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VARGO KELY
valstybių tarpo išnyksta. Ir vėl ji 
atbunda, vėl sulaukia sąlygų, įga
linusių sukurti savą valstybę tik 
Pirmąjį Didįjį karą lydėjusiame 
sukrėtimų laikotarpy, kada abu 
kolosai raitėsi kankinami konvul

Jau daug tūkstančių metų lie
tuvių tauta gyvena savo dabarti
nėse sodybose Baltijos pakrantėje. 
Maža tauta ant didelio vieškelio, 
jungiančio Vakarus su Rytais. 
Atseit, geopolitiškai labai nedė-

Gen. Laffon ir gen. Schmittlein Baden-Badene istorinės- kultūrinės 
parodos atidarymo metu

kingoje vietoje. Nykštukas tarp 
milžinų. Iš vienos pusės ji spau
džiama veržlaus germaniškojo pa
saulio, iš antros — taip pat neat- 
siliekančio rytų slavų masyvo. Is
torija mums rodo, kad pasaulio 
tautų piautynėse mažytė lietuvių 
tauta galėjo savo galias išplėtoti 
tik tada, kai šitie du kolosai neu- 
tralizavosi arba kaip lemiantieji 
veiksniai buvo visiškai išjungti. 
Kai tik jie savo siekimus suderi
na, Lietuvai tenka nukentėti.

Taip senoji Lietuvos valstybė 
išaugo tada, kai Rytų pasaulis bu
vo parblokštas didžiojo totorių 
smūgio, o germaniškojo pasaulio 
spaudimą sugebėjo atlaikyti pasi
remdama ir Rytų resursais. Išau
gusi į stambią politinę pajėgą, 
Lietuvos valstybė porą amžių pati 
galėjo būti lemiamu veiksniu, bet 
nuo XVII a. vėl pasidaro priklau
soma nuo anų kaimynų, ją ir jos 
sąjungininkę Lenkiją žymiai pra
augusią ir politiškai, ir militariš- 
kai. Kol tos galios viena antrą 
neutralizuoja, Lietuvos valstybė 
laikosi, bet kai tik jos susitaria, 
savo tikslus suderina, Lietuva 
XVIII a. pabaigoje iš pasaulio

siškų skausmų. Netrukus jie abu 
atsigavo, bet, neutralizacijos dės
niui veikiant, 22 metus mes galė
jome džiaugtis laisve, patys būti 
savo likimo vairininkais ir plėto
ti visas tautos kūrybines galias. 
Deja, vos 22 metus. O po to ir vėl 
pasikartojo XVIII a. pabaigos si
tuacija ...

Istorinę jėgų santykio logiką 
mes suprantame, taiiau visa tai 
mums dar nėra jokia paguoda. 
Mums tai tik įrodo, kad pasauly 
amžiais brutali jėga tebuvo le- 

I miamas veiksnys, kad jai niekad 
j negalėjo prilygti nei tautinės in
dividualybės, nei žmogaus vertė, 
nors apie ją jau seniai dažnai kal
bama ir gražių žodžių pasakoma.

Ramiame kūrybiniame darbe lie
tuvių tauta, rodos, negalėjo laukti 
jokių kliūčių. Suprasdama savo 
galias, apie kokias nors grobuo
niškas kombinacijas ji negalėjo 
nė pagalvoti. Jai rūpėjo tik savo 
krašto kultūrinio ir ekonominio 
lygio pakėlimas. Net skaudžios 
politinės skriaudos, kaip Vilniaus 
išplėšimas, skaudama širdimi bu
vo pakeliamos ir kantriai laukia
ma teisės ir teisybės laimėjimo. 

Tačiau lietuvių tautai vėl teko 
patirti pasaulio 'žiaurumą. Būdama 
niekuo nedėta, trokšdama tik ra
maus gyvenimo, nesišliedama nė 
prie vienos galybės, bręstančio 
konflikto akivaizdoje savo neutra
lumą deklaravusi net specialiu 
įstatymu, ji vis dėlto buvo 
sutrypta, kraštas sunaikintas, tau
ta išblaškyta. •

Baisiojo pasaulio sukrėtimo ban
gos dar nenurimo. Kenčiam ne 
mes vieni, kenčia ir kitos tautos. 
Suprantam mes jas, spupranta jos 
mus. Vargai ir nelaimės suartina 
ne tik individus, bet ir tautas. 
Kitų šauksmai bei nelaimės mūsų, 
žinoma, nedžiugina, bet mus sti
prina, teikia didesnių vilčių. Lie
tuvių tauta amžiais tikėjo gero 
pergale, ji tam savo tikėjimui ir 
dabar tebėra ištikima ...

Mūsų tauta rami, bet pastovi ir 
kieta, nepalenkiama. Tai gražiau
siai rodo jos laikysena kritiškai
siais istoriniais momentais. Prisi
minkim tik kad ir spaudos drau
dimo ir kitokios ano meto prie
spaudos laikus. Lietuvis tada ne
maištavo, revoliucijos nekėlė, bet, 
tvirtai pasakęs sau ,,ne", dirbo 
savąjį darbą. Nei su žandaru, nei 
su valdininku jis nesiginčijo. Net 
brukamą graždankinę knygą jis 
nešėsi namo, bet ten ją sudegino, 
savo vaikams uždrausdamas ją 
net paliesti, o pats ėjo į anapus 
sienos parsinešti lietuviškos mal
daknygės ir lietuviško laikraščio. 
Jam draudė pasistatyti palangėje 
kryžių. Jis ir čia nesiginčijo, bet

jį pasistatė atokiau nuo trobų 
nakčia ir žandaro tardomas ne
mirkčiodamas gynėsi apie jo at
siradimą nieko nežinąs, o širdyje 
džiaugėsi, kad gerąjį Rūpintojėli 
vis tiek iš savo kiemo ar net sa
vame lauke galės matyti, ir Jo 
palaima guodėsi.

Ar ne taip pat buvo šių pasta
rųjų okupacijų metu? Kas tik ne
buvo tada draudžiama ir ko 

j neįsakinėjama? Bet kiek lietuvis 
į tai kreipė dėmesio?... Jis ži
nojo kas esąs, kas jam pritinka, 
kas nevalia, ir ėjo savuoju keliu. 
Lietuvio laikysenos Credo virto 
prieš šimtą metų poeto vyskupo 
Baranausko karštai tartieji žo
džiai: „Kad tu... nesulauktum. 
Bus ne kaip tu nori. Bus kaip Die
vas duos..."

V. Račkausko nuotr.
Augsburgo-Hochfeldo vaikų darželio auklėtiniai su Welfare Officer Mrs. 
mendantu M. Voukovitch ir darželio vedėjomis

UNRRAos gen. direktoriaus pavaduotojas Mr. Myer Cohen pasirašo
1 į Churchillio vardo stovyklos svečių knygą. Greta jo UNRRA Team 80 
direktorius Mr. Mitlehner ir Hannoverio regiono UNRRA direktorius 

brigadierius Mac Leod. P. Vaitkūno nuotr.

Ir šiandien tremtinio dienose 
lietuvis dar tebėra tvirtas, nepa
lūžęs ir einąs savo keliu, nepaisy
damas nei bauginimų, nei vilio
nių. Jis tebeturi savo tėvų nepa
laužiamą dvasią, tiki savojo Rū
pintojėlio globa ir dirba sub spe- 
cia patriae. Šalti realistai dažnai 
kelia dėl to susirūpinimo balsą. 
Esą, nepasiruošę eventualioms 
ateities galimybėms, palūšim. Bet 
kas lietuviui atims jo lietuvškąjį 
bruožą? Ką jis veiks kita, jei jis 
gyvas tik savo tėviškės alsavimu?

Tikėkim, kad jo intuicija neap
vils, kad savo kietu sprandu iš
vilks tremtinio dalią' iki pat gim
tinės slenksčio ir kad septintųjų 
liūdnų metinių brėkštantį rytą jį 
budins varpų gaudesys, atskriejęs 
per siūbuojančius tėviškės laukus.
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V. Ak.

Schongau parodos 
prosvaistes ir seseliai

Visą mėnesį Schongau vykusi 
Baltijos tautų paroda jau uždary
ta. Nors ir, palyginti, sunkiai pa
siekiama, nors aiškiai per menkai 
išgarsinta, ji vis dėlto susilaukė 
apie 10.000 svečių. Daug lankėsi 
lietuvių (galėjo jų būti žymiai 
daugiau), nemaža latvių, ypač 
estų; vieni daugiau, kiti mažiau 
domėjosi paroda ir amerikiečių 
kariai bei UNRRA-os pareigūnai.

Ar vertėjo pamatyti ir smul
kiau susipažinti su parodos ekspo
natais? Neabejotinai. Paroda, nors 
organizuota menkai pažįstamoje 
vietoje, tačiau savo patalpomis, 
jų erdvumu, įdėtu darbu ir iš 
viso eksponatų gausumu bei jų at
likimu padarė visai gerą įspūdį. 
Tai ne kokia nors užkampio am- 
biciniais sumetimais suruošta lo-

i tautinės reprezentacijos proga. Pa
galiau šiaip taip susimedžiota keli 
dailininkai, žmonės, supratę rei
kalo svarbą. Kelias dienas, naktis 
paprakaitavę, jie pagaliau suklija
vo tai, kas iš viso įmanoma buvo 
suklijuoti per kelias savaites. Grei
tomis atliktas darbas negali būti 
visai vykęs, dažniausiai silpnas, ir 
tai bus pastebėję ne vienas lanky
tojų, nors retas jų bus žinojęs apie 
gerus rengėjų norus ir blogą mū
sų pareigūnų abuojumą.

Tvirtinti, kad lietuviai Schon
gau parodoje yra visai menkai pa
sirodę būtų netikslu. Priešingai, 
kai kuriuose parodos skyriuose 
lietuviai yra pasirodę net tinka
miau už estus ir latvius. Pav. tau
todailės skyrius vykusiai, estetiš
kai sutvarkytas, ir traukė ne vie-

kalinė parodėlė (taip daugelis, 
bent pradžioje, yra galvojęs), bet 
trijų tautų kultūrinių, ekonominių 
ir kitų pasiekimų reprezentavi- 
mas, nebūtų padaręs gėdos, nors 
Europos didmiesty pasireiškęs. Pa
galiau, faktas, kad šita paroda nu
matoma perkelti į Paryžių. Daug 
kas be reikalo prisibijojo kelionės 
vargo vykti į Schongau. Mūsų gy
venime tai pirmas kartas, kada 
labiau ar mažiau vykusiai visų 
trijų kaimyninių tautų atstovai pa
sirūpino parodyti viešumai, ypač 

’stetimšaliams, savų tautų laisvės 
dienose įsigytą veidą. Malonu bu
vo vaikščioti po erdvias, šviesias 
parodos patalpas (pro stiklus ži
ba snieguotos Alpių viršūnės), ste
bėti skpningai, vietomis pavyzdin
gu eksponatų sutvarkymą, tačiau, 
deia ne visur buvo malonu ly
ginti savąjį ir svetimąjį pasiro
dymą. *

Ar jis buvo vykęs? Tai nepa- 
sakytina. Kas krito į akis — vie
tomis ryškus skubos darbas; kiek 
paaiškėjo, nors parodą rengti būta 
mėnesis laiko, tačiau lietuvių kai- 
kurių skyrių, pav. istorinio įren- 
crimui turėta vos kelios dienos. 
Kas čia kaltas? Gal per vėlai ren
gėjų painformuota? Ne, ne. Kaip 
pabirta, mūsų kai kurios istituci- 
jos su savo pareigūnais, patyru
sios apie parodą, visą reikalą aiš
kiai subagatelizavo. Girdi, para
pinis biznis ... Kreiptasi statisti
kos reikalais į mūsų šios srities 
žinovus, ir šie savo pažadų nete
sėjo, nesirūpinę parodos ekspona
tu paruošimo talka. Daug į ką 
kreiptasi ir visur buvę sutikta abe- 
jinai žvilgsniai. Ką gi, ar verta 
dirbti dėl užkampio parodėlės? Ir 
kai tie pareigūnai nuvyko apžiū
rėti parodos patalpų, kai stebėjosi 
iu tinkamumu, didumu (negėda ir 
Paryžiuj būtų joms stovėti), jei 
kiek susigriebė . . . jau buvo 
vi«ai maža laiko iki numatyto pa
rodos atidarymo. Ir kai iau kelios 
savaitės Schongau lietuvių pirmi
ninkas dr. Virkutis susirūpinęs 
s’ebėjo, kaip estai su latviais (tai 
buvo jų iniciatyva) per naktis ir 
d'enas rengė diagramas, piešė 
visai nepalankius žemėlapius Lie
tuvos atžvilgiu, tuo metu pas mus 
labiau buvo rūpinamasi kalorijų 
kiekiu, kaip retai pasitaikančia

Lehrtės lietuvaitės laukia atvysiant aukštųjų svečių

no lankytojo akį. Turtingas ekspo
natais (ypač daug jų prisiuntė V. 
Jonuškaitė) skyrius, puiki tautinė 
reprezentacija, nors imk ir rodyk 
visuose Europos miestuose. Pavy
kęs dailės paveikslų skyrius. Ge
riausiai iš visų tau(ų pavykęs fi
latelijos skyrius — pašto ženk
lai. Vykusiai išdėstyti, gerai pa
vaizduoja Lietuvos istoriją nuo 
1857 metų. Tai daugiausia paskiro 
asmens — kolekcionieriaus nuo
pelnas.

Didžiausias lietuviškus skyrius 
gaubiąs šešėlis — istorinis sky
rius. Jis perdėm silpnas ir aiškiai 
greitomis neapgalvotai paruoštas, 
kai estų panašiam skyriuj su ma
lonumu stebėjom puikiai atliktas, 
vaizdžiai prabylančias į lankytoją 
diagramas, skoningai įrištas kny
gas, foto notraukas ir kit., lietu
viškame skyriuje ką gi pamatome? 
Didelius Mindaugo, Vytauto ir... 
Jogailos bei Poniatovskio portre
tus, vieną kitą kryžių drožinį, 
slaptosios ir tremtyje leidžiamos 
spaudos pavyzdžius, keletą buv. 
turizmo s-gos išleistų brošiūrų, pa
garsėjusį Vytauto D. metų albu
mą ir dar šį tą. Nieko ryškaus, 
nieko, galinčio paveikslų skaičium

Dėl to „jei" nukenčia lietuvių 
vardas, nors visumoje ir lietuviš
kieji skyriai darė neblogą įspūdį. 
Estai pasirodė gerausiai, bet tai ir 
pateisinama — juk jie ir iniciato
riai ir daugiausia jų palei Schon
gau (apie 600) gyvena. Be abejo, 
kad kokia paroda būtų buvusi su
rengta pav. Hanau stovykloje, gal 
būtų geriau atrodžiusi savo lie
tuviškaisiais skyriais. Tačiau jau 
po parodos ir gausių meno festi
valio koncertų (čia pabrėžtini mū
sų menininkų gražūs pasirodymai). 
Paroda ardoma ir gal jau netru
kus keliaus į naują vietą.

Ir čia reikia poros pastabų. Ar 
nevertėtų šią parodą parodyti ir 
kitose Vokietijos vietose ligi pat 
šiaurės? Gal ir nesusiras taip pui
kių patalpų, tačiau vien kultūrinės 
ar politinės propagandos sumeti
mais vertėtų ją rodyti ne tik są
jungininkų kariams, bei užsienio 
svečiams, bet vokiečių visuome
nei, kas, berods, Schongau nebuvo 
padaryta. Jei ištikrųjų paroda nu
matyta vežti į Paryžių ar bent bus 
ji parodyta ir Vckietijos teritori
joje, pirmuoju ir antruoju atveju, 
neatlikus stambių (ypač istorinio) 
pertvarkymų ir papildymų, būtų 
tikrai milžiniška klaida.

ar brėžinių forma sukaustyti nors 
minutei praeinančio lankytojo, 
ypač svetimšalio, dėmesį; Visai 
neišnaudoti visą pasaulį dominą 
ir kraštą bei jo vardą nemažai iš
kėlę įvykiai ir faktai, pav. Dariaus- 
Girėno, Vaitkaus skridimai (pui
kus dėmesio objektas, ypač USA 
kariams) ar krepšininkų laimėji
mai Rygoje ir Kaune. Tas pats 
pasakytina apie Neumanno ir Sas
so bylą ( parodoje neryškiai ma
tome tik ,,Žiburių" foto ištrauką 
ir smulkų paaiškinimą) ar raudo
nojo teroro pavaizdavimą Lietu
voje. O juk medžiagos fotografi
niam ar plastiškam visų įvykių pa
vaizdavimui ir Vokietijoje atsi
rastų apsčiai. Parodoje daug . dė
mesio skirta plastiškajam, diagramų 
pavidale, Baltijos tautų laimėjimų, 
palyginus su kitais Europos kraš
tais, pavaizdavimui. Gerai atliktos, 
kartais net pasigėrėtinos diagra
mos. Tačiau mums nepasigėrėtinas 
jų turinys. Estai-diagramų autoriai, 
žinias, sako, sėmęsi iš kažin kokių 
enciklogedijų. Gi mūsų žmonės ne
radę reikalo nurodyti Lietuvos vie
tą Europos šeimos tarpe. Ir kas 
gi gauta? Gi visose srityse — mo
kyklų, paštų tinkle, knygų leidi
me, studentų skaičiuje ir kitur — 
visur pirmauja Estija su Latvija. 
Gi Lietuva toli stovi užpakaly. Tie
sa, ji pirmauja dviejose (iš. 14) 
diagramose. Kiaulių ir arklių pa-

I
 lygina jame santykyje su gyvento
jais. Atseit, „šauni” mūsų krašto 
propaganda, kurios būtų buvę ga
lima išvengti, jei...

Vlada Proščiunaitė

VĖJAI IŠ RYTU
Lekia vėjai iš. Rytų bekraščių plotų 
Nuo Kaukazo lig Normandijos krantų. 
Nuo Altajaus lekia vėjai iš Rytų, 
Nepailsę Baltijoj žalsvoj, 
Nesustoję susimąsčiusiam Atlante, 
Vandenų Viduržemio pakrantėm 
Lekia vėjai, sūkuriuoja virš Atėnų, 
Viršum Alpių vainikuotų, išdidžių — 
Pranašingai šiurpūs vėjai iš Rytų. 
Ir sustoja Vakarai ir žvelgia baugūs: 
Debesiuos keisti ženklai išauga, 
Nei Viduržemio kaitrioji saulė jų netirpdo, 
Nei tie švelnūs nuo Atlanto jūrų vėjai 
Neišsklaido, neišlieja,----------
Pro rūkus, rūkus, kaip švinas, Albiono ,
Debesų ženklai į jo atplaukia krantą, 
Ir švelnus, švelnus dvelkimas nuo Atlanto 
Neišsklaido jų, netirpdo, neišlieja, 
Tik Rytų galingiems vėjams 
Tepaklusta kruvini dangaus ženklai. _-----------
Ir nustembė sustoja Vakarai.

Eladoj vynuogės nunoko nesultingos, 
Ir tokios tingios
Krantus Viduržemio skalauja bangos, 
Per išminčių senųjų šalį rangos 
Išalkę ir pikti šliužai.
Ir kruvina banga krantus Viduržemio, skalauja, 
Ir prie grįtelių ir prie rūmų kraujas-----------
Tai kas, kad vynuogės nunoko nesultingos, 
Eladoj niekas, niekas vyno neragauja . . .’ 
Lekia vėjai iš Rytų bekraščių plotų, 
Nuo Kaukazo lig Normandijos krantų 
Ir senajam, išdidžiam Paryžiui šoka 
Pranašingą savo šokį iš Rytų.
Kai namo iš apkasų sugrįžta vyrai 
Luoši, su ramentais, neregiai, 
Virpa žvakė — Kūčių žvakė taip skurdžiai, 
Ir pro langus gūdžiai, gūdžiai švilpia vėjai, 
Ir krosnelė taip seniai nebekūrenta — 
Paskutinį centą 
Kūčių stalui jinai sumetė skurdžiam, 
Bet viltingai šnabžda neregiui luošam, 
Kad jau vėjai iš Rytų bekraščių skrenda 
Nuo Kaukazo lig Paryžiaus išdidaus. 
Ir pavasarį Mon-martras paragaus 
Jau gyvenimo ir šilto ir sotaus 
Sklidinos džiaugsmų taurės. 
Kaip turtuoliai ten kadais 
Champs Elysėe.
Lekia vėjai iš Rytų bekraščių plotų * 
Nuo Kaukazo lig Normandijos krantų 
Ir senajam, išdidžiam Paryžiui šoka 
Pranašingą savo šokį iš Rytų . . .
Grūdą meta nedrąsi ranka artojo
Ten — prie Baltijos ramių, taikių krantų — 
Bet pro žalią šilką vasarojaus 
Veidu jo šešėliai niūrūs klojas:
. . . Rytas . . . Ak, tas ūžiantis motoras. 
Tos mongolo akys iš Rytų ... <
Kaip netryško tad ugnis iš žemės gelmių. 
Neprabilo debesys žaibu,
Kai gelsvam, šiurkščiam delne mongolo 
Sidabriniai pluoštai draikės motinos plaukų 
Vėjuj — vėjuj iš Rytų . . .

Monumentai Vakarų didieji skyla, 
Ir iš antkapių sunkaus granito kyla 
Milžinų pavidalas rūstus:
Ramus Sokratas į Eladą žvelgia,
Viršum Paryžiaus Bonaparte liūdnas rymo, '
Ir Vilniaus katedros skliautai štai prasiskleidžia,
Ir Vytauto karūnoj žaidžia
Tos pačios senos Vilniaus žvaigždės. 
Kaip kadais . . .
Ir Vakarams prabyla rūstūs milžinai:

— O, Vakarų Žibinte didis.
Jau paskutinį kart Likimo Knygos 
Gyvenimą ar mirtį rinktis leido!
Rytų tamsa prieš jūsų šviesą rengia žygį. 
Rytų tamsa kovon šėtoną lydi, 
O, Vakarų Žibinte didis.
Jau paskutinį, paskutinį kart Likimo Knygos 
Gyvenimą ar mirtį rinktis leido! ...

Vis dar lekia vėjai iš Rytų bekraščių plotų, 
Nuo Kaukazo lig Normandijos krantų, — 
Debesiuos ženklai ugniniai susiklosto,
O padangė Vakaruos vis juosta, juosta-----------
Iš ženklų ugninių kraujas štai ištrykšta,
Kur nutykšta,
Švyti gaisras — tarp griuvėsių ir liepsnų
Savo šokį šoka vėjai iš Rytų . . .
O padangė Vakaruos vis juosta, juosta.
Iš ženklų ugninių debesiuos
Piautuvas ir kūjis susiklosto ... -
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J. Surgaila

TURKIJOS KLAUSIMAS
Viso praėjusio karo metu, o iš 

dalies ir dabar Turkija yra tam 
tikra mįslė. Apie Turkijos misiją, 
sprendžiant pasaulio ateitį, nuolat 
ir nuolat iškildavo ir tebekyla 
įvairių-įvairiausių kalbų. Beveik 
visuomet apskaičiuojant pasaulio 
jėgas kaip paskutinysis argumen
tas nusveriančiam svarsčiui bu
vo priskiriamas Turkijai. Tam 
tikra prasme ji iš tikrųjų vedė 
vadinimają balansavimo politiką. 
Karo metu Turkija palaikė gerus 
santykius su Vokietija (kai kas 
net skaičiuodavo, kad štai tada ir 
tada ji jau išstosianti kovon jos 
pusėje). Lygiai taip pat ji buvo 
drauginga anglosaksams, kurių įta
koje galų gale paskelbė karą Vo
kietijai. Ir nors praktiškai ji ko
vose nedalyvavo, tačiau, kaip buvo 
jos politikų skelbiama, iš jos tai 
ir nebuvo reikalauta. Jai buvę pa
vesti kiti uždaviniai. Šiandien tie 

Hanau lietuvių ansamblis „Dainava" su svečiais po krikšto iškilmių

kiti uždaviniai vis labiau ir labiau 
ryškėja: joje ir iš jos turi prasi
dėti Rytų demokratizacija. Šitą 
procesą mes dabar ir matome 
vykstant. Tiesa, parlamentarinė sis
tema ten buvo ir iki šiol, tačiau 
praktiškai buvo vienos partijos 
(nacionalinių respublikonų) valdy
mas. Dabar gi, liepos 21 d., pa
skelbti slapti ir visuotiniai, rinkimai.- 
Ši žinia pasaulyje sutikta labai 
palankiai, nes Turkija tebėra pa
sauliniu domėjimosi objektu.

Taip vadinamas „Turkijos klausi
mas" laikas nuo laiko iškyla pa
saulio diplomatijon ir spaudon. Juo 
ypač suinteresuota Tarybų Sąjun. 
ga. Tačiau jis nėra nei labai pai
nus, nei originalus, ir, išrodo, nėra 
nei vien- turkų laikymosi karo me
tu išdava, nei vien teritorialiniai, 
ekonominiai ar politiniai reikala
vimai. Čia reikia įžvelgti ir istori
nių priežasčių, einančių nuo pirmų
jų Cingiskano invazijų. Rusija ir 
Turkija amžiais ginčijosi dėl pirma
vimo Juodojoje jūroje ir Arabų 
pasauly! Statistika rodo, kad karo 
padėtis tarp jų būdavo kas ketvirti 
metai. Pirmasis pasaulinis karas 
tuos ginčijamus klausimus Mask
vai padėjo išryškinti, nes otomanų 
imperija jau buvo žlugusi ir turkų 
imperializmas jau nebuvo pavojin
gas. Klausimą išspręsti, kaip siekė 
Kremliaus diplomatija, sukliudė 
kemalistų revoliucija: jauna ir kuk
li Turkija ir toliau pasiliko saugo
toja svarbiojo sąsiaurio. Leninas 
su giliu pramatymu rėmė respubli
koniškąją Turkiją. Jis sutiko, kad 
jai būtų paliktas sąsiauris, nes Tur
kija tada buvo per silpna, kad ga
lėtų neatsižvelgti į didžiojo savo 
kaimyno reikalus. Tai sudarė pa
grindą to meto šių dviejų kraštų 
draugystei. Ankara buvo pirmoji, 
kuri pripažino Maskvos revoliu
cinį režimą, sudarė prekybinę su

tartį, pasiuntė pirmąjį ministerį 
sovietinėn sostinėm Savo diplo
matinėj veikloj ji atsižvelgdavo į 
Maskvos pažiūras.

Prasidėjus karui, Turkija buvo 
beatsigrįžtanti prieš demokratijas; 
ji pasijuto bejėgė, kai jos sovie
tiškasis draugas sudarė draugingu
mo paktą su Berlynu. Kai po metų 
Vokietija užpuolė Rusiją, turkai 
liko neutralūs. Šiam jų gestui, jei 
lyginsime su tuo laikų, viešpata
vusia dvasia, tenka priskirti dide
lės reikšmės. Ir vėliau, nežiūrint 
pakartotinių spaudimų, Turkija at
sisakė intervenuoti konflikte. Pa
galiau pasibaigus karui Turkija 
tampa Rusijos apsupta, ir tai be
veik iš visų pusių. Išimtina aliarmo 
padėtis Turkijoj buvo ypač tada, 
kai rusų daliniai žygiavo per Azer- 
beidžaną į turkų pasienį. Per vieną 
milijoną vyrų ji ir dabar laiko po 
ginklu (viso ji gali sumobilizuoti 

apie 2 mil. Gyv. Turkija 1940 m. 
turėjo apie 18 mil.). Pasienyje 
esanti įvesta draudžiamoji karinė 
zona, kuroje trečioji turkų armija 
yra pasirengusi gynimuisi. Visu ry
tiniu pasieniu esanti įrengta forti
fikacijų sistema. Visa tai yra tose 
Srityse, kurios sudaro „didžiąją" 
armėnų ir kurdų problemą.

Sovietų reikalavimai yra dvigu
bi: Dardanelų sąsiauris ir rytinės 
provincijos. Sovietai kare tapę 
viena iš 3 didžiųjų galybių turi 
pirmaeilių reikalų Viduržemio jūro

V. Račkauko nuotr.Augsburgo lietuvių gimnazijos abiturientai

je, jie siekia prietilčio Afrikoj, 
tam reikalui jiems būtinai reika
lingas laisvas praėjimas pro są
siaurį. Maskva siekia jį kontroliuo
ti ne vien ekonomiškai, bet ir mi- 
litariškai. Šiuos savo reikalavimus 
ji paremia tuo, kad Turkija karo 
metu vokiečių laivams leido pa
sinaudoti sąsiauriu pergabenimui 
kariuomenės ir karo medžiagų, tuo 
tarpu Vakarų sąjungininkams ne
leido gabenai paramos sovietams.

Turkai žiuos kaltinimus atmeta 
pasiremdami Montreux sutartimi ir 
ta situacija, kuri buvo susidariusi- 
vokiečiams užėmus Egėjaus jūros 
salas. Suprantama, šie pasiteisini
mai būtų bereikšmiai, jei anglo
saksai neturėtų intereso turkus da
bar paremti. Neatrodo, kad Lon
donas būtų linkęs atsisakyti nuo 
šios savo politinės bazės. Ankara 
nors ir sutinka su Montreux su
tarties revizija, tačiau tik su są
lyga, kad nebūtų pažeistas jos su
verenumas.

Tačiau krizė, išrodo, platesnė: 
atsisakydama atnaujinti draugin
gumo santykius su Ankara, Mask
va davė suprasti, kad Turkijos po
litinis vaidmuo, koks jis buvo iki 
šiol, jai yra pasibaigęs. Sovietai 
pageidautų, kad turkai įeitų jų 
strateginėn sistemon: Bulgarija — 
Turkija — Azerbeidžanas. Dėl to 
rusai iškėlė ir teritorialinių reika
lavimų. Gruzijos istorijos profeso
riai S. Dianašia ir N. Berdzenišvili 
„spontaniškame" pareiškime sovie
tų spaudoje pareikalavo atitaisyti 
šimtmečių neteisybę ir grąžinti sul
tonų aneksuotas provincijas. Kal
bamoji teritorija eina išilgai Juodo
sios jūros nuo Batumo iki už Tra- 
pezundo ir turi 24.000 kv. km. Ją 
sudaro 19 Turkijos provincijų su 
Ararato kalnu, Artvino, Karšo, Ar- 
dahano, Optu, Tortumo, Bayburto, 
Gurmusane, Giresun, Ispur miestais 
ir dideliu Trapezundo uostu. Šios 
provincijos 1877 m. Berlyno sutar
timi buvo perleistos carui. Didžio
jo karo metu Turkijos kariuomenė 
jas atsiėmė ir Karšo sutartis tarp 
Ataturko ir Lenino šias sritis pri
pažino Turkijai. Tik dėl „sovietų 
vado draugiškumo ir pasitikėjimo".

Maskva ir šiuos savo reikalavi
mus paremia faktu, kad Turkija 
bendradarbiavusi su naciais, kad 
buvę rengiamasi įstoti į karą Vo
kietijos pusėje (tai turėję būti pa
daryta po Stalingrado paėmimo). 
Ekonominė turkų pagalba, Vokieti
jai taip pat buvusi didelė. Krašte 
plačiai veikusi „penktoji kolona".

Turkai kalaboracionistai ir šian
dieną tebesą savo vietose, kai tuo 
tarpu tie, kurie tikėjo sąjunginin
kų pergale vis dar tebėra išskirti. 
Maskva nepripažįsta ir jos simbo
linio karo prieš Vokietiją. Dėl šių 
tad priežasčių ji ir atsimeta nuo 
savo neutralumo Turkijai.

Turkai atsako, kad jie su vo
kiečiais niekad realiai nebendra
darbiavo. Vieninteliai muzulmonų 
savanoriai, kurie tarnavo vokiečių 
kariuomenėj, buvo azerbaidžanie
čiai, kaip tik iš tos provincijos, kuri 

' dabar sovietų pagalba kuriasi auto- 
I nomiją.

Aukštieji svečiai pas Lehrtės Churchillio stovyklos skautus. Iš kairės 
| dešinę: brigadierius Marshall, brigadierius Mac Leod ir UNRRA 
Team 80 direktorius Mr. Mitlehner P. Vaitkūno nuotr.

Aleksis Rannit

RUDENS LIETUVAITĖ
Bronchitinė rudens diena.
Ugnis pavasariškų lūpų.
Širdis — jautri. Kokia liūdna 

e bronchitinė rudens dtena.
Atmins tų rudenį mana 
širdis, nes laimė mus užklupo. 
Bronchitinė rudens diena.
Ugnis pavasariškų lūpų.

PAVASARIO LIETUVAITE
Tavo akys man lietuvių liaudies dainą mena.
Mintys prie tavęs lengvai rimuotis gali.
Tavo vardas: Saulė — toks šviesus, tylus ir senas.
Tavo akys man lietuvių liaudies dainą mena.
Tavo norai ne šios žemės ilgesiu gyvena.
Tavo svajos — paukščiai auksiniam namely.
Tavo akys man lietuvių liaudies dainą mena.
Mintys prie tavęs lengvai rimuotis gali.

Iš knygos „Kaesurve" vertė H. R.

Alijantams turkų neutralumas 
buvo vertingas faktorius. Jis įga
lino įvykti Stalingrado ir El-Ala- 
meino pergales. Jei turkai būtų 
įstoję vokiečių pusėn, sovietai var
gu ar būtų galėję išvengti kata
strofos. Jei vėliau Turkija nedaly
vavo kovoj greta sąjungininkų, tai, 
gal būt, ir dėl to, kad pati Maskva 
tam buvo priešinga.

Ginčijamosios provincijos jokiu 
būdu nenori tapti rusiškomis, tai 
liudija ten pasireiškusios demon
stracijos.

— Šimtai tūkstančių turkų kil
mės muzulmonų laimingi gyvena 
Sąjungos globoj, — sako Maskva.

— Pabėgėliai ieško pas mus glo
bus, — atsako Ankara.

Rusija, valdydama minėtas pro
vincijas, turėtų puikius strateginius 
punktus; ji galėtų kontroliuoti An
karą; kuri automatiškai pakliūsi 
vasalinės valstybės vaidmenin, dėl 
to turkai pasiryžę verčiau kariauti, 
negu nusileisti: — Be kovos mes 
neužleisime nė pėdos savo žemės, — 
pasakė Saracoglu.

Jei didžiųjų santykiai nepagerės, 
tai „Turkų klausimas" išeis dienos 
švieson .visu savo aštrumu. Tokiu 
atveju jis taptų tartum Damoklo 
kardas ant taikos ir sudarytų pa
vojų kilti daugiau ar mažiau vie
tinio pobūdžio konfliktui, kuris be
siplėsdamas ar užtrukdamas galėtų 
iššaukti naują susikirtimą.

Todėl ir nauji Ismet Inonu vidaus 
politikos pertvarkymai, kaip pa
vyzdžiui: leidimas veikti opozici
nėms partijoms, paskelbimas lais
vų rinkimų ir kiti panašūs pakeiti
mai, iš užsienio bus aktyviai stebi
mi ir, be abejo, turės daugiau negu 
vietinės reikšmės. Šiais savo žy
giais Turkija prisidės prie tikrosios 
demokratijos įgyvendinimo pas sa
ve, o tuo pačiu bus pavyzdys ir 
aktyvi pagalba jos įgyvendinimui 
Rytuose.
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J. Švaistas

‘dėl laisves
Naujas okupantas artėjo ir ver

žėsi prie krašto širdies. „Išvaduo
tojas" naujas, o paradoksas tas 
pats — senas ir nė kiek nepakitė- 
jęs. Kiekvienas okupantas skelbėsi 
nešąs laisvę ir naujos laimės gy
venimą, o tuo tarpu steigė ir tvir
tino smurtą. Kiekvienas jų lengvai 
tuštino senąjį kalėjimo palikimą, 
kad tučtuojau prikimštų naujais 
arba ir tais pačiais kaliniais.

Kalėjimas jautriausiai ir aktyviai 
pergyvena šitą pereinamąjį mo
mentą. Kaliniai visada budrus, or
ganizuotas ir veikti pasirengęs ko
lektyvas. Visada kaliniai įelektrin
ti vienos minties, vieno sekimo 
— laisvė.

Pirmasai išsiveržė. Aidulis Juo
zas. Paskum jį ir visa šimtas dvide
šimtoji kamera. Komanduoti nei 
rikiuoti čionai nereikia. Kiekvie
nas žino savo vietą ir savo už
davinį. Solidarumas nepaprastas. 
Išsiveržusieji vaduoja ne tik save, 
bet ir to pat likimo draugus. Durų 
raktai džiugiai žvanga Aidulio 
rankoj: tuos raktus jis plėšte iš
plėšė iš vyriausiojo prižiūrėtojo. 
Kaip karys pašėlusios atakos metu, 
taip ir Aidulis kupinas ryžtumo ir 
vieno tik šauksmo — pirmyn! Jo 
veiksmai ne sąmonės valdomi, bet 
žvėriško instinkto tvarkomi. Visi 
jo judesiai be galo tikslūs ir stai
giai atliekami. Sargai, kurie nesusi
prato pasitraukti, šalinami jėga ir 
smurtu. Nors nė valandėlės tuščiai 
negaištama, tačiau ne visos kame
ros ištveria atrakinamos: daugelio 
durys su triukšmu išverčiamos.

Kaip vasaros vidudienio saulei 
veikliai įkaitinus bičių šėmą, taip 
ir čia dabar, šitame kalėjime, 
spieste spiečiasi iš visų kamerų ir 
ryžtingai tvinsta gatvės linkui. 
Nebeišlaiko net sunkieji geležiniai 
vartai. Jie plačiai pražiodomi, ir 
viena minia susilieja su kita. Šia
pus vartų, tos pat minties ir sie
kimo įelektrinti, susibūrė savieji 
—■ draugai, giminės. Jie taip pat, 
pajutę priespaudos plyšį, skubė
jo gelbėti ar bent pasitikti.

Ankstyvas giedrėjantis birželio 
rytas. Gatvėj nauji tankai burzga 
ir kita uniforma kariai. Jie ge
rai supranta, kas čia vyksta mi
nioj ir kalėjimo kieme. Niekas 
tuo tarpu nekliudo ir nevaikšto. 
Šitie kariai, laisvės džiaugsmo 
bangos gaubiami, taip pat šypsosi 
ir draugiškai sveikina išsilaisvi
nusius. Ar ilgai jie pasiliks tokie 
besišypsą ir draugiški? — mažai 
kas dabar apie tai galvoja. Kurie 
ir pagalvoja, vis tiek atlaidūs, nes 
karys — politikos įrankis. Dažnai 
jis eina ir daro ne taip, kaip nori 
ir mano.

Netrukus Aidulis pamato minioj 
savo motiną. Abu staigiai prišoka 
ir susineria kietam šiltam glėby. 
Nė vieno žodžio — žodžiai dabar 
menki ir netgi netinkami. Du sti
priai susispaudę kūnai ir viena 
siela — vienas džiugus, turiningas 
išgyvenimas, už kurį nieko, nič
nieko nebūtų gaila.

Kai atsileidžia pavargusios ran
kos ir vienas antrą pamato prieš 
save, Aidulis pajunta, kad jo vei
dai drėgnai aušta, o motinos akys 
meiliai šypsosi ir plūduriuoja 
krikštolo šaltiniuose. Jis vaikiškai 
vėplena: „Matai, mama, aš laisvas, 
visai laisvas! Tu netikėjai, o aš 
tau visada sakiau, kad būsiu 
laisvas!"

Motina skausmingai pakraipo 
galvą ir nedaug teapsidžiaugia: 
„Ar ilgam? Juk koks tavo būdas, 
neduok, Dieve ... Tik kančia man 
su tavim, per visą gyvenimą ..." 
Veikiai ji grįžta į kasdienybę ir 
susirūpina: „Juk tu alkanas?" 
Skubėkim namo!"

Aidulis išsitempia alkūnėmis, 
paskum iškelia plačiai ištiestas

rankas ir pasigardžiuodamas trau
kia orą: „Suspėsim, Ai,
kaip gera taip laisvai kvėpuoti, 
visa platuma žiūrėti į saulę, į 
žydrą dangų ir jausti, kad gali, 
kur tik nori, eiti ir, kas patinka, 
daryti. Tu, tur būt, nesupranti, ma
ma, kad visa visa man dabar taip 
nauja, taip miela ... Rodos, ir aš 
pats visai visai kitas."

Pasuko namų linkui. Aidulis 
eina ir nuolat išgąstingai atsigrįž
ta. Motina susirūpina: „Kas tau, 
vaikeli?"

Petras Kiaulėnas Poeto J. A. portretas

Jis piktai sukrunkščia: ,,Hm ... 
Nervus, prakeiktieji, pakando. Vis 
rodos, kad užpakaly kažkas seka 
ir vėl suimti nori. Bet tai niekis 
praeis!"

Motina atidžiai pasižiūri: „Išties 
tu labai suvargęs!"

„Oi, ne, mama! Aš galiu dabar 
bėgti, greit ir toli nubėgti. Daug 
daug jaučiu savyje jėgų ir pasiu
tiško veržlumo. Labai norėčiau da
bar bėgti, tik gaila, kad tu man 
nepritarsi."

Motina su pasigailėjimu linkčio
ja galvą: „Ai, vaikeli... Kažin, ar 
tu man pritartum? Juk pasiklau
syk, kaip tu sunkiai kvėpuoji, ne
lyginant džiovininkas prieš mirtį, 
o tavo kojos, kaip pradedančio 
vaikščioti, linkčioja ir klumpa."

Aidulis nepasiduoda: „Neišmankš
tintos. Todėl aš ir noriu bėgti, kad 
jos sustiprėtų. Bėgant nelinkčiotų."

Motina sunkiai atsidūsta: „Be
veik devyni mėnesiai, kai uždarė... 
Devyni mėnesiai tokio žiauraus ka
lėjimo ... Sako, caras, žandarai la
bai biaurūs buvę, bet argi paly
ginsi jų kalėjimus ir visą baisumą 
su dabarties?"

Namuose audringai pasitiko se
suo: „Juozas?! Tu gyvas ir svei
kas? Nesušaudė • ir neišvežė? O 
mudvi su mama tiek prisisielojom, 
tiek prisikankinom.”

Sesuo glaustėti apie brolį, mo-
tina kurstė plytą: „Ko gi tu, sū
neli, norėtum? Gal...?"

Sūnus staiga nutraukė: „Geros 
karštos stiprios arbatos ir vieną 
stiklelį spirito, jei turėtumėt."

„Surasim!"
Ant stalo radosi daugiau, negu 

buvo pageidauta. Dabar ir motina 
ramiai atsisėdo ir žiūrėjo į sūnų: 
„Vaikeli, paklausyk tu manęs ir, 
nieko nelaukęs, važiuok į kaimą 
pas mano brolį Jokūbą. Ten ramu, 
visko pilna. Pailsėsi, atsigausi. Ne
pasilik dabar tam mieste ir nebe- 
sivelk daugiau į visokias painia
vas. Pats nepamatysi, kai vėl 
įkliūsi. Nepaisyk tų visų savo drau
gų ir bičiulių. Tegu jie sau daro, 

ką išmano. Bet kam gi tau? Vėl 
kentėsi, neduok, Dieve, galą dar 
gausi, o ar atsidėkos kas tau, ar 
supras, ar įvertins?"

Motinos žodžiai buvo graudūs. 
Jos balsas pradėjo virpėti, ir akys 
pasruvo ašaromis. Nedrąsiai ji tie
sė savo rankas į sūnų, bet tos 
rankos kažkodėl bejėgiškai nusi
leisdavo.

Aidulis atsistojo ir įsirėmė aki
mis langan: „Visa tai niekai, ma
ma, lyginant su laisve. Ne šitą, 
ne savo laisvę aš turiu galvoj, bet 
tą didelę didelę ir gražią viso mū
sų krašto laisvę. Be jos man vis 
tiek trošku ir sunku, nors kažin kaip 
gerai gyvenčiau, ar pas dėdę Jo
kūbą, ar saulėtam Neapoly, ar šil
tojoj Brazilijoj. Kalėjime, skaus
muose dar daugiau supratau ir 
įvertinau, kas tai yra laisvė. Ge
riausiai tatai pajunti, kai jos ne
tenki. Niekas, tikrąją Jaisvę pa
jutęs ir supratęs, neatsisakys dėl 
jos kovoti, nors kažin kaip sunku 
būtų ir kentėti reikėtų. Juk geruo
ju nė vienas paukštis neatsisako 
nuo savo lizdo, ir upė nėiskrypsta 
iš savo vagos, taip ir aš nenueisiu 
nuo savo kelio. Siekti laisvės, 
kovoti dėl jos jau yra didelis di
delis atpildas."

Nutilo Aidulis, ir abi moterys 
•tylėjo užu stalo. Pro langus gau
siai plito saulės spinduliai. Šviesu, 
jauku buvo kambaryje. Palangėse, 
gatvėj stovinėjo žmonės, kiti sku-

• A. Ziegis

Paparčio žiedo naktis
Su dobilo žiedu, su pradėjusia 

svirti rugių varpa vis dažniau ir 
dažniau lietuvis imdavo lenktis 
gyvybe alsuojančiai žemei, kluste 
įklusdavo šiandieną mums sunkiai 
besuprantamai didžiajai gamtos pa
slapčiai; jis imdavo gyventi nau
ju gyvenimu, kuris veržte prasi
verždavo ryškiausiai vien papar
čio žiedo naktį. Ir tą naktį su
liepsnodavo laužų laužais kalvos 
ir kalneliai, ežerų pakrantės ir 
krašto lygumos, išeidavo pasaulin 
veikti piktos raganos, suteikdavo 
laimės dovanas gerosios laumės; 
visa gamta ir pats žmogus gyveno 
nauju ir nekasdienišku paslapčių 
nakties gyvenimu.

Jau nuo pietų, Joninių nakties 
išvakarėse, pradėdavo reikštis įvai
rios gamtos slaptos, kurias mokė
davo palenkti tik išrinktieji ir 
žmonės palinkę daugelio metu 
našta. Lėtu ir sunkiu žingsniu, 
lazda pasiremdamas, išlinguodavo 
laukan senuką^. Nueidavo jis ru
gių laukan, paglostydavo bręstan
čią varpą, pasidžiaugdavo ateinan
čia duona, atsiklaupęs pabučiuo
davo lauko žemę ir sukalbėdavo 
juodajai žemei, gyvybės paslaptį 
valdančiai, maldą. Grįždavo namo 
per laukus, per pievas, miškelius, 
visokiausiomis žolelėmis nešinas.

Palinkusi, lyg obelis balta, 
nuskubėdavo laukais raganaujanti 
ir žolinėjanti senukė, ji viena gal 
tepažinojo visas savo laukų ir 
miškų žoleles ir suprato, kokios 
jose slaptingosios jėgos glūdi, 

bėjo ir garsiai šnekėjosi. Visur 
iškilmingai plevėsavo tautinės vė
liavos. Jų spalvos šiltai, maloniai 
glostė širdis. Ta pati šilima patvi
no ir Aidulio sieloj. Jis nebeišken
tė ir vėl prašneko:

„O ar žinot jūs, ką reiškia mū
sų vėliavos spalvos? Jos ne bet 
sau, ne atsitiktinai parinktos. Žiū
rėkit, gerai įsidėmėkit: apačioj — 
tirštai raudona, vidury — žalia, o 
viršuje — geltona. Jos reiškia: 
Lietuvos žemė gausiai palaistyta 
geriausiųjų jos sūnų ir dukterų 
krauju, tos žemės dirvoje vešliai 
žaliuoja kiekvienas javas, paskiau
siai jis noksta, ir byra auksinis 
grūdas. Dabar suprantat: be krau
jo, be aukos — jokio derliaus, jo
kio laimėjimo? Tik toji auka turi 
būti prasminga, nes, be to, net ir 
kraujas neželdins daigo. Taigi, dėl 
manęs niekad nesisielokit: aš sa
vo auką visada pateisinsiu!"

Iš lėto pakilo sesuo, atsargiai, 
tyliai priėjo ji prie brolio ir karš
tai pabučiavo į veidą: „Aš tave 
suprantu, broli, ir visai pateisinu. 
Dabar man labai gerai suprantami 
ir visi didieji mūsų tautos kanki
niai, kovotojai- ir veikėjai. Dabar 
ir Maironis man visai aiškus, kai 
jis graudžiai skundėsi: 

Kempteno lietuvių choras, vedamas muz. Armono ' 
Pr. Urbučio nuotr.

kuriomis galima žmogaus negero
ves palenkti. Miškais, pievomis ir 
rugių laukais iškrikdavo visokį 
žiniuonys, vardininkai, kupoliauto- 
jai, žolininkai, raganiai ir kitais 
vardais palydėti žavėtojai — di
dieji gyvybės paslapčių žinovai. 
Paparčio žiedo pavakarė ir naktis 
buvo jų paslaptingosios jėgos nak
tis, naktis, kuria jie gyvendavo ir 
kurioje gamtą savo valiai palenk
davo. Tai buvo jų paslapčių ir 
veiklos naktis.

Bet ne visi žmonės buvo geri ir 
suprastas gamtos paslaptis žmo
nių gerui naudojo, žmogaus labui 
lenkė. Buvo ir tokių, kurie, saulei 
patalan nuėjus, gamtos jėgas tik 
savo naudai lenkė, žmonių kerštui 

■ naudojo. Ir tą naktį turėjo daug 
darbo visokios piktos raganos, 
jaunų žmonių sveikatą žavėdamos, 
ūkininkų karves gadindamos, visai 
žmogaus laimei ir gerųjų žiniuonių 
pastangoms kenkdamos.

Tik ir piktų žmonių palinkimai 
šią naktį nebuvo visagaliai: mer
gaitė išeidavo šokti rūtomis galvą 
nusikaišius, jaunuolis — šermukš
nio vytį apie save apsukęs, o 
ūkininkas užremdavo savo tvarto 
duris iš lauko parvilktomis ir at
verstomis akėčiomis sii ąžuoliniais 
kuolais, šermukšnio šaka ar šventa 
žvake užkištomis. Ir savo karvių 
neišleisdavo Joninių rytą, kol visa 
rasa, piktų raganų žodžiu ar 
veiksmu sužavėta, nenukrisdavo.

Paparčio žiedo naktis nebuvo 
vien tik žiniuonių ir raganų nak-

Jei po amžių kada skaudūs 
pančiai nukris, 

Ir vaikams užtekės nusiblaivęs 
dangus, — 

Mūsų kovos ir kančios, be ryto 
naktis, 

Ar jiems besuprantamos bus?" 
Nepraėjo nė pusės metų, o Ai

dulis vėl kentėjo tame pačiame 
kalėjime, tik kitoje kameroje. 
Naujieji užkariautojai neilgai jį 
čia laikė. Porą mėnesių pakankino 
gestapas ir įbruko į užkaltus pre
kinius vagonus. Etapų etapais 
stumdė po kalėjimus, kol galuti
nai uždarė koncentracijos sto
vykloj. Bet ir čia ne viskas buvo 
baigta: suburzgė nauji tankai, kita 
kariuomenė atėjo ir jį išvadavo.

Aidulis išėjo pro spygliuotų vie
lų užtvaros vartus ir sustojo liūd- 

| nas. Ilgai jis žvalgėsi ir ne tuojau 
sugalvojo, kur nukreipti -pirmuo
sius savo žingsnius. Nematė džiū
gaujančios minios, nebepasitiko rū
pestingoji motina, nebeguodė jaut
rioji sesuo, tik naujieji kariai, tie
sa, palankiai šypsojos. Valandėlę 
jaukiau pasidarė jam, tačiau be
matant ir vėl širdgėla užgulo: toli 
toli buvo likęs kraštas, klaikaus 
nerimo ir tokių pat šiurpių dy
gliuotų užtvaru apsuptas.
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A. Dambrauskaitės balso užkulisiai
1944-tų metų pavasarį Kauno 

Operos solistė Antanina Dam
brauskaitė atšventė savo 15 metų 
operinio darbo sukaktį. Ne vienas, 
nūdien jau tremtyje atsidūręs 
kauniškis, buvęs solistės sukaktu
viniam pasirodyme, su pasigėrėji
mu dar atsimena žavingą, skaidria- 
balsę ,,Otelio” Desdemoną.

Atsukime laiko rodyklę į š. m. 
birželio 11 d. Vieta — Augsburgo 
didžioji salė (Ludwigsbau). Čia 
prasideda Dambrauskaitės dainų 
ir arijų koncertas. Prie fortepijono 
muzikas Jer. Kačinskas.

Stebimės, klausomės. Sistemingai 
paskirstytas repertuaras, išsamus 
balso panaudojimas nuo tyrutėlio 
pianissimo ligi skardaus ir įspū
dingo ff, spalvingi niuansai, bal
so koncentracija ir vienalytišku
mas, turtingas metalingumas ir 
tvirta intonacija, galop—mokėjimas 
įsijausti, laisvai perteikti. Vis tai 
veiksniai, rodą aukštą op. solistės 
A. Dambrauskaitės balso kultūrą, 
gaivų lyrinį sopraną.

Kuriuo gi būdu ir kuriais keliais 
eidama A. Dambrauskaitė galėjo 
pasiekti tokių muzikinių laimėjimų 
ir balsinio virtuoziškumo? Kur sly
pi jos balso grožybės paslaptis?... 
Nusiplaudami rankas^ nuo klystu 
kelių, leiskime pačiai minimo 
koncerto „kaltininkei" atidengti 
savo balso istorinius užkulisius.

— Mano pirmieji soliniai pasi
rodymai įvyko dar gimtinio Šiau
lių miesto gimnazijos suole, — 
pradeda A. Dambrauskaitė, supra
tusi iš kelių nevikriai suraizgytų 
korespondento pradinių sakinių šio 
pokalbio kryptį ir prasmę.

— Atsimenu, pirmąkart mokinių 
koncerte dainavau šias lietuviškas 
dainas: Ei greičiau, greičiau; Mer
gužėle brangi; Karvelėli. Balsinę do
vaną ir dainos pamėgimą esu pa- 
veldėjus iš šeimos. A. a. mamytė 
jau buvo žinoma apylinkėse gie- 
dorka, o tėvelis grodavo vargo
nais ir klarnetu. Vienintelis mano 
vyresnysis brolis, vėliau daug pa
rėmęs mano dainavimo studijas, 
taip pat turėjo neblogą baritoną. 
Baigus Šiaulių gimnaziją, buvau 
tėvelio paraginta studijuoti prak- 
tiškenį mokslą — mediciną, bet aš 
vis dėlto pasukau širdies diktuo
jamu keliu ir atsiradau Klaipėdos 
Muz. Mokykloje (ji buvo su kon
servatorijos programai). Studijuoti 
dainavimą energingai buvo para
ginęs ir tuometinis gimnazijos ka
pelionas dr. J. Končius, dabartinis 
BALFo pirmininkas.

tis, bet jaunimo ateitį lemianti 
naktis, didžioji jaunimo šventė. Ir 
šitai nakčiai vyrai išmaudydavo 
•savo žirgus, kad jie visus metus 
būtų sveiki ir eiklūs, kad visus 
metus mergelių darželius myniotų. 
Jie iškeldavo medžiuose ant 
aukštų aukštų karčių degančias ste
bules ir dervos statines, jie sukrau
davo didžiausius šakų ir senų 
ūkio padargų laužus kalnuose bei 
kalneliuose ir degindavo visą 
naktį. Jie pavogdavo ūkininkui 
seną, ratą, nukniaukdavo degutinę, 
kartais apysenę akėčią arba arklą 
sudegindavo, bet niekas jiems 
pikto žodžio nepratardavo — 
tų daiktų sudeginimas nešdavo 
kaimui ir jo žmonėms didžią laimę. 
Nukentėjusiam kaimynui tas pats 
jaunimas ir naują ratą ar kitą pa
dargą surasdavo. Jie sudegindavo 
paežerėje nutvėrę seną žvejo eldi
ją arba paprastą lovį, bet nepyko 
žvejys — visa degė žuvų ir jo 
gerovei.

Ir, šviečiant, liepsnojant aplin
kui laužams, rinkosi būriais prie 
sutarto laužo apylinkės jaunimas. 
Mergaitės, išsikaišiusios galvas 
rūtomis, nusipynusios kelis vaini
kus, nešėsi išbalintas drobes ir 
skalbė drauge su laumėmis ra

Klaipėdoje turėjau laimės patekti 
pas gerą dainavimo mokytoją Cer- 
kaskają, buv. Petrapilio Marinski 
Operos primadoną. Iš jos ir esu 
savo balsui daugiausia laimėjus, 
likdama ' jai amžinai dėkinga.

—• Kuris buvo Jūsų tuolaikinis 
repertuaras? — teiraujuosi.

— Besimokydyma Klaipėdoje, — 
tėsia dainininkė, — esu solo daina
vus su orkestru žinomąsias sopra
no arijas iš „Madame Butterfly", 
„Toskos” ir „Bohemos" operų.

— Kur toliau vedė Jūsų pašauki
mas? — kamantinėju gerb. solistę.

Antanina Dambrauskaitė

— Baigus pagrindines dainavimo 
studijas 1928/9 mokslo metais, pa
tenku į Kauno Operą. Keletą metų 
iš eilės, vasaros atostogų metu, 
vykstu dar tobulintis į Romą. Čia 
šv. Cecilijos Muz. Akademijos 
prof. E. Ghibaudo klasėje parengiu 
beveik visą savo itališkų operų re
pertuarą.

— Įdomu, kiek operų turit savo 
repertuare ir kurios partijos jums 
mieliausios?

— Praktiškai esu dainavus so
prano partiją 35 operose, gi su 
antraeilėm rolėm man žinnomas 
jepertuaras siekia ligi 45. Mėgsta
miausios mano rolės — „Otelio” — 
Desdemona, „Lohengrino" — Elza, 
„Tannhauser” — Elisabeta, „Ma
dame Butterfly” — Butterfly, ,,Bo
hemos” — Mimi, „Parduotosios 
nuotakos" — Maženka, na ir 
„Fausto" — Margarita.

— Malonėkite porą žodžių apie 
užsienines gastroles.

miame ežere ar upės srovėje. Jos 
rinkosi ežero pakraštyje, kurioje 
nors pirtyje ir klausėsi) bemazgojan- 
čių laumių dainos, jų gero lėmimo 
arba pačios lėmė savo dalį, klaus
damos, kokiam berneliui teksian
čios. O prie laužo jos kabino ža- 
lian medin vainikus, mėtė juos per 
savo galvas į laužo ugnį, šoko ne 
tik aplink, bet ir per pačią ugnį. 
Jos leido plaukti rūtų vainikėlius 
ramaus ežero bangose arba vaini
ku užtvertoje upės srovėje ir de
gančios eldijos nuošvaitose spė
liojo savo ir mylimo žmogaus 
likimą. Ir visa ta naktis su laužais 
ir vainikais turėjo didžią mintį: 
ne tik palenkti gamtos jėgas, bet 
ir nulemti savo dalį. Ir todėl tą 
naktį ne tik žydėjo papartis ir 
galėjo laumės ar raganos veikti, ir 
ne tik jos matė bei suprato gam
tos paslaptis, bet ir paprastas žmo
gus galėjo pamatyti, kaip po pa
parčio nakties rytą iš savo patalo 
saulė keliasi, kaip maudosi ji rytą 
ežere ir kaitalioja savo įvairiaspal-- 
vius drabužius.

Paparčio naktį gamta gyveno 
nepaprastą gyvenimą, ir tas paslap
tis mokėjo pajusti senasis lietuvis 
— ramus žemdirdys, gamtos žmo
gus.

— Pirmoji mano užsieninė išvyka 
buvo į Prahą. Ten dainavau „Par
duotosios nuotakos” Maženką ir 
„Caro Sultano" Militrisą. Vėliau 
gastroliavau Rygos ir Talino Ope
rose. Atskirus dainos koncertus 
teko dainuoti Paryžiuj, Berlyne, 
Vienoj, Budapešte, Prahoj, Rygoj, 
Taline ir Liepojoj. Tų miestų -ra
diofonuose esu taip pat dainavus 
lietuvių kompozitorių kūrinius.

— Kaip jaučiatės ištrėmime ir, 
jei ne paslaptis, kokie artimieji 
siekimai?

— Turiu prisipažinti, kad taip 
netikėtai užklupta, sunkiai begaliu 
apibrėžti savo nuotaiką^ Lietuvoje, 
galima sakyt, per keliolika nepri
klausomų metų taip buvau prisiri
šus prie savo profesinio darbo, kad 
rodos, ir tegyvenau teatrui. Spek
takliai jame man buvo kaip šven
tės . Dėl nuolatinio darbo teatre 
maža teturėjau progų išvažiuoti į 
savo krašto miestus koncertuoti. 
Taigi, bent dabar nebūdama su
rišta operos pareigomis, stengiuosi 
aplankyti savo koncertais kuo dau
giau lietuvių kolonijų. Tremtyje 
jau esu koncertavus Berlyne, Vie
noje (į kurios operą buvau priim
ta), o paskiausiu metu Landshute,

( Telesforas Valius

Lietuviai dailininkai
Bregenzo meno parodoje

Bregenze (Austrijoje) š. m. kovo 
31 — balandžio 9 d. d. buvo suor
ganizuota Vorarlberge gyvenančių 
užsieniečių dailininkų meno paro
da. Joje, be lietuvių, dalyvavo 
keturi estų, septyniolika latvių, du 
lenkų, vienas vengrų ir vienuolika 
ukrainiečių dailininkų. Paroda 
austrų tarpe turėjo pąsisekimą. Ją 
aplankė apie 6.000 lankytojų, Visi 
Vorarlbergo laikraščiai davė pla
čias kritikas — atsiliepimus.

Lietuviams šioje meno parodoje 
atstovavo keturi tapytojai ir du 
grafikai. Savaime suprantama, jie 
negalėjo pilnai atstovauti lietuvių 
plastiniam menui, tačiau austrų ir 
prancūzų lankytojams pateikė bū
dingąją lietuvių krašto buitį bei 
gamtą išstatytuosiuose paveiks
luose.

Paulius Augius. Grafikas. Pa
teikė parodai 15 medžio rėžinių. 
Augiaus grafika ne tik tarp savo 
kolegų lietuvių, tačiau bendrai 
tarp parodoje dalyvaujančiųjų bu
vo ryški. Stipri kompozicija, ori
ginalus kalfas, nuoširdus lietuvių 
gamtos bei josios pasakos išgy
venimas privedė Augių prie savi
tos, tik jam charakteringos grafi
kos. Grafikos studijos Kaune su
teikė galimybės dailininkui teisin
gai ir nenutolstant nuo savo sa
vito kelio apibendrinti sumanytą 
kompoziciją, nenutolti nuo lietu
viškojo interpretavimo. Studijos 
Paryžiuje įgalino dailininką pilnai 
subręsti. Lietuviškas peizažas, lie
tuvių žmogus, lietuvių pasaka- 
Augiaus medžio rėžiniuose yra 
gyvi ir gyvena.

Pranas Domšaitis. Tapytojas. Lie
tuviams jis beveik nepažįstamas. 
Likimas taip lėmė, kad mes šį didį 
mūsų dailininką aptikome tarp kal
nų įsispraudusiame Sulz-Ruitis 
miestelyje. Jo kelias ilgas ir pla
tus. Domšaitis, seniai jau palikęs 
savo tėvynę, keliauja po pasaulį. 
Visi kontinentai jo aplankyti. 
Visur jis reprezentavosi ir skel
bėsi esąs lietuvis. Mums garbė. 
Iš lietuvių dailininkų jis prisimena 
vos keletą: Čiurlionį, Varną, Kal
poką. Jam dabar 66 metai. Tačiau 
dar tvirtas ir daug dirba. Besiklau
sydamas pasaulio meno centruose, 
gavo progos praturtinti savo aki
ratį. Tai buvo jaučiama ir išstaty
tuose darbuose. Jo darbai pada
ryti su nuotaika ir didele kultūra. 
Jis atmetė visą balastą pigių tonų 

Deggendorfe, Freisinge, Kemptene, 
Dillingene, Rosenheime, Schongau, 
na, ir galop pas jus, Augsburge. 
Vėliau išvažiuoju koncertuoti į 
anglų sritį, o vėliau dar manau 
aplankyti savas kolonijas ir pran
cūzų srity. Esu gavus vieną kitą 
didesnį angažementą, bet šiam kar
tui, manau, užteks mano istorijos, 
kuri vienam antram „Žiburių” skai
tytojui ir per ilga gali pasirodyti,
— baigė pokalbį mūsų garsioji 
operos solistė Antanina Dambraus
kaitė.

Atsiskirdamas palinkėjau daini
ninkei geros sėkmės jos koncerti
nėms kelionėms, kuriomis ji ne tik 
įneša į savo tautiečių tarpą gied
rių prošvaisčių, bet drauge ir sa
vo meningais viešais pasirodymais 
mus gražiai reprezentuoja.

Grįžau į namus patenkintas, ga
vęs suprasti žymios dainininkės 
pašaukimo kelią ir pagrindinius to 
pasektino kelio užkulisius. Štai jie
— prigimtinė gero balso dovana
dainininką tik tuomet nuveda į lai
mėjimus, kada jis būna lavinamas 
gero mokytojo (o ne daugelio ne
tikrų!) ir kada jis energingai bei 
nepaliaunamai pats baigtinumo 
siekia. A. Lušnaitis 

tik tam, kad užakcentuotų naudo
jamą spalvą bei toną. Tuo keliu 
eidamas, dailininkas išvengė pigumo 
mene. Savo darbe ^.Lietuvių so
dyba žiemą" dailininkas kaip tik 
pademonstravo savo tonų subti
lumą. Čia tik kelios spalvos ir jų 
tonai. Atrodo, jaunas dailininkas 
tikrai sukluptų bespręsdamas taip 
sunkią tapybinę problemą, tačiau 
Domšaitis to išvengė ir tuo pačiu 
paliko savas. Daug dailininko dar
buose ir tėviškės meilės jausmo. 
Jo darbai: „Mano žmona zu kū- 
„Lietuvių kaimiečio sodyba" tikrai 
išgyventi lietuvio širdimi. Čia 
tikrai tipingą Lietuvos gamta, pa
prasta žaluma, kaip Lietuvos 
miškai bei pievos, ir tamsiai mė
lyna, kaip dailininkui taip mylima 
Baltijos jūra.

Antanina Dambrauskaitė „Madame Butterfly" vaidmeny

Vladas Meškėnas. Tapytojas. 
Savo trimis darbais dailininkas 
sprendžia lengvai žaismingas' nuo
taikas. Dailininkas naudoja daug 
tonų. Tonais paverčia ir kai kurias 
kompozicijos detales. Atrodo, visa 
tik tam vienam tikslui, kad tik 
daugiau lengvumo, daugiau skai
drumo, oro. Šiai tapybos problemai 
dailininkas moka parinkti temas. 
Jo darbai: „Mano žmona su kū
dikiu", „Mostą geriantis ūkinin
kas" ir „Moters portretas”.

Ada Peldavičiūtė - Montvidienė. 
Tapytoja. Keturi portretai ir viena 
figūrinė kompozicija. Dailininkė 
reprezentuojasi kaip kultūringa 
tapytoja. Tapybos studijos Lietu
voje ir Italijoje suteikė dailinin
kei galimybių neužsidaryti vienoje 
portretui įprastoje bazėje: „P. A.” 
portretas išspręstas labai įdomiai, 
pusiau dekoratyvinėje formoje. 
Kompozicija simetriška. Pavojinga, 
tačiau vykusi. Tapybiškai viskas 
sutvarkyta, išlaikyta. Portretas 
„V. P." išspręstas jau visiškai ta
pybiškai. užtikrintas piešinys, plius 
skonis spalvose. Tempera „P.J.A.” 
— dekoratyviškai platūs plėmai 
fone su minkštu dekoratyviškumu 
veide — rodo dailininkės skonį. 
Vykęs žaibo škicas „T.V." mažai 
apkrautas fonais, nuotaikingas pie
šinys, daug portrete vaizduojamojo 
charakterio. Kompozicija „Be 
namų" pasižymi stipria piešinio ir 
plėmų kompozicija. Išgyventa nuo
taika. Moters pabėgėlės vargas ir 
skausmas stipriai dailininkės išgy
ventas didelio formato kompozici
joje.

Aleksandras Šepetys. Tapytojas. 
Lietuvoje dirbęs daugiau grafikoje. 
Dailininkas išstatė penkias ak
vareles. Jos lengvos, kai kur 
pereita prie temperos. Gerai per
duota Austrijos gamta su jos gra
žiausiais kalnais. Stipria akvareline 
technika atliktas darbas „Ruduo 
Vienos Tūrkenschau parke". Šiame 
darbe dailininkas pavojingai pla
čiais plėmais išsprendė gana sun
kią parko medžių problemą. Bre
genzo lankytojų dailininkas buvo 
suprastas bei įvertintas.

Telesforas Valius. Grafikas. Šioje 
parodoje išstatė 10 medžio rėžinių.
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Kunigu studijų dienos
Tremties gyvenimo sąlygos turi 

įtakos ne tik paties žmogaus as
menybei, ne tik kultūriniam jo 
darbui, bet ir religiniam jo gyve
nimui. Nauji rūpesčiai bei pavo
jai, nauji papročiai ir ydos, galop 
nauji žmonės ir nauja aplinka kei
čia įprastus santykius su Dievu, 
su Bažnyčia ir su religinėmis tra
dicijomis. Čia atsiranda reikalo 
iš naujo šituos santykius susikurti, 
juos išvystyti ir stiprinti. Dėl to 
ir pastoraciniam kunigų veikimui 
tremtyje gema naujų uždavinių. 
Ne visi senieji nusiteikimai ir ne 
visi senieji metodai, tinkami nor
maliam gyvenimui, yra pritaikomi 
ir tremtinių sąlygoms. Reikia šitas 
sąlygas ištirti ir, jose susivokus, 
padėti žmonėms religinėse prak
tikose.

•Iš kitos pusės, prieš ketvertą 
mėnesių religinis lietuvių trem
tinių gyvenimas buvo įstatytas į 
naują vagą: Sv. Sostas įsteigė 
Lietuvių Delegatūrą ir Apaštališ
kuoju Delegatu paskyrė kan. F. 
Kapočių. Delegatūra virto vyriau
siuoju lietuvių religinio gyvenimo 
tvarkytoju ir praktiniu, ir juri
diniu atžvilgiu. Lietuviai — ir 
kunigai, ir tikintieji — buvo iš
imti iš vokiečių vyskupų kompe
tencijos ir pavesti Delegatūrai. Si 
tuojau ėmėsi tvarkyti lietuvių 
bendruomenę, ruošdama nuostatus 
ir leisdama instrukcijas klebonams. 
Iš šitos naujos padėties taip pat 
kilo ištisa eilė klausimų, kuriuos 
reikėjo bendromis pastangomis 
pasvarstyti.

Šie tad abu dalykai — naujos 
sąlygos pastoracijai ir nauja ju
ridinė bažnytinio mūsų gyvenimo 
santvarka — buvo tie pagrindiniai 
akstinai, kurie paragino Delega
tūrą surengti kunigams studijų 
dienas, kurios įvyko Hanau š. mėn. 
4 — 6 dienomis. Studijų dienose 
dalyvavo 162 kunigai. Nepaprastai 
nuoširdžiai Hanau liet, visuomenės 
priimti, studijų dienų dalyviai 
nagrinėjo svarbius religinio bei 
dorinio gyvenimo klausimus ir ieš
kojo rūpimo išsprendimo.

Studijų dienų programa apėmė 
keturias pagrindines problemas. 
1. Kunigo gyvenimo problema bu
vo nagrinėjama paskaitose: a) Ku
nigo asmenybė (dr. J. Vaišnora 
MIC), b) Kunigiškojo gyvenimo 
forma (prof. A. Maceina), c) Kuni
gas — servus servorum Dei (kun. 
Paulauskas), d) kunigo tragizmas 
(Prof. St. Yla), e) kunigo atgaila 
(prof. St. Yla), e) kunigo vaid
muo lietuvių tautos atgimime 
(prof. Z. Ivinskis). — 2) Pastoraci
jos problema, pati plačiausia ir ak
tualiausia, kurią buvo stengiama
si išsemti paskaitomis: a) dvasinio 
atgimimo reikalas mūsų išeivijoje 
(vysk. V. Padolskis), b) šiandieni
nio netikėjimo psichologija (J. Gir
nius), c) religinio gyvenimo tipai 
(prof. St. Yla), d) stovyklų ydos 

jg gydymas (Tėvas J. Bruzikas), 
e) pamaldų organizavimas ir sa
kramentinis gyvenimas tremtinių 
parapijose (kun. Paukštys), f) pa
mokslininko prisitaikymo menas 
(doc. dr. A. Lėvanas). — 3. Šeimos 
problema, į kurią kunigai kreipė 
ypatingo dėmesio ir kurią nagri
nėjo paskaitos: a) psichologiniai 
vyro ir moters skirtumai (dir. J. 
Maldeikis), b) šeima, kaip tautos 
pagrindas tremtyje (dir. St. Barz- 
dukas). — 4. Auklėjimo problema, 
apimanti tiek bendrąją orientaciją 
krikščioniškojoje pedagogikoje, 
tiek konkrečius auklėjimo atvejus. 
Ją nagrinėjo paskaitos: a) kristo- 
centrinė pedagogika (dr. A. Pa
plauskas), b) mokinio sielos raida 
ir religinis auklėjimas (dr. Gutaus
kas), c) Mūsų klierikų auklėjimas 
(dr. Manelis).

Salia paskaitų ir diskusijų stu
dijų dienų metu buvo: 1. Lietuvių 
katalikų kunigų Sąjungos visuo
tinis susirinkimas, kuriame pa
darytas platus sąjungos veiklos 
pranešimas (prof. Ant. Sidlaus
kas), aptarti organizaciniai liet, 
kunigų reikalai tremtyje, išrinkta 
nauja vadovybė (pirm. kun. prof. 
A. Sidlauskas, valdyba: kun. V. 
Pikturna, kun. J. Pakalniškis, kun. 
P. Juknevičius), išklausyta prane
šimas apie s-gos leidžiamą religinės 
kultūros laikraštį „Naujasis Gyve
nimas“ (red. kun. V. Bagdoinavi- 
čius). — 2. Kapelionų susirinki
mas, aptaręs religijos vadovėlių 
leidimą, religijos dėstymo progra
mos sutvarkymą (tuo reikalu su
darytos dvi komisijos: Tūbingeno 
— prof. P. Dambrauskas, doc. dr. 
A. Lėvanas, kapel. Patlaba ir Mūn- 
cheno - Augsburgo — kapel. L. Gi- 
žinskas, dr. Valutis, kapel. V. Za
karauskas ir dr. Milius) ir kitus 
bėgamuosius klausimus.

Studijų dienose skirta reikšmin
ga vieta religiniam menui. Įvyko: 
1. Literatūrinė Akademija šv. Ka
zimiero garbei, kurioje savo 

kūriniais dalyvavo: K. Bradūnas, 
St. Būdavas, K. Grigaitytė, J. Au- 
gustaitytė-Vaičiūnienė, P. Jur
kus, Sateika, Vaitkus. Istori
nio pobūdžio paskaitą apie 
šv. Kazimiero gyvenimą ano meto 
nuotaikose skaitė doc. S. Sužiedė
lis. — 2. Smuiko koncertas Hanau 
liet, koplyčioje, virtuoziškai atlik
tas Iz. Vasyliūno, kuris pagrojo 
Haendelio, Bacho, Tartini, Beetho- 
veno, Schuberto, Gounod, Aleksan
dravičiaus ir Godard kūrinių, pa
lydint vargonais L. Homung. — 
— 3. Religinių giesmių koncertas, 
atliktas Hanau liet, stovyklos me
no ansmblio, vadovaujant Br. Jo
nušui. Vyrų ir mišrus choras pa
giedojo Gruodžio, Beethovano, 
Luzzj,Naujalio,Schuberto; Sohmoel- 
zer, Sasnausko, Liszt, Guido, Dam
brausko, Mikulskio giesmes, var
gonais pritariant Reginai Wohmai.

Iš rezoliucijų, priimtų studijų 
dienų proga, paminėtinos:

1. Tautos reikalu:
„Lietuvių kunigų suvažiavimas 
išeivijoje, susirinkęs Hanau 1946 
m. birželio 4—6 dienomis, savo 
pastoraciniams reikalams svar
styti ir bendroje maldoje susi
telkti, prisiminęs savo tautiečius, 
kurių vieni vargsta sovietų iš
vežti tolimuose Rusijos plotuo
se, kiti nežinomam ir pilnam 
baimės likimui yra pasilikę na
muose, treti klajoja ištrėmimeVa- 
karų Europoje, nukankintus kon- 
fratrus, tikinčiuosius ir visą 
kraujuojančią už geležinės už
dangos Rytų Europą, — kreipiasi 

į viso pasaulio kunigiją, kaip į 
veikliausią mistinio Kristaus Kū
no darbininkę, prašydamas: a) 
atkreipti pasaulio tiknčiųjų dė
mesį į tas neteisybes, kurios yra 
daromos Lietuvių Tautai, b) sa
vo malda padėti nešti lietuviams 
tremtiniams Vakarų Europoje ir 
Rusijoje sunkią dalią ir išmelsti 
iš Galybių Viešpaties, kad Tiesa 
ir Teisingumas įsigalėtų pasau
lyje."

2. Šeimos reikalu:
„Kunigų Studijų dienų dalyviai, 
įsigilinę į šeimos vertę tiek re
liginiam, tiek tautiniam mūšų gy
venimui ir pasvarstę pavojus, 
kurie tremtyje gresia lietuviška
jai šeimai, nutaria: a) kreipti 
ypatingą dėmesį į jaunimo pa
ruošimą šeimos gyvenimui, b) 
skatinti leisti reikalingos šei
mai literatūros straipsnių,. bro
šiūrų ir knygų pavidalu, c) at
kreipti stovyklų vadovybių dė
mesį į tai, kad, skirstant patal
pas, nebūtų sudaroma progų 
reikštis šeimų ardytojams, d) 
prašyti Stovyklų vadovybes ir 
visuomenines lietuvių organiza
cijas, tvarkant išeivijos medžia
ginius reikalus, visų pirma pa
dėti šeimoms su mažais vaikais, 
e) įspėti liet, visuomenę dėl pa

vojaus, kylančio iš mišrių re
ligijos ir tautybės atžvilgiu mo

terysčių."
Delegatūros surengtos studijų 

dienos buvo ypatingos trimis at
žvilgiais: 1) profesiniu kunigų su- 
siorganizavimu ir disciplinuotumu, 
2) pasaulininkų dalyvavimu pa
čioje studijų programoje ir 3) ku
nigų ir plačiosios visuomenės su
siartinimu. Pirmą kartą lietuvių 
kunigijos istorijoje lietuviai kuni
gai, nedaugelio katal. kraštų pa
vyzdžiu, susiorganizavo į specialią 
sąjungą įvairiems profesiniams rei
kalams tvarkyti. Šitą darbą pradė
jo būrelis kunigų su prel. Kaz. 
Šauliu ir kun. prof. A. Šidlausku 
priešaky 1945 m. liepos mėn. 30 d. 
Mūnchene, ir šiandien šis darbas 
apėmė didelę daugumą lietuvių 
kunigų ne tik Vokietijoj, bet ir 
Austrijoj ir Italijoj. Studijų dienos 
parodė, kad mūsų kunigai užsitar
nauja vertos /pagarbos savo disci
plinuotumu. Išskyrus Austriją, iš 
kur nebuvo galima atvykti, abso
liuti dauguma (162 kunigai) daly
vavo suvažiavime ir pasigėrėtinai 
reiškėsi svarstymuose.

Pasaulini tikai taip gausiai ię : 
taip aktyviai dalyvavo, sprendžiant 
ne tik bendruosius auklėjimo, bet 
ir specialius pastoracijos ir net 
kunigiškojo gyvenimo klausimus. 
Atsimenant, kad Bažnyčia" yra vi
sų tikinčiųjų reikalas ir kad už 
jos darbų sėkmingumą yra atsa
kingi visi, šitoks pasaulininkų įsi
jungimas yra tiktai sveikintinas. 
Iš kitos pusės, studijų dienų daly
vių priėmimas ir toji nuotaika, ku
ri supo kunigus ir visos stovyklos

Gabrielius Žemkalnis 

LIETUVIAI GESTAPO 
KALĖJIMUOSE

(Tęsinys) 
Allensieinas

Iš karto mus įveda į žemą prieš
kambarį ir išrikiuoja. Ateina kalė
jimo inspektorius, aukštas, storas, 
jau pagyvenęs žmogus. Jis prieina 
prie kiekvieno ir paklausia pavar
dės ir užsiėmimo. Po kiekvieno at
sakymo jo nustebimas vis didėja: 
studentas, inžinierius, profesorius, 
advokatas, prokuroras, teisėjas, 
revizorius, žurnalistas, chemikas, 
departamento direktorius, majoras 
vėl profesorius, ir vėl inžinierius 
agronomas! . . .

— Tai už ką gi jūs pakliuvot? — 
klausia nustebęs inspektorius.

— Nesusipratimas su civiline 
valdžia, — atsako kažkuris iš mū
sų.

Atsikvėpęs inspektorius išdrožia 
mums prakalbą, pasakydamas, kad 
jis mato, jog mes esame inteligen
tai žmonės, ir todėl tikisi mus pa
doriai laikysiantis. Tarp kitko jis 
paminėjo, kad valgyti šiandien ne
gausiai . . .

Tučtuojau kafifaktoriai atnešė ir 
padalino mums kiekvienam daik
tus, o savo drabužius su rašteliu 
turėjom įkišti į maišą ir palikti iki 
kitos dienos ryto. Mus gi tuojau 
pervedė į tą kalėjimo dalį, kur bu
vo celės. Kalėjimas buvo ameriko
niško tipo: ilgas koridorius, kurio 
abiejose pusėse, per keturis aukštus 
buvo celės. Kiekvienam aukšte bu
vo tik aplink einantis balkonas, o 
per vidurį laiptai, kurie jungė visus 
aukštus. Tarpuose tarp balkonų 
buvo ištiesti metaliniai tinklai, kad 
kaliniai kartais nebandytų nusižu
dyti.

Trečiame aukšte pakliuvom į 
vieną celę sų studentais B. ir K. 
įspūdžiais nebesidalinom, nes bu
vom labai išvargę, tad tik išgėrėm 
vakarienės sriubą iar momentaliai 
užmigom.

Ryte pabudom tik kai atidarė 
duris. Aparatų paradas. Po viso 
susitvarkymo laukėm pusryčių, bet 
normaliu laiku jų negavom. Tik 
apie 10 valandą atnešė po duonos 
riekę ir pasiūlė užsigerti vandeniu. 
Paskui mus nuvedė pas hausvate- 
rį, kuris buvo labai malonus žmo
gus. Jis surašė visus mūsų daiktus. 
Hausvateris su manim truputį kal
bėjo ir žiūrinėjo mano piniginė) 
esančias fotografijas. Aš jam pa
sakiau, kad norėjau studijuoti me
diciną, bet jis suprato, kad aš jau 
esu medicinos studentas ir vėliau 
mane taip ir vadindavo. Kiek ilgiau 
hausvateris žiūrėjo į sesers foto
grafiją, liūdnai nusišypsojo ir pa
dėjo atgal. Ką jis pagalvojo, neži
nau, bet manau, jog jis tikrai ne
galvojo, kad tai sesuo.

Grįždami atgal į celę, pirmą 
kartą pamatėm, kaip atrodo šis 
kalėjimas dienos metu. Įspūdis ne
blogas: viskas labai švaru, tvar
kinga, bet kažkaip baisiai tylu ir 
nyku.

Celėj netrukus gavom pietus, ir 
po to atėjo prižiūrėtojas. Atėjo su

gyventojus, parodė, kad tarp ku
nigo ir liet, visuomenės yra gyvas 
ryšys ir kad kunigas mūsų žmo
nėms tebėra kovos už geresnę ir 
dvasingesnę ateitį simbolis.

Baigiant kunigų studijų dienų 
aprašymą, negalima nepaminėti to, 
mūsų supratimu, reikšmingo svei
kinimo, kurį katalikų kunigams 
paskaitė vyr. lietuvių evangelikų 
Tarybos vardu kun. St. Neimanas. 
Šitas sveikinimas, kuris linkėjo 
broliams katalikams ganytojams 
Gerojo Ganytojo palaimos ir grei
tos galimybės Lietuvos bažnyčiose 
garbinti Tą, Kuris nužemina di
džiūnus ir išaukština nužemintuo
sius, yra ženklas, kad istorijoje 
susidariusi psichologinė bedugnė 
tarp katalikų ir evangelikų nyksta 
ir kad krikščioniškosios konfesijos

gerais norais — mus pamokyti. 
Pirmiausia D. paskyrė vyresniuoju ir 
išmokė raportuoti. Po raporto, ku
ris čia buvo jau vėl kitoks, reikėjo 
kiekvienam pasakyti savo pavardę. 
Parepetavus porą kartų raporta- 
vimą, prižiūrėtojas buvo paten
kintas ir pradėjo tikrinti celės šva
rą. Laimei, buvo viskas švaru. Išei
damas jis mums pasakė, kad jei 
atras kada kur kokią dulkelę, tai 
mes tučtuojau gausim 14 parų kar
cerio. Tas pats įvyksią, jei mes su- 
daužysiu! kokį indą. Penktadieniais 
reiksią išnešti į koridorių visus 
skardinius indus (pas mus šį kartą 
ąsotį vandeniui ir šaukštus). Jei 
bus nepakankamai gerai nubliz
ginta — vėl ta pati bausmė. Žodžiu, 
kietos lentos, riekė duonos ir van
duo keturiolikai parų gresia iš vi
sur. • "~

Vakarienę dalinant, jau kitas 
prižiūrėtojas mums pranešė, kad 
mes turim tuoj nusirengti (pasilikti 
tik su marškiniais), drabužius su
dėti ant taburetės, uždėti ant ta
buretės, uždėti kepurę, į ją įdėti 
šaukštą ir visą kombinaciją, atida
rius vėl duris, išnešti koridoriun. Tai 
turėjo daryti visi kaliniai kiekvie
ną vakarą. Mat, apsisaugojimas nuo 
pabėgimo . . .

Allensteino kalėjime mus tvarkė 
ne skambučio, bet gongo pagalba. 
Apie 10 valandą vesdavo pasi
vaikščioti. Kiekvienas skyrius 
vaikščiodavo atskirai po pusva
landį. Prieš pasivaikščiojimą išri
kiuodavo visus daryti įvairius suki
mus pagal komandą. Jei kas blo
gai padarydavo, tuoj gaudavo nuo 
prižiūrėtojo mušti. Čia daugiausia 
pasižymėjo vienas mažas, senas, 
labai biauraus veido prižiūrėtojas, 
kurį dėl jo ypatingos išvaizdos 
praminėm beždžione. Daugiausia 
mušti gaudavo lenkai, kurie nesu
prasdavo vokiškų komandų.

Pasivaikščiojimas irgi daug 
džiaugsmo nesuteikdavo, nors jis 
ir vykdavo gražiame kieme, ku
riame aplink rožių ir jurginų žy
dinčius krūmus ėjo cementinis pla
tus takas. Tuo takų mus varydavo 
bėgte, paskui sustabdydavo ir 
liepdavo daryti visokius gimnasti
kos numerius. Kad „stipresni" bū
tumėm . . . Aišku, nuo to svoris 
nedidėdavo, ir mes stengdavomės 
kiek galėdami daugiau simuliuoti. 
Jei per pasivaikščiojimą pasirody
davo kieme inspektorius, tai pri
žiūrėtojas bliaudavo visa gerkle 
„Achtung!“ ir, iškėlęs ranką, bėg
davo raportuoti, o mes turėdavom 
sustingti vietoj, atsisukę į tą pusę, 
kur būdavo inspektorius. Supran
tama, ir kepures turėdavom nusi
imti. Inspektorius išklausydavo ra
porto, kad tiek ir tiek kalinių da
lyvauja „freistundėj", atsakydavo 
pagarbindamas vadą ir paskui 
linksmai sušukdavo kaliniams labą 
rytą. Kaliniai atsakydavo tuo pa
čiu, ir pasivaikščiojimas su visais 
patobulinimais ir išradimais (pvz.» 
vadinamasis „anties žingsnis“, 
ėūmas pritūpus) būdavo tęsiamas. 
Kai kuriuos, ypač prokurorą K., 
jis buvo jau įsidėmėięs ir su tais 
pasisveikindavo atskirai.

(Bus daugiau)

suartėja tiek bendriems krikščio
nybės pavojams atremti, tiek po
zityviems jos uždaviniams vykdy
ti. Reikia manyti, kad šitas suar
tėjimas turės didelės reikšmės ir 
Lietuvoje.

Studijų dienos Hanau parodė, 
kad mūsų kunigija, uoliai ir sėk
mingai Delegatūros vadovaujama, 
sielojasi lietuvių ne tik religiniu, 
bet ir tautiniu gyvenimu; kad ti
kinčiosios visuomenės sluoksniai 
kunigus nuoširdžiai remia sunkio
se jų pareigose; kad galop krik
ščioniškoji dvasia pradeda sieti at
skiras konfesijas į vieną mistinę 
Bendruomenę. Reikia tik palinkėti, 
kad šitasai gražus ir vaisingas pra
dinis darbas rastų pritarimo bei 
pasitikėjimo visoje mūsų tremti
nių visuomenėje. Dalyvis
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Baltijos Universitetas Hamburge
Baltijos Universitetas yra vie

nintelis pasaulio istorijoje bend
ras trijų Pabaltijo tautų universi
tetas. Taip jį yra pavadinęs vie
nas ilgamečių Kauno ir Vilniaus 
universiteto rektorių prof. M. Bir
žiška.

Baltijos universitetu jau pradė
ta rūpintis 1945 m. vasarą. Tačiau 
pirmoji užuomazga padaryta 1946 
m. sausio mėnesįf kada įvyko pir
mas platesnis pasitarimas tarp Bal
tijos tautų atstovų, Britų karinės 
vadovybės ir UNRRA atstovų. Pa
sitarime, be kitų, dalyvavo Head
quarters majoras Jacobs, 8-to kor
puso štabo eskadrono vadas Mil
ward, 609 Mil. Gov. pulkininkas 
Sheltor, 521 Mil. Gov. pulkininkas 
Poile ir majoras Deas, o iš UNRRA 
atstovybės Robertas Riggle ir 
Hampton Davies. Paskutinieji du 
ponai su visu pasišventimu ir en
tuziazmu tvarkė ir tebetvarko Bal
tijos universiteto reikalus. Pabal
tijo tautoms atstovavo kaip uni
versiteto prezidentas prof. Gulbis 
(latvis), lietuvių rektorius prof. VI. 
Stanka, latvių rektorius prof. Duns- 
dorf ir estų rektorius prof. Opik.

Estai Latviai Lietuviai Viso
1. Filologijos-Filosofijos 31 50 68 149
2. Teisių-Ekonomijos 23 64 63 150
3. Matematikos-Gamtos 3 29 5' 37
4. Žemės ūkio su •

Veterinarijos skyriumi 18 43 51 112
5. Medicinos su Odontolo-

gijos skyriumi 23 131 56 210
6. Architektūros-Inžin. 12 85 58 155
7. Chemijos su Farmac. sk. 26 52 20 86
8. Mechanikos 10 42 34 86

Viso 146 496 355 997

Dabar studentų skaičius yra pa
šokęs ligi 1030, o kitam semestrui 
laukiama studęntų skaičiaus padi
dėjimo ne mažiau 50%. Kandidatų 
yra pakankamai, sunkiau yra su 
patalpomis. -

Daugiausia studentų yra pirma
me kurse. Medicinos fakultete vei
kia trys pirmieji kursai. Grynai 
medicininiams dalykams naudojama 
viena vokiečių klinika, jos apa
ratūra su kitomis reikalingomis 
priemonėmis.

Dauguma paskaitų vyksta vokie
čių kalba, bet praktikos darbai ir 
seminarai vyksta ir atitinkamo
mis Pabaltijo tautų • kalbomis. Fi-

Estai Latviai Lietuviai Viso
1. Filologijos-Filosofijos 4 14 9 27
2. Teisių-Ekonomijos 2 6 6 14
3. Matematikos-Gamtos 5 16 6 27
4. Žemės Ūkio 5 6 6 17
5. Medicinos 2 8 7 17
6. Architektūros-Inžinerijos 4 13 — 17
7. Chemijos 4 3 1 8
8. Mechanikos 2 6 2 10

Viso 28 72 37 137

Kitam semestrui laukiama per
sonalo padidėjimo. Tenka apgai
lestauti, kad dalis lietuviškosios 
profesūros ir personalo nesiryžta 
įsitraukti į akademinį darbą.

Be pačio mokslo ir mokymosi 
darbo, yra plačios galimybės įvai
rioms sporto šakoms. Studentams 
yra lengvai prieinama sporto sta
dionas, labai gera sporto salė su 
įvairiausiais įrengimais (krepšiniui, 
tinkliniui, tenisui, lengva jai atle
tikai), plaukiojimui baseinas ir kt. 
Įvairioms sporto rūšims yra spe
cialūs instruktoriai.

Paskaitos vyksta Hamburgo is
toriniame muziejuje. Ten yra ir 
chemijos laboratorija, braižykla, 
organizuojama fizikos labaratorija. 
Siam reikalui daugiausia patar
naus Baltijos universitetui perduo
tas iš Vytauto Didžiojo Universi
teto vokiečių išvežtas turtas.

Šiose patalpose vyksta ir Uni
versiteto bibliotekos organizavi
mas, vedamas p-lės Eimaitytės.

Si Pabaltės tautų atstovybė ne
seniai yra perrinkta tais pačiais 
titulais ir tolimesniam Baltijos 
Universiteto atstovavimui.

Pirmasis semestras pradėtas š. 
m. kovo mėn. 14 d., nors atskiros 
paskaitos ėjo jau nuo kovo mėn. 
7 dienos. Gegužės 25—26 dienomis 
buvo suruoštas iškilmingas Balti
jos universiteto atidarymas ir šven
tė. Šventės proga, be oficialinės 
dalies — atidarymo, įvyko pamal
dos, specialios paskaitos, sporto 
pasirodymai, tautiniai šokiai, lite
ratūros ir muzikos vakarai, choro 
pasirodymas, paroda. Viskas pa
sisekė labai gerai ir praėjo iškil
mingoje nuotaikoje. Akademiškoji 
visuomenė susibūrusi čia iš pilkų 
ir monotiškų stovyklų į aukščiausią 
mokslo ir kultūros židinį, pade
monstravo savo meilę ir entuzias- 
mą mokslui ir kultūriškam Balti
jos tautų bendradarbiavimui.

Baltijos Universitete veikia aš- 
tuoni fakultetai. Studentų skaičius 
pagal fakultetus ir tautybes gegu
žės mėn. 25 d. taip atrodė: 

lologijos-Filos. ir kituose fakulte
tuose, kur gausiau yra profesorių 
ir net tos pačios specialybės, 
vyksta nemaža paskaitų ir pa
skirų tautų kalbomis. Jei būtų dau
giau auditorijų ir profesūros, dar 
labiau būtų atsiribojama nuo vo
kiečių kalbos, tuo tarpu ji yra 
neišvengiama ir geriausiai daugu
mai prieinama.

Pirmasis semestras pasibaigė š. 
m. birželio mėn. 8 d., o naujas 
prasidės birželio 25 d. ir tęsis ligi 
rugsėjo mėn. 30 dienos.

Mokslo personalas, profesorių, 
lektorių ir asistentų, pagal fakul
tetus ir tautybes pirmojo semestro 
pabaigoje sudarė tokį vaizdą:

Jau gauta keletas tūkstančių kny
gų iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir iš Šveicarijos. New Yorke, 
Londone ir Stockholme jau yra įsi
kūrusios Baltijos Universitetui 
remti draugijos, kurių veikla jau 
konkrečiai pradeda reikštis.

Universiteto Rektoratas ir De
kanatai, o taip pat brendroji raš
tinė talpinasi atskirame name 
(Hamburg, 36, Holstentor 1). Pro
fesūra ir studentai talpinasi medi
niuose barakuose: didesnė dalis 
Zoo-Camp ir kita dalis Alsterdorf 
(15 minučių tramvajumi iki Uni
versiteto).

Baltijos Universitetas auga, di
dėja jo jėgos ir brendimas. Jau
nuomenės eilės tolydžio gausėja, 
darbo meilė yra didelė ir entu
ziazmo netrūksta. Pažanga padary
ta tikrai didelė. Nesistatomas di
dysis Hamleto klausimas būti ar 
nebūti, daroma visa tai, kas šiomis 
apystovomis galima. Ir nukritus 
nuo Vilniaus baroko ligi Hambur

go barakų, kaip prof. M. Biržiškos 
gražiai pasakyta, nelaukiama su
dėjus rankų ir neaimanuojama, bet 
žingsnis po žingsnio einama pir
myn.

Trilypio universiteto idėja po
puliarėja, tuo pačiu populiarėja 
ir trijų Pabaltijo tautų idėja. Tei

Detmolde pradėjo veikti 
profesionalinis teatras „Aitvaras“

Anglų zonoje, Detmolde, susibū- 
rusieji artistai dirba dviem kryp
tim — operos ir dramos. Operos 
sektoriaus artistai tuo tarpu kon
certuoja ir ruošiasi prie operos, o 
dramos sektoriaus artistai šiomis 
dienomis jau atidarė profesionalinį 
teatrą, kurį pavadino ,,Aitvaru". 
Geg. 30 d. jis atidarytas Antano 
Rūko pjese „Bubulis ir Dundulis", 
kurią pats autorius pavadino 
linksmu trijų veiksmų nutikimų.

Žiūrovui šis veikalas ypač įdo
mus perspektyvoje gyvenamojo 
meto, kada žmonija paskendusi 
neišbrendamų problemų sprendime, 
kada ji kankinasi nerasdama išei
ties. Tuo tarpu individualinis gy
venimas eina savo keliu, ir nėra 
jėgos, kuri sustabdytų jį viduke
lėje. Individuališkume glūdi vi
sokios kūrybos pradžia. Ten, kur 
daugiau laisvės pasireikšti indivi
dualybei, ten daugiau ir kūrybin
gumo.

„Bubulio ir Dundulio" vaidini
mas įdomus tuo, kad Antanas Rū
kas jame atskleidžia lietuviškojo 
gyvenimo kampelį; mažytį, siauru
tį, uždarą ir atribotą nuo visų di
džiųjų žmonijos problemų sprendi
mo, tartum jo nei nežinantį, bet 
simpatingą, šiltai individualų ir 
nuoširdų, nežiūrint to, kad jis 
esmėje nėra nei teigiamas, nei im
ponuojąs, nei turįs tendencijos į 
paradus bei didaktiką. Uždara. In
tymu. Kuklu. Kaip apskritas, ore 
pakibęs, vandens lašelis. Bet vai- 
dybiška, sceniška, teatralu.

Gyvena sau kažkur Lietuvoje du 
kaimynu — Bubulis ir Dundulis. 
Gražiai gyvena, draugingai sugy
vena. Ir džiaugsmo turi iš to gy
venimo. Prigyveno bičių ir vaikų. 
Vaikai — likimo kelyje — pakeis 
tėvus ir dar arčiau susigyvens, nes 
Bubulio duktė ir Dundulio sūnus 
susimylėję. Bet gi gyvenimas — 
ne daugybos lentelė, jo į matema
tines formules nesutalpinsi. O Bu
bulis su Dunduliu — gyvi žmonės, 
ne robotai. Mašinos krampliais jų 
neįstatysi. Kiekvienas gyvena savo 
būdu, savo temperamentu, savo 
tikslais, kurie ne būtinai turi su
tapti, o gali ir susikryžiuoti ir susi
kirsti — konkurencijoje, be kurios 
nebūtų gyvenimo pažangos. Ir iš
kyla audra, ypač, kad žmogus juk 
toli gražu nėra tobulas „Dievo su
tvėrimas" ir ne visuomet sugeba 
išsilaikyti objektyvumo pusiau
svyroje.

Ir Bubulis su Dunduliu susikirto. 
Kaip gaidžiai! Dėl menkniekio — 
miškan pabėgusio bičių spie
čiaus. O iš tikrųjų todėl, kad jau 
buvo pribrendęs tas susikirtimas, 
kaip kad gamtoje pribręsta audra: 
trinasi debesys į debesį, įsielektri- 
na, ir kyla perkūnija. Ir žmogus: 
jam retkarčiais reikia, pagal savo 
prigimtį, paaudroti, nors ta audra 
gali beprilygti „audrai vandens 
šaukšte". E—ė—ė! Ir kaip dar įtūžo 
ta Bubulio su Dunduliu „audra 
vandens šaukšte"! Saulė aptemo! 
Ne ūsoti katinai pasipūtę vienas į 
kitą čiaudėjo, tai Bubulis su Dun
duliu išdidžiai kirtosi; ne katės 
baimingai dūlino į užpečkius, bet 
jų įnamiai, paboję šeimininkų pyk
čio, šalinosi iš jų akių! O silpny
bės momentu, kaip visuomet, nau
dojosi tretieji — piršlys su senu 
jaunikiu. Ir dar labjau rizgo santy
kiai, dar daugiau komplikavosi ne
santaika. Tartum visos žmonijos ti- 

singai yra pasakęs Baltijos Uni
versiteto nuoširdus ir entuziastin
gas glėbėjas R. C. Riggle: „Da
barties nusmukusio pasaulio lai
kais, kupino neryžtingumo bei ne
gatyvizmo, Baltijos Universitetas 
reprezentuoja drąsos bei ryžtumo 
užuomazgą".

taniškosios kovos įsikūrė Bubuly 
ir Dunduly, lyg mikrokosme ...

Bet, kaip gamtoje po audrų 
ateina giedra — žydriai prasiblaivo 
dangus, skaisčiai nusišypso sau
lutė, taip ir Bubuliui su Dunduliu 
praėjo pyktis, grįžo blaivus protas, 
ir dar šilčiau susidraugavo širdys. 
Tą atvangos ir naujo gyvenimo 
pradžios akordą, kurio leittonus 
sudarė kaimynų susiderinimas, pa
didino jųjų iššaukti obertonai, ku
riuos sudarė net trys sutuoktuvinės 
poros: be natūralių Bubulytės su 
Dunduliuku sutuoktuvių, audros fi
nale susidarė dar dvi poros — du 
senberniai susituokė su dviem sen
mergėm. Ir komedija užsibaigė, 
kaip sakoma, amerikoniškai links
mai.

Mažytis epizodėlis, bet gyveni
miškas; ne labai prasmingas susi
kirtimas, bet logiškas ir nuoširdus; 
ne dideli herojai, bet simpatingi ir 
mieli; ne kaltinti juos norisi, bet 
suprasti ir jiems dovanoti jų gai
dišką susikapojimą. Ir ... juokas 
iš viso to ima. Ai, kaip dažnai vi
si mes — if tie, kurie turime pre
tenzijų į didelius (o kas gi tokių 
pretenzijų neturi? ...), ir tie, ku
rie susiskliautę manome, jog mes 
vis dėlto ne paskutinieji, — visi 
mes daugeliu atvejų esame juokin
gi, jei tiktai sugebame vieni kitus 
arba patys save paanalizuoti ... 
Visai būtų nebloga, kad daugumas 
sugebėtume pasekti, šia prasme, 
Dundulį su Bubuliu, kurie sugebėjo 
gyvenime susiprasti...

A. Rūko piešę „Aitvaro" teatre 
pastatė J. Blekaitis, sėkmingai 
bandęs režisieriškas savo jėgas 
Vilniuje. Jo pastatymas — rea
listiškas. Veiksmas vystomas lo
giškai, kylančia dinamika. Kulmi- 
nuotė — užbaigoj. Vieningumas, 
geras skonis ir meniškas saikingu
mas budina pastatymo savybes. 
Įdomūs išieškojimai ir efektingos 
mizanscenos logiškai ir stipriai 
iliustruoja reikšmingus pjesės tu
rinio bei žodžio prasmės akcentus. 
Darbas padarytas fachmaniškai, ge
rai reikalą nusimanant.

Scenoje veikalą įpavidalino dai
lininkas V. Andriušis, ilgametis 
Kauno teatro dekoratorius ir vy
riausias jo dailininkas. Teatrališkoji 
visuomenė jį gerai pažįsta, bet čia 
jis atskleidė naują spalvų gamą, jų 
formų derinį, kuris scenovaizdį pa
darė tiesiog žavingą. Scenovaizdis 
žiūrovui sudaro Lietuvos atmosferą 

Zarasai

ir atveria širdį priimti veikalą visu 
nuoširdumu. Tremtinys išgyvena 
Lietuvos gerbūvio prisiminimus, 
Lietuvos kaimo gyvybingumą, so
drumą. Žiūrovas, pakilus uždangai, 
iškart pasijunta lietuviškame kiė- 
me, sode, su aviliais, bitėmis, pa
linkusiais nuo vaisių medžiais. O 
žmonės — Lietuvos dirvoj išaugę, 
Lietuvos oru kvėpuoją. Gyva, gai
valinga, gaju! Padarytas didelis, 
jcruopštus ir jautriai meniškas de
koravimo darbas — darbas ne tik
tai dailininko, bet ir didelio sce
nos žinovo davusio dekoracijų ir 
kostiumų vaizdo vieningumą.

Vaidyba teko visai dešimčiai ak
torių, kurie ligšiol Detmolde yra 
susibūrę. Didžiausias teatro ramstis 
yra talentingasis mūsų dramos ak
torius Henrikas Kačinskas, kuriam 
teko Bubulio rolė. Kita lygiagretė 
Dundulio rolė teko dar jaunam, 
bet gabiam Kauno dramos aktoriui 
V. Valiukui. Tiktai grožėtis galima 
buvo jųjų sukurtais vaidmenimis. 
Bubulis ir Dundulis nepaprastai 
reljefingi Lietuvos kaimo žmonės. 
Grožiesi jų temperamento gyvumu, 
jų būdingumu! Giliai išgyventas ir 
logiškas kiekvienas jųjų gestas, 
kiekvienas tylos momentas, kiek
vienas judesys. Žiūrovą jie taip 
užvaldo, kad jis su jais ir pyksta, 
ir sielojasi, ir abejoja, ir ryžtasi. 
Jų vaikus — Radastą Bubulytę ir 
Dobilą Dundulį vaizdavo D. Josiu- 
kaitė ir R. Veselauskas. D. Josiu- 
kaitė — vienintelė naujokė, bet 
turinti aktorinių gabumų. Radastos 
rolėje ji buvo paprasta, reali ir 
gerai scenoje besilaikanti, tiktai, 
neturėdamaa vaidybinės techni
kos, nepakankamai išraiški ir 
šaltoka. Iš jos gali išeiti rimta 
aktorė, jeigu ji dirbs. R. Vese
lauskas nuoširdžiai pavaizdavo 
kaimo bernelį. Rožės, Bubulio šei
mininkės, ir Agulės, našlės, rolėse 
M. Lemešytė ir D. Kubertavičiūtė 
kiekviena buvo savaiminga ir su
kūrė originalius, senstančių, bet 
būtinai norinčių ištekėti, moterėlių 
tipus. Abi jos turi gerų duomenų 
vaidinti būdingus vaidmenis. Dau
gelis jų vaidybos momentų žiūro
vus gražiai prajuokino. Nelengvas 
uždavinys teko pačiam autoriui A. 
Rūkui, kuris vaizdavo viengungį 
Girdžių, intrigos ryšininką, tačiau 
aktoriniai jo sugebėjimai leido jam 
nesunkiai išvesti Girdžių logikos 
keliais nuosekliai ir įtikinamai. 
Piršlys Tarulis B. Kvedaro pavaiz
duotas buvo gyvas, judrus ir vaiz
dus.

Visumoje, vaidyba gera, fach- 
maniška, profesionalų, kad kiek 
jau ir atpratusių nuo scenos, dar
bas, gražus darbas. Jų interpreta
cijoje „Bubulis ir Dundulis" duoda 
gerą progą dvejetą valandų pagy
venti Lietuvos atmosferoje ir nuo
širdžiai pasijuokti. Trūkumai, kurie 
pasireiškė premjeros metu, bus iš
lyginti ir ,,Aitvaras" tremtiniams 
galės patiekti pasigrožėjimo vertą 
spektaklį. J. Kardelis
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Augsburgo lietuviu teatro metines
Jie atkūrė tris pagrindinius vei

kalus: „V. Kudirką“, „Žentą” ir 
„Pirmą skambutį“. Per tą laiką 
teatras davė 22 spektaklius vietoje 
ir 14 kitose kolonijose, neskaitant 
pasirodymų įvairiuose minėji
muose.

Dar sveikintina, kad jis šiltai 
priima jaunąsias Jėgas - atžalyną. 
Čia jos randa daug šilimos ir drau
giškumo, sudaromos sąlygos dirb
ti, mokytis ir pasirodyti. Reikia ti
kėtis, Kad režisierius J. Palubins
kas darys žygių studijai įkurti, ypač 
jei šį reikalą parems ir tinkamai 
įvertins vietinės vadovybės.

Tuo būdu greta senų scenos 
„vilkų”, A. Žalinkevičaitės, J. Pa
lubinsko, K. Vasiliausko, Šimkaus, 
Kaunackaitės, Brinkos, Žukausko, 
A. ir N. Dauguvietyčių, Kevalaity- 
tės, gražiai pritapo pradedantieji, 
taip pat baigę dramos studijas

Laukdami dienos, kada galėsim , 
grįžti į savo tėvynę ir ten imtis, 
darbo, patys nejuntame, kaip bėga 
dienos, mėnesiai, net metai. Štai 
birželio 10 d. suėjo metai nuo pir
mo Augsburgo lietuvių profesio
nalinio teatro pasirodymo. Tai bu
vo vienas pirmųjų mūsų savito 
kultūrinio gyvenimo žingsnių ištrė
mime.

Išgyvenę dvi žiaurias okupacijas, 
teroro bei karo šmėklos persekio
jami, instiktyviai kasėmės Vakarų 
demokratijų kryptimi, turėdami vil
čių sulaukti laisvo, savito gyveni
mo. Nenuostabu, kad,, amerikie
čiams atėjus, atsirado nuotaika gy
venti, sužibo viltis, ir išbarstyti lie
tuviai telkėsi krūvon bendrai rū
pintis savo likimu ir ateitimi. Visi 
pajutome ypatingą nuotaiką, pa
jutome iškankintos dvasios norą 
garsiai lietuviškai sušukti dėl išgy
ventų kančių, buvusių sąlygų, dėl 
padarytų skriaudų ir neteisybės, 
kad tai išgirstų visi, o šauksmas 
aidu atsilieptų kiekvieno lietuvft) 
širdyje.

Jei tai juto eilinis žmogus, tai 
ypatingai tą pajuto mūsų žinomi 
vaisi. teatrų aktoriai, kaip J. Palu
binskas, K. Vasiliauskas, kaip 
Brinką, Žukauskas, Šimkus, Kau- 
nackaitė, kurie ištrėmime ieškojo 
vienas kito. Taip gimė branduolys, 
vadovaujamas nenuilstamo, kupino 
energijos ir pasišventimo aktor. 
j. Palubinsko. Sis palengva augo, 
plėtėsi ir sudarė teatrą, kuris 
šiandien vadinasi- Augsburgo Lie
tuvių Teatras.

Teatras yra išvaręs gilią vagą 
mūsų DP kultūriniame gyvenime, 
nes jis „cementavb" bendruomenę, 
auklėjo ir išlaikė mūsų nepriklau
somo gyvenimo teatro lygi ir liko 
mūsų teatralinio meno reprezen
tantas.

Stebėdamas šio teatro susikūri
mą ir jo veiklą, turiu pripažinti, kad 
tai, kas buvo padaryta, yra vaisius 
kruopštaus darbo, kuris pareikala
vo pasiaukojimo, jėgų ir laiko. Vis
kas buvo aukojama, kad atgimtų 
lietuviškas teatro žodis. Patys ak
toriai atkūrė veikalus, patys įsi
rengė sales, patys kalė publikai 
suolus, darė sceną, dekoracijas, 
pirko lempas, gaminosi rampas, 

1 vedėsi elektros įrengimus, siuvo 
uždangalą, medžiojo baldus, siu- 
vosi arba skolinosi drabužius, ieš
kojo grimui medžiagos, patys reži
savo, keitė dekoracijas, ir... vai
dino, pildami gydančio balzamo į 
kiekvieno sužalotą ir išvargintą 
širdį.

Šiaip gausūs Vokietijoje lietuviš
kieji meno vienetai š. m. birželio 
mėn. padidėjo dar vienu. Dillingeno 
miesto salėje birželio 5 d. atlikęs 
savo „ugnies krikštą“, muziko Ju
liaus Štarkos vedamas reprezenta
cinis vyrų choras (35 žmon.) pra
dėjo koncertų ciklą lietuvių trem
tinių stovyklose.

Vos prieš du mėnesius pradėtas 
organizuoti vyrų choras pasirodė 
viešumai. Apie 10 įvykusių koncer
tų jau leidžia apie chorą, preten
duojantį būti reprezentaciniu, susi
daryti nuomonę. Be abejo, muziki
niu požiūriu anksčiau ar vėliau jį 
įvertins mūsų muzikos meno re
cenzentai. Šių eilučių autoriui tu
rėjus- progą išgirsti du pirmuosius 
choro koncertus, tenka konstatuoti, 
kad šį kartą turime reikalo su sa
vito veido meno ansambliu. Cho
ras nebando sekti ligšiolinių mūsų 
meno vienetų tradicinės meno li
nijos, iš dalies gal einančios, saky
tume, populiaraus ir pigaus efek
tingumo link, bet ieško gerų balsų 
(ypač vyrauja tenorai), reikiamo 
repertuaro sudarymo ir tam tikros 
drausmės pagalba stengiasi pa
siekti didesnių laimėjimų grynai 
meno srityje. Mažiau efekto, ma
žiau triukšmo, daugiau dėmesio i 
mūsų dainų (dalis jų—harmonizuo
tos liaudies dainos) ir operų dainų 
meniškąjį apipavidalinimą. — Toks,

DP Meno ir Darbo parodaBaden-Badene
S. m. birželio mėn. 1 d. Baden- 

Badene, prancūzų okupacinės zo
nos sostinėje, Kurhauso patalpose, 
buvo atidaryta DP Meno ir Darbo 
paroda.

Parodą globojo generolas Koe
nig, vyriausias prancčzų pajėgų 
vadas Vokietijoje.

Garbės k*-tą sudarė gener. F. 
Lenchud, pulk. Marchal, gener. 
Marguerittes dit. Liže, pulk. Mer
cier ir kiti.

Organizacinį k-ią sudarė: pirm, 
pulk. A. Thomasset (Freiburg), Dr. 
E. J. Bastiaenen, Freiburgo UN- 
RRAos direktorius, p-lė Marissal, 
Freiourgo UNRRAos karininkė, P. 
J. Gerbier, UNRRAos direktorius, 
ir p. Fity, Freiburgo UNRRAos di
rektoriaus pavaduotojas.

Darbo ir meno komitetą sudarė 
tautybių delegetai prie Freiburgo 
UNRRAos, kur Lietuvai atstovavo 
V. K. Jonynas ir A. Staneika.

Į parodos atidarymą atvyko daug 
kviestų aukštų karinės valdžios ir 

Lietuvoje: Pukelevičiūtė, Si. Kie- 
laitė, R. Medelis, K. Oželis, Ign. 
Gatautis ir kt. Čia paminėtinas Ke- 
mėža, kuris daug darbo ir energi
jos padėjo ir padeda atlikdamas 
techniškąjį darbą. Gražiai ir labai 
vykusiai administracijos darbą at
lieka A. Visockis, kuris į darbą 
neseniai įsijungė, bet jį dirba su 
didžiausiu atsidėjimu. Šia proga 
Augsburgo teatro visam kolekty
vui, o ypatingai rež. J. Palubinskui 
tenka padėkoti už atliktą darbą, 
nes didelė dalis lietuviškos ben
druomenės turėjo progos pasi
guosti, prisiminti savo kraštą, savo 
artimus ir išgyventi daug gražių 
tremtyje valandų per spektaklius, 
ir palinkėti, kad šis darbas ir to
liau remtųsi ant rimties, 'darbo ir 
tautiškumo pagrindų.

Palinkėkime jiems dirbti, savo 
darbe tobulėti, jungtis į kovą dėl 
Lietuvos laisvės ir tą kovą tęsti, o 
grįžus įsikurti Lietuvos sostinėj ir 
iš ten kalbėti teatraliniu menu sa
vo tautai.

Dr. B. Kalvaitis

Štarkos Dillingeno vyru 

choras viešumoje
iš šalies žiūrini, atrodo choro pa
sirinktas kelias. J. Štarka, 24 metus 
buvęs V. Teatro Operos chormei
steriu, žinoma, turi pakankamą sta
žą choro parengimo srity. Jis, aiš
ku, daugiau dėmesio skiria ne sa
vo repertuaro dainų pataikavimui 
publikos skoniui, bet jų reikiamam, 
tegul ir svetimam platesnėms ma
sėms, atlikimui.

Tad nenuostabu, kad po pirmojo 
choro koncerto publikoje būta 
įvairių nuomonių. Laukta eilinio 
choro, laukta kai kurių mūsų diri
gentų mėgiamų „smarkių, audrin
gų” dainų, sulaukta gi visai kas ki
ta. Savotiškas nusivylimas. Tačiau, 
atrodo, šis publikos dalies nusivy
limas neturėtų pakeisti choro pa
sirinkto kelio—priešingai, jis turė
tų! dar iį sustiprinti. Galima ir spėti, 
kad J. Štarka yra pasiryžęs vis la
biau tobulinti savo chorą, ypač 
kreipdamas didelį dėmesį į rink
tinių balsų pasirinkimą, nors turi
ma ir mažų kliūčių su repertuaro 
literatūra.

Nors susidurdamas su kliūtimis, 
vis- dėlto choras per du savo pa
ruošiamuosius mėnesius sugebėjo 

I parengti 36 dainas. Jų kelios ang- 
I liškos. Koncertuose choras pasi
rodė su 21 daina: M. K. Ciurhonies, 
Gruodžio, Banaičio, paties Štarkos 
ir kt. kompozicijom ir dviem ištrau
kom iš „Trubadūro“ ir . „bausto“ 
operų. Kai kurios dainos, pvz., 
paties dirigento puikiai pavykusi 
daina „Tušti paliktieji namai” ir 
„Tėviškės žemė” sukurtos tremties 
sąlygose, vos prieš porą mėnesių, 
Dillingene.

Žinoma, kol choras pasieks tik
rai aukštą lygį, praeis dar kuris 
metas. Tačiau neabejotina, kad lig
šioliniais savo koncertais choras

UNRRAos atstovų. Atidaromąją 
kalbą pasakė generolas Lenchud, 
nušviesdamas sunkias išeivio egzi
stencijos sąlygas, UNRRAos norą 
padėti ir globoti, o taip pat pastan
gas išeivį įvesti į darbą ir tuom 
pačiu jam grąžinti kiek galint nor
malesnes gyvenimo ir kūrybos 
sąlygas. Po parodos atidarymo visi 
svečiai buvo pakviesti į surengtą 
parodos . proga priėmimą — 
vaišes.

Parodoje dalyvauja Lietuva, Lat
vija, Estija, Lenkija ir Ukraina.

Viso parodoje dalyvauja 89 dai
lininkai, išstatę 225 meno kūrinius 
ir 176 liaudies meno eksponatus. 
Iš lietuvių dalyvauja: Augis, Galdi
kas, Jonušas, Jonynas, Kasiulis, 
Košuba, Ratas, Petravičius, Stanci
ką, Varnas, Valius ir Vilimas.

Dėl vietos stokos paroda kiek 
prikimšta. Ją papildžius iš Schon
gau parodos ir kitais eksponatais, 
numatoma perkelti į Paryžių, Briu
selį ir į Londoną. L. B.

tikrai bus įrodęs to lygio visu at
kaklumu siekiąs. Apie tai verčia 
spręsti ir pačių koncertų sėkmė — 
pvz., retas dalykas mūsų kon
certuose, kad iš 21 dainuo
jamo dalyko ptfsę (10) tektų, 
publikai pageidaujant, pakartoti. O 
taip buvo Schongau festivaly bir
želio mėn. 7 d., kai teko dainuoti 
turint ypatingai dėkingą auditoriją 
ir kitas sąlygas (puiki akustika 
salėje).

Būtų klaida manyti, kad choras 
lau visai išbaigtas ir gali jau ilsė
tis „ant laurų”. Ne, tai dar pirmieji 
jo žingsniai, ir teks dar jam nema-r. 
ža padėti vargo, siekiant tikrai 
aukšto meninio lygio. Tačiau lieka 
aišku, kad kultūringoje ir prityru
sioje vadovybėje esąs šis >vyrų 
choras gali daug pasiekti. Juo la
biau, kad jo pasirinktas kelias yra 
originalus ir todėl sveikintinas.

K. Vyt.

MIRUSIEJI LIETUVIAI

Jonė Gerulaitytė

Šių metų vasario 13 d. sukako 
vieneri metai, kai Jonė Geru- 
laitytė nukeliavo anapus. Jo
sios mirtis buvo tragiška. Tai buvo 
Drezdene, kur tarp vokiečių palai
dota griuvėsiuose ir daugis lietu
vių. Jonės Gerulaitytės kūną 
sunku buvo atpažinti, tačiau iš 
kai kiirių daiktų bei dokumentų 
buvo vienuolių atpažinta ir palai
dota kapinėse.

Jonė Gerulaitytė gimė 1898 m. 
birželio 16 d. Paežerių dvare, Vil
kaviškio apskr., lietuvių šeimoje. 
Gimnaziją baigė 1915 m. Bo- 
bruiske. 1928 m. išklausė Kaune 
Humanitariniame fakultete filologi
jos ir pedagogikos kursą. z1921 m. 
grįžusi iš Rusijos į Lietuvą, moky
tojavo. Nuo 1922. IX. 15 ligi 1924. 
X. 1 buvo Centraliniame Valstybės

Lietuvė baletininkė scenoje

Mūsų baleto ir išraiškos šokio 
meno atstovai Vokietijoje, atro
do, nesnaudžia, dirba ir neretai 
pasirodo savai ir svetimai visuo
menei su koncertais. Jau turėjom 
visą eilę Kauno Operos baletinin- 
kų, išraiškos šokio atstovių — D. 
Nasyvytytės, Aid. Valeišaitės ir kt. 
menininkų šokio meno vakarų. Ne
seniai su savo koncertu Dillinge
no miesto teatre pasirodė dar .vie
na balteto pajėga’ — Elena Ke
pa 1 a i t ė. Ji per pastaruosius 3 
metus dalyvavo Vilniaus operos 
balete ir pastaruoju metu dirbo 
Augsburge pas vieną vokiečių ba
letmeisterį. Tai dar jauna šokėja, 
tačiau, išdrįsusi pasirodyti lietu
viškai visuomenei viešame kon
certe, ji, matyt, norėjo parodyti 
savo pasiektus darbo vaisius.

Kaip vertinti Kepalaitės pasiro
dymą? Žinoma, negalima čia sta-
tyti kriterijaus, taikomo jau pa
tyrusioms šios srities menininkams. 
Reikalavimai iš debiutantės visai 
kitokį.

Vis dėlto čia teks pripažinti, 
kad koncertas kai kuriais atžvil
giais neapvylė. Jis parodė, kad. į 
meną palinkęs mūsų jaunimas są
žiningai dirba ir jau yra pasiekęs 
neblogų rezultatų. Gal tik kartais 
jis nėra pasirinkęs aiškaus kūrybi
nio kelio. Kepalaitė, nors būdama 
par excellence klasikinio baleto 
šokėja? kai kuriuose savo šokiuo
se jau aiškiai seka išraiškos šokio 
meną. Tai greičiausiai mokytojo 
įtaka, Sjaip šokėja turi davinių 
gerai baleto šokėjai — ritmo pa
jautimą, gerą šuolių techniką, ne
blogą scenišką mimiką ir laikyse
na ir kt. Geriausiai ji pasirodė 
klasikiniuose šokiuose, pvz.: Mo- 
zarto Fantazijoje; išraiškos šokiu

knygyne knygininke. 1924. X. 1. 
stojo dirbti Lietuvos telegramų 
agentūron „Elta", kaip korespon
dentė; 1928. XI. 1 jau skiriama 
kvalifikuota vertėja; 1930. XI. 1 
keliama svetimų kalbų korespon
dente; nuo 1931. I. 1. ji skiriama 
redaktorium, o nuo 1938. III. 15 
ligi Eltos gyvavimo pabaigos vyr_ 
redaktorium.

Jonė ’ Gerulaitytė, kaip žurna
listė, dirbo spaudoje, ypač daug 
rašė žurnale „Moteris ir pasaulis", 
kur kiekvienam numeriui duodavo 
išsamią politinę apžvalgą. Ji buvo 
Žurnalistų Sąjungos narys ir nuo 
19S2 m. ligi 1940. VI. 15 d. buvo 
jos reikalų vedėja. Kaip Žur
nalistų Sąjungos reikalų vedėja, 
ji buvo plačiai žinoma. Ji buvo 
nepaprastai darbšti ir pareigingą. 
Kaip savo tėvynės mylėtoja, visą 
savo sielą atiduodavo Eltai ir Žur
nalistų Sąjungai, nes tos įstaigos 
keldavo Lietuvos garbę ne tik 
viduje, bet ir svetur. Kiekvienas 
politinis įvykis, kiekviena men
kiausia nepalanki žinutė užsienio 
spaudoje apie Lietuvą ją jaudin
davo, kiekvienas mažiausias 
nesklandumas krašte ar Žurnalistų 
Sąjungoje ją vertė kentėti. Ji gy
veno ir dirbo savo kraštui. As
meniškam gyvenime jai teko daug 
vargo patirti. Seniai netekusi tėvų,, 
turėjo išlaikyti ir leisti į mokslą 
jauniausiąjį brolį, ir nuo 1940 m. 
teko jai išlaikyti- ir globoti ligi jos 
žuvimo Drezdene brolio generolo 
šeiihą. Ypač daug vargo jai teko 
patirti Vokietijoje. Nepakeliamas 
fiziškas darbas fabrike (nors pagal 
savo kvalifikacijas bei kalbų 
mokėjimą ji būtų galėjusi gauti 
padoresnį darbą, bet vokiečiai tai 
neįvertino), amžinas alkis galu
tinai palaužė jos sveikatą. Tačiau 
niekas nematydavo jos susirauku
sios. Visuomet kupina gyvenimiš
kos, nepalaužiamos energijos, 
amžinai besijuokianti, berianti są
mojus, paslaugi ir draugiška, ji 
buvo visų mylima ir visur lau
kiama. Man teko susitikti Vo
kietijoje su latvių ir estų žurna
listais, kurie su dideliu entuziazmu 
ir pagarba atsiliepė apie Gerulai- 
tytę. Kaip žurnalistė ji daug 
keliavo ir visur buvo mielai sutin
kama.

Jonė Gerulaitytė taip pat rašė 
eilėraščius ir pasakas, kurių iš 
kuklumo neduodavo spaudai, nors 
ir, mano supratimu, buvo talentin
gai parašyta. Jos eilėraščiai buvo 
patriotinio turinio. Ypač man pa
tiko jos eilėraštis 16-osios Vasario 
proga. Gaila, kad jos raštai žuvo.

Artėja Sv. Jono diena. Kaip 
visuomet, norėčiau savo mylimą 
draugę pasveikinti, bet net gėlių 
ant jos kapo padėti negaliu. Vie
ton pasveikinimo, tegaliu mintimis
pasiųsti, jai palinkėjimą, tą patį, 
kurį jai tariau sapne, kada ji iš 
anapus buvo man pasirodžiusi, 
norėdama su manim atsisveikinti.

Buk laiminga per amžius, Jonelel

Karolė Pažėraitė

atmiešti gi dalykai, kaip, pvz., 
Griego Drugelis ar gana orginia- 
liai sukomponuoti St. Šimkaus Lie
tuvos siluetai, išėjo kiek silpniau. 
Tačiau aplamai koncertas padarė 
gerą išpūdį — jis dar kartą pa
tvirtino pažiūrą, kad ir tremties 
sąlygose bręsta naujos, gabios mū
sų meno pajėgos; joms, šiuo atve
ju vilnietei p-lei E. Kepalaitei, lin
kėtina daug, stropiai dirbti savo 
srity ir ateity siekti dar didesnės 
sėkmės. B. Rimgaila
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Sportas
Red. V. Gerulaitis

Nordlingenas. — Nedidelė Nord- 
lingeno stovykla sportiškai progre
suoja. Krepšinis intensyvų šioje 
srityje darbų atlygino gražiais re
zultatais. Gegužės 5 d. nordlinge- 
niečiai krepšininkai gana vykusiai 
pasirodė rungtynėse su Dinkels
buhl, pelnytai laimėdami rezultatu 
26:17.

Gegužes Nordlingeną aplankė 
Dillingeno krepšininkai, bet ir juos 
mūsų vyrai įveikė rungtynes laimė
dami santykiu 3028.

Stalo tenisininkai dėl sviedinių 
stokos negali intensyviai treni
ruotis. Iš šios rūšies sporto atsto
vų pažymėtinas Ignas Navickas.

Uchiė. — Ligi šio pavasario Uch- 
tės sportininkai buvo beveik neži
nomi. Krepšinio aikštelės nebuvi
mas buvo didžiausia kliūtis, spor
tui. Todėl sportininkai jau šaltomis 
kovo mėn. dienomis sujudo nuga
lėti šią kliūtį. Ir jau š. m. kovo mėn. 
31 d. raujai įrengtoje aikštėje išmė
gintas pajėgumas prieš Esserno 
stovyklos latvių sportininkus. Pir
mieji rezultatai uchtiečiams gan 
malonūs: stalo tenisas laimėtas 
5:0, krepšinis — 24:17 ir tik tinkli
nis pralaimėtas 2:0.

Tos dienos rungtynės buvo lyg 
neoficialus sporto aikštės atidary
mas, kuriame, be sportininkų, da
lyvavo vietinės. UNRRA'os tarnau
tojai, stovyklos vadovybė ir minia 
sporto mėgėjų.

Balandžio mėn. 14 d. Uchtėn bu
vo pakviesti Merbecko lietuviai 
sportininkai, kurie pasirodė daug 
rimtesniu priešu, kaip latviai.

Stalo tenisą Nferbeckas laimi 55. 
Iš uchtiečių visas tris partijas lai
mėjo Radvilas, gi Merbecko Na- 
vaselskis laimėjo 2, Šeškevičius 2 
ir Panka 1. Orinyje uchtiečiai su
pliekė'svečius 2:0 (15:4, 15:10), gi 
krepšinis po permainingos, tačiau 
gan neįdomios kovos baigėsi mer- 
becki’ečių pergale 19:16 (8:9). Žaidė 
ir taškų pelnė: Merbeckas — Šeš
kevičius 4, Adomavičius 6, Rydelis 
7, Kutkevičius 2; Uchtė — Kaunas 
6, Radvilas 6, Augaitis 4.

S. m. gegužės mėn. 4 — 5 d. d. 
I’chtėie viešėjo Blombergo lietu
viai sportininkai. Stalo tenisą lai- 
r. ėjo Uichtės lietuviai 5:2. Iš uchtie
čių: Radvilas iškovojo 3 pergales, 
Astrauskas dvi. Blombergiečiams 
atstovavo Pranskūnas, Bakūnas ir 
Mackevičius. Tinklinyje uchtiečiai 
irgi nepasidavė ir dviejų setų ko
voje 15:12 ir 16:14 nugalėjo svečius. 
Krepšinis kėlė didžiausią susido
mėjimą. Buvo laukiama didelio 
svečių pranašumo, tačiau žaidimo 
eiga pasirodė ne taip palanki sve
čiams. Ir tik kėlinio gale spėjo 
prisivyti šeimininkus, žaidimas bu
vo geros spartos, įvairus, todėl ir 
žiūrovai buvo visiškai petenkmfi. 
Rungtynės baigėsi |ygibsiom;s 26: 
26 (8:8). Žaidė ir taškų pelnė: 
Uchtė — Augaitis 2, Radvilas 10, 
Astrauskas 6, Kaunas 4, Bičiūnas 
4 Blombergas — Bakūnas 6, Mar- 
iinka 4, Šukys 6, Laniauskas 4, Na
vickas I 4, Bruzgejevičius 2. Rung
tynių pradžioje svečius pasveikino 
Llchtės lietuvių komiteto pirm. 
Ožalas; iš svečių pusės atsakė 
Blombergo stov. kom. pirm. Ma
tulionis ir pirmojo sportinio suši
lsimo proga llchtės sportininkams 
įteikė puikią dovaną.

Visam llchtės sportiniam gyve
nimui vadovauta senas LFLS fut
bolininkas A. Bankaitis. Lietuviai 
futbolininkai savo treniruotes irgi 
rradėjo. Visa futbolo apranga 
o^uta, tik trūkumas žaidėju kliudo 
komandos sudarymui. Galvoiama 
sudaryti futbolo komandą bendrai 
su estais, kurie irgi gyvena llch- 
tė’e.

lietuviai stalo tenisininkai šiuo 
metu praveda jau II kvalifikacinį 
turnyrą, kuriame dalyvauja 16 žai
džiu. Pirmojo kvalifikacinio stalo 
teniso turnyro nugalėtoju yra K. 
Radvilas, antroji vieta, teko B. 
Astrauskui ir trečia — A. Kaunui.

Augsburgo baltiečiai: Goggingenas 
8‘/s:3»/»

Augsburgo baltiečiai šachmati
ninkai sužaidė draugiškas šach
matų rungtynes (12-oje lentų) prieš 
vietos (Goggingeno) vokiečius.

Iš lietuvių pusės dalyvavo tik 
vienas Karpuška. Kiti gi mūsų 
šachmatininkai dėl „laiko stokos" 
atsisakė dalyvauti, kai tuo tarpu 
latviai išstatė net 7, o estai 4.

Paminėtinas pirmoje lentoje su
sitikimas tarp latvių didmeisterio 
Kruminš ir Augsburgo šachmatų 
meisterio dr. Trdger. Pirmasis tu
rėjo išloštą padėtį ir, tik dėl laiko 
stokos praradęs laimėtą pėstininką, 
turėjo sutikti su lygiomis.

Taškų surinko lietuviai — 1, 
estai —■ 2, latviai — 5*/i.

Mūncheno rinktinė — Augsburgo 
teniso klubas 9:8

Per Sekmines įvyko pirmosios 
šiais metais Augsburge teniso rung
tynės prieš stiprią Mūncheno rink
tinę, kurios priekyje matėme Men
zel ir Stingl (Davis-Cup taurės 
žaidėjai). Paminėtina, kad ’ Augs
burgo teniso klubui spalvas ginti 
padėjo mūsų teniso meisteris Ge
rulaitis ir estas Simenson. Geru
laitis ir vėl pamažu atgauna savo 
senąją formą, tik jau nepasitenkina 
Kauno ir Vilniaus meisterio titulu, 
bet drąsiai puola Mūncheno mei
sterį dr. Friihwein, kurį per mini
mas rungtynes ir nuvainikuoja 7:5, 
6:4.

Neblogai užsirekomendavo ir 
estas Simenson/nugalėdamas jauną 
mfinchenietį Huber 10:8; 6:4.

Mūnchenas. — Lietuvių sporto 
klubas „Gintaras" žaidė draugiškas 
futbolo rungtynes prieš vietos vo
kiečių klubo „Rot-Wei6-Rot" I ir 
II futbolo komandas.' „Gintaras" 
II prieš „Rot-WeiB-Rot" II bai
gėsi pasekme 6:1 (3:0) mūsiškių 
naudai.. Įvarčius pelnė: Muzniek 
((latvis) — 3, Omelijonas — 1, Vak- 
selis — 1 ir Palubinskas — 1.

„Gintaras" I — „R.-W.-R." I bai
gėsi 7:4 (2:3) mūsų naudai, Įvar
čius pelnė: Grybauskas — 4, Jer- 
šovas — 1, Stupelis — 1 ir Gailius 
— 1.

Freimanio stovyklos aikštėjo 
įvyko pirmenybių rungtynės tarp 
„Gintaro" ir „Džangr" (kalmukų ir 
jugoslavų sp. klubas). Rungtynės 
baigėsi lygiomis 1:1 (0:0).

PADĖKA
Šv. Sosto Delegatūra Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje, surengusi 
š. m. birželio mėn. 4—6 dienomis 
Kunigų studijų - rekolekcijų dienas 
Hanau nuoširdžiai dėkoja:

Hanau liet, stovyklos vadovybei, 
Gross_-Hessen Liet. Tautiniam De
kanui ir vietos kunigams, liet, mo
terų komitetui ir visai stovyklos

Algimantas Dailidė, gyv. 
Bamberge, praneša, kad 1945, 
III. 10 Greiz (Thūringen) tra
giškai mirė

Marija
Žičkauskaitė-Dailidienė, 

gim. 1887 m. Marijampolėje. 
Palaidota Greizo kapinėse, 
Abt. H — 509.

Pranešame giminėms ir 
pažįstamiems, kad š. m. bir
želio 8. d. 11,30 vai. mirė 
mūsų sūnelis Vincukas-Juo- 
zukas, išgyvenęs vos 24 vai. 
laiko. Palaidotas Sackingen/ 
Rhein-Baden R. K. kapinėse 
š. m. birželio 10 d.

Nuliūdę tėvai Bronė ir Pranas 
Pračkiai

liet, visuomenei ud nuoširdų priė
mimą, pagalbą ir globą; vysku
pams — JE Dr. V. Brizgiu! ir JE 
Dr. V. Padolskiui už dalyvavimą 
ir žodį; visiems pasaulininkams ir 
kunigams paskaitininkams už įdė
tą darbą ir naujas mintis; lite
ratams — Bradūnui, Būdavui, Gri- 
gaitytei.Augustaitytei-Vaičiūnienei, 
Jurkui, Šateikai, Sužiedėliui ir kan. 
Vaitkui už dalyvavimą ir kūrinius 
literatūrinėj akademijoj šv. Kazi
miero garbei: Jonušui bei jo cho
ristams už religinės giesmės kon
certą; sveikinusiems ir kunigų su
važiavimui nuoširdžių linkėjimų 
perdavusiems: Komiteto Pirminin
kui, Skautų Pirmijos Pirmininkui ir 
Hanau tunto vadovybei, Žurnalistų 
Sąjungos I Vicepirmininkui, Vyr. 
Liet. Evangelikų Tarybai.

Kanauninkas Feliksas Kapočius 
Sv. Sosto Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

NAUJAS SV. SOSTO 
DELEGATOROS ADRESAS

Sv. Sosto Delegatūra lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje iš Wies- 
badeno persikėlė į Kirchheimą: 
(14) Kirchheim/Teck, Steingau- 
str. 18.

DETMOLDO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES APYLINKES 

TEISMAS SKELBIA
Tragiškai žuvusio dr. Ksavero 

VENCIAUS ir Lizos RAUBAITES-

Paieškojimai
2483. Burba Adomas, gyv. Itali

joje, Torino, Via Cottelingo Nr. 
32, Bollettino Lituana, prašo atsi
liepti Nataliją Burbąitę, Petrą Stul
gį ir Igną Vegelę.

Italijoje gyvenantieji lietuviai 
(adr.: Convento Dei Frati Minor! 
šantuario S. Maria Delle Grazie 
MONZA) prašo atsiliepti gimines 

bei pažįstamus
2484. Radžiūnas Algirdas, s. 

Petro; Bertašius Stasys, s. Izido
riaus; Stankevičius Vaclovas, s. 
Antano; Antakauskas Adolfas, s. 
Julijono; Paškauskas Jonas, s. Jo
no; Budrys Jonas, s. Jono; Skibas 
Jonas, s. Domininko; Gailiūnas 
Vladas, s. Igno; Adomonis Juo
zas, s. Juozo; Černiauskas Algi
mantas, s. Vlado; Jarašiūnas Al
fonsas, s. Petro; Balužis Antanas, 
s. Antano; Pauliukas Jonas, s. 
Antano; Cironka Česlovas, s. An
tano; Jusaitis Vytautas, s. Antano; 
Dobrovolskis Karolis, s. Kazio; 
Martinėnas Kazys, s. Petro; že
maitis Bronius, s. Prano; Gaida
mavičius, s. Petro; Krinickas 
Anupras ieško žmonos Krinickie- 
nės Melanijos su trimis vaikais, 
brolio Jono su žmona Stefanija 
ir vaikais, svainio Petkevičiaus su 
žmona Adolfina ir vaikais ir pus
brolio Dubausko Broniaus.

Paieškojimai iš Italijos (Roma, 
Lietuvos Pasiuntinybė prie Šven
tojo Sosto, Via Barnaba Oriani 87)

2485. Morkūnas Antanas ieško 
žmonos Morkūnienės Anfelės (prie 
Hannoverio), brolių Balio, Petro ir 
Kazio Morkūnų bei dukrelės Vla- 
dutės Morkūnaitės-Pažusienės.

2486. Stropus Kostas ieško mo
tinos Stropienės Julijos, gyv. pas
kutiniu laiku Kaune.

2487. Oseckas Stasys ieško pus
brolio Buževičiaus, prieš kapitu
liaciją gyv. Stralsunde.

2488. Čivylis Jonas ieško žmo
nos Čivylienės-Skudzinskaitės Pet
rės, posūnio Tamašausko Vytauto, 
svainių gyd. Matusevičiaus Zigmo, 
Skudzinskų Antano, Stasio ir 
Viktoro.

2489. Didžiakis Juozas ieško 
Astrausko Petro, kilusio iš Pane
vėžio apskr.

VENCIENES turtui paskirta globa 
iš Jono Steponaičio ir Antano 
Liaukaus.x

Tas pats Teismas šaukia įpėdi
nius dr. Ksavero Venciaus ir Lizos 
Raubaiteš-Vencienės (6) šešių mė- 
mesių laiku pareikšti savo teises į 
likusį įvairų kilnojamąjį turtą. Teis
mo nutarimas 28. V. 1946 metų, 
Civ. aps. byla Nr. 2.

(pas.) Vaitkevičius

SKAITYTOJAMS
Atsiradus daugiau vadovėlių ir 

chrestomatijų, „Žiburių" priedo 
„Skaitymų“ leidimas nutraukiamas 
ir "su šiuo numeriu „Skaitymai" 
nebeduodami.

Priedo redaktorei p. P. Orintai- 
tei-Janutienei už įdėtą darbą nuo
širdžiai dėkojame.

Leidėjai 
SKELBIMAS

Lietuvių gimnazijai Seligenstadt'e 
reikalingas lotynų kalbos moky
tojas. Norintieji dėstyti prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Lietuvių Gim
nazija, Seligenstadt b. Wurzburg 
(Lietuvių Stovykla).

Nori susirašinėti
Brazilijoje besidarbuoją lietuviai 

kunigai prašo paskelbti norinčių su 
jais susirašinėti žiniai savo adresus: 

Kun. P. Hagažinskas, Laixa Postai 
4118,' Sao Paulo, Brazil.

Kun. A. Arminas, Carlos Gomes 
3, Joanapolis, E. S. Paulo, Brazil.

2490. Sirgidas Feliksas ieško 
brolio Sirgido Povilo ir pusbrolio 
Sirgido Alfonso.

2491. Vasilauskas Vytautas 
ieško giminių ir pažįstamų.

2492. Degutis Izidorius ieško 
giminių bei pažįstamų.

2493. šmidtas Mečislovas ieško 
giminių bei pažįstamų.

2494. Radvila Pranas ieško dė
dės kan. Penkausko.

2495. Anusevičius Kazys ieško 
brolio Anusevičiaus Antano ir 
pažįstamų.

2496. Zemgales Eiza, 511 So Hoo
ven st. Los Angeles 5, Calif., ieško 
Adomaitienės Cecilijos, Bartušienės 
Paulinos, Lešinsko Antano, Lešin- 
sko Povilo, Mockienės Onos, Šim
kaus Stasio, Naujokienės Gustės; 
visi kilę iš Tauragės apskr.

2497. Naruševičius Vytautas 
ieško Zieniaus Stasio, Jasinsko 
Eugenijaus, Naruševičių Juozo ir 
Marijono, Kriaučiūno Kęstučio, 
Bandžiaus Vlado, Abramavičiaus 
Vlado ir Juozaičio Jono.

2498. Gėgžna Kazys ieško gi
minių bei pažįstamų.

2499. Zavistauskas Juozas ieško 
giminių bei pažįstamų.

2500. Vyšniauskas Ksaveras ieš
ko brolio Vyšniausko Mykolo, Rin
kevičiaus Vacio. Petkevičiaus An
tano, Ratavičiaus Mečio, Pilypavi- 
čiaus Jono, Stundžios Kaįio, La
zausko Petro, Mekėšio Daniaus, 
Žilėno Antano ir Ratavičiūtės Al- 
donos-Viktorijos.

2501. Burlevičius Leonas ieško 
Vainiūno Stasio, Stabinio Jurgio. 
Čikstės Leono, Juodvalkio Alek
sandro.

2502. Ambrazienė Fernanda ieško 
pulkininko Ambraziejaus Kazio.

2503. Jaraška Pranas ieško tėvo 
Jaraškos Jono, motinos Jaraškie- 
nės-Damašaitės Marijos, brolio Ja
raškos Kazio ir sesers Jaraškaitės 
Agotos.

2504. Slminkevlčius Juozas ieško 
Šaltenytės Angelės (apie ją žinių 
gali suteikti Vaikutytė Ona), bro
lio Siminkevičiaus Petro.

2505. Petrauskas Juozas ieško 
Sartininkų klebono Petrausko Do
mininko, tėvelio Petrausko Domi
ninko bei brolio Petrausko Alek
sandro.

2506. Krinickas Anupras ieško 
Tijūnėlio Kazio, Šakolienės-Grat- 
kauskienės Onos.

2507. Olšauskas Jonas ieško Ol
šausko Antano, Olšausko Vlado ir 
pusbrolio Bartkaus Stasio.

2508. Koperski Leon, Polish For
ces, lietuvis, ieško Iškausko An
tano ir brolio Koperskio Eduardo, 
prieš kapituliaciją gyv. Kloppen- 
burge, Sevelten.

2509. Petrauskas Vytautas ieško 
motinos Petrauskienės Adelės, 
gyv. 1945 m. kovo mėn. bei Fam. 
Schelter, Kurfuerstenstr. 3, Wei- 
den-Oberpfalz, tėvo Petrausko 
Vlado, gyv. paskutiniu laiku 
Darmstadte, bei pulk. Liormano su 
šeima,- kažkur Bavarijoj.

2510. Wonžodas Povilas ieško 
žmonos Melnykaitės-Vonžodienės 
Onos.

2511. Zavistauskas Juozas, 81— 
G—411418—L. U.S.P.W.E 9728. 
Naples-Italy, ieško giminių bei pa
žįstamų, gyvenančių Vokietijoj.

2512. Morkūnas Antanas, 81—G 
—411—434 H. U.S.P.W.E. 9728, 
Naples-Italy, ieško žmonos Mor
kūnienės - Makštutaitės Anelės, 
dukters Morkūnaitės-Pažusienės 
Vladutės, brolių Balio, Petro, Jono 
ir Povilo ir žento Pažusio Alfonso.

2513. Kazakevičius Viktoras,
81—G—411—454—L. U.S.P.W.E.
9728 Naples-Italy, ieško brolio Ka
zakevičiaus Vyto, Aibraičio Juozo, 
Ukelskio Jurgio ir Laukūtės Ur
šulės.

2514. Didžiakis Juozas, 81—G— 
628459—L. U.S.P.W.E. 9728 Naples- 
Italy, ieško Astrausko Petro, Za
karausko Jono, Aštrausko Jono, 
Įeit. Brazdžionio Jono ir Įeit, šida- 
gio Juliaus.

2515. ČivyliUs Jonas, 81—G—411 
—464—H, U.S.P.W.E. 9728, Naples- 
Italy, ieško žmonos Čivylienės-Ta- 
mašauskienės-Škudzinskaitės Pe
trės, posūnio Tamašausko Vy
tauto, podukros Tamašauskaitės 
Janinos, svainio Škudzinsko Anta
no, Stasiaus ir Viktoro, gyd. chi
rurgo Matusevičiaus, Makūnienės 
Marės- su šeima ir Mingeliūnų 
šeimos.

Buvę vokiečių kareiviai lietuviai 
belaisviai (ešą Regensburge) ieško 
savo artimųjų bei pažįstamų

2516. Bublaitis Gustavas, KFR. 
31. G. 2339542 CCPWE Nr. 16 7th 
Military Labor Area A.P.O. 809 
U.S. Army France, ieško motinos 
Paskutiniu metu gyveno Finken- 
bruch, Pošt Borkenfriege, Kr. An
klam (4).

2517. Šiugždinis Juozas, 31 G. — 
1878898. C.C.P.W.E. 7th Military 
Labor Area A.P.O. 809 U.S. Army 
France, ieško giminaičio Padlecko 
Antano, Dagilio Andriaus ir Grai- 
taitienės Emilijos.

2518. Šakys Simas, N 31 G. 
315486 Lit. C.C.P.W.E.N. 16 7th 
Military Labor Area A.P.O.U.S. 
Army France, ieško žmonos ša-- 
kienės-Jucaitės Cecilijos, brolio 
Šakio Stepo, brolienės Šakienės 
Elzbietos ir svainio Juciaus Stasio.

2519. Bagdžius Juozas, 31 G. 
315452 C.C.P.W.E. Nr. 16 7th Mili
tary Labor Area APO 809 U.S. 
Army (France), ieško Bagdžiaus 
Juozo ir Pranckaus Juozo,

2520. Bruders Johann, 31 G. 
7594417 C.C.P.W.E. Nr. 16 7th Mili
tary Labor Area APO 809 U.S. 
Army France, ieško žmonos Bru
ders Marijos, gim. Stakauskaitės 
iš Panevėžio. Pask. metu gyveno 
Umsiedlungslager, (4) Koerlin/ 
Pommem.

2521. Nenius Pranas, 31 G. 
315475 Lit. C.C.P.W.E. Nr. 16 Mili
tary Labor Area APO 809 US. 
Army France, ieško žmonos Nenie- 
nės-Zakraitės Bronės, dukters Vi
dutės, Pečiukaičio Jono, Kauno 
Vinco.

9



to psi. Žiburiai 1946. VI. 22. Nr. 25 (37)

JO EMINENCIJOS HADZI AMINO 
PASLAPTIS

Didžiojo Jeruzalės mufčio, jo 
muzulmoniškosios eminencijos 
Hadži Amino istorija yra perdėm 
sensacingas bruožas šių dienų 
tarptautinėje painiavoje. Tai ne-

Didysts Jeruzalės muftis Hadži Amin

lyginant tūkstančid ir vienos nak
ties epizodas, nelauktai įterptas i 
aktualiausios pasaulio politikos 
dramą.

Birželio 7 d. Associated Press 
korespondentas Paryžiuje, jau ke
letą kartų nesėkmingai bandęs gau
ti pasikalbėjimą su mufčiu, tuo 
reikalu dar sykį kreipėsi į pran
cūzų policijos organus. Jis nejuo
kais nustebo, kai sumišęs valdi
ninkas jam paaiškino, kad nuo ge
gužės pradžios didysis Jeruzalės 
muftis . . . kažkur dingęs. Panašiai 
sumišęs nieko nepasakė ir prancū
zų užsienių reikalų ministerijos pa
reigūnas, kurį žurnalistas užklausė, 
bandydamas surasti siūlo galą.

Žinia apie paslaptingą mufčio 
,,dingimą" tuoj pasidarė pasauli
nė politikos sensacija. Ir nenuo
stabu, nes Hadži Aminas buvo 
žmogus, kuris 1941 m. Irake suor
ganizavo sukilimą prieš britus, po 
to pabėgo į ašies kraštus, artimai 
bičiuliavosi su Hitleriu ir Musso- 
liniu, per vokiečių ir italų radiją 
kurstė arabus prieš anglus, o Vo
kietijai žlungant, pabėgo į Pran
cūziją ir čia buvo internuotas.

Tasai internavimas, tiesą pa
sakius, buvo keistokas, nes muf
tis gyveno ne kaip kalinys, bet 
kaip kunigaikštis. Pora dešimčių 
kifometrų į pietvakarius nuo Pa
ryžiaus jis gavo puošnią vilą, iš

go bendrai

arabų kraštų prisikvietė savo pa
sekėjų, kurie sudarė jo asmens 
gvardijų, ir toje savo buveinėje 
ėmė priiminėti ne tik arabų val
stybių delegacijas, bet ir priete-
moj diskrečiai atvykstančius di
džiųjų valstybių ambasadorius. Jis 
pats buvo kad ir ne dažnas, bet 
gerbiamas prancūzų užs. reik, mi
nisterijos svečias.

Ligi praeito pavasario anglų 
spaudoj vis pasirodydavo nedrąsių 
užsiminimų, kad prancūzai didįjį 
Jeruzalės muftį turėtų jiems ati
duoti kaip vieną didžiausių karo 
nusikaltėlių. Jo vardas ta prasme 
buvo minimas ir Nūrnbergo by
loje; š. m. sausio 25 d. ff-haupt- 
stųrmfūhreris Wisliczeny paliudi
jo, kad Hadži Aminas buvo vienas 
iš svarbiausiųjų Europos žydų nai
kinimo pradininkų; esą jis prikal
bėjęs Hitlerį, kad geriausias bū
das išspręsti žydų problemą yra 
juos išskersti. Su įį - obersturm- 
fūhreriu Eichmannu jis lankęsis 
Auschwitzo, Maidaneko ir Tre- 
blinskio KZ,. ir po to žydų naiki
nimo tempas buvęs pagreitintas.

Jugoslavų vyriausybė mufčio 
pavardę buvo įrašiusi pačioje 
pirmoje karo nusikaltėlių sąrašo 

28 japonų karo nusikaltėliai su savo advokatais

vietoje, kaltindama, kad jo su
organizuotas „ arabų legijonas “ 
Bosnijoje buvo surengęs tikras 
skerdynes. Bet vasario pradžioje 
marš. Tito vyriausybė sąrašą at
siėmė „papildyti", ir naujame są
raše didžiojo Jeruzalės mufčio pa
vardės jau nebuvo.

Visa šita mistika nėra neper
matoma. Hadži Aminas yra vienas

Japonų karo nusikaltėlių teismo teisėjai

Pasaulio ivykiu kronikaiš įtakingiausių ne tik Palestinos, 
bet ir visų Art. Rytų arabų vadų; 
jis kaip aukštas religinis muzul- 
monų dignitorius kartu yra ir di-| 
dėlė politinė asmenybė. Britams1 
būtų daugiau negu nepatogu teis
ti tą vyrą kaip karo nusikaltėlį, 
kai ryšium su visomis Art. Rytų 
painiavomis reikia su arabais su
rasti ko geriausią sugyvenimą. O 
sovietai, neužmirškim, š. m. va
sario 2 d. pasirašė su Sirija ir Li
banu slaptą draugiškumo sutartį 
ir taip pat įsijungia į didžiųjų 
valstybių kovą dėl įtakos Art. 
bei Vid. Rytuose. Pagaliau, pran
cūzams argi ne politinis pliusas, 
kad arabų valstybių galvos siun
čia jiems nuoširdžiausias padėkos 
telegramas už mufčiui suteiktą 
draugišką globą . . .

Sako, kad 'Hadži Aminas jau 
sėdįs Kaire ir ten dalyvaująs ara
bų valstybių galvų pasitarimuose. 
O ten svarstomi ir Palestinos, ir 
Tripolio klausimai, dėl kurių pa
starojo Bevinas su Molotovu ne
maža žodžiais pliekėsi Paryžiaus 
konferencijoje. Britai, be to, žada 
kraustytis iš Egipto ir susirūpinę 
apsaugoti savo imperijos intere
sus rytinėj Viduržemio jūros daly.
Bevinas ir marš. Montgomery bir
želio pabaigoj laukiami Atėnuose 
pasitarimų su arab'ų vadais. O 
did. Jeruzalės muftis, dar ties Pa
ryžium gyvendamas, prasitaręs, 
jog jis, jei britai panorės, galės 
suvaidinti Smutsą, kuris iš anti- 
britiško būrų sukilėlių vado tapo 
lojaliausiu Britų Imperios poli
tiku.

„Jeigu didysis muftis galėjo iš
vykti, tai fiiatyti, kad Paryžius ir 
Londonas tam nebuvo priešingi",' 
rašo prancūzų „Monde". Orientali- 
nėj Vid. Rytų politikoj dar ir 
šiandien daugiau romantikos, 
avantiūrų ir fantazijos, kaip mū
sų nuogam realizme paskendusioj 
senutėj Europoj.

JAV
— „Stars and Stripes', 11546. VI. 

10, rašo, kad Amerikos parlamen
to komisija neamerikiečių veiklai 
tirti praneša, jog Sovietų Sąjunga 
remia komunistų judėjimą šiame 
krašte ir jų vadai viešai prokla
muoja giną revoliuciją ir norį nu
versti dabartinę JAV vyriausybę.

— JAV laivyno pajėgų vyriau
sioji būstinė paskelbė, kad dvy
liktosios flotilijos vienetai pada
rys eilę mokomųjų plaukiojimų ir 
vizituos Siaurės Europos uostus: 
Norvegijoj, Švedijoj, Danijoj, 
Olandijoj ir Belgijoj.

— Byrnes, prieš išvykdamas į 
Europą, turėjo pasikalbėiimą su 
Vengrijos ministeriu pirmininku, 
pastarasis pasisakė už Dunojaus 
sutarptautinimą.

— JTO gen. sekretorius Trygve 
Lie liepos mėn. išvyks kelioms sa
vaitėms vizito į Europos valsty
bes.

— Prez. Trumanas spaudos kon
ferencijoj pasakė, kad JAV stovi 
už 100.000 žydų įsileidimą kasmet 
į Palestiną.

— Bymes pasiūlė įstatymo pro
jektą, kuriuo numatoma preziden
tui pilni įgaliojimai padėti Kinijai 
apmokyti jos kariuomenę bei lai
vyno personalą ir teikti patarimus 
technikiniais klausimais. Taip pat 
numatoma kinus aprūpinti gin
klais.

D. BRITANIJA
— Maršalas Montgomery iš Kai

ro atvyko į Maltą. Jis vizituoja 
britų kariuomenę rytinėj Vidur
žemio jūros srity.

— Darbo partijos suvažiavime 
Attlee pareiškė, kad darbiečiai 
ruošia platų įstatymą dėl kasyklų, 
elektros ir dujų gamybos, bankų 
nacionalizacijos.

— Darbo partijos suvažiavime 
svarstant Anglijos komunistų par
tijos susijungimo su darbiečiais 
klausimą, jis buvo atmestas san
tykiu 5 prieš 1. Ta proga Morri- 
sonas -pasakė, kad „geriausiai ko
munistų partija padarytų, jei ji 
pati susilikviduotų".

— Valstybės ministeris Philipp 
Noel Baker išrinktas darbo parti
jos pirmininku, vietoj buv. Lasky 
pirmininko pav. išrinktas aprū
pinimo ministeris Shenwell.

VOKIETIJA

— Britų okupacinės srities ka
rinės vadovybės viršininko pavad. 
gen. Sir Brian Robertson spaudos 
konferencijoj pranešė apie britų 
okupuotos srities nuginklavimo 
pažangą ir nušvietė spaudos at
stovus inspekcinei kelionei įsiti

kinti apie visišką nuginklavimą 
bei paleidimą vokiškųjų dalinių.

PRANCŪZIJA
— MRP nutarė imtis atsakomy

bės' sudaryti vyriausybę, socialis
tai sutinka įeiti į vyriausybę, bet 
nenori ministerio pirmininko posto. 
Komunistai reikalauja, kad vyriau
sybę imtųsi sudaryti socialistai.

JUGOSLAVIJA
— Michailovičius teisme paneigė 

jam primetamą bendradarbiavimą 
su vokiečiais ir pareiškė, jei vo
kiečiai kovojo jo pusėje, jis nieko 
negalėjęs kitaip padaryti.

— Londone oficialiai dementuo- 
jama, -kad gen. Michailovičius bū
tų gavęs iš britų ryšių karininkų 
nurodymus kovoti su Jugoslavijos 
partizanais; priešingai, jie norėję 
sujungti visus jugoslavus.

— „News Chronicle", 1946. V. 30, 
praneša, kad britų filmos, kurios 
rodo britų karinę galią šio karo 
metu, yra uždraustos.

— Anglija pasiuntė Jugoslavijai 
notą, kurioje griežtai reikalaujama 
įrodyti, kad britų karininkai rėmę 
Michailovičių kovoje su Tito parti
zanais.

VENGRIJA
. — Vengrijos darbininkų atlygi
nimas bus išmokamas apskaičiuo
jant kalorijomis. Viena kalorija 
įvertinta 12 mil. pengų. Atlygini
mas pakeliamas 400%.

PORTUGALIJA
— Italijos ekskaralius Umberto 

po trumpo sustojimo Barcelonoj at
vyko į Lisaboną.

Augsburgo-Hochfeldo Baltijos 
kolonijoj

10


	C1B0002139329-1946-Birz.22-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1946-Birz.22-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1946-Birz.22-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1946-Birz.22-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004
	C1B0002139329-1946-Birz.22-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0005
	C1B0002139329-1946-Birz.22-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0006
	C1B0002139329-1946-Birz.22-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0007
	C1B0002139329-1946-Birz.22-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0008
	C1B0002139329-1946-Birz.22-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0009
	C1B0002139329-1946-Birz.22-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0010

