų priežastis tik suke
lia kartėlį. Jos išsiųstoji komisija re
feruoja Saugumo Tarybai, kuri pri
pažino Jugoslavijos ir Bulgarijos įsi
kišimą. Ar sugeba ji sunaikinti nau
ją piktos sėklos daigą? Ne. Neveikia 
skatina naujus nelemtus įvykius. 
Neseniai sovietų agentas, vadovaująs 
sukilimui, pasivadinęs „generolu“ ir 
net „maršalu“ Markos Viflades, įsa
ko komunistams sukilti Atėnuose ir 
Pirejuje. Išdavoje sukilimui užbė
gant už akių keli tūkstančiai komu
nistų suimti ir išsiųsti į utopiją pri
menantį kraštą — Ikariją. Netrukus 
pradedama naujoji ofenzyva. Jai va
dovauja ta pati ranka, tik ne iš mi
nėtų kraštų, o mažosios Albanijos.

ALBANIJOS — GRAIKIJOS 
FRONTAS

Liepos 13 d. Albanija Išsiunčia 
2500 ginkluotų vyrų, uniformuotų so
vietinės milicijos apranga ir ženklais. 
Pasauliui paskelbta, kad į Graikiją 
įžygiavo tarptautinė brigada — 2000 
vyrų. Tass ir albanų agentūra Ata 
tą žinią dementuoja ir nurodo ją 
esant prasimanymu. Tarkime, kad 
tas dalinys vadinasi ne „tarptautinė 
brigada“, o vyrų skaičius nesiekia 
nurodyto. Tačiau niekas nenuginčy- 
ja įvykio, kad Albanija remia graikų 
sukilėlius. JT tarpžinybinė komisija 
dar kartą pripažįsta Albanijos para
mą EAM — graikų komunistų suki
lėlių organizacijai.

Graikų sukilėliai, gavę paramą, 
pradeda antpuolį. Konica apsupama 
Kalpaki, Kastoria užimama. Prisi
artinama prie Janinos. Saugumo mi- 
nisteris Nap. Zervas Įsako pulti su
kilėlius. Paskutinėmis žiniomis tas

Rusjja turinti geras kortas. Per 22 
metus ji turėsianti 251 mil. gyven
tojų, o Amerika tik 156 mil. Rusija 
disponuosianti visais resursais nuo 
Vladivostoko iki Weimaro ir Triesto. 
Be to, ji turinti visuose kraštuose 
komunistų partiją, kuri gina rusų 
politiką užsieny ir daro įtakos darbi
ninkams.

Marshallio planas esąs Europai 
esminis Europos ir pasaulio taikai ir 
jis nieku būdu nesiaurina valstybių 
suverenumo.

Rusija negalinti perdaug dėti vil
čių pasitraukdama iš Vakarų. Ji ne
drįstanti pakelti geležinės uždangos. 
Amerika gerbūviu ir individule laime 
padarysianti galą Sovietų sistemai.

Kalbėdamas apie Vokietijos pra
monės pakėlimą, P. Reynaud primi
nė, kad būsimo. karo metodai būsią 
kitokie. Jie remsis mechanizuota 
pramonė, nes, pvz., V-2 turįs 2000 
įvairiausių dalių. Vokietija daugiau 
nesanti pavojinga. Kol Rusija ir 
Amerika nesusitaiko, Vokietija bus 
padalyta ir jokio pavojaus iš Vokie
tijos nekilsią. Abiems partneriams 
susitarus, Vokietija taip pat nebus 
pavojinga, neą ją kontroliuos Sąjun
gininkai.

iš šių pastabų aiškėja, kad Vo
kietija yra centrinė figūra ne tik ge
riems ar blogiems santykiams tarp 
Vakarų ir Rytų palaikyti, bet Vokie
tija yra tuo nesantaikos (laikinos) 
obuoliu ir tarp Vakarinių galybių.

Nors pasaulinė politinė padėtis 
yra labai sujaukta, bet kol kas ji 
pasilieka pastovi blogėjimo prasme. 
Gerėjimo ženklų nematyti, nes ne
prieinama susitarimo nei dėl Grai
kijos, nei dėl Austrijos, nei dėl Vo
kietijos, satelitinių kraštų vedamos 
politikos, nei Tolimuose Rytuose.

A. Audronis

antpuolis pavykęs. Nemažas skaičius 
apsuptas... Visa tai palikime ver
tinti ateičiai, prisiminę jugoslavų 
agentūros Tanjug pranešimą, kad 
„graikų liaudies armijai“ sekasi.

Graikijos vyriausybė paskelbia 
mobilizaciją vyrų, apmokytų 1932 m. 
Ji laukia sustiprinto antpuolio iš Al
banijos ir Jugoslavijos. Anglosaksų 
remiamoji graikų vyriausybė ruošia
si visomis išgalėmis kraštą ginti. 
Graikų generalinio štabo pasitari
muose, įvykusiuose liepos 15 d., pir
mą kartą dalyvauja amerikiečių ir 
britų sausumos ir jūrų kariniai at
stovai. D. Britanijos karo laivai nu
leidžia inkarus Atėnų uoste, o liepos 
21 d. karo 
bulą.

Markos 
graso, kad 
graikų „vidaus reikalus“ gali sukurti 
padėtį, kurioje ateities pasėkos šian
dieną .nenumatomas. Britai^ lyg bū
tų to pareiškimo pabūgę, patikina, 
jog nė vienas jų karys nesikiša į 
graikų vidaus reikalus.

Dar- įdomesifis JAV užsienio rei
kalų ministerijos patikinimas. Ame
rikiečiai, be abejo, esą girdėję apie 
tarptautinę brigadą, remiančią graf-

(Nukelta į 6 pusi.)

laivai (plaukia i Istam-

Viflades anglosaksams 
jų galimas įsikišimas į

Advokatas gynėjas už 
tremtiniu įsileidimą

Washingtonas. — Generalinis ad
vokatas gynėjas Clark liepos 18 d. 
pareiškė kongresui, kad Stratton bi- 
lius įleidimui 400.000 karo tremtinių 
per ateinančius keturis metus nesiū
lo jokio pavojaus, kad komunistai tuo 
būdu įeis į Ameriką. Jis pareiškė tai 
atsakydamas į atst. Gossett (D., Tex.) 
pareiškimą, kad įleidžiant tremtinius 
esą būsią įleista ir Maskvoje išla
vintų sabotažninkų.

Draugas, 1947. VII. 19.
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Lietuviai naujose sąlygose
LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS

Masinė lietuvių, in važi j a į Ang
liją pastatė mūsų tautiečius naujų 
problemų akivaizdoje. Jau susikūrė 
nedidelės lietuvių kolonijos, jau iš
ryškėjo pragyvenimo ir darbo sąly
gos, bet kartu visu ryškumu iškilo 
sunkios kultūrinio (iarbo problemos. 
Gyvendami Vokietijos stovyklose, 
sugebėjome suorganizuoti vaikų 
darželius, pradžios mokyklas, gim
nazijas, įvairius kursus, žinių biu
letenius, dramos būrelius, Raudo
nojo Kryžiaus skyrius ir kt. Visi 
aktyvūs inteligentai buvo įsitraukę 
į pozityvų tautinį darbą.

Anglijoje kas kita
Čia, Anglijoje, sąlygos iš esmės 

pakito.
Pirmiausia, atskiros stovyklos 

(ar bendrabučiai) jau nebeturi savų 
tautinių komitetų, kurie galėtų pla
ningai organizuoti kultūrinį darbą. 
Vietoj jų čia -turime stovyklų admi
nistracijas, kurias sudaro virėjų 
kadras, kambarių tvarkytojai, ver
tėjas, gerbūvio vedėjas, na, kai kur 
ir direktorius, šitų žmonių darbo 
baras konkretus ir aiškus: rūpintis 
savo stovyklos santvarka.

Antra, čia neturime žmonių, ku
rie galėtų intensyviai dirbti kultū
rinį darbą. Tiesa, inteligentinių jė
gų netrūksta, bet jos negali įsikin
kyti į minėtos rūšies veiklą, nes fizi
nis darbas ir taip pareikalauja daug 
valios ir energijos.

Konkretus pavyzdys: mokytojas 
dirba žemės ūkyje. Keliasi 6 vai., 
pavalgo, susitvarko ir dviračiu va
žiuoja 4—12 km į darbovietę. Ištisą 
dieną (8 valandas) stovėdamas dir
ba: ravi daržoves, kaupia bulves, 
naikina piktžolės, renka kasamas 
bulves, uogas ir p. Namo grįžta pa
vargęs apie 17—18 vai. Jei ūkinin
kas suranda neatidėliojamo darbo, 
namo grįžta net 21 vai., o kartais 
dar vėliau.

Sugrįžęs, jis nori apsiprausti, 
persirengti, pavalgyti. Po to, jei turi 
laikraštį ar knygą, paskaito, pasi
klauso radijo- žinių, parašo laišką. 
Vakaruoti ilgai negali: rytoj vėl rei
kės anksti kelti, tad apiė 23 vai. 
tikrai reikia atsigulti.

Situacijos nepakeičia nė savait
galiai (šeštadienio popietė su sek
madieniu). Ne kartą ir šiuo metu 
jam pasiūloma specialaus antvalan- 
dinio darbo (žymiai geriau apmo
kamo). Tačiau, jeigu jis ir niekur
nedirba, vis dėlto dori žmoniškiau 
pasijausti: susipažinti su apylinkė
mis (tuo tikslu rengiamos iškylos 
autobusais ar traukiniu), aplankyti 
pažįstamus, nueiti į kiną, skaityklą 
ar, pagaliau, pastudijuoti anglų. Vi
są savaitę įtemptai dirbus, atsiranda 
nenugalimas noras ir pasilsėti.

Bloga ir su spauda
Kultūringas pasaulis jau seniai 

pripažįsta, kad spauda yra didelė 
galybė. Mes patys Lietuvoje skel
bėme šūkį, kad tik laukinis laikraš
čių neskaito! Nenuostabu tad, kad 
Vokietijoje šis reikalas gerai su
prastas ir lietuviškoji spauda tiesiog 
Stebina svetimtaučius: keli žurnalai, 
keturi savaitraščiai, įvairūs neperijo- 
diniai leidiniai, almanachai, įvai
rios knygos. Tik skaityk ir džiaukis.

Anglijoje vėl kas kita.
Lig šiol čia lietuvius aprūpina

— Gailestingųjų Seserų Mokykla, 
įsteigta pereitų metų spalių mėn. 
Nuertingene ir dabar atsikėlusi į 
Schw. Gmuendo. stovyklą, liepos 20 
d. išleido pirmąją rrttedic. seserų lai
dą. Mokyklos baigimo diplomus ga
vo 34 absolventės. Netrukus darbą 
pradės antroji laida. Mokyklai va
dovauja gyd. Z. Danilevičius.

— Naujai susikūrusi Schwaebisch 
Gmuendo lietuvių stovykla, į kurią 
suvažiavo Nuertingeno apskr. ir Bad 
Mergentheimo lietuviai, neseniai iš
sirinko komitetą, kurį sudaro: P. Jo
čys— pirm., P. Mačiulis — vicepirm. 
ir švietimo reik., B. Barkauskas — 
sekretorius, J. Grinius — kultūri
niams reik., H. Miliūnas — maisto ir 
kuro reik., J. Juodvalkis — admini
stracijos, darbo ir butų reik., Pr. Sa- 
ladžius — aprangos reik. Revizijos 
komisijai pirmininkauja J. Andrius.

— 28 stovyklos vyrai neseniai iš
vyko į Kanadą. Ten jie dirbs prie 
miško darbų.

— Stovyklos šachmatininkai tu
rėjo rungtynes su Schw. Gmuendo 
Vokiečių Schach-Verein ir sužaidė 

vienintelis savaitraštis — „Išeivių 
Draugas“. Jo talpa nedidelė, tech
nika primityvi, turinys — žemiau 
vidutinio. Jis visai nepritaikintas 
lietuvių bendruomenės reikalams ir 
nežinia, ar kada nors, bent greitoje 
ateityje, iš viso bus pritaikintas.

Vokietijoje išeiną lietuvių lai
kraščiai, jeigu ir prisišaukiami, 
ateina gerokai suvėlavę. Prie da
bartinio gyvenimo tempo informuo- 
tis iš savaitę ir daugiau pavėlavusio 
laikraščio — jau ir mums neįprasta. 
Pagaliau ir tų laikraščių nelengvai 
susimedžiojama.

Štai, viename bendrabutyje su
organizuota lietuviška skaitykla. 
Anglų k. spausdinamų laikraščių — 
ir pigių, ir įvairių, ir gerai infor
muotų — gali pripirkti, kiek nori. 
Deja, retas kuris juos paskaito. Ant 
stalo sudedami Amerikos, Vokietijos 
lietuvių laikraščiai (trys, penki). 
Žmonės kelis kartus juos varto, 
skaito ir vis laukia naujų. O paimti 
nėra iš kur. Pagaliau ateina nauja 
siunta — savaitės ar dviejų, bet la
bai pavėluotų. Ką gi: malonu ir pa
senusius , paskaityti. Tačiau infor
macija, aktualijos atsilikusios.

Vietoje suorganizuoti nors ir ro
tatorium spausdintą biuletenį sun
ku. Tai nėra rašomosios mašinėlės, 
tai nėra rotatoriaus, tai iš viso nėra 
darbininkų. Net radijo žinių nėra 
kada nuosekliai klausytis.

Laiškai taipgi vėluoja
Daugelio į Angliją atvažiavu

siųjų vyrų žmonos ir vaikai kol kas 
liko Vokietijoje. Liko ir daugybė 
pažįstamų, draugų, reikalingų įstaigų.

Tik atvažiavę, visi puolasi rašy
ti laiškus. Siunčia juos ir paprastu 
ir oro paštu su stambiu prierašu: 
„Tik susimildamas skubiai atsakyk!“ 
Paskum laukia savaitę, dvi, laukia 
mėnesį, o atsakymo kaip nėra, taip 
nėra. Pagaliau, kaip koks brangiau
sias talismanas, ateina vienas laiš
kas. Jame rašoma, kad tai jau ket
virtas ar penktas laiškas, kad ra
šoma dažnai, kartais net kas antrą 
dieną. Kas iš to, — laiškų vistiek 
nėra.

Vienoje pereinamojoje stovykloje 
dirbanti ponia pasakojo, kad Vokie

Ketvirtis tuksiančio čiurlioniečių
koncertų

Mainzo ir Frankfurto universitetuose. Pas darbo kuopų vyrus Giessene. Bad Nauhcime kurhause nepa
prasta šventė. Amerikiečių karo korespondentai filmuoja ansamblį. 250-sis koncertas Hannoveryje.

(Pradžia praėjusiame Nr.)
Meerbecko lietuvių stovykloje bu

vo 2 koncertai, kuriuose labai gau
siai atsilankė latviai, ypač ten esan
čio geriausio latvių choro artistai. 
Latvių spaudos atstovai labai domė
josi ansambliu ir jų foto korespon
dentai padarė keliasdešimt ansamblio 
nuotraukų spaudai.

Hannovery čiurlioniečius pasitiko 
kai kurios staigmenos. Amerikiečių 
karo korespondentas p. Kaupas, iš
keliavęs prancūzų ir amerikiečių zo
nas beieškodamas ansamblio, paga
liau susirado tik Hannovery. Prieš 
išvykdamas į Ameriką, šis karo ko-

Kas nauja Schw. Gmuendo 
stovykloje?

lygiomis 4-4. Su Fellbacho stovyklos 
lietuviais šachmatininkais taip pat 
sužaista lygiomis 3-3.

— Stovykloje įsteigta amatų mo
kykla, kuriai vadovauja inž. Pacevi- 
čius. Kol kas mokykloje veikia auto- 
mechanikų ir stalių klasės, tačiau 
netrukus darbą pradės ir kitų amatų 
klasės.

— Savaitinius pranešimus apie 
pasaulio politinius įvykius stovykloje 
daro V. Meškauskas, be to, dažnai 
politinėmis temomis paskaitas skaito 
doc. G. Galvanauskas.

— Dariaus-Girėno žuvimo meti
nės paminėta skautų suruoštu laužu 
ir pamaldomis stovyklos bažnyčioje. 
Pritaikintą pamokslą, iškeliant did
vyrių pasiaukojimo pavyzdį, pasakė 
stovyklos kapelionas kun. Karalius.

— Amerikiečių karinės valdžios 
atstovas Schw. Gmuendo mieste su
ruošė diskusijas, kuriose dalyvavo 
vokiečiai ir lietuviai bei lenkai DP. 
Buvo diskutuojama tema „Kodėl DP 
negrįžta namo“. H lietuvių kalbėjo 
dr. Alminauskas, Dr. Žilinskienė ir 
stovykloj dir. šalčiūnaa. (b)

Mūsų Kelias

tijoje likęs vyras piktai prikaišioja, 
kodėl ji nieko nerašanti.

— Ką gi aš galiu daryti?! — 
aiškinasi ponia. — Rašau dažnai, 
pati j pašto dėžutę Įmetu, bet vyras 
negauna, ir tiek!

Ir nė Saliamono galva nesu
pranta, kodėl laiškai užtrunka žy
miai ilgiau, negu žmonės su kelio
mis pereinamomis stovyklomis ke
lionėje.

Aš pats, dar tebegyvendamas 
vienoje pereinamojoje stovykloje, 
parašiau laišką į Vokietiją (tai buvo 
geg. 21 d.). Už kelių dienų tuo pačiu 
adresu išsiunčiau kitą. Praėjo lygiai 
dvi savaitės, — jokio atsako. Tuo 
metu mane perkėlė į kitą nuolatinę 
stovyklą. Birželio 4 d. vėl parašiau 
minėtam žmogui laišką, pažymėjęs 
naują adresą. Vėl laukiau savaitę, 
antrą ir pakaliau birželio 24 d. ga
vau pirmąjį laišką, rašytą VI. 9 d. 
Pasirodo, kad nors laišką iš perei
namosios stovyklos pasiunčiau dviem 
savaitėm anksčiau, adresatas visus 
laiškus gavo vieną dieną!

Išvados nedžiuginančios
Čia mes esame sotūs (ypačiai 

pastoviai įsikūrusieji), parūkę ir už
sidirbame pinigų, už kuriuos ga
lime ir gerų dalykų nusipirkti. Viso 
to akivaizdoje ir naujas darbas nėra 
toks baimingas, beviltiškas.

Tačiau kultūrinės perspektyvos 
nelabai džiugina.

Tikimės, kad netrukus suvėš šei
mas — moteris su vaikais. Jau šian
dien kyla klausimas: o kaip su jo
mis vyrai pasimatys, kad nenumato
ma kartu apgyvendinti? Kelionė 
traukiniu čia nepigi, — kas savaitė 
nevažinėsi.

Toliau — ką veiks musų vaikai? 
Ar galės lankyti lietuviškas pra
džios mokyklas, ar galima bus jas 
Įkurti?

Ką skaitys vaikai, ką skaitys 
suaugę?

Jeigu nebus geros spaudos, kas 
palaikys moralę lietuvių, išsklaidytų 
plačiose apylinkėse?

štai daug sakanti -ištrauka iš 
laiško, rašyto vienos lietuvaitės, dir
bančios su dviem kitoms tautietėms 
nuošalioje ligoninėje jau septyni 
mėnesiai:

respondentas būtinai norėjo susukti 
filmą iš „Čiurlionio" ansamblio gast
rolių. Hannovery, tiesa, tai buvo la
bai palanku padaryti, nes pirmasis 
koncertas įvyko miesto Beethoveno 
vardo salėje. Puikioje salėje kores
pondentas susuko kelias garsinės ir 
paprastos filmos juostas. Į ekraną 
per šią filmą pateko ne tik čiurlio- 
niečiai, bet ir pilnutėlė salė klausy
tojų, kurie audringomis ovacijomis 
sveikino ansamblį. Sekančią dieną 
įvyko koncertas Hannoverio lietuvių 
stovykloje. Dalyvaujant IRO, Kana
dos valdžios ir anglų CCG atstovams, 
čiurlioniečiai visame žibėjime sudai
navo savo. 250-jį koncertą. Tai buvo 
didelė jų visų šventė. Kiekvienas 
klausytojas tą vakarą galėjo pajusti, 
kad čiurlioniečių širdyse dega kaž
kokia nesuprantama liepsna, kad ji 
nušviečia visų giliausius dvasios už
kampius, ji supurto, ji ištrykšta aša
romis, ji uždega ir lyg apkvaišusius 
su savo paskutinės dainos žodžiais 
— Oi, eisim, mes čia nebūsim, čia ne 
mūsų šalelė — veda į jų apdainuo
jamą žemę ir lietuvį tremtinį ir už
sienietį.

Uždanga leidžiasi. Ten, už jos di
rigentas su ašaromis akyse pasiun
čia bučkį už sukaktuvinį koncertą 
savo dainininkams." Jie visi švenčia 
tylią savo didžiulio darbo šventę. 
Gaila, niekas nežinojo, kad tai buvo 
250-sis koncertas. Niekas negalėjo 
suprasti, kodėl taip jautriai dainavo 
dainininkai ir taip skaidrioje ir jau
natviškoje nuotaikoje sukosi „Malū
nas“ ir badėsi „Oželiai“.

Po koncerto įvyko Hannoverio 
lietuvių studentų patalpose kuklios 
vaišės, kurių metu lietuvių atstovai 
šio jubiliejinio koncerto proga per
davė „Čiurlionio“ ansamblio meno 
vadovams p. p. Alf. Mikulskiui, O. 
Mikulskienei, M. Grėbliūnienei ir vi
siems čiurlioniečiams lietuvių svei
kinimus, o anglų CCG atstovas, svei
kindamas atmtnbll pastebėjo, kad

Gražioji Nemuno šalis
(39) Šilute

Iš Rusnės 1 Šilutę, apskrities mie
stą, vykome plentu, nutiestu 1872 
metais. Mieste daug naujų, moder
nių namų, kurie išaugo Nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Pats Šilutės 
miestas itin išsiplėtė, kai prie jo pri
jungė (1910 m.) 2įbų kaimą, kur se
niau buvo Šilutės teismas, geležin
kelių stotis, katalikų bažnyčia ir 1885 
m. Įsteigtas katalikų našlaičių namas. 
Istorija sako, kad Šilutei miesto tei
ses buvo numatęs suteikti karalius 
Friedrichas Wilhelmas I dar 1723 me
tais, o 1731. metais buvo baigtas iš
dirbti miesto planas, bet, deja, dėl 
gyventojų skaičiaus trūkumo tatai 
nebuvę galima Įvykdyti.

Šilutė augo iš lėto. 1832 metais 
čia {steigta pirmoji visame Klaipėdos 
krašte sūrių dirbtuvė, o jos kaimy
niniame Trakšėdžių kaime 1882 m. 
įsteigtas Rytprūsių pelkių kraiko fa
brikas, kuris Aukštumalių pelkių 
durpes ir velėnas perdirba i kraiką. 
(Šios pelkės yra tarp Tenenio ir Mi
nijos upelių; pelkių viduryje stovi 
piliakalnis, apvainikuotas Įvairiau
siais pasakojimais. 1820 m. ši pelkė 
buvo nusausinta ir išnuomota nauja
kuriams. Joms nusausinti yra išvesti 
trys perkasai: ties Šyšgiriais į Aukš- 
tumalio upelj, ties Ruguli'ais į Kriokų 
lanką ir ties buvusiais Kiliškais į 
Minijos upę.)

Šilutėje, prie Šyšos upės, yra 
įrengtas nedidelis žvejų uostas.

Būti Šilutėje ir nepamatyti jos 
turgų negalima. Jie buvo garsūs se
novėje, bet ir dabar dar yra išlaikę 
savo tradicijas. Tai bene didžiausi 
turgūs visame Klaipėdos krašte. Į 
juos suvažiuoja žmonės iš tolftniausių 
apylinkių.

Pagyvenę Šilutėje porą dienų, mes 
turėjome laimės matyti jos didįjį tur

„Reikia, kad kas trauktų, kas 
burtų į vieną vietą visus, kad susi
prastų, kol dar nevėlu. Kitaip — 
neišsilaikys taip išblaškyti...“

Visi žinome, kad dar nevėlu, kad 
reikia ką nors pradėti. Mėginame 
organizuotis, mėginame susirinkę 
ieškoti kokios nors išeities. Gal pa
vyks. Turi pavykti.

Mūsų visų — ir Anglijoj ir Vo
kietijoj, ir Amerikoj gyvenančių pa
reiga — palaikyti ryšius, pasidalinti 
kultūrinėmis gėrybėmis, informuoti 
vieni kitus, kad išsilaikytume nesu
žaloti didžiojoje svetimtaučių jūroje.

Jonas Gailius

jis savo gyvenime yra matęs tik dvi 
didžiules liaudies meno šventes, ta
čiau kurios buvo skirtingos savo pa
gaunančia jėga. Meksikoje jis matęs 
tenykščių gyventojų koncertą, kuria
me buvo sukurta nepaprasta ir iš
raiškinga bei pagaunanti nuotaika to 
krašto žmonių temperamento dėka. 
Antrąją tokią šventę jis išgyvenęs 
250-jame „Čiurlionio“ ansamblio 
koncerte. Tačiau čia jam kaip už
sieniečiui ta pagaunančia, trykštan
čia ir užburiančia jėga buvo lietuvių 
gili meilė savo Tėvynei ir tiesiog iš 
krantų besiliejanti jos nostalgija. Si
tai yra pastebėjęs ne vienas užsie
nietis. Prancūzų generolas Margne- 
ritte dit Liže savo laiške čiurlionie
čiams rašė: Aš buvau liudinin
kas aukštos kultūros, išbujojusios iš 
senos prabočių šalies.... Pasirodymas 
jaudino dar ir giliai išreikšta savo 
gimtojo krašto nostalgija, gražaus to
limo krašto. Aš linkiu „Čiurlioniui“ 
pasisekimo, kurio jis yra tikrai ver
tas“.

Čia prabėgomis , prisimenant 
„Čiurlionio“ ansamblio 250-jį kon
certą, stingant lietuvių menininkų 
recenzijų apie savąjį vieną iš geriau
sių chorų, tenka pacituoti iš vokie
čių laikraščio „Trierische Volkszei- 
tung“ (8. 1. 1947) kelis sakinius, no
rint pažinti, kaip įspūdingai vertina 
šio ansamblio pasirodymus vokiečių 
menininkai:

Visuomenės žiniai
Sąryšy LTB Lengvosios atletikos 

pirmenybėmis, Lengvosios Atletikos 
Sekcija prašo, kad įvairios organiza
cijos, firmos bei privatūs asmenys 
paskirų rungčių nugalėtojams pas
kirtų dovanų — premijų. Tai būtų 
tikrai puikus mūsų sportininkų 
pagerbimas. Ypač nepamirškime 
jaunųjų mūsų sportinlnkų-kių.

1547. Vii. sį

gų. Apsinakvoję vienos karčiamoo 
viešbutėlyje, nakties metu išgirdome 
ratų dardėjimą, kuris tęsėsi be jokio 
perstojo. Važiavo ir važiavo naktį, 
aukštant, paryčiais ir ryto metu. Pu
sė Žemaitijos sugarmėjo. ,

Ir ko tame turguje nebuvo? Ratų 
eilės prikrautos visokiausių, ūkiškų 
gėrybių; pirk, ką tik nori, ir dar to-1 
kiomis pigiomis kainomis. Kriuksi 
paršiukai, gagena žąsys, antys, ku-| 
dakena vištos. O kiek gėlių, uogų, 
vaisių, daržovių. Žuvų rinka pilna 
upių ir jūros gyvūnų. Smulkiosios 
prekybos skyriuje, be Įvairiausių da
lykų ir gaminių, kiek gražių rank
darbių, kuriuos savo rankomis nu-' 
dailino vyrai ir moters.

Daug pardavėjų, daug ir pirkėjų. 
Vieni vaikšto skubiai, daug perka ir 
su dideliais, pilnais krepšiais grįžta 
namo. Kiti slampinėja iš kampo i 
kampą ir ne tiek perka, kiek klausi
nėja, žiūrinėja parduodamas prekes.

Įkaitę nuo dienos šilimos užsuka
me į palapinę atsigaivinti alumi. Vos 
įsigrūdę į vidv, turėjome valandėlę 
palaukti, kol gavome vietos atsisėsti 
prie stalo, kur kaimynystėje sėdėjo 
keli ūkininkai, kaip jie pasipasakojo, 
aktyvūs lietuviškų draugijų „Daina“ 
ir „Laisvė“ nariai. Tai susipratę, kul
tūringi lietuvininkai, kurie užkalbinti 
labai noriai su mumis kalbėjosi ir 
kvietė atvykti pas juos, laukininkus, 
pasisvečiuoti, pažiūrėti, kaip jie gy-' 
vena.

Kvietimas buvo malonus, mums 
priimtinas. Iki pavakarių dar pa
slampinėjome po turgų, prisipirkome 
prisiminimui įvairių daiktų, pasiklau
sėme jaunimo dainų, prisižiūrėjome, 
kaip jie krykštauja ir mergeles vilio
ja, o po to sėdome į karietas ir iš
dundėjome pas laukininkus. -vk.-

„Gyvą susidomėjimą sukėlė šešta
dienio vakare Treviri didžiojoj salėj 
įvykęs lietuvių menininkų koncertas, 
atliktas aukšto meninio lygio trupės, 
Lietuvių Tautinio Meno Ansamblio, 
„Čiurlionis“. Margoje programoje 
keitėsi mišrūs chorai su tautiniais 
šokiais. Vilniaus operos dirigento A, 
Mikulskio vedamas choras rinktinu 
balsų medžiaga parodė išbaigtas, tur
tingas lietuvių liaudies muzikos kul
tūros ištraukas. Kaip labai pajėgus 
muzikos vienetas, su didele išraiškos 
jėga ir įtemptai drausmingas Choras 
parodė gražiose temose apie meilę* 
tautą ir tėvynę puikią darnumą, ir 
atlikimo formą, o taip pat dainavimo 
ritmika ir dinamika buvo atlikta 
aukščiausiam laipsny. Lygiai taip 
pat chorinė disciplina, švarus frazių 
išreiškimas bei tiksli intonacija buvo 
be priekaištų. Tautiniai šokiai, iš
studijuoti baletmeisterės Baronaitės- 
Grėbliūnienės, spindėjo visiška kūno 
ir dvasios harmonija. Iš paprasto 
liaudies žaidimo išsivystęs žavus ru
dens šokis „Blezdingėlė“ parodė dai-
lų judesių žaismą ir tobulą kūno val
dymą. Šokių grupė, palydima įdo
maus ir originalaus lietuvių liaudies 
instrumentų orkestro, savo vispusiš
ka technika, grožiu bei gracija ir 
švelnių žaidimų gyvais judesiais 
įvedė mus ir parodė plačios erdvės 
reikalaujantį lietuvių tautinių šokių 
meną.“

(Gal būt, pasiekus čiurlioniečiams 
250-jį koncertą ir š. m. rugpjūčio 28 
dieną minint ansamblio 3-jų veiklos 
metų Vokietijoje sukaktuves, laikas 
būtų ir lietuvių muzikos autorite
tams prabilti apie ansamblį).

Po savo jubiliejinio koncerto Han,- 
novery, kur čiurlioniečiai labai šiltai 
ir rūpestingai buvo globojami lįptu
vių studentų, įvyko dar vienas — 
251 — koncertas Goettingene. Po 
koncerto, tą pačią naktį Alpen ex- 
presu čiurlioniečiai išvyko į namus. 
Ak, į namus... Deja, ne į tuos, į ku
riuos kiekvieną dieną ir su kiekviena 
diena skrenda jų mintys. Šiurpus 
likimo šauksmas — namo, broliukai, 
namo, jaunieji .— palydi kiekvieną 
jų koncertą ir kiekvieną dieną.

Ir taip jų gyvenime be galo — 
koncertai ir kelionės. Kelionėse pra
bėga jiems šaltos žiemos, žydinčios 
<vasaros, politinės konferencijos, kol 
vieną kartą jie išdainuos mums vi
siems didelę ir nuostabią kelionę.., 
į ašaromis ir sielvartu aplaistytą, 
dainomis apdainuotą, numylėtą lais
vą Lietuvą. J. A.

Tikimės, kad mūsų gerbiamojo 
visuomenėje atsiras tokių aukotoju 
Jiems mes iš anksto siunčiame nuo* 
širdų sportišką padėkos žodį.

Dovanas siųsti ar apie jas pra
nešti šiuo adresu:
Alg. Bielskus, Max-Joseph-Plat« 4 
Tek 1068. (13b) JĮosenheim (ObbJ
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MISTIŠKOJI INDIJA
Apie Indiją esame pratę girdėti 

*• (vairių mistiškų pasakojimų. Kalbė
dami apie dabartinę Indiją, negali
me pritaikyti pasakiško senumo, bet 
£ad Indija yra toli nuo mūsų, tai 
tiesa. To krašto žymus atstumas ir 
neturėjimas su juo artimų ryšių, da
ro jj mūsų akyse jei tut pasakišku, 
tai bent mistišku. Ir iš tikrųjų, pa
klauskite apie Indiją papasakoti tą 
žmogų, kuris ten yra buvęs gyvenęs 
Ir kuris tą kraštą artimai pažįsta. 
Jis papasakos daug įvairenybių ir 
mums neįprastų dalykų. Ir tai ne 
apie praeiti, ° apie gyvą dabartinę 
Indiją. Bet šiame rašinyje aš noriu 
,tą įdomią Indijos mistiką palikti 
(nuošaliai ir daugiau atkreipti dė- 
imesio į realiuosius to krašto veiks
imus. Pirmiausia, kas ta realioji In- 

> dija yra — istoriškai, politiškai, geo
grafiškai, ūkiškai.

Istorija, kad ir įdomi, bet"claugiau 
reikšmės teturi mokyklai. Priminsi
me, kad Indiją apie

200 metų valdė vadinamoji 
Rytų Indijos Bendrovė,

privati įmonė, Didžiosios Britanijos 
karinių pajėgų remiama. Karalienės 
Viktorijos, nešiojusios Didžiosos Bri
tanijos Imperatoriaus karūną 63 me
tus ir mirusios tik 1901 metais, vieš
patavimo laikais įvyko didelių per
mainų. 1857 m. sukilo indų kareiviai 
ir išžudė daug britų karių ir jų šei
mų. Atsiuntus paramos,z sukilimą 
pavyko likviduoti. Krašto valdymas 
buvo išimtas iš Bendrovės kompe
tencijos ir pavestas Britanijos Karū
nai. Po 20 metų karalienei Viktorijai 
buvo pripažintas Indijos Imperatorės 
titulas. Taigi, Indija nuo 1876 m. yra 
Imperija, kurios imperatorium yra 
Anglijos karalius. Jis laiko Indijoje 
savo atstovą vicekaraliaus titulu, ku
ris keičiasi kas 5 metai. Iki pat šiol 
Indija tebėra priklausoma nuo Ang
lijos, tačiau visą laiką ji kovojo, siek
dama tapti nepriklausoma valstybe 
arba, mažiausia, Anglijos dominija. 
Kraštas turėjo savo armiją iš 160.000 
vyrų, britų karių ten buvo laikoma 
58.000 vyrų. Dabar Anglijos vyriau
sybė yra apsisprendusi — Indijos 

. valdymą perduoti į pačių indų ran
kas. Su tuo perdavimu šiandien yra 
susieta daug įvairių klausimų.

Darbiečių vyriausybė yra nutarusi 
1948 m. birželio mėnesyje'galutinai 

perduoti valdymą patiems 
krašto gyventojams.

Britų karšta*moras buvo — Indiją 
Išlaikyti vienos valstybės rėmuose. 
Tačiau tas noras neišsipildė. Nese
niai vyriausybė priėmė naują planą.

— Indija nuo š. m. rugpiūčio 15 d. 
padaliniams į dvi valstybes: indų 
valstybė, arba Indija, ir musulmonų 
valstybė, arba Paskistanas. Šį pada
linimą nulemia-ne tautiniai motyvai, 
bet religiniai. 60% visų gyventojų 
yra bramanų tikėjimo, — tai indai, 
20% mahometonai, didžiausia Paki
stano gyventojų dalis. Dar yra 3,5°/o 
budistų, 1,7% krikščionįjj.—Likusieji
— įvairių kitų tikybų bei sektų. 
Bendrai imant, didesnę gyventojų 
masės dalį sudaro ariškos kilmės in
dai, kadaise čia atsikraustę iš šiaurės 
vakarų pusės. Vietos gyventojai, iš 
senų senovės gyveną pietinėje Indi
jos dalyje, yra dravidų kilmės žmo
nės. Himalajų kalnų gyventojai yra 
mongoliškos kilmės. Skaitydami sve
timomis kalbomis literatūrą dažnai 
sutiksite „Hinduskongress“ ir „Mos- 
lem’iga" terminus, kurie atitinkamai 
yra:

Indija ir Pakistanas.
Padalinimą nulėmė dar ir kiti moty
vai, tarp kurių svarbiausias — eman
cipacijos siekimas.

Naujasis įstatymas numato, kad 
Indija ir Pakistanas bus dvi viena 
nuo antros nepriklausomos valstybės, 
turinčios dominijų teises. Anglijos 
karalius nustoja Indijos Imperato
riaus titulo, bet dviem dominijom 
skiria Generalinius Gubernatorius, 
kiekvienai dominijai atskirai. 630 
kunigaikštinių valstybių Indijoje su 
100 milijonų pavaldinių atsipalaiduo
ja nuo priklausomybės imperatoriui 
ir turi laisvę prisijungti prie Indijos 
su 220 milijonų gyventojų arba gali 
paskelbti ir esą nepriklausomi. To
kia britų politika Indijoje siekia su
švelninti padėtį, išvengti galimų kon
fliktų ir pilietinio karo. Indija te
bėra vystymosi stadijoje. Labai svar
bus britams lieka klausimas, kokie 
ryšiai bus ateityje tarp naujųjų do
minijų ir Britų Imperijos: ar jos gy
vens Imperijos rėmuose ar taps ne
priklausomos.

Š. m. kovo gale Indijos vadas 
Pandit Nehru sukvietė

Delhi mieste panaziatinę 
konferenciją,

Milžinišką kraštą valdė privati bendrovė. — Artėja visiškos nepriklauso
mybės metas. — Demonstracija prieš Europos kolonialinę politiką. — Vi
siems laikams pašalinti žmogaus paniekinimą! — Kraštas, klimatas ūkis ir 

pramonė.

Rašo Dr. S. Tomas

kurioje dalyvavo atstovai nuo 1.200 
milijonų žmonių. Delegatus pasiuntė 
32 valstybės, tarp jų buvo: Kinija, 
Indonezija, Indokinija, Viet. Nam, 
Burma, Ceylonas, Afganistanas, Per
sija, Filipinai, Turkija. Buvo atsto
vaujami ir žydai, o taip pat šešios 
Azijoje esančios sovietų respublikos. 
Dėl indų ir musulmonų konflikto 
arabų valstybės buvo pasiuntusios 
tik stebėtojus. Konferencijos tikslas 
— demonstracija prieš Europos kolo
nialinę politiką, draug protestas ir 
triumfas. Ypač šiltai jautėsi domini
jos statusą turinti Burma, jau po 
karo parlamentinę konstituciją gavęs 
Ceylonas ir sovietų aziatinės respu
blikos, kurių žymi atstovų dalis bu
vo rusai. Šie pastarieji ypač buvo 
labai aktyvūs, skaitė paskaitas ir gy
rė savo kraštų tvarkymo metodus. 
Azerbeidžanui pasiūlius, buvo sukel
tos Pandit Nehru garbei didžiulės 
ovacijos, įteikta iškilmių rūbai ir net 
diadema uždėta ... Tokia buvo tea
tralinė konferencijos pusė.

Tačiau konferencija daug nudirbo 
ir realaus darbo. Įvairiose komisi
jose buvo svarstomos plačios ir pai
nios šio krašto sąlygomis problemos: 
kultūros ir socialiniai klausimai, ypač 
moters ir auklėjimo klausimai. To
liau ūkio klausimai: žemės reforma, 
maisto produktų gamyba, darbo or
ganizacija, eksportas. Sovietų atsto
vai čia davė nemaža savo pasiūlymų. 
Konkrečiai prieita nuomonės, jog rei
kalinga įkurti Azijos problemoms ty
rinėti institutą, o ryžių prekybai 
tvarkyti įstaigą perkelti iš Washing- 
tono į Pietų Aziją.

Kol Indiją valdė anglai, jos gy
ventojų noras buvo — greičiau išsi
laisvinti. Britams nutarus netrukus 
valdžią perduoti jiems patiems, indų 
politikai išsigando ir suabejojo:
koks likimas ištiks Indiją, britams 

apleidus tą kraštą!
Mat, Indija yra labai įvairi ir mums 
sunkiai suprantama. Ten suakme
nėjusi praeitis dar ir šiandien tebe
tūno tokia pat, kokia ji buvo per 
tūkstančius metų. Krašto gyventojai 
pasiskirstę luomais — kastomis. Kas

tos viena nuo kitos labai griežtai at
siribojusios. Taip per amžius sutvar
kė nepakeičiami religijos dėsniai. 
Žmonių papročiai, teisė ir aplamai 
visas gyvenimas paremtas viską per
sunkiančia religija. Jie beteisiai, bet 
turi dirbti visus juodžiausius darbus. 
Turtingųjų kastos žmonės ne tik kad 
negali su parijais turėti jokių ryšių, 
bet jiems netinka naudotis jų darbo 
vaisiais, jie saugosi jų šešėlio, kad 
nebūtų jo sutepti. Parijai, arba „ne
liečiamieji“, neturi teisės naudotis 
viešais įrengimais, negali semti van
dens iš viešojo šulinio, neturi liesti 
kitų daiktų, nes jis sutepa juos, jo 
pėdos suteršią gatvę... Ačiū Dievui, 
Indijos konstitucinis susirinkimas 
Neu-Delhi nesenai priėmė konstitu
cijos paragrafą, kuriuo žmogaus pa
niekinimą visiems laikams pašalino. 
Tuo būdu 50 milijonų beteisių žmo
nių Indijoje grąžinta žmogaus vieta 
žmonių tarpe. Prasidėjęs tautinis in
dų sąjūdis pats pamatė, kad jis turi 
imtis iniciatyvos busimąją Indiją 
kurti naujais pagrindais. Čia pažy
mėtina ir indų veikėjo Gandhi nuo
pelnai.

Kalbėjome apie Indiją aplamai. 
Bet
verta atkreipti dėmėsi i konkrečius 

to krašto faktus.
Indija apima 4.080.000 kv. km plotą 
ir turi 358.500.000 gyventojų, vidutl-

Sovietai nori visos Europos
SAKO STRASSER

Daily Mall spec, koresp. praneša 
iš New Yorko, kad buvęs Hitlerio rė- 
mėjęs Otto Strasseris taip pareiškęs 
Nora Scotia:

„Kad rusai nori okupuoti visą Va
karinę Vokietiją ir Europą trijų ar, 
gal būt, septynių mėnesių būvyje, 
yra 80% tikra.

Trumano doktrinos ir Marshallio 
plano esą per maža ir jie, Strasserio 
nuomone, esą per vėlai paruošti.

„Tretysis pasaulinis karas yra 
neišvengiamas, jis pranašauja, ir

niškai 88 žmonės viename kv. km. 
Tame skaičiuje provincijos apima 
2.234.000 kv. km su 257.000.000 gy
ventojų, 112 žmonių viename kv. km 
ir kunigaikščių valstybės 1.845.000 kv. 
km su 100.000.000 gyventojų, 55 žmo
nės viename kv. km.

Klimatas priklauso nuo regu-
liarių vėjų, vad. monsuno vardu. 
Nuo birželio iki lankričio pučia drėg
nas vėjas iš jū. s ir neša kraštui 
lietų. Nuo gruodžio iki vasario pu
čia vėsus šiaurės rytų vėjas iš sausų 
Tibeto aukštumų. Nuo kovo iki bir
želio yra karštas vasaros laikas.

Indijos ūkis, trumpai tariant, 
yra toks: 75% visų gyventojų ver
čiasi žemės ūkiu. Derliai glaudžiai 
susiję su klimatu. Auginama: ryžiai, 
kviečiai, kava, prieskoniai, riešutai, 
medvilnė, džiutas, kaučukas ir kopra 
(gera žaliavo muilo gamybai). Iš 
mums žinomų gyvulių augina avis ir 
ožkas. Karvių maža: jos laikomos 
ten šventais gyvuliais.

Pramonė nėra aukštai išvysty
ta. Kasama mangano rūda, auksas, 
yra deimanto ir brangiųjų akmenų. 
Gaminamos visų rūšių meninės pre
kės iš metalų ir kitų žaliavų, pra- 
banginės prekės iš aukso, brangak
menių, perlų ir dramblio kaulę. Ži
nomos yra Indijos tekstilės prekės, 
ypač kašmiro šalikai, kilimai ir iš- 
siuvinėjimais papuošti rūbai. 1937 m. 
importas buvo 1.650.000.000 RM, eks
portas 1.690.000.000 RM. Svarbiausios 
importo prekės: pramoninės prekės, 
mašinos, geležies dirbiniai, maisto 
dalykai; eksporto prekės: džiutas, 
medvilnė, arbata, aliejinės sėklos, 
ryžiai, odos, kailiai, kaučukas, vaš
kas, medis ir kava. 1938 m. tebuvo 
visame krašte 52.554 radijo klausy
tojai, arba vienas radijo aparatas 
tenka 10.000 gyventojų.

I
anglo-saksai vieną dieną prašysią 
vokiečius apsiginkluoti iš naujo“.
PREZID. TRUMANO IR ROOSE- 

VELTO PATARĖJAS BENJAMINAS 
COHEN PASITRAUKĖ IŠ PAREIGI!

Associated Press iš Washingtono 
praneša, kad Benjamin Cohen iš 
Valstybės departamento patarėjo pa
reigų pasitraukė. Jo vieton prezi
dentas paskyrė Charlio E. Bohlen iš 
užsienių reikalų ministerijos tarny
bos. B. Cohen buvo vienas svarbiau
sių figūrų Roosevelto ir Trumano ad
ministracijoje.

Dr. Pr. Skardžius

Lietuvių kalba
Jos vieta indoeuropiečių kalbų tarpe

ir pagaliau atmestas. Panašus daly
kas yra lietuvių viršus „das Obere, 
der obere Teil“ šalia rusų verch, če
kų vrch Ir kt. Arba štai vėl lietuvių 
naktis „Nacht“ kilusi iš senovinio 
priebalsinio kamieno (plg. gen. pi. 
naktų, lot. nox, noctis, sen. indų nak 
iš nakt, adv. naktam „bei Nacht“ ir 
kt.) yra išlaikiusi senovinę priebalsių 
grupę -kt-, o slavų kalbos yra ją pa- 
vertusios įvairiomis afrikatomis, pvz. 
sen. slavų nošto, lenkų ir čekų noč, 
rusų noč, serbų noč ir 1.1.

Iš visa to, kas aukščiau sakyta, 
galima jau aiškiai matyti, kad lietu
vių kalba drauge su kitomis baltų 
kalbomis yra iš esmės skirtinga nuo 
slavų kalbų, nors kaip kaimyninė 
kalba, nuo senovės su jomis turi ir 
nemaža bendrybių.'

Žymiai mažiau bendrybių lietuvių 
kalba turi su germanų kalbomis. Tai 
yra dėl to, kad senų senovėje germa
nų kalbos ne tik su lietuvių kalba, 
bet ir su kitomis baltų kalbomis nėra 
turėjusios jokių bendrų santykių. 
Germanai su baltais susidūrė tik pir
maisiais pokristiniais amžiais, ir tai 
ne su lietuviais, bet tik su vakari
niais baltais, prūsais. Todėl dabar
tinėje lietuvių kalboje randame ne 
tik maža bendrybių su germanų kal
bomis, bet, palyginti, visai nedaug 
joje tėra pasireiškusi ir tų kalbų įta
ka. Labai senų germaniškų skolinių 
lietuvių kalboje beveik visai nėra; 
iš jų senesnių tėra tik keli pvz. gat
vė „Strasse“, yla „Ahle, Pfriem“, ku
nigas „Priester“, pinigas „Geldstūck,

(Pradžia praėjusiame Nr.)
Šitokios fonetinės ir morfologinės 

skirtybės yra ne pirmykštės, bet at
siradusios vėlyvesniais laikais, kai 
baltų ir slavų kalbos ėmė plisti jau 
visai skyrium, nepriklausomai vie
nos nuo kitų. Senų senovėje jų yra 
buvę daug mažiau kaip dabar, ir to
dėl lietuvių bei kitų baltų kalbų ar
timumas slavų kalboms tada yra bu
vęs dar didesnis. Tai yra dėl to, kad 
baltų ir slavų kalbos nuo pat žilosios 
senovės yra buvusios kaimyninės. 
Yra galimas daiktas, kad net pačioje 

, indoeuropiečių prokalbėje šios kal
bos yra sudariusios dvi gretimines 
tarmes ir kurį laiką galbūt net drau
ge yra plitusios. Bet nuo seniausių 
laikų jos savo ruožtu yra pradėjusios 
eiti ir savais, visai skirtingais keliais. 
Todėl šiandien šalia daugelio jau se
novėje susidariusių bendrybių tose 
kalbose randame ir labai daug skir
tybių. Pvz. lietuvių pirmykštis s, tik 

r po g, k ir r tam tikrais atvejais yra 
pavirtęs j š, o slavų kalbose jo vie
toje yra atsiradęs ch ir po kaikurių 
kitų garsų. Pvz. mūsų sausas, gali
ma sakyti, beveik indoeuropiškas yra 
išlikęs; net senovės graikų kalboje 
jis yra jau žymiai daugiau pakitėjęs, 
būtent auos iš sausos; bet slavų kal
bose ne tik šakninis dvibalsis au bu
vo paverstas į u ir galūnė -os su 
laiku visai atmesta, bet ir pirmykš
tis s po u buvo išverstas į ch, t. y. ; 
such; senovinėje slavų kalboje, dar : 
IX-X amžiuje po Kr., galūnės -os 
vietoje buvo vartojamas savotiškas 
veikiau-tai pasbalsiškal tariamas ir Miinze“, šarvas „Panzer" ir kt. 
rusų vė'Iau jeru vadinamas garsas; I Lietuvių kalbos santykiai su toll- 
vėliau jie visai būva nustotai tarti I mesnėmia indoeuropiečių kalbomis [

i yra dar menkesni: visos jos daugiau 
ar mažiau yra skirtingos nuo lietu
vių kalbos. Jeigu jose kiek ir pasi
taiko bendrybių, tai tik dėl to, kad 
jos visos, jų tarpe ir lietuvių kalba, 
yra kilusios iš vieno bendro šaltinio, 
iš vad. indoeuropiečių prokalbės. O 
kadangi lietuvių kalba, kaip jau mi
nėta, turi savyje išlaikiusi daug gl- 

’ lios senovės, tad nestebėtina, kad joje 
randame tam tikro panašumo net su 
seniausiomis indoeuropiečių kalbo
mis. Pvz. lietuvių avis „Schaf“, be
brus „Biber“, būtis „Sein, Dasein*, 
dūmai „Rauch“, javai „Getreide", 
maras „Seuche, Pešt“, ratas „Rad“, 
stambas „Stengei, Strunk“, žambas 
„Kante, Rand, Balkenkante“ ir kt. 
aiškiai sutinka su sen. indų avis, 
babhrūs „rotbraun, braun“, bhūtis 
„vollkommenes Dasein, Wohlsein", 
dhūmas „Rauch“, yavas „Getreide, 
Gerste, maras „Tod“, rathas „Wagen, 
Streitwagen“, stambhas „Pfosten, 
Pfeiler, Saule“, jambhas „Zahn, Ra- 
chen“ ir kt. Tokių bendrybių galime 
dar rasti senovės graikų, lotynų, go
tų ir kitose indoeuropiečių kalbose. 
Pvz. dabartinė lįgįuvių žiema ski
riasi _ nuo graikų cheima (gen. sg. 
cheimatos), bet Žeimena „kairysis 
Neries įtakos“ rodo, kad seniau lie
tuvių kalboje yra buvęs priebalsinio 
kamieno daiktavardis žeimuo, gen. 
sg. žeimenes (dėl darybos plg. Ak
mena vienos upės vardas“ šalia ak
muo, gen. sg. akmenes, vėliau ak
mens), kuris visisiškai sutinka su 
graikų cheimon, gen. sg. cheimonos 
ir kt. Arba štai vėl lietuvių dagas 
„Brennen; Hitze, Glut; Ernte“ etimo
logiškai sutinka su gotų dags „Tag“ 
(iš dagaz) ne tik vienaskaitos vardi
ninke, bet iš dalies ir kaikuriuose 
linksniuose, pvz. dat. pi. dagam: liet, 
vaikams (iš vaikamus). acc. pi. da- 
gans: liet, vaikus (iš vaik 's vietoj 
senesnės lyties vaikans; plg. sen.- 
prūsų deiwans: liet, dievus, sen. prū
su rankąng liet raukas šalia gerą-

sias iš gerans-jas) ir 1.1. Ir dar dau
giau: got. ainlif ,7elf", twalif „zwolf“ 
yra tuo būdu sudaryta kaip liet, 
vienuolika, dvylika; gotų bandi „Fes- 
seJ2 yra linksniuojama beveik kaip 
liet, marti „Schwiegertochter“, pvz. 
gen. sg. bandjos: marčios, dat. sg. 
bandjai: marčiai iš martjai, dat. pi. 
bandjom: marčioms ir kt.; mot. gi
minės tuggo „Zunge“, gen. sg. tug- 
gons savo daryba nesiskiria nuo liet, 
geluo „Stachel“, g. sg. geluones, vė
liau geluonies ir 1.1.

Bet dėl šitų paskirų bendrybių 
negalime pasakyti, kad lietuvių kalba 
būtų visai panaši į sen. indų ar ku
rią kitą senovinę kalbą, kaip kad 
kartais vienas kitas nespecialistas 
yra linkęs manyti. Kas specialiai 
nėra mokęsis sanskrito, sen. graikų 
ar gotų kalbos, tas, suprantama, iš 
vienos lietuvių kalbos visai nedaug 
ką galės suprasti sanskritiškai, grai
kiškai ar gotiškai. Tik specialistai, 
gerai tas kalbas išstudijavę, isto
riniu lyginamuoju būdu gali susekti 
senovinius paveldėtus dalykus ir vė
lyvesnes atmainas tose kalbose. Pvz. 
sen. indų ir iš dalies sen. graikų kal
bose yra išlikusi dar labai sena ir 
sudėtinga veiksmažodžių asmenavi
mo sistema, o lietuvių kalboje visa 
tai beveik iš pamatų yra pakeista ir 
daug kas suprastintą arba naujai su
daryta. Kas kita yra pvz. atskirų 
žodžių šaknų srityje: čia lietuviai 
yra išlaikę labai daug gilios senovės. 
Pvz. tokia labai sena šaknis yra vėl-, 
kuri iš pradžios yra reiškusi „mirti“: 
velės (arba vė’es) „geisterhafte Ge- 
stalten der Verstorbenen“, velys 
„verstorbener“, vėliai „Seelen der 
Verstorbenen“, velionis „Verstorbe- 
ner“, vėlinąs „Teufel“ ir kt. Šitą 
veiksmažodinę šaknį randame pla
čiai vartojamą ne sen. indų ar grai
kų, bet XX amžiaus pradžioje Rytų 
Turkestane surastoje tocharų kal
boje, pvz. wal- „Sterben“, walu „ge- 
storben“, wlalune „Tod" ir kt. Iš

kitų indoeuropiečių šitą šaknį dar 
pažįsta germanų kalbos pvz. altnord. 
valr „Leichen auf dem Schlachtfel- 
de“ ir kt.

Apskritai imant lietuvių kalba 
yra plitusi visai skirtingose aplinky
bėse kaip kurios kitos senesnės indo
europiečių kalbos,-todėl ir jos dabar
tinis pobūdis yra visai kitoks, negu 
daugelio kitų Vak. Europos kalbų. 
Visų pirma ji nėra tokia mišri kaip 
pvz. anglų, prancūzų ir kt. kalbos. 
Žodžių tvarka sakinyje tebėra visai 
laisva ir jų santykiai dar senoviškai 
yra žymimi galūnėmis, ne skirtimis, 
kaip kad yra kaikuriuose romanų ir 
germanų kalbose. Pačioj žodžių Ir 
net atskirų formų daryboje dar di
delį vaidmenį vaidina pavaizdumas 
ir su juo susijusi konkreti individua
lizacija; pvz. vietomis dar yra skiria
mi širmi arkliai, „die grauep Pferde“ 
nuo širvi žirniai „die grauen Erbsen“. 
Kitur kregždė „Mauerschwalbe“ yra 
skiriama nuo blezdinga „Rauch- 
schwalbe" ir kregždinga „Ufėr- 
schtvalbe“. Plg. dar žaibas blykčioja 
„der Blitz zuckt“ arba žaibas blik
steli „ein Blitzstrahl leuchtet schnell 
auf“ ir jis jam tėkštelėjo į žandą 
„er versetzte ihm einen heftigen 
Schlag auf die Backe“ arba jam tekš
telėjo į žandą, „er versetzte ihm ei
nen leichten Schlag auf die Backe“ 
ir 1.1. Šituo būdu lietuvjų kalba dar 
tebėr didžiai natūrali, ir tuo savo 
natūrali, ir tuo savo natūralumu ji 
žymiai išsiskiria iš kitų indoeuropie
čių kalbų tarpo.

Dėl šitų savo ypatybių lietuvių 
kalba yra didžiai vertinga lyginama
jam indoeuropiečių kalbų mokslų.. 
Kaikuriais atvejais ji yra gal dar 
svarbesnė kaip sen. graikų ar-sen. 
indų kalbos, nes jos raidą galima dar 
tiesiogiai tirti iš pačių žmonių lūpų, 
o iš anų jau mirusiųjų kalbų, dau
giausia iš jų rašytiniii paminklų, 
daug ko dabar jau visaip nebegalima 
betarpiškai susekti.

3



s I pusi Nr. 31 (91) 1947. VII. XL

Vakarinių Europos Respublikų 
negalavimai

VYRIAUSYBĖS KRIZĖS
Veik tuo pat metu Italijoje ir 

Prancūzijoje komunistai, stambiausia 
partija, išstumti iš vyriausybės. Ita
lijoje po ilgos krizės vyriausybę su
darė krikščionių demokratų vadovas 
de Gasperi, o prancūzuose socialistas 
Ramadier. Ar čia atsitiktinumas? 
Vargu. Viduržemio jūra visais po
žiūriais Įdomi vakariečiams. „Nau
jausią“ Europą kuriant, tos dvi galy
bės turės atlikti didelį vaidmenį. 
Kraštų būtinas patvarkymas, nelem
tų veiksnių „apvaldymai“ ir, naudo
jantis amerikietiška pagalba, pagrin
dinių problemų išsprendimas. Vie
nas pagrindinių klausimų — ūkio 
politikos linkmė — liko neišspręstas. 
Socializacija ar laisvasis ūkis — du 
skirtingi keliai. Prancūziškas racio
nalizmas ir čia randa išeitį. Soeiali- 
zacijos šalininkai yra nuomonių, kad 
tam tikros ūkio šakos turi būti lais
vos, jei gamyba patenkina rinką. 
Laisvojo ūkio šalininkai pripažįsta 
valstybės įsikišimą kai kuriose sri
tyse. Čia viskas sukasi apie meto
dus. Leonas Blum paskelbė kainų 
sumažinimą 5%. Ramadier dar kartą 
pakartojo 5"/o. Valstybės įsikišimo 
priešai sako, kad kainos numuštos 
3,5%. Jie tikėjosi kai ką laimėti nu
sikratę komunistų. Bet komunistai, 
pasirodė, moka naudotis liberalinė
mis priemonėmis, griaudami vyriau
sybės pamatus. Jie reikalauja dar
bininkams atlyginimą pakelti. Vy
riausybė nesutinka, nes tai priešta
rauja jos ūkio stabilizacijos politi
kai. Ji pasirenka kompromisų kelia 
— mokėti priedus.

Siame žaidime Prancūzijoje Įvyk
sta nelemti pasikėsinimai prieš res
publiką ir gen. de Gaulle.

UP žiniomis, tūlas grafas Vulpian 
organizavo sukilimą, kurio tikslas 
respublikinę vyriausybę pakeisti ka
rine direktorija. Vidaus reikalų mi- 
nisteris Ed. Depreny praneša, • kad 
„juodieji sukilėliai“ — kariai ir mo- 
narchistai — jau š. m. kovo mėn. 
pradėjo ruoštis sukilimui. Jie sten
gėsi sudaryti įspūdį, kad tat daro ko
munistai. Tačiau, paėmę valdžią, 
būtų siekę komunistus apvaldyti. 
Sukilimui pravesti jie numatė pasi
kviesti talkininkais prancūzų užim
toje vokiškoje zonoje esančius karius 
ir tankus. Visa tai išaiškinus, pasiro
dė sukilime esą ĮpainiuOta 25.000 as
menų. Ar šiuos ’ asmenis pajėgs su
drausti pairusi respublika?

Pasikėsinimas prieš de Gaulle su
kėlė mažesnį atgarsį. Tai rodo, kad 
Prancūzija yra verdančiu katilu. Jo 
dangčiai nepriveržti, bet ir tai su
daro pavojų, kad neįvyktų sprogi
mas.
' Toje atmosferoje Ramadier vy

riausybė pergyveno nuolatinės kri
zės būseną. Jis siekia prancūzų ūky
je pusiausvyros, o komunistai sprog

dina tiesiog ar per profesines orga
nizacijas, esančias jų įtakoje. Socia
listų partija suskilusi. Kairysis spar
nas primygtinai reikalauja vyriausy- 
bėn Įsileisti komunistus. Po ilgų Įti
kinėjimų pavyko prikalbinti kai ku
riuos socialistus ir toliau verstis be 
komunistų. Tautinis susirinkimas ir 
ministerio pirmininko buveinė apsta- 
toma 2.000 policininkų. C.G.T„ dar
bininkų profesinė sąjunga, garsiai 
kalba prieš Ramadier ir protestuoja 
dėl jo vedamos politikos ir nutraukia 
darbą 24 vai. Ji buvo pasišovusi da
ryti eiseną, bet jos neįvykdė. Strei
kai siaučia vieni kitus pakeisdami. 
Tose sąlygose ■ Ramadier reikalauja 
tautos susirinkime pasitikėjimo. Jis 
liepos 14 d. jį gauna 321, prieš 247 
— komunistus ir kai kurias mažą
sias partijas. L. Blumo įėjimas į vy
riausybę neabejotinai sustiprintų ka
binetą. Ar jam pavyktų pašalinti 
„kartuves“, kainų ir atlyginimo skir
tumą, užkirsti kelią infliacijai stabi
lizuoti politinę padėti ir likviduoti 
komunistinę Bastiliją Prancūzijoje? 
Jo asmuo, geriausiu atveju, galįs 
pratęsti tik laimingą laikinumą. Ko
munistinės Bastilijos pašalinimas 
ateityje sudarys didžiulę problemą, 
o ypač, kai ji ginkluojasi ir dabar 
turi savo žinioje 5 divizijas, kurios 
iš svetur vadovaujamos ir remiamos. 
Jei jos savo metu nedings — gali 
būti panaudotos respublikai griauti.

Ūkio krizė
Neseniai išsiskirstė slaptoji Pran

cūzijos ūkio konferencija, kurioje 
dalyvavo žymesnių įmonių vadovai.

Pasaulio vyriausybė ar sunaikinimas
x VALSTYBIŲ SUVERENUMAS — KARŲ PRIEŽASTIS >

Daily Mail išspausdino ke
turių žymių asmenų straips- 

. nius, liečiančius atominę ener- 
, giją. Čia pateikiame garsaus 

filosofo Bertrand Russell, arba 
lordo Russell, straipsnio san
trauką.

Išradimas priemonių, kuriomis 
realizuojama ir naudojama atominė 
energija, žiūrint iš mokslinio taško, 
yra žmogaus intelekto triumfas, ro
dąs mūsų amžiaus žmogaus proto 
pajėgumą, prilygstantį mažiausiai 
bent goriausiems pirmtakūnams.

Išskyrus šį išradimą, žmonija 
niekad nėra buvusi, išstatyta taip 
žiauriai problemai. Arba mes turė
sime kelių metų būvyje atsisakyti 
nuo senovės tikėjimo ir pažiūrų bei 
sutikti su visiškai nauja politinės Ir 
karinės organizacijos forma arba, 
jei tai mums nepasisektų, sako filo
sofas, mes turime laukti pasaulinio 
masto nelaimės, kurios baisumo ne
galima įsivaizduoti.

Jie priėjo išvados esm'n’ '; klausi
mais. Nūdienis ūkinis gyvenimas 
esąs arti katastrofos. Svarbesnių 
įmonių atlyginimas esąs per žemas, 
kad galėtų darbininkai pragyventi. 
Maitinimo reikalas iki šio meto ne
sutvarkytas. Vyriausybė nėra paro
džiusi tinkamos iniciatyvos ūkinin
kams paskatinti daugiau gaminti ir 
žemės ūkio gaminius parduoti, ūki
ninkai negauna reikmenų būtinų že
mės ūkiui. Ūkininkams užtektų 5.000 
t geležies įrankiams pagaminti.

Vidaus rinka tuščia, nes vyriausy
bė, besigaudydama devizų, stengiasi 
kuo daugiau išvežti. Garsusis Mon- 
net planas tegali būti' įgyvendintas 
Marshall plano ribose, kad per 3 me
tus pasotintų vidaus rinką.

Įmonininkai pasisako už našumo 
priedus, bet ne už - vyriausybės tei
kiamas pašalpas darbininkams. Nuo 
1946 m. gamyba yra mažai ką padi
dėjusi. Šio padidėjimo sąskaiton 
daugiausia nori pasinaudoti darbi
ninkai, argumentuodami pragyveni
mo brangumu.

Galop prieina išvadą, kad darb
daviai ir darbininkai sudarytų ko
lektyvines sutartis visiems klausi
mams išspręsti.

Kai kurių pramonės įmonių ga
myboje prisivytas prieškarinis lygis 
nesukuria pasitikėjimo. Anglių ir 
krašto gaminių trūkumas sudaro pa
vojų sugriauti Monnet planui. Kvie
čių vietinė gamyba yra sumažėjusi 
pusiau, lyginti su 1938 m. Anglių 
trūkumas neleidžia atstatyti daugelio 
Įmonių. Šių metų valstybinio biu-

Vienas didžiausių sunkumų, šiuo 
metu yra laiko stoka apsisaugojimo 
priemonėms ištobulinti. Prie didelio 
optimizmo tam reikėtų bent 20 
metų.

Kas gi atsitiktų, jeigu nebūtų 
Įvesta efektyvi atominių bombų ga
mybos kontrolė?

Nors dabar šį monopoli laikanti 
Amerika, iš dalies dalyvaujant D. 
Britanijai ir Kanadai, tačiau šis mo
nopolis negalįs tęstis ilgiau kaip 5 
metus.

Apskritai bijomasi, kad busima
sis karas prasidėsiąs nauju ir blo
gesniu Pearl Harbouru, kuriame 
atominio amžiaus bombos duotuoju 
momentu bus išmėtytos svarbiau
siuose kai kurių kraštų gyventojų 
centruose.

Busimasis karas galės prasidėti 
kartu naikindamas svarbiausius 
miestus, pramonės centrus ir kai ku
rių didžiųjų kraštų vyriausybių bu
veines. Šios vyriausybės praras lai- 

džeto deficitas siekia 550 mrd. fr. 
Nepavykęs 10% kainų sumažinimas 
apkarpė valstybės pajamas 30 mrd. 
fr., o darbininkų subsidijoms numa
toma išleisti ligi 50 mrd. fr. Pfan- 
cūzija, iš JAV gavusi 2,2 mrd. dole
rių paskolos ir įvairią paramą, nesu
geba išsiplėšt! iš ūkinių bėdų, kurios 
dabar ją slegia. Banknotų apyvarta 
nuo 109 mrd. fr. (1938 m.) pašoko ligi 
775 mrd. fr. (1947. V.), valstybės sko
los 36 mrd. fr. — 600 mrd. fr., o kai
nų rodiklis nuo 100 —1132. Tie skai
čiai rodo, kad Prancūzija rieda in
fliacijos bedugnėn.

Šiose sąlygose komunistų partijai 
lengva sprogdinti iš vidaus ir šaukti, 
kaip tat darė neseniai įvykusioje ko
munistų konferencijoje Strasbourge: 
„Reakcija nori užgniaužti pažangą, 
sustabdyti nacionalizaciją, išvaikyti 
darbininkų komitetus įmonėse; su
laužyti konstituciją ir paruošti kelią 
asmeniniam valdymui“.

Komunistų revoliucinė partija 
nori atsisėsti - valdžion. Jie kovoja 
prieš JAV, bet už sovietus. Prancū
zija atsiduria kryžkelėje: sugriauti 
Bastiliją ar visam kraštui ja tapti. 
Jei amerikiečiai energingai nesiimtų 
iniciatyvos „naujausiai“ Europai kur
ti ir vakarinės Europos atskaloms su
vienyti, Prancūzija nučiuožtų {Krem
liaus glėbį. Ir dabar mus skiria pil
nutinis demokratijos įgyvendinimas 
ir demokratinis žaismas, kurio prie
danga siekiama maskviškio totalita- 
riškumo. Šiame taške sustingo dau
gelis kraštų. Kai kurie, pvz., Švedi
ja, baiminasi su amerikiečiais ben
dradarbiauti, o Šveicarija nori likti 
„neutrali“. Neutrali kam: gėriui ar 
blogiui, laisvei ar tironijai? Toks 
dvigubas žaidimas net senuose de
mokratijos kraštuose nedviprasmiš
kai rodo: mes europiečiai merdime.

Ged. Galvanauskas

mėjimo viltį dar nesužinojusios 
savo priešo.

Tuo metu apsaugos sumetimais 
būsiąs suvaržytas svetimųjų ir vie
tinių gyventojų, kurių politinis lo
jalumas galįs įšaukti įtarimą, judė
jimas.

Nacionalizmas intensyviai bū
siąs skatinamas. Karo baimė ska
tins neapykantą, ir valstybės ugdys 
mintis, kurios ves prie karo. Anks
čiau ar vėliau įtempimas taps ne
pakeliamu ir karas turės iškilti.

Trumpalaikis karas
Pagal lordą Russell, atominis ka

ras galėtų baigtis greit laimint vie
nai kariaujančiai pusei. Tokiu at
veju galingausias laimėtojų kraštas 
taptų aukščiausia valdžia.

Gali būti ir antroji galimybė, bėt 
jau blogesnė. Jei karas užsitęstų ir 
radijo aktyviniai spinduliai už
muštų bet kokią gyvybę tam tikrose

(Nukelta į 7 pusi.)

IRO ir vokiečių ašaros
Kaip Naujų Metų sulaukus, trem

tinių ir pasaulio spaudoje suvedamai 
UNRRA-os gerųjų ir blogųjų darbų 
balansas ir nedrąsiai bei kukliai 
žvelgiama į IRO .pasirodymą. Ar 
naujoji tremtinių ir pabėgėlių orga
nizacija bus geroji ar blogoji pamotė, 
gaus tremtiniai pajusti ant savo kai
lio. Bet šiuosyk įdomu konstatuoti 
faktą iškilusio naujo ir nelaukto pre
tendento į IRO posūnius.

Gal ne vienam teko skaityti spau
doje kuklią žinutę, jog vokiečių vy
riausybių koordinacinio organo buvo 
įteiktas alijantams platus memoran
dumas, nušviečiąs „būtiną reikalą“, 
kad tarptautinė organizacija (kon
krečiai — IRO) perimtų iškeldintų 
iš buv. rytinių Vokietijos sričių vo
kiečių globą, kuri esamose sąlygose 
vien vokiečių jėgoms besidaranti ne
bepakeliama našta.

Atsakymo Į tą- memorandumą il
gai neteko laukti ir, nežiūrint visų 
vakarų' alijantų pastangų vokiečius 
bent ūkiškai pastatyti ant kojų, šiuo 
atveju vokiečiams susilaukti „tarp; 
tautinio masto užuojautos — reikštų 
padaryti praeitį nebuvusia“. Tai pri
sipažinimas pačios vokiečių spaudos, 
priverstos aplinkybių, kurios dar ne
leidžia tiesiogiai kritikiloti karinės 
valdžios sprendimus, bet kurios lei
džia ta proga išlieti ne vieną grau
džią ašarą, Įeitų sąskaita apeliuojant 
į demokratijos idealus, žmogaus tei
ses ir kitus dar taip neseniai tojo 
pat žemėje ir toli už jos ribų kojo
mis tryptus atributus.

Dėtoms didelėms viltims į IRO 
neradus norimo atgarsio, tos organi
zacijos tikslai vokiečių ta proga re
dukuojami į paprastos emigrantų 
organizacijos rėmus. „Rhein-Neckar- 
Ztg.“ žodžiais, UNRRA, paaukavusi 
3 milijardus dolerių karo įkandin 
sekusių ligų ir bado mažinimui, bu
vo priversta keisti taikos sąlygoms 
beartėjančią šalpos politiką, pasiren
kant ir naują vardą — IRO. (Tarp
tautinė Pabėgėlių Organizacija.) Ši 
sąvoka gerai atitinkanti tikrovei: iš 
atsakomybės už septynių milijonų 
„Verschleppte dės Krieges“ likimą 
liko viltis vieno milijono dabarties 
emigrantų! Taigi, kaip nekeisti tarp
tautinės paramos politikos, jei iš 7 
milijonų „Verschleppte dės Krieges“ 
liko tik 1 milijonas „reikalingų pa
ramos (vis dėlto reikalingų!), kuria 
savo noru išėjo tremtin arba politi
niais sumetimais vengia grįžti į savo 
kraštus“? Pagaliau, valstybės, perė
musios. UNRRA-os palikimą (IRO), 
norėjusios išrašyti alibi — demokra
tijai ir pirmuoju pavyzdžiu parodyti, 
ką jos nuvokia iš žmogaus teisių de
klaracijos ... Jei tai yra JT katekiz
mas, tai IRO turėtų būti pirmasis jo 
egzekutyvas. -mšk-

• JV finansų ministerija paskelbė, 
kad Sov. S-ga sumokėjo JV 4,5 mil. 
dol. Tai esą procentai už karo metu 
teiktą paskolą. -E- .

1. Rudmarškinių gatvėje
Po dvylikos monotoniško darbo valandų 

visuose skyriuose sučirškia skambučiai. Ne
trukus išvargusių darbininkų minia tiršta 
srove pradeda veržtis į gatvę. Ji pagriebia 
mane koridoriuje ir, išnešusi pro fabriko Var
tus, pameta ant šaligatvio. Viešpatie, kaip 
šviesu lauke! Saule! Saule! Visą dieną jos 
nemačiau tamsiame rūsyje. Vakarop slenkan
čios saulės spindulių apakintas užsimerkiu. 
Išsitiesiu ir atvira burna patraukiu į dulkių 
prisisiurbusius plaučius tyro oro. ■ Ir staiga 
akyse sutemsta, gatvė pradeda suktis, girdžiu 
kaip tvinksi kraujas smilkiniuose. Iš karto 
kakta aprasoja ir kojos pradeda pintis. Pa- 
žiopčioju, kaip žuvis išmesta ant kranto, ir 
silpnumas praeina. Dabar visam kūne jaučiu 
gaivinantį saulės ir tyro oro veikimą. Taip 
lengva, lengva... Perbraukiu rankove per 
prakaituotą kaktą ir plačiu žingsniu pasilei- 
džiu namo. Greičiau, greičiau pas laukiantį 
sūnelį, tolyn nuo visas jėgas išsunkusio fa
briko.

Lenkdamas būreliais skubančias moteris, 
luošius, senius, lyg kieno vejamas įsuko į Rud
marškinių gatvę, kurioje yra mūsų palėpė.

Vadinasi ji paprastai — Dirbtuvių gatvė, 
bot, dėl daugybės joje žaidžiančių rudais 
marškinukais vaikų mes praminėm ją Rud
marškinių gatve. Ir .dabar pilna gatvė jų ka
ringų šūkių. Nukreipiu žvilgsni į juos ir tuo 
metu kažkas minkštas atsimuša į mano kelius 
ir stipriai juos apkabina. Kartu su netikėto 
susidūrimo iššaukta šilimos banga, perbėgusia 
ViM kūnu, išgirstu skambų ir džiugų balseli: 
. — Tėtil v

Balys Gražulis

GANDRELIS
— Sūnuti, tu mano brangiausias! — savai

me ištrūksta šūkis iš gilumos krūtinės. Pasi
lenkiu ir griebiu jį į glėbį. Ię kai jo rankutės 
visa jėga apkabina mano kaklą, paskutiniai 
nuovargio likučiai pradingsta. Laimingas ir 
tvirtas nešuosi savo turtą namo. Ak, kiek 
daug mes turime viens kitam pasakoti! Jis 
tik čiauškia ir čiauškia:

— Tėti, ar gerai padariau, kad atėjau tavęs 
pasitikti?

— Labai gerai, — atsakau negalvodamas.
— O mama sakė, kad tik prie namo lauk

čiau, matai, — giriasi jis, savo žygiu didžiuo
damasis.

Dabar aš jau noriu, susigriebęs, jam pasa
kyti, kad negera yra mamos neklausyti ir pa
vojinga vienam toli nuo namų eiti, bet jis 
mane nuginkluoja:

— Tu gi neturi kito vaiko, tai aš turiu tave 
pasitikti.

Ir aš tik sUspaudžiu jį glėbyje kartodamas:
— Žinoma, žinoma ... a
lę kai namuos motina pradeda jį barti, aš 

negaliu neužstoti. Ak, ji nesupranta mano 
jausmų, nes nebuvo visą nuobodžią dieną nuo 
jo atskirta. Mano lūpomis kalba ilgos dienos 
vienuma, ilgesys gimtojo žodžio, savųjų. Aš 
tik prašau, kad kitą kartą jis taip toli neitų. 
Ir nors jis pažada sekantį vąkarą laukti ma
nęs prie namo durų, aš žinau, kad pasitiks ir 
vėl ten, kur šiandieną. Aš tai žinau ir todėl 
kitą dieną, belaukiant darbo pabaigos, mano 
nekantrumas didėja.

Ir tikrai, sukdamas į skersgatvį matau jį 
netoliese prie tvoros p. siglaudusį, sukauptu 
žvilgsniu ieškantį malęs darbininkų minioje. 

Staiga jo veidelis nušvinta plačia šypsena ir 
sekančią akimirką jis jau rieda, lyg sviedinys, 
nardydamas tarp praeivių kojų, tiesiai į mano 
glėbį. Kai jis prispaudžia veiduką prie mano 
žando aš jaučiu kaip žandas šyla ir drėgsta. 
Kūnelis pradeda trūkčioti ir prasiveržia gailus 
skundas:

— Aš jiems nieko nepadariau, Ir jie mane 
mušė...

— Kas? Kas Tave mušė? — klausiu.
Tačiau vietoj atsakymo jis dar gailiau pa

kartoja:
— Aš jiems nieko nepadariau ...
Metu žvilgsnį Į gatvę ir pastebiu būrį vo

kietukų, Iš padilbų sekantį mus. Kai aš pa
suko prie jų, visi nutyla ir įžūliai žiūri man į 
akis. Tačiau nė nesijudina. Nė mano rūstus 
veidas jų negąsdina.

— Parodyk, kuris Tave mušė? — atplėšęs 
nuo kalcio sūnelį klausiu.

Vis dar tebespririgdamas ašaromis, jis pa
rodo būrio priekyje stovintį kokių dvylikos 
metų rudmarškinį.

— Šitas mane pastūmė, o dar vienas suda
vė per galvą. O aš jiems visai nieko nepada
riau.

—rKodėl tu jį pastūmei? — klausiu.
Tyla. Akiplėšiškai žiūri jis man Į akis, ne

rasdamas reikalo atsakyti. Jo išdidžioje lai
kysenoje ir atkakliame žvilgsnyje aš matau 
taip įprastą matyti prūso panieką man. Jo 
draugai iššaukiančiai šypsosi.

— Kaip Tau ne gėda toki mažą vaiką muš
ti. Juk tu jau visas bernas, — gėdinu.

Bet jis dar karingiau pakelia galvą. Ir ko 
jis turėtų gėdintis apstumdęs vergą? Ar gi 
jis negimė su bizūnu švaistytis?

Rankos dreba, vos išsilaikau nedrožęs per 
įžūlų veidą. Pro sukąstus dantis pagrasinu ir, 
ramindamas sūnelį, einu namo. Pyktis r. A 
smaugia dėl bejėgiškumo. Ką gali beteisis 

ten, kur net už menką žodį, tartą ant ponų 
tautos atstovo, į darbo stovyklą kiša. Pamė
ginčiau sukirsti.

Už nugaros girdžiu karo šūkius ir keik
smus:

— Prakeiktas užsieniete.
O sūnelis vis dar negali nusiraminti ir jo 

skundas, pirmą kartą pajusta neteisybę skau
dina mane iki širdies gelmių. „Aš jiems nieko 
nepadariau“, skamba mano ausyse. O Icuogi 
mes visi prasikaltom, kad netekome gimtojo 
lizdo, prakeiktųjų vardą gavome? Skaudu ne- 
pemešamai, kad jau pirmose gyvenimo die
nose vaikas turi pajusti neteisybės kirtį.

Sekantį vakarą nepasitinka jis manęs gat
vėje, bet laukia bailiai prisiglaudęs prie namo 
durų. Ir nors dar didesniu džiaugsmu krinta 
man ant kaklo, — visą vakarą aš jaučiuosi 
pavargęs, negalėdamas atgauti nuotaikos. Ir 
net Įprastinio pasivaikščiojimo, su sūneliu 
neinu.

Sekmadienis. Mama ruošia pietus, o aš sė
džiu su sūneliu prie lango ir seku jam pasaką. 
Bet jis mažai tegirdi, jo akys vis lange, už ku
rio šūkauja vaikai. Mediniais šautuvėliais, 
lazdomis mosuodami, garsiai šaukdami puola 
jie besiginantį anapus gatvėje buri. Karingas 
jų tautos kraujas reiškiasi jau iš pat mažens. 
Jie gimė būti kareiviais ir net kitaip nemoka 
žaisti. Jau dabar matosi jų klusnumas vądul, 
fanatiška neapykanta priešui. Net patys ma
žieji, vadovaujami uniformuotų Hitlerio Jau
nimo paauglių, karštai dalyvauja kautynėse.

Žiūrint pro langą, sūnelyje nubunda vy
riška prigimtis, akutės blizga, ir jis visa siela 
veržiasi ten, kur verda kovos garsai. Aš nu
traukiu pasaką ir išnešu jį į gatvę.

— Bėk, — sakau, — mano akivaizdoje ji* 
neišdrįs tavęs nuskriausti.

(Bus daugiau)
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Kultūrinių turtų išlaikymas
Tremtyje nyksta žmonės, nyksta 

Idealistinis mąstymas, nyksta tauti
niai turtai. Nenormalios gyvenimo 
sąlygos naikina daugelį mums 
brangių dvasinių turtų, kuriais mes 
didžioj amės. Ir tautinių vertybių 
kūrimo procesas sumažėja, atitrūkus 
nuo gimtosios žemės, to vienintelio 
neišsemiamos tautinės kūrybos įkvė
pimo šaltinio. Tremtis daro lūžius ir 
kūrėjo ir žmogaus dvasioje. Idea
listinis mąstymas pakinta vulgariu 
ar į jį panašiu materialistniu mąs
tymu, pagal kurį rikiuojamas ir gy
venimas. Iš inteligencijos išeinąs 
idealistinis mąstymas nebėra su
prantamas arba yra ignoruojamas 
bei naikinamas. Tokių dvasinių lū
žių fone, išeivijoj ir. tautinių turtų 
ir vertybių kūrimas ir gaminimas 
sumažėja, todėl suburtos tautinės 
vertybės ir turtai yra dar brangesni 
ir jų išlaikymas ir išlikimas dar 
aktualesnis ir gyvesnis.

Lietuvoj savo sukurtais tautiniais 
turtais ir vertybėmis naudotis nega
lime, nes laikinai su jais nebeturime 
ryšio. Naudojamės atsivežtais tru
pinėliais arba pasiskolintais iš už
jūrio brolių. Susikūrėme šio to ir 
čia mene, muzikoj, literatūroj, poli
tikoj ir t. t. Bet toji kūryba nėra 
aukščiausio įkvėpimo, ji labiau pa
sižymi emigrantiniu nuovargiu, neiš
vengiamu skubotumu, „dipišku“ 
paviršutiniškumu... Tokie simpto
mai mūsų tremties kūryboj gimsta 
iš viso emigracinio nuovargio ir 
padiktuoto skurdo.

Mums tenka išsibarstyti iš čia 
po įvairias pašvietęs: Turimus tau
tinius. turtus išsinešiosim atskirai.

mūsų kūryba, mūsų dvasine inte
ligencija, mūsų civilizaciniu lygiu, 
dvasiniu turtingumu, mūsų kultū
riniu ir civilizaciniais laimėjimais. 
Reikėtų surankoti visas turimas fo
tografijas meno kūrinių, o taip pat 
ir mūsų lietuviškosios architektū
ros — moderniosios statybos. Tokių 
nuotraukų buvo mūsų spaudoj gana 
vykusių (pvz., „Žiburiuose“). Prie to 
parinktų mūsų peizažiniu nuotrau
kų. Daugelis tokių klišių jau yra 
redakcijose,, jos sektų iš visur su
rankioti tokio meno albumui — anto
logijai. Kokios apimties ir kokio 
dydžio tie leidinėliai turėtų būti, 
nuspręstų patys menininkai. Iš 
principo ten turėtų būti visi mūsų 
genialieji menininkai su Čiurlioniu 
priešakyje. Šalia tokių menininkų 
kūrybos albumų, šalia lietuviškosios 
architektūros ir peizažų — gamto
vaizdžių, turėtų atsirasti albumai 
mūsų tautinės buities — liaudies 
meno, tautinių šokių, ansamblių pa
sirodymų, draminių — teatro ir 
operos pastatymų, scenų nuotrau
kų, tarp jų visų nepamirštant ir 
mūsų meno, muzikos; liaudies meno, 
dainos, teatro žvaigždžių. Tokie al
bumėliai buri būti apsaugoti nuo 
mūsų leidiniuose jau pasireiškiančio 
„balaganizmo“ ir „šunmenio“. Su 
tokia propaganda reikia išvesti tau
rų, gryną ir tikrą lietuvišką meną, 
reprezentuojantį mūsų tautos'kūry
binį talentą, tautos ir liaudies dva
sios ir sielos grožį ir didybę, mūsų 
krašto kultūrinių' (plačia prasme) 
laimėjimų aukštybes. Tokie leidi

niai būtų ir mūsų lietuviškai išei
vijos visuomenei naudingi, jie pla
čiau, negu koks kitas žanras, pa
plistų svetimoj publikoj, kuri išvyk
dama iš čia ieško ir vežasi globoti 
tautų suvenirus. Tokių leidinių ti
ražai būtų patys didžiausi ir patys 
pelningiausi. Jie paplis tų svetimų 
kraštų šeimų, namų ir salionų tarpe, 
visur leisdami garbės ir gando spin
dulius apie mus, mūsų tautą, mūsų 
ilgesius ir širdies maldas. Jie gaivin
tų ir primintų Tėvynes vsur esan
tiems lietuviams geriau, negu kitos 
priemonės. Tokius leidinius tektų iš
leisti gražius, su prancūzų, anglų ir 
vokiečių ar net dar italų ir ibero 
amerikiečių kalbos tekstais užjū
riams, gerame popieriuje, spalvotus 
ir skoningus. Po šio teigimo tuoj 
peršasi maldavimas, kad tą dar
bą su džiaugsmu imtų į rankas 
pačių dailininkų, menininkų, muzi
kų, tautodailininkų, teatralų drau
gijų „tarpžinybinė komisiją“ ir pa
darytų šį gražų propagandinį patar
navimą mūsų kultūrai, išeivijai, sve
timam pasauliui. Tokiuose leidinė
liuose išliktų bent nuotraukos mūsų 
tautinio meno, kūrybos vertybių 
nes- originalų išlikimas yra abejin
gas, chorų, tautinių šokių grupių, 
ansamblių ir kt. išlikimas yra neaiš
kus ir problematiškas. Kai viskas 
subirs, liks masėje tie leidinėliai, 
tarp kitko, ir kaip liudininkai mūsų 
išeivijos kultūrinio stropumo, kuris 
bus mums užskaitytas kaip idea
listinės pozicijas išlyginą nuopel
nas ... Pagal reikalą mūsų LTB lė

šos čia turėtų ateiti J talką pirme
nybės tvarka, nes šis darbas . yra 
naudingesnis mūsų kultūriniam gar
sui, negu parapijinis tarpusavis pa- 
sipremi j avimas nutrauktais nuo es
minių reikalų skatikais. Aš nenoriu 
būti suprastas klaidingai, o tenoriu 
pravesti savo seną, tezę, kad mes 
nesiribotume parapijiniais džiaugs
mais savo tarpe, nes mūsų kūrėjų, 
meno, muzikos, teatro, dainos, liau
dies meno turtai ir vertybės jau se
niai priklauso pasaulio ir Vakarų 
Europos muziejams, leidykloms, 
koncertų salėms, salionams repre
zentacinėms vietoms... Su šiais tur
tais mes seniai galėjome išeiti viso
mis kalbomis; visais kultūriniais ke
liais į vakarų Europą į pasaulį ir 
kontinentus, jei tik turėtume planin
gą kultūrinės, reprezentacijos politi
ką ir ją vykdantį organą, atsisakiusį 
nuo parapijinio snobizmo ir besiver
žiantį į pasaulinius kultūros hori
zontus. Maišelius, lagaminus ir 
portfelius su lietuviška kūryba ir jos 
vertybėmis reikia tuštinti, reikia 
juos varyti į pasaulį nors jau... 
dvejis metus pavėlavus per parapi
jinį blaškymąsi.

Mūsų'meno reprodukcijomis, mū
sų literatūros ir poezijos vertimais, 
mūsų romanų, liaudies meno, kryžių 
ir "muzikos leidiniais senai galėjo 
žavėtis ir skaityti pasaulis prancūzų, 
anglų, vokiečių, slavų kalbomis. Ir 
tai ne tokia apimtimi, kaip iki šiol 
— miniatūromis ir trupiniais, bet 
visu mūsų lobynu! Prie paspartin
tos šios akcijos verčia'mus abu mo
mentai — išlikimas mūsų tautinių 
vertybių ir išvežimas jų į pasaulio 
publiką, bent Vakarų Europoj. Visi 
geros širdies ir elgesio lietuviai, telki-

Medardas Bavarskaa

lAuwacyw
Ko verki, tu pavargęs žmogau? 
Matai, ten gi saulė, upelis... 
Tas pats didelis, didelis kelias 
pasiliko dar tau------
Ko verki? Ir pirma 
Tu galvojai, kad saulė užgeso. 
Ir pirma tu n.anei, kad nerasi 
Sau dangaus niekada.
Ne rytoj, ne poryt, tai už metų 
Vieną kartą vis baigsis naktis...
Ar matai, kaip iš tyko, iš reto
Užsidengus bedugnes akis 
Keliu nekantriai dar vis seka 
Salta, susimąsčius mirtis?

mės darbams — tiek šiam, tiek ir pa
našiems, kurie eis per svetimas šei
mas, namus, miestus, kaip šaukliai 
mūsų tautinės kūrybos talento galy
bės, kaip reprezentantai mūsų lygu
mo ir pranašumo į daugelį pinigais 
laimėjusių garbę ir gandą kultūros 
pasauly. Dirbti reikėtų tuojau, nes 
minutės brangios, Rinktis tuojau 
meno, muzikos, dainos, liaudies kū
rybos, ansambių šefams, rašytojams 
ir leidėjams ir tuoj eiti su savo 
tautos talento žiburiu į pasaulį. Su 
entuziazmu ir talentais dėl savo 
kultūros ir tautos garbės! Šios mi
sijos niekam — nei vieni kitiems, 
nelaikykim, nes jai esame kiekvie
nas su talentu pašauktas ir jai savo 
duoklę atiduokim „iš visos širdies ir 
iš visų jėgų“. Tada galėsim džiaug
tis, tęsdami savo egzistencija neži
nomose pasvietėse. Dr. B. R.

Kiekvienas, o masės liks be nieko, 
ir maldaknygės Aušros Vartų pa
veikslėlis gali bebūti vienintelis 
atsiminimas apie tėvynę...

Todėl reikia ieškoti kelių ir prie
monių turimam tautos turtai — 
vertybėms multiplikuoti ir padaryti 
prieinamas mūsų tremties masei. 
Galvoj turiu mūsų meną — mūsų 
dailininkų kūrybą, meno paveikslus, 
kurie, be mažų išimčių, liko Tėvy
nėje.

Man teko matyti vienoj provin- 
cialinėje parodėlėje (Schwenningene) 
prancūzų menininkų reprodukcijų ir 
kūrinių fotografijų albumėlius, su 
prancūzų, anglų ir vokiečių kalba 
parašytais tekstais. Taip populiariu 
būdu įsiamžino masėse tokie var
dai, kaip Delacroix, Watteau, Goža, 
Corot, Sisley, Renoir, Picasso, Ce
zanne, Gauguin, Van Gogh, Degas, 
Toulouse-Lautrec ir kiti. Tokiais 
pat albumėliais yra masėse įamžinta 
ir visų šimtmečių prancūzų meno 
kūryba iki paskutiniu laikų ir dienų.

Man peršąsi mintis, kad mūsų 
menininkai rastų būdų savo kūrybą 
panašiom priemonėm įamžinti išei
vijos masėse ir svetimoj publikoj. 
Aš esu keliais atvejais rašęs, kad 
mūsų pirmasis kultūrinis rūpestis 
yra su visų rūšių savo kūryba išsi
mušti į svetimą publiką Vakarų ■ 
Europoj, ypač dabar, kada slankio- j 
jame svetimoj publikoj, kuri domisi Į

V .A. Merkelis

Žmogus kurį užmušiau
(Lietuvių Dramos Teatro Tremtyje premjera)

Mūsų kultūriniam darbui kremties 
sąlygos yra sunkios, ir reikia daug 
pastangų, daug kūrybinio entuziaz
mo ir dar daugiau įvairiausių kliū
čių nugalėti, kol bet kuris didesnis 
kūrybinis laimėjimas pasiekiamas. 
Už tat jį pasiekus, esama ir ..daug 
skaidraus džiaugsmo, malonaus pa
sitenkinimo ir tvirto pasitikėjimo 
savo kūrybinėmis pajėgomis, kurios 
ir sunkiausias kliūtis įstengia nuga
lėti. Džiugu ir dėl to, kad kultūrinių 
Vertybių kūryba — patikimiausias 
laidas, kad mes tremtyje, kaip tau
tinė bendruomenė, nežūsime, bet pa
sieksime savo didįjį tikslą.

Tokiomis mintimis pradedame sa
vo įspūdžius (Dieve gink, ne recen
ziją) apie Lietuvių Dramos Tremtyje 
premjerą, įvykusią š. m. liepos męn. 
18 d. Augsburge, Infanterie Kaserne. 
Buvo suvaidinta Maurice Rostand 
trijų veiksmų pjesė su prologu„Zmo- 
gus kurį užmušiau“. Veikalo režisie
rius Žalinkevičaitė, dekoratorius — 
N. Rybakov.

Premjeros veikale sprendžiama ta 
pati, galima sakyti,- amžinoji proble
ma, kaip ir Dostojevskio garsiajame

veikale „Nusikaltimas ir bausmė“, 
būtent: ar galima, nors ir kilniausiais 
motyvais besivaduojant, užmušti 
žmogus? Genialusis rusų rašytojas į 
šį klausimą atsakė neigamai. Vyriau
sias „Nusikaltimo ir bausmės“ roma
no herojus Raskolnikovas, nužudęs 
senutę, besivaduodamas aukštesniais 
filosofiniais ir istoriniais motyvais, 
po skaudžių moralinių kančių vis 
dėlto priėjo išvadą, kad jis ne se
nutę nužudęs, bot pats save (Ja ne 
staruchu ubil, no sam sefaia).

Klausimas, ar galima žmogų žu
dyti, ypač tampa aktualus po karų, 
kur patriotiniais ir kitokiais sumeti
mais nužudoma daugybė žmonių. 
Jau po pirmojo pasaulinio karo buvo 
išspausdinta nemaža literatūros vei
kalų (jų tarpe ir dramos), kuriuose 
įvairiais požiūriais nagrinėjamas ka
ro beprasmingumas ir skelbiamos 
pacifistinės idėjos. Vienas iš tokių 
veikalų yra ir prancūzų rašytojo 
Maurice Rostand pjesė „Žmogus kurį 
užmušiau“. Ši pjesė šiandien, kada 
žmogaus gyvybė yra visiškai nuver
tinta, kada vos prieš kelis metus 
milijonai žmonių dėl įvairiausių 
priežasčių ir įvairiausiais būdais bu
vo žudoma (tos žudynės mažesniu

lin butas. Per langus virsta žavingi 
kalnuoto Reino vaizdai, iš gatvės 
sklinda linksmos jaunimo dainos. 
Tačiau gražioji gamta profesoriaus 
nebežavi, o linksmos jaunimo dainos 
jį tik erzina. Jis su savo žmona Lui- 
ze ir žuvusio sūnaus sužadėtine An
gelika gyvena nuo žmonių užsidaręs, 
vien tik prisiminimais sūnaus, kuris 
buvo visa jo gyvenimo prasmė ir pa
guoda. Kare žuvus sūnui — žuvo ir 
jo gyvenimo prasmė.

Henriko Kačinsko sukurtas prof. 
Robertas von Holderlin įkūnyta kan
čia. Beribis sielvartas skamba kiek
viename jo žodyje, jis trykšta iš 
kiekvieno jo mosto, dvelkia iš kiek
vieno jo žvilgsnio, kupino neapykan
tos tiems, kurie neatjaučia jo nelai
mės. Kančia, sielvartas ir biaurėji- 
masis gyvenimu slegia senąjį prof. 
Robertą von Holderlin. Jo kančią 
galėtų sušvelninti,- sielvartą paleng
vinti ir gyvenimui prasmę grąžinti 
tik meilė. Didelė, krikščioniška mei
lė, . meilė liepianti net savo priešus 
mylėti.

Tokios meilės turi jo žmona Luizė 
(B. Pukelevičiūtė). Ji supranta, kad 
dėl karo aukų kenčia ne tik vokietė 
motina, bet taip pat ir prancūzė, ne-

čianti prancūzė motina, kurios sūnus 
kare žuvo, yra daug ' artimesnė už 
jos tautietę vokietę, kuriai ši kančia 
svetima. Kančia, kaip ir meilė, žmo
nės artina.

Hermano sužadėtinė Angelika (Z. 
Kevalaitytė) — glaudus ryšys tarp 
žuvusiojo ir gyvųjų. Ji lyg ir prof. 
Roberto von Holderlin ir jo žmonos 
kančios sintezė. Ji ištikima savo žu
vusiam sužadėtiniui, nes juk meilė 
yra galingesnė už mirtį, tačiau ji ku
pina ir gyvenimo džiaugsmo.

Angelika pirmoji pastebi, kad žu
vusiojo Hermaho kapą gėlėmis pa
puošia kažkieno svetimos rankos. 
Visi trys susidomi, kas gi galėtų būti 
tas svetimšalis (kad jis ne vietinis, 
kapų sargas pastebėjo). Tikriausiai 
— geras Hermano bičiulis. Nekan
triai laukiama jo atvykstant, ir jis 
tikrai ateina.

Ko jis ateina, kaip jį sutiks žu
vusiojo tėvai ir sužadėtinė, ar jis 
atskleis jiems savo paslaptį? Jis li
guistu jautrumu domisi kiekviena 
Hermano gyvenimo smulkmena. Tė
vų ir sužadėtinės jis sutinkamas 
džiaugsmingai, kaip geriausias ir iš
tikimiausias Hermano bičiulis. Jis 
buvo pasiryžęs jiems atskleisti savo 
paslaptį, bet nebeišdrįsta, nes , jos 
atskleidimas dar daugiau skausmo 
suteiktų tiems žmonėms, kuriems 
skausmas jau ir taip vienintelis gy
venimo palydovas.

Atvykus Marcei Lorrain, pradeda 
ryškėti, kas gi buvo tas žmogus, kurį

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

35. Ar'gerai yra rašoma škotas, 
Škotija?

Ne, šitie žodžiai yra rašytini ne su 
š, bet su s: čia š yra visai nereika
lingai mūsų kalboje atsiradęs iš kai
myninių slavų kalbų. Pačioj anglų 
kalboj Scot, Scotland, Skotch ir ta
riama skot, skotlend; skotč, todėl ir 
mes be jokios sunkenybės galime ra
šyti tiesiogiai, be slavų kalbų tarpi
ninkavimo su s, ne su š, t. y. Skotas, 
Škotija, škotiškas. Vokiečių Schotle, 
Schottiand irgi negali mums eiti pa
vyzdžiu, nes jų pradinis sch (=S) yra 
visai neseniai atsiradęs; pvz. mūsiš
kė skūnė yra iš vid. vok. žem. schū- 
ne dar tais laikais paskolinta, kai 
vok. sch buvo tariamas ne kaip š, 
bet kaip s-ch, ir todėl mūsų kalboje 
iš to galėjo atsirasti sk. Mes daugelį 
kitų tautų atstovų vadiname skirtin
gai, kitaip, kaip slavai arba vokiečiai, 
pvz. airiai, anglai, australai, brazilai, 
Ispanai, italai, japonai, rumunai Ir 
kt., tad šalia to visai gerai dera ir 
Skotai, Škotija, ne Šotlandija, kaip 
kad vienur kitur laikraščiuose ir

i Ta pačia proga reikia pastebėti, 
kad mūsų laikraštinėj kalboj kartais 
iš svetimų kalbų nevykusiai dar yra 
vartojami indusai indų vietoje. Čia 
priesaga -ūsas yra tos pat rūšies kaip 
ir žodžiuose Jėzusas, Kristusas ir kt.: 
tai yra ne kas kita kaip grubios,"" dar 
mūsų senovinėj raštų kalboj sutin
kamos slavybės. Bet dabartinėj mū
sų bendrinėj kalboj tai yra visai ne
reikalingas dalykas, nes mes dvigu-' 
bos galūnės tokiais atvejais visai ne
same linkę vartoti, todėl šalia Nor
kus ir kt. dabar jau sakome ir Jėzus, 
Kristus. Todėl vietoj rusybės indu- 
sas turime sakyti rašyti indas, šalia 
Indija. Bet tuo pat metu yra skir
tini indai vok. „Inder“ nuo pirmykš
čių Amerikos gyventojų Indėnai vok. 
„Indianer“. Šitom abiem sąvokom 
anglų kalboj tėra vartojamas Indian, 
o prancūzų indien, tačiau mums nėra
jokio reikalo šitų dviejų visai skir
tingų dalykų suplakti į vieną krūvą, 
juo labiau, kad tam reikalui jau tu-

šiaip spaudoje dar yra nevykusiai* 
rašomr-

rime susidarę du gerus žodžius — 
indėną^

mastu dar ir dabar tebevyksta), yra 
ypatingai aktuali, ir mes turime būti 
didžiai dėkingi Lietuvių Dramos 
Teatrui Tremtyje, kad ji tapo ir mū
sų tremtinių bendruomenei priei
nama.

Pirmiausia susipažinkime su jos 
turiniu.

Štai turinys bendrais bruožais 
papasakotas: Į vienuolio kunigo vie
nutę ateina jaunas vyras atlikti pas
kutinės savo gyvenimo išpažinties. 
Jis įvykdęs didelį nusikaltimą, dėl 
kurio negalįs nurimti. Jis nužudęs 
žmogų. Tai įvykę 1915 m. balandžio 
26 d. per puolamąsias kautynes. Ku
nigas jam tą nusikaltimą atleidžia, 
nes karo veiksmuose, savo gyvybę 
ginant, leidžiama' esą priešą žudyti. 
Marcele Lorrain (J. Palubinskas) su 
tokiu , jo nusikaltimo atleidimu nesu
tinka, nes jis įsitikinęs, kad nėra pa
saulyje to, kas tą nusikaltimą galėtų 
atleisti ir jo kančios naštą nuimti. 
Jis pasiryžta vykti į Vokietiją suži
noti, kas tas jo nužudytasis buvo. 
(Jo vardą ir pavardę jis žino iš prie 
jo rasto laiško).

Toks šios pjesės prologas, sudarąs 
žiūrovams iš karto suintriguojančią 
veikalo ekspoziciją. Prologas vyksta 
Prancūzijoje, o visi trys veiksmai 
Vokietijoje, prie gražiojo Reino, prof. 
Roberto von Holderlin bute.

Jaukus nrof, Reber to von Holder-

tekusi kare savo sūnaus. Jai ken- (Nukelta į 6 pusi.)

Kultūrinės naujienos
Romain Rollando bičiulių drau

gija, kurią 1945 m. įkūrė rašytojo 
motina ir sesuo, dabar ėmė.steigti 
savo skyrius užsieny. Šveicarijoj 
mirusiojo rašytojo bičiuliai grupuo
jasi apie leidėją bprechtą, Kanadoje 
skyrių nori organizuoti Georges Du- 
hamelis. Draugijos pirmininkas yra 
Claudelis.

Tarptautinis dramos meno festi
valis, anglų karališkosios poros glo
bojamas, įvyksta šią vasarą Angli
joje. Jame dalyvauti pakviesti ir 
vokiečių menininkai .

Tarptautinis muzikos konkursas, 
kuris kas metai įvyksta Šveicarijoj 
ir sudaro Europos muzikos gyvenimo 
apogėjų, šiemet ruošiamas nuo rug
sėjo 23 d. iki spalių 6 d. Jame irgi 
gali dalyvauti vokiečiai.

„Kam išmuša valanda". Pagal šį 
Amerikos romanisto Ernesto He- 
mingwayaus romaną, vaizduojantį 
Ispanijos pilietinį karą, Amerikoje 
pastatytas didelis spalvotas filmas, 
kurį režisavo Samas Woodas.

Filmas apie Kolumbą, kurį stato 
prancūzų režisierius Beckeris, šiuo 
metu sukamas Italijoj, ’ Ispanijoj ir 
Pietų Amerikoj. Scenarijaus auto

rius — Claudelis. Gaminamos filmo 
prancūzų, italų ir ispanų versijos.

Tarptautinis filmų festivalis, ku
riame belgų rašytojų ir meno kriti
kų jury komisija išrenka „metų fil
mus“, neseniai prasidėjo Briusely.

Vienas iš pirmųjų vokiečių poka
rinių filmų vardu „Anomis dieno
mis neseniai baigtas sukti Hamburge. 
Jo gaminimas užtruko vieneris me
tus. Filmą statė žinomas vokiečių 
režisierius Helmutas Kaeutneris. Ja
me rodomos septynios atskiros isto
rijos, kurias tarpusavy suriša auto
mobilis. Filmo veiksmas rutuliojasi 
nacių valdymo laikais. Meniniu at
žvilgiu filmas esąs pavykęs. Ka
dangi režisierius neturėjo atelje, vi
sas filmo veiksmas vyksta atvirame 
ore.

UNESCO veikla. Generalinio 
UNESCO direktoriaus Juliano Hux- 
leyaus pranešimu, ši kultūrinė Jung
tinių Tautų organizacija šių metų 
bėgyje turės realizuoti 40 įvairių 
projektų, pradedant autoriaus teisių 
apsauga (copyright) ir baigiant moks
linių tyrimo stočių steigimu tolimiau
siuose žemės užkampiuose — nuo Ki
nijos iki Peru. Literatą*
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Jungi. Tautos ir įvykiai Graikijoje
(Pradžia 1 pusi.) 

kų sukilėlius. Bet ji nėra „nusta
čiusi“ tokio dalinio buvimą, ir pilie
tiniame kare amerikiečiai kariai ne
dalyvauja. Jūrų ministerija nurodo, 
kad nė vienas karo laivas nėra įplau
kęs į Graikijos vandenis. Tačiau abi 
ministerijos nutyli gen. Williams Li- 
fesay, amerikiečių karinės misijos 
šefo, dalyvavimą graikų kariniuose 

. pasitarimuose drauge su britais.
SAUGUMO TARYBA TŪPČIOJA

JT nejučiomis pasisavino Tautų 
S-gos tradicijas — tūpčioti. Kai rū
mas degė ji ne gesino, o svarstė ku
riuo būdu geriausia gesinti. — Visa 
tai pasaulį-nuvedė į antrą kontinen- 
talinį karą.

Graikijos amb. Dendramis prašo 
Saugumo Tarybą „viską daryti vei
klai paskatinti“. Jis maldauja imtis 
„griežtų priemonių“ klausimui iš
spręsti. Jis nurodo, kad graikų ko
munistų vadai dabar yra Albanijoje 
ir Jugoslavijoje su tikslu sudaryti 
sukilėlių vyriausybę. Toji vyriausy
bė turėsianti veikti užimtose graikiš
kose srityse. „Kai S. T. tariasi dėl 
tarpžinybinės komisijos ir praneši
mų, padėtis tampa labai rimta.“ To
dėl jis prašo S.T. imtis griežtų prie
monių, o ten vėliau aiškintis dėl įvai
rių praeities įvykių kilmės ir tarpu
savio sąryšio.

Dabartinis S.T. pirmininkas, Len
kijos atstovas Osc. Lange, stengiasi 
graikų klausimą atidėlioti. Politinis 
žaidimas vyksta. Gromyko aiškina, 
jog S. T. dar negali to klausimo svar
styti, nes neturima pakankamai do
kumentinėj medžiagos. Jis nesiteikė 
atkreipti dėmesį į JAV atstovo John
son siūlymą S.T. imtis skubių prie
monių albanų karinių dalinių įsibrio- 
vimui svetimon žemėn užkirsti.

Dviejų stovyklų atstovai vado
vauja kovai (rante ir už žaliojo stalo. 
Ko siekia vieni ir kiti? Kodėl ne
kreipiamas dėmesys i graikų trage
dijos antrojo veiksmo intrigą, kuri 
Sudaro pavojų vakarinei Europai?

S. T. seniai savo veidą išryškino. 
Kad ir veto naudojant, daugelis,klau- 
Simų atsidūrė stalčiuose. Ji bejėgė 
nutarimams įgyvendinti, nes neturi 
priemolių. Kai pastarajame S. T. 
pasėdyje iškilo klausimas, kodėl 
Gromyko priešinasi tarptautinės ka
riuomenės organizavimui, sulauktas 
atsakymas „tuomet penkių galybių 
karinė pajėga nusvertų kitas valsty
bes“. Ar dabar kitaip esama? ' JT 
titulu anglosaksai negali pasinaudoti. 
Tuo atveju lieka žaisti už „žaliojo 
stalo“, o už nugaros ruošti tautinį 
kumštį nuvokiamam, bet nežinia ka
da prasidėsiančiam jėgos žaismui.

PRAEITIES PALIKIMAS
Per šimtmečio trečdalį bulgarai 

tris kartus užpuolė graikus. Kiek
vieną kartą graikai buvo auka Ir ne
kaltai kraują liejo, o jų šalies žmonės 
ir turtas buvo naikinami.

Aleksandras II, turkams pralai
mėjus 1877 - 8 metų karą, diktuoja 
sąlygas sukurti Bulgarijai, kuri siek
tų Dardane’ūs, Egejaus jūrą ir Du
nojų. Tokia Bulgarija, pagal San

PCIRO baigė sesiją
AP is Šveicarijos praneša, kad 

IRO paruošiamoji komisija uždarė 10 
dienų trūkusią sesiją, kurioje buvo 
svarstomas vieno milijono asmenų 
globa.

Naujoji organizacija rūpinasi ne 
tik 850.000 pabėgėlių ir tremtinių, 
bet taip pat ir 210.000 vokiečių Au
strijoje. Perkeldinamą ar repatrijuo
jama kas mėnesį po 12.000 pabėgėlių.

Pagrindiniai kraštai, kurie trem
tinius priima, yra šie: Britanija, Bel
gija, Prancūzija, Olandija,' Kanada, 
Brazilija, Venezuela ir Argentina.

Administracijai ir operacijoms 
per 12 mėnesių numatoma išleisti 
122.500.000 dol. JAV suteikia 39,89%, 
o D. Britanija — 11,48% viso IRO 
biudžeto.

JAValstybės nori panaudoti 700.000 
dol. vertės nemonetarinlo aukso fon
dą, kuris buvo rastas Vokietijoje, 
U.S. zonoje. „ ,

Komisija skatina D. Britaniją ir 
Prancūziją tą patį padaryti su savose 
zonose rastu auksu, kuris būtų pa
naudotas nacių aukoms. (NYKT)

NAUJOS „KULTŪROS“ BANGA 
VENGRIJOJE

Praėjusią savaitę Vengrijoje Su
lyok partijos vyr. būstinę užpuolė 
50 - 60 asmenų ir minėtos partijos 
12 narių primušė, vienas smarkiai 
č*ižc. .tas. Gauja įėjusi l būstinę šū

kavusi komunistinius šūkius. Baldai 
ir langai buvę sudaužyti, o partijos 
plakatai nuplėšti nuo sienų.

Vėliau šie 12 asmenų, laisvės par
tijos narių, buvo areštuoti ginkluotos 
policijos, kurią sudarė 30 asmenų. 
Tuo tarpu užpuolėjas nė vienas ne
buvęs areštuotas.

Budapešto komunistų laikraštis 
rašo, kad Sulyok partija „panieki
nusi demokratiją“. Informuoti šalti
niai praneša, kad Dezco Sulyok bū
siąs areštuotas, kai paleis parla
mentą. (NYHT)

SOVIETŲ PAREIGŪNAI 
ŠNIPINĖJA,

sako buvęs rusų komunistas
Viktor Kravčenko, buvęs komu

nistas, išleidęs knygą — „Aš pasi
rinkau laisvę“, kurioje išdėsto, ko
dėl jis nutraukė santykius su Sovietų 
Sąjunga, pareiškė kongresui, kad 
„kiekvienas Sovietų Sąjungos vy
riausybės atsakingas atstovas JA 
Valstybėse gali būti traktuojamas 
kaip ekonominis ir politinis šnipas“.

Savo pareiškime, kurį jis padarė 
Rūmų komitete, kaip Sovietų agen
tas dirba svetimuose kraštuose, p. 
Kravčenko pranašavo, jog kas atsi
tikę Vengrijoje su vyriausybe, tas 
pats būsiąs Austrijoje ir kad „agen
tams, nepriklausomiems demokrati
jai“, pasiseksią Prancūzijoj ir Itali
joje. (NYHT)

Stefano sutartį, nebuvo sudaryta. 
Berlyno kongresas (1878 m.) bulga
rams įspraudžia ją į etnografinius 
rėmus. Nuo to meto bulgarai nesi
liauja svajoti ir klastingai kovoti dėl 
tų sričių. Dimitrovo polėkius susti
prina Kremliaus dvasia pasiekti bent 
Egejaus jūrą, atkirsti graikus nuo 
turkų, atgauti Makedoniją ir prisiar
tinti prie Dardanelų. Sudėtingu Ma
kedonijos klausimu žaidžiant, kęlia- 
mas nerimas Balkanuose, kiršinamos 
pasaulio galybės. Anksčiau Serbija, 
dabar Balkanų valstybės, Maskvos 
remiamos ir įjungiamos kovoti. Tiks
las ir priemonės nekuomet taip pui
kiai nesutapo, kaip šiandieną.

1912 m. karinė santarvė, dalyvau
jant graikams, užpuolė turkus, kurie 
karą pralaimėję atsisakė trečdalio 
Makedonijos. Ne kas kitas, o bulga
rai arčiausiai naikino graikus, pvz., 
Dramos srityje.

1915 m. bulgarai užpuola graikus 
ir 33.000 jų išžudo. Jie reikalauja 
Trakijos, kurioje nėra bulgarų. Jų 
pralaimėjimas užgniaužė svajones.

1941 m. bulgarai, pritapę prie 
„ašies“, sudaro vokiečiams bazes 
Graikijai ir Jugoslavijai pulti. Už tai 
jiems buvo pažadėta dalis Serbijos, 
Trakijos ir rytinė Makedonija. Tai 
mostas vanago, ieškančio maisto. 
Bulgarai pasišauna išnaikinti 750.000 
graikų nes tik 12.000 ten buvo bul
garų. Graikų kalba uždrausta. Turto 
plėšimas vyksta nepaprastais meto
dais. Provokacija ir teroras siaučia. 
Doxato sodžiaus 1.200 gyventojų gyvi 
sudeginti. Dramoje gyvi graikų dva
siškiai palaidoti, daugelio vietovių 
gyventojus apšaudo bulgarų lėktu
vai. Vėl pralaimėję bulgarai pasi
tenkina pakeisti vyriausybę ir šauk
ti: mes nekalti, nes mūsų vyriausybė 
norėjo „atsiimti savo“ kraštus — 
Trakiją ir Makedoniją. 1946 m. tai
kos konferencija Paryžiuje „nekal
tiesiems“ dovanoja Dobrudžą ...

DIDŽIŲJŲ VEJŲ SANKRYŽOJE
Totoriškasis bulgaras poetas, ru- 

sofilas Kirilas Kristov šaukiasi rusų 
pagalbos. Bulgarų slavofiliškos nuo
taikos greitai atšlyja vokiečių ir pri
siartina Maskvos. Vidiniai ginčai su 
jugoslavais dėl Makedonijos pamirš
tami. Didysis maskviškis dirigentas 
turi tikslą įsėsti Aleksandropoly (De- 
deagač) ir Kavalloje. Iš ten netoli
mas kelias į Lemnos salą, kuri leistų 
kontroliuoti Dardanelus. Nors So
vietai negalėtų tuo sąsiauriu naudo
tis, bet būtų užkirstas kelias ir anglo
saksams. Sovietai didžiųjų tikslų 
siekdami moka pasirinkti savo agen
tus, svetimas jėgas Skaldyti. Tuo 
tikslu Balkanuose sudarytas CJK — 
centrinis vykdomasis komitetas ku
riame dalyvauja: Tito — Mauša Pi- 
jade, buvęs žurnalistas Belgrade, E. 
Kardelj, — buvęs slovėnų mokytojas 
ir 1.1. Jis turi glaudų saitą su Di- 
mitrovu, Markos-Vifiades — graikų 
komunistu, rumunais ir vengrais ko
munistais. Tat rodo 1946. XII. 8 — 11 
d. ' Belgrade įvykęs panslavistinis 
kongresas ir š. m. birželio antroje pu
sėje netoli Triesto įvykusi slapta

konferencija dėl ofenzyvos sustipri
nimo Graikijoje.

Sovietai išrikiuoja pajėgas paša
linti „fašizmui ir tironijai“. Dabar 
nebėra Austrijos-Vengrijos, kuri juos 
pažabotų. Britai nusilpę. Jie Arti
mųjų Rytų erdvę perleidžia. Jos turi 
ten didelių tikslų. Standard Oil Co. 
pasiekia Bahreiną, Persijos įlanką, 
Iraką. Šias sritis pasiekti per At
lantą žymiai arčiau, kaip Ramiuoju 
vandenynu. Haifą amerikiečiai glo
boja. Suecas tampa jiems gyvybinės 
svarbos tašku. Tuo atveju reikia 
būti šeimininku Egejaus jūroje, ku
rios netekus, planai griūna, kaip kor
tų rūmas. Nuotolio sutrumpinimas 
išjudina pajėgą, esančią už 15.000 
km. Todėl, propagandą atlikus, JAV 
paskiria 300 mil. dolerių Graikijai 
finansuoti. Pusė tos sumos atitenką 
ginklais, kita pusė gėrybėmis graikų 
ūkiui gelbėti. Kita paskola — 250 
mil. dol. būsianti suteikta amerikie
čių koncernų. Prez. Trumanas nuro
dė krašto strateginę reikšmę. Ar pri
vatų kapitalą tat įtikins?

TRYS STRATEGINES BAZĖS
Britai yra nuomonės, kad Graiki

ja nėra apginama. Jie iki šio meto 
šildėsi prie svetimų sukurto gaisro. 
Jie savo širdyje taria amerikiečiams: 
grčitai ir jūs būsite nepopuliarūs,

- Europos politinė padėtis
Trijų konferencijai iširus, Euro

pos politinė situacija įgavo aiš
kesnį veidą, nes Molotovo pasakytas 
Paryžiuje „ne galutinai prablaivė 
ir optimistiškai nusiteikusius diplo
matus. Maskvos „ne“ reiškia dau
giau negu atsisakymas dalyvauti 
ekonominėje Europos konferencijoje. 
Šis „ne“ pasireiškė jau Čekoslova
kijos atsisakymu nuo Paryžiaus kon
ferencijos ir įsijungimu į rytų tota
litarinio režimo draugystę, nors di
džioji tautos dalis dar nėra atšalusi 
Vakarų kultūrai ir jos tradiciniams 
ryšiams. Socialdemokratų laikraštis 
išsireiškė, kad dar nepaskutinis 
Čekoslovakijos žodis. Tačiau kyla 

Lituanistų nutarimai .
Amerikiečių ir prancūzų zonų 

gimnazijų ir progimnazijų lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojų tarny
binė konferencija, įvykusi 1947 m. 
liepos 10-11 d. Wuerzburge, išklau
siusi pranešimų ir aptarusi aktua
liuosius lietuvių kalbos ir literatūros 
reikalus mokykloje ir gyvenime, 
konstatavusi, kad gimtoji kalba, tau
tinė literatūra ir tautinės tradicijos
yra pagrindiniai veiksniai tautinei 
gyvybei tremtyje ir emigracijoje pa
laikyti, nusprendė:

I.
Kreiptis į visus lietuvius mokyto

jus, auklėtojus, organizacijų vadovus 
ir kitus kultūros veikėjus bei veiks
nius, kad jie visu rimtumu susirū
pintų gimtosios kalbos, tautinės lite
ratūros ir tautinių tradicijų puoselė
jimu ir ugdymu.

II.
Prašyti lietuvių tautos vadovau

jamuosius organus sudaryti konkretų 
planą ir rengti sąlygas lietuvių kal
bai ir tautinei kultūrai saugoti visuo
se kraštuose, į kuriuos likimas lietu
vius jau yra nubloškęs ar dar nu
blokš.

III.
Kreiptis į visus tuos lituanistus, 

kurie ligi šiol dar nėra įsijungę į 
aktyvų lietuviškos tautinės tremties 
mokyklos ir kalbos kultūros kėlimo 
darbą, ir prašyti juos stoti j šį’darbą 
greta jau dirbančiųjų lituanistų.

IV.
Konferencija didžiai vertina Lie

tuvių Kalbos Draugijos tremtyje dir
bamą darbą ir skatina visus kultūros 
darbininkus jį aktyviai remti.

V.
Gyvenimas rodo, kad mūsų abi

turientai, baigę gimnazijos tėvynėje 
ar tremtyje, beveik nė vienas naujai 
nesiima studijuoti lituaniątikos.. Mo
kytojų ir kitžf kultūrininkų uždavi
nys yra šituo mūsų tautos ir kultū
ros ateičiai žalingu reiškiniu susirū
pinti ir skatinti jaunimą universite
tuose studijuoti ir lituanistiką. Li
tuanistiką studijuojantiems studen
tams reikėtų skirti bent kelias spe- 
cialis stipendijas.

VI.
Prašyti Švietimo Valdybą išly

ginti ir pataisyti lietuvių kalbos ir 
literatūros programą pagal konfe
rencijoje Iškeltus pageidavimus.

kaip Ir mes, nes nesugebėsite Grai
kijoje įgyvendinti pilnutinės demo
kratijos.

Britai turi 1941 m. patyrimą, kai 
Metaxas apsaugos linija 1.000 km il
gyje pasirodė esanti neapginama. 
Amerikiečiai tat žinodami yra nu
sistatę ginti tris salas: Korfu prie 
Albanijos, Thasos ties Aleksandro- 
poliu ir Kretą. Ten, kaip ir Afrikos 
pakrantėse, įrengiami sustiprinimai ir 
pabūklai raketomis Balkanų slavams 
■apšaudytų Puolimui? Ne. Tik Ege
jaus, Dardanelų ir Otranto sąsiau
riams ginti.

Tuo metų komunistų vadas Lac- 
kiariades organizuoja raudoniausius. 
Jie varo griovimo darbą krašte. Mar
kas — „nepriklausomai“ veikia. Jis 
klauso tik Kremliaus. Pastarasis 
taipgi mobilizuoja vyrus Florina — 
Kastoria — Kozani trikampyje. Jo 
daliniai maištauja Pindo, Parnaso, 
Volos, Parnono srityse. Sukilėlių sri
tys sudaro dvi linijas, kurios skersai 
kerta Ckįiikiją. Salonikai atsiduria 
grėsmėje. O Canellopulos, oro lai
vyno ministerio, žodžiais, „Graikija 
be Makedonijos tuoj atsidurs sveti
mos galybės rankosna, kaip Čeko
slovakija po Muencheno“.

KURI IŠEITIS?
Graikija ir Palestina yra priemo

nėmis Turkijai apsupti. Ūkiški, poli
tiniai ir-strateginiai motyvai sukuria 
labai pavojingą padėtį. Liaudies 
partija — populistai kietai laikosi,

klausimas, ar ir jie nebus nutildyti, 
kaip ir daugelis tautų jau neteko 
savo žado, o byloja tai, kas joms 
pakišama po nosimi.

Be šių Čekoslovakijos, Suomijos, 
Lenkijos ir kitų kraštų įvykių, ne
mažesni dėmesį atkreipė Graikijos
— Albanijos pasienyje vykstančios 
kovos, kurias išsamiau pavaizduoja 
atskiras straipsnis šiame pat lai
kraštyje.

Paskutiniu metu, kaip rašo New 
York Herald Tribune, Balkanų iste
rija iš Graikijos yra persimetusi dar 
į Austrijos — Jugoslavijos pasienį
— į Karintiją ir Styriją. Sis pasie
nio nerimas padidėjęs po Paryžiaus

VII.
Prašyti Švietimo Va\\bą išleisti 

konferencijoje skaitytus pranešimus 
atskiru leidiniu.

VIII.
Kitų dalykų mokytojai, taisydami 

mokinių rašomuosius darbus ar klau
sinėdami juos žodžiu, prašomi taip 
pat atsižvelgti ir į lietuvių kalbos 
reikalavimus.

Žmogus kurį užmušiau
(Pradžia 5 pusi.

jis užmušė. Tai jaunuolis mėgęs 
mokslą ir meną, domėjęsis prancūzų 
kultūra, mylėjęs prancūzų tautą ir 
prancūziškai taip puikiai kalbėjęs, 
kaip ir savo gimtąja vokiečių kalba. 
Tai buvo žmogus, kuris nekentė karo 
ir viename savo laiške iš fronto mo
tinai rašė, kad akis akin susitikęs su 
savo priešu neišdrįstąs į jį paleisti 
šūvio.

Iš tėvų ir sužadėtinės pasakojimų 
iškylanti humaniška ir tauri žuvu
siojo Hermano siela kas kart vis 
baisesniu skausmu ir didesniu sąži
nės graužimu degina ir naikina Mar
cei Lorrain. Vyksta kova tarp už
muštojo ir jo užmušėjo. Kova baisi, 
daug baisesnė, negu tada fronte. 
Tuomet ji trunko akimirka,, o kada 
ir kaip dabar ji baigsis? Tada buvo 
kova žmonių, kurie troško gyventi, 
kuriems mirtis buvo baisi. Dabar gy
vojo kova su užmuštuoju. Tada bu
vo fizinė, dabar moralinė kova.

Marcelio Lorrain skausmą didina 
ne tik kaskart labiau atgyjąs ir iš
ryškėjęs Hermano asmenybės pa
veikslas, bet taip pat ir jo tėvų meilė. 
Prof, von Robertas Holderlln Mar- 
celį Lorrain pamilsta kaip tikrąjį sa
vo sūnų. Męilė jį atgaivina, grąžina 
gyvenimui.

Draminė veiksmo įtampa šuoliais 
kyla ir savo aukščiausią laipsnį pa
siekia, kai Angelikai paaiškėja, kad 
Marcelis Lorrain —Jne jos sužadėti
nio bičiulis, bet užmušėjas. Paaiškė
jusi paslaptis ją pritrenkia, bet tik 
trumpą valandėlę. Ji moteris, ir 
Marcelio Lorrain skausmas jos šir
dyje jau perdaug stiprų atgarsį buvo 
radęs, jog ji galėtų jį sunaikinti.

. . Marceliui Lorrain po viso to nie
ko daugiau nebeliko, kai tik pasi
traukti iš gyvenimo. Tačiau nuo to

Musq Kelio Bendradarbi 
p. Gediminą GALVANAUSKĄ,

sukūrusį šeimos židinį, sveikina ir 
linki laimingo bei saulėto gyvenimo 

MK Redakcija

nors neretai apšaukiami graikų fa
šistais. Komunistai, V. Molotovo 
bendradarbiai, siausdami, Londono ir 
Washingtono akims, sukuria casus 
belli. Centras linkęs respubliką at
kurti. Dabartinė vyriausybė, pasi
rinkusi kelią į respubliką, kristų be
dugnėn. Komun.stai ar prisidengę 
socialistų vardu kraštą sprogdina iš 
vidaus ir spaudžia iš šalies. Britai 
rado išeiti laikinam sprendimui. 
Amerikiečiai pasisavina kai kuriuos 
komunistų receptus: naujus rinki
mus, visuotiną amnestija ir dolerio 
svorį. Ir šios, o ypač amnestija, ne
galimos, nes kalnuose veikia jėgos, 
kurios nepripažins Atėnų įstatymų.

Gal būt, rastų išeitį, jei ne replės, 
valdomos didžiųjų tikslų, kurios 
triuškina mažą riešutą. Įvykiai įti
kina, kad teisingumas ir taika vieš
patauja tik danguje, nes ties Dar
danelais telkiasi grėsmingi debesys. 
Tuo metu idealizmas išniekintas. Ti
krasis žmogus, lyg kenčiąs Prome
tėjus, kurio krauju minta nakties 
šmėklos. Tokion bedugnėn ir Grai
kija įsprausta.

Ged. Galvanauskas

nesėkmės, nors Bernardas Shaw sa
ko, kad Paryžiuje nieko nepralaimė
ta, bet, priešingai, tai buvęs Bevino 
pasisekimas. Pietinėje Styrijoje 
„raud, sargybos“ iš Jugoslavijos re- 
guliarai peržengia sieną ir sueina į 
sąlytį su taip vad. antitiniais baltai
siais. Sienos apsauga esanti silpna, 
nes Austrijos policija esanti menkai 
ginkluota, gi okupacinės jėgos jau 
iščiulptos.

Prie šių pasienio incidentų ir ne
rimo, laukiama iš rusų pusės spaudimo 
į Austrijos vyriausybę. Austrija, pa
sak NYHT, esanti paskutinė sąjun
gininkų pietryčių Europoje intere
sų vieta, dėl kurios paskutinėmis 
dienomis prasidėjusi aštri kova. At- 
lisakius Čekoslovakijai nuo Vakarų 
Europos, Austrija viena bepalikusl 
Dunojaus baseine neįjungta į rytinį 
kraštų bloką. Dabartinis Sovietų 
žygis būsiąs — paveikti Austriją, 
kad ji prisidėtų prie rytų bloko. So
vietai pradėsią spaudimą į Aus
triją ir, gal būt, bus priversti atsi
sakyti nuo sutarties su Lenkija, kuri 
teikia Austrijai svarbių produktų — 
anglių. Taip pat ji mėgins neįsi
leisti Amerikos 100 milijoninės pa
ramos Austrijai į savo zoną.

lemtingo žingsnio jį sulaiko Angeli
ka. Marcelio Lorrain teigimą, kad 
žmogus teturi teisę tik į savo gyvybę 
ir tik ją gali sunaikinti, ji sugriau
na: kas kitam yra atėmęs gyvybę, 
tas nebeturi teisės į savąją. Jis nu
sižudęs Hermano tėvus (sunaikinda
mas jų iliuziją) priverstų antrą kart 
išgyventi savo mylimo sūnaus mirtį. 
Tad kiek pasvyravęs Marcelis Lor
rain pasilieka vietoj Hermano, kuris 
liko Prancūzijoje.

Marcelis Lorrain, prof. Robertas 
von Holderlin, jo žmona Luise, An
gelika ūųkunigas — žmonės, vydū
niškai tariant, su šviesėjančia sąmo
ne, žmonės siekią gėrio, giliai viską 
Išgyveną ir kenčią dėl gyvenime pa- 
sireiškusio blogio.

Holderlino sūnėnas Eifelis (V. Žu
kauskas), knygų pirklys Frauenlieb 
(I. Gatautis) ir Holderlin tarnaitė (S. 
Kielaitė) — žmonės su tamsėjančia 
sąmone, kuriems aukštesnis žmonil- 
kunjas svetimas. Jie aplinkos reiš
kinius išgyvena daugiau biologiškai, 
negu žmogiškai. Jie pagrindiniam 
pjesės veiksmui nereikalingi ir į vei
kalą įvesti tik tam, kad savo kon- 
trastiškumu dar labiau paryškintų 
pagrindinius personažus. Tad ir re
žisierius, juos norėdamas išskirti, 
vienus daugiau, kitus mažiau, šar
žavo. •

Veikalo nuotaika niauri, slegianti. 
Tai nuotaikai dar labiau sustiprinti 
dailininkas scenovaizdį davė kon
trastiška — šviesų. Dailininko su- 
■kurta aplinka mums byloja apie gra
žią, žavingą gamtą, kurioje žmonės 
kenčia ir kankinas. Gyvenime yra 
daug priežasčių, dėl kurių žmdnės 
kenčia ir kankinas. Šioje pjėsėje toji 
priežastis — viena iš Apokalipsė! 
pabaisų — karas.
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Pasaulio vyriausybė ar sunaikinimas
(Pradžia 4 pusi.) 

žymiose srityse, o bakterijinis karas 
išplėstų epidemijas, — tuo atveju 
galėtų (vykti visiškas sunaikinimas, 
H po kurio, atsigautų mažo *masto, 
vietinės žemės ūkio sritys be pra
monės.

Vienintelė išeitis
Karui išvengti filosofas nurodo 

tik vieną vienintelę išeitį-. Jis sako, 
kad jei mokslo pasaulis norįs išlikti, 
turinti būti sudaryta centralinė vy
riausybė, kuri turėtų pavojingiausių 
ginklų monopolį ir būtų pakanka
mai stipri įstatymam išsaugoti nuo 
anarchijos, santykiaujant tautoms.

Kol tokios centrinės institucijos 
nebus, yra tikra, kad karas nuola
tos bus atnaujinamas. t

Gera valia ar per jėgą
Pasaulinė vyriausybė gali būti 

sudaryta dviems būdais. Geresnis 
būdas būtų pačių tautų susitarimas, 
tačiau lengviau esą būtų atsiekiama 
vienos tautos aukščiausia valdžia. 
Ji tai galėtų padaryti paprasta jėgos 
politikos operacija ir karu.

Laimėjusios tautos piliečiai galėtų 
būti laimingi, gerbūviu pertekę ir 
civilizuoti; galimas daiktas, ilgainiui 
būtų suteikta teisių ir kjtoms tau
toms, kaip tai buvo Romos laikas, 
kada pilietybė buvo palaipsniui iš
plėsta visoje imperijoje.

Per pirmuosius 50 šio režimo me
tus būtų sunkumų, vėliau saugumo 
politikoje būtų įnešta politinių leng
vatų ir tam tikrame laipsnyje grą
žinta vietinė laisvė. Žmonės gyventų 
be jokios baimės, kad juos mokslas 
visai sunaikins, o progresas vėl 
taptų galimas.

Straipsnio autorius tokį sprendimą 
nelaiko patenkinamu, nes tai nebūtų 
galima pasiekti be karo, nebent jis 
baigtųsi labai greit ir vienoje pusėje.

-Australija priima DP
Daily Mail reporteris praneša, 

kad Australija yra sutikusi kasmet 
priimti 12.000 DP ir garantuoti jiems 
darbą.

Sutikimas esąs pasirašytas Žene
voje tarp Australijos p. A. Calwell, 
Australijos imigracijų ir informacijų 
ministerio ir IRO.
• Amerikiečių radijas pranešė, kad 
jau esą užpildytas belgų pageidautas 
dvidešimties tūkstančių DP kontin
gentas į Belgijos kasyklas. Dabar į 
Belgiją pradedamos vežti anksčiau 
nuvykusių DP šeimos. -E-

Bet jei karas užsitęstų, tada ne vie
na pusė negalėtų tokios aukščiau
sios vyriausybės sudaryti.

Toliau nurodoma, kad ta domi
nuojančia jėga galėtų būti arba 
Amerika arba Rusija, nors sunku 
įsivaizduoti, 'kaip Amerika susitari
mu valdytų rusus ar Rusija — ame
rikiečius. Tautų susitarimas yra la
bai sunkus, nes tai trukdo ne tik 
vyriausybės pačios, kaip tokios, bet 
taip pat išplitęs tautinis sentimen
talumas, kurio negalima panaikinti 
šiame atominiame amžiuje, nors jis 
esąs savižudybė. , ~—-•

Esą galima atominės bombos nau
dojimą uždrausti įstatymu, kaip kad 
karas buvo uždraustas _ Kellogo 
paktu, bet tai įmanoma įvykdyti tik 
tuo atveju, jei būtų įsteigta efektyvi 
tarptautinė kontrolė, o šiai kaip tik 
priešinasi Sovietai. Jei tokia kon
trolė būtų įsteigta, būtų didelis 
žingsnis pirmyn, bet su juo nesu
tinka Sovietai, aiškindami, jog tuo 
būtų pažeistas tautinis suverenumas.

Reikia geros valios
Lordas Russell nurodo, jog susi

tarimu nesitikima pasiekti galuti
nio sprendimo. Tai neužtikrina di
džiųjų karų pabaigos, taip pat neap
saugo nuo vartojimo atominių bom
bų paskutinėje savo stadijoje. Vi
siškai izoliuoti atominės energijos 
klausimą irgi negalima. Jeigu pasi
rodytų didieji karai, nauji sunaikini
mo būdai bus pritaikyti, kad ir ko
kios saugumo priemonės taikos metu 
būtų panaudotos.

Visos istorijos, net ir ši paskuti
nioji, rodo, kad kol yra valstybių 
absoliutiniai suverenumai, tol tikra, 
jog karai bus.

Autorius nurodo, kad esą žmo
nių, kurie mano, jog jeigu Amerika 
paskelbtų visas paslaptis apie ato
minę bombą, tai užviešpatautų gera 
valia ir pražūtų karo baimė.

„Aš manau, sako jis, tokia pažiū
ra paneigia istorijos ir žmogaus pri- 
gimtį“. Paskelbus visas paslaptis, 
prasidėtų tik ginklavimosi lenktynės, 
atominės energijos srityje.

Norint karų išvengti, reikalinga 
drastinių tautinio, suverenumo su
varžymų. Pasaulyje turi būti gerai 
ginkluota armija su • naikinančiais 
ginklais, o tautinės pagėgos suma
žintos tiek, kiek reikalinga vidaus 
tvarkai palaikyti.

Baigiamosios mintys
Visa tai gali atrodyti utopija: Jei 

žmonija svyruos, o tai yra pats lai-

SPORTO ŽINIOS
Lengvosios atletikos pirmenybių reikalu

Sąryšyje su Lietuvių lengv. at
letikos pirmenybėmis, Lengv. Atle
tikos Sekcija praneša:.

1) Pirmenybių rengimo komitetą 
sudaro: Alg. Bielskus, Adamkevi- 
čius ir Jašinskas.

2) Dalyvių registracija nukeliama 
iki rugpiūčio 2 d. Kai kurie klubai 
vis dar miega ir nėra davę jokių ži
nių. Todėl dar kartą kviečiame su
krusti ir savo lengvatlečius-tes įre
gistruoti. Pakartotinai prašome neuž
miršti jaunių ir mergaičių, nes šių 
metų- Pabaltijo kraštų olympiadoj 
rugsėjo 19-20 d. d. Augsburge leng
voji atletika bus tik jauniams ir 
mergaitėms. Registracijos prašome 
nevilkinti, nes rengėjai sąryšy su 
nakvyne ir maistu nori bent sa
vaitę anksčiau žinoti dalyvių skai
čių.

Pastabą: Registruotis galima ir 
pavieniui.

3) Pakvietimai bus išsiuntinėti 
tik užsiregistravusiems asmenims.

4) Už I, II ir III vietas bus duo
dami orginalūs diplomai. Taip pat 
tikimasi, kad paskirų rungčių nu
galėtojai bus apdovanoti ir vienkar
tinėmis dovanomis.

5) Klubams taškai bus skaičiuo
jami už pirmas šešias vietas pagal 
suomišką dešimtkovės lentelę.

Pastaba: Taškai už beisbolo svie
dinuką ir rutulį (2,5 kg) mergai
tėms bus apskaičiuoti pagal specia
liai išdirbtą lentelę.

6) Kiekvienas dalyvis ar palydo
vas turi pasiimti sausą maisto davi
nį 3 dienom ir atiduoti Rosenheime 
į virtuvę. Sporto Apygarda iš savo 
pusės pridės papildomą davinį. Taip 
pat tikimasi, jog ir IRO parems.

7) Nakvynė bus parūpinta 3 nak
tims. Patartina pasiimti po 1-2 ant
klodes.

kas, kad elementariausi savisaugos 
motyvai reikalauja revoliucinių pa
sikeitimų tautinio suverenumo po
žiūriu. Visi tie įvykiai esą mūsų 
pajėgose, svarbu, kad galingiausios 
tautos galėtų skubiai suprasti mūsų 
naujųjų laikų reikalavimus. Rėika- 
linga tik nugalėti senovės lojalumą, 
nusistatymą ir giliai įsišaknijusį ne
pasitikėjimą.

Reikalinga išmokti galvoti apie 
žmoniją, kaip apie visumą, užmir
šus siaurą tautinę neapykanta. Žmo
nijos rasė turinti pasirinkti tarp 
nelaimės ir neturinčios pavyzdžio ge
rovės — kito laipsnio pasirinkimo 
nesą.

8) Žiūrovais specialiai nebus rū
pinamasi, nebent atsirastų vietos. 
Taigi, žiūrovai gali važiuoti tik savo 
rizika.

9) Dalyvių atvykstant bus lau
kiama VIII. 8. ir VIII. 9 iki pietų. 
Stotyje bus iškabinėti ženklai. Be 
to, dalyvius pasitiks palydovai bei 
uniformuoti skautai.

10) Dalyvių pageidavimu, pro
grama vyrams papildoma 1500 m 
bėgimu.

11) Varžybų programa numatoma 
vykdyti šia tvarka:

Šeštadienį, VIII. » d. 14,30 vai.
Vyrams; 100 m (užb.), 200 m 

(užb.), 400 m (fin.), 1500 m į tolį, 
šuolis su kartimi, diskas.

Lituanica I - PCIRO Kasselio srities 
krepšinio meisteris

Birželio 24 m. baigėsi Kasselio 
PCIRO Areos krepšinio pirmenybės, 
kuriose I vietą laimėjo „Lituanlca“
I, -nugalėjusi 2 kartus Bettenhause- 
no latvius 60:53 29:14) ir 47:32 (22:10), 
Fuldos latvius 64:46 (27:25) ir „Litua- 
nica“ II 56:33 (18:12). Ji pralaimėjo 
vienerias rungtynes prieš „Lituani
ca“ II 59:54 (24:20). II-tra vieta pa
aiškės tik po papildomų rungtynių 
„Lituanica“ II — Bettenhauseno lat
vių, nes abi komandos turi po vie
nodą, pralaimėjimų skaičių. IV-ji 
vieta atiteko Fuldos latviams, „ti- 
tuanica“ I, laimėjusi Kasselio Areoj 
I vietą, patenka į tolimesnes varžy
bas su kitų Areų nugalėtojais.

— Birželio 24 d. „Lituanica“ bok
sininkai turėjo atsigriebimo susiti
kimą su Hohenkircheno vok. boksi- 
nikais, kurį laimėjo gana aukšta 
pasekme 16:4. Be žinomo boksininko 
Artičkonio, kuris savo priešininką 
nugalėjo k. o., gerai pasirodė ir jau-- 
nosios pajėgos: Širvaitis, Zujus ir 
Veriša, taip pat savo varžovus pa
guldę nokautais.

— Prieš porą savaičių išrinkta 
nauja S. K. „Lituanica“ valdyba pa
siskirstė pareigomis-: Pr. Šalkauskas
— pirm., P. Pilka — pirm, pavad.,
J. Pranckūnas — reikalu ved„ K. 
Šalkauskas — ižd. ir V. Grigaliūnas
— sekret.

KASSELIO „LITUANICA" —' 
GOETTINGENO YMCA 49:30 (22:11)

Birželio 13 d. Kasselyje įvyko L 
klasės pirmenybių rungtynės, kuriose 
vietos „Lituanica“ gana nesunkiai 
įveikė anglų zonos meisterį Goet- 
tingeno YMCA 49:30 (22:11). Koman
dose žaidė ir taškus pelnė: „Lituani
ca“ — Varkala (19), Landsbergis I

Jauniams: 100 m (užb.), į aukšti, 
ietis, rutulys.

Moterims: 100 m (užb.). į auW- 
tį, ietis, rutulys.

Mergaitėms: 00 m (užb.), i 
tolį, rutulys. . v
Sekmadienį, VIII. 10 d. 14 vaL

Vyrams: 100 m (fin), 200 m (fin.L 
800 m, 3000 m, 4X100 m, į aukšti, 
triŠokis, rutulys, ietis.

Jauniams: 100 m (fin.), 1000 m 
į tolį, diskas, 4X100.

Moterims: 100 m (fin.), 500 m., 
4X100 m, į-tolį, diskas.

Mergaitėms: 60 m (fin.), 4X60 
m, į aukštį, beisbolo sviedinukas. 
12( Smulkesnė programa bus pra

nešta vietoje.

(10), K. Miškinis (8), Aižinas (6), 
Ralkevičius (4), Afanasjevas (2Š 
YMCA — Ignatavičius (16), Grė- 
bliauskas (4), Šutas (4), Šukys (4), 
Stasiulis (2), Paltarokas (0).

Ed. Šuiaitis
KOVAS — PERKŪNAS 65:33 (38:18)

1947. VII, 19 - 20 d. Scheinfeldo 
Kovas viešėjo Hanau stovykloje. Su
žaidė dvejas krepšinio ir vienas stalo 
teniso rungtyncą.

Pirmosios krepšinio rungtynės SU 
latvių reprezentacine YMCA baigėsi 
53:35. Nuo pirmųjų minučių padik
tuotoji sparta tęsėsi iki baigminio 
švilpuko. Parodytas puikus žaidi
mas, kurio publika tikrai pasilgus.

Stalo teniso rungtynės baigėsi 4:1 
užtikrinta Perkūno persvara. Kovui 
atstovavo — Grybauskas ir Gailius; 
Perkūnui — Januškis ir Ignatavičius. 
Vienintelį tašką iškovojo Grybauskas 
prieš Ignatavičių.

L klasės krepšinio pirmenybių 
rungtynės Kovas — Perkūnas įvyko 
tikrai blogame ore. Visą dieną lijo. 
Aikštėje balos, klampynė. Į aikštę 
išbėgę baltomis uniformomis kovie- 
čiai po kelių minučių buvo „tamsiai 
balti“, gi dalis tiesiog juodi. Tai bu-' 
vo sportinio pasiryžimo ir stiprios 
valios demonstracija. Tenka stebėtis 
ir publikos prisirišimu prie krepši
nio, kad net ir lietuje susirinko gau
sus būrys mėgėjų. Rungtynės bai
gėsi 65:33 (38:12) pelnyta Kovo per
gale.

Kovui taškus pelnė: Grybauskas 
7, Gružauskas 39, Gailius 6, Laurai
tis 2, Birutis 9, Ginčiauskas 2, Jokū
baitis; Perkūnui — Paransevičius 13, 
Supronas 6, Kalvaitis 6, Gasiūnas 6, 
Bagonas 2, Dragunevičius 0, Pilvelis 
0, Šalčiūnas 0.

Mes ieškome savųjų
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

(STAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XXXII
CZERNIAUSKAITE Anielą, 26 me

tų, iš Erfurt;
PREISKIENĖ Marija;
ŠEŠTOKAITIENE Elena, 41 metų;
ŠEŠTOKAITYTE Vida, 12 jj

Pommern; „
Šileris jonas;
ŠILERITE Matilda;
STANKEVIČIŪTE Ona; > 
STARKUS;
STAŠAITIS Juozas:
STASIUKEVICIENE Konstancija, 57 

metų, gyv. Vilkaviškis;
STASIUKĘVlClUS Domininkas, 41 

metų, gyv. Sachsen, Kr. Rochli; 
STASIUS Pranas, 24 metų, iš Muen- 

chen;
STULPINAS Antanas;
VAKSELIENĖ Natalija;
VALAITIENE;
VALAITIS Jonas;
VALAITIS Valentinas;
VALIKOV AITE Arftosė;
VALIKOVAS Pilipas; 
VALIKOVIENE Marija.

XXXIII
AARONSOStN Julius, iš Buchen

wald;
BABELIS Kazimieras, 41 metų. Pa

skutiniu laiku buvo Vokietijoje;
BALČIŪNAITE Ipolitą Irena, 25 me

tų, iš Berlin;
GRIN Heinrich, 19 metų, iš Hoch- 

stiblau, West Prussia, District 
Stargard;

LEVINSKIENE Irena;
MARTINKAITYTE Gražina;
PETKEVIČIENE Vincė; ~ 
SAUNORIS Vytautas, 23 metų, iš 

Koenigsberg/Ostpr.;
SCHEIN Jacob Israel, 65 metų, iš 

Koenigsberg/Ostpr., Neue Damm- 
gasse 5. ’

2758. Lipniskienė Kotryna, gyv. 
USA, ieško savo dukters Krivickai- 
tės-Ivanauskienės Uršulės ir jos vyro 
Ivanausko Juliaus. Pranešti šio lai
kraščio redakcijai.

1 asmenis ar jų šeimas Ciečkųs (Cieč- 
ką) Jurgį, Jankauską Juozą Marti
naičius Praną ir Konstantiną. Ieško
mieji ar žinantieji apie juos prašomi 
rašyti šiuo adresu: J. Gomas, (13b) 
Traunstein, Litauisehes Lager 
„Kurhaus“.

2768. Mockevičius Selemonas — 
([23] Huntlosen i. Oldenbg., DP Brit. 
Hospital) — tėvo Andriaus ir brolių.

2769. Baltakį Joną ieško Ameri
koj gyveną giminės. Kreiptis į Bu
tėną Juozą, (14a) Schw. Gmuend, 
Bismarck-Kaserne, 16 BĮ. 76 k.

2770. Grigelytė Salomėja — (South 
Wales Sanatorium Staff Rezidence 
Talgasth Brecon, England) — Staniu
lio Antano ir Astrauskaitės Marijos, 
paštininkės.

Pranešimas
Pranešame pradinių mokyklų ir 

gimnazijų vadovybėms, kad turime 
atspausdintus šiuos vadovėlius:

1. J. Kaplano ir L. Dambrausko 
kirčiuota sintaksė VI pradinės mo
kyklos skyriui ir I-II klasės gimna
zijos kursui eiti.

2. M. Šikšnio „Algebra“ IV dalis, 
t. y., neapibrėžtoji analizė, ištęstosios 
trupmenos, progresijoj, logaritmai, 
junginiai, Newtono binomas, funkci
jos ir jų grafikos.

Šio vadovėlio atspausdinta tik 300 
egz. Užsakant šį vadovėlį prašome 
nurodyti tikslų VI, VII ir VIII kl. 
mokinių skaičių. Užsakymus atsiųsti 
ne vėliau kaip š. m. rugpiūčio 15 d.

S. V. Knygų Leidimo 
KOMISIJA

2759. Tubinas Augustas — 6837. 
S. Campbell ev., Chicago 29 Hl.; U.S. 
A. — sesers vaikų Kazio ir Stasio Rl- 
nųių, kilusių iš Kretingos apskr.

2760. Kotowska Viktoria — Dže- 
gowo, ui. Glowna 10, Pow. Kotobr- 
zeg, Pomorze, Polska — brolio Smul- 
kevičiaus Jono, gim. 1910. IV. 16.

2761. Jucevičiūtė - Kaminiskienė 
Irena — Wehnen i. Oldenburg, Lit. 
Lager — Tatjanos Katclienės, gyve
nusios Schesslitz b. Bamberg. Žinan
tieji prašome atsiliepti nurodytu 
adresu.

2762. Strodomskis Frank — Butz
bach, Kreis Fiedberg, Emigrant Cen
ter, USA Zone — Strodomskio Jur
gio.

2763. Ašmonas Jonas — ([23] Ol
denburg i. O., Aleksanderstr. 320) — 
giminių ir pažįstamų.

2764. Vanagas Jonas — ([23] Uch- 
tė, Kr. Nienburg/Weser, Stovykla 
„Vytis“) — brolių Juozo, Prano ir 
Broniaus bei pusbrolio Gaidžio Juozo 
s. Jono.

2765. Vanagas Jonas, s. Antano — 
([23] Uchte, Kr. Nienburg/Weser, sto
vykla -„Vytis“) — Lapieniaus Petro 
ir Latvėno Jono bei Gražio Juozo.

2766. Uškuraitienė Jadvyga — 
([24] Klein-Wittensee, Kr. Eckern
forde, DP Camp) — vyro Uškuraičio 
Kazio ir brolių Aleksandro ir Ema
nuelio Abugelių. Žinančius ką nors 
apie juos prašau atsiliepti.

2767. USA lietuvis John Martini
us (Martinaitis) prašo atsiliepti šiuos
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T. D. INSTITUTO FREIBURGE 
PRANEŠIMAS

Taikomosios Dailės Institutas Frei- 
burge grafikos studijai yra reikalin
gas kvalifikuotas knygų rišėjas-lek- 
torius. Pageidautina asmuo dirbęs 
mokytojo darbą šioje specialybėje 
Lietuvoje.

Norintieji šią.vietą užimti prane
ša raštu savo gyvenamą vietą, kartu 
pridėdami gyvenimo aprašymą, ku
riame būtų pažymėta, kur, kada ir 
kokį mokslą išėjo ir kur bei kiek lai
ko vertėsi savarankiu ar mokytojo 
darbu.

Prie pareiškimo turi būti nurody
ta šeimos sudėtis, kuri sutiktų per
sikelti gyventi j Freiburgą. Institu
tas .lektoriui mokės nustatytą atly
ginimą markėmis ir duos visas In
stituto lektoriams teikiamas pirme
nybes.

Pareiškimus siųsti šiuo adresų — 
Ecole des Arts et Metiers, Wonn- 
haldestr. 1 (Rebhaus), Freiburg i. Br. 
(17b). ,

Asmuo, kuris bus priimtas dėsty
ti, gaus per Institutą visus reikiamus 
jam ir jo šeimai persikelti dokumen
tus, kurioje zonoje jis begyventų.

V.K. Jonynas,
T. D. Instituto Direktorius

Taikomosios Dailės Instituto Freiburge 
PRANEŠIMAS

T. D. Institutas Freiburge liepos 
12 d. užbaigė pirmuosius mokslo me
tus ir surengė studentų bei klausy
tojų darbų parodą. Paroda buvo užė
musi 7 kambarius-sąjes, kuriose bu
vo išstatyta grafikos,* keramikos, au

dinių, skulptūros ir tapybos studijų 
darbai.

Čia išvardintose specialybėse nau
jieji Hįpkslo metai pradedami rugsėjo

Į Institutą studentais priimanti. 
baigę gimnazijas arba išėję tolygų 
mokslą specialinėse mokyklose. Klau
sytojais priimami turį gabumų pai
šybai ir amatams. Visi jaunuoliai ir 
jaunuolės 16-40 metų amžiaus, gyve
nantieji prancūzų okupacinėje zono
je, paduoda prašymus direktoriaus 
vardu ligi rugpiūčio 15 d. šiuo adresu , 
— Ecole des Arts et Metiers, Frei
burg i. Br. (17b), Wonnhaldestr.’ 1 
(Rebhaus). Prie prašymo turi būti 
pridėtas ’gyvenimo aprašymas ir dvi 
paso foto nuotraukos. Prašymai pa- 
geidajama paduoti kiek galint grei
čiau. Iš kitų zonų galės būti priima
mi, jei išsirūpinių patys savo zonose 
persikėlimui leidimus.

Mokslas Institute tęsiasi 4 metus. 
Pirmieji dveji metai skiriami meno 
amatui išmokti ir studentai bei klau
sytojai baigę visus dėstomus dalykus 
gauna kvalifikuoto specialisto pažy- i 
mėjimą. Baigę 4 metus ir išlaikę eg- . 
zaminus gauna mokyklos diplomą ir 
dailininko vardą.

T. D. Instituto Direktorius

Panelę Stefą VISOCKAITĘ ir p. 
studentą Praną KERŠĮ, sukūrusius 
naują lietuvišką šeimos židinį, nuo
širdžiai sveikiname ir linkime laimin
go ir saulėto gyvenimo.

Gautingo lietuviai
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Atgyja Tėvynės Mylėtojų Draugija
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

MUSU KELIAS Laukiama JT statuto reformos

Prieš keliolika metų Tėvynės My
lėtojų Draugija JAV buvo viena iš 
judriausių organizacijų. Ji jungė per 
4.000 aktyvių narių, leido ir platino 
lietuviškas knygas. Paskutiniuoju 

. metu Draugija tik vegetavo. Nete
kusi savo energingo vadovo ministe- 
rio B. K. Balučio, neturėjo tokių or
ganizatorių, kurie vis įlietų naujos 
energijos ir naujai gaivintų.

Praėjusių rftetų pabaigoje Tėvy
nės Mylėtojų Draugija pradėta iš 
naujo gaivinti. Buvo sudaryta orga
nizacinė komisija, kuri pradėjo siun
tinėti raginimus ir kvietimus prikelti 
Draugiją naujam veikimui. Šiandien 
jau turime nemažai davinių, kad 
Draugija išsijudins. Jau Amerikos 
lietuvių laikraščiuose pilna žinių, 
kaip vienur ir kitur steigiasi Drau
gijos skyriai. Atsirado ir naujų vei-' 
kėjų, neseniai pasiekusių JAV žemę. 
Draugija pradėjo ir knygų leidimo 
darbą. Šiais metais Draugija savo 
nariams išleido Balio Gaidžiūno kny
gą „Pakeliui į mirtį“. Tai 42 tos 
Draugijos leidinys. Artimiausiu lai
ku, kaip praneša laikraščiai, Drau
gija numato nariams išleisti ir dau
giau leidinių.

ti. Knyga rašoma pasiremiant deno- 
raščiu, kuriame James F. Farley yra 
surašęs visas smulkmenas apie turė
tus pasikalbėjimus ir susitikimus.

AMERIKOS GYVENIMO 
ĮVAIRENYBES

— Suvedus kelių pasktftiniųjų me
tų gimimų ir mirimų davinius, pasi
rodė, kad JAV gyventojų skaičius 
kas valandą didėja- po 154 asmenis.

— Alkoholikų Tyrinėjimo Taryba 
praneša, kad JAV apie 60 milijonų 
gyventojų geria alkoholinius, gėri
mus. Iš tų geriančiųjų, trys milijo
nai geria perdaug, o 750.000 yra he

pataisomų alkoholikų, kurių tolimes
niu likimu jau reikia rūpintis. Kovai 
sif alkoholizmu Taryba turi suorga
nizavusi fondą, kuris siekia per 
200.000 dolerių.

— New Yorke, Grand Central 
Palace, neseniai. įvyko pašto ženklų 
paroda.' Parodą aplankė daugiau, 
kaip 250.000 asmenų. Parodos bran
giausias pašto ženklas įkainuotas 
50.00Ū dolerių. •

— Šiuo metu JAV plieno1 suvarto
jama kas metai po 91 milijoną tonų. 
Specialistai teigia, kad per trejis me
tus plieno suvartojimas pašoks iki 
120 milijonų tonų. B. Beržas

Pastaruoju metu politiniuose JV 
sluoksniuose ir spaudoj dažnai svar
stomas JTO perorganizavimo klau
simas, panaikinant „5 didžiųjų“ veto 
teisę. Kongresui jau esą įteikti trys 
pasiūlymai iškelti JTO statuto revi
zijos klausimą ir tuo .būdu sustiprinti 
JTO. Šiuo reikalu susirūpinusi ir 
Argentina, kuri neseniai pasiūlė su
šaukti specialią JTO Pilnaties sesiją 
veto teisei panaikinti. Neturima iliu
zijų, kad tai lengvai pavyktų. JTO 
statuto pakeitimą galima padaryti tik 
Va JTO narių nutarus, tarp kurių 
turi būti ir visi penki nuolatiniai 
Saug. Tarybos nartai, turintieji veto 
teisę. Nepaisant to, kai kurie JV lai
kraščiai siūlo JV vyriausybei ban
dyti tai įgyvendinti, nors ir būtų pa
vojaus iširti dabartinės formos JTO. 
Dabartinė! JTO,anot jų, užuot tapusi, 
kaip buvo tikėtasi, tikra pasauline 
vyriausybe, yr# bejėgė ir ji negalės 
pasauly sukurti nei taikos, nei gero
vės. „Oakland Tribūne“ ir keletas

kitų laikraščių betgi įspėja, kad tokia 
bandymai tikrai privestą prie JTO 
iširimo. Dabartinės formos JTO ne
pateisinusi į ją dėtų vilčių, bet ne
reikią užmiršti, kad ji dar kūdikio 
amžiuje. -E-
IŠ PALESTINOS GRĄŽINAMIEJI 

ŽYDAI — I PRANCŪZIJĄ
Prancūzijos min. pirm-kas Rama- 

dier pareiškė, kad iš Palestinos grą
žinamiems žydams bus suteikta teisė 
pastoviai apsigyventi Prancūzijoj, jei 
jie to paprašys ir susiras darbo. Kiti 
gi galės Prancūzijoj laikiniai apsigy
venti, kol jie kur nors kitur susiras 
sau vietą. Kartu Ramadier užsiminė 
ir visą DP problemą, kuri reikalau
janti skubaus sprendimo. Labai esą 
apgailėtina, kad daugelis žmonių, 
kankintų nacių kadetuose ir prievar
tiniuose darbuose, jau septyneri me
tai neturi pastovios gyvenamos vie
tos ir nežino, kokia jų ateitis. -E-

Įvairios žinios
• Feldmaršalas Viscount Montgo- J • Feldmaršalas Montgomery, kaip 
mery atvyko į Naująją Zelandiją, 
kur tarsis su vyriausybe ir kariuo
menės gener. štabo aukšt. karinin
kais. (AP)
• JAV pasiuntė Turkijai 10 preky
binių laivų, kad sustiprintų savo ka
rinės pajėgas. (AP)
• Jugoslavai pagrobė britų patrulį, 
kuris netikėtai, buvo patekęs už sie
nos. Jugoslavai atsisako jį grąžinti.
• La Guardia smarkiai susirgo ir 
po operacijos jaučiasi esąs silpnas.
(AP)
• JAV Kongreso prekybos komite
tas svarsto perdavimą Italijai 31 lai
vo ir 60 mil. vertės turto, paimto ka
ro metu, šios priemonės esančios 
reikalingos sustiprinti vyriausybės 
pozicijai, kad ji atsiremtų prieš Mas
kvos kontroliuojamą komunizmą.
(AP)
• Senora Pcron nevyks į Londoną. 
(DM)
• JAV milžinas B-36 — bombone
šis, kuris gali atominę bombą nešti 
į bet kurią pasaulio vietą, turįs dar 
specialų naikintuvą, vadin. „parazi
tu“, kuris per valandą skrenda 623 
myl. Jis galįs nuo milžino nuskristi 
ir vėl grįžti ant jo. Visa tai dar lai
koma paslaptyje. (DM)
• Ir Rumunijoje buvęs organizuo
tas sukilimas, todėl opozicijos — ūki
ninkų partijos — lyderiui Juliu Manu 
ir penkiems jo pasekėjams atpalai
duotas imunitetas. Suimta esą per 
100 asmenų. Komunistų kalbėtojas 
pareiškęs, jog opozicijos atstovai nu
vertinę mūsų krašto nepriklauso
mybę ir rengę sukilimą prieš demo
kratinį režimą. Tai didelė garbė 
esanti Rumunijos parlamentui iš
mesti tuos, kurie savo neliečiamumą 
naudoję prieš savo krašto interesus.
(UP)
• Lenkų pogrindinio veikimo būrys 
Okalewa kaime nužudęs per 20 sau
gumiečių ir savanorių milicininkų.
(AP)
• JAV kongresas IRO sumas su
mažino iki 71.024.900 dolerių. (HTB)
• Vietoj pasitraukusio JAV karo 
ministerio Robert P. Patterson, pre
zidentas Trumanas paskyrė pasekre- 
torių Kenneth C. Royall. (HTB)
• Gener. Omar N. Bradley, vetera
nų administratorius, rugpjūčio mėn. 
atvyks aplankyti dalinių j Europą ir 
Viduržemio sritį. Jis numatomas vie
toje Gen. Eiscnhowerio.
• Vengrijoje rinkimai bus vykdomi 
rugpiūčio 31’ d. Laisvės partija, kaip 
praneša BBC, paleista, nes, pasak jų 
vadų, ji negalinti egzistuoti prie esa-

metus. Dabar pradeda viską atideng- 1 mo režimo.

KUN. PR. M. JURO 25 METŲ 
KUNIGAVIMO JUBILIEJUS

Skaitydami laiškus ir pranešimus 
iš JAV mes stebimės, kad jau ir lie
tuvių lėšomis statytose bačnyčiose, 
labai dažnai visai nebegirdima lietu
vių kalbos. Tai nedviprasmiškai pri
metama ir lietuviams kunigams, ku
rie didele sparta amerikonėja. Bet 
yra ir išimčių, kurios kaip žvaigždės 
šviečia lietuvybės reikalui. Prie to
kių priskiriamas ir kun. Pr. M. Ju
ras. Jo nuopelnus išskaičiavo eilė 
katalikiškos pakraipos laikraščių, mi
nėdami kun. Pr. Juro 25 metų kuni
gavimo jubiliejų. Jau vien iš sukak
tuvinio „pikniko“, kuris anot „Dar
bininko“ pranešimo, sutraukė dau
giau, kaip 600 svečių, matyti, kad 
turi ir daug draugų ir daug bičiulių, 
Kun. Pr. Juras yra labai aktyvus vi
suomenininkas, nuolat kovojąs dėl 
bendrųjų lietuviu reikalų. Jis yra ir 
Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo 
Darbininkų Sąjungos Pirmininkas 
bei faktinasis „Darbininko“ laikraš
čio redaktorius. Sukakties proga ju- 
bilijatą pasveikino eilė aukštų Ame
rikos dvasiškių, o taip pat buvo per
skaitytas ir Popiežiaus Pijaus 

' specialus palaiminimas.
IŠEIS KNYGA APIE 
F. D. ROOSEVELTĄ

Prieš porą metų mirusiu Ameri
kos Prezidentu F. D. Rooseveltu pra
deda visi daugiau ir daugiau domė
tis, nes jo kurtoji pokarinė taika, 
šiandien įvairiai komentuojama. 
Laikraščiuose pilna straipsnių, prisi
minimų. Bet visų didelis dėmesys 
nukreiptas «į James F. Farley pradė
tus Collier’s žurnale spausdinti pri
siminimus, kurie šių metų rudenį 
pasirodys atskira knyga. Atsimenant, 
kad James F. Farley, kaip Demokra
tų Partijos pirmininkas, 1932 ir 1936 
metais vadovavo prezidento rinkimi
nei kompanijai ir Rooseveltą į pre
zidentus pastatė, jo prisiminimai ne
gali nekelti didelio dėmesio. Kaip 
žinoma, 1940 metais James F. Farley 
su Rooseveltu išsiskyrė. Ta išsisky
rimo priežastis savo laiku buvo įvai
riai komentuojame, bet pats Farley 
kantriai apie tai tylėjo septyneris 
metus. Dabar nradeda viską atidenv- i
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praneša karo įstaiga, vizituos Meksi
ką ir bus jos kariuomenės svečiu. 
(HTB)
• Kinijoje komunistai ruošiasi nau
jiems polimams prie Szepingkai, 
Mandžūrijoje, kur sutraukta esą 
20.000 kariuomenės. (AP)
• Susitiko 3 karaliai. Egipto kara
lius Farouk pasikvietė pobūvio buv. 
Italijos karalių Victor Emmanueiį fa* 
Albanijos ekskaralių Zogą. Susitikę 
karaliai pasisveikino, nors anksčiau 
abu kariavo. Tai pirmasis karalių 
susitikimas. (AP)
• D. Britanijos užsienių reikalų mi- 
nisteris p. Bevinas, kalbėdamas ang
liakasiams, pareiškė, kad šioje gene
racijoje nesą jokio karo pavojaus ir 
jo pastangos esančios nukreiptos tal
kai apsaugoti 40 - 50 metų. (HTB)
• Oficialiai praneša iš Varšuvos, 
kad Polonia Hotel rastas Belgijos 
prek. atašė Gustav Fode negyvas. 
(UP)
• Iš šiaurės į Londoną ėjęs trauki
nys nuvirto nuo bėgių. 4 žmonės už
mušti ir daug sužeistų. Nelaimingie
siems pirmąja pagalbą suteikė lat
viai buvę DP, kurių stovykla atsitik
tinai buvo netoli nelaimės vietos.
• Nepaisant Marshallio pastangų, 
Strattono biliaus dėl 400,000 DP įsi
leidimo l JV svarstymas kongrese 
atidėtas ligi 1948 m. ,-E-
• Britų ministeris okupuotoms Vo
kietijos ir Austrijos sritims Lordas 
Pakenhamas lankėsi Baden-Badene, 
kur jį priėmė gen. Koėnig. Manoma, 
kad, be kitų klausimų, buvo tartasi 
ir dėl ūkinio zonų sujungimo. Iš Ba- 
den-Badeno svečias išvyko į Stras- 
burgą.
• Trys oro tvirtovės (P 29) bom
bardavo Vokietijos pavandeninių lai
vų stovyklą prie Farge, netoli Bre
meno, pranešė JAV orinių pajėgų 
vadovybė Badene. Bombardavimai 
atlikti bandymų tikslais. Buvo mė
tomos ir 25.000 svarų bombos. — 
„Samson ir „Amazon“. (AP)

o 'BBC dipl. korespondentas prane
ša, kad Sov. S-ga netrukus Maskvoje 
sukviesianti Rytų Europos valstybių, 
nedalyvaujančių Paryžiuje, konferen
ciją Sov. S-gos parengtam Europos 
pagalbos planui apsvarstyti. Sov. S- 
ga giriasi geru šių metų derliumi ir 
esą parengusi planą, panašų į Mar
shallio, padėti savo satelitams. -E-
• „Daily Mail“ praneša, jog Stock- 
holme su pesimizmu konstatuojama, 
kad Švedijoj darosi be galo sunku iš
laikyti savo neutralumą. Švedai, nor
vegai, danai ir šveicarai, skaityda- 
miesi su tuo, kad per metus, dvejis 
ar penkeris gali kilti karas, atvažiavę 

-į Paryžiaus konferenciją, greičiausia, 
sėdėsią ausis suglaudę, tylėsią ir nie
ko nedarysią. -E-
• JTO Europos ūkio komisijoje bri
tų atstovas Mac Nell ir prancūzų An
drė Philip paaiškino, jog toji komi
sija į Paryžių nepakviesta dėl to, kad 
ji dėl savo sudėties negali vieningai 
veikti. Sovietų atstovas Zorinas ap
kaltino Beviną ir Bidault, kad jie 
pirma susitikę vieni du, viską iš 
anksto sutarę ir paskum norėję pri
versti Molotovą su jų planu sutikti. 
Zorinas taip pat atskleidė, kad Be
vinas ir Bidault sutarę steigti naują 
tarptautinę organizaciją, palikdami 
JTO nuošaliai. Zorino kalba posė
džio atmosferą nemaloniai įtempė. 
-E-
• Naujasis pagalbinis pasekretorius 
politiniams klausimams, Norman Ar
mour, spaudos konferencijoj pažy
mėjo, kad komunistų suėmimo akcija 
Graikijoje yra graikų vidaus reika
las, JV tesuinteresuotos Graikijos vi
daus tvarka ir ramybe. -E-
• Čekoslovakijos užs. reikalų mini
steris Jan Masaryk pareiškė kores
pondentui, kad jis pasakytų: „Jūs 
galite absoliučiai paneigti bet kokį 
pranešimą apie tai, kad aš ketinu at
sistatydinti“. Dėl Čekoslovakijos at
sisakymo nuo Paryžiaus konferenci
jos jis pareiškė, kad tai apgailėtinas, 
bet ne fatališkas reikalas. (O.N.A.)
• Pranešama iš Romos, kad daini
ninkai — Jan Kiepura ir Martha 
Eggerth atvyko į Romą ir pradės 
^arbą Columbia — kino-operos filmų 
gamyboje, kuri numato pastatyti 
Puccini operą „La Bohema“. (UP)

• Rusijos atsisakymas dalyvauti 
Japonijos taikos konferencijoje Tasso 
taip komehtuojamas: 1) JAValstybės 
negalėjusios kviesti konferencijos be 
pasitarimo su Rusija, Britanija ir Ki
nija ir 2) kad sutartis turinti būti 
sudaryta užsienių reikalų ministerių. 
Tuo klausimu Rusija įteikė JAV no
tą. (D.M.R.S.)
• Ramiajame vandenyne JAV da
rys atominių ginklų bandymus. 
Amer. atominės energijos komisija 
praneša, kad Ramiajame vandenyne 
numatoma atominiams ginklams iš
bandyti sritis. Toji pati komisija pa
reiškė kongresui, kad Amerika vis 
gaminanti atomines bombas ir vis 
ieškanti būdų, kaip jas padaryti ge
resnes, tai daroma krašto saugumo 
sumetimais. (AP)
• JAV užsienių reikalų ministeris 
p. Marshallis išsireiškė, kad JAV vy
riausybės pareiškimas dėl 40 metų 
pakto Vokietijai nuginkluoti esąs at
viras kitoms tautoms prie jo prisidėti 
ir kad laukiama sovietų palankaus 
sprendimo.
• Dėl tarptautinės brigados, suor
ganizuotos komunistams talkinin
kauti prieš Graikijos vyriausybę. 
Marshallis negalėjo nei nuneigti nei 
patvirtinti jos buvimą. (AP)
• Kaip antiamerikietlškai veiklai 
tirti komiteto pirmininkas pareiškė, 
komitetas pagyvinsiąs ir paspartin
siąs savo veiklą. Iki šiol iš JV armi
jos išmesta apie 800 asmenų, kurių 
veikla priešinga JV interesams.

Prieš keletą dienų JV radijas 
pranešė, kad beveik visi komunistų 
diriguojamo antifašistinio komiteto 
nariai nubausti piniginėmis ir kalė
jimo bausmėmis. -E-
O Brazilijos teisingumo ministeris 
patiekė federaliniam Brazilijos kon
gresui pasiūlymą uždrausti komu
nistus priimti į valstybinę tarnybą. 
Komunistų partija Brazilijoj jau se
niau uždrausta. -E-
• Vidurdienį Vienos centre buvo 
pagrobtas žinomas rumunų žurnalis
tas, min. Titulesco giminaitis. JV 
armijos laikraštis Vienoje rašo, kad 
tai įvykdžiusi sovietų slaptoji poli
cija, kuri pastaruoju metu tokius 
pagrobimus pradėjusi dažnai prakti
kuoti. -E-

LT Baleto Teatras atšventė pirmąją savo premjerą

Liejos 27 dienos minėjimai
' Daugelis lietuvių stovyklų Vokie
tijoje dvidešimt penkerių metų su
kakti nuo Jungtinių Amerikos Vals
tybių pripažinimo Lietuvos valstybės 
d e jure minėjo visu galimu iškilmin
gumu.

Muencheno miesto lietuviai liepos 
27 dienos proga suruošė iškilmingas 
pamaldas, kuriu metu grojo smuik. 
Iz. Vasyliūnas, giedojo solistai ir cho
ras. Tai dienai pritaikintą gražų pa
mokslą pasakė kun. Pikturna.

Augsburgo lietuvių kolonijos taip 
pat suruošė minėjimus su paskaito
mis ir koncertine dalimi.

DiBingene šios lietuviams reikš- 
Btingos dienos m'arimas buvo su-

ruoštas liepos 28 d. Minėjimą vedė 
Komiteto pirmininkas J. Valiukonis, 
pasakydamas šios sukakties progai 
pritaikintą kalbą. Buvo priimta Ame
rikos lietuvių organizacijoms sveiki
nimai ir atitinkamos rezoliucijos.

Galimas dalykas, kai kurios sto
vyklos tos mums reikšmingos sukak
ties dar nesuspėjo atšvęsti. Nebus 
vėlu, jeigu kitos lietuvių stovyklos, 
akcentuodamos padėką amerikiečių 
tautai ir valstybei už tėbesilaikymą 
dar ir dabar tvirto nusistatymo Lie
tuvos nepriklausomybės atžvilgiu, 
šios 25-rių metų sukakties minėjimus 
atšvęs ir vieną kitą savaitę vėliau.

Kai maždaug prieš porą mėnesių 
laikraščiuose pasirodė žinia, jog 
tremtyje esą baleto artistai, suorga
nizavę Lietuvių Tremtinių Baleto 
Teatrą, ryžtasi netrukus Augsburge 
duoti pirmąją premjerą, nedaug kas 
tikėjo šio užsimojimo realumu. Kad 
pasirinktas uždąvinys,esamose Sąly
gose sunkiai įvykdomas, 'buvo galima 
iš anksto numatyti. Jeigu tačiau sa
koma, kad pasiryžimas ir kalnus nu
verčia, tatai kaip tik aiškiausiai pa
sitvirtino Augsburge susispietusių 
baleto artistų darbe. Apie tuos sun
kumų kalnus, kuriuos jiems teko nu
galėti, kol galėjo pakilti-uždanga 
premjerai, iš dalies jau buvo užsi
minusi tremties spauda, — apie tai 
čia nebetenka kalbėti. Antra vertus 
tatai jau-praeities reikalas. Šiandien 
betenka tik pasidžiaugti gražiais 
kantraus baletininkų darbo vaisiais, 
kuriais jie leido pasigėrėti gausiai 
publikai, susirinkusiai Augsburgo 
Ludwigsbau teatro salėje, š. m. lie
pos 28 d. „Coppelia“ premjeros proga.

Premjeroje, kurią sklandžiai vedė 
dirigentas muz. A. Kučiūhas, balet
meisteris — E. Bandzevičius ir reži
sūros pad. — A. Butkus, dalyvavo: 
T. Bcbuškinaitė (Svanilda), S. Vel- 
basls. CExancasL. — kituose spektak-

liuose šiuose vaidmenyse pasirodys baletas įgyja ypatingos reikšmės lie- 
Slepetytė ir Liepinas, — toliau: P.\ tuvių baletiniame mene. Negana to, 
Maželis (Copelius),. dramos akt. J. 
Vasiliauskas (burmistras), V. Adoma
vičiūtė, G. Ceglokovaitė, N. Kaliskie- 
nė, J. Šodzevičiūtė '(Svanildos drau
gės), J. Drazdauskaitė, S. Modzeliau- 
skas (solo mazurka ir čardašas), T. 
Dobertaitė, R. Drazdauskaitė, E. Ke- 
palaitė, J. Makūnaitė, T. Pagodinaitė, 
Z. Smolskaitė, J. Ambrazas, Z. Baub
lys, M. Bruneizeris, B. Cunovas, J. 
Puodžiūnas ir L. Zygas (jaunimas ir 
lėlės). Dekoracijų ir kostiumų eski
zai’ dail. L. Vilimo.

Pasibaigus paskutiniam šokiui ir 
nutilus paskutiniam galingo muen- 
cheniškio orkestro akordui, ėmė 
plaukti scenon gėlių gėlės. Čia pat 
pasipylė gausybė sveikinimų ir lin
kėjimų, kuriais įvairūs tremtinių or
ganizaciniai sambūriai ir paskiri me
no bičiuliai atžymėjo ne tik šį puikiai 
pavykusį premjerinį spektaklį, bet ir 
pirmąjį drąsų tremtinių baletininkų 
užsimojimą. Juo, be abejo, daug pa
sitarnauta tremtinių bendruomenei, 
bet dar daugiau lietuvių kultūriniam 
ir meniniam lygiui ir brandumui sve
timųjų tarpe pademonstruoti.

Sis klasikinis, pagal Delibes mu
ziką sukurtas 2 v. 3 pav. ..Coppelia“

kad juo 1925 m. gruodžio 4 d. Kaune, 
kaip pirmuoju baleto spektakliu, 
pradėjo savarankišką darbą Lietuvos 
Valstybinis Baleto Teatras, iki tol 
pasirodęs tik Valstybės Teatro operų 
pastatymuose, tuo *pačiu „Coppelia“ 
spektakliu pirmuosius žingsnius žen
gia ir Lietuvių Tremtinių Baleto Tea
tras, po beveik 22-ių metų ir būda
mas daugiau nei tūkstantis kilometrų 
nuo savo tėvynės. Po ano pirmojo 
spektaklio sekė visą eilė kitų, išug
džiusių ir iškėlusių Lietuvos baletą 
į Europoje pirmaujančių tos meno 
rūšies vienetų tarpą. Linkėtina ir LT 
Baleto Teatrui, pasekant anais pa
vyzdžiais, sėkmingai siekti vis gra
žesnių ir svaresnių laimėjimų, -zb-

Redakcijos pastaba
Praėjusiame šio laikraščio Nr. (š. 

m. liepos 24 d.) per technikinį neap
dairumą įvyko nemaloni korektūros 
klaida: 5 psl. po str.-„Mūsų knygai' 
žengiant į 5-jį šimtmetį“ prasileido 
jo autoriaus p. Vyt. Alanto pavardė. 
Tatai atitaisydami šį kartą, p. Vyt. 
Alantą nuoširdžiai atsiprašome.

MK Redakcija
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