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•a. SU DIDESNE ENERGIJA į DjRdĄ
Nors, gyvenant netikrą ir palaidą tremtinio gyvenimą, mūsą otovykli- 

nėse bendruomenėse matoma dar nemažai blogybių, tačiau Jos palengva nyks- 
■ta. Prie to prisideda ne tik nuolat didėjantis drausmės ir savitvarkos 
reikalavimas iš vadovybės pusės,-bet ir mūsų pačių susipratimas. Jeigu 
pirmais stovyklinio' gyvenimo Mėnesiais per mažai orientavomės padėty ir 
turėjom kartais mus skaudžiai apvylusių iliuzijų, dabar jau kiekvienas 
baigia Įsitikinti, kad mūsų likimas ' yra mūsų rankose, jis visiškai, 
arba bent lemiamai, priklauso nuo mūsų laikymosi prieš vakarų sąjunginin
kus , nuo mūsų elgimosi ir darbų stovykloje. Palengva apsiprasta su ap-

■ Linka, pamestas nuolatinis betikslis klajojimas iš stovyklos į stovyklą 
.’.r, rimtai, apsistojus, bandoma imtis vienokio ar kitokio darbo ar pro
fesinio pasiruošimo.

•"š mūsų elgesio ir laikysenosr iš mūsų darbų čia, stovyklose, vakarie- 
e'- t .•■•srendžia ir apie mūsų tautą. Iš te spręs gal būt ir tai, kaip atei
ty : Lsų tėvynė turės tvarkytis. Todėl yra ir mūsų didžiausia pareiga rim
tai ir su dideliu atsakoningumu tinkamai reprezentuoti savo tautą. Mes 
nesame tik keli'palaidi tremtiniai, ne. I-r tai mes turime įrodyti, kas 
jau dalinai yra ir pavykę, savo darbais. Nors skaičiumi esame nepalygi
namai mažesni už likusius tėvynėje", tačiau laisvai dirbdami, mažiau var- 
žemi,“ mes-pasiekėme to, kad turimo nieko nemažesni švietime tinklą,kaip 
šuterybIntoje Lietuvoje. Visos didžiosios stovyklos turi gimnazijas, 
pradžios mokyklas; didžiulis tinkins įvairių kursų. Taip pat ir lietu
viškosios profesūros didžioji dalis yra išeivijoje ir deda pastangų įkur- 

-ti lietuvišką universitetą, kas jau dalinai yra irgi padaryta. Teatrall- 
n nes j ėg**s taip nat turime čia bene stipriausias, tik dėl įvairių teohni- 
. nįų priemonių trūkumo j.os negali pilnai pasireikšti. Tačiau pirmieji 

žingsniai jau padaryti ir, reikia tikėtis, greitu laiku susilauksime vi
so suklestėjifeo. Ir dabar kuo ne visose didesnėse stovyklose veikia me- 
ninės grupės., kai kur išsivysčiusios į-visai stiprius meninius ansamb - 
liūs. Jeigu peržvelgsime ir rašytojų bei žurnalistų pavardes - rasime 
irgi bene.pačius uoliuosius Nepr.Lietuvos spaudos darbuotojus. Jau turi
me visą eilę laikraščių, kurie, nors silpnoki, tačiau tikrinusiai geres
ni' už tuos, kurie dabar išeina Lietuvoje, ką iš vieno kito atklystančio

, egzeplioriaųs galėjo 'daugelis iš‘ mūsų įsitikinti.
Ne tik mokslo, meno.bei kultūros sričių - štai savo tarpe matome ir 

'žymiausias Lietuvos sporto pajėgas, ar no visą Lietuvos krepšinio rink
tinę ir kitų sporto sričių reprezentantus.

Jeigu iki šiol, dėl nenormalių sąlygų., ne sus is lėkdami vieni su kitais, 
'dar priblokšti sunkių pergyvenimų ir neaiškios ateities, mes nepastebė
jome, ką turime savo tarpe ir ką mes galine,-tai dabar visa tai ima pa
lengva ryškėti, kultūrinis, meninis" .ir organiz-aoinis gyvenimas vis gyvė- 
ja, vis didesne energija žengiama į priekį. Ir mes turime ta Tintame ženg- , 
ti ir toliau, pilnai išnaudoti ir išvystyti visa, ką galim, , įrodyti 
vakariečiams savo kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės teisingumą ir pa
rodyti, kad mes esame savo tautos ir valstybės reprezentantai* S.G-s.

SIR A.CLARK KERK PASKIRTAS AMBASADORIUM Į NAŠINGTČNA
LONDONAS. Buvęs anglų ambasadorius Maskvoje sir Archibald Clark Kerr 

paskirtas Anglijos ambasadorium Wašingtone. Atlikęs savo misiją Javoje, 
jis perims naująsias pareigas apie gegužės 1 dieną. Dėl naujo anglų amba
sadoriaus paskyrimo Maskvai, tikimasi, anglų ofisialūs sluoksniai .grei
tu laiku pasisakysią. Anglų radijas, pranešdamas apie naująjį sir. A, 
Clark Kerr paskyrimą, drauge pažymėjo, kad JAV ambasadorius Maskvai Ave- 
rall Harrimanas iš Maskvos yra jau išvykęs.
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PIRMADIENĮ SAUGUMO TARYBA SVARSTYS PERSIJOS ,GRA'JOS IR OLANDŲ 
INDIJOS KLAUSIMU^
LONDONAS. Vakar buvo susirinkusi Saugume Taryba terminui ir svarsty

mo procedūrai nustatyti persijos, Graikijos ir Olandų Indijos bylose. 
Rusų delegacijos pirmininkas Višinskis kategoriškai raštu užprotestavo 
dėl Persijos klausimo sprendimo Saugumo Taryboje. Jis nurodė, kad Azar- 
beidžano klausimas turįs būti išspręstas tiesioginių derybų tarp Sovie
tų Sąjungos ir Persijos keliu. Gi Stettinius ir Revinas palaikė nuomo
nę, kad šie klausimai būtų išspręsti viešai. Debatų'metu Bevinas pasa
kė, kad sovietų užkulisiniai priekaištai jam esą taip įkyrėję, kad, tur
būt, niekas taip nesidžiaugs, kaip jis, jei šie klausimai /Graikijos, 
Persijos ir Olandii Indijos/ bus svarstomi viešumoje. Galutinai nutarta 
visų tų kraštų klausimus svarstyti Saugumo Tarybos pirmadienio posėdyje.

Persijos parlamento išrinktas naujas min. pirmininkas Saltani pareiš
kė, kad jis yra pasiruošęs dalyvauti Persijos klausimo sprendime Londo
ne ir pradėti tiesiogines derybas su Sovietų Sąjungą.

Graikijos vyriausybė nusiuntė į UNO dvi telegramas, kuriose pakarto
tinai tvirtinama, kad anglų dalinių buvimas Graikijoje randa pilną vy
riausybės pritarimą.

Maskvos radijas pranešė, jog Graikijos EAM partijos centralinis komi
tetas pasiuntė UNO konferencijai atsišaukimą, kuriame reikalaujama ati
traukti britų-dalinius iš Graikijos. Graikijoj dabar viešpataująs tero
ras .

Byrnes, grįžęs į Uašingtoną.pasisakė, kad jis esąs patenkintas UNO 
atliktais darbais. Taip pat pareiškė,'kad Londono sesijos darbai galėsią 
būti atlikti iki vasario 17 dienos.

PRANCŪZIJOS MINISTERIŲ KABINETAS DAR NESUDARYTAS
PARYŽIUS. Naujasis Prancūzijos šefas Gouin pareiškė,_kad jis tik ta

da galėsiąs sudaryti vyriausybę ir jai vadovauti, jei visos trys didžio
sios partijos pasisakys už jo ekonominę programą, kuri numato griežtą •. 
taupymą. Atsakymą partijos turi duoti jau šiandieną. Paskutiniomis ži
niomis, komunistų partija savo sutikima jau davusi.

BALTAI JAU ATIDUOTI SOVIETAMS /
LONDONO radijo pranešimu, iš Švedijos uosto Trellenburgo išplaukė so

vietų sanitariniš laivas su 2J4 .vokiečiais ir 146 baltais. Prieš paimant 
į laivą y. vienas baltas nusižudė, o trys bandė nusižudyti.

’VAŠINGTONAS. JAV vyriausybė perims 1J0 mėsos fabrikų ir varys darbą 
toliau. Bet dar nežinia,.ar darbininkai, priklausą 9IC profesinėms są
jungoms, grįš į darbą. AFL /amerikiečių darbo federacija/ įsakė savo na
riams grįžti į darbą tuojjru, kai- tik vyriausybė perims kontrolę. Wiliam 
Green, septynių milijonų narių AFL profesinių sąjungų galva, pareiškė, 
jog rusai, kartu su kai kuriais CIO vadais, ketina dominuoti, atstovau
dami tarptautinę darbininkiją UNO konferencijoje. Be to, jis pabrėžė, 
kad AFL niekad neįstos į pasaulinę profesinių sąjungų federaciją, kurio
je dalyvauja Rusija ir CIO. Rusijoje nesą darbo laisvės.

LONDONAS. Čekoslovakijos min. pirm. Firlingeris pareiškė kad Ce - 
koslovakija pritaikins savo ūkį sovietų penkmečių planui.

FRANKFURTAS. Vokiečių repatrijacija iš Čekoslovakijos_į amerikiečių 
zona prasidėjo. Pirmuoju transportu atvyko 12.000 vokiečių. Iki rugpjū
čio mėn. pabaigos numatoma repatrijuoti 2,5 mil. vokiečių, jei okųpa - : 
cinės zonos bus pajėgios juos priimti.

TOKIJAS. Rusija nusprendė dalyvauti tarptautiniam teisme, kuris, teis 
japonų karo nusikaltėlius.

BERLYNAS/AP/. Sovietų reporteriai, besilankantieji amerikiečių zono
je, pirmame savo pranešime kritikuoja per lėtą pramonės atstatymą ir pa
reiškė, jog vietiniai rinkimai vyksta per anksti,

t., .... .
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R U D U C
"NEMUNAS ŽYDI” Ateidavo Jisai puošnus,kr Kubla chanas
Vasario L6 dienai Liet. 

Tautinis Ansamblis ruošia 
premjerą. Bus statoma Gasp. 
Veličkos Goenos veikalas 
"Nemunas žydi" /"Kur namas 
mūs”/, kuriame vaizduojama 
caro laikų Lietuvos kaimas. 
Trijuose veiksmuose matysi- 
me ano laiko Lietuvą, kada 
lietuviai tik slaptai ga
lėdavo skaityti knygas,ka
da -visi tautos papročiai 
buvo labai saugomi ir ger
biami. Be veikalo intrygos 
ir vaidybinio meno, seeno-

Su purpura auksiniais rast sis išsiūta 
Ir lydimas žiauria ir paklusnia svita 
Teriodavo laukus ir širdį, ganant ...
C šiaurūs viesulai, gruodas ir šalnos 
Nunuogindavo nusiminusius medžius, 
Šakas iškėlusius maldavimu graudžiu - 
Ląngopi šauktiesi sukepusius ant kalno.
Atsimenu save - skurdžiausią piemenėlį,- 
Pri® plasdančios galilaukoj žabų ugnelės, 
Kai aš sunkio.s vaikystės rudenius ganiau...
Kai šaltis spaudė ašaras skaudžiai užgėlęs, 
Nebežinojau aš, kad be tėvynės gelia 
Už rudenį, šalnas ir gruodą kruviniau.

je vėl skambės gražios mūsų T.Aistis
dainos ir žavės akį meniškai ■.z:::: .
parengti tautiniai šokiai. Veikalą režisuoja visa siela jam atsidavęs 
pats autorius. Muzikinę dalį tvarko Stp.Sodeika. Tokiam veikalui pa
ruošti reikia didelių pastangų, nenutraukiamo darbo ir įtemptos valios 
tiek' režisieriui, tiek muzikinės dalies ar šokių vadovui, o taip pat ir 
visiems ansamblio dalyviams.. Juk reikia prisiminti, kad Ansamblyje pro
fesionalų yra labai mažai, o gausias vaidybines roles atlieka tik mėgė
jai. Sunkiausias darbas - tai^masinės .scenos, kur kiekvienas dalyvis tu
ri turėti save; vietą ir judesį, suderintą su aktorių veiksmais. Galime 
didžiuotis, kad savo tarpe turime bene vienintelį masinių scenų pastaty
mo meisterį - Gasp. Veličką, parodžiusį savo sugebėjimą dar Vilniuje. Ir 
t.ame pačiame montaže, kurį esame jau kelis kartus matę, visa ansamblinin- 
kų minia, jo rankos diriguojama, tiksliai ir darniai išsidėstė įvairiose-
pozose gausiose veikalėlio masinėse scenose.

Tautinį Ansamblį, kaip žinome, neseniai papildė keliolika vyrų, atvy
kusių iŠ Norvėgijos, su B.Pakštu priekyje. Jie davė ne tik balsų, bet 
ir nedidelę muzikinę kapelą, kuri taip pat tiksliai išnaudojama veikale 
"Nemunas žydi”. Stovyklos vadovybė taip nat tinkamai įvertino menininkus 
ir'suteikė, jiems galimybės laisviau dirbti, duodama daugiau patalpų.

A.N. •
KULTŪRINĖ KR9NIKA
- Seilėje išėjo pirmas numeris neperiodinio literatūros leidinio 

"Žibintas". Spausdinamas spaustuvėje, nors bė akcentų, nodaguoja Jonas 
Kuzmiokis.

- Flensburgo gyvenąs rašytojas A*Vnitkus ruošia vietos liotuviiy sto
vyklos metraštį, kuris apimsiąs JOG- puslapių.

- Pasirodė Petro Babicko eilėraščių rinkinys- "Toli nuo tėvynės",
- Liubeke išėjo- naujas lietuviškas laikraštis "Laisvės varpąs”; Re

daguoja Faustas Kirša.
- Haffkruge išėjo ketvirtosios "Gintarų” knygos.' .
®ŪSU RINKTINIAI KREPŠININKAI Komptono, uoliai dirba, pasiskirstę į 

dvi komandas, jie jau turėjo visa eilę rungtynių. Pirmoji rinktinė nu
galėjo Augsburgo vokiečius 106:11, II-ji rinktinė laimėjo prieš ameri
kiečių ME>

. WIESBADENA3 . Rytoj, s ekma d i enį, įvyks dvejos futbolo rungtynės r 13 v 
tarp gimnazijos ir lenkų skautų, 14 vai. tarp "Lituanica" I ir "Litua- 
nica” II komandų.

- Jau atspausdinti Lietuvos kunigaikščių - Mindaugo ir Vytauto-,
atvaizdai. Galima įsigyti "Giedroje”, pašte ir>J’WLBalsą"neŠ lojančius vai
kus. /pas'1
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§Lb J
Ant balkono vaaone žydėjo raudona olean 

Liūdna ir nuobodu buvo Jai vienai par 
dieną už užuolaidos. Viduje girdėjosi links
mos kalbos ir Juokas, tačiau pro užuolaidą 
Ji nieko nematė. Žemai, apačioje, gatve plau 
kė minios žmonių ir oleandrai buvo labai 
keista, kodėl jie visi taip skuba. Ji kėlė 
aukštyn savo raudoną didelį žiedą ir galvo
jo, kad niako už Jį negali būti gražesnio.

- Tu kvailoji užuolaida, - tarė ji vieną 
dieną. - Jeigu tu manęs neužstotum, visas 
kambarys galėtų manimi grožėtis. - Kaip tik 
tada kambary suskambėjo juokas ir jauno vy
ro ranka atitraukė užuolaidą.

- - Žiūrėkit, ir oleandre kartą pražydo.”an 
atrodo, kad jos žiedas labai tiktų mūsų vestuvėms, 
- ir jis nuskynė jį.

- Brr.-šita raudona spalva subiaurins visa mane 
vestuvinį drabužį. Man'geriau tinka mirta,-’mergai
tė šypsodamasi paėmė oleandras žiedą ir išmetė Jį 
pro langą.

Liūdnas klapsėjo šiandieną vežikas gatve. Visi kažkur 
skuba, visi pro jį.

- C, kad taip nors vienas iš šios puikiosios minios 
įsėstų ir į mano vežimą, tada turėčiau vienam kepalėliui,- 
galvojo vežikas. Tačiau niekas nesėto ir niekas nesustojo. 
Visi skubėjo savo reikalais ir niekas negalvojo apie ve
žiką. 0 krautuvininkai uždarinėjo duris ir pirkliai bai- 
;ė sąvo dienos darbą. Liūdnas dūmojo vežikas apie s-vo da
bą: - Argi turėsiu šiandieną tuščias į namus grįžti? 
' Bet staiga į vežimą nukrito raudona gėlė.
•’ - 0, tai oleandros žiedas, - nudžiugo vežikas ir padė
jo jį ant suvytusio delno.

- Pats rieves man tave atsiuntė, kad suteiktume! man 
džiaugsmo, - kalbėjo vežikas pats sau. 0 žiedelis jau-- 
tėsi laimingas ir patenkintas, ksd ir jis ga
lėjo kam nors suteikti, džiaugsme. 0 žmonės 
ėjo pro šalį,, skubėjo. - Žiūrėkit, kaip jis

.‘šypsosi. Jis šiandieną ne
mažai prisiplėšė,- rodė 
ranka vienas praeivis, o 
būrys prapliupo juoku.Ir 
jie nieko nežinojo apie 
raudoną oleandros žiedą.

BALSAS” išeina kasdien, be šventadienių. Redaguoja Redakcinė 
Kolegija. Leidžia ’’Giedra”. Permitted by DP Camp Direction /UNKRA./.

- šį numerį iliustravo y.Adamk:-vičiua.
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