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Br. Baleniūnas

Kur einame
Dėl karo audrų netekome tėvy

nės. Atsidūrėme svetimame krašte. 
Gyvenimo sąlygos buvo nepavydė
tinos: turėjome be atlyginimo arba 
už visai menką atlyginimą dirbti 
sunkiausius darbus. Badavome, 
vaikščiojome nudriskę. Viskas bu
vo nemiela, instinktyviai rūpino
mės išgelbėti gyvybę. Pagaliau 
frontas praėjo, išlikome gyvi ir 
sveiki. Pradėjome naują gyveni
mą. Pajutome, kad mūsų likimu 
ėmė rūpintis žmonės, kurie pro
jektuoja pasauliui naują santvar
ka. Susitelkėm i stovyklas, gavome 
pastogę, maistą ir danga. Gyveni
mas pasikeitė iš pagrindų. Žinome, 
kad aliarmai nebebaugins, kad nie
kas nebestumdys, kad egzistenci- 
nimumo problema pašalinta.

Praeitis Įvykius greitai užmir
šome. Užmiršome sunkias tremti
nio dienas, užmiršome sąlygas, ku
riose gyvenome. Iš praeities ir 
skaudžių išgyvenimų nieko neiš
mokome. Negerovės reiškiniai die
na iš dienos ėmė plėstis ir karto
tis. Ir statome sau klausima: 
kodėl?

Palikdami savo gimtą kraštą, 
mes palikome viską, visą savo 
turtą, gimines, šeimas, bet mes ne
patikome ipročio gerti. Per kaimy
nų invazijas mes įpratome netik 
be saiko gerti, bet ir namuose 
svaiginamuosius gėrimus gaminti. 
Tačiau nieks neteisino girtuoklio 
tėvynėje, o juo labiau negalima 
pateisinti girtuoklio ir girtuoklia-

vimo gyvenant svetur. Kodėl? Juk 
mes buvome iš tėvynės atitremti 
arba pabėgę nuo karo audros ir 
vykome su viena mintimi, kad tik 
išgelbėtume gyvybę. Į kraštą su
grįžti dar neatėjo laikas. Namiš
kiai apie mus galvoja, naktis ne- 
rr“e9®,> meldžiasi už mus ir prašo 
Aukščiausiojo palenvinti ištrėmimo 
kelią, o mes, lyg būtume jau vi
sus vargus išvargę linksminamės 
ir geriame be saiko, keliame per 
naktis triukšmą, piktiname savo 
padorius tautiečius ir svetimtau
čius.

Maža to. Atsivežtos santaupos 
pas daugeli jau ištuštėjo, o pas 
kitus — baigiasi. Patyrimas rodo, 
kad tie, kurie jau senai nebeturi 
pinigų, parduoda paskutinius savo 
daiktus ir už gautus pinigus geria. 
Liūdniau dar, kad gavę iš ištaigu 
bei organizacijų pašalpas, taip pat 
prageria. Išeina, kad akoholis tapo 
būtino reikalingumo daiktu, be ku
rio negali apsieiti organizmas ir 
kad jaunas, pilnoj energijoj žmo
gus, be valios ir garbės.

Medicinos mokslo senai nustyta, 
kad alkoholis nuodai ir žmogaus 
organizmui kenksmingas. Šių laiku 
degtinė, pagaminta naminiu būdu 
neraktifikuota, dar daugiau nuo
dinga, kaip normalių laiku. Ir šian
dien tremtinys lietuvis nuodija sa
vo organizmą samogonu.

Tam tikra kategorija žmonių, 
kurie nenormaliu karo laiku Įprato 
spekuliuoti, spekuliuoja ir šian- 

dien. Jie išnau-

Baletinis Pas

doja silpnavali 
tautieti ir, lu
pikiška kaina, 
uždirbdami iki 
175%, bruka jam 
degtinę. Speku
liantų tikslas 
aiškus — už
dirbti, o su 
priemonėmis — 

nesiskaityti.
Spekulianto dė
ka vienoje sto
vykloje iš karto 
mirė devyni 
tautiečiai, ir jis 
dėl to nė kiek 
nesijaudina ir 
toliau savo pra
gaištingo darbo 
nenustojo da
res, nors gali
mas daiktas, kad 
greitu laiku jo 
veiksmai bus 
patikrinti atitin
kamo. teismo.

Šiandien ga
lima daug kuo 
stovyklų gyve
nimu ir pasi
džiaugti. Dau
gelis entuziastu 
su užsidegimu 
dirba dideli kul
tūros darba, bet 

tam tikra visuo-

S. Baltrimo nuotr.
Klaipėdos uosto švyturys

menės dalis savo nuolatiniu gir
tuokliavimu disharmonizuoja sto
vyklų gyvenimą, daro netvarką ir 
žemina prieš svetimtaučius gerą 
lietuvio vardą.

Čia reikia turėti galvoje, kad vi
su nelaimių šaltinis yra nedarbas. 
Daugumas gyvena be darbo ir 
skaičiuoja, kas bus duodama, ar 
jis turi teisę gauti atplėštus ar 
neatplėštus pakietėlius ir. 1.1. Pas
kendę smulkmenose ir dienų skru
puluose, užmiršta bendrus reika
lus. Tiesa po Įvairių išgyvenimų 
žmonės pasidarė labai jautrūs, in- 
divydualistai, savo garbės ir as
mens reikalus aukščiau stato už 
bendruomenės interesus. Bet su ši
tokiu© reiškiniu turime kovoti visi, 
turime autokritiškia kontroliuoti 
savo poelgius. Dažnas šiandien 
svaidosi demokratijos sąvokomis, 
girdi, dabar demokratija, kiekvie
nas gali laisvai daryti, kas jam pa
tinka. Demokratija yra valdymo ir 
valdymosi sistema kuri reikalaua 
iš kiekvieno piliečio sąmoningo 
susiklausymo ir priešingos nuomo
nės pagerbimo. Demokratija nėra 
anarchija, o dažnas mūsų ne de
mokratiškai, bet anarchiškai gal
voja. Demokratija leidžia naudotis 
laisve tiek, kiek toji laisvė nepa
žeidžia kito laisvės. Užuot ne vie
toje ir ne laiku svaidė demokrati
jos šūkiais, pirmiausia turime de
mokratiškai išmokti galvoti ir 
tvarkyti savo santykius kolekty
viniame gyvenime

Kolektyviniame gyvenime vienas 
atsako už visus, visi — už viena. 
Padarytas netaktiškas neblaivaus 
asmens veiksmas, krenta ant viso 
kolektyvo ir svetimtaučiu akyse 
lieka kaltas visas kolektyvas. Lai
kas jau būtų visiems susiprasti, 
nes kaip mes patys save reprezen
tuosime, taip kiti mus reprezen
tuos ir vertins.

Neturime pasiduoti blogiems 
įpročiams ir ištyžimui. Ugdykime 
tvirtą valia ir stiprinkime savo 
dvasią. Darbo yra be galo daug, 
tik dirbkime, nekalkuliodami, ar 
jis šiandien apsimoka, ar ne. Da
bar yra gera proga daug ko iš
mokti ir tą mokslą gal teks panau
doti krašto atstatymui.

Mūsų švietėjai, moralistai, Baž
nyčia ir spauda turėtų daugiau at
kreipti savo dėmėsi i pastaruoju 
laiku besiplečianti girtavimo pavo
jų ir tarti savo autoritetingą žodi. 
Gelbėkime savo tautiečius, kurie 
patys savęs jau nebepajėgia gel
bėti.

Reikšmingą sukaktis
Amerikos lietuvių savaitraštis 

„Amerika“ Nr. 42 rašo: Spalio 
15 d. suėjo lygiai 5 metai, kaip 
Amerikos Prezidentas Ruzveltas 
Baltuose Rūmuose buvo priėmęs 
lietuvių delegaciją.

Velionis Prezidentas tada pa
reiškė:

— Lietuva nenustojo Nepriklau
somybes, ji tik atidėta Į šalį lai
kinai.

— Suprantu jūs« jausmus labai 
gerai. Aš noriu laisvos Olandijos, 
nes mano protėviai kilę iš ten, 
noriu ir laisvos Belgijos, nes mano 
motinos protėviai iš ten.

— Nėra jokios abejonės, kad 
Lietuva vėl bus laisva... Visai 
aišku, kad Lietuva vėl bus sugrą
žinta i Nepriklausomų valstybių 
žemėlapi.

Žiema Lietuvoj

A. Tyruolis.

Tu ne viską praradai
Gal būt tu netekai namų, gal 

mylimosios —
Likai čia vienišas ir ji viena ten 

liko.
Gal būt kaip jūroje nuskendo tavo 

turtas,
Ir klaidžioji tu nakti, kai visi 

sumigo.

Gal būt nesveikino tavęs čia 
vyturėlis,

Ir nemokėjai čia visu gėlių 
išjausti,

Ir sieloje kaip rudeni lauke taip 
tuščia,

Taip nyku, taip tamsu, kaip nakti 
gal juodžiausią.

Gal būt keliesi tu i kalnus, jų 
viršūnes,

Kai spindi jos kaip jūroje užlūžę 
bangos,

Ir dar labiau tau laužo tylią sielos 
rimti,

Ir nerimas joje kaip jūros audra 
trankos —.

Tačiau, žinau, ne visko tu esi 
netekęs,

Kai širdyje žarstai namų skaidriau
sią ugni,

Ir ją neši tu tartum stebuklingą
Grali,

Ir kelio nepastoja audros ir 
bedugnės.

Tu tartum tas keleivis, tyruose 
paklydęs,

Kurs ieško atgaivinti sąnariams 
oazės,

Tačiau vejies ne apgaulingąjį 
miražą,

Bet šiaurės žvaigžde, kad tave 
tikslan ji vestų.

Gal pakelėj iš nuovargio tu 
užmigai net,

Bet josios spinduliais tu vėl esi 
pakirdęs,

Ir nakti tamsią, juoda ir nenu
galimą

Matau žėruojant skaisčią ugni — 
tavo širdį.
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ŽIBURIAI

Ka mes veikiame 
c ■ •

Bambergas
— Nuo lapkričio 11 iki 16 dienos 

stovykloje vyko religinės misijos. 
Misijas labai gražiai pravedė misi- 
jonierius tėvas Bruzikas. Įteiktas 
adresas, o mokyklos mokinės 
įdavė gėlių. Atsisveikinimo kalbą 
pasako P. Tamulionis.

— Lapkričio 21 d. stovykloje 
lankėsi Vatikano misijos atstovai 
kun. dr. V. Pavalkis ir S. Lozo
raitis. Stovyklos salėje abu svečiai 
padarė pranešimus iš lietuvių gy
venimo Italijoje ir smulkiai nuš
vietė dabartinę padėti. Ta pačia 
proga jie perdavo linkėjimus nuo 
Italijoje gyvenančių lietuvių.

Lapkričio 23 d. šventę gražiai 
paminėjo.

Šventė pradėta pamaldomis sto
vyklos koplyčioje. Pamokslą pa
sakė stovyklos klebonas kun. dr. 
Endriunas. Po pamaldų salėje 
įvyko iškilmingas posėdis, pradė
tas žuvusiųjų pagerbimui tylos 
minute ir griežė „Zuvusiems kari 
ams".

Posėdžio metu P. Ališauskas 
skaitė paskaitą, kurioje nušvietė 

Augsburgo lietuvių dramos trupė su rėžis. H. Kačinsku priešaky.

Lietuvos Kariuomenės istorinę 
praeiti, peržvelgdamas senovės 
laikus. Nepriklausomybės laiko
tarpi ir tragiškąjį mūsų kariuo
menės likvidavimą.

hkilmingas posėdis baigtas Tau
tos Himnu.

Vakare stovyklos salėje vyko 
šventės minėjimo meninė dalis. 
Buvo išpildyta graži ir turininga 
programa.

šventės proga, Bambergo lietu
viškoji visuomenė priėmė sveiki
nimo rezoliuciją Vyčio Kryžiaus 
Kavalieriams ir kitiems Tėvynei 
nusipęlnusiems asmenims.

•_ Pr. Alšėnas
Hanau

Lapkričio mėn. 25 d. Hanaū lie
tuvių stovyklos gyventojai minėjo 
Lapkričio 23-ios šventės 27 metų 
sukakti Iš ryto stovyklos rajone 
šalia lietuviško kryžiaus buvo pa
kelta tautinė vėliava. Vėliavos 
pakėlime oraganizuotai dalyvavo 
gimnazijos ir pradinės mokyklos 
mokiniai bei visuomenė. Prie vė
liavos pakėlimo gražią kalbą pa
sakė šeštokaitis. Prisiminė pri- 

muosius savanorius kūrėjus, žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, pirmąją 
mūsų kariuomenę ir jos nuveiktus 
darbus.

11 vai. stovyklos bažnyčioje bu
vo atlaikytos iškilmingos pamal
dos. Kun. Rutkauskas pasakė gra
žų pamokslą. Po pamaldų eisena 
nuvyko prie kryžiaus, kur buvo 
sudėti 3 vainikai. Čia žodi tarė p. 
Adomkevicius. Ta proga pagerbti 
žuvę savanoriai, partizanai ir 
kariai Choras sugiedojo „Kovoj 
jūs jau žuvot".

16 vai. stovyklos tarptautinėje 
salėje įvyko minėjimas, Balzaras 
trumpoje savo kalboje iškėlė sa
vanorių ir karių nuopelnus musų 
tautai ir visi žuvę už Lietuvos 
laisvę pagerbti susikaupimo mi
nute.

P. Valantiejus ūš kariuomenės 
kūrimosi laikotarpio skaitė pas
kaitą.

Po to tautinių šokių ansamblis 
pašoko porą gražių tautinių šokių, 
choras ved. p. Žemaičio, padaina
vo gražių lietuviškų dainų. Minė
jimui pasibaigus, vakare prie de
gančių deglų buvo nuleista tau
tinė vėliava.

Kalbos, vainiku uždėjimas, me
ninė dalis tautiečius šventiškai 
nuteikė ir paliko gražų Įspūdį.

J. Janušaitis
Augsburgas

Hochfeldo lietuvių komitetan 
išrinkta: pirm. — dipl. agr. Dau
gėla, švietimo ir meno vadovas — 
P. Šeštakauskas, Ūkio — dipl. inž. 
Biskis, butų — inž. Meiliūnas ir 
socialių reik. — dipl. agr. Butkus. 
Tenka pastebėti, kad Šeštakauskas 
ir Butkus trecią karta perrenkami 
i Komitetą. Haunsteitene taip pat 
Įvyko komiteto pasikeitimas. Pirm. 
— dipl. ekon. St. Vanagūnas ir rei
kalu vedėju — dipl. teisin. V. Va
liulis.

Gruodžio mėn 2 d. Lietuvių Są- 
lungos Augsburgo skyriaus valdy
ba sukvietė naujai išrinktus komi
teto narius, bei šiaip skyrių vedėjus i 
susipažinimo arbatėlę. Draugiškoj 
nuotaikoj buvo pasikalbėta ir pa
sitarta abi kolonijas liečiančiais 
bendrais reikalais.

Bayreuthas
Prof. Ig. Končius skaitė eile 

paskaitų iš lietuviu senovės, apie 
žemaičiu numa, apie dūmines pir
kęs, apie Lietuvos tragišką pa
dėti kryžkelėj tarp rytų ir vakaru 
ir k., beje pats labai pamėgo

Lietuvių grupė Romoje

dievdirbystę ir gražiai iš medžio 
skaptuoja rūpintojėlius ir... cibu- 
kus.

Numatome įsteigti gimnazija. Buvo 
surengta „tautų suartėjimo" šven
tė. Santykiai oficialus ir nuošir
dūs! 23 lapkričio šventės proga, 
buvo surengtas vakaras su solo 
ir choro dainom bei tautiniais šo
kiais. Vyrų choras nustebino ir 
sužavėjo visus klausytojus savo 
gražiu repertuaru —.

Dvasiniam gyvenimui vadojauja 
kun. Vilutis. Kas sekmadieni 10 
vai. suma ir pamokslai, jaukiai 
įrengtoje koplyčioje.

Jumorą įneša redaguojamas J. 
Dvilaicio sieninis „Kalorijų prie
das", kita spauda gauname iš 
kitur. „Žiburiai" yra nuolatinis pa
stovus svečias, netrūksta „Lietu
vio", „Hanau" žinių, „Aidu".

Kpl.
Kemptenas

— Neseniai DP ligoninė persikėlė 
i naujas moderniškas „Standort“ 
ligoninės rentgeno skyrių veda dr. 
Karvelienė, vaiku ligų skyriuje pa
sišventusiai dirba gyd. Jakševi- 
čienė.

— Lapkričio 16 d. per litera
tūros popietę P. Stelingis paminė
jo dr. V. Kudirkos 46 m. mirties 
sukakti, žurnalistas A. Klimas 
skaitė paskaitą apie žurnalistiką 
o A. Radzius kelis eilėraščius.

— Lapkričio 24 d. Ravensburgo , 
Lietuvių Meno Ansamblis Kemp- 
teno liet, kolonijai miesto teatre 
davė du koncertus. Programoje 
liaudies, lietuv. ir pasaul. komoz. 
dainos, solistai, tautiniai šokiai. 

Gražiai visus nuteikė buv. Vilniaus 
teatro operos solistas S. Liepas ir 
Radzevičiūtė, oktetas ir choras 
vedamas P. Armono.

Sekančią dieną literatų ir muzi
kų pasirodyme Baranauskas pas
kaitė naujausius J. Aiscio-Aleksan- 
driškio eilėraščius, o. B. Brazdžio
nis, B. Augustinavicius ir A. Gu
staitis savo kūrybą. P. Armonas 
pagrojo violenčele, Bickienė pa
dainavo solo, o Šklėriūtė pašoko.

— Nuo lapkričio 26 d. U.N.R.R.A. 
mieste gyvenantiems nutraukė 
maisto tiekimą. U.N.R.R.A.’os mai- 
tsą gaus tik tie mieste gyvenan
tieji, kurie turi nuolatini darbą. 
Kiti gaus vokiškas korteles. Ben
drabučiuose gyvenančiųjų šis pa
rėdymas neliečia.

— Neseniai vietos sporto skyrius 
per U.N.R.R.A. ūš Šveicarijos gavo 
krepšininkams aprangos, Įrankių 
stalo tenisui, bokso pirštinių^ svie
dinių ir kt.

— Lapkričio 19 d. Kempteno 
„Šarūno" krepšininkai įveikė 
amerikiečių karių komandą 55:33 
(30.13). Įmetė. Norkus 1—17, Nor
kus 11—24, Sventickas-4, Du- 
liūnas-10, Makauskas-O. K. Da.

Išleidžiama knyga kongreso proga
Chicagos Lietuviu Taryba nutarė 

paleisti Amerikos lietuvių kongre
sui pagerbti gražią knygą. Ji bus 
paįvairinta visuomenės ir Tarybos 
skyrių veikėjų paveikslais ir ap
rašymais arba įvairiais skelbimais.

Šios knygos leidinio komisijos 
pirmininku yra A. D. Kaulakis.

Antanas Škėma

TOLYN
(Ištrauka iš ruošiamos knygos — 

Pūkeliai skraido —)
Nostalgija chroniška liga. Nepa

gydo jos mėlyni Tūringijos miškai. 
Gal būt taikos metu, klaidžiotum 
tarp ilgastiebių pušų, atsargiai 
liestum rausvų uolų nuolaužas ir 
orą, nuostabų alsuojančio miško 
orą trauktum iki smulkiausių 
bronchų atsivėrusiais plaučiais. 6 
paskui išsitiestum samanose ir 
staiga ūš-mažyčių žolelių išaugtų 
didžiulės pasakiškos džiunglės, kur 
nėra kelių kur vešli, kovojanti 
augmenija, kur konkorėžiai — kei
stai išraizgytos uolos, kur skruz
dės — seniai išmirę, prieštva
niniai gyvūnai. Ir kada pasidarytų 
truputėli nejauku ir nelabai nemie
la, pašoktum vikriai, užsirioglin
tum ant rausvo akmens uolos, o 
tadar po tavo kojomis Tūringijos 
miškai“ virpėtų ūkanotame ore, 
tarytom jie būtų anapus didžiųjų, 
skaidriųjų,ifcndenų. Gal būt taikos 
metų... Dabar... Ak, nostalgija 
chroniška liga! Nykios, tokios ny
kios ilgastiebės pušys, o, „eglės 
šaldančius šešėlius i žemę svie
džia ir akmens skardžiai, kaip ne

prieinamos užtvaros, jei nori 
daužyt kumštimis, kol krumpliai 
paraudonuos, jei nori rėk, aidas 
keliariopą riksmą atgal į burną 
Įgrūs ir ... neprasilauži, nepras- 
linksi, nesugrūsi. Tada, kaip Sa
charoje, kur nėra vandens, van
dens miražai ištroškusiems vai
denasi.

Vilnius ... Bokštai... Bokštai ir 
kryžiai. Kryžiai, kaip ispėjantis 
pirštai. „Čia mūsų miestas. Mūsų 
— bokštų ir kryžių. Nelieskite jo!" 
Ten — siaurų gatvelių, paslap
tingų, kaip mažos pilaitės, namų 
seni kvartalai, apsisiautė savąja, 
vakarykščia atmosfera.

Jums — vakaa, mums — nesu
grąžinamieji šimtmečiai. Kažkur, 
dfetesnėse gatvėse bando skelbti 
šiandieną automobiliai, radijo apa
ratai ir įžūli, bet nereikšminga da
bartinio žmogaus šneka. Tačiau 
čia nevalia įeiti rėksniams ir 
neūšrtianėliams. Čia bokštai ir kry
žiai, čia raitytų raštų bareljefai, 
čia galingos, drąsios ir nekalbios 
didžiūnų galvos mirusiom skulp
tūrinėm akim, bekūnės galvos, 

kybančios po nužaliavusiais, vari
niais stogais, čia raumeningi nuo
galiai ant kurių-nuo lietaus suski
lusių nugarų užkrauti Akmeniniai 
aukštai, čia paniiršji šventieji tam-. 
siose-nebelankomose bažnyčiose, 

šventieji grūmojančiais, nepermal
daujančiais veidais, kurių giliose 
raukšlėse išrašyti tie patys, neiš
naikinami žodžiai: „Dies irrae 
ateis" Ateis. Mes žinome. Mes lau
kiame. Dies irrae vienintelė, svar
biausia tavo gyvenimo diena!" 
čia daug praeities vargų. Todėl 
sunku pakliūti rėksniams ir neiš
manėliams.

įmantrių gatvelių, kiemų su ke
liais išėjimais pro suspaustas ar
kas, kaprizingo architekto statytų 
namų iškyšuliuose taip lengva, 
taip reikalinga buvo tyčia paklysti 
ir klaidžioti valandomis. Klaidžioti 
ir klausytis. Klausytis ir stengtis 
suprasti. O gal ką nors slėpiningai 
užmiršto padovanos šis sulinkęs 
milžinas suskilusia, ištrupėjusią nu
gara, arba issipildanti pranašystė 
pasivaidens gėlių ir lapų barokinia
me susiraizgyme, arba šaltoj, ny
kioj ir nuolatine tyluma gąsdinan
čioje bažnyčioje, po ilgo, ilgo lau
kimo pagaliau pamatvsi, kaip nu
lipa nuo pjedestalo rūstus šventa
sis, sunkiais, akmeniniais žings
niais drebina skliautus it tas Don
žuano komandoras ir tuoj padės 
tau ant peties nepakeliamą plaš
taką ir žodi pratars, žodį gniuž
danti, nuo kurio sudrebės pajuo
diją skliautai ir keršto gaidas su
trimituos surūdiję vargonai. Taip 

lengva, taip reikalinga buvo pak
lysti senajame Vilniuje.
1944 mt. liepos 3 d. Miestas šį 
rytą anksti prabudo. Bokštai ir 
kryžiai dar liekni ir ramūs yrėsi 
pirmutiniuose saulės spinduliuose, 
bet jų papėdėse jau blaškėsi žmo
nės, apkrauti ryšuliais, lagaminais, 
jau nebeskyrė grindinio nuo šali
gatvio.

— Šalin ūš. miesto, tolyn, tolyn ... 
Vienintelė, Įkyri, stumianti mintis 
jų akyse. Ir žvilgantieji automobi
liai, kurie dar vakar lėtai, iškil
mingai, kaip užkariautojai slidinėjo 
gatvėmis, šį rytą traukėsi staigiais 
posūkiais.

— Salin, tolyn ūš miesto —
Pažistami susidurdavo ir atšok

davo viens nuo kito. Skubiai, kad 
nesustotų, laikas brangus. Pasvei
kinimas išslysdavo kurčias, arba 
gerklinis, nesavas. „La ..." ir vis
kas. Jau svetimi stovėjo šitie se
nobiniai namai išdaužtais langais. 
Jau nieko neišskaitysi raitytų raš
tu bareljefuose ir didžiūnų galvos- 
sfinksai gali maldauti kiek nori, 
nepravers sučiauptu, akmeninių lū
pų. Ir ką žinai? Gal prieš mirti, 
jei tokie-rūstus ir sukaupti. Gal 
jie žino. Gal netrukus lėktuvo 
bomba, . ar patrankos sviedinys, 
sutrupins jų šimtmetinį gyvenimą. 
Pabirs sutraūskytos šukės ant 

šaligatvių ir sukryžiuotom rankom, 
virs lėtai, sunkiai ir galutinai, ne
permaldaujami šventieji iš apdul
kėjusių nūsų. Tik, kažin, ar išnyks 
giliose raukšlėse išrašyti, neišnai
kinami žodžiai: •

— Dies irrae ateis. Ateis! Mes 
žinome. Dies irrae, vienintelė svar
biausia tavo gyvenimo valanda! —

Ore, žmonių akyse, jų kūnų 
nerviškam trūkčiojime, urzgian
čiuose automobiliuose — viena 
sąvoka, vienas žodis viešpatavo.

Pa—ni—ka 1
Buvome prie geležinkelių stoties. 

Suprakaitavę, uždusę. Suvirtome 
su ryšuliais ir lagaminais ant įei
namųjų laiptų. Keletas aktorių. 
Vėliau chirurgas su Universiteto 
profesoriais atsirado. Aplink mus 
jau troškioje saulėje, skubėdami 
alsavo šimtai suvirtusių. Šimtai 
išsižiojusių bumų gaudė dulkiną 
orą. Kai kurios, tarytum, šypso
josi. Dantų šypsena. O veidai iš
kankintų gyvulių, o akys neramios 
ieškančios. Kada išleis i peroną. 
Kada Įleis i traukinį? Šimtai žmo
nių užsibarikadavę skarmalais su
grūstais į Įvairiaspalvius ryšulius 
ir lagaminus. Ir jei eini pro ša
lį... Šis žvilgsnis privers tave nu
sisukti, bet ir nusisukus gręž pa
kaušį ir nugarą

(Bus daugiau)
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Prieš 180 metų Australija, kaipo 
jauniausia Britu Tautų Valstybė, 
buvo dar neištirtas kraštas. Pir
mieji keliautojai tyrinėtojai buvo 
jos vakarinipajųri pastebėję, bet 
radę ją neapgyventa, plaukė-siau
riau, palikdami tyras pakrantes ir 
ieškodami turtingesnių kraštų.

1770 metais kapitonas COOK 
(KUKI plaukė paliai rytų pak
raštį ir užtiko turtingą ir derlinga 
žemę, kur iškėlė Britų vėliavą ir 
pasiskelbė Anglijos kraštu.

Šiandien tasai žemynas, kurio 
plotas tokio pat dydžio, kaip ir 
J.A.V., turi 7 milijonus gyventojų. 
Daugumoje gyvena pajūrio mie
stuose ir rytinėse valstybėse. Ša
lies turtus sudaro kviečių ir vilnos 
pramonė. Australija yra pasaulio 
didžiausias vilnos tiekimo šaltinis.

Pirmomis įsikūrimo dienomis 
lengvai buvo galima Įsigyti žemės 
ir daugelis pionierių gavo tūk
stančius hektarų ganyklos. Tiems 
žmonėms gyvenimas nebuvo leng
vas. Gerais metais jie galėjo gero 
derliaus tikėtis ir darbas jiems 
apsimokėdavo. Iš kitos pusės gy
ventojams reikia būti pasiruošu- 
siems sutikt ilgus sausros metus 
bei baisius gaisrus Transportas 
sunkokas, nes artimiausias kaimy
nas gyveno 100 ar net 150 kilo
metrų atstu.

Sausra yra viena didžiausiu pa
vojų, kurie gali grėsti kaimiečiui, 
nes krašte tik keletas upiu. Saus
ros periodas dažnai užsitęsia iki 
septynerių metų. Kai blogas der
lius, farmeris perkasi pasara, bet 
negalėdamas tai daryti ilgesni lai
ką, yra priverstas parduoti savo 
banda arba jinai nykimui pas
merkta. Sausrai viešpataujant ir 
saulei kepinant plačius ganyklos 
plotus, kyla stepių gaisro pavojus. 
Su tokiais gaisrais sunku kovoti 
ir jie naikina visą kraštą. Visi apy
linkėse gyvenantieji žmones šau
kiama i kovą su gaisru. Ruožai 
išdeginami ir lekiančios kibirkštys 
drėgnais maišais gesinamos.

Geriems metams esant, žemė 
duoda puikų derlių ir nors sunkus 
darbas, gyvenimas pasidaro gana 
lengvas ir smagus. Per paskuti
niuosius metus vyriausybė pradė
jo milzini-skus drėkinimo darbus ir 
daug kas toj srity pasiekta. Tada 
ir pradėta auginti vaisius ekspor
tui.

Australijos žemyno valdymas 
remiasi Anglijos parlamentarine 
sistema. Visas kraštas padalintas 
i sesias valstybes. Kiekviena val
stybė išsirenka sau atskirą parla
mentą, kuris rūpinasi vietinio po
būdžio problemomis. Atskiros val
stybės išsirenka narius i Bendros 
Valstybės Parlamenta. Tasai Par
lamentas leidžia Įstatymus visam 
kratstui ir svarsto klausimus, lie
čiančius Krašto Apsaugos, Pašto 
Tarnybos, šeimos ir senatvės aprū
pinimą bei pensijų reikalus. Kiek
vienas pilietis sulaukęs 21 metų, 
turi teisę balsuoti. Rinkimai karto
jasi kas tris metus. Dabartiniam 
Bendrosios Valstybės Parlamente 
Darbo Partija sudaro daugumą. 
Vyriausybė linksta į socializmą. 
Vyriausybė, karo metu gavusi 
didesnius įgaliojimus, stengiasi 
palaikyti arba net praplėsti savo 
galią ir kontroliuoti banko, trans
porto ir tautos sveikatingumo sri
tis. Socialines geroves, kaip inva
lidu ir senatvėj pensija jau daugel 
metų veikia, o dabar, leidžiami 
Įstatymai, kad visiems žmonėms 
nežiūrint pajamų dydžio, būtų tei
kiama medicinos pagalba ir užti
krinta pašalpa silpnos sveikatos 
žmonėms,

Prie visų imonių bei ištaigų vei
kia algų nustatymo komisijos, o 
pagrindinė alga mokama pritai

N. G. Fancourt

AUSTRALIJA
kyta pragyvenimo išlaidoms. Tė
vai su vaikais gauna mėnesinės 
algos priedus už kiekvieną vaiką 
iki 16 metų.

Australija nėra siftirišusi bet ko
kiais Įstatymo ryšiais su D. Bri
tanija, bet yra stiprus kraujo bei 
giminystės ryšiai. Karui prasidėjus,

V. Kraucs nuotr.
Miss N. G. Fancourt 

Welfare Officer UNNRA

Australija be jokio spaudimo pa
siuntė savo dalinius i Egiptą ir 
artimuosius rytus ir jie tol išbuvo, 
kol pašaukti grižo Į Pacifiką ginti 
savosios tėvynės nuo priešo — 
japonų.

Tūkstančiais australiečiai la
kūnai vyko Į Angliją, garbingai ko
vojo oro kautynėse virš Britanijos, 
narsiai dalyvavo Vokietijos pra-

Ypatinga nuotaika gaubia mūsų 
siela advento metu. Širdis kupina 
kažkokio gilaus ilgesio, laukimo . .

Advento metas savo turiniu baž. 
nytiniu metu laikotarpyje yra la
bai prasmingas.

Advento pradžia bažnytiniame 
kalendoriuje yra bažnytinių Naujų, 
jų Metų pradžia.

Pagrindinė advento mintis yra 
stiprus akcentavimas busimojo 
Kristaus atėjimo. Net dvieju paei
liui sekmadieniu šv. mišių Evange
lija kalba apie būsimą Kristaus 
atėjimą. Pav.,* skirta paskutiniajam 
po Sekminių sekmadienio Evange. 
Ii ja patiekia mums didinga šv. Ma
to atvaizduotą busimojo pasaulio 
teismo vaizdą. „Ir tuomet visos 
žemės giminės išvys žmogaus Sū
nų ateinanti dangaus debesyse su 
didele galybe ir didenybe . . ." Pir
mųjų amžių krikščionių širdis bu. 
vo taip giliai persunkta šios busi
mojo Kristaus atėjimo minties, kad 
jų lūpose nuolat skambėjo mal
da: „Maranatha. ateik! Viešpatie 
Jėzau, ateik!“

Itin advento pamaldų liturgijoje 
yra stipriai išreiškiama mintis apie 
būsimą Kristaus atėjima. Jau pir
mojo advento sekmadienio šv. mi
šių Evangelija aiškiausiai piešia 
būsimą Kristaus atėjimą: „Tiems 

monės centrų bombardavimuose.
Visa krašto pramonė buvo karo 

reikalavimams pritaikyta ir pri
sidėjo prie laimingo karo užbai
gimo. Aprangos dalykai ir maistas 
buvo normuoti, o liuksusinių pre
kių gamyba iš viso uždrausta.

Karui užsibaigus, Australija kaip 
ir kitos šalys reorganizuoja savo 
pramonę ir pritaiko ją taikos meto 
reikalavimams. Vyriausybė sten
giasi aprūpinti darbu pirmoj eilėj 
visus tuos, kurie per paskutiniuo

sius penkerius meius tarnavo 
kariuomenėje.

Australija susirūpino padidinti 
savo gyventojų skaičių. Ruošia 
planus emigracijai. Norintieji emi
gruoti, greičiausia susidurs su sun
kesniu darbu, bet kartu pa
sidžiaugs laisve, kuri nebepažį
stama Europoje per paskutiniuo
sius metus.

Kun. V. Zakarauskas

Adventui
dalykams pradėjus Įvykti, pažvel
kite aukštyn ir pakelkite savo gal
vas, nes jūsų atpirkimas artėja". 
Atpirkimo darbas galutinai bus 
baigtas, kai jau paskutinysis pa- 
krikštytasai ižengs i Tavo Kara
lystę. Nes iki kol bus dar ant že
mės žmonių, visad bus tam tikra 
prasme adventas.

Daugelyje vietų advento pamal
dų liturgijoje užtinkama gražiausių 
minčių, išreiškiančių būsimą Kris
taus atėjimą. 6 kas gi iš mūsų 
nėra girdėjęs, ar giedojęs anas il
gesio, melancholijos jausmų per
sunktas giesmes: „Rasokite, dan
gūs, iš aukštybių, ir tegu debesys 
išlieja Teisųjį...“ Tai nereiškia, 
kad šie seni raudos žodžiai buvo 
prasmingi tik senajam pasauliui, 
kai žmonija laukė pranašavimų 
realybės. Jie yra ir šiandie primi
nimas jau išgelbėtam žmogui, ko
kia laimė ji gaubia, kai jam Die
vas-Žmogus paskyrė kelią i Švie
sos Karalyą. Ir iš tikrųjų kokiam 
baisiam likimui žmogus buvo pas. 
kirtas, iki jam nušvito išganymas.

Advento prasmė yra dar ir ta, 
kad Dievo Karalystė žmoguje turi 
augti, su jo gyvenimo metų skai
čiumi. Iš tikrųjų, kiek daug jis tu
ri užkariauti gyvenimo sričių Die
vo Karalystei! Šia prasme, kiek-

vienas žmogus yra advento žmo-j 
gus, iki jis negriž galutinai iš gy-1 
venimo kovų lauko laimėtojų. Juk 
aišku, kad dažnai žmoguje yra j 
galingas egoizmas, kuris tik dide
lėmis pastangomis apramdomas. O, 
kaip dažnai verda arši kova 
žmoguje tarp jo žemų aistrų ir 
Dievo reikalavimų ir draudimų 
Tad advento metas turi ir atgailos 
prasmę, kurios uždavinys formuoti 
naują žmogų šv. Povilo patiektais 
pagrindais. „Broliai, naktis praėjo, 
o diena prisiartino. Todėl meskime 
šalin tamsybės darbą ir apsivilki
me šviesos šarvais“ ... Ir tai šiuo 
būdu bus praengtas mumyse kelias 
Dievo Karalystei.

Bet kas dera paskiram žmogui, 
tas taikoma ir visai žmonijai. Die
vo Karalystė ant žemes dar nėra 
atbaigta. Maždaug iš dviejų mili
jardų pasaulyje žmonių, Kristų pa. 
žista dar mažesnė pusė. O lęiek 
tų kurie nors Įstojo Kristaus išpa
žinėjų eilėsna, tačiau dar negy
vena Jo Karalystei paskelbtais dės. 
niais. Bet gi pasaulis turi galutinai 
pasirinkti Kristų savo Viešpačiu!

P. Baltinis

Pasaulio amerikanizacija 
ii* lietuviai

(Musu bendradarbio is Amerikos)

Iki šiol amerikiečiai tebuvo vie
na iš daugelio tautų didžiojoje 
žmonijos šeimoje, bet šis karas 
padarė juos pačia Įtakingiausia 
tauta. Jungtinės Amerikos Valsty
bės yra tapusios lyg tam tikru pa
vyzdžiu ir Įkvėpimo šaltiniu di
delėms ir mažoms tautoms kelyje 
Į tikrą ir pilną laisvę kovoje dėl 
patogesnio ir ištakingesnio gyve
nimo.

Amerikiečiai sugebėjo genija- 
liškai sujungti federalizmą su in
dividualine ir lokaline laisve. Pa
sauli imponuoja amerikiečių tole
rancija ir ištekliai, jų neišsenkan
čios ir sėkmingos pastangos išly
ginti kraštutiniškesnius rasinius, 
tautinius, socijalinius ir politinius 
skirtumus. Europiečių ir azijatų 
tarpe vyksta tarytum savos rūšies 
amerikanizacijos revoliucija. Vi
suose pasaulio užkampiuose prasi
veržia galinga kova dėl invidi- 
dualinės ir kultūrinės laisvės, dėl 
kolektyvinio saugumo. Aišku, 
amerikanizacijos* revoliucija, kaip 
ir visos kitos, yra lydima kontra- 
revoliucijų ir pseudorevoliucijių. 
Vistiek amerikiečiu Įdiegtoji ti
kros laisvės ir kultūringesnio gy
venimo ekspansija pralaužia visas 
kultūrines bei politines ribas, vi
sas demarkacijos linijas ir vargiai 
ar kas tai besustapdys.

Lietuvių tauta yra viena iš tų 
laimingųjų, kuri turi amžiais ne
pertraukiamus ryšius su tuo kil
nios ir kultūringos revoliucijos 
kraštu. Lietuvių emigrantų Ameri
koje yra gerokai virš pusės mili
jono. Tai yra didelis nuošimtis 

Lietuviai Romoje prie Koliziejaus griūvėsiu

| „Jis turi būt Karalius (1 Kor 15, 
25). Taigi advento prasmė patiekta 

i mums ir daugeli misijų problemų, 
Į kuri išsprendimas duoda gražių 
vilčių laimėjimams.

Mūsų dabartinis Bažnyčios Va
das šventasis Tėvas Pijus XII savo 
viename laiške rašo: „Kristui, Jo 
karališkosios - teisės turi būt vėl 
grąžintos. Žmonija vėl turi grįžti 
prie teisybės ir meilės Įstatymų. 
Tai yra vienintelis kelias išsigel
bėjimui pavieniams asmenims ir 
visai žmonijai" Tai didis šių die
nų žmonijos advento uždavinys.

Advento metas yra pagaliau ir 
malonės laikas. Kristus nori pas 
mus ateiti: ,,Aš stoviu prie durų 
ir beldžiu". Argi advento metas 
neturėtų atverti daugybei sielos 
durų, kurios iki šiol buvo užda
ros? Ir vėl mūsų dabartinis šven
tasis Tėvas Pijus XII ragina mus 
melstis, kad nušvistų kiekvienam 
žmogui šviesa, kurio širdyje užsi
liepsnotų troškimas pasirinkti Kri
stų savo gyvenimo Keliu ir Tie
sa .. .

palyginus su Pabaltyje gyvenu
siais 3.800.000 lietuvių. Amerika 
didžiuojasi visais savo piliečiais 
ir yra dėkinga gavusi savor-gaju- 
mui ir išsiplėtimui stiprinti bekeik 
milijoną lietuvių. Gi tie Amerikos 
lietuviai ir yra pagrindiniai ame
rikanizacijos revoliucijos skelbė
jai savo broliams-seserims užjūry- 
je-Europoje.

Šio karo metu lietuviai iš abie
jų Atlanto okeano plaunamų kon
tinentų liejo savo kraują ir idejo 
didžiausias pastangas sutriuškini
mui laisvės ir kultūros .priešus na
cius. Pirmoji Europos tauta, kuri 
ryžosi viešai valstybiniame teisme 
teisti žmonijos priešus nacius, bu
vo tai lietuvių tauta.'Kaune buvo 
teisiama Neumann’o-Sass'o vado
vaujama Klaipėdos nacių grupė 
jau 1937 metais. Vokiečiams Len
kijon įsiveržus, Lietuvos vyriau
sybė drąsiai atsisakė padaryti ui- 
timatyviškai pakištą sutarti suVo- 
kietija, nes nenorėjo palaužti 
kilnaus tiesos principo, nors ir po 
to neišvengiamai sekė kita nepa
geidaujama Rusijos okupacija. Per 
visą karo laiką liejo savo krau
ją tūkstančiai Amerikos lietuvių 
fronto linijose, guldė savo galvas 
žudymo fabrikuose Lietuvos žmo
nės. Bendra kova už individualinę 
laisvę ir už Amerikos ir Lietuvos 
laisvė jungia dabar Amerikos lie. 
tuvius su lietuviais Europoje dar 
stipresniais ryšiais, negu bet kada 
iki šiol. Europoje išblaškytieji lie
tuviai kartu su Laisvės krašto 
Amerikos lietuviais ir visais ame
rikiečiais yra pasiryžę sulikviduo- 
ti bet tokią laisvės profanizaciją.
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B. Cunovas

20 metu mūsų Valst. Teatro baletui
c c

Yra datų, kurios nežiūrint mūsų 
tremtinio gyvenimo sąlygų, negali 
būti praleistos nepastebėtos. Vieną 
iš tokių reikia laikyti mūsų Val
stybės Teatro baleto 20 metų su
kakti. Kaip mūsų baletu besidomi
nantiems žinoma, 1925 m. gruo
džio mėn. 4d. Kauno ValstybėsTea- 
tie Įvyko baleto premjera ,,Cappe
lia".

Tai, ištikrųjų, nebuvo pirmas mū
sų baletinių jėgų pasirodymas. Jau 
anksčiau mūsų baleto šokėjai da
lyvavo Valstybės Teatro operų pa
statymuose, tačiau su „Cappelijos" 
pastatymu mūsų baletas išėjo i 
sceną kaip atskira teatro šaka.

,,Cappelia" pirmą kartą buvo pa
statyta baletm. P. Petrovo Svanil- 
dos rolėje šoko O. Malėjinaitė 
(mirusi 1939 m. vasario 27 d.), o 
Franco — baletm. P. Petrovas. Ki. 
tose rolėse šoko N. Kaliskienė, M. 
Sarnauskaitė, O. Zateplinskaitė, J. 
Olekienė, J. Ambrazas, A. Butkus, 
E. Bandzevicius, B. Cunovas, B. Kel- 
bauskas- J. Vasiliauskas ir kiti. 
Vėliau Svanildos rolėj šoko E. Za- 
linkevičiūtė, o pati „Cappelia" iki 
paskutinių laikų buvo pastatyta 
per 100 kartų.

Vėliau baletm. P. Petrovui va
dovaujant, mūsų scenoj buvo pa
statyta „Spraktukas", „Arlekiną, 
da“, „Gulbių ežeras", „Šopeniada“, 
„Tuščias atsargumas". Greta šių 
pasaulino garso baletų baltm. P. 
Petrovas pastatė ir lietuvišką ba
letą „Lietuvišką Rapsodiją" (muzi
ka J. Kamavičiaus).

Per ketverius metus (iki 1929 
metų) mūsų baletas žymiai susti, 
prėjo ir išaugo. Paskutiniuose pa
statymuose dalyvavo apie 40 žmo
nių. Taip pat iškilo naujų bale- 
tiniu jėgų. Pirmose rolėse pradėjo 
šokti B. Kelbauskas ir J. Jovai- 
šytė.

1929 metais pasitraukus baletm. 
Petrovui, buvo pakviesta mūsų ba
letui vadovauti V. Karali, kurią 
netrukus pakeitė F. Vasiljevas, 
kurie jokių naujų pastatymų mūsų 
baletui nedavė, pasitenkino tik kai 
kurių operų baletų perstatymu.

Taip pat ir 1930/31 metų teatro 
sezone, esant baletm. J. Kiakštui, 
naujų baleto spektaklių nebuvo. 
Šiuo metu kaip primabalerina išky. 
la M. Juozapaitytė, kuri susilaukė 
iš teatro lankytojų daug simpati

Mikytos sokis iš baleto „buzadetinė"

jos ir iki paskutiniųjų dienų šoko 
pirmaeilėse partijose.

1931 metais rudeni mūsų baleto 
baletm. pakviečiamas Zvierėvas. 
Jis per tris sezonus pastatė eilę 
naujų baletu ir tuo labai praturti
no mūsų batelo repertuarą. Buvo 
pastatyta „Šeherezada", „Miegan
čioji Gražuolė“, „Raimonda", „Nak
ties raganų kalne", „Nykštukas 
grienadierius" (šiam baletui muzi
ką parašė tuo metu Kaune buvęs 
Anglijos pasiuntinybės charge d'af. 
fatire p. Prestonas), „Silfida", 
„Grande Conture", „Kvartetas" ir 
kt. 1935 m. sausio niėn. pradžioje 
mūsų baletas pakviečiamas vie
nam mėnesiui gastrolių i Monte 
Carlo. Repertuare buvo: „Gulbių 
ežeras”, „Cappelia", „Raimonda", 
„Zizel" ir kt. Be gastrolierių N. 
Nemčinovos ir A. Obuchovo, pir
mose rolėse šoko D. Malėjinaitė 
ir B. Kelbauskas.

Tais pačiais metais vasario mėn. 
mūsų baletas buvo pakviestas ga- 
trolėms i Londoną, kur Alkambro 
Teatre davė apie- 30 spektaklių.

Gastrolės tiek Monte Carlo, tiek 
Londone praėjo su dideliu pasise
kimu ir užsienio spaudos buvo ge
rai Įvertinta.

Gastrolėse Londone ir Monte 
Carlo kartu buvo išvykęs dail. 
prof. Dobužinskis, kurio buvo vi
su didžiųjų baletų dekoracijos ir 
kostiumai.

<‘is laikotaip’s davė naują eilę 
solistu: V. Adomavičiūtė, J. Draz- 
dauskaitė, J. Eidrigevičiūtė, T. Pa- 
godinaitė, Z. Smolskaitė, Vycaitė, 
ir charakteringose rolėse: Baravy. 
kas ir Ceglorovaitė.

Šiame laikotarpy taip pat iškyla 
i baleto premjeras V. Aukščiūnas.

1935—37 metų sezone baletm. A. 
Fedorova pastatė nauju baletų: 
„Don Kichotą", ,,Žiogeli-Kupre- 
li“, atnaujino senesnius pastaty
mus.

1937—38 m. sezone baletmeiste
riu pakviečiamas B. Kelbauskas, 
kuris mūsų baletui vadovauja su 
trumpa pertrauka iki paskutinio 
laiko. Jis pastatė: „Baltos rožės", 
,,Bachčisarajaus fontaną", „Kau
kazo belaisvi". Penkiolikos metų 
baleto sukakčiai atžymėti „Raudo
nąją Aguona”, kur dalyvavo visas

Scena iš lietuviško baleto ,,Sužadėtinė"

baleto sąstatas, baleto studija ir 
daug statistų ir baleto 18 metų su
kakčiai paminėti, lietuviška bale
tą „Sužadėtinę" (muzika A. Pakai, 
nio, libreto S. Santvara, dekoraci
jos dail. V. Andriušio, kurios bu
vo ypa'ingai gerai nusisekusios.

Šiame laikotarpy i pirmaeiles 
balerinas iškyla: G. Sabaliauskaitė, 
T. Svientickaitė, ir kaipo solistai. 
V. Radzevičiūtė, A. Šlepetyje 
H.’Jagminas, V. Velbasis, S. Ma- 
dziliauskas, K. Knitaitis.

Kai paskutinieji karo įvykiai la
bai išblaškė mūsų baleto artistus, 
apie 2/3 baleto jėgų šiuo metu 
yra Vokietijoje amerikiečiu, anglų, 
ar prancūzų vald. srityse. Vieni 
is jų dabar šoka tautiniuose an
sambliuose, kiti sudaro atskiras 
grueps ir šoka kaip gastrolieriai 
vakarų sąjungininkų kariuomenei 
bei lietuvių kolonijoms.

Skaudu ir graudu, kad visi mū
sų baleto darbuotojai negali ben
drai atšvęsti baleto 20 metų darbo 
sukakties Kauno Valstybės Teatro 
scenoje, kur per tą laikotarpi mū
sų baleto kolektyvas turėjo daug 
džiaugsmo, pergyvenimų ir pasise
kimo.

Augsburgo lietuviu dramos teatras
Augsburge lietuvių menininkų 

susitelkę daugiausia, gal kiek 
trūksta vokalistų, bet instrumen
talistų, baleflninkų pakankamai, ir 
ne kartą koncertuose vertingai pa
sirodė. Paminėtina, rimtai dirbą ir 
davė tolimesniuose miestuose 
spektaklių — tai mūsų drama. 
Pradžioje keliese: K. Vasiliauskas, 
P. Šimkus, A. Brinką, V. Žu
kauskas ir Kauneckaitė su va
dovu. J. Palubinsku priešaky 
išleido K. Inciūros „Vinco Kudir
kos“ prologą, papildyta šiupiniu 
ir koncertine dalimi. Vėliau ko
lektyvas pasipildė aktoriais: A. 
Škėma, R. Veselausku, Dauguvie- 
tytems ir Kevelaityte. Taryba bu
vo sudaryta iš J. Palubinsko A. 
Škėmos ir K. Vasiliausko. Be 
minimų prologu, davė ir keletą 
montažų, paįvairindami švenčių 
programas. Nors repertuaras šiuo 
metu yra sunku sudaryti, kada 
nėra jokio veikalo, net verstinio, 
o susisiekti su mūsų dramaturgais, 
taip pat neįmanoma, ir vieną 
kita surasi, bet veikalas, ne taip 
pigiai iškepamas. Mūsų drama 
nesėdėjo rankas sudėjusi, o kas
dien repetavo. Daug repertuarui 
talpininkavo akt. rež. A. Škėma, 
davės ne viena veikalą. Ir prem
jera jo veikalu išėjo. Bet visus nu-
teikė, kada drama susilaukė stip
rios scenos jėgos, Įžymaus akt. 
rež. Henriko Kačinsko. Ši meninė 
jėga, viena stipriausiu buvo Lietu
voje. Tenka tik džiaugtis Augs- 
burgiečiams. Darbas dar kitaip 
įsitempė. Repertuaran įtraukė mū
sų žymiausio klasiko V. Krėvės 
viena kitą veikalą, kurie lietu
viškai scenai duoda kūrybinės 
dramos tikrą veidą. Pirmon eilen 
pasirinko nemirštamą, klasikini 
(lapkr. 28,29 d.d.) „Šarūną“. Žino
ma, ne visa, tik fragmentą — Žai
buoja, ir „Žento“ — Valsčiaus rais
tinėje. Dalyvavo pilnas dramos 
sąstatas. Režisūra H. Kačinsko. 
Pastatymas nebuvo lengvas, nes 
nėra tinkamų sąlygų, net dra
bužių, grimu, salės dekoracijų, bet 
nebuvo tuščias, sausas ir pilkas. 
Publika tą suprato, bet nežvelgė, 
o rūpėjo ir, net pasiilgus sveiko 
kūrybinio scenos meno. Kaip 
minėta, sąlygos sunkios, neįmano
mos, bet atliko puikiausiai ir nie
ko, net aktoriams neprikišama. 
„Šarūno“ ištraukoje, buvo tik skai
tymas įmontuotas į muziką, kurią

A. Jankūnas

parašė muzikas J. Kačinskas. 
Skaitė. H. Kačinskas, J. Palu
binskas ir A. Brinką. Tenka svei
kinti Brinką gražiu, nuotaikiu tonu 
skaičiusi, jau nekalbant apie pir
muosius du, ypač, Kačinską, geriau
sia mūsų deklamatorių. A. Škė
mos pjesė „Vieną vakarą“, su in- 
tryga, gyvenimiška, bet vaizdinga, 
aktuali ir gerai apdirbta. Daug čia 
prisidėjo Kačinskas. Jis šioj 
pjesėj išrūtulino ir visus dalyvau
jančius, net sugyvinęs ir pati 
veiksmą, davęs impulso, spalvos. 
Nieko neprimestina. Gal jautėsi, 
kai kuriuose aktoriuose išvargio. 
Apskritai, drama gerai, rimtai pa
sirodė ir reikia tik sveikinti ir 
linkėti sėkmės. Bet tas dar ne 
viskas. Teatras yra organizmas, o 
be kolektyvo, reiškia be visuo
menės globos, paramos negali 
gyventi. Tas buvo ir Lietuvoje. 
Mes mokam reikalauti, bet ne
duoti, mokam kritikuoti, bet ne 
dirbti ar Įvertinti, suprasti. Kiek
vienas veikalas, kad ir viena
veiksmis, reikalauja darbo ir, dar 
kūrybinio, dėl to, kad scenoje turi 
atsispindėti pats gyvenimas, pati 
šeima ir jos nariai. Paimkime ir 
Augsburgo lietuvių dramos teatrą, 
kuris kasdien repetuoja po 5—7 
vai. ir dar atsiminus sąlygas, kada
grubiomis rankomis tenka dirbti ko
kioj šaltoj salėj, sandėly. Dar teatras 
turi turėti ir mecenatui. Be to, 
teatras negali būti sėslus. Jis turi 
aptarnauti visus. Mūsų teatras 
užsimojęs pasiekti ir kitas val
domas sritis. Bet stengias, kad su
burti daugiau scenos jėgų ir ru
oštis, nors ir sunkios sąlygos, prie 
stambesnių pastatymu. Čia turėtų 
ateiti talkon - bendradarbiauti ir 
mūsų dramaturgai. Šiuo metu su 
dramatine literatūra yra badas. 
Tą, net publika nesupranta. Juk 
drama be dramaturgo negali daly
vauti ir likti tuščiu vardu. Drama 
yra gyvenimo veidrodis — mo
kykla, o publika. — mokiniai. Ir 
mūsų drama ta savo darbu seniai 
pasisakė ir eina tik kūrybiniu, lie
tuvišku ir sveiku keliu.

— Škotijoje, Bellshill ivyko Mo
tetų S-gos susirinkimas, rūpintis 
lietuvių tremtinių šelpimu.

— Iš Anglijos Į Nūmberg'ą išvy
ko lietuvė O. Dzvonkiūtė, kuri 
dirbs Nūmberg'o proceso byloj. Ti
kisi susitikti lietuvius tremtinius,
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Br. Kliorė

Rimtai pagalvokime apie amatus
Lietuvių visuomenės pažiūra ama

tų bei prekybos verslų atžvilgiu 
buvo ir tebėra savotiška, sakytum, 
dvilypė. Oficialiai visi sutinka ir 
kitiems stengiasi Įrodyti, kad ama
tai ir prekyba labai svarbūs mūsų 
krašto ekonominiam gyvenimui, 
kad mums reikalingas vidurinis 
luomas — amatininkai ir preky
bininkai, kad jokia valstybė negali 
laikytis vien žemės ūkiu ir intele- 
gentine administracija, ir panašiai. 
Šie motyvai buvo keliami Nepri
klausomybės laikais. Dabar, po 
karo, jie ne tik nesumenkėio, bet 
Įgijo naujo svorio, ypač turint gal
voj atstatymo darbą visose srityse, 
o pirmoje eilėje — medžiagini 
krašto atstatymą. Taigi, amatinin
kai ir kiti verslininkai buvo ir bus 
mūsų kraštui reikalingi. Taip visi 
galvojame; teoretiškai atrodo, kad, 
vyraujant tokioms nuotaikoms, ama
tai turėtų augti ir klestėti. Deja, 
faktiška šio reikalo padėtis buvo 
ir tebera labai liūdną.

2-m „Žiburių“ Nr. p. Kasakai- 
čio buvo rašyta, kad Lietuvoje pas
kutiniu metu mokėsi toks mokinių 
skaičius: gimnazijose - apie 36.C00, 
specialinese mokyklose - apie 6.000. 
Gimnazijos ruošia kandidatus aukš
tajam mokslui eiti, taigi akademi
nėms profesijoms: gimnazijų, ab
solventai aukštosiose mokyklose 
ruošiasi būti gydytojais, inžinie
riais, advokatais ir 1.1. Ar šių pro
fesijų žmonių Lietuvai reikalinga 
6 kartus daugiau, negu amatinin
kų, prekybininkų bei techniku? 
Negali būti dviejų nuomonių šiuo 
klausimu: santykis turėtų būti at
virkščias, ir atvirkščias, ne ta pras
me, kad gimnazijose yra per daug 
mokiniu ir jų skaičių reikėtų ma
žinti, bet kad specialinese mokyk
lose mokinių neproporcingai maža 
ir ju skaičius reikia didinti. Te
pasilieka ir teauga mokinių skai
čius gimnazijose (niekada nebus 
perdaug išmokslintų žmonių, tik 
gali sudaryti sunkumų jų racio
nalus aprūpinimas darbu), tačiau 
dar stipresne proporcija turi iš
augti mokinių skaičius amatų bei 
prekybos mokyklose bei atitin
kamose imonėse. Kaip matome, 
susidomėjimas viduriniais specia
liaisiais moksliais mūsų Tėvynėje 
buvo visai nepakankamas. Gal kar
tais čia, svetimam krašte, turint 
galvoj Įvairias ateities galimybes, 
mūsų pažiūra i amatus pasikeitė? 
Deja, ne. Augsburgo lietuvių ko
lonijoj, nežiūrint rimtų organi
zacinių pastangų, i elektriku kur
sus Įsiregistravo 9 klausytojai, 
(kursai, suprantama, negalėjo pra
dėti darbo). Mūro bei krosnių staty
bos kursus lanko 16 asmenų. Lai
mingą išimti sudaro šoferiu kursai, 
tačiau čia nulemia kiti veiksmai ir 
todėl klausytoju gausumas šiuose 
kursuose negali ršskiaidyti mūsų 
susirūpinimo amatų reikalais.

Jeigu lietuviška visuomenė teo
retiškai suprasdama amatų svar
ba ir naudingumą, vis dėlto prak
tiškai taip maža amatais domisi, 
tai reikia ieškoti šio reiškinio prie
žasčių, reikia iškelti aikštėn visas 
medžiaginio bei moralinio po
būdžio kliūtis, užkertančias kelią 
i amatus bei prekybą ir tas kliūtis 
pašalinti.

Kur gi tos priežastys bei kliū
tys? Ieškant atsakymo Į ši klausi
ma, pirmoj eilėj prašosi pasvar
stomas medžiaginis momentas. 
Kiekvienas žmogus stengiasi pa
sirinkti tokią profesija, kad jo 
medžiaginis apsirūpinimas būtų 
kiek galima geresnis. Gal amatai 
ir kiti verslai nesudaro žmogui 
pragyvenimo minimumo arba te
sudaro tik minimumą? Ne. Geras 
amatininkas uždirba visada dau

giau, negu, sakysim, žemesnysis 
kanceliarinis personalas, o kai 
kurių retesnių amatu (odos, 
puošmenų, keramikos, pagaliau ir 
statybos) uždarbiai toli pralenkia 
ir vidutinio valdininko atlyginimą. 
Vadinasi, jeigu žmones nelinksta i 
amatus, tai priežasčių tenka ieškoti 
ne uždarbio srityje, bet kur nors 
kitur, šioje vietoje tektų prisiminti, 
kad mūsų krašte jaunam amatinin
kui nebuvo teikiama specialių pa
lengvinimų isigijant įrankius ar 
steigiant Įmone. Kai kurie jauni 
amatininkai, pabūgę sunkių pir
mųjų žingsnių, gal ir visai nusi
gręžė nuo amatų. Šią spraga atei
tyje teks užtverti, nes ii, kad ir 
neturi lemiamos reikšmės profesi
jos pasirinkimui, bet kartais ma
žiau ryžtingus žmones nuteikia 
neigiamai.

Kitas neigiamas veiksnys amatu 
plitimui — tai teisinių normų nebu
vimas. Verslo Įstatymu susilaukė
me tik 1940 m. birželio menesi: jo 
Įgyvendinti jau nebeteko. Ligi tą 
įstatymą išleidžiant amatų Lietu
voje galėjo verstis, kas tik norėjo: 
pameistrio ir meistro egzaminų 
nebuvo. Lygiagrečiai su rimtais 
amatininkais dirbo ir visai ne
pasiruošę žmonės, savo darbais 
gadindami amatininkų vardą, 
griaudami pasitikėjimą, amatais, 
mesdami dezorganizaciją kainų 
srityje ir t. t. Teisinių nuostatų ne
buvimas amatų ir prekybos sri
tyje buvo kad ir ne esminė, bet 
rimta kliūtis. Ateityje teisines 
amatų reglamentacijos įvedimas 
turės būti vienas pirmųjų šios 
srities uždavinių.

Visos čia paminėtos priežastys 
galėjo turėti neigiamos itakos 
amatų populiarumui, tačiau jos 
negalėjo visiškai atbaidyti visuo
menės nuo amatu, jeigu nebūtų 
buvę gilesnių, vidujinių priežas
čių. O tos priežastys gludi visai 
kitur ir jos mums visiems gerai 
žinomos. Tai archaiška pažiūra i 
proto bei rankų darbą. Rankų 
darbas — negarbingas, neponiš
kas, o visai kas kita plunksnos 
darbas, kad ir labai menkose pa
reigose. Ši pažiūra, deja, musu 
visuomenėj giliai įsišaknijus. Rei
kės dar rimtu ir nuoširdžių pa
stangų, kad, išsiaškinus šios pa
žiūros kilmę, susidarytume ir pa
grįstume naują, sveikesnę pažiūrą 
Į fizini darbą.

Atrodo neabejotina, kad rankų 
darbo žeminimas yra susijęs su 
baudžiavos laikais. Baudžiauninkas 
dirbdavo, o pono esminė žymė 
dažniausia ta ir tebuvo, kad jis 
neissiskirdamas kuriais nors kil-

A. Rotulietis

Išblaškytųjų pėdsakais — per 
t t

sugriuvusia Vokietija
Ir nusibosta gi šiame Švabijos 

švabiškiausiame kaime! Nors mū
sų santykiai yra geriausi ir nešio
jame neužtarnautus titulus, bet vis 
dėlto esame svetimoje padangėje. 
Ypač mes čia dažnai susikimbame 
už tai, kodėl mes esame lietuviai, 
o ne vokiečiai, kodėl daug kalba
me, kad vokiečiai ir Lietuvoje bu
vo tokie patys smurtininkai, spe
kuliantai ir pan., koki kad buvo 
Prancūzijoje, Lenkijoje, Belgijoje 
ir kL

Todėl, kai visi šitie reikalai ir 
„geri" santykiai gerokai susikry
žiuoja, bandome pavažiuoti kur ki
tur- pasidairyti, kaipkitur mūsų 
tautiečiams sekasi. 

nesniais asmenybės bruožais, 
griežtai vengdavo darbo, ypač 
fizinio. Palengva Įsigalėjo pažiūra, 
kad kas dirba, tas kaž kaip 
žemesnis: norėdamas būti gar
bingesnis, to garbingumo dažnas 
pradėjo siekti ne kuriomis nors 
dvasinėmis vertybėmis, o fizinio 
darbo vengimu. Kad tokia nuo
monė apie darbą yra nepaprastai 
atsilikusi, savo pagrinde klaidinga, 
netenka Įrodinėti: net kaip kiek

Iš pjesės r,Vieną Vakarą“ repeticijoj — rėžis. H. Kačinskas ir A. 
Dauguvietytė V. Račkausko nuotr.

vieną aksiomą, ir Įrodyti būtų sun
ku. Šių laikų žmogui yra visai 
aišku, kad žmogaus garbingumą 
nulemia ne tai, kuri darbą-fizinĮ ar 
protini-jis dirba, net tai, kaip jis 
tą darbą atlieka, ar jis yra sąžinin
gas, doras, kūrybingas, ar sugeba 
savo asmeniskus interesus pa
lenkti tautos reikalams.

Mūsų tautos laimei, fizinio dar
bo niekinimas nepajėgė nustelbti 
lietuvio igimto prisirišimo prie 
savo žemės sklypelio. Čia veikė 
sveikas tautos instinktas ir tradi
cija, Amatų ir prekybos srityje tų

Šiuo kartu mudu su bičiuliu pate- 
kova i Memmingen'ą, gana seno
višką Švabijos miestuką. Jis labai 
mažai paliestas praūžusios karo 
audros. Gal dėlto, daugelis lietu
vių bėgdami per Vokietiją, stengė
si čia. patekti. Juk tai buvo gana 
toli i vakarus! ... Ir dabar dar 
gana skaitlingas būrys mūsų tau
tiečių tebėra čia susibūręs.

Kai pirmą karta-šią vasarą-i 
Memmingen'ą atvažiavęs, pama
čiau savo tautiečiu gyvenimą ge
rokai išsigandau. Apie 130, o gal 
ir daugiau su mažais vaikais, ra
dau susigrūdusius tamsiuose „Zur 
Krone" restorano patalpose. Lova 
ant lovos, lova prie lovos, ilgas 

iš kartos i kartą einančiu tradici
jų nebuvo. Pirmieji amatininkai ir 
pirkliai mūsų krašte buvo svetim
šaliai. Gediminas ir kiti Lietuvos 
valdovai, suprasdami amatų nau
dingumą, kvietėsi amatininkus iš 
užsienio. Lietuviui amatai ir pre
kyba asociacijos keliu taip ir susi
liejo su svetimų žmonių sąvoka ir 
pradėjo rodytis, kad šie verslai 
tik svetimiesiems ir dera. Prie to 
dar prisidėjo nelemtas reiškinys, 

kad tie negausūs savi amatininkai 
dažnai nebuvo aukštos moralės 
žmonės, net priežodžiuose amatai 
kartais rišami su girtavimu, o pre
kyba su apgavyste. Šie pripuolami 
reiškiniai kartu su jau minėtu 
fizinio darbo degrodavimu ir su
darė neigiamą nuomonę apie 
amatų ir prekybos verslus ir ta 
nuomonė lyg kad iš pasąmonės 
diriguoja dažno mūsų jaunuolio 
nusistatymą pasirenkant profesiją.

Blogiau, kad ir dažnas šviesuo
lis, giliau negalvojęs, padeda šios 
nelemtos pažiūros išsikerojimui.

stalas ir mažas cementinis kiemu- 
kas, lydėjo jų kasdienini ir šven
tadieni gyvenimą. Mažame cemen
tiniame kieme, ant trijų plytų, jie 
buvo Įsitaisę virtuves, kurios ir 
rūkdavo per dienų dienas; nes juk 
iškarto negi visi galėdavo sutilpti. 
Nuo gatvės pusės restorano patal
pose ėjo . restorano gyvenimas su 
visais restorano papročiais: Įsigė
rimais, boksais ir kt. Kai kurie ir 
šio restorano gyventojai nešioda
vo užboksuotas akis, nubalnotas 
nosis.

Kai vakar ten atsitiktinai atsi
dūriau, prie durų radau didžiule 
spyną. Veltui aš savo tautiečių 
laukiau sugrištant. Po ilgų ieško
jimu suradau už 3 km. nuo Mem- 
mingen'o, vadinamame Flugplatz’e, 
buv. „nesulaikomos" nacių kariuo
menės avijacijos kareivinėse. Ir 
čia aš juos radau gerokai susis- 
paudusius, bet jau pro langus 
bežvalgančius i plačiuosius Švabi-

Neretai tenka išgirsti, kad jeigu 
mokinys gimnazijoje blogai mo
kosi ir elgiasi, tai reikia ji mesti 
iš gimnazijos ir atiduoti i amatų 
mokyklą. Ar amatu mokykla yra 
atsilikėlių ir tinginių; prieglauda, 
ar amatui gabumai nereikalingi?

Pasvarstykime ši klausimą ob
jektyviai ir nuoširdžiai.

Amatas yra kūryba, kad ir ne
pasiekianti meniško kūrybos lygio, 
bet reikalaujanti gabumų, vaizduo
tės, orientacijos, apskaičiavimo. 
Skirtumas tik toks, kad teore
tiniam, ypač aukštajam mokslui 
eiti reikalingi abstraktiniai gabu
mai, sugebėjimas atitrauktai gal
voti, o amatui reikalingi techniški 
gabumai, sugebėjimas pažinti 
medžiagą, kombinuoti skaičiuoti 
remiantis praktiškais duomenimis. 
Taigi, ne negabiuosius reikia ne
kreipti i amatus, bet gabiuosius 
su specifiniais techniškais gabu
mais, atrinkus juos pagal psicho- 
technikos metodus.

Kaip matome, kliūtys amatų au
gimui mūsų krašte tik maža dalim 
yra realios, o svarbiausia kliūtis 
yra neteisinga, bet plačiai rsbujo- 
jusi pažiūra i darbą. Musų visų 
tautinė pareiga atsisakyti stos at
gyvenusios nuomones, o jos vie
toj sukurti realią ir gyvenimrską 
pažiūrą Į amatus. Amatai ir preky
ba yra lygiai garbingas verslas 
kaip ir kiekvienas kitas darbas. 
Amatas užtikrina žmogui bet ku
riose sąlygose pakankamai pel
ningą ir savarankišką pragyveni
mą. Vakarų Europoj amatai turi 
savo garbingą tradiciją: nuo vi
duramžiu cechų ligi šių laikų jie 
buvo kultūros ir ekonominės paž
angos ramsčiai. Senieji Europos 
miestai, kurių grožisi visi žmonės, 
yra pastatyti amatininkų ir preky
bininkų. Amatai čia Įamžino savo 
vardą, ir gražiose bažnyčiose, ir 
senuose rūmuose; meistro vardas 
čia visur gerbiamas. Kodėl gi mes, 
visose kitose kultūrinio ir ekono
minio gyvenimo sritie padare to
kią didelę pažangą, šioje srityje 
turime atsilikti. Jeigu asmeniiski 
argumentai nepajėgtų mūsų Įtikinti, 
tai atsiminkim mūsų tautos reika
lus. Grižus i karo ir okupacijos 
nuniokotą Tėvynę teks viską savo 
rankomis atstatyti: .ir sugriautus 
trobesius, ir sunaikintas įmones, 
ir kiekvieno kasdieninės apyvokos 
reikmenis. Niekas svetimas šio 
darbo už mus neatliks. Todėl pa
naudokime dabar turimą laisvalai
ki vienai ar kitai specialybei Įsi
gyti. Tiesa, amato mokytis mūsų 
dabartinėse sąlygose nėra lengva: 
trūksta priemonių ir Įrankiu prak
tiškam mokymui išeiti. Tačiau tu
rint geros valios ši kliūtis yra nu
galima, jei tik mūsų nusistatymas 
amatų atžvilgiu bus pagristas ne 
vien atitinkamomis progomis dė
stomais gražiais žodžiais, bet nuo
širdžiu ir rimtu darbu.

jos miškus ir laukus. Oro pakaks, 
maisto ir rūkalų irgi pakanka. 
Kambariai šilti ir šviesūs. Didelio 
rūpestingumo rodanti Ms. Čiorčil, 
UNRR’os atstovė. Lietuvių atstovas 
Diržys, kupinas energijos ir labai 
daug deda pastangų, kad sto
vyklos monotonišką gyvenimą paį
vairinti, organizuojama gimnazija 
ir kt. švietimo Įstaigos,

Vokiečiai šiame mieste gyvena 
gana erdviai, nes yra matę labai 
mažai karo audru. Gal užtatai jie 
taip labai pasipūtę savo tautiečių 
ir užsieniečių atžvilgiu, kurie jų 
pačių nepažabotos sauvalės auko
mis yra likę: kurie iš vietos i 
vietą blaškos, nerasdami paken- 
čiamesnės vietos. Ypač vokiečiai 
išdidūs užsieniečiams. Jie ir da
bar mielai norėtų matyti užsienie
čius perkimštose stovyklose ir 
stiprių sargybų saugomus.

. (Bus daugiau)
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V. Kasakaitis

Lietuviu kultūrinis gyvenimas Lietuvoje 

ir Vokietijoje
(pabaiga)

atsiranda lankytojų, o kai kur tie
siog trukdo psichologines saigos: 
nepakankamas pasiryžimas ar net 
nenoras mokytis amato.

Kurį skaičių turime specialinių 
profesinių kursų ir kiek jose yra 
lankytoju, net spėti sunku.

Akademinio jaunimo turime 
daug (gal per tūkstanti), bet jis 
išblaškytas po visas stovyklas. Jis 
laukia lietuviškos aukštosios mo
kyklos. Yra nemaža ir aukštosios 
mokyklos mokslo personalo. Buvo 
bandyta aukštoji mokykla ikūrti, 
bet susidurta su nenugalimomis 
kliūtimis, ir nuo sumanymo teko 
atsisakyti. Nepavyko Įsteigti

akademinė stovykla, kur buvo 
projektuojama Įkurdinti • lietuvių 
aukštosios mokyklos mokslo per
sonalą ir studentus. Akademinis 
jaunimas turės ieškoti mokslo sve
timose aukštose mokyklose: Hei- 
deberge (amer. zon), Erlangene 
(amer. zon), Tūbingene (pranc. 
zon), Insbrucke (pranc. zon) ar ki
tur, kur pavyks. Pastaruoju laiku 
UNNRA yra paskelbusi priėmimą 
svetimšalių studentų i Mūncheno 
universitetą. Čia numatomos stu
dentams ir patenkinamos materi
alines sąlygos. Jei tas sumanymas 
butų Įgyvendintas, daug lietuvių 
akademinio jaunimo, gal būt, ga
lėtų studijuoti šiame universitete.

Dabar veikiančios lietuvių mo
kyklos dirba pagal nepriklauso
mosios Lietuvos programas, mo
kymo planus, ir mokyklų tvar
kymo dėsnius, kiek jie nepakeisti 
sąjungininkų nuostatų. Taip joms 

ir I veikti visai Įmanoma, nes dides-

Amerikiečiu, anglu ir prancūpų 
užimtose Vokietijos zonose visai 
pakitėjo kultūrinio darbo sąlygos. 
Čia lietuvių kultūros Įstaigos vėl 
ėmė sparčiai kurtis.

Amerikie cių, anglų ir prancūzų 
užimtose srityse tiek švietimo, 
tiek meno darbas, kiek leidžia 
susidariusios sąlygos, vyksta pa
lyginti plačiai ir sėkmingai. Šiose 
srityse lietuvių, daugumas gyvena 
tam tikrose stovyklose, vadina
mose kolonijose. Lietuvių, gyve 
nančių skyrium, „privačiai", be
likę maža; tokių lietuvių yra dau
giausia prancūzų zonoje. Šioje zo
noje stambesnių lietuvių susigru- 
pavimų nedaug ir aplamai lietuvių 
ten daug mažiau kaip amerikiečių
arba anglų zonose. Kur nėra di
desnių lietuvių kolonijų, ten ir 
jų kultūros gyvenimas yra kiek 
silpnesnis arba visai neįmanomas.

Nors lietuvių kultūros gyveni
mas sakytose zonose nevyksta, 
proporcingai imant, toks platus ir 
visašališkas, kaip nepriklausomoj 
Lietuvoj, bet vis dėlto ir čia jis 
imponuoja savo didumu.

Visose kiek stambesnėse lietu
vių kolonijose turime vaikų dar
želius ir pradžios mokyklas. Kiek 
jų susidėrytų — tuotarpu neturime 
tikrų žinių, nes neturime tikslaus 
kolonijų — stovyklų sąrašco. Jo 
tuo tarpu ir būti negali, nes vis 
tebesikuria naujų lietuviu stovy
klų.

Pasiskelbusių ir nuo pradžios 
mokslo metų dirbančių gimnazijų 
ir progimnazijų, vadinamų viduri
nių mokyklų, yra 15, būtent: 1.
gimn. Augsburge (amer. zon), 2.
gimn. Eichstette (amer. zon), 3.
gimn. Detmolde (angį, zon), 4.
gimn. Ddrverdene (angį, zon), apie 
70 klm. nuo Bremeno i pietus, 5. 
gimn. Hanau (amer. zon), 6. gimn. 
Ingolstadte (amer. zon), 7. gimn. 
Kemptene (amer. zon), 8. gimn. 
Lūbecke (angį, zon), 9. gimn. Mūn- 
chene (amer. zon), 10. gimn. Ol- 
denburge (angį, zon), 11. gimn. 
Regensburge (amer. zon), 12. pro- 
gimn. Seligenstadte (amer. zon),
13. gimn. Tūbingene (pranc. zon),
14. gimn. Wiesbadene (amer. zon) 
ir 15. gimn. Wurzburge. Pastaruo
ju laiku stovyklose yra įsikūru
sios dar kelios progimnazijos (Am- 
berge amer. zon), Kufsteine (pranc. 
zon) ir dar kai kur kitur, bet apie 
visas progimnazijas tiksliu žinių 
dar nėra. Šiose visose gimnazi
jose ir progimnazijose mokosi ne 
mažiau kaip 2500 mokinių.

Beveik visose kolonijose veikia 
anglų kalbos kursai, prancūzų kal
bos kursų randame ne tik pran
cūzų zonose, bet ir kitose. Dau
gelyje kolonijų veikia šoferių kur
sai, kai kur padagoginiai, preky
bininkų, buhalterijos ir statybi
ninkų kursai. Projektuojama steigti 
žemės ūkio, braižytoju, miškinin
kų, siuvėjų, sodininkų ir dar ki
tokių specialinių kursų. Specia
linių profesinių mokyklų ir kursų 
steigimą trukdo tai, kad kursų 
lankytojams, kad ir su didelėmis 
pastangomis, sunku surasti vieta 
praktikai, be to, ir teorija dėstant 
reikia bent minimalinių papra
sčiausių, specialinių mokslo prie
monių o jų nėra kur gauti. Tų 
priemonių dažniausiai nei kursų 
lektoriai, nei kursų lankytojai pa
sigaminti negali. Amatų moky
kloms ir amatų kursams praktika 
ir minimalinės specialinės priemo
nės būtinos. Be jų ir išmoktoji 
teorija menkavertė. Kai kur pro-» 
fesinių kursu steigimą trukdo lek
torių trūkumas, kai’kur jiems ne-

NAUJOS KNYGOS

Dail. T. Valiaus medžio raižiniu knyga

Rėžinys medyBadasT. Valius

Ne per seniausiai pasirodė pir
masis medžio raižinių leidinys. 
Knyga pasirodė, nežiūrint Visų 
sunkumų, su kuriais turėjo susi
durti leidėjai. Tiek Įvairūs civilinės 
bei karinės valdžios leidimai, tiek 
spausdinimo sunkumai neišgąsdino 
ir neatbaidė T. Valiaus griebtis 
šio darbo. Knyga kiekvieną inte
ligentą lietuvi ir bendrai labiau 
apsišvietusi žmogų, o ypač kny
gos mėgėją nustebina ir byloja, 
kad esama kilnių žmonių, kurie 
pašvenčia daug laiko ir kruopš
tumo savuosius dvasios išgyveni
mus išreikšdami kūrybiškai, atseit, 
sakyte sako: „Ne vien duona gyvi 
esame mes ištremtieji- benamiai 
skurdžiau" Prie dabartyje jaučiamo 
dvasinio bei moralinio žmonių 
puolimo šis leidinys ir bus kaip 

„pirmoji kregždė perskrendanti Į 
taip netolimą praeiti ir su kiek
vienu atskleistu puslapiu atneš 
mums nauja, malonų ir brangų tė
vynės dvelkimą".

Keletą žodžių apie pačią knygą. 
T. Valiaus medžio raižinių, knyga 
išleista Austrijoje, 300 egz., spaus
dinta Lustenau Dūrer'io spaustuvė
je, klišės gamintos Insbruke, Wag- 
nerio, dirbtuvėse 24X34 cm forma
to, gero popieriaus. Be galo 
kruokštaus darbo leidinys. Vienos 
Meno Akademijos prof. Įvado žo
dis duodamas keturiomis: prancū
zų, anglų, vokiečių ir lietuviu kal
bomis. Prof. Albertas Bechtold yre 
daug metų vedęs grafikos studija 
Vienos Akademijoje ir apie naujus 
T. Valiaus pasireiškimus medžio 
graviūroje taip atsiliepė: „T. Va

nioji dalis pedagoginio personalo 
yra kvalifikuoti patyrė mokytojai, 
jau ilgesni laiką dirbą mokyklose 
nepriklausomojoje tėvynėje.

Čia verta prisiminti, kad Lietu
vos mokyklos kultūringajame pa
saulyje turėjo gerą vardą; jų duo
tuosius dokumentus pripažindavo 
visos užsienio mokslo Įstaigos. 
Reikia tikėtis, kad lietuvių moky
mo Įstaigų duotuosius dokumentus 
užsieno mokyklos bei kitos Įstai
gos ir toliau pripažins.

Tenka pasakyti keli žodžiai dėl 
mūsų mokyklų materialinių sąlygų 
ir mokytojų darbo. Lietuvių mo
kyklos Vokietijoje, kad ir susi- 
laukdamos iš mūsų globėjų dide
lio palankumo, dirba toliau sun
kiose sąlygose: ankšti klasių bu
tą, trūksta mokslo priemonių ir 
vadovėlių. Bet šituos sunkumus 
negali mokytojų pasiaukojimas, 
idealizmas ir savamarsiškumas, su 
kuriuo jie atlieka savo pareigas.

liaus išraiškioji kalba yra subtiliai 
kultyvuotas medžio raižinys. At- 
spaudos, kurias matau prieš save, 
yra netik virtuoziškos rankos, bet 
ir skaidrios dvasios vertingi pasi
sakymai. Tai kūrybos lapai, i ku
riuos reikia žvelgti kaip Į kūrini 
žmogaus ir menininko kartu . . . 
Yra šituose raizininuose taip pat 
viską dvasia persunkianti sintezė, 
kuri sujungia darnion visumon 
nuostabią formų gausybę, nuotai- 
kinius išradingumus ir technines 
galimybes. Kaip tik todėl JkiekVie- 
nas rėžinio lapas yra tapęs for
maline ir menine vienuma. Yra ta
pęs dvasios suformuotu simboliu, 
kuris niekad neleidžia nugrimsti 
uzuomanštin gilaus prisirisimo ir 
karštos meilės visiems mažiems 
ir dideliems daiktams visiems 

džiaugsmams, bet dar labiau kan
čioms menininko taip mylimos-, 
tolimos tėvynės".

Tikrai Telesforas Valius savo 
medžio graviūros kūryboje, ben
drai kalbant, yra gilių ir nuošir
džių savo tėvynės būsenų pergy
venimų reiškėjas. Jis nepasiten
kina stipria realistiškų piešinių 
kompozicija, bet ieško dvasinės 
nuotaikos, kurią mes randame 
kiekviename jo raižinyje. Šioje 
knygoje atspausdinta lo medžio 
raižinių. Pirmasis pavadintas „Ve
lykų rytas Lietuvoje". Vaizdas im
tas iš žemaičių krašto paisažų. 
Viduryje raižinio stovi medinė 
bažnytėlė, aplinkui šventorių tvora 
šimtmečių medžių. Iš bažnytėlės 
išeina procesija, iš dešinės tekanti 
saulė apšviečia visus, esančius 
šventoriuje. Bažnyčios šešėlyje 
procesijos dalyviai šventiškai slen
ka tolyn. Visa bendroji nuotaika 
yra mums šventadieniška ir artima, 
sukelianti toliau sekančių vizijų. 
Antrasis šios knygos raižinys vaiz
duoja legendarini žemaičių velnią. 
Treciasis- žvejo šeimos atsisveiki
nimo scena. Ketvirtas raižinys vaiz
duoja senų laikų baublį, reiškia, 
anų laikų žmogaus gyvenimą. Čia 
autorius duoda Įvairių išraiškos 
formų, Įvestas ir ornamentikos 
motyvas. Sis naujumas ne tik ne
ardo bendros visumos, bet dar ją 
papildo ir praplečia. Su penktuo
ju raižiniu prieinama prie T. Va
liaus sukurto ciklo „Tragedija mū
sų pajūryje". Pirmame raižinyje 
vaizduojama išsisklaidžiusią mo
terų grupę pajūryje, laukianti savų 
vyrų, grįžtančių iš klastingos juros 
žvejybos. Tai sunkus ir daug kai
nuojantis laukimas! Šios moterys 
apgabtos kažkokio keisto, sunkaus 
sielvarto, tamsaus nujautimo, kuris 
jaučiamas kiekvienoj matomoj bū
tybėj. Ši būsena bendra visose 
vaizduojamose esybėse ir medžiuo
se, ir dauguje, ir jūroje. Sekan
čioje to ciklo graviūroje matome 
pačią tos baisios pajūrio tragedijos 
nelaimę, jūra išmeta nuskendusį 
žveją. Lavono kūnas sustingęs ir 
tiesus, aplinkui stovintieji apsigau
bę gedulu ir skausmu.

Treciasis raižinys vaizduoja lai
dojimo eiseną. Eisena yra budinga 
vaizdo i’sdėstimu. Tolumoje žvejo 
trobelė ir pririšos siūbuojančios 
žvejų valtys, pagal jūrą laidotu
vių eisena su žibintais. Paskutinis 
to ciklo raižinys: sunkus ir didelis 
karstas, nesamas keturių vyrų. 
Moterų būrys ir likusios pėdos 
smėlyj, gal but, vaizduoja, kad ke
lias nėra vien* šiam numirėliui, bet 
visiems ji lydėjusiems ir likusiems. 
Liūdna ir nyku. Devintame raižiny
je dail. T. Valius vaizduoja „Badą", 
giliai ir tikrai dvasiniai išgyvenda
mas. Keliauja žmones suvarginti, 
sukuprinti. Motina ir tėvas nesą 
savo pusgyvius vaikus, laukia kaž- 
kiokio stebuklo, kuris turėtų juos 
iš šios baisios nelaimės išvaduoti. 
Aplinkuma nyki ir skausminga. 
Žemėje akmenys, o gyvoji gamta 
taip pat sudžiūvusi. Paskutiniame 
medžio raižinyje senutė šaukia pa
galbos, degančiam bažnytkaimiui, 
skambindama varpu.

Baigiant, reikia pasakyti, kad 
šioje dail. T. Valiaus knygoje ne
randame 1 engvų lėkštų ar pigių 
psichologijos bei technikos išgyve
nimų, išreiškimų^ Čia viskas ap
galvota, į viską įsijausta, pagauta, 
suprasta ir išgyventa ir perduota 
sujungus bendruosna kompozicijos 
rėmuosna. Technika prieinama ir 
aiškiai vaizdinga kiekvienam žiū
rovui. Linija minkšta, duodanti ga
limybės iškelti visą tai, kas yra 
svarbiausia. Reikia palinkėti, kad 
ši knyga mūsų ištrėmime, nebūtų 
paskutinioji, bet, kad pirmasis pa
sisekimas ir laimėjimai vestu i dar 
didesnius ir gausesnius kūrybingo
jo gyvenimo pasisakymus.

Paulius Augius
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Kultūrinės naujienos
(Vokietijoj ir Amerikdj)

—Numatoma atgaivinti Lietu
voje .ėjusi, Lietuvos Raud. Kry
žiaus leista, mokyklinio amžiaus 
jaunimui žurnalą „Žiburėli".

— Dramos aktorius Antanas 
Škėma (Augsburge) parašė apysa
ką ,,Pūkeliai skraido" vardu.

— Tūbingene* atspausdinta pra
dinei mokyklai „Aušrelė" ir „Skai
tymai". Spaudoje ir daugiau vado
vėlių.

— Žurnalistas Henrikas Blazas 
(Regensburgė) baigė rašyti savo 
atsiminimus ir išgyvenimus nacių 
koncentracijos stovykloje, pavadi
nęs ,,Rudosios mirties stovykla".

— Amerikon nuvažiavę tėvai 
jėzuitai ir tėvai pranciškonai, pra
dėjo daug veikti ir lietuvių kul
tūriniam darbe. Be rūpinimosi 
steigti mokyklų, ruošiamų misijų, 
kuriose keliamas lietuviu gyveni
mas, vargai tėvynėje ir ištrėmime, 
leidžia mėnesinius žurnalus. Jėzui
tai Bostone išleidžia ’ ,,Žvaigždę" 
T. A. Mešlio redaguojamą ir pran. 
eisenai Greene Maine," Šv. Pran
ciškaus Varpeli", T. J. Vaškio re
daguojamą. Nors turinys religinis, 
bet daug rašoma apie Lietuvą ir 
tremtinius. Žurnalai iliustruoti ir 
gražiai leidžiami. Anksčiau buvo 
leidžiami Lietuvoje ir tais pačiais 
vardais.

— Mūhldorfe gyvenanti, prade
danti rašytoja Baltijos Žuvėdra 
(slapyvardis), paruošė spaudai eilė, 
raščių rinkini ir baigia rašyti ro
maną iš šių dienų išblaškytųjų lie
tuvių gyenimo.

— Muzikas veteranas Florijonas 
Valeika (Augsburge) parašė dūdų 
orkestrui gedulingą marša, pavadi
nęs „Lietuva brangi". Pirmą kartą 
buvo išpildytas lapkričio 23 d.: 
šventėje Augsburge, Hochfeldo 
bažnyčioje. Be to, atiduotas spaus, 
dinti koncertinis valsas dūdų or
kestrui ,,Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka" ir maršas-" Kur bėga Še
šupė". *

— Prieš Kalėdas per Frankfurto 
radija pradedami lietuviški pusva
landžiai, kurie bus tris kartus i 
savaitę po 15 minučių.

— Rašytojas Jonas Kuzmickis- 
Gailius išleido dviejų veiksmų 
vaikams scenos vaizdeli „Kalėdų 
Senelis". Parašė vieno veiksmo 
vaikams scenos vaizdeli ,.Leiskit i 
tėvyne" vardu. Be to, baigiama 
spausdinti Jono Gailiaus slapyvar
džiu, eilėraščių rinkinys vaikams 
,,yėversėlis". Minimi leidiniai 
spausdinami rotatorium. Lehrtės 
(anglu valdomoj srity) lietuvių 
stovykla numato išleisti daugiau 
stovyklos reikalams skiriamą, lite
ratūros ir kultūros ąumalą „Žibin 
ta". Redaguos rašyt. J. Kuzmickis. 
Spausdins rotatorium.

Tarybinė spauda Lietuvoje
Gautomis žiniomis tarybinė 

spauda pagausėjo, net leidžia ir 
provincijos miestai. Žinoma, dau
giau propagandinio turinio ir 
skaitytojų skaičius ribotas. Kaune 
išeina dienraštis „Tarybų Lietu
va", vyr. redaktorius J. Šimkus; 
Vilniuje LKP (b) CK leidžiamas 
dienraštis ,,Tiesa", vyr. redakto
rius Zimanas, rusų kalba- „So- 
vietskaja Litva", ūkininkams sa
vaitraštis- ,j Valstiečių Laikraštis", 
jauminui- - „Komjaunimo Tiesa", 
mokytojams mėnesinis žumalas- 
„Tarybinė Mokykla", red. prof. 
Laužikas, P,, Mikutaitis ir kt. Dar 
eina vaikams, regis- „Genys", mo
terims. Leidžiąmas ir literatūros 
žurnalas vedamas K. Korsako 
Radžvilo, P. Cvirkoj,ir kt. Be to, 
išeina visa eilė, proyįncijoje lei
džiamų savaitraščių: Klaipėdoje- 
,,Tarybų Klaipėda", /JŠiauliūose- 
„Raudonoji Vėliava", Paneyėžy7 
„Parfevėžio Tiesa", Telšįuose- 
,,Tarybų Žemaitija", "Rokišky- ^Ta
rybinis Rokiškis", Kėdaitiltidse- 
„Tarybinis Kėlias“, Trakuose- 

,.Trakiečių Žodis", Kretingoje- „Už 
Tėvynę", Alytuje- „Tarybinė Dzū
kija" ir kitur. Spaudoj plačiai pa
sireiškia, kaip minimų laikraščių 
bendradarbiai: A. Gricius, J. Mar
cinkevičius, A. Miškinis, L. Nar
butas, L. Vainikonis, Švedas, J. 
Baltušis, Butkų Juzė, J. Būtėnas, 
T. Tilvytis, K. Inčiūra, K. Jakū- 
bėnas, S. Čiurlionienė, K. Boruta, 
B. Sruoga, Alb. Žukauskas, A. Ja- 
siūnas, L. Gira, V. S. Gira ir kt.

Kaune ivyko lengvosios 
pramonės darbuotoju 

suvažiavimas
Kaip Lietuvos komunistų orga

nas „Tiesa" Nr. 246, praneša š. m. 
spalio 18 d. Kaune Įvyko lengvo
sios pramonės darbuotojų suvažia
vimas. Dalyvavo ne daug atstovų. 
Pirmiausia tekstilės tresto valdyto
jas Domninas padarė pranešimą 
apie atliktus darbus, kad trečiaja
me ketvirtyje tekstilės pramonės 
darbas kiek pagerėjo, bet šiaip dir
bą nepatenkinamai. Net iškelia 
plano nevykdymo priežastis, kad 
Įmonių -vadovai per mažai kovoja 
dėl spartesnių darbo tempų ir ne
sistengia Į darbą paleisti visų ma
šinų. Duoda ir pavyzdžių. „Limo" 
fabriko staklės pusę metų vos pa
juda ir pati vadovybė nesuranda 
trims-self ak toriams paleisti i dar
bą šimtą metrų laidų. Tas pats ir 
su Plungės ,,Linų Audiniais" (buv. 
Kučinsko-Pabedinsko). Nieko ne
veikė, nors buvo aprūpintu „Ma 
stis", „Laisvė", „Audimas", „Kau
no Audiniai" ir kiti. Primetama, I

Pietų Tirolio klausimas vėl iškilo, Laikinoji Austrijos vyriausybė, 
kuri dabar yra daugelio valstybių pripažinta, Pietų Tirolio reika
lauja Austriai. Šiame žemėlapyje matyti ribos, kurios gali būti 

svarbios sprendžiant šį klausimą

Sportas
Red. V. Gerulaitis

Augsburgas : Kemptenas 3*/» : 8% 
Tarpmiestinis Augsburgas : Kemp

tenas šachmatininkų susitikimas 
baigėsi katastrofišku mūsiškių pra
laimėjimu. Svečiai žaisdami šešio
se lentose (po du susitikimus) pa
sirodė žymiai geresni ir pati lai
mėjimą išplėšė pelnytai.

Atskirų susitikimų pasekmės se
kančios:

Augsburgas Kemptenas Taškai
1. Karečka Kazakevičius 0:2
2. Remeikiš Fedęravičius 1:1
3. Daniliauskas Guobis 1:1
4. Vaičius Janulevičius 1:1
5. Petrauskas ’Sirutis 0:2
6. Karpuška Sukavičius %:l‘/2

Bendras taškų sk? 3x/s:8>£
Žaibo turnyras ■ ■

Šachmatų žaibo turnyrą, kuria
me dalyvavo estai, latviai ir'lietu

kad nevedama griežta kova su dar
bo drausmės laužytojais. Tas pa
rodo, kad pėr šių metų aštuonius 
mėnesius praleista be svarbių prie- 
žašcių tūstančiai darbo dienų.

Ne koks vaizdas ir siuvyklose. 
Darydams siuvyklų ir trikotažo 
tresto valdytojas Kubickis prane
šimą, pažymėjo, kad vos ŠĮ tą pa
daro, bet partijos ir vyriausybės 
nutarimo dėl plataus vartojimo 
prekių gamybos išplėtime, kur tu
ri būti pilnumoje Įgyvendintas, ne
vykdoma. Nors tam sąlygos ge
riausios. Bet pirmoje eilėje reiktų 
susirūpinti ne gamybos išplėtimu, 
bet jos kokybe. Kiek geriau pa
sirodė: „Šatrija" ir „Danga' ir jos 
po kelis kartus, kaip pavyzdys, 
buvo linksnuojamos.

Dar kalbėjo lengvosios pramo
nės liaudies komisaras Teriošinas, 
daugiau apie uždavinius, kurie lau
kia lengvosios pramonės kolekty
vų ketvirtame penkmetyje. Be to, 
pažymėjo, kad būtų rimtai susirū- 
pinta pirmoj eilėj supažindinant 
Įmonių dirbančius su vyriausybės 
planais. Tą turėtų padaryti Įmonių 
vadovai.

Paskutinis kalbėjo LKB (b) CK 
pramonės skyriaus vedėjas Ozars- 
kis, iškeldamas ir minimus trūku
mus ir Įmonių vadovų ir kartu 
darbininkų apsileidimus, sabota- 
vimą.

— Škotietis Mitšelis (lietuvis) 
nuo 1932 m. dirbęs Singapūre ir 
išmokęs kihečių bei malajų kalbas, 
dabar dirba Londone valdžios įstai
gose.

viai, laimėjo: Krumins, Grundma- 
nis (Latv.) pasidalinę pirma-antra 
vieta; trečia- Ginis (Latv.); ketvir. 
ta- penkta vieta pasidalino Eik- 
strems (Latv.), Vekram (Ėst.); še
štąją- Vaher (Eit.) ir septintaja- 
Karečka (Liet.).
Memmingenas

Nors ir neseniai Įsikūrusioj ko
lonijoj sportininkai yrą toli pažen
gė. Jau yra susiorganizavę net 
penkios sekcijos^ kaip: krepšinio, 
vad. Bukevičius, futbolo- vad- Au
gutis, tinklinio-Gaižutis, stalo-te- 
niso- vad. Januševicius ir šachma
tų- vad. Brežinskas.

Iki šiol aktyviai veikė tik krep. 
šinikai. Jau baigia Įsijungti i dar
bą ir visos kitos sekcijos. Stalo- 
tenisininkai pasirūpino stalą ir'kt. 
žaidimui priemones;

Gruodžio 8 d. numatoma rudens 
sezono atidarymas; ta proga Įvyks 
draugiškos krepšinio ir stalo-tenL 
so rungtynės prieš kolonijoje gy
venančius latvių sportininkui.

57. Radžius Aleksandras, gyv. Kemp
ten lietuvių Komitetas, ieško 
brolio Vytauto iš Kauno, Krėc- 
merio Vvtauto iš Jonavos, Dau
kanto Adolfo iš Mažeikių.

58. Laukaitis Andrius iš Kauno, 
gyv. Kempten, Fūrstenstr. 19, 
prašo atsiliepti gimines ir pažįs
tamus.

59. Mareinčikas Vytautas iš Skau
dvilės, gyv. Kempten lietuvių 
Komitetas, ieško Gurcino Bag
dono, Rakausko Algirdo ir Zen
kevičiaus Vytauto visi Skau
dvilės.

60. Tamošauskienė Emilija, gyv. 
Kempten lietuvių Komitetas, 
ieško agr. Lipčio Algirdo su 
šeima iš Pašerkšnės dvaro, Ma
žeikių apskr., Ratkevičiaus Juo
zo iš Kauno, Čiaučionienės- 
Ratkevičaitės Bronės iš Vil
niaus.

61. Moras Vytautas, gyv. Kempten, 
Fūrstenstr. 19, ieško kun. An
taną Brakni, Narbutą Zigmą, Ka- 
rosienę Jadvygą.

62. Naskauskas Jeronimas, gyv. 
Kempten, Lindauerstr. 17, ieško 
brolio Benedikto tarnavusio 
Bau-batalione, Hannover.

63. Murauskas Petras, gyv. Kemp
ten, Salzstr. 17, prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus.

64. Mickūnas Juozas, gyv. Kemp
ten, Fūrstenstr. 19, ieško inž. 
Vadopalo Juozo, Antano Vado- 
palo, Eringio Kazio ir kitų 
pažįstamų.

65. Jarienė Stasė gyv. Kempten, 
Salzstr. 17, ieško Ladavičiūtės 
Ados iš Naujamesčio.

66. Dementavičienė Elena, gyv. 
Kempten, Salzstr. 17, ieško vyro 
Simono ir sūnaus Vytauto.

67. Šimoliūnienė Joana, gyv. 
Kempten lietuvių Komitetas, 
ieško sesers Muranaitės Olim
pijos gyv. Kaune, Gamziukie- 
nės-Jeraitės Bronės, Jaraitės 
Jadvygos iš Skuodo ir Puidoko 
Broniaus iš Kauno.

68. Sajauskas Antanas, gyv. Kemp
ten, Salzstr. 17, ieško Maknavi- 
čių Jono Vytauto ir Juozo, 
Aušrotienės Anelės visi iš Vil
kaviškio apskr. Pajevonio valse.

69. Macijauskienė-Petraitytė Genė, 
gyv. Kempten Salzstr. 17, ieško 
Genės Barauskaitės ir Alės Pe
traitytės.

70. Rudvalis Juozas, gyv., Kemp
ten, lietuvių Komitetas, ieško 
gailestingos sesers Marcinkienės 
Stasės iš Kauno, agr. Gri
galiūno Benjamino iš Marijam
polės.

71. Balsys Antanas iš Šakių apskr. 
gyv. Kempten Salzstr. 17, ieško 
Kareivų Antano ir Jono, Jan
kausko Stasio ir kitų-pažistamu.

72. Justinas Bernotas, gyv. Kemp
ten Salzstr. 17, ieško sūnų Vy- 
tauto-Stasio, Valentino, ir Kęs
tučio Bernotų visi iš Kauno, 
Šaltenio Juozo su šeima iš 
Utenos, Pažiūros Aniceto iš 
Kauno su šeima, Mišeikio Izi
doriaus su šeima iš Eržvilku 
valse, ir Šaltenių Kazio ir 
Broniaus su šeimomis iš Kauno.

73. Stembrus Stasys iš Telšių apskr. 
gyv. Kempten Salzstr. 17, ieško 
brolių Adomo ir Valio Stembrų, 
Abričio Mečislovo, Derkinčio 
Vinco-visi iš Telšių apskr.

74. Keraičiai Jadvyga ir Henrikas 
gyv. Kempten Salzstr. 17, ieško 
Girčįo Juozo iš Zarasų.

75. Balsienė-Bradūnaitė Uršulė, gyv. 
Kempten Salzstr. 17, ieško bro
lių Vinco ir Antano Bradūnų,' 
Alkevičiūtės Albinos, Paukšty
tės Birutės gyv. Pajevoniu 
valse, ir kitų pažįstamų.

76. Pilinka Antanas, gyv, Kempten, 
Salzstr. 17, Įieško Pilinkos Juo
zo -iš Varėnos II, w Sajausko 
Jono su šeima iš Suvalkų Kal
varijos.

Paieškojimai
77. Damijonaitis Vytautas, gyv. 

Kempten, Salzstr. 17, ieško Pli
kio Arturo su šeima*iš Kudir
kos Naumiesčio.

78. Daukšytė Salomėja, gyv. Kemp
ten, Salzstr. 17, prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus.

79. Izokaitis Vladas, gyv. Kempten, 
Salzstr. 17, ieško Izokaicių Vin
co ir Viktoro su šeimomis sir 
seserų Izokai tyčių Onos ir 
Marytės.

80. Raslavaičienė Anelė, gyv. Kemp
ten, Salzstr. 17, ieško brolių 
Liutkų: Jono iš Kauno, Sergi- 
jušo med. studento iš Kauno, 
Vinco teisių stud, iš Kauno, 
Broniaus iš Marijampolės . ir 
Vainike vičienės Elenos, gyv. 
Austrija, Voralberg, Nūziders 
217.

81. Plienys Aleksas, gyv. Kempten, 
Fūrstenstr. 19, ieško Gontos Ka
zio, Bilvino Prano, Plianio 
Kazio, visi iš Mažeikių apskr.

82. Miknevičius Aleksas, gyv. 
Kempten, Salzstr. 17, ieško 
Janulio Vytauto iš Rozalimo 
valse, ir Svirplio Petro iš Pane
vėžio valse.

83. Vaitkus Jeronimas, gyv. Kemp
ten, Salzstr. 17, ieško seserų 
Vaitkučių Onos ir Stasės iš 
Kretingos.

84. Griškevičius Juozas, gyv. Kemp
ten, Salzstr. 17, ieško motinos, 
Griškevičienės Stefanijos ir 
sesers Griškevičiūtės Aldonos 
iš Kauno.

85. Riauba Julius, gyv. Kempten, 
Salzstr. 17, ieško Bylos Prano 
iš Veliuonos ir Lušo Antano iš 
Kauno.

86. Padvaiskis Kazys, gyv. Kemp
ten, Salzstr. 17, ieško brolio Pe
tro Padvaiskio iš Zarasų apskr.

87. Čygas Balys, gyv. Kempten, 
Weesstr. 2, ieško Mečeckio su 
šeima gyv. Schles. Oppeln 
srityje.

88. Štokas Stasys, gyv. Kempten, 
Salzstr. 17, ieško brolių Jono ir

. Juozo Štokų, seserų Ksaveros 
Elenos ir Janinos Stokaičių, Sa
kalausko Antano ir Rimšaitės- 
Volotkienės Elenos.

89. Gvalda Petras, gyv. Kempten, 
Salzstr. 17, ieško brolių Augu
stino iš Panevėžio, paimto kasti 
apkasu Klaipėdos krašte 1944 m. 
10. 8d.

90. Kavaliauskas Vincas, gyv. Fūrth 
beim Nūrinberg, Schwabachstr. 
413 ieško žmonos Onos Kava
liauskienė iš Geldgaudiškio mie
stelio, Sakių apskr. Žinančius 
pranešti Viktorui Paukštaičiui 
Antsbach, lietuvių komitetas.

91. Mickevičius Vincas iš Zarasų 
apskr. gyv. Dillingen. lietuvių 
stovykla, prašo atsiliepti gi
mines ir pažįstamus.

92. Bernotas Aleksandras iš Aly
taus, gyv. Augsburg-Hochfeld, 
lietuvių stovykla, ieško sesers 
Onos Bernotaitės Pakalnienės 
iš Kauno ir Kanclerio Antano 
iš Alytaus.

93. Lazdauskas Juozas k Garlia
vos, gyv. Dillingen, lietuviu sto
vykla, ieško žmonos Lazdaus- 
kienės Marcelės su trimis vai
kais. _ -

94. Dipt inž. Šimkus Stasys, gyv. 
Memmingen, Hiegerhorst lietu
viu stovykla ieško dipl. inž. , 
Vildžiūno Broniaus ir Klovo 
Antano.

95. Mačiukevičius Bronius, gyv. 
Memmingen, Fliegerhorst lietu- 
viųi stovykla, ieško Antano ir 
Jono Staniulių, Gustainio Vy- . 
tauto iš Stovėsiu kaimo, Jankų 
valse, ir Jonikaičio Albino - iš - 
Patašinės kaimo.

96. Frejeris Adolfas, Memmingen,
, Fliegerhorst,. lietuvių stovykla, . 
ieško brolio Pilypo, gyv. Post 
Hohenbrūck, Kreis Labiau.
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Pasitarimai lordu Ramuose
c

Lapkričio 27—28 d. anglu lordų 
Rūmuose Įvyko užsienių politikos 
klausimais debatai. Pirmą dieną 
kalbėjo lord. Cranborn, opozicijos 
vadas, lord. Samuel, vienas libe
ralų partijos vadovaujančių politi
kų ir vyriausybę atstovaujantis 
lord. Addison. Debatus pradėjo 
lordas Cranborn, kuris pareiškė 
kad dabartis pripildžiusi žmoniją 
sunkiais rūpesčiais. Šitas viso pa
saulio nerimavimas turis dvi prie
žastis: atominės bombos išradimas 
ir nesveiko nepasitikėjimo atmos
fera, kuri yra, tarsi, nuodai rusų 
santykiuose su kitomis didžiosio
mis jėgomis. Lordas Cranborn pa
sakė „Anglijoj mes arba mažai 
žinome, arba visai nieko nežinome 
apie padėti Rusų sferoje, kuri yra 
tarsi geležinės uždangos atskiria. 
Demarkacijos linija tarp Vakarų 
kultūros ir Sovietų Sąjungos yra 
pasidariusi per griežta riba, skirian
ti dvi civilizacijas. Daugia negu 
ko kito mes turime norėti išsprog
dinti šitą geležinę ir dirbtinę už
dangą." Opozicijos vadas pasiūlė: 
„Sovietų Sąjunga galėtu atidaryti 
sienas ir įsileisti žurnalistus ir eks
pertus. Skiriančioji linija pamažu 
išnyktų ir, „mes išmoktume vieni 
kitus geriau pažinti. Bet dar dau
giau reikėtų, kaip galima dažniau 
kviestis Į konferencijas vadovau

Žvilgsnis Į Vilnių

jančius Sov. Sąjungos ir Vakarų 
Europos kraštų asmenis. Anglijoj 
kiekvienas, nežiūrint kokiai parti
jai jis priklausytų, turi rimtą norą 
palaikyti gerus santykius su Ru
sija". Liberalų atstovas Lordas Sa
muel taip pat apgailestavo Įtemp
tus santykius tarp Vakarų Demo
kratijų ir Sovietų Sąjungos. Įtari
mo atmosfera nesanti vienpusiška. 
Ir D. Britanijoj rusiška Balkanų po
litika esanti stebima labai įvairiais 
jausmais. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad Rusija, galbūt, nuo karo daug 
daugiau nukentėjus, negu bet kuris 
kitas kraštas. Dėl atominės bom
bos Lordas Samuel pareiškė: „Net 
jei dvi ar trys tautos bombos pas
laptį saugotų, vistiek neišvengia
mai būtų einama prie savitarpinių 
Įtarinpjimų ir savitarpės baimes. 
Yra būtina neatidėliojant išgalvoti 
kontrolės metodus, nes labai ilgai 
paslaptį išsaugoti neįmanoma.

Dominijų ministeris lord. Addison 
atsakė vyriausybės vardu. Jis pa
aiškino, kad artimu laiku atominės 
bombos produkcijos metodai bū
sią visiems žinomi. Tačiau kelias 
pasirinktas Vašingtone esąs tei
singas, neįmanoma pravesti ato
minės bombos išradimo ir atomo 
energijos panaudojimo pasaulinio 
masto kontrolės.

Prasidėjo Jungt. 
Tautu pasitarimai

Antras Jungtinių Tautų Steigia
masis Tarybos suvažiavimas pra
sidėjo. Vykdomojo komiteto pir
mininku išrinktas Brazilijos pa
siuntinys Kanadoj C. de Freitas- 
Valle. Londone manoma, kad pa
sitarimai tęsis iki pat Kalėdų. Po
sėdžius su gyvu susidomėjimu seka 
500 atstovų iš 51 tautos.

Tuo tarpu įsteigtos aštuonios 
komisijos Įvairiems atskiriems 
klausimams aiškinti. Komisijos bu
vo susirinkusios i kelis trumpus 
pasitarimus valdyboms išsirinkti 
ir vėlesniu posėdžiu eiga nusta
tyti. Ateinančią savaitę viena ko
misija numato svarstyti pastovios 
Jungt. Tautu Tarybos buveinės 
klausimą. Kai kurie komisijos na
riai mano, kad ji turėtu būti per
kelta i USA. Kiti ši Naujosios Pa
saulio Organizacijos centrą norėtų 
matyti kuriame nors iš mažųjų 
Europos kraštų, pav. Danijoj ar 
Olandijoj.

Lapkričio 27 d. Jung. A. V. buvo 
Įteiktas senatui svarstyti įstatymo 
projektas dėl USA prisidėjimo prie 
Jungtinių Tautų Organizacijos.

Dėl Veto teisės
Kaip Reuteris iš Londono pra

neša, žinomas Maskvos radijo ko
mentatorius lapkričio 27 d. reika
lavo, kad Jungtiniu. Tautu Organi
zacija kuo greičiausia pradėtu 
darbą. Jis pareiškė: „Paskutinėmis 
dienomis tam tikrose sluoksniuose 
stengtasi peržiūrėti Jungtinių Tau
tų įstatus, pabrėžiant rimtą dabar
tinės pasaulio padėties pasikeiti
mą. Šitos revizijos planu kūrėjai 
siūlo atidėti Įvedimą veto teisės, 
kuri yra viena pačiu pagrindinių 
istatų principų. Kritiškų atveju ši
toks pasiūlymas galėtų tiktai pri
vesti prie pasaulio saugumo orga
nizacijos susvyravimo. Dėl bendros 
ir pastovios taikos turi būti reika
laujama, kad San Francisko nuta
rimai būtų kaip galima greičiau 
vykdomi.“

Jermasero kalboj daroma aliu
zija i buvusio Britu Užs. Ministerio 
Anthony Eden išvedžiojimus, kuris 
lapkričio 22 d. Britų Žemuosiuose 
Rūmuose pareiėkė, jog jis laikas 
reikalinga peržiūrėti Jungt. Tautų 
įstatus, ypač kiek jie liečia Veto 
teise. Edenas Veto teise pavadino 
„anachronizmu moderniam pasau
ly".

Kokio atlyginimo is Vokietijos 
reikalaujama

Paryžiuje susirinkusi reparacijų 
konferencija svarsto aštuoniolikos 
šalių Vokietijai keliamus repara
cijų reikalavimus. Konferencijos 
uždavinys-nustatyti vokiečiu pa
darytas žmonėms žalas ir me
džiaginius nuostolius. Atlyginimo 
bus reikalaujama ne tik už me
džiaginius nuostolius, bet ir už 
žmonių gyvybes.

Ne visos valstybės jau yra joms 
vokiečių padarytuosius nuostolius 
apskaičiavusios, bet jie bus labai 
dideli. Anglijai vien Kanalo salose 
padaryti nuostoliai siekia 200 mi
lijonų markiu. Olandija reikalau
ja 114 miliardų markių nuostolių 
atlyginimo, Liuksenburgas 6,4 mi- 
liardu, Graikija 30 miliardų, o Ju
goslavija, kurios tik trečdali ita
lai buvo okupavę, iš jų reikalau
ja 40 miliardų markių, taigi iš Vo
kietijos pareikalaus dar daugiau. 
Amerikos atstovas dr. Lukin visus 
Vokietijos kilnojamus pramones 
įrengimus vertina 13 miliardų mar
kių, tad nuostoliams atlyginti jų 
toli gražu nepakaks.

Lenkija ir Sovietai konferencijoj 
nedalyvauja. Jų nuostoliai bus at

Scena iš baleto „Seherezada"

lyginti iš jų okupuotų Vokietijos 
zonų pramonės Įrengimų, užsieny 
esančių vokiečių turtų ir 25% Vo. 
kietijos pramonės iš vakarinių 
okupacinių zonų.

Vokietija bus okupuota 

bent dešimt metu
Naujasis J. A. V. okupacinės ka

riuomenės vadas Vokietijoje ge
nerolas Joseph T. Mc Namey spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
Vokietijos okupacija tęsis dešimt, 
o gal ir daugiau metų. Vokietijos 
apvalymas nuo nacionalizmo bū
siąs nustatyta tvarka be atodairos 
Įvykdytas.

įvairios žinios
Mirusio J. A. V. prezidento F. 

D. Roosevelto draugas A. Sachs 
vienam pasikalbėjime pareiškė, kad 
prez. Rooseveltas atominės bom
bos reikalu pradėjo daryti žygius 
jau 1939 m., kai dr. A. Sachs jam 
perdavė prof. A. Einšteino laišką, 
kuriame Einšteinas nušvietė nacių 
pastangas atomo tyrinėjimo srity. 
Ši laišką gavęs prez. Rooseveltas 
po dešimties dienų jau sušaukė 
moksliniku, kariuomenės ir laivy. 
no atstovus šiam reikalui aptarti.

J. A. V. kariuomenės atominiu 
bombų gamybos viršininkas gen. 
L. R. Groves pareiškė, kad šiuo 
metu ką nors daryti atominės ener
gijos srity tegali Anglija, Šveica
rija ir, gal būt, Švedija. Prancū
zijai reikėtų atitinkamos finansi. 
nės paramos. Ar tarp šių šalių 
atominės energijos reikalų yra 
koks ryšys, gen. Graves nepa
reiškė. Be kita ko gen. Groves 
pažymėjo, kad be J. A. V., Anglijos 
arba Šveicarijos paramos kiti kra
štai atomines bombas galėtu paga. 
minti tik po 15—20 metu. Bet ir 
su minėtų šalių pagalba jos galėtų 
pradėti gaminti tik po 5—7 metų.

Pasiremdama Potsdamo nutari
mu, aliantų kontrolės komisija pa
gamino planą vokiečių orą pajė
goms likviduoti. Aerodromų beto
ninės ir esfaltinė lėktuvų aikštės, 
pasilimo keliai, parkai, apsaugos 
įrengimai ir visi kiti Įtaisymai, 
kaip degalų tankai, dirbtuvės, 
lėktuvų dalys, signalinės ir me
teorologinės stotys bus sunaikinta 
arba perduota atitinkamos alian- 
tinės valstybės karinėms pajėgoms. 

„Associated Press’* pranešimu 
Stalinas savo atostogas Soči pratęs 
ligi ateinančių metų. Jis esąs visai 
sveikas, bet noris prieš grįždamas 
Į Maskvą, tinkamai pasilsėti.

*
Dr. K. Remerio vadovaujama 

laikinoji Austrijos vyriausybė at- 
sistadydino. Naują vyriausibę su
darys laimėjusi rinkimus „Oester- 
reichische Volkspartei."

Is Niirnbergo bylos
Nūmberge teisiamiems nacių va

dams buvo parodyta koncentraci
jos stovyklų dokumentinė filmą. 
Asmens, filmos rodymo metu ma
te teisiamuosius, sako, kad ši filmą 
kaltinamiesiems padariusi dideli 
Įspūdi ir jiems parodžiusi neva jų 
padėties rimtumą. Kad psichiatrai, 
majoras D. M. Kelly ir Įeit. Gilbert, 
galėtų, stebėti teisiamųjų reakci
jas, salė buvo apsviešta matine 
šviesa.

H. Geringas, ypatingai rodant 
Įvairius kankinimus, buvęs susi
jaudinęs, o Hessas, nors kięk 
mažiau domėjosi, nepakreipė gal
vos nuo ekrano, bet viso demon
stravimo metu nedarė jokių pasta
bų. Įtempimą ir nervingumą rodė 
Keitelis, Įjūris visą laiką žaidė 
savo mikrofono viela ir daug kartu 
nosine šluostėsi veidą. Ddnitzas 
tik tarpais žiūrėjo i ekraną, darė 
priblokšto Įspūdi, gniaužė kumštis 
ir dažnai užsidengdinėjo ranka 
akis. Šalia jo sėdėjęs Raederis 
tolydžio darėsi nervingesnis. H. 
šachtas gi filmą visai nesidomėjo, 
bet atsuko i ekraną nugara ir 
spoksojo i projekcijos aparatą. 
Stipriai sujaudintas buvo šalia jo 
sėdėjęs Funkas, o Frickas iš tikro 
ar apsimesto nustebimo sėdėjo 
nepajudėdamas. Frankas gniaužė 
kumščius, kramtė nagus ir rodė 
dideli susijaudinimą. Rozenbergas 
susinervinęs dažnai nusisukdavo 
nuo ekrano, o Ribbentropas išrodė 
Įspūdžio visai parblokštas. Šira- 
chas tarpais išrodė išsigandęs, bet 
A. Jodl savo reakciją stengėsi 
paslėpti. Seys-Inquartas žiūrėjo 
gana stoiškai. Spreeras ir Sauckelis 
aiškiai buvo sujaudinti. Prie 
ypatingai žiaurių scenų Sauckelis 
purtėsi kraipydamas galvą. Ati
džiai sekė filmą Fritzsche, kuris i 
galą ypatingai išbalo. Streicheris, 
nors visos filmos atidžiai žiūrėjo, 
jokios reakcijos neparodė. Von 
Papenas dažnai dengėsi veidą 
arba visai sukosi nuo ekrano.
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