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Pasikalbėjimas su Amerikiečiu Karines 
Valdžios spaudos kontroles skyriaus 

Bavarijai šefu E. Langendorf
Licenzijos įteikimo proga Ame

rikiečių Karinės Valdžios spaudos 
kontrolės skyriaus Bavarijai še
fas E. Langendorf buvo paprašy
tas atsakyti į keletą aktualių 
klausimų, kylančių dėl DP laik
raščių perėjimo iš UNRRA į Ka
rinės Valdžios žinią. Nežiūrint 
gausaus darbo, spaudos kontrolės 
skyriaus šefas maloniai priėmė 
„Žiburių“ redaktorių ir atsakė į 
jam patiektus klausimus.

— Dėl kokių motyvų Karinė 
Valdžįg perima DP laikraščius iš 
UNRRA?

— Šiuo metu Vokietijoj yra di
delis popieriaus trūkumas, todėl 
jis kaip duona yra normuojamas 

. ir jo naudojimas apribotas. Per 
ilgus pasitarimus su UNRRA at
stovais pagaliau buvo sudarytas 
sąrašas leidinių, kurių leidimas 
laikomas būtinai reikalingu. Ar 
šis sąrašas bus galima padidinti, 
šiuo metu dar nėra nustatyta, bet 
atrodo, kad tai nebus įmanoma 
dėl katastrofinės popieriaus pa
dėties. — Pagal veikiančius nuro
dymus visi leidiniai turi būti su
stabdyti, kurie nėra įtraukti į są
rašą.

— Kokios yra Karinės Valdžios 
nustatytos pagrindinės direktyvos 
licenzijuotiems laikraščiams?

— Spaudos laisvė remiama at
sižvelgiant į reikalingą karinio 
saugumo palaikymą, sąjungininkų 
Karinės Valdžios interesų apsau
gojimą ir bet kokių nacionalsocia
listinių bei militaristinių intrigų 
bei propagandos pašalinimą.

Yra uždrausta skleisti bet ko
kios rūšies žinias,, pranešimus ar 
straipsnius, kurie skatina prie ne
ramumų arba pasipriešinimo Ka
rinei Valdžiai, kurie okupacinę 
kariuomenę pastato į pavojų arba 
šiaip pakenkia kariniam saugu
mui.

Yra uždrausta skleisti nacional
socialistinę bei militaristinę pro
pagandą ir propaguoti nacional
socialistines arba panašias „tau
tines“ idėjas, kaip religijos ir ra
sės neapykanta, bet kokias fašis
tines arba antidemokratines idė
jas- bei militaristines pangerma
nizmo bei vokiečių imperializmo 
idėjas.

Yra uždrausta sleisti bet kokias 
žinias, pranešimus arba straips
nius. kuriuose vaizduojamas pik
tas Karinės Valdžios direktyvų 
arba asmenų puolimas, kuriuose 
siekiama sutrukdyti vienybė tarp 
sąjungininkų arba kurie bando 
sukelti vokiečių tautos nepasiti
kėjimą bei pasipriešinimą prieš 
vieną iš okupacinių valstybių.

— Kaip šios direktyvos pritai- 
kintinos mūsų šalies — Lietuvos 
— klausimui; kaip žinoma, Lietu
va, kaip ir kitos Baltijos valstybės 
buvo jėga inkorporuotos į Sovie
tų Sąjungą, ir šis inkorporavimas

Mūsų tremtinių gyvenime kultū
rinė veikla reiškiasi gana šako
tai. Neliesdami švietimo reikalų, 
šio straipsnio rėmuose apžvelgsime 
kitas kultūrino darbo šakas bei 
veiklos galimybes.

Nemaža mūsų stambių kultūri
ninkų atsidūrė ištrėmime. Daugu
mas jų neužkasė savęs, nenuleido 
rankų ir yra gyvi, aktyvūs, veiklūs 
mūsų bendruomenės nariai. Užtat 
kultūrinio gyvenimo sėkmingumas 
ir yra galimas. Kultūrinė veikla 
mūms turi dvejopą reikšmę: 1. 
palaiko tremtinių nuotaiką ir 
įtraukia į pozityvų darbą, 2. kitų 
tautybių žmonėms, su kuriais mes 
dabar turime daug progos susidur
ti, parodo lietuviškąjį charakterį,

iki šiol nėra pripažintas JAV bei 
kitų daugelio valstybių.

— Esamos kontrolinės politikos 
ribose Lietuvos klausimas gali 
būti svarstomas.

— Ar galime mes atsakyti savo 
laikrašty į oficialius kai kurių 
valstybių atstovų kaltinimus, kad 
didžiausią DP dalį sudaro fašistai, 
karo nusikaltėliai, kad tiems, ku
rie nori grįžti, yra trukdoma ir p.?

— Taip, galima, jei tai nėra 
priešinga bendros politikos in- Į 
strukcijoms.

— Ar galime mes laisva’ cHu">: ' 
užsienio bei vokiečių laikraščius 
ir kitokią spaudą?
• —. Licenzijuotiems laikraščiams 
leidžiama naudotis užsienio žinių 
agentūrų bei leidyklų arba kito
kių atstovybių, leistų veikti ame
rikiečių Vokietijos zonoj, patar
navimais pagal sutartimi su šio
mis atstovybėmis nustatytas są
lygas. Prisilaikydami vokiečių 
autoriaus teisių įstatymo nuosta
tų, licenzijuoti laikraščiai gali ci
tuoti laikraščius ir žurnalus arba 
jų turinį atpasakoti, jei jie yra li
cenzijuoti arba leisti pardavinėti 
ir platinti amerikiečių Vokietijos 
zonoj. Taip pat galjma cituoti ir 
užsienio radiją. Šitais atvejais 
reikia padaryti atitinkamo prane
šimo tikslų užrašą ir jį bet ko- 

l kiam patikrinimui pasaugoti.

K. Mockus

Musu kultūrines veiklos klausimu
atskleidžia mūsų kūrybiškumą ir 
daugeliu atvejų atlieka propagan
dinį vaidmenį. Ir vienas, ir kitas 
reikalas mums labai svarbūs, todėl 
visi esame užinteresuoti, kad kul
tūrinė veikla pas mus būtų gyva, 
kad ko daugiausia žmonių į ją bū
tų įtraukta, kad atskiri kultūrinin
kai ir sudarytieji kolektyvai na- 
siektų tokio lygio, koks mus ge
riausiai atestuotų kitataučių akyse. 
Stačiai jau yra įėję į tradiciją 
kiekvienos stovyklos gyvenimą 
pirmoj eilėj vertinti pagal tai, kaip 
ten reiškiasi kultūrinė veikla. Ir 
toks mastas yra ne be pagrindo! 
Kultūrinė veikla mums teikia vi
gas galimybes reikštis — mažiau
sia formalių kliūčių toje srityje

sutinkame. Užtat jos išplėtimą pa
matuotai laikome pirmaeiliu savo 
uždaviniu.

Bene anksčiausiai iš visų kultu- 
rininkų pas mus pradėjo viešai 
reikštis muzikai. Lietuviškoj. dai
na daug kur padėjo musų tautie
čiams praskinti kelią t .9eresn”Ji 
ryšius su mūsų šiandienmiais glo
bėjais Kas galėtų šiandien be

Amerikiečių Karinės Valdžios Spaudos Kontrolės Skyriaus Bavarijai šėlas M*- ’v Raslano 
kalbėjimo metu su „Žiburių" redaktorium J. Vltėnu.

Brigadierius McLeod (iš Hannoverio UNRRA centro) tarp lietuvai
čių, išeinant iš lietuvių taud odailės parodos Oldenburge

V. Gavėno nuotr.

suskaityti, kiek per praeituosius 
metus surengta įvairiausių koncer
tų? Juos ruošė suorganizuotieji 
chorai ir atskiri solistai. Iš chorų 
ilgą laiką daugiausia reiškėsi ir 
gražiai mus reprezentavo žinoma
sis Ciurlionies ansamblis. Pasta
ruoju laiku iškilo keletas stiprių 
muzikos ir taut, šokių kolektyvų 
amerikiečių zonoj ir iš naujo tvar
kosi britų zonoje „Tėvynės Gar
sų” kolektyvas, kurį ėmė oficia
liai remti mūsų globėjai. Chorų 
stovyklose turime nemaža, juos 
norėtų turėti kiekviena stovykla 
tik aiškiai trūksta chorvedžių. 
Dažnai tenka stebėtis ir gėrėtis, 
kaip daug lietuviškų dainų turi 
savo repertuaruose mūsų chorai, 
kuriems gandų parūpinimas šian
dieninėse aplinkybėse labai sun
kiai eina. Toj srity didelių nuo
pelnų turi mūsų chorvedžiai ir 
mūsų kompozitoriai, sukūrę jau 
ištrėmime nemaža puikių kūrinių. 
Per tuos metus su viršum chorai 
kažin ar daugiau ir galėjo pada
ryti. Yra tik labai svarbu įtraukti 
dar tebesančius apstingusius chor
vedžius į aktyvią veiklą.

Nemaža turime mūsų operos 
stambių jėgų. Jos nuolat mūsų ko
lonijose pasirodo su puikiais kon
certais. Britų zonoje visos operos 
jėgos renkasi į vieną vietą ir ža
da imtis operos pastatymo. Svei
kindami šį pasiryžimą, turime pa
sirūpinti, kad jis neliktų tik pa
siryžimu. Iš viso turime pasirūpinti 
ealia parama mūsų muzikams, ly- 
jiai kaip ir kitiems menininkams, 
š kitos pusės turime aiškiai pa- 
jrėžti, kad ligšiolinė mūsų muzikų 
reikia, net ir jjo draugijos įsteigi
mo, neįgijo nei savo kolonijose.
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nei svetimoj publikoj reikiamo 
planingumo. Per maža koncertų 
rengiame kitų tautybių žmonėms, 
ypač okupacinių armijų daliniams. 
Šitąja prasme pažanga daroma 
britų zonoje, kur jau oficialūs ry
šiai užmegzti ir visi stambesni mu
zikos atstovai suvežti į vieną 
stovyklą.

Greta muzikos nemažą vaidmenį 
turi tautiniai šokiai. Kai kur tų 
šokių kolektyvai stropiu darbu 
yra pasiekę gana aukšto meninio 
lygio ir naudojasi pelnytu pasise
kimu. Daugeliu atvejų tai labai 
daug pasitarnauja tautinei repre
zentacijai.

Savo tarpe turime nemaža sti
prių dailininkų. Kaip muzikai ir 
tautinių šokių šokėjai, tarp daili
ninkai reiškiasi kiek pajėgdami sa
vo. jėgomis. Bendruomenė papras
tai daug paramos nesuteikia. O 
visos šios meno šakos juk yra 
prieinamos visų tautų žmonėm^ ir 
todėl reprezentaciniu atžvilgiu tu
ri vnatinga reikšme. Negalime jų 
palikti vien kūrėjų rūpesčiui, 
o turime paversti visos ten- 
druomenės rūpesčiu. Gal prie 
Centro galėtų susidaryti organas, 
kuris atliktų dvejopas funkcijas: 1. 
organizuotų materialinę paramą 
kultūrininkams ir sudarytų pagrin
dą taip reikalingam kultūros fon
dui; 2. sustatytų ir vykdytų mūsų 
kultūrinės representacijos planą 
dabartinėse tremtinių aplinkybėse. 
Tokiu ‘būdu pereitume į tobulesnę 
veiklos fazę. Ligi šiol viskas re
miasi atsitiktinumu ir atskirų ąs- 
menų iniciatyva, be rimtesnės ko
ordinacijos ir te subsidijavimo.

Vis dar neiėjo į reikiamas vėžes 
mūsų dramos teatras. Turime ne
maža profesionalų aktorių, dabar 
susibūrusių į dvi žinomesnes gru
pes. Tačiau jų darbo sąlygos tebė
ra labai nepavydėtinos, todėl ir 
rezultatais ypatingai pasidžiaugti 
negalime. Kadangi bendruomenė
je scenos meno alkis ypatingai jau
čiamas ir tas menas turi ypatingą 
reikšmę mūsų bendruomenės ug
dymui. tektų taip pat iš bendrų 
kultūros reikalams sudarytų lėšų 
su'stiprinti dramos kolektyvus me
džiagiškai ir sudaryti galimybes 
patogiau gastroliuoti. Tada gal ir 
patys kolektyvai parodys daugiau 
kūrybiškumo. Tuo tarpu tenka ten

Liaudies meno skyriaus dalis lietu vių tautodailės parodojė Olden- 
burge V. Gavėno nuotr.

kintis ir nemažinti reikšmės sce
nos mėgėjų būrelių, kurie dauge
ly stovyklų uoliai ir sėkmingai už
pildo esamą spragą.

Vienas po kito pasirodo mūsų 
literatūros veikalai. Ypač poezijos, 
palyginti, nemaža pasirodė. Skai
tytojas laukia daugiau prozos, mo
kyklos laukia greičiau pasirodant 
vadovėlių. Menkavertės knygelės 
skaitytojams jau visai nusibodo. 
Atsiradus prie Švietimo Valdybos 
knygų leidimo komisijai ir „vieną 
kartą pasiryžus sutvarkyti vado
vėlių spausdinimą, gal prieisime 
didesnio tikslingumo ir kitų kny
gų spausdinime. Tebepasigendame 
reikiamo kultūros žurnalo.

Mūsų periodinė spauda ypač iš
siplėtusi .vienoje zonoje, kur ir po 
pertvarkymo, atrodo, liks nemaža 
laidinių, jų tarpe keletas visai 
rimtų laikraščių. Į spaudos darbą 
kaskart vis daugiau įsitraukia stip
rių jėgų, ir skųstis nebetenka. 
Daug silpniau stovi literatūra apie 
Lietuvą svetimomis kalbomis. Te-

Mes DP ii
Mes DP esam didelis pasaulio* 

rūpestis. Bet ir mums pasaulis 
pasidarė didžiausiu rūpesčiu. Ne
bus perdėtai pasakyta, jeigu DP 
pavadinsim pasaulio sąžinės ter
mometru. Tai yra daug, bet ne 
tiek, kiek mes norėtume, norėtume 
visomis teisėtumo galiomis, nes mes 
niekam neskelbiam karų, nepasira- 
šom paktų, parengtų gerai kombi
nacijai ir geram užpuolimui. Mes 
nesteigėm stovyklų su kremato
riumais ir racionalaus žmogaus 
sunaudojimo muilo ar tepalo 
fabrikais. Tačiau ir karui nutilus 
mes tebesam mūšių lauke ... nes 
mes dar nežinom taikos arba ji 
raus nepasiekė tokia, kokia kiek
vieną širdį ir protą turėtų pa
siekti. Milijonai žmonių, karo ir 
jo sukeltų piktų idėjų ir siekimų 
išblokšti iš savo namų, mūsų dai
nos žodžiais vis dar klausia: „Kur 
namas mūs, kur kraštas mūs?"

Pasaulyje pučia ir geri vėjai 
— sako žvejai ir medžioto
jai. Nors mes buvom medžiojami, 
bet vieną dieną mus pasiekė žmo-

bėra aktualus reikalas daryti vi
sas pastangas, kad galėtume di
džiosiomis pasaulio kalbomis tu
rėti periodinį rimtą leidinį. Atski
rais klausimais knygų ir brošiūrų 
esame taip pat per maža išspaus
dinę.

Visais kultūriniais reikalais rū-
pintis yra pirmaeilė kiekvieno 
tremtinio pareiga. Taip ji daugu
moj ir suprantama. Paprastai iš
skiriami dar asmenys, kurie spe
cialiai rūpinasi šios srities darbu. 
Tarp kitų dalykų, gal daug kur 
per maža kreipiame dėmesio į 
bendrą mūsų tremtinių kultūrinio 
lygo kėlimą, į skonio lavinimą. į 
atskiro asmens šlifavimą. Kai kur 
kultūrinių parengimų metu publika 
elgiasi neleistinai, kai kur tos 
publkos būna per maža, nes dau
giau domimasi šokiais, negu rim
tais parengimais. Kai kur taip pat 
menininkai 'ateina su per aukšto 
stiliaus-programa, kurios klausyto
jai ar žiūrovai ir su gerais norais 
daugumoj neįstengia suvirškinti. 
Dirbant kultūrini darbą, yra ne
vengiama, kiek įmanoma, bendrau
ti su kitais mūsų likimo žmonė
mis. ypač su kaimyninių tautų 
tremtiniais. Be abejo, tai sveikas 
reiškinys.

Vengdami nereikalingu kivirčų, 
plėtokime kultūrinę veiklą viso
mis galiomis.

apie mus
nijos gera valia, gal būt sukelta 
išsiaiškinimo: „Padėk, kad tau pa
dėtų." Tai yra pas mus atėjo 
UNRRA. Vargo svoris sumažėjo, 
bet svarbiausia, mes pasijutom 
esą kieno nors žinomi, neužmiršti 
gyvenimui ir tikslui tose dienose, 
kai teisė, tiesa ir žmoniškumas, 
atrodo, buvo išvykę neribotoms 
atostogoms.

UNRRĄ sudaro, aplamai kalbant, 
davimas ir ėmimas. DP esam 
imantieji. Imti! Kas mes imantieji 
esam: elgetos, nelaimės aukos ar 
kovos draugai? Tai klausimai į ku
riuos tenka ir būtinai atsakyti, nes 
kitaip — mes DP būsim neverti 
to, kas esam ir kas turim būti, be 
to, mūsų santykiai su davėjais gali 
nueiti ligi nesusipratimo.

Mes esam nelaimės aukos, nes 
idėjinės_ ir smurto jėgos buvo 
suorganizuotos planingai, nepalie
kant vietos nelaimei — atsitikti
numui; Šio karo negalima vadinti 
nelaime, nes tai buvo ne potvynis, 
gaisras ar žemės drebėjimas, bet 
civilizuoto ir kultūringo žmogaus,
tautos, valstybės planas paveikti 
ir sunaikinti žmogų, tautą, valsty
bę. Mes buvom tie, kurie nesuti
kom su žmogaus, tautos, valstybės 
sunaikinimu, mes buvom kliuvinys 
plėšikui ir galvažudžiui žudymo ir 
plėšimo kelyje. Taip, tai galima va
dinti nelaime, bet tai perdaug ir- 
permaža. Perdaua nes tai mūsų 
paspriešinimą mažina, per maža, 
nes tai neapibrėžia kataklizmo 
masto.

Tuo mes atsakom ir dar į vieną 
klausimą. Būtent, mes buvom kai 
kam kovos draugai,, t. y. tiems, 
kurię kovojo prieš melą, smurtą ir 
žmogaus vispusišką sunaikinimą.

Tai gal mes esam elgetos? Nuo 
geležinkelio iešmininko, sargo, iki 
susisiekimo ministerio. nuo mažai 
raštingo iki universiteto rektoriaus, 
nuo švilpiko iki operos dirigento, 
nuo liaudies mokinio iki rašytojo, 
dailininko,, kompozitoriaus. Tokia 
vra I5P stovyklų pastogių publika. 
Žmonės, kurie davė ne tik savo 
šeimai, broliui, bet ir tautai, žmo
nijai, davė ir šiandien tebeduoda 
raštus, kompozicijas, paveikslus, 
ranku darko vaisius. Jeigu šie 
žmonės elgetos, tai mūsų pasaulis 
turi būti blogai organizuotas elge
tynas. Mes galim tvirtai pasakyti: 
nėra gyvenimo- be duonos, bet nie
kai ir duona, jeigu nėra gyvenimo.

LRK Augsburgo skyriaus medicinos 
seserų kursų dalyvės. Vidury kursų iniciatorius 

prof. dr. O. K. Oželis

UNRRAos pareigūnus sudaro 
daugelio tautų žmonės, taip pat 
kaip ir DP stovyklų gyventojus. 
Pirmą kartą žmonijos istorijoje at
sitinka pasauliniu mastu organi
zuota pagalba pasaulinio karo 
avantiūrose nekentėjusiam žmogui.

Dėkingumas ir garbė turi lydėti 
kiekvieną UNRRAos pareigūną, ku
ris savo sunkių pareigų naštą at
vyko priimti tarp griuvėsių apleis
tam išvietintajam. UNRRAos dar
bai ir siekimai bus pavykę, kiek 
davėjas ir ėmėjas bus savo vie
toje ir kiek bus pasiektas teisių 
ir pareigų galimas tikslesnis supra
timas.

Su tokiomis mintimis „Žiburių" 
korespondentas laukė savo eilės 
prie Ingolstadto UNRRAos _Team 
durų, norėdamas pasikalbėti su di
rektorium T.G.M. Davidsonu, kuris 
neseniai atšventė vienerių metų 
veiklos Ingolstadte sukaktuves.

T. G. M. Davidsonas maloniai su
tiko atsakyti į keletą koresponden
to klausimų.

— Ką jūs pone direktoriau, lai
kytumėte vertingu pasiekimu vie
nerių metų tarnybos rūpesčiuose?

— Kiekvienas atliktas darbas, 
uždavinys yra vienoks ar kitoks 
pasisekimas. Bėdos', vargai kas
diena vis kiti, tačiau man rados 
vertingiausias pasisekimas mūsų 
visų tai, kad patys DP stengėsi 
sau ir UNRRAai padėti, todėl ir 
daugelis mūsų pasisekimų yra re
zultatas, glaudaus vienu ir kitu 
bendradarbiavimo. UNRRA laiko 
savo pagrindiniu uždavinių sukelti 
DP jėgas ir sugebėjimus pačių DP 
gerovei ir ateičiai. Ir čia tektų 
ieškoti UNRRAos uždavinių ir 
tikslų. Aš kalbėsiu apie savo sto
vyklas faktais. Šit pačioje Ingol
stadto DP stovyklų įsikūrimo pra
džioje lietuvių stovykla isteigė 
šoferių kursus. Išleido kelias laidas. 
Dabar kai Ingolstadtas pasidarė 
apvqardine stovykla, turinti 9 pa
dalinius, mūsų šoferiai turi gražaus 
ir naudingo darbo. Taip pat meis
teris Sasnauskas su savo bendra
darbiais remontui daug ir naudin
gai dirba. Taip pat lietuvių elektros 
technikų draugija suspėjo išleisti 
gerai paruoštą meisterių laidą, 
paskaitų rinkinį — gražią knygą, 
savo dirbtuvėse taiso radijo apara
tus, dinamus, daro įvairius elektros 
įrengimus. Ingolstadto stovyklos 
turi radijo ruporus, kuriais klauso
ma įvairios radijo stotys. Tai vis 
elektrotechnikų darbas. Reikia pa
žymėti mokytojus, kurie savo dar
bais ruošia gyvenimui daugelį 
įvairių mokyklų, kursų lankytojų^

— Ir pačios stovyklos, patalpos, 
aplinka daug kuo pagerėjo, — kal
bėjo direktorius Davidsonas — Kai 
aš pirmą kartą atvykau į Ingol- 
stadtą, buvo sekmadienis. Tai bu
vo praėjusių metų rugsėjo mėnesį. 
Po metų karo tarnybos, (T- G. M. 
Davidsonas yra Kanados karo 
aviacijos kapitonas. D-s), kai aš pa
mačiau DP, kad ir sekmadienio 
drabužiuose, buvo savotiškas įspū
dis. Šit po metų, kai aš matau šva

rias patalpas, daržus, man rodos, 
kad mes esam kai 'ko pasiekę. Aš 
dažnai pakviečiu USA karių žmo
nas apsilankyti DP butuose, kur 
jos pamato, kad DP gyvena ne 
nešvariose, kiauliškose patalpo
se ir nešvaroje, kaip kartais kai kas 
galvoja apie DP gyvenimą ...

Korespondento paklaustas, kokių 
nenormalumų direktorius galėjo 
pastebėti DP gyvenime, atsakė:

Pirmuose stovyklinio gyvenimo 
mėnesiuose buvo pastebimas savo
tiškas abejingumas, nesirūpinimas 
darbu, nenoras ką nors veikti. Da
bar matyt žymus pasikeitimas. DP 
ieško darbo, užsiėmimo. Ir tuo, 
suprantama, palengvėja mūsų pas
tangos, siekiant įtraukti Kiiodau- 
giausia*į užsiėmimus. Pav., nese
niai karinė vyriausybė pasiūlė dirb
ti prie sprogdinimo pasenusios am- 
nicijos. Darbas nelengvas ir ne be 
pavojaus, bet pasisiūlė daugiau ne
gu reikėjo, ir per 24 valandas.

Tarp kitko buvo pastebėta p. Di
rektoriaus, kad 8000 DP stovyklo
se, kurios yra jo žinioje, mažiau 
yra nusikaltimų, kaip tokiam pat 
8000 gyventoju Vokietijos mieste.

— Man tenka nugirsti DP pa
geidavimus, gauti literatūros anglų, 
prancūzų, vokiečiu kaltomis iš 
USA, D. Britanijos, Kanados istori
jos, socialinio gyvenimo, grožinės 
literatūros. Ar galėtų UNRRA pa
rūpinti? — paklausė koresponden
tas.

— Jeigu tai liečia Ingolstadtą, 
tai jau yra perduota stovykloms 
amerikoniškų žurnalų, laikraščių, 
grožinės literatūros. Ateityje šitai 
tektų prisiminti, — atsakė p. Da
vidsonas.

— Ko palinkėtumėt padidėjusiai 
DP stovyklų šeimai savo veiklos 
metinės sukakties proga?

— Mūsų visų, tur būt, būs vienas 
troškimas ir linkėjimas, tai kad 
visi DP galėtų grįžti i normalias 
gyvenimo vėžes. Kaip, ir kokiu 
būdu, šis klausimas šiai progai 
būtų perplatus. Jum tur būtu ži
noma, kad perspektyvos emigraci
jai kolei kas neplačios. Pav. štai 
Kanados žurnalas, kur aš jums 
perskaitysiu nusiskundimų butų 
stoka. (P. Direktorius perskaiė il
goką straipsnį apie butų trūkumą 
Kanadoje).

Prie progos paminėjo, kad ne- 
pertoliausiai Kalėdos. Praėjusios 
Kalėdos Ingolstadto stovyklose bu
vo gan turtingos ir geri Kalėdų 
seneliai, nors UNRRA savo san
dėliuose nerado senelio su dova
nomis ir žaislais. Direktorius tikisi, 
kad ir šiemet stovyklų gyventojai 
savo darbų ir organizacija suras 
ką nors įdėti į Kalėdų senelio mai
šus mūsų mažiesiems.

Ilgokai užtrukusiu, maloniu pa
sikalbėjimu p. Davidsonas parodė 
gerą supratima DR gyvenimo, 
neslėpdamas vilties, kad ir ateiyje 
ne visos dienos bus debesuotos, 
be to, darbu, gera valia, viltimi 
visokį debesys išsklaidomi. D—s
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VOKIETIJOS VALIUTOS REFORMOS
. ’ IŠVAKARĖSE
Paskutiniuoju metu amerikiečių 

ir anglų spauda ėmė skirti dau
giau reikšmės Vokietijos ūkiui ir 
tuo pačiu viekam iš svarbiausių 
ffkio veiksnių, būtent, Vokietijos 
valiutos klausimui.

„New York Herald Tribune” Pa
ryžiaus laida spalio 11 d. numery
je komentuoja Dodge arba Colm — 
Goldsmith planą, kurį ir mūsų 
spauda priėmė kaip būsimą Vo
kietijos finansų reformą. Londono 
savaitraštis „The* Economist" jau, 
rugsėjo 14 d. atspausdino kiek iš
samesnę to plano kritiką; antrašte 
„Vokietija laukia žiemos”.

Jau spėjęs išgarsėti Dodge pla
nas yra parengtas profesoriaus Ge
rard Colm su Goldsmith. Prof. G. 
Colm yra senas Vokietijos’moksli
ninkas, profesoriavęs Kielio uni
versitete. S. m. pradžioje jis lan
kėsi Vokietijoje, kur Vokietijos 
finansų reformą aptarė su žymiau
siais ' Vokietijos finansininkais. 
Nors šis planas dar nėra viešai 
paskelbtas, bet, kaip pavyko pa
tirti iš patikimų šaltinių, bazuo
jasi trijuose punktuose:

1) Vokietijos pinigai, kurių apy
varta yra skaičiuojama apie 60 
—70 milijardų RM. turėtų būti 
visai išimti iš apyvartos ir jų 
vieton paleisti 6 milijardai nau
jų markių, kurios, pagal „New 
York Herald Tribune", esančios 
jau atspausdintos Amerikoje. 
Sovietų Sąjungai šiam planui ne
pritariant ir- nesutinkant įvesti 
jos valdomoje Vokietijos srityje 
naujųjų markių, būtų paleisti 
apyvarton 4 milijardai markių 
vakarinėms Vokietijos zonoms 
Algos, darbininkų atlyginimai, 
nuomos ir 1.1, turėtų pasilikti 
tokie, kaip dabar.

2) Šitą konversiją turėtų sekti ly
gus apkrovimas ipotekomis viso 
turto. Už ipotekas įplaukiančios 
sumos turėtų būti renkamos į 
vieną fondą, iš kurio turėtų bū
ti padengti karo nuostoliai,

- įskaitant nuostolius, kurie susi
darys pradedant minėtą kon
versiją.

3) Paskutinysis punktas galėtų būti 
įgyvendintas tiktai dviem pir
miesiems jau galiojant. Pagal jį 
būtų reikalaujama progresyvaus 
turto sumažinimo.

Jei ir visi keturi aliantai prita
ria tam, kad Vokietija savo ūkio 
renesansui būtinai turi pravesti 
valiutos reformą., tai tiktai vakarų 
aliantams pavyko susitarti ir dėl 
socialinių bei finansinių principų: 
dabar viešpataujanti milžiniška 
disproporcija tarp nominalaus ir 
realaus Vokietijos turto turi būti 
smarkiai sumažinta. Taip pat su
tarta, kad ši reforma turi būti 
pravesta socialiai ir teisingai. 
Naujoji reforma turėtų skaudžiau 
paliesti turtinguosius, negu varg
šus. Nėra jokios abejonės, kad 
Dodgė planas šiuos tris aliantų rei
kalavimus atitinka, bet Vokietijos 
finansų specialistai'sako, kad prak
tikoje šis planas dėl savo kom- 
plikuotumo būtų labai sunkiai įgy
vendinamas. Didžiausias kompli- 
kuotumas yra tas, kad po turto 
apkrovimo ipotekomis turėtų eiti 
dar vieas turto apkrovimas mo
kesčiais, kuris būtų lygus jo da
lies atidavimui valstybei. Patys 
vokiečiai sako, kad ir prie gana 
gerai sutvarkvtos jų finansų siste
mos šis milžiniškas darbas tūtų 
perdaug ddels finansinio aparato 
apkrovimas ir praktiškai beveik 
neįgyvendinamas.

Nors anglai jau senokai yra gavę šį 
amerikiečių planą su prašymu pa
reikšti savo nuomonę, bet oficia

laus atsakymo Ugi šiol amerikie
čiams nesą prisiuntę. Anglų spau
da vieningai siūlo kitą planą, ku
ris savo pagrindiniais bruožais ati
tinka vokiečių profesoriaus Rieger 
planui, pasiūlytam amerikiečiams 
šį pavasarį. Jisai remiasi didele 
ekonomine logika ir reikalauja pa
naikinti veikiantį nuo 1933 metų 
kainų stabilizacijos jstatymą. Šis 
planas taip pat reikalauja Vokie
tijos markę nuvertinti, remdamasis 
tuo, kad dabartinės kainos visiš
kai neatitinka realios markės ver
tės ir daugeliu atveju, pvz., maisto, 
yra netgi juokingos, palyginus su 
kitomis. Pakeliant kainas taip pat 
būtų nuvertinta markė, tik siūlo
ma palikti dabar apyvartoje esan
čius pinigus ir toliau. Anglai siūlo 
dabartines Vokietijos kainas pa
kelti 50 %, prie jų pritaikant ir 
darbo atlyginimus. Ipotekos arba 
turto atidavimas turėtų būti tai-

komas tiktai dideliems objektams, 
nes tik šitoks reikalavimas galėtų 
būti techniškai įvykdomas.

Šitas anglų planas galėtų turėti 
tik politinių sunkumų. Pakėlimas 
kainų 50 % darbo klasės galėtų 
būti priimtas kaip žingsnis prieš 
juos, nes Jau ir dabar, nepaprastai 
pakėlus tabako mokesčius ir tuo 
pačiu kainas, ne visi darbininkai 
gali išsipirkti savo korteles. Yra 
skaitomasi su tuo faktu, kad dar
bininkija, socialdemokratai ir kai
rieji krikščionys demokratai rei
kalaus atmesti anglų planą, kuris, 
reikalaudamas redukuoti įperka
mąją galią, kainų pakėlimu inflia
cijos išvengimo sumetimais nega
lės atitinkamai pakelti atlyginimų.

Vokietijos finansų specialistai, 
kurie š. m. pavasarį, paraginti alian
tų, su dideliu entuziazmu puolėsi 
parengti finansų reformos planą, 
jo įgyvendinimą žiūri labai skep
tiškai. Jų manymu, šio plano įgy
vendinimas nusitęsia ne dėl ūki
nių, bet dėl politinių sumetimų.

Dabartinis šio klausimo gvilde
nimas ir jo pastatymas aktualion 
plotmėn yra daugiau surištas su

Liaudies meno skyriaus dalis lietuvių tautodailės parodoje Oldenburge V. Gavėno nuotr.

Komunistu infiltracija Jung
tinėse Amerikos Valstybėse

Paprastai sakoma, kad komunizmas 
nėra įsigalėjęs anglosaksų kraštuo
se ir ypač Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, toje liberalinio 
kapitalizmo ir autoritetinės' de
mokratijos tvirtovėje. Tačiau, kaip 
ir daugely panašių atvejų, toks gal
vojimas yra klaidingas. Be baimės 
galima tvirtinti, kad jei demokratų 
partija ir toliau laviruos, jei didieji 
sindikatų vadai laikys užmerkę akis 
ir jei „trečioji partija“, t apie kurią 
vis daugiau kalbama, įsikurs, per 
metus komunistai valdys politinį ir 
socialinį judėjimą, kuris, dėl savo 
susiklausymo, dėl savo skaitmeniš
kos reikšmės bei įtakos krašto eko
nominiame gyvenime galės sukrėsti 
iki pagrindų dabartinę Amerikos 
visuomenę.

Tai nėra tuščia fantazija. Tam 
patvirtinti užtenka pripuolamai nu
rodyti į tris paskutinių savaičių 
įvykių ženklus. Į Gallupo instituto 
klausimą dėl komunizmo reikšmės 
amerikiečių sindikalinio gyvenimo 
viduje užklausti piliečiai (tarp jų 
daug sindikalistų) atsakė, jog jie 
laiko, kad 27—38% dabartinių sin- 
dikalinių organizacijų yra komu-

nistų kontroliuojama. Tuo pačiu 
metu Morris Muster, devynerius me
tus buvęs darbininkų balsų sindi
kato pirmininku, atsistatydino pro
testuodamas prieš faktą, kad komu
nistai, kurie sudaro tik 2% visų 
42.000 sindikato narių, yra užėmę 
visas pagrindines vadovavimo vie
tas.

Draugo Earl Browder odisėja

Be abejonės, būtų juokinga Ame
rikos komunistų partiją lyginti su 
didžiosiomis respublikonų ir demo
kratų partijomis. Prisiminkim, kad 
niekada nėra buvę jokio komunistų 
atstovo Kongrese, ir joks komunistų 
kandidatas nebuvo išrinktas štato 
gubernatorium. Neskaitant New 
Yorko štato, kuriame, yra keletas 
aktyvių asmenų, ypač tam tikruose 
izraelitų sluogsniuose, komunistų 
partija laikoma visiškai neegzistuo
jančia Amerikos politinio gyvenimo 
scenoje, kur viską tvarko dvi mil
žiniškos partijos, kiekviena turinti 
didžiulius kapitalus, galingą spaudą 
ir baisią „mašiną“, kurios ratus su
daro tūkstančiai specializuotų poli- 
tikų-valdįninkų. Taip pat reikia pri-

^olitiniais, negu su ekonominiais 
įvykiais. Artėja taikos sutarties su 
Vokietija pasirašymo diena. Ji 
bus lemtinga ir Vokietijos ūkiui. 
Didiesiems susitarus dėl busimojo 
Vokietijos politinio veido, bus vi
siškai nesunku pagal jį suformuoti 
ir ekonominį. „New York Herald 
Tribune" pastebi, kad ir prancūzai 
nepritaria naujo Vokietijos pinigo 
įvedimui. Žinant dabartinę Pran
cūzijos ūkio padėtį, šitas jų pa
sipriešinimas yra visiškai supran
tamas, bet nėra jokios abejonės, 
kad, Amerikai perimant vyraujan
tį vaidmenį Vokietijos ūkio atsta
tyme, Prancūzija bus ištikima savo 
politiniam partneriui ir didesnių 
sunkumų naujajai finansų refor
mai nedarys.

Vokietijos finansų reformos pa
siūlymų tik Amerikoje esą apie 
50. Dodge planas yra tik todėl pojju- 
liarinamas, kad jisai geriausiai ati
tinka aliantų reikalavimus. Ameri
kiečiai tikėjosi rasią šiam pla
nui visišką vokiečių pritarimą, bet, 
sutikę gana didelį pasipriešinimą, 
jeigu savo planą ir įgyvendins, tai 
tik su gana dideliais pakeitimais.

minti, kad iki paskutinių metų ko
munistų partija baigė išnykti. Jos 
vadas Earl Browder, kuris rėmė 
Rooseveltą per karą prieš ašies val
stybes, atrodė visam laikui priimąs 
bendradarbiavimą su kapitalizmu,, 
ir patraukė savo draugus į heretinį 
kelią, paleisdamas komunistų parti
ją ir jos vietoj sukurdamas „komu
nistų politinę draugiją“, kuri buvo 
daugiau mokslinė, negu revoliucinė 
organizacija. Uoliųjų vardu pakėlė 
balsą Jacques Duclos savo smar
kiame straipsny, įdėtame „Cahiers 
du communisme“, kur iškėlė Earl 
Browder „nukrypimą“. William Za
bulon Foster rūpesčiu atkurta „par
tija“ pasiskubino Browder išmesti, 
apkaltinti jį buvus „kapitalizmo tar
nu“ ir primesti jam „gryniausią 
anarcho-sindikalizmą“ bei" „trockiz- 
mą“. Browder virto juoduoju Jau
čiu oficialaus partijos organo ..Dai
ly Worker“, kurfe veikiai pateko į 
didelius finansinius sunkumus, nes 
pagrindinis jo rėmėjas Abraham 
Heller solidarizavo su Browder ir 
paprašė jį tuojau iš partijos atleisti. 
Tai įvyko 1945 m. liepos mėn. Nuo 
to laiko partija tiktai vegetavo 
kaip politinė organizacija. Staiga, 
balandžio mėn. 26 d., pasklido ste
binanti žinia: Earl Browder vyksta 
į Maskvą. Tenai jis buvo priimtas 
Lozovskio, sovietų informacijos še
fo, ir padarė vizitą Molotovui. Za- 

bulon Foster laikrašty „Daily Wor
ker“ iš anksto atmetė „kapitalistų 
spėliojimus dėl Kremliaus įsimaiš- 
ino“. Tačiau Browder buvimas Mas
kvoj .užsitęsė, ir paaiškėjo, kad jis 
ten buvo ypač maloniai priimtas. 
Jis pats žurnalistams pareiškė: „Aš 
buvau priimtas kaip senas ir ištiki
mas Sovietų Sąjungos draugas“. Jis 
pridūrė, kad „Maskva yra visai abe
jinga dėl ideologinių skirtumų, ku
rie gali pasireikšti Amerikos komu
nistų partijos viduj“.

Be abejo, nereikia būti išmintin
gam, kad suprastum šiuos faktus. 
Tačiau atrodo, kad Earl Browder 
malonės atgavimas pakeičia iki šiol 
priimtą amerikiečių kovojančių ko
munistų taktiką: atsižvelgdami į sa
vo skaitmeninį silpnumą ir savo 
veikimo priemonių didelį ribotumą. 
Amerikos komunistai atsisakė ko
voti grynai politinėj ar doktrininėj 
plotmėj; jie nugalėjo kliūtis ir savo 
veikimą perkėlė kitur — į sindika- 
lizmą. Infiltracija jie pradėjo ui- 
kariauti sindikatus iŠ viršaus, tai 
yra užimdami vadovaujančias ir 
svarbias vietas. Kartą prasimušus, 
toliau jiems jau bus lengva, atsi-' 
žvelgiant į griežtą amerikiečių sin
dikatų organizaciją, paskleisti savo 
propagandą kovojančiose masėse ir 
taip vienu smūgiu pasiekti žymių 
laimėjimų. Toks yra menevras, ku
ris dabar yra Jungtinėse Valsty
bėse daromas.

Kovoje už vadovaujančias vietas 
sindikatų judėjime

Geriau šiai taktikai suprasti rei
kia atsiminti, kad Amerikos sindi
katai yra vadovaujami ir tvarkomi 
ištisos biurokratijos sindikatų tar
nautojų, beveik nepajudinamų, jei 
jie tvirtai yra įsikūrę savo postuo
se, ir galinčių pasiskirti, kas jiems 
patinka žemesnėms vietoms šioj 
hierarchijoj. Užtenka įkelti koją į 
vadovaujančius organus, kad paskui 
praplėstų prietiltį ir užimtų visas 
svarbiąsias vietas. Baldų sindikgto 
pirmininkas Morris Muster taip pa
vaizduoja komunistų infiltracijos 
manevrą: „Sindikatą įkūrus 1937 
m., komunistų partijos nariai įlindo 
į biurus kaip raštininkai bei sekre
toriai. Jie sudarė labai aktyvias ži- ' 
nių tarnybos bazes. Paskui vienas 
simpatikas paskiriamas iždininko 
padėjėju, antrasis auklėjimo sky
riaus direktorium; taip komunistai 
prie iždo ir vėliau prie sindikato 
laikraščių kontrolės... Paskutiniais 
mėnesiais jie .stovėjo priešaky New 
Yorko, Bostono, Chicagog ir Los 
Angeles sekcijų.“ Jūrininkų unijos 
pirmininkas ir jūrininkų streiko 
vadas Joe Curran šį komunistų ma
nevrą charakterizavo dar daugiau 
patikimesniais žodžiais: „Jie sten
giasi pašalinti iš vadovaujančių vie-, 
tų visus tuos, kuriems jie neduoda 
savo palaiminimo, ir diskredituoti 
visus, kurie atsistoja jiems skersai 
kelio.“

Komunistų taktika yra lanksti. Jie 
lengvai identifikuoja propagandoj 
„fašizmą“ su „antikomunizmu“, o 
sindikatų vadai, kurie pasireiškia 
pasipriešindami jų infiltracijai — 
kaip Walter Reuther ar David Du
binsky — yra smarkiai puolami.

Iš kitos pusės simpatikai, nors ir 
nedrąsūs, išstumiami į vadovaujan
čias vietas. Pav., komunistų frakci
jos šefas, nusistatęs prieš Reuther, 
automobilių sindikate buvo kata
likas Georges Addes. Šiems simpa- 
tikams tarpininkaujant, patenka Į - 
kitus vadovaujančius postus tikrie
ji kovotojai. Kai jų susidaro pa
kankamas skaičius, belieka tiktai 
simpatiką pakeisti „tikruoju".

Tokiu t ūdų — nekalbant jau 
apie baldų sindikatą, kur Morris 
Muster pasitraukė iš savo vietos 
— komunistai dabar yra įsilieję 
dideliu procentu į elektros, jūri
ninkų, dokų darbininkų ir auto
mobilių sindikatų vadovybes.

(Une Semaine dans le Monde, 
Nr. 19).
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BIRUTĖLĖS ROŽE
(Iš mokytojo užrašų)

F
Pirmus metus buvau mokytojas.
Nuo mano namų ligi mokyklos 

buvo stiprus kilometras. Eidamas 
kasdien per laukus, pramyniau il
gą, vingiuotą taką, o per gilų, 
sraunų kaimo pakluonėje vingiuo 
jantį Tipeliūkštį buvo permesta 
siaura lenta. Prie to liepto kasryt 
mane pasitikdavo mano mokiniai. 
Vienas' pagriebdavo portfelį, ant
ras — knygą, trečias — lazdą, ir 
taip amžinai triukšminga kirbinė 
pasipildavo per kaimą ligi pat mo
kyklos durų. Aš buvau lyg neklai
dingas viso kaimo laikrodis.

— Laikas pusryčių — jau moky
tojas nuėjo su savo „kariuomene", 
— sakydavo žmonės. O kai grįž
davau iš mokyklos, ūkininkai vėl 
slinkdavo į trobas, nes būdavo 
pietų metas.

Taip monotoniškoj dienų kelio
nėj slinko gilus ruduo. Po lietaus 
upelis patvindavo ir išsiliedavo iš 
krantų, o lieptas, man einant, net 
pasinerdavo vandeny. Tada aš pa
galvodavau, kad reikia paprašyti 
ūkininką permesti per upelį dar 
antrą lentą, nes taip aš tikrai 
nuslysiu į vandenį. Bet, sutikęs 
ūkininką, visada užsišnekėdavau 
ir apie lieptą pamiršdavau.

Pirmomis mano darbo mokyklo
je dienomis man krito į akis ne
paprasta mano mokinių savybė: 
be jokios atodairos tepti knygas. 
Ir vos išdalintos, naujos „Aušre
lės" ir uždavinynai po kelių dienų 
ėmė neišvengiamai tamsėti. Aš 
pastebėjau per pertraukas, kad 
kai kurie mokiniai duoną su 
sviestu iššiima iš „Aušrelės" lapų 
ir nesijaudindami valgo. Barimas 
nieko negelbėjo, nes jie greit pa
miršdavo. Aš pažadėjau: kie.ro 
knygos bus švarios, tiem duosiu 
knygų skaityti ne tik iš mokyklos 
knygynėlio, bet dar atnešiu ir sa
vo labai gražių — su paveikslais. 
Nuo to laiko kiekvienas savo kny
gas saugojo, lyg jos būtų buvę 
šilkinės.

Geriausia mano mokinė buvo 
mažytė, pirmame suole, šviesia
plaukė Birutė. Ji buvo pirmoji, 
kuriai pradėjau duoti skaityti sa
vo knygas.

Vėliau pastebėjau, kad Birutės 
atmintis yra nuostabi: ji ne tik 
skaitytų knygų turinį, bet ir ma
no papasakotas pamokas atkarto
davo pažodžiui. Net kartais, jeigu 
ką kvailai nušnekėdavau, ji ir tas 
vietas pakartodavo be priekaištų. 
Aš tikėjau, kad ši mano mokinė 
ateity tikrai bus didelis žmogus.

Vieną rytą radau Birutę suole 
beverkiančią. aklai tikėjo.

— Kas gi tave, Birutėle, 
nuskriaudė? Pasakyk, kuris čia 
tas mušeika?

— Niekas manęs nenuskriaudė; 
tik man gaila ...

— Na, ko gi tau gaila? — susi
domėjau.

— Tristano ir Izoldos ...
Tikrai, per apsižiūrėjimą, ar ne

supratimą, aš jai buvau davęs 
skaityti „Tristaną ir Izoldą". Tik 
dabar supratau, kad ta graudi 
žmonių meilės istorija, gal būt, 
per anksti užgavo jos vaikišką 
sielą, Aš ją nuraminau, kad taip 
visai nėra buvę, kaip knygoj pa
rašyta.

— Argi niekada negyveno Tris
tanas ir Izolda? — Birutės veidelį 

Alfonsas Nyka-Niliunas

Trecioji elegija
A. L.
Svajonės yra vienintelė Realybė, 
ir realybė yra niekas;

Oscar Wilde
Aš niekad, nemačiau-Tavęs be riksmo ir be skundo, 
Kurs trykšta iš visų pasauly mirštančių daiktų — 
Tiktai ironiškai kovojančią dėl egzistencijos sekundės, 
Kurią praslankiosi tarpe šešėlių šimtą kartų prakeiktų 
Jieškodama sunkesnių formų savo kančiai, 
O meilė gatvėm ir namam kasdien giliau įsišaknys 
Ir prirakins gyvenime, kaip parblokštą herojų pančiai, 
Kol ją sudegins amžinosios Laisvės ir Tiesos ugnis. e

Tavo riksme yra visa sunki žmogaus vienatvė, 
Kuri apimdavo vaikystėje, tarp negyvų žaisli], 
Nes vieną dieną ten Tave Likimas atvedė 
Ir taip paliko kambary, apsikabinusią su meškiuku aklu, 
Ir pasodino dvasioje negyvą medį, kurs vadinasi tikrovė, 
Kurio šlamėjime dar ir dabar gyvenimą žaidi..
Tai jį Tu gaivinai Krauju. Ir kada nors išrovusi 
Nemirtingumo spinduliuose persodint žadi.

Dažnai Tavo dvasia išsimuša iš šio dienų kalėjimo - 
Ir vėl nuėjus sėdi tarp išmėtytų žaislų,
Kur guli švino kareivėlis paskutinę kovą pralaimėjęs,* 
Ir nepasiekęs, kaip ir Tu, čia iliuzorinių tikslų, 
Žadėjęs, kaip ir Tu, parnešti saulę
Ir nuostabios šviesos visiems atnešti į namus... 
Dabar naktis (po pralaimėjimo) jau visame pasauly, 
Atėjusi išlaisvinti (deja!) iš žemiškojo skausmo mus!

Todėl tegu dar kartą amžinos Tiesos siekimui kyla rankos 
Ir lūžta, neišlaikę viso žemės liūdesio sunkaus;
Tegu idėjų audros blaško Tavo kūną melodingai lankstų, 
Tegu jis pasirodo ringuose šalia kovojančio žmogaus 
Ir tik tada tegu ant žemės krinta
Ir miega supamas vėlyvo rudenio naktų giesmės .
Tada Tu būsi Saulė tiems, kurie pąsauly niekad nenurimsta, 
Jieškodami gaivinančios ir amžinos Šviesos versmės!

Iš rinkinio Praradimo simfonijos"

užgulė aiškus nusivylimas. O jos 
klausimas man buvo tikrai keblus;

I 
I

nes aš nenorėjau jos svajonių 
griauti ir nenorėjau, kad jos akyse 
sumažėtų pagarba knygoms, ku
rias ji taip saugojo ir kuriomis taip 

Vaizdai iš meno parodos Langenargene. Kairėje dail. A. Vaičaitis, parodos tvarkytojas

— Tristanas ir Izolda gyvi dar 
ir šiandien; visi gerieji žmonės, 
kurie nekaltai daug kenčia ir myli, 
gyvena amžinai.

Žinoma, ji gal nieko nesuprato, 
ka aš kalbėjau, bet atsisėdo nu
švitusiu veidelių. Ir aš buvau pa
tenkintas, kad ją nuraminau.

Paskutinė pamoka buvo istorija.
Sutelkęs visą savo išmintį ir 

įsigilinęs į karžygiškųjų kuni
gaikščių romantiką, pasakojau apie 
Kęstutį. Aš jaučiau, kad kiekviena 
mano mintis ir kiekvienas nusa
kytas paveikslas tyrose, lyg n«- 
sudrumstas upęlio vanduo, sielose 
pasiliks amžinai. Mane įtemptai 
sekė kelios dešimtys vaikišku gry
numu spindinčių akių. Jų spindu
liavime buvo nesuvokiama jėga, 
kuri man teikė tikrą sielos ramy
bę ir pilną pasitenkinimą savo bū
timi ir darbu. Nesuklysiu sakyda
mas, kad aš tokiose niūraus ir

rudeniško gyvenimo prošvaistėse 
tikrai buvau laimingas.

Pamoka baigėsi.
Aš dar prisėdau už stalo rašyti 

dienynan, kai pirmame suole Bi-

UNRRA Team 580 direkt. Jaques Grenez domisi lietuvių tautodaile 
meno parodoje Langenarge.

rutė pakėlė ranką ir laikė, kol bai
giau rašyti.

— Na, ką gi pasakysi, Birutėle?
— Mokvtojau, aš tave myliu ...

— aiškiai ištarė, nenuleisdama 
akių.

Aš nusigandau tokių niekados 
negirdėtų žodžių, o klasėje, lyg 
tyčia, amžinas šlamėjimas nutilo.

— Žinau, mažyte, kad tu gera. 
Bet taip ir reikia: visi jūs turit 
mylėti mokytojus, tėvus ir visus 
gerus žmonės ...

Jos veidelyje vėl įžiūrėjau, kaip 
ir rytą, panašią išraišką į nusivy
limą.

II
Per naktį vėtra daužėsi palangė

mis ir lietaus lašai tėškė į stiklą, 
lyg ten būtų pirštais beldęs nera
mus žmogus. Ryto metą, kai paki
lau, buvo tvlu, ramu, o virš tolu
moj liepsnojančių aukštaičių kalnų 
kilo raudona saulė. Iš lauko ant 
mano durų buvo užkartas eglėša- 
kių ir bruknienojų vainikas, o vir
šuj dar užkištos kelios popierinės 
rožės.

Tai butą mano vardo dienos, o 
tas vainikas — kaimynų darbas, ir 
aš, gerai nusiteikęs, kiūtinau savo 
amžinu takeliu į mokyklą.

Prieš mane švietė nuo užlietų 
spinduliais kalnų kylanti saulė ir 
grynas, koks retai rudenį bebūna, 
dangus, o . virš mano namų dar 
tebedunksojo tamsus, slenkantis į 
vakarus nakties debesys. Neju
čiom tas dangus man priminė di
džiulį žmogaus likimą, kuris nu
švinta kūdikio akim, kaip rytmetis, 
ir slenka pamažu vakarop.

Prie upelio sustojau nustebęs: 
ant kranto prie pat liepto lentos 
rioksojo nukritus puokštė su viena 
didele, raudona (irgi popierine) 
rože vidury. Aš ją pakėliau ir įki
šau portfelin, nors nežinojau, kieno 
tai būta dovanos?

Einant pro pirmąją sodybą, mane 
sustabdė iš trobos išėjęs senis. Jis 
dar tebekramtė didelį kąsnį, o ūsai 
buvo apkibę sidabrine koše (ma
tyt, buvo įmerkęs į grietinę) ir, 
žiūrėdamas savo pilkomis akimis 
į mane, tarė:

— Taigi, reiškia, mokytojau, kal

tas ir aš, kad nepadėjau antros 
lentos. Ir vis galvojau ..

Nuo tų rimtų jo žodžių man liko 
baisiai negera, lyg laukiant mirties 
sprendimo.

■— Ir kas gi tokio, dėde, kad ne
padėjai? — bandžiau ramiai klau
sinėti.

— Argi niekas nepažiniavo dar? 
Gi Birutėlė, ta mažytė, šviesi...

Toliau nebeklausiau ir pasileidau 
visu žingsnių platumu į mokyklą. 
Prie durų apspito vaikai, stengda- 
mies viens už kitą daugiau papa
sakoti.

— Birutėlė tik paslydo ir įkrito 
upelin...

— Paskui tik sietuvoj ties 
alksniais iškilo.

— Kai ištraukė dar ilgai supo, 
bet veltui...

Man viskas buvo aišku: Birutėlė 
paskendo...

— Ir kas gi, vaikai, jus nešė per 
tą lieptą? — Bet tas mano prie
kaištas buvo toks nevykęs, kad aš 
net susigėdau.

— Mes nešėm šįryt mokytojui 
gėlių.

— Mes norėjom pasveikinti.
Atsakė jie visu choru.
Vaikus paleidau namo ir ilgai 

sėdėjau tuščioje mokykloje. Tai 
buvo man pirmas toks smūgis, nuo 
kurio nei dorybės, nei sąžiningu
mas, nei išmintis išgelbėti negalė
jo. Aš net nežinojau, kaip toliau 
šioj dramoj elgtis.

Priėjęs Birutėj namus, išgirdau, 
neramų ūžesį, koks tebūna tik lai
dotuvėse.

Mintingas Birutės veidelis buvo 
skaidrus, lyg šilko debesėlis, su 
ramia amžinybės išraiška...

Kitame trobos gale Birutės tėvas 
kalinėjo lentas. Kai priėjau, jis pa
kėlė sielVarto iškraipytą, lyg že
mėm apneštą, veidą ir tarė:

— Matai, mokytojau ... Sako 
Dievas... Argi jis teisingas, kad 
aš, senas žmogus, turiu kalti kars
tą savo vienatinei dukrelei... Ir 
aš žinau už ką: už vieną rožę nuo 
Jo paveikslo, — jis parodė palubėj 
didelį, raudonom rožėm akkaišytą 
Nukryžiuotąjį. — Birutėlė šįryt 
verkdama prašė, nors vienos į sa
vo žolynus įsidėti ir aš, baimingai
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Praradimo herojai
Varnų kranksėjime vėl skendi 

rudenio laikai prigesę, nykūs, 
Keistos tamsos, kuri taip širdį 

spaudžia, kupini, 
Pavirtę rudenio* dalim laukuose 

blaškosi sėjikai, 
Ir sunkūs rudenio lašai, kaip ak

menys, atsimuša many, 
(Praradimo simfonija)

Poeto žemė liūdna, skurdi ir pil
na bekraščio ilgesio. Ji persunkta 
sielvartingo paukščių klyksmo; ją 
nuodija susirūpinusio beržo kimus 
šlamėjimas; joje drėksta vieniši 
pilki namai. Joje klaidžioja skaus
mas, liūdesys ir vargas kaip gy

Neseniai iš spaudos išėjo „Pra
radimo simfonijos". Tai pirmoji 
knyga jauno poeto Alfonso Ny
kos-Niliūno, kuri tačiau nėra nei 
pirmieji jo bandymai, nei pirmi ne-- 
drąsūs žingsniai. Poetas išeina su sa
va problematika ir keistu nykiu 
pasauliu, į kurį panašaus lietuvių 
literatūroje neturime. Norėtume 
šia proga padaryti tiriamą kelionę 
į tą ilgesingą, komplikuotą ir ko
vos pilną pasaulį.

Niliūno poezija primena mums 
vaizdais reiškiamą eiliuotą filo
sofiją. Eilėraštis jam ne gražių 
gamtos vaizdų paroda, ne laiki
nės nuotaikos sukristalizavimas, 
ne „žmogaus gatvėje" minčių iš
reiškimas poetine forma. Jis nori 
eilėraštyje spręsti jį neraminančias 
problemas, ir poezija išreikšti sa
vo pasaulėžiūros visumą.

Gal dėl to jo eilėraščio centre 
visada rasim besikankinantį žmo
gų, jaučiantį, kovojantį ir vienišą. 
Iš to žmogaus santykio su var
ginga žeme, nepažįstamu Dievu, 
mirtimi, nepraeinančiu kūrybiniu 
pasauliu ir kasdienyte išplaukia 
atskirti poeto eilėraščių ciklaL ~

Pažvelkime iš arčiau į kiekvieną 
santykį.

Žemė. Pirma žmogų liečianti ti
krovė yra žemė ir sunkus jos gy
venimas. Gyvenimas gudrus. Jis 
moka žmogų apgauti ir viską iš 
jo atimti: tėvynę, motiną ir pa
slėptus giliai širdy namus. Prara
dimas — neatskiriamai esminga 
gyvenimo dalis, padiktuota despo
tiško valdovo Laiko. Laikas punk
tualus ir niekad nesivėlina atimti 
žmogui kiekvieną jam brangią mi
nutę. Pasilenkęs jis rašo savo tru
pinančia ranka praeinamumo žen
klus ant daiktų. Poetui skaudu, 
kad net ir idealai ir nuostabios 
šalys, į kurias jis jaunystėje žmo
nes iest žadėjo, dabar miega įša
lusios praeities lede. Tačiau lai
kas veikia ne tik aplinką, — jis 
geria ir paties žmogaus akių šal
iniuose. Tie pradžioje tyri šalti
niai nesulaikomai senka ir blau
sias!.

Žemėje yra žmogui tik mirtis. 
Plačiame lauke ant kalno jo lau
kia iškasta duobė, plati kaip tė
vo dvaro vartai (nes kas žino, gal 
mirtis ir yra tikroji "žmogaus mo
tina!). Rudens gamta ten gros žmo
gui gedulingą maršą, galingai rau
dodama, kad likimas jos vaikams 
perdaug šiurpus. Poetas liūdesingai 
girdi kaip 

drebančiom rankom, lyg numany
damas nelaimę, vieną ištraukiau ...

Raminti tuščiais žodžiais taip 
sielvarto užgultą tėvą neišdrįsau, 
nes tai būtų buvę perdaug įžūlu. 
Ir aš vėl tykiai išslinkau namo, 
benio, besiskundžiančio Dievu, 
vaizdas man paliko kaip mįslė. Aš 
dažnai savo mokiniams kartodavau 
seną išmintį: „kiekiienas yra sa
vo, laimės kalvis". Koks tai neri
botas žmogaus proto išdidumas — 
jis vaizduoja save savo valios ir 
veiksmų valdovu, kai tuo tarpu 
tėra tik nelemtos, kasdienybės įvy
kių vergas. Aš tik prieš valandėlę 
mačiau, kaip jis kala karstą, bet 
ne laimę ...

Per upelį ūkininko buvo jau per
mesta antra lenta, o nurimusioj 
vandens srovėj atsimušė rami ru
dens vidudienio giedra.

Namie Birutės puokštę užkišau 
savo kambarėly už paveikslo. Il
gainiui gyvieji iš darželio žolynai 
suvyto, sudžiūvo ir pajuodo, bet 
negyvoji popierinė rožė, kaip 
BIRUTĖLĖS atminimas, liko žavi.

Toji rožė liko prieš mano akis 
graži amžinai, nes ji buvo negyva.

Pripildydamas jos sunkiais akor
dais mano kambarį.

Kuriam aš susinešęs neramias sva
jones ir sapnus keistus 

Stebiu, kaip spindi tamsoje suša
lęs miestas, 

Lyg paslaptingo rudenio orkestro 
pultų žiburiai, 

Kaip Laikas, lyg žiaurus fantomas, 
negalėdamas manų sapnų paliesti, 

Su vakaru įsikabinęs lango grotų 
žiūri į mane niauriai.

(Antroji elegija)

Tačiau kokia tai skaudi vienatvė 
.kurti naktyje ir neturėti kam savo 
sapnų padovanoti,.— koks liūde
sys, verčiąs karčiai raudot*;" kaip 
tą „Pavasario simfonijos" vaiką, 
priskynusį begalinį glėbį geltonų 
gėlių ir neturintį kam jų atiduoti! 

Lietuvių tautodailės paroda Oldenburge. Vidury brigadierius Mac Leod
V. Gavėno nuotr.

venimas sunkus. Tame skaudžiame 
pasaulyje gyvena žmogus, apsiaus
tas tamsos ir vienatvės.

Vienatvė. Baisi vienatvė žmogų 
apima tarp negyvų žemės daiktų, 
lyg vaiką, pirmąkart pajutusį, kad 
jo apkabintas meškiukas aklas ir 
bejausmis. Poetą apima begalinis 
gailestis ir tėviška meilė tiems 
nuskriaustiems mirtingiems daik
tams, besiglaudžiantiems prie jo. 
Tik jis, kūrėjas, gali įamžinti juos, 
išvaduoti iš mirties savo kūrybi
niame pasaulyje ir ginti nuo ne
gailestingai visa naikinančio laiko.

Naktis kaip milžiniškas kontra- 
basas skamba

Apleistas, vienišas tikrovėje pali
kusioje už manęs, rūstus,

Iš tos vienatvės neišgelbsti jo 
nė Dievas.

Dievas. Dievas poetui — Kūrė
jas, pasiuntęs jį žemėn ir pririšęs 
prie tragiškos buities. Jo santykis 
su Dievu prometėjiškas: jis ku
riasi savo pasaulį iš pamiltų liūd
nos žemės vaizdų paniekindamas 
dviprasmišką, nežinią slepiančią, 
dievų naktį. Jis nori pats sau 
susikurti saulę, kad ji jam šviestų 
beribėje vsiatos nakty. Jis šaukia 
Dievui: „Viešpatie, gesink miražą 
savo amžinybės!", be galo trokš
damas įamžinti kūrybinį savo, pa
saulį, prieš kurio nesugriaunamą 
amžinumą nugalėti nemirtingieji 
dievai raudot^- Dievas yra versmė, 
bet jo nepažįstama amžinybė nė
ra poeto tikslas. Jis nenori joje

Lietuvių tautodailės paroda Oldenburge
• V. Gavėno nuotr.

paskęsti, prarasdamas žemę: jis 
nenori užmiršti žemės, liūdnas 
dainas švilpaujančio vėjo ir seno 
namų vaiduoklio, laukiančio jo 
įstabioje šalyje Eldorado.

Eldorado. Žmogaus dvasia ne
mirtinga ir amžina. Joje paskendęs 
slypi Eldorado, „pasaulis nuosta
bus, kurio neranda niekas", kūry
bos ir brangių pergyvenimų pa
saulis. Jame įamžintos visos žmo
gaus svajos, draugai ir daiktai; ten 
gyvena vaikystėje palikti žaislai, 
kartu su lange ispiaustytais balan
džiais, popierėliais išpuošta lempa 
ir kampe šnekančiu laikrodžiu. 
Žmogus gyvena per žemę ir jos 
daiktus; žemės daiktai amžinai gy
vens per žmogų, per žmogų įgaus 
dvasią tas neišreiškiamai liūdnas 

žemės peizažas su laukais ir mil
žiniškais miestais.
Yen užkeikti ir mano begalinių, 

kaip sapnai, svajonių lobiai;
Basi draugai, mergaitė kas pava

sarį atbėgdavus kieman;
Ten šimtametis vėjas, rudenio lau

kus pagrobęs, 
Kaip ištikimas šuo pareinant laukia 
Ir saugo juos, kad atiduotų man.

(Eldorado)
Eldorado pasaulyje paskęsta ir 

dvasią įgauna visi žmogaus mylė
ti daiktai. Jie tampa gyvi ir per
sonifikuoti. Ten gali sutikti ir juo
daplaukį pavasarį, nedrąsiai sta
tantį ant žemės basą pėdą, ir 
rūstųjį alchimiką rudenį, liejantį 
auksą ant medžių. Ten ir vėjas 
laimingose poeto valandose draskė
si iš džiaugsmo; dabar, neradęs jo 
vaikystės namuose, liūdi ir, pa
ėmęs jį ant rankų, baisiai šniokš
damas nusineša nežuvusion praei
tin, piktai klausdamas, kam paliko 
ji ir seną medį vienus. Taip visi 
marūs daiktai ilgisi išvaduojančio 
žmogaus ir bijo likti vieni, kad ne
žūtų amžinai. Žmogus — vienin
telis jų amžinumo laidas.

Tačiau kokia skaudi didybė žmo
gui jausti: tai aš esu valdovas 
sudvasintų, taigi, prarastųjų kara
lysčių, nuostabių šalių, kurių se
niai nebetekau. Jaust, kad sau
lės nebėra ir kad jam pačiam rei
kės sava širdim dangaus bedugnė
se spindėti!... Jam reikės prikelti 
nublukusį ir pasmerktą sunykti 
gimtą kaimą, kuriam vienam pa
saulyje neišsakomai nyku, ir išsi
nešti. iį amžinai gyventi į bekraštes 
erdves, tada — po mirties.

Mirtis
... Aš tau kaip sapnas duodu 
Raktus dar niekeno nesurastų 

keistu šalių, 
Nes tu ėjai, ieškodamas namų, per 

shvo dvasios naktį juodą, 
Ir sukniubai ant žemės, tartum 

saulė, nebetekus skindulių.
(Mirtis)

Mirtis, sudaužydama materiją 
kartu išvaduoja ir paleidžia erdvėn

spindėti sudvasintą pasaulį ir žmo
gaus svajones, užgriautas atšalu
sioje širdyje, tartum negyvame rū
syje. Žmogus įžengia į savo že
mėje susikurtą pasaulį (iš mirties 
nepabunda tik žmonės be vidinio 
pasaulio, gyvenę be meilės ir be 
liūdesio, vien svaiginančia savo 
tuštybe girti). .

Tačiau kaip pasiektas idealas * 
kad nuvilia, taip nepatenkins mū
sų ir atrasi praeities lobiai. Grį
žus troškulys didės. Kas iš to, kad 
naktis išvaduoja (deja!) iš žemiško
jo skausmo mus? Kai žmogus kla
joja išvaduotam iš mirties pasau
ly, kur daiktai gyvena ir kur jų - 
sunki materija nebeslėgia, gema 
degantis skausmas dėl tų daiktų 
nesugrąžinamumo kasdienybėn. Vėl 
ateina nenugalimas noras grįžti į 
lietingą žemės vakarą ir priglausti 
kojas prie purvinos aslos. Žmogų 
vėl šaukia lyg kraujas sienom te
kanti drėgmė ir, rodos, kiekviena 
jo kūno gysla norėtų susijungti su 
aslos žeme. Ir žemės liūdesys ir 
skausmas tampa žmogui mieli, kaip 
ir prarasti gimtieji namai.
O apėmė baisus troškimas šaukti 

kažkodėl taip de profundis 
Ir namui šiam, kaip Dievui melstis, 

puolus ties žeme, 
Nes iš akių jo liejosi visų šių 

nykstančių daiktų (ir nuostabių 
dainų) siaubingas skundas:

Argi šios naktys nėra mums baisi 
ir gundanti prasmė?

( Kraujo simfonija)
Ar nėra didžiausioji gyvenimo 

prasmė kovoti gyvenimo nakty ir 
maitintis tolimom nepasiekiamom 
iliuzijom? Žmogus ir ten ilgisi ko
vos, nerimo ir begalinio ilgesio, 
kurį junta jo žemėje tebekovojan- 
tys herojiški draugai.

Herojai. Poetas vėl grįžta į da
bartį ir į kasdienybę, kurioje vie
noje tegalimas vienintelis herojiz- 
mas: kovoti dėl sau pačiam pasta
tytų siekių. Kiekvienas didelis 
žmogus heroiškai kovoja su tam
sa, kaip ir tie švino kareivėliai dėl 
iliuzorinių tikslų ir idealų, dėl 
nuostabios idėjos, spindinčios kaž
kur. Toks žmogus fiiyli žemės gy
venimą, tėvynę, nykias rudenio 
dienas, draugus ir skausmą. Jis 
kovoja ir miršta už gimtuosius na
mus. Žmogus prisiriša prie žemės 
ir įamžina ją savo kūryboje; jo 
neramiai nykus kūrybos šauksmas 
griauna amžinybę, kaip priekaištin
gas himnas būčiai ir dievams.
... Koks didis jis, šios tragiškosios 

pilkumos herojus, 
Didesnis ir už naktį, mus maiti

nančią skausmu.
Kaip menkas žiburys su Milžino 

Namų tamsa kovojęs 
Ir amžius prislėgtas šios žemės ir 

tamsos šauks mus. 
(Kraujo simfonija)

Tokios heroiškos didybės iš
raiška yra motina, kuri dar sekun
dei suliepsnoja ir paskutine savo 
ugnimi nušviečia kelius paklydu- 
siems vaikams, po to amžinai ir 
be skundo užgęsta, lyg žvaigždė, 
krintanti begalinėn naktin.

Ta prasme ir Niliūno „Kuosas" 
laikytumėm ne vien tik patriotiniu 
eilėraščiu, skirtu Lietuvai, bet kar
tu ir ištikimybės žemei išsiliejimu, 
paniekinus nežinomąjį Anapus.

Savo „Gloriją" poetas skiria 
tiems žemės kovotojams. Jie am
žinai neranda poilsio gyvenimo ko
vose dėl nuostabios idėjos, spin
dinčios tolumose. Jie visad lieka 
gyvenimo ringuose vieniši ir ap
leisti, kraujuotais plaukais, bedug
nėj tuščių skliautų vienumoj. 
Jiems niekai ir skausmas ir mir
tis. Ir viską praradę jie beviltiškai 
kovoja toliau, iki galo, iki mirties. 
Jie žūna, bet ir karste gulėdami 
jie nepasiduoda ir neramiai šaukia 
savo vaikams kovoti ir nepasi
duot!

Tai yra tie praradimo herojai, 
žuvę didvyriškoj kovoj su pasau« 
liu, su laiku ir su likimu.
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Jonas kalvaitis

A. M. Kuprevičiaus piano 
rečitalis Yverdone (Šveicarijoje)

Žaibo greitumu visus Šveicari
joje gyvenančius lietuvius pasiekė 
maloni žinia, kad mūsų tautietis 
pianistas A. M. Kuprevičius daly
vauja tarptautiniame įvairių me
nininkų konkurse Ženevoje.

Jūsų bendradarbis, netikėtai at
sidūręs Ženevoje, susitiko su A. 
M. Kuprevičium, iš kurio patyrė, 
kad jis į Ženevą atvykęs iš Austri
jos pamėginti savo jėgų su tarp
tautinio masto menininkais. Į Že
nevą suvažiavo apie 200 pianistų. 
Tą momentą, kai Jūsų bendradar
bis kalbėjosi su Maestro, pirmieji 
nevieši bandymai jau buvo praė
ję, ir su nekantrumu teko laukti 
23 valandos, kad patirtume kon
kurso rezultatus.

Maestro kiek neramus ir kar
tais net užkariaunamas pesimisti
nių minčių. Gal viena iš priežas- 

. čių buvo ta, kad teko skambinti 
ne tai, ką *A. M. Kuprevičius pa
mėgęs — išstudijavęs, bet tai, 
kas buvo nurodoma. Vis dėlto, 
nedidelio būrelio lietuvių apsup
tas. jis įgauna vilčių, ir besišne
kučiuodami laukiam rezultatų. Pa
galiau lauktoji valanda ateina. 
Tuo momentu laukiam grįžtančių 
mūsų pianisto ir jį lydėjusio me
nininko skulptoriaus Stanulio. 
Staiga abu pasirodo, ir jau lengva 
atspėti rezultatą . vien metus 
žvilgsnį į Stanulį, kai tuo tarpu 
Kuprevičiaus veidas nepasikeitęs 
ir net apgaubtas susirūpinimo. 
Stanulis pratyla į visus, kad iš to 
didelio skaičiaus suvažiavusių iš 
visų pasaulio kraštų pianistų mū
sų tautietis A. M. Kuprevičius su 
užtikrinimu išrinktas 12 skaičiun 
tų. kurie turės pasirodyti viešai 
išlep’tintai šveicarų publikai, kuri 
daugiausia yra pamėgusi Beetho- 
veną ir Brahmsą.

Svetimoje padangėje lietuvių 
būrelis džiūgauja ' ir didžiuojasi 
savo tautiečiu Kuprevičium, kuris 
garsina mylimos ir išsiilgtos tė
viškės vardą ir parodo visam pa
sauliui jos kultūringą veidą.

Viešieji koncertai įvyko po sa
vaitės, ir Jūsų bendradarbiui ne
teko patirti ir išgirsti mūsų tautie
čio, rungtyniaujančio viešuosiuose 
koncertuose. Svetima išlepinta 
Beethovenu ir Brahmsu šveicariš
ka publika, o taip pat ir tos įta-1 
kos pagauta komisija pirmąją vie
tą pripažino vienam Austrijos 16 
metų pianistui, kuris sužavėjo pu
bliką Beethovenu ir Brahmsu.

Bet vien tik lietuvio A. M. Kup
revičiaus pasirodymas tarptauti
niame menininkų forume buvo 
kaip tik demonstracija, jog lietu
vis ir emigracijoje mėgsta laisvę, 
ramiuosius miškus ir tyliuosius 
ežerus ... kaip yra atvaizdavęs 
savo kūriniuose mūsų Ciųflionis. 
Tai buvo pirmieji pralaužti ledai 

, į tarptautinį forumą.
Po koncertų pianistas A. M. 

Kuprevičius buvo pakviestas mū
sų konsulo Garbačiausko į Zūri- 
chą. kur jis turėjo keletą priva
čių ir, berods, vieną viešą pasiro- 
dvmą. Kokiu įspūdžiu ir kokiomis 
sėkmėmis jis ten gyveno, Jūsų 
bendradarbiui neteko patirti.

Pagaliau, š. m. spalio mėn. 26 
d.. Kuprevičius atvyko i Yverdo- 
na aplankyti lietuvių židinio, o 
drauoe ‘ir pademonstruoti savo 
menišku, sugebėjimų.

Koncerto dienos rytą visų didis 
susirūpinimas, nes šveicarai ne
labai veržiasi prie teatro kasų, bet 
ta nuotaika pasikeičia, kai susi
renkame Į „Casino" koncertų salę 
ir pastebime šveicarų antplūdį.

Nuotaika pakili ir didinga. Kai 
kas ir gerokai jaudinasi. Supran
tama kodėl. Pirmą kartą Šveicari
jos tolimame pakraštyje, Yverdone, | 
viešai pasirodo lietuvis.

Svečių tarpe lietuvių bičiuliai, 
o taip pat ir miesto vadovaujan
tieji asmenys.

Koncertą suruošė Yverdono mu
zikos draugija, gi pelnas skiriamas 
Yverdono ligoninei, kurioje ir 
mes, lietuviai, esame gydomi.

Su dideliu nekantrumu laukiame 
pasirodant mūsų Maestro. Pirmieji 
užgauti akordai byloja apie mūsų 
tėviškę — muzikos garsais kalta 
mūsų Čiurlionis, kuris supažindina 
šveicarus su Lietuva, jos grožiu, 
jos mistika. Šveicarai klausosi 
nustebę, jie galutinai įtikinami, 
kad mūsų žodžiai — ne propagan
da, jie įtikinami ne žodžiais, bet 
gyvenimo tikrove, jog esame taip 
pat turį visokeriopą teisę į laisvą 
ir nepriklausomą gvyenimą.

Šveicarai mums reiškia užuo
jautos, o drauge ir sveikina, kaip 
sau lygius.

Nereikšiu čia kritikos, tegul tuo 
reikalu pasisako šveicariškas 
Yverdono laikraštis. To atsiliepi
mo vertimą pateikiu ištisai.

„Yverdono muzikų sąjungos 
suorganizuotas Casino teatre 
p. A. M. Kuprevičiaus koncer
tas, kurį pastarasis, matyti, 
padovanojo miesto ligoninei, 
muzikalinei publikai buvo re- 

' ta proga išgirsti (Jidelį artistą. 
Kas jį girdėjo.— nesigailėjo.

Jau su pirmosiomis gaido
mis simpatiškasis lietuvių pia
nistas turėjo pajusti tą taip 
glaudų telepatijos siūlą, kuris 
nepagaunamai audžiasi tarp 
klausytojų ir artisto' ir kurio 
dėka muzikos valanda nuo 
pat pradžios iki galo pasaka 
praeina.

Su keletą Ciurlionies pre
liudų lietuvių kompozitoriaus 
kūriniai atnešė mums mažojo 
šiaurės krašto dvelkimą, leis
dami mums suprasti poetišką ir 
taip gilią sielą, paslaptingus 
miškus, • paruoštus rugiapiūtei 
laukus ir po atviru dangumi 
užmiegančius melancholiškus 
ežerus. Visi šie paveikslai 
slinko pro mūsų akis, besi
klausant to jauno muziko — 
Ženevos Konservatorijos mu- 
zikalinių žaidimų žymiojo kon
kurento. Auditorija neapsiriko 
ir savo supratimu p. A. Kup
revičiaus taip patraukliam iš
pildymui padėjo.

Mūsorgskio kūriny „Parodos 
paveikslai" pastarojo tempe
ramentas ir vaizduotė pasi
reiškė visam savo pilnume ir 
kiekvienas pavaizdavimas li
ko nepaprasto reljefo paveiks
lu. Vartodamas nepaprastai 
turtingą skambinimų gamą, 
jaunasis 'artistas sugebėjo pa
siekti taip originalią slavų 
kompozitoriaus "kūrybą. Suža
vėtai publikai beliko jam 
atlikti Lisztą ir Šopeną. Su 
džiaugsmu buvo gardžiuotasi 
jo ekspresingu charakteriu, 
atliekant Petrarkos sonetą ir 
Tarantellą. Su Fantaisie Im- 
promtu — doz dieze mineur, 
Scherzo — si bemol mineur ir 
Šopeno Polonezu — la bemol 
majeur šį rečitčilį baigė. Juose 
turėjome intensyvaus vidaus 
gyvenimo ekspresijos šedev
rus. Jausmo, kuris nebūtų iš
reikštas giliu jautrumu, nebu
vo. Dažnai juos girdėjome ge
riausių pianistų išpildyme, bet 
šį vakarą jie buvo pateikti 
nepaprastoj, mums neįprastoj 
šviesoj. Ir juose artistas galė
jo parodyti visą savo nepa
prasto talento galią, suteikda
mas tiems puslapiams lakumą, 
užkrečiamą įsitikinimą, o ypa
tingai tikrai jaudinančiam

„Gedulo maršo" išpildyme. P. 
A. M. Kuprevičiaus pirštais 
mums buvo atskleistas naujas 
Šopenas — giliai žmogiškas 
ir aistringas.

Taip apdovanotam jaunam 
artistui yra atidaryta didelė 
ateitis. Linkime jam, kad jį 
visur ir visada lydėtų pasise
kimas, kurio jis yra vertas, ir 
prašome, kad savo būsimose 
programose neužmirštų įrašyti 
mažojo Yverdono miesto, ku
ris jo neužmirš.

Garsiajam lietuvių pianistui 
buvo sukeltos visai pelnytos 
ovacijos, jį supę gėlėmis ap
dovanoję jo tautiečiai iš Prai
rie visai teisingai savo sve
čiu didžiuojasi."

Po koncerto Yverdono muzikos 
draugijos pirmininkas ir žinomo 
„Hermes" rašomųjų mašinėlių fa
briko direktorius p. Thorens mū-

sų tautietį Kupčevičių. drauge su 
keletą lietuvių pabėgėlių pakvietė 
pas saVe į namus vyno stiklui, 
kame su pakilusia nuotaika buvo 
praleista jauki šeimyniška valan
dėlė. Ir čia mūsų Maestro „nepa
šykštėjo", pąskambindamas keletą 
Šopeno ir kitų kompozitorių kū
rinių. dar daugiau įtikindamas 
šeimininkus sava muzikiniais su
gebėjimais.

Po koncerto mūsų pianistas ga
vo eilę pakvietimų į privačius na
mus „vyno stiklui", bet dėl laiko 
stokos visų patenkinti negalėjo, 
nes turėjo išskubėti į Berną, kame 
buvo kviečiamas p. p. Turauskų.

Išvykdamas iš Yverdono,- A. M. 
Kuprevičius dar mus nudžiugino 
pagrodamąs per mišias vargonais.

Mes reiškiame mūsų tautiečiui 
A. M. Kuprevičiui nuoširdžią pa
dėką ir linkime jma sugrįžti į Že
nevą su naujom jėgom ir energija.

Šveicarija, 1946 m. spalis.

Lietuviu tautodailės paroda Oldenburge
Tautos Šventės išvakarėse OI- 

denburge, „Grūner Hof" patalpose 
iškilmingai buvo atidaryta lietu
vių tautadailės paroda. Tuoj po ati
darymo ir parodos apžiūrėjimo čia 
pat didžiojoj salėj įvyko išvakarių 
koncertas, dalyvaujant vietos lie
tuvių „Vaidilos" chorui ir sve
čiams solistams iš Detmoldo.

Paroda truko 11 dienų. Kaip iš 
svečių knygos matyti, ją aplankė 
per 8000 žmonių, jų tarpe daug 
aukštų karinės valdžios, UNRRA, 
vokiečių civilinės valdžios ir trem
tinių bendruomenių atstovų.

Parodoje buvo šie skyriai: a) 
liaudies menas, b) rankdarbiai, c) 
gintaro dirbiniai, d) medžio ir odos 
dirbiniai, e) pinigai, f) ordinai, me
daliai ir ženklai, d) meno dirbi
niai, h) filatelija, j) spauda ir k) 
meniškos foto nuotraukos.

Eksponatai buvo išdėstyti ant 
gražių lietuviško stiliaus baldų, 
suprojektuotų Vytauto Gavėno iš 
lietuviškų kryžių ir gonkų orna
mentikos, pagamintų „Unterm 
Berg“ dailės dirbtuvėje.

Pirmoje salėje, papuoštoje Lie
tuvos miestų herbais, ir gėlęmi^, 
tilpo gausus liaudies meno sky
rius. Salės gale, tarp didžiulių 
anglų ir lietuvių vėliavų, žemiau 
Vyties, kabojo spalvotas Lietu
vos sritinis žemėlapis, o po juo, 
ant pjedestalo, gulėjo padėta 
stiklinė tūtelė su lietuviška žeme
— mūsų relikvija. Šalimais, kaip 
gyvi, stovėjo manekenai, apreng
ti sritiniais tautiniais drabužiais. 
Toliau — meniškai išdėstyti eks
ponatai: lovatiesės, staltiesės, 
rankšluoščiai, servetes, priekaiš- 
tės, juostos, kaklaryšiai, pirštinės, 
ant langų pakabintos užuolaidos 
ir k. Kitame salės gale, ant gra
žiai papuošto stalo, gulėjo svečių 
knyga, į kurią, be lietuvių, dau
gelis kitataučių yra įrašę: „Pa
roda labai graži ir turtinga“ ir 
pan.

Antroje didelėje salėje tilpo vi-' 
si kiti skyriai. Šioje salėje krito 
į akis Vyt. Gavėno suprojektuo
tas ir V. Puodžiūno pagamintas 
maketas — Lietuvos istorija pa
veiksluose, figūrose ir datose, pra
dedant Didž. Lietuvos Kunigaikš
tijos padalinimu 1795 m. ir bai
giant 1944 m. klaikuma. Toliau
— gražios, tautiniais raštais in
krustuotos dėžutės, V. Gavėno ir 
St. Jakubausko darbo, lietuviški 
kryžiai, gintaro dirbiniai, puikūs 
rankdarbiai, numizmatika, filate
lija, meniškos V. Gavėno foto 
nuotraukos, majoro Pyragiaus 
270 ordinų, medalių ir ženklų ko
lekcija, Edv. Kamėno surinkti 
DP ir lietuvių emigracijos spau
dos leidiniai, Špokevičienės lėlių 
kolekcija su kunigaikštiene Biru
te priešakyje, siuvinėti paveiks
lai ir daugelis kitų vertingų eks
ponatų.

Svečiai solistai Dilling eno 
stovykloje

S. m. spalio mėn. 9 d. Dillingeno 
lietuvių stovyklos gyventojai gau
siai susirinko išklausyti atvykusią 
solistų koncerto. Koncerto progra
mą atliko: J. Krištolaitytė — kolo
ratūrinis sopranas, B. V. Valdaugls- 
Ivanauskas — tenoras, A. Paukštys 
— baritonas ir pianistas A. Mro- 
zinskas, kuris taip pat daininin
kams ir akompanavo.

Programoje buvo išpildyti mūsų 
kdmpozitoriu; E. Gailevičiaifs, Ka- 
čanausko, M. Petrausko, Šimkaus 
kūriniai ir pasaulinių kompozitorių: 
Griego, Puccini, Schuberto, Wag-_ 
nerio, Verdi ir k. veikalai. Pro
grama gana originali ir rimtai su
daryta. Daro labai gerą įspūdį.

Koncertą pradėjo baritonas A. 
Paukštys. Jo balsas gan didelis, 
platus, lyriškai-dramatinio atspal
vio. Dėl savo platumo ir kompak
tiško tembro dainininkas linkęs į 
masyvesnius veikalus, kaip Beet- 
hoveno, Wagnerio, o mažiau į leng
vus ir žaismingus. Galima tikėtis 
A. Paukštį būsiant rimtu operiniu 
solistu.

Tenoras B. V. Valdaugis-Ivanaus- 
kas, žinomas Lietuvoje, mūsų DP 
sąlygose nenustojo savo stiprumo 
ir išraiškos. Anaiptol. Jo bajsinė 
medžiaga sustiprėjo ir praplito. Lie
tuvių kompozitorių ir ypač op. 
arijos praskambėjo ekspresingai ir 
nuotaikingai. Kiekviena arija, tin
kamai ir logiškai niuansuota, davė 
gana pilną ir psichologinę išraišką.

A. Mrozinskas išpildė Chopino 
Cis mole ir polonezą, antroje da
lyje Ugnies šokį de Falla. Pia
nisto technika didelė, užgaviroas 
stiprus ir ryškus. Pilnam įspūdžiui 
susidaryti trukdė blogas, iškleręs 
pianinas, kuris netinka solo nu
meriams.

.J. Krištolaitytės balsas nėra di
delis, bet lygus ir nepaprastai švel
naus tembro. Dainininkės balso ko
loratūrinis atspalvis jaučiamas ne 
tik techniškose vietose, bet visa
me jos dainavime, persunkdamas 
jos balso tembrą tam tikra šviesia 
varsa.

Svečių koncertas paliko malonų 
įspūdį. Solistams linkėtina aplan
kyti ir kitas stovyklas, įnešant tos 
pačios meno nuotaikos. EI. V.

Lietuviu menas
prie Bodeno ežero

Rugsėjo 5 d. Langenargėne būva 
iškilmingai atšvęstos prancūzų 
karo mokyklos pirmosios karinin
kų laidos išleistuvės. Šia proga 
buvo suruošta meno savaitė, ku
rioje dalyvavo jr išvietintų asme
nų meno pajėgos.

Tettnango UNRRA-os direktorius 
p. Jaques Grenez pakvietė ir lietu
vius prisidėti prie ruošiamos meno 
parodos Langenargene. Buvo kreip
tasi į mūsų dailininkus prof. A. 
Varną ir A. Vaičaitį šiam reikalui 
pravesti. Paroda, palyginti, nors 
per trumpą laiką, bet buvo sko
ningai įruošta ir tinkamai repre
zentavo mūsų kraštą.

Savo skyrius turėjo įrengę lat
viai, -ukrainiečiai ir vengrai. Mū
sų skyriuje be tautodailės tikrai 
nepaprastai vertingų eksponatų 
buvo parodyta ir mūsų dailininkų 
A. Galdiko, V. Petravičiaus, C. 
Janušo, L. Vilimo, V. Kasiulio, V- 
K. Jonyno, T. Valiaus,,A. Vaičai- 
čis tapybos bei grafikos kūriniai. 
Tenka pastebėti, kad beveik visi 
dailininkų darbai yra padaryti 
tremtyje ir pasižymi giliu kūry
biškumu. Bodeno ežero bangomis 
nusirito mūsų mažos, bet gaivališ
kos tautos kultūros žiedas, kurį 
dar keletas naujų svetimtaučių 
pažino. A. V-tis

Negalima nepaminėti jauno me
nininko iš Klaipėdos, Valterio 
Grąžto, nepaprastai kruopščiai 
padirbdintų laivų modelių: legen- 
darinio portugalų burlaivio „Vas- 
co de Gamma“ ir švedų transat
lantinio garlaivio „Borkholm“ ti
po, kuris pavadintas „Lithuania, 
Klaipėda“. Šis apie metrą ilgio 
modelis atvaizduotas banguojan
čioje Baltijos Klaipėdos Uosto lo- 
cų laivais,

Didžiulį parodos ruošos darbą 
atliko mažas būrelis pasišventė
lių: jos vyriausias organizatorius 
Vytautas Gavėnas, aktyviai pa
dedant Edvardui Kamėnui ir ki
tiems, visokeriopai globojant ry
šių karininkui prie UNRRA A. 
Dauniui ir padedant stovyklų ko
mendantams bei komitetams. Bet 
ypatingas dėkingumas tenka su- 
sipratusiems tautiečiams ir tau
tietėms, šiltai atsiliepusiems į pa
rodos komiteto atsišaukimą ir 
paskolinusiems tokių vertingų ir 
gražių eksponatų.

Lietuvių tautodailės paroda Ol- 
denburge buvo staigmena vi
siems. Net mūšų pačių bendruo
menė nustebo pamačiusi, kiek ji 
turi tautos turto ir brangenybių. 
Ši paroda čia padarė daug dau
giau, negu kiti mūsų kultūros 
veiksniai. Apie ją, kaip ir apie 
Tautos Šventės proga Oldenburge 
įvykusius lietuvių koncertus, la
bai šiltais žodžiais atsiliepė vie
tos vokiečių spauda. Parodos 
proga trimis kalbomis išleistas 
katalogas su atitinkamu įžangos 
žodžiu „Lietuva — savaimingos 
kultūros šalis". Pr. Lembertas

Lietuvis gydytojas vado
vauja sanatorijai

Netoli Hamburgo smėlėtame pu
šyne yra Geesthachto sanatorija, 
kurioje šiuo metu gydosi lietuviai, 
lenkai, estai ir latviai. Sanatorijai 
vadovauja lietuvis gydytojas dr. 
K. Vyšniauskas, dar laisvoje Lie
tuvoje pasižymėjęs kaip plaučių 
specialistas. Jo pastangomis medi
ciniškoji sanatorijos priežiūra ir 
aprūpinimas maistu yra pasiekę 
aukštą lygi. Dr. K. Vyšniausko va
dovybėje čia dirba 7 gydytojai, iš 
jų 5 vokiečiai. Visas likusis per
sonalas taip pat yra vokiečiai.

Anksčiau šitoje sanatorijoje te- 
sigydė tik vokiečiai, dabar ji yra 
perduota UNRRA įstaigai, Britų 
Raudonojo Kryžiaus globoje. Ke
liasdešimt mūsų tautiečių, kuriems 
karo metu sąlygos yra palaužusios 
sveikatą, čia puikioje dr. K. 
Vyšniausko priežiūroje stengiasi 
ją atgauti.

Reikia pridurti, kad dr. K. Vyš
niauskas, šalia sanatorijos vedėjo 
pareigų, dar yra Tbc Welfare Of
ficer’ Liubeko agygardai. —kr—
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simai
c) mokslą, profesiją, dabartinį 

užsiėmimą;
d) įstojimo į skautų organizaciją 

datą;
e) pakėlimo į paskautininkio, 

skautininko ir vyresniojo 
skautininko laipsnius datas;

f) kokias pareigas dabar eina 
LSS;

g) kokiam tuntui priklauso;
h) tikslą savo adresą.
Užsiregistruoti reikia ligi š. m. 

XI. 30.
Ligi to laiko neužsiregistravę 

nebus įtraukiami Į LSS skauti
ninkų ir skautininkių sąrašus ir 
neturės teisės vadintis skautinin
kų vardais.

LSS TP

Visi Lietuvoje (Šiauliuose) buvę 
„LAPINŲ“, o vėliau — nuo 1934 
m. — DARIAUS-GIRĖNO ir „ŠA
RŪNO“ d-vių skautininkai, skau- 
tai-vyčiai, draugininkai, kiti va
dai ir skautai (šiuo metu aktyvūs 
ir neaktyvūs) — prašomi skubiai 
raštu atsiliepti. x

Kartu prašome suteikti žinias 
apie šio karo metu žuvusius ir 
dingusius (išvežtus, žuvusius kon
centracijos stovyklose) „LAPI
NUS“, pateikiant žuvimo smulk
menas.

Atsiliepimo tikslas — sujungti 
senuosius „LAPINUS“ į vieną šei
mą.

Paskautininkis P. Pakalniškis
Sk. vyt. vyr. sklt. B. Leščius 

DPAC REBDORF-EICHStAETT,
Bavaria-Germany (13a)

FILATELISTAMS
t’erku Pabaltijo valstybių — 

Latvijos, Estijos ir Lietuvos — 
pašto ženklus. Rašyti: Rudolf Si- 
rinš, Augsburg-Hochfeld, Fimha- 
berstr. 87e.

L. R. Kr. Vyr. V^dybon — Tu
bingen, Karlstr. 11 — yra atsiųsti 
iš užsienio šiems asmenims laiš
kai ir žinios.

1) Jonui Karitėnui, Tubingen, ra
šo Martin Stangus, Waterburg, 
Conn. U.S.A.

2) Vincenta Mišeikis, 4351 S. 
Washtenau, Chicago 32, Ill., 
U.S.A., rašo pažįstamiems.

3) Julijos Grigaliūnienės, Kon
stanz, ieško Mr. J. Kripaits, 
1003 E. Huron St. Ann Arbor, 
Mich., U.S.A.

4) Petronėlei Žemaitienei, Bavari
joje, pranešamas Kaspersko 
sesers adresas: Mrs. Ona Ven- 
slovas, 328 Rutlege St., Brook
lyn, N.Y.

5) William Norwice,2206 W. High
land Ave.,Chicago 45, III., rašo 
broliui ir seseriai.

6) Ona Ivanauskienė, Calle Ka- 
pan, 1671 Serra, Montevideo, 
Uragvajus, rašo seserietei Bi
rutei - Vaimerienei.

7) Vjncui Vaitkevičiui, buv. Nor
vegijoj, bei. stovykloje, rašo 
Anastazija Vaitkevičienė,U.S.A.

8) Pranui Pupleišiui rašo Henri
kas Dziulsinskas iš Argentinos.

9) Stasiui Pociui nuo Juzefos iš 
U.S.A.

10) J. P. Šapkauskui nuo brolio 
Stasio Šapkausko iš Kanados.

11) Vytautui ir Lionginui Kapec- 
kams rašo Boleslaw ir Julian 
Pieslak, William-Plein, 46, Go- 
ham St., E. Chelmsford Mass, 
U.S.A.

12) Agnietei Penkauskienei ir Al
gimantui Penkauskui rašo Vin
cas Kalvelis iš Brooklyn, U.S.A.

13) Bernice Vermosky, Brockton, 
U.S.A., rašo savo dėdei Vladui.

14) Petrui Strimaičiui rašo Juozas 
Strimaitis iš Kanados.

15) Anelės Nakrošienės-Gumbinie- 
nės, ieško Marijona Nakrošis- 
Nakrošytė iš Harrison, U.S.A.

16) Jonas Antanaitis su žmona 
Eufrazina ir vaikais praneša

Prane
'BAŽNYTINĖS MUZIKOS STU
DIJŲ DIENOS REGENSBURGE

Šv. Sosto Delegatūrai pritariant, 
lietuvių religinės-bažnytinės mu
zikos reikalams panagrinėti ir ap
tarti šių meti) lapkričio me i. 
20-22 d. d. šaukiamas į Regens- 
burgą, kaipo Vokietijos bažnyt. 
muzikos centrą, liet, muzikų su
važiavimas. Į šį suvažiavimą kvie
čiami visi muzikai ir muzikos 
mėgėjai: kunigai, vyrai ir mote
rys, kompozitoriai, dirigentai ir 
solistai, vargonininkai, muzikos 
mokytojai ir kiti.

Programoje daugiausia bus 
svarstomi praktiniai giedojimo 
dalykai: chorai ir gaidų klausi
mas, bendruomeninis bažnyčios 
giedojimas ir jo suvienodinimas, 
susipažinimas su choraliniu gie
dojimu, trūkstamų giesmių kūri
mas ir t. t. Regensburgo. bažnyti
nės muzikos mokykla ir katedros 
berniukų choras (domšpacai) su
tiko savo muzikos "meną parodyti 
praktiškai savo repeticijomis ir 
pademonstravimu. Knygynai pa
žadėjo lietuviškiems interesan
tams savo duris plačiau atidaryti.

Suvažiavimo dalyviai bus ap
gyvendinti pas šeimas. Nesaldin
tos kavos ir pagerintos sriubos 
bus visiems parūpinta, bet stip
resnio užkandžio prašome atsi
vežti. Kas tik mano šiame suva
žiavime dalyvauti, yra prašomas 
tai tuoj pranešti šiuo adresu: 
Kun. K. Senkus, 13a, Regensburg, 
ReichsstraBe 7/p. Pilna programa 
ir kiti reikalingi dalykai bus lai
ku pranešti.

Kadangi šis suvažiavimas turi 
uždavinį pasitarnauti bažnyti
niam lietuvių giedojimui, tai būtų 
tikslu, kad lietuvių parapijos sa
vo vargonininkams ir nepasitu
rintiems muzįkams apmokėtų ke
lionės išlaidas, kad jie lengviau 
galėtų į suvažiavimą atvykti.

Rengėjai

ŠVIETIMO VALDYBOS KNYGŲ 
LEIDIMO KOMISIJOS PRANE

ŠIMAS
Savo ankstybesniuose praneši

muose Švietimo V-bos Knygų 
Leidimo K-ja išvardino visą eilę 
vadovėlių, kurie šiuo metu yra 
spausdinami arba jau parengti 
spausdinti. Mokyklų vadovybės 
tuoj pradėjo siųsti užsakymus. 
Primename, kad su užsakymais 
tenka nesiskubinti, nes išspaus
dintieji vadovėliai bus skelbiami 
spaudoje.

Tuo tarpu pranešame, kad šiuo 
metu Tūbingene baigiama spaus
dinti V. Kamantausko ANGLŲ 
KALBOS GRAMATIKA, Gunzen- 
hausene — J. Paškevičiaus VO
KIEČIŲ K. GRAMATIKA ir Rač
kausko LOTYNŲ K. GRAMATI
KA, Schweinfurte pradėti spaus
dinti Maironio PAVASARIO 
BALSAI.

Primename, kad leidėjai, baigę 
spausdinti knygą, turi apie tai 
pranešti Švietimo V-bos Knygų 
Leidimo Komisijai.
Nerecenzuotų ir neaprobuotų lei

dinių Švietimo V-bos Knygų Lei
dimo K-ja neskelbia. •

Švietimo V-bos Knygų 
Leidimo Komisija '

SKAUTININKŲ-IŲ 
REGISTRACIJA '

Lietuvių Skautų Sąjungos Ta
rybos Pirmija, pagal savo š. m. 
VIII. 31 nutarimą, yra paskelbusi 
visų laipsnių skautininkų ir skau- 
tininkių registraciją.

Kiekvienas skautininkas-ė, re- 
gistruodamasis, turi raštu LSS 
Pirmijai (13b Haunstetten-Augs- 
burg, Lith. DP Camp) pranešti 
savo:

a) vardą, pavardę, gimimo datą;
b) tikybą, tautybę, pilietybę; 

savo adresą: Jonas Antanaitis, 
Consulado da Lituania, Sao- 
Paolo, Brasil, Rua Jaguaribe, 
477.

17) Simonui Morkūnui rašo V. M. 
De Stalioraitis iš Argentinos.

Gautas laiškas iš Kanados su 
gimimo metrikais Antonio Pažėra 
vardu. Minėtasis asmuo gyveno 
514 DP Camp, 115 Assembly Cen
tre, 880 Control Unit. B. A. O. R. 
Via Great Britain.

Atsiimti adresu: V. Petrušaitis, 
(14a) Nurtingen (Neckar), Eugen- 
str. 38, Wurtt.

Oldenburge i. O. Unterm Berg 
stovyklos pašte gauti iš Amerikos 
laiškai: „ '
1. Juozui Žoromskui— 3 laiškai |

Paieškojimai
3734. Cernelienė J., Scotland, 

Bellshill 3, Unter Str., ieško Radze
vičiūtės Anelės, gyvenusios Austri
joje.

3735. Barkauskienė-Brinevičiutė 
Ona, Scotland, Glasgow C 5,88, 
Zlorence Str., ieško seserų Ratke
vičienės Veronikos, Zigmantienės 
Marės, Kalinauskienės Magdės ir 
brolio Brinevičiaus Juozo.

3736. Galevičienė Ona, Scotland, 
Glasgow C 5, 400 Bumberiand Str., 
ieško sūnaus Mikutaičio Prano.

3737. Legation de Lithuana, Calle 
Pampa 4174 Buenos Aires, Argenti
na, praneša (per p—lę Balkauskai- 
tę)/ kad paieškomo asmens adresas 
yra toks: Sra Magdalena Tuma- 
sonis, Calle Sarmiento 510, Avel
laneda, Rep. Argentina. Tame pat 
name gyvena ir Samulienė.

3738. Boguslauskas Emilius, gyv. 
Škotijoj (per p—lę Balkauskaitę, 
Glasgow.C 5, 139 Adelfhi Str., 
Scotland), ieško brolio Boguslaus- 
ko Balio, Boguslausko Alekso, gim. 
1916, ir brolio Choromanskio Ce
zario.

3739. Srg. St. Tuhan-Baronowskl, 
Polish-Forces C. m. F. 37, Italy, ieš
ko Jabloniskio Stepo su žmona, 
Jablonskienės-Radkevičiūtės Zinos, 
inž. Iljaševičiaus Stepo, Iljaševi- 
čiaus Kosto, Janušausko Motiejaus 
su žmona; Teizerio Osmano, Kri
vicko Aleksandro ir Kosto.

3740. Puodžiūnienė - Kindulaitė 
Klara, gyv. Austrijoje, Brisbone 
Red. Hill 1 Zig-Zag Str., ieško 
Bražauskienės-Kindulaitės Viktori
jos. Kuodienės Ievos, Galminienės 
Sofijos.

3741. Urbanavičienė Uršulė, Scot
land, Stonsy-Burn bresent luthill 
115, ieško sesers Ratkevičienės 
Magdalenos ir šeimos,, Svobūnie- 
nės Onos, Skotienės Teresės ir jos 
dviejų dukrelių, Kanapkevičiaus 
(ar Karafkevičiaus) Kazimiero, 
Krasinsko Juozo.

3742. Jurgonienei Filomenei at
siliepia giminės iš Pietų Afrikos; 
Mrs. Petrė Tutlis, 361 Curch- Str., 
Pretoria. Tol. S. Africa; Mr. John 
Tutlis, 339 von der Wald, Pretoria, 
Tol. S. Afrjca.

3743. Iš p-lės Kalkauskaitės, gyv. 
Scotland, Glasgow C 5, 139 Adel- 
phia Str., yra gautas laiškas, adre
suotas Vincui Sidabrui, gyv. Kas
sel. Prašoma kreiptis asmeniškai 
arba raštu į Lietuvos Raud. Kry
žiaus Seedorfo skyrių: (23) See- 
dorf-Zeven, Baltisches Lager, Kr. 
Bremervorde.

3744. Iš JAV yra prisiųsti doku
mentai (affidavitai): a) Viktorui 
Bagdonavičiui, 1203/J. Camp, DP 
Assembly Centr. 800 Control Unit. 
B. AOR via Great Britain, Germa
ny; Siuntėjas (Milunaitis Juozas) iš
J.A.V.; b) Jonui Lipnickui ir jo 
šeimai, 33/131 B. Camp D.P.A.C., 
UNRRA Team 253 ; 800 control 
Unit via B.A.O.R.; Siuntėja —Bal- 
kauskaitė iš Scotland, Glasgow C 
5, 139 Adelfphi Str.; c) Antanui

2. Juozui Janušaičiui — 1 laiškas
3. Kaziui Mončiui — 1 laiškas — 

siunt. L. Mockus.
Laiškus adresatų prašoma at

siimti arba pranešti adresą kur 
pasiųsti.

Birtilas Stepas, gyvenantis 
Gross Hesepe Camp, Kreis Mėp- 
pen/Ems (23), ieško darbo lietu
vių vedamuose orkestrų ansam
bliuose, simfonin. ar pučiamuose 
orkestruose ir pan. Groja šiais 
instrumentais: džasbandu ir tim- 
ponais.

Žinančius apie Stasį Penčylą ir 
jo šeimą prašau pranešti Vyt. Ta- 
mulaičiui, (21) Blomberg / Lippe, 
Jahnstr. 6, Lit. Lager.

Gurgždžiui, 1205 T. Camp 1205 D. 
P.A.C. 800 control Unit via BAOR; 
siuntėjai — Frank Umpa, Frank 
Petrulis ir St. Kažemekas, gyv. 
JAV; d) Juozui Bartkevičiui ir jo 
šeimai, 33/131 B. Camp DP. Assem
bly Centr. 800 contr. Unit iš New 
York 7, N. Y. Lithuania American 
Informations Center 233 Broadway. 
Siems dokumentams atsiimti prašo
ma adresatus kreiptis į Lietuvos 
Raud. Kryžiaus Seedorfo skyrių: 
(23) Seedorf-Zeven, Baltisches La
ger, Krs. Bremervorde.

3745. Stasiūnas Petras, gyv. Au
stralijoje, ieško motinos Stasiū
nienės Teodoros, seserų Paulinos 
ir Marijos ir brolių Juozo, Vinco 
ir Antano. Rašyti „Žiburių“ re
dakcijai.

3746. Paulikas Alfonsas, (13b) 
Kleinkotz ūb. Gunzburg a. d. Do- 
nau, Lit. Lager, ieško brolių Pau- 
liko Juozo, Leono ir Jurgio bei 
kitų giminių ir pažįstamų.

3747. Matveičikienė Augustė, 
Greene ūb. Kreiensen, Gasthof 
„Rose“, Lit. Lager, ieško sūnaus 
Vlado ir Sergiejaus Matveičiko.

3748. Fensovienė-Heidmanaitė 
Kėta, Dorverden, Krs. Werden 
(Aller), im Kindergarten, ieško 
vyro Fensovo Roberto, gim. 1913 
m.

3750. Kulikauskienė Emilija, 
Geeschtacht, Spakenberg, liet, sto
vykla, ieško sūnaus Kulikausko 
Aleksandro.

3751. Balsevičius Bronius, Han
nover, Lith. Camp, ieško brolio 
Balsevičiaus Vytauto.

3752. Jankauskas Jonas, (21) 
Lahde Weser, Krs. Minden, Lit. 
Lager, Camp 3, ieško buv. stu
dentų Jankausko Jono, sūn. Miko, 
ir Jankausko Jocio, sūn. Prano.

3753. Olga Fuchs-Teišerskytė, 
Sao Paulo, Brazilija, ieško brolio 
Teišerskio Jono ir pusbr. Paške
vičiaus Bronislovo^Pranešti: Bo
ris Czernorucki, Caixa Postal 2339, 
Sao Paulo ,Brasil, Sul America.

3754. Beveinis Jonas, (20) See
sen a. Harz, Jacobsonschule, ieš
ko žmonos Beveinienės-Blaškaus- 
kaitės Eleonoros ir dukrelės 
Lionytės.

3755. Lietuvos Raud. Kryžiaus 
Valdyba, Kempten-Allgau, ieško 
Sprindžio Mykolo, Sprindienės 
Jadvygos, Švedavičienės Onos ir 
jos dukt. Švedavičiūčių Angelės, 
Aleksandros ir Felicijos (Laima 
Virakienė).

3756. Eulenburgas Edvardas, 
Seedorf-Zeve, Krs. Bremervorde, 
DP Camp, ieško savo sūnų Ado
mo ir Arvydo Eulenburgų.

3757. Barčienė Anastazija, Mūn- 
chen 27, Schumannstr. 7/IV, bei 
Brustle, ieško sūnaus Barčo Zig
mo, jo žmonos Barčienės-Ancere- 
vičiūtės Elenos ir vet. gyd. Žižio 
Juozo.

3758. Putinas Kristupas, Brau- 
nau, DP Lager 601, Laabstr., 
Osterreich, ieško Putinaitės Ol- 
gos, Perednienės su dukrele Ire
na, Užupienės Pranciškos, Luko
šiaus Antano su šeima ir Putino 
Jono su šeima.

3759. Gaieckienė Antanina, Neu- 
ses 1 bei Ansbaą, Mittelfranken, 
ieško sūnaus Galecko Henriko, 
gim. 1924 m..

3760. Žilinskas Antanas, Biber- 
ach/Riss, Waldserstr. 51, ieško sū
naus Zigmanto,' dukters Drute- 
oienės Eugenijos, Petkaitės Ge
nės, giminių ir pažįstamų.

3761. Baranauskienė-Svirnelytė 
Elena, 146 Austin Str. Bridgeport, 
Conn., USA., ieško artimųjų ir 
prašo jai rašyti nurodytu adresu.

3762. Aldona ir Marija Zarem
baitės, DP stovykla, (13a), Reb- 
dorf b. Eichstatt, ieško giminių ir 
pažįstamų.

3763. Bagušauskas Jonas, Wei- 
senstadt, Marktplat 54, Oberfran-. 
ken, ieško brolio Stasio, tėvo Jo
no, sesers Akucevičienės Julijos 
su šeima ir kitų pažįstamų.

7764. Jašmantas Augustas, Mūn- 
chen 42, Fūrstenriedertr. 155, 
Block 6, ieško žmonos Jašmantie- 
nės Elzbietos.

3765. Semėnas Juozas gali ra
šyti Jonui Pranskūnui, Caixa Po
stal, 4118, Sao Paulo, Brasil.

3766. Venckūnas Andrius gali 
rašyti M. Vaitkevičiui, Rua Rui 
Martino, 97 Altą da Mooca, Sao 
Paulo, Brasil.

3767. Germanavičius Vladas ga
li rašyti Antanui Majui, Rua 
Pamplona, 1501, Sao Paulo, Bra
sil.

3768. Amerikietis lietuvis Vy
tautas Grikietis, ieško giminaičių 
Bronių, Vytautą ir Albiną Mačiu- 
kevičius-Mačiukėnus. Rašyti Vito
J. Grickett 1739 So Halstedt Str. 
Chicago 8, Illiniois.

3769. Vilius Titas, gyv. Growen 
b. Busum Schleswig-Holstein, ieš
ko Stimbiraičių šeimos.

3770. Jankevičius Antanas, gyv. 
Berlin-Zehlendorf Teltowerdamm 
87, UNRRA Ba 2/84, ieško suža
dėtinės Mockutės Valerijos, gimi
nių ir pažįstamų.

3771. Garolis Algirdas, gyv. Ber
lin-Zehlendorf, Teltowerdamm 87, 
UNRRA Ba 2/84, ieško Jankausko 
Zigmo.

3772. Kilikevičius Alfonsas, gyv. 
Schleissheim b. Mūnchen, Flug- 
platz-Wachehaus, ieško brolio 
Viktorio, giminių bei pažįstamų.

3773. Jurkšaitis Juozas, gyv. 
Schleissheim b. Mūnchen, ieško 
Dauioto Juozo Daugotienės Ka
zės Budininkienės Valerijos, Ka- » 
raliūnaitės Onos, giminių ir pa
žįstamų.

3774. Mušinskas Alfonsas, gyv. 
Bocholt/Westf., DP Camp Baltic 
Camp 48, ieško brolio Mušinsko 
Mečislovo.

3775. Justinas Jakubaitis gyv. 
Allmendfeld bei Gemcheim, Krs. 
Gross-Gerau, Lith. Camp, ieško < 
Stasio Kriauzos, Sakalausko Jus
tino ir kitų pažįst.

3776. Bružienė-Slavinskaitė Bi
rutė, gyv. Kempten, Lit. Lager, 
ieško tėvų Jono ir Emilijos Bal
trūnų.

3777. Miciūnas Vytautas, gyv. 
Uchte, Kr. Nienburg/Weser, DP 
Camo „Vytis“, ieško Sigyto Ado
maičio ir pažįstamų.

3778. Emertaitė Milda, gyv. 
Camp „Oxford“ Dragahe, Kr. Da- 
nenberg/Elbe. ieško Alma Emer
taitė gim. 1922, Fridriką Emerta, 
gim. 1926 m. Krauzienė Ona Riep- 
šaitė su sūnais Antanu ir Juozu, 
Varnauskiene Elvira-Dūdinaite su 
sūnum Edis.

3779. E. V. „Benius“ Camp „Ox
ford“, Dragahn, Kr. Danenberg- 
Elbe, ieško Reginos Satkaitės ir 
Bronislavos Satkaitės.

3780. Japertas Kazimieras, gyv. 
Osterreich, Vorarlberg, Bludenz, 
Bleicherstr. 15, ieško Bronislavos 
Japertos.

3781. Milišauskas Viktoras, ieš
ko brolio Antano Milišausko ir 
kitų pažįstamų Atsiliepti adresu.
K. Sakalauskas, Oldenburg i. Old. 
Eversten, Am Schiessstand B.

3782. Nikšytė Petronėlė, gyv. 
Kassel-Oberzwehren, Mattenberg, 
ieško Rukienės Kostancijos ir 
Stankaitytės Anelės ir kitų gimi
nių.

3783. Stricka Petras, gyv. Kas
sel-Oberzwehren, Mattenberg, ieš
ko brolio Marazo Prano, giminių 
ir pažįstamų.

3784. Ceponka Aleksandras, gyv. 
Lichtenfels i. Bay., Kronacherstr. 
41, ieško Esmanto Kazimiero ir 
Lukausko Vytauto’ ir pažįstamų.
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Pabėgėliu klausimas JT organizacijoje
JAV rinkimus laimėjo respubli

konai
Lapkričio 5 d. amerikiečiai rinko 

435 kongreso narius ir yz senato 
narių, būtent 35.

Paskutiniais duomenimis, rinki
mus didele persvara laimėjo respu
blikonų partija, ir kongreso bei se
nato atstovai pasiskirstys vietomis 
taip:

Kongresas: respublikonai gauna 
237 vietas, demokratai — 180, ame
rikiečių darbo partija — 1, abejo
tina — 17, viso — 435 vietos.

Senatas: respuplikonų naujai iš
rinkta 23, senų naiių — 28, viso 
— 51; demokratų naujai išrinkta 
10, senų narių — 32, viso — 42; 
abejotinos vietos — 3.

Gubernatoriai: respublikonų — 
20, demokratų — 13, abejotinų — 
1; viso — 34.

Be to, naujai išrinkta apie 200.000 
valstybės tarnautojų: teisėjų,

Gerb. Skaitytojams 
ir Platintojams

Iki šiol „Žiburiai" ėjo UNRRA 
leidimu. Nuo š. m. spalio mėn. 
15 d. šis leidimas buvo atšauktas, 
ir todėl „Žiburiai" buvo nustoję 
eiti.

Dabar amerikiečių Karinei Val
džiai perėmus DP laikraščius savo 
žinion. „Žiburiams" duotas naujas 
leidimas, ir todėl jie vėl pradeda 
savo gerb. Skaitytojus lankyti. 
Tačiau reikia apoailestauti, kad 
„Žiburių" nebeužteks visiems mū
sų buvusiems skaitytojams, nes 
dėl popieriaus trūkumo „Žiburių" 
tiražas Karinės Valdžios nustaty
tas žymiai mažesnis. Dėl tiražo 
sumažinimo esame priversti pa
kelti ir „Žiburių" atskiro numerio 
kainą.

„Žiburių" nlatintoiams stovyklose 
laikraštį toliau siusime proporcin
gai sumažinę anksčiau jų gautam 
kiekiui. Platintojams duodama 10% 
nuolaidos. Ta nrona prašome Gerb. 
Platintojus sutikrinti savo Įrašus 
su mūsų prisiųstomis sąskaitų iš
traukomis ir kain oalima greičiau 
atsiskaityti su administracija.

Administracija

miestų ir miesteUų tarybos narių, 
mokyklų tarybų ir kt. Atstovų 
rinkimai neliečia prezidento, ka
dangi jis visos tautos bus renka
mas tik 1948 m.

Kongreso rinkimai JAV privedė 
prie politinio perversmo, kuris, 
kaip Reuteris pareiškė, savo apim
timi gali būti palyginamas tik su 
demokratų partijos laimėjimu prieš 
14 metų.

Panašus įvykis buvo 1918 m., 
kai respublikonai buvo gavę dau
gumą tiek kongrese, tiek senate. 
Dvejais metais vėliau, 1920 m., jie 
buvo laimėję Baltuosiuose Rū
muose, išrinkus respublikoną res- 
puplikos prezidentu. zTaip pat į 
sekančius, 1948 m., prezidento rin
kimus paskutinieji rinkimų da
viniai turės daug įtakos.

Tuo tarpu vyriausybė dėl rinki
mų pasekmių nebus paliesta, nors 
vyriausybės partija ir prarado savo 
vadovaujančią vietą ir turi užleisti 
savo pozicijas buvusiai opozicijai. 
Tik buvusieji prezidento rinkimai 
nuspręs vyriausybės sąstatą, ka
dangi į kabineto, sąstato sudarymą 
prezidentas turi daug įtakos.

Šių abiejų Amerikos partijų po
zicijų pasikeitimo pasekmėje lig
šiolinis kongreso rūmų kalbėtojas 
James Rebur bus demokratų mažu
mos vadas, ligšiolinis respublikonų 
mažumos vadas Josef Martin bus 
naujosios respublikonų daugumos 

j kalbėtojas ir tuo pačiu atstovų 
• rūmų pirmininkąs. '

Praktiškai politinė respublikonų 
reikšmė bus ta, kad kongresas — 
įstatymų leidžiamoji įstaiga pereis 
į respublikonų rankas, o tuo tarpu 
vyriausybė pasiliks demokratų 
rankose.

Iš tikrųjų, kaip komentuoja Reu
teris, padėtis mažai tepasikeis, nes 
jau paskutinius mėnesius buvęs 
didelis įtempimas tarp prezidento 
Trpmano vyriausybės ir kongreso 
laikysenos prieš vyriausybę mažai 
skyrėsi nuo opozicijos.

Tarp demokratų ir respublikonų 
yra susidaręs priešingumas vidaus 
politikoj, tuo tarpu užsienių poli
tikai pritarė abi partijos.

Respublikonų daugumos kongre
se pasekmėje įvyks atstovų rūmų
ir senato užsienių politikos ko-1 nes

Šachmatų turnyre Augsburge. Arlauskas ir Tautvaiša gina lietuvių spalvas
V. A. Vilčiausko nuotr.

Žiburiai 

misijų pirmininkų pasikeitimai. Ta
čiau asmens, kurie numatomi nau
jaisiais pirmininkais, yra patikimi 
prezidento Trumano vedamos už
sienių politikos pasekėjai.

Tačiau respublikonams nebus 
lengva įgyvendinti savo programą, 
kol Baltuosiuose Rūmuose sėdi 
toks demokratas, kaip prezidentas 
Trumanas. Respublikonai arba tu
rės palenkti prezidentą priimti jų 
programą, arba pabandyti prasi
mušti pro jo veto.

Kaip toliau pranešama, senato
rius Vandenbergas perims iš se
natoriaus Tom Conally senato už
sienių politikos komisijos vadova
vimą, senatorius Robert Taff pe
rims senato bankų ir valiutos komi
sijos pirmininkavimą.

Rinkimų proga pakartotinai iš
rinktas New Yorko miesto guber
natorius Thomas Dewey pareiškė, 
jog „tauta pademonstravo, kad ji 
norihti vyriausybės, kuri jai tar
nautų, bet nemėgintų pasidaryti 

■jos ponu".
Herbert Hoover, 1932 buvęs kan

didatu į prezidentus, pareiškė, 
„kad respublikonų laimėjimas stip
riai atsilieps į visą kitą pasaulį. 
Tie balsavimai yra daugiau, kaip 
parlamento rinkimai. Per paskuti
nius metus visas pasaulis, kartu 
ir JAV, padarė totalinį žingsnį į 
kairę — į socialistini ir komunisti
nį ūkj. Per šiuos rinkimus ameri
kiečiai nirmieii parodė, kad jie nuo 
šio kelio nutolo ir kad jų tiks
las yra žmonijos laisvė".

„JAV kairėn nukrypusiam pašau, 
liui parodė griežtą pakrypimą i 
dešinę", rašo „New York Times".

„Po keturiolikos metų nepajudi
namo demokratų viešpatavimo 
kraštas nusprendė, kad reikalingas 
nakeitimas", rašo „Herald Tribu
ne".

Britų spaudoje rinkimai įvairiai 
komentuojami. Taip „Times" rašo: 
„Į rinkimų rezultatus visur žiūri
ma kain j amerikiečių valdžios 
nuteisimą. Nuo pat savo pareigų 
perėmimo prezidentas Trumanas 
vedė pralaimėta kovą dėl atlvgini- 
mo ir kainu stabilizavimo. Dar tik 
trvs savaitės tepraėjo, kaip jis šio
je kovoie atsisakė savo nusistaty
mo, ir rinkimų rezultatai dabar 
iau aiškiai parodė, kad jo „dova
na" buvo pavėluota".

„Daily Telegraph' rašo: „Mes ga
lime būti užtikrinti, kad amerikie
čių paskolos vertė greitai smuks ir 
kad D. Britanijos aprūpinimas 
maisto produktais iš Amerikos pa
sidarys ne tik brangesnis, bet ir 
mažesnis."

Komunistų laikraštis „Daily Wor
ker" nepaskelbė jokio vedamojo 
dėl šio įvykio, tačiau rinkimų iš
vados aoibūdina kaip rezultatą 
„dolerioimperializmo“, kuris sie
kiąs totalinės valdžios.

Prancūzų spauda reškia baimę, 
kad respublikonai qalį grįžti prie 
izoliacinės politikos.

MRP organas „Laube“ rašo: „Byr- 
užsienių politika, kuriai respu-
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Augsburgo-Hochfeldo kolonijos lietuviai sekmadienį po pamaldų

blikonų senatorius Vandenbergas 
pritaria, rinkimų rezultatų bus da: 
daugiau sustiprinta, ir yra galima, 
kad ji, yisų pirma Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu, dar labiau sustings." 

Komunistinis ,,L’ Humanitė" ra
šo: „Yra nenaudinga nenorėti pri
sipažinti kad respublikonų laimė
jimas su viso&is pasekmėmis vi
daus ir užsienio politikoje."

Laikraštis nurodo, kad respubli
konų suteikta laisvė privatiems in
teresams ves prie darbininkų prie
spaudos ir prie neigiamo nusista
tymo Sovietų Sąjungos atžvilgiu.

Naujieji JT nariai
Lapkričio 10 d. JT visuotinis su

sirinkimas priėmė į Jungtinių Tau
tų Organizaciją Švediją, Olandiją 
ir Afganistaną. Politiniams klausi
mams svarstyti komisijoje JAV 
atstovas palaikė daugumos nuo
monę, kad Saugumo Tarybos at
mesti Albanijos, Irlandijos, Mon
golijos, Portugalijos ir Transjor- 
danijos prašymai būtų iš jiaujo 
svarstomi Saugumo Taryboje.

Pabėgėlių klausimas
Svarstant JT socialinės tarybos 

posėdyje pabėgėlių problemą, pir
miausia 3‘/ž vai. šiuo klausimų kal

bėjo Višinskis, kuris pasiūlė įsteig
ti tarptautinę pabėgėlių orga
nizaciją. Čia jis perskaitė iš anksto 
paruoštą pareiškimą, kuriuo pa
smerkiamas „reakcionieriškas pro
pagandinis siautėjimas", trukdąs 
sovietų ir jugoslavų piliečiams su
grįžti į savo tėvynes.

Toliau pareiškime sakoma, kad 
stovyklose laikomos karinės for
macijos, ypatingai lenkų korpas, 
gen. Anderso vadovaujamas, turė
tų būti tuojau panaikintos.

Britų vyriausybė esanti atsakin
ga, kad Anderso armijos problema 
ko greičiausiai būtų išspręsta,- jei 
tokia padėtis užsitęsianti dar il
gesnį laiką, tai politinė atmosfera 
būsianti užnuodyta.

Panaikinti propagandai, nukreip
tai prieš repatriaciją, Višinskis pa
siūlė, kad stovyklų administraci
jos, susitarusios su tų kraštų vy
riausybėmis. kurių piliečių dau
giausia stovyklose esama suorga
nizuotų tarptautinę pabėgėlių kon
trolę. JT svarbiausias uždavinys 
turėtų būti pabėgėlius ir išvirin
tuosius ko skubiausiai grąžinti į jų 
kilimo kraštus. Karo nusikaltė
liams, kvislingams, krašto išdavi
kams ir kolaborantams nesą reika
linga teikti jokios paramos.

Ponia E. Rooseveltienė, atsaky
dama į Višinskio kalbą, iškėlė tą
faktą, kad JAV iš seno pripažįstan
čios politiniams pabėgėliams glo
bos teisę (asilium) ir todėl JAV 
nenumatančios šių pabėgėlių prie
varta grąžinti į jų kilimo kraštus 
Taip pat p. Rooseveltienė griežtai 
afmptė Višinskio kalHnima. kad 
Vokietijoje esą pabėnėliai yra fa
šistai. Ji pati asmeniškai Vokieti
joje aplankiusi dvi DP stovyklas, 
kuriose gyvena baltiečiai, ir ji įsi
tikinusi, jog jie negrįžta todėl, kad 
dabar jų kraštus valdančios vy
riausybės negali šiems pabėgė
liams garantuoti apsaugos.

Po p. Rooseveltienės kalbėjęs D. 
Britanijos atstovas atmetė Višins
kio kaltinimą, kad britai savo zo
noj trukdo laisvą sovietų piliečių 
grąžinimą. Belgijos atstovas pareiš
kė, kad pabėgėlių organizacijos 
’kūrimo klausimą reikia svarstyti 
be sovietų, jei kitaip su jais ne
galina susitarti.
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