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VASARIO 16-TOJI MUSŲ STOVYKLOJE
Gyvendami uždarą vienodą stovyklos gyvenimą, tik retkarčiais teissi- 

veržiame iš jo kasdieniškumo rėmų. Tokiu išsiveržimu turime laikyti Va
sario 16 d. minėjimą, kuriam buvo su atsidėjimu ruoštasi ir kurį reikia 
laikyti nusisekusiu. Prie to pasisekimo ypač prisidėjo Vasario 16-jai 
ruošti komisija, LT Ansamblis, Parodai ruošti komisija, mums draudingų 
Pabaltijo tautų simpatijos, na, ir pati stovyklos visuomenė.

Vasario 16 d. išvakarėse mūsij skautai stovyklos teatro salė je^surengė 
laužą. Oficialiojoje dalyje, po tuntininko S.Jakšto atidaromojo žodžio, 
geras būrys skautų davė įžodį, pasižadėdami eiti garbingu skauto keliu. 
Meninei daliai buyo paruoštas deklamacijų ir dainų montažas, vaizduojan
tis Lietuvą ir jos likimą. Montažą išpildė vyresnieji ir jaunesnieji skau
tai .

Po skautų laužo tą pat vakarą Vasario 16 minėjimą suruošė latvių kolo
nija savo salėje. Į šį minėjimą buvo pakviestas didokas būr^s lietuvių vi
suomenės. Minėjimas pradedamas tautinių vėliavų, pagerbimų ir skautų svei- . 
kinimo žodžiais "Valio Lietuva". Choras sugieda lietuviškai Lietuvos him
ną, o po himno latvių komiteto pirmininkas p. Sihlis perskaito lietuviškai 
ir latviškai sveikinimą lietuvių kolonijai. - Paduokite vieni kitiens ran
kas ir laikykime jas tvirtai suspaudę, mūsii tautų likimas vienas ir tas 
pats, - vedamoji sveikinimo mintis. Ponas Sihlis skaito ir Lietuvos isto
rijos apžvalgą. Paulio Kunstmaro vedamas choras padainuoja keletą nuotai
kingų latviij kompozitorių dainų, viena deklamuoto ja padeklamuoja ir lie
tuviškai porą eilėraščiu, TrŽ minėjimą dėkoja lietuvių komiteto pirmininkas 
p. Košys ir minėjimas j liūnas Latvijos himnu.

Vasario 16 d. rytą atskirų blokų iškabinamos tautinės vėliavos. . 
Vėliavas iškabina i. naiviai su estais, b vai. iškilmingai iškeliama aikš
tėje didžioji vėliava. Vasario 16 d. minėjimui ruošti komisijos narys M. 
Rėklaitis pasako trumpą kalbą, įvadą į šventę. 9.30 vai. vietinėje koply
čioje įvyko pamaldos. Pamokslą pasakė mišias laikęs kun. Paukštys. «isių 
metiį Ansamblio choras pagtdojo keistą giesmių. 11 vai. atidaroma lietu
vių meno paroda, o 12,30 vai. futbolo rungtynės tarp lietuvių, ir lenkų ko
mandų. 14,30 vai. iškilmingasis aktas su Pr.J.Basanavičiaus mirties minėji
mu. Minėjimą atidaro trumpu žodžiu minėjimo komisijos pirmininkas p.J.Kra- 
likauskas. Iškilmių prezidiumas u. ima vietą prie stalo, sūgiedamas lietu- 
vos himnas. Paskaitą apie Lietuvą skaito a.Rėklaitis. Apie Pr.J.Basanavi
čių paskaitą skaito ponas Erulikauskas. Minėjimo orumą sustiprina savo me
niškai atliekamomis dainomis LT Ansamblio choras^ nuz. Stp .Sodeikos veda
mas,..

Šventės iškilmės baigtos LTA premjera "Eemųnas žydi". Pries vaidinimą, 
susirinkusioms perskaitomas estiį sveikinimas Vasario 16 d.'proga.

AUKOTI AMERIKIEČIŲ KARIU IBKAI MŪSŲ STOVYKLOJE
Šiandieną mūsų stovykloje lankėsi airerikiečių generolas EĮkelson ir ame

rikiečių atstovas Komitete žydų repatri jacijai Mr .Philips. Karininkai lan
kėsi ir lietuvių meno parodoje/ kur išreiškė savo džiaugsmą, jog lie tuviai 
brangina savo meną. Teatro salėje karininkai apžiūrėjo sceną ir dali. Je- 
zersko dekoracijas.
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LT ANSAMBLIO REPERTUARAS DIDĖJA
Vasario 16 d. proga LT Ansamblis pasirodė su nauja, seifai visos sto- 

. vykios laukta, premjera - su G.Ve liekos 2 v. muzikine pjese "Nemunas 
žydi”. Premjeroje dalyvavo ne tik pilnutėlė salė vietos ir iš tolimesnių 
stovyklų, kaip pav. Mainz Kastelio, lietuvių, bet ir visa eilė kviestinių 
aukštųjų UNRRaos svečiiį ir spaudos atstovų.

Naujasis LT Ansamblio pastatymas /dekoraoijos Sail, Jezerskio/ daug kuo 
skiriasi nuo pirmojo. Jeigu ’’Atsisveikinime" šokiiį ir dainų sujungimui bu
vo įvestas Amerikos lietuvis, tai čia bandyta sukurti jau ištisą lūžėtą. 
Žinoma, siužetui būtų galima padaryti ne vieną priekaištą - čia nerasime 
nė pilnai apdirbtos kompozicijos nė tikro draminio veiksmo; nemaža nors, 
efektingų, bet pašalinių frazių ir dialogų, - tačiau ta lietuviij liaudies 
dvasia, kuri gyvenimo kasdienybėje yra jau taip labai užsitušavusi, čia 
meno forma gana ryškiai iškelta vėl į viršų.-Tik, kaip buvo galima pastebė
ti iš publikos reagavimo ir pastabų, daugelis me niekia us ia s ir tikrai li«- 
tuviiį tautos menui charakteringiausias vietas praleido be susidomėjimo, 
kai tuo tarpu žavėjosi afektais paprastų saržinių frazių. Tikroji lietuvių 
liaudies meno dvasia, be abejo, aiškiausiai atsispindėjo liaudies dainose, 
šokiuose ir vestuvinių apeigų fragmentuose.

Kalbant apie išpildymą - pirmiausiai į viršų prasimuša ir priduoda be 
ne daugiausiai vertės ir visam pastatymui choras, rūpestingai mub. Stp.So
deikos paruostu. Nemažiau įdėta darbo bei past angų ir tautiniuose šokiuose 
/paruošė A.LiČkūnaitė/, atliekamuose su gyva ir užkrečiančia ūi-uamika. Tik, 
atrodo, reikėtų gal pasisaugoti vietomis iš dinamikos pereiti į. triukšmą, 
ką būtij galima’prikisti i'- kai kurioms, ypač baigiamosioms, masinėms scenoms-

Daug skaidrios nuotaikom įnešė ir B.Pakšto paruošta instrumental in ė da
lis. Visam pastatymi'J acj'.iko tikrai meniškų ir nuotaikingų scenų.

Nors draminio veikimo, didelių problemų svarstymo ar ko kilį nors kalnų 
vertimo laufc^ ir apsivylė, tačteu kaip liaudies dvasios, liaudies meno po
puliarintojas kolektyvas yra tirai nemaža pasiekęs .

Žiūrėdami į ’’Nemunas žydi’’ , dar karta, būdami pakelėje ir nežinodami 
iš kurio Šono gali užeiti koks naujas pavojus, turėjome progos pajusti tuos 
saitus, kurie raus riša su gimtuoju kraštu - Lietuva, esančia dabar svetimų
jų okupacijoje. S.G.

ATIDARYTA LIETUVIŲ JjJEKO paroda
Vasario 16 d. iškilmingai atidaryta lietuvių meno paroda, įrengta vaikų 

darželio patalpose. Parodą atidarė UNRRAoe labdarybės skyriaus vedėja p. 
Vermig, ir A.-*end orius tarė atidaromąjį žodį o

Parodoje išstatyta apie 800 įvairių eksponatų, vaizduojančių įvairius 
lietuvių^ taut in i o meno skyrius. Ypač turtinga įvairių namų audinių ir rak- 
darbių. Čia matome tikrai vertingų dalykų, kaip pav., Paryžiaus pasaulinė
je parodoje premijuotą kilimą

Betrūksta ir gintaro išdirbinių. Parodą labai praturtina ir p.puskepa- 
laičių išstatyti medžio raižiniai - skulptūros ir lietuvių meną vaizduojan
čios knygos bei albumai. Visi eksponatai rūpestingai ir meniškai sutvarkyti 
ir išdėstyti, prie ko, be abejo, daugiausia savo darbo įdėjo parodos rengi
mo komisija - inž.Al.Jakštas /pirm/, p.Puskepalaitienė, dail. Kasperskis ir 
V.Adamkevičius.

Paroda jau pirmom dienom susilaukė didelio visų stovyklos gyventojų ant
plūdžio. Ypač atrodo ja susidomėję latviai, nors netrūksta ir estiį bei len
kų. Parodą aplankė ir vietinė UNRRA.

Kadangi paroda yra tikrai vertinga ir jos surengimas yra susijęs su dide
liais sunkumais, atrodo, reikėtij dėti dar daugiau pastangų /perkelta į 3 p/.
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