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LIETUVOS
ATKŪRIMO PROBLEMOS
Lietuvos atkūrimas po karų ir 

okupacijų didelis ir komplikuo
tas uždavinys. Jau dabar metas 
pradėti aiškinti susijusius su juo 
klausimus, kad jam pasiruoštume 
ir kad, laikui atėjus, galima būtų 
tuojau imtis konkretaus darbo. 
Šitais sumetimais pateikiu čia tuo 
kiekvienam lietuviui svarbiu
klausimu kai kurių samprotavi
mų. Manau, kad visuomenininkai, 
ekonomistai, kultūrininkai ir kt. 
panagrinės tuos klausimus susi
rinkimuose bei spaudoje ir tuo 
būdu įdės, ką kas gali, į Lietuvos 
atkūrimo suplanavimą.

I.
Išlaisvintos Lietuvos teritorija ir 

gyventojai.
Teritorija ir gyventojai yra 

klausimai, kurie daug svers mūsų 
tėvynės atkūrimo ir tolimesnio 
jos gyvenimo tvarkymo reikale, 
todėl pravartu pasvarstyti klau
simą, kokią teritoriją ir kiek bei 
kokių gyventojų mes norėtume 
matyti išsilaisvinusioje Lietuvoje, 
kad tauta galėtų saugiai gyventi 
ir ramiai bei sklandžiai vykdytų 
krašto atkūrimo bei kultūrinimo 
darbą.

Valstybės saugumas svarbus 
buvo praeity; be abejonės, svar
bus jis bus ir ateity. Seniau valsty
bės saugumas būdavo patikrina
mas kalnais bei kitomis gamtinė
mis kliūtimis apjuostomis sieno
mis ir tam tikrais kariuomenės 
kontingentais. Dabar, kada kare 
viską sprendžia jūrų bei oro lai
vynai ir moderni technika, šitie 
dalykai bent mažoms tautoms 
lieka beveik be reikšmės. Sam
protavimai apie strategiškai įdo
mias — miškais, ežerais, pelkėmis 
apjuostas — Lietuvos rytų, pie
tryčių ar pietų sienas tiko praei
čiai, bet dabarčiai ir ateičiai jie 
netinka; sienų klausimą spren
džiant, reikia kitais motyvais va
dovautis.

Lietuvos laisvės atstatymo ir 
jos išlaikymo reikale pagrindinis 
veikšnys bus tos tarptautinės in
stitucijos, kurios imasi, be abe
jonės imsis ir ateity, tvarkyti 
pasaulio tautų saugumo ir kitus 
didžiuosius jų'gyvenimo reikalus. 
Iš to neseka, kad mes patys tu
rime būti pasyvūs; mūsų norai ir 
pastangos taip pat daug svers, bet 
tik ne Lietuvos strateginės sie
nos ir ne mūsų kariuomenės di- TELESFORAS VALIUS 
durnas. Jei antro pasaulinio karo
metu suklupo tokios didelės ir ga
lingos valstybės, kaip Prancū
zija, Vokietija, Japonija, Italija, 
tai pridėjimas mūsų mažai tau
tai šimto antrę tūkstančio gyven
tojų, eventualiai. net milijono, 
nieko teigiamo neduos. Būtų ne
mažai neigiamų pasėkumių, jei tie 
„priediniai gyventojai“ būtų kitos 
tautos, kitos tikybos ir kitos kul
tūros. Lietuvių tautos ir valsty
bės saugumo laidas kiek tai pa
reina nuo mūsų pačių — yra jos 
vieningumas, susitarimas pagrin
diniais vidaus’ir užsienio politi
kos klausimais, kultūros laipsnis, 
ūkio žydėjimas, jos elito įsijungi
mas į tarptautinį mokslą, meną 
ir iš viso į visos žmonijos ben
druomenę.

Jei šiai tezei paremti ieškotume

Prof. Dr. J. Krikščiūnas

šių dienų gyvenime pavyzdžių, jų 
galėtume surasti pakankamai. 
Štai neturinčios nei po 4 milijo
nus gyventojų Suomijos ir Dani
jos valstybės tarptautiniuose 
santykiuose jau turi tam tikrą 
svorį; dar didesnį svorį turi Nor
vegija, kurios gyventojų skaičius 
nesiekia 3 mil. Iš antros pusės.

Mo tina Rėžinys medy, 1946 m.

daugelio Pietų Amerikos respu
blikų, Afganistano, Persijos ir ki
tų nemažų valstybių vaidmuo pa
sauly nedidelis, nebent jos sudo
mina „galiūnus“ savo turtais, geo
grafine ar strategine padėtimi ir 
pan.

Ką reiškia kietas gyventojų 
pasiryžimas ginti savo tautos ir 
valstybės laisvę, rodo Suomijos, 
Airijos ir Palestinos pavyzdžiai: 
maža suomiu tauta daug (bet, de
ja, ne viską) atsiekė kariuomenių 
kovų laukuose; nedidelė airių 
tauta išsikovojo sau laisvę ir ne
priklausomybę sukilimais, parti
zaninėmis kovomis ir teroriniais 
aktais; Palestinos žydai eina pa
staruoju keliu ir kai ką jau lai
mėjo. atrodo, laimės jie ir ateity. 

(liejimas į Lietuvos valstybės, 
eventualiai ir į lietuvių tautos 
organizmą mums svetimo elemen
to keliais požiūriais gali būti 
mums nenaudingas. Suminėsime 
čia du: visų pirma, didesnis skai
čius slavų ar vokiečių kalbomis 
kalbančių gali sudaryti nuolatinių 
kovų ir nesklandumų židinį; iš 
antros pusės, lietuvis daugiau pa
linkęs pažangai ir kultūrai kaip 
slavas ar vokietis.

Dabartinis mūsų krašto kultū
ros laipsnis, tiesa, nėra didelis. 
Bet šitai pareina ne nuo to, kad 
lietuviai būtų mažai palinkę pa

žangai, bet riuo sunkių mūsų tau
tos gyvenimo sąlygų praeity: nuo
latinės kruvinos kovos su rytų 
tautomis (totoriais, rusais) parei
kalavo iš mažos lietuvių tautos 
daug kraujo ir turtų; žiaurus, 120 
metų trukęs carinės Rusijos šei
mininkavimas Lietuvoje ūkiškai 
ir kultūriškai atnešė mums daug 
žalos; du pasauliniai karai siautė 
Lietuvos teritorijoje ir padarė 
milijardinius medžiaginius nuos
tolius, nekalbant jau apie nuosto
lius žmonėmis, kultūrinių turtų 
naikinimą, kultūros pažangos 
trukdymą ir t. t.

Nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpy (1918—1940) beveik visose 
gyvenimo srityse lietuvių tauta 
pareiškė tiek kūrybinės dinami-

kos, kiek jos nesugebėjo pareikšti 
nei viena Europos tauta: ji greit 
„iš nieko“ sukūrė palyginti gerai, 
veikusius-valstybinį, savivaldy- 
binį, ūkinį bei visuomeninį apa
ratus, išlygino didžiulius — pra
šokusius 2 milijardus litų — me
džiaginius 1—0 pasaulinio karo 
nuostolius ir padarė didesnę už 
kitas Europos tautas ūkinę ir 
kultūrinę pažangą (žinoma, imant 
santykiniu atžvilgiu).

Lietuvai reikia daugiau gyven
tojų, bet ne svetimų, o lietuvių. 
Jei Lietuvos gyventojų skaičius 
padidėtų, duonos nepritrūktų, o

mūsų krašto ūkinė bei kultūrinė 
pažanga galėtų būti spartesnė. 
Šito mes galime ir turime siekti; 
mūsų pastangos gali turėti pagei
daujamų pasekmių. Nepriklau
somo gyvenimo metais Lietuvos 
gyventojų skaičius nuosekliai ir 
ne lėtai augo. Daugelis Vak. Eu
ropos valstybių šiame reikale nuo 
mūsų gerokai atsilikdavo ir galė
jo mums pavydėti. Tiesa, kaip 
daug kur kitur, taip ir pas mus 
gimimų skaičius nuolat mažėjo: 
1925/29 m. vidurkis buvo 26,6 %* 
(1.000 — čiui gyventojų kasmet 
tekdavo 26,6 gimimai), 1930/34 m. 
26,4,0 1935/39 m. jau tik 23,07<o. 
Tačiau gyventojų skaičiaus didė
jimas laikėsi 10,5—12,0 %0 ribose 
ir tik nežymiai krito, nes Lietuva 

tame laikotarpyje sugebėjo žy
miai sumažinti mirimus. Iš 1000 
gyventojų vidutiniškai per metus 
Lietuvoje mirė: 1925/29 m. 16,5, 
193034 m. 15,0 1935/39 m. 13,4, 
1940 m. 12,6. Latvijoje vidutinis 
mirimą skaičius visą laiką laikėsi
13.9— 14;9%o ribose, o Estijoje
14.9— 16,5%O (1940 m. jis pasiekė 
17,0%o, neskaitant išvežimų).

Europoje nedaug tėra kraštų, 
kur pastaraisiais metais mirimų 
skaičius buvo mažesnis kaip Lie
tuvoje, bet vis dėlto tokių yra. 
1933/37 vidutiniškai per metus 
mirė: Danijoje 10,8, Olandijoje 
8,7%o kitose šalyse — Švedijoje, 
Suomijoje, Belgijoje, Anglijoje, 
arba tiek, kiek Lietuvoje, arba 
daugiau. Sulaikę Lietuvoje gimi
mų skaičiaus mažėjimą ir dar 
kiek pamažinę mirimų skaičių, 
galėtume laukti Lietuvos gyven
tojų skaičiaus nelėto didėjimo: 
esant 12,0%^ prieaugliui per me
tus ,iš 2,5 mil. gyv. 1950 m. ga
lėtų pasidaryti apie 4,0 mil. 1970 
m. ir arti 5,0 mil. 2.000 m. Ir tai 
būtų gryni lietuviai, ne svetimi 
kilme, kalba ir kultūra.

Teigiamos lietuvio ypatybės: 
šaltas, nuoseklus ir apdairus bū
das, tenkinimasis mažu, darbštu
mas, sumanumas — yra bruožai, 
kurie per šimtmečius susiformavo 
vėsaus Pabaltijo klimato, nepe
reinamų miškų ir sunkių politi
nių bei ūkinių sąlygų pasekmėje. 
Šias teigiamas lietuvio ypatybes 
mes turime branginti, dėti pas
tangų jas išlaikyti ir vengti be
reikalingų, dažnai žalingų įmaišy
mų. Įjungimas f Lietuvos valstybę 
svetima kalba kalbančiųjų, sve
timą tikybą išpažįstančiųjų, kitus 
papročius turinčių piliečių duotų 
mums daug rūpesčių ir žalos. Kai 
kas spėja, kad toks elementas 
greit asimiliuotųsi ir įsijungtų į 
lietuvių tautą. Galima rimtai su
abejoti, ar šitai gali sklandžiai 
vykti XX-o amžiaus vidury, juo 
labiau, kad greta bus valstybės, 
kurios tą elementą kurstys, daž
nai papirkinės ir t. t. Jo įjungimo 
žala greit pasireikštų naujomis 
išlaidomis, savų inteligentinių 
pajėgų skiedimu tarp pagausėju
sių gyventojų, įvairiais nesutari- 
miais, gal būt, ir neramumais.

Suglaudžiant tai, kas anksčiau 
pasakyta, galima padaryti tokias 
išvadas:

1. Nereikia siekti ypatingai di
delės Lietuvos, stengiantis į ją 
įjungti ir ne lietuvių gyvenamas 
žemes; jei į rytus nuo Vilniaus 
Lietuvos teritorija siektų tiek, kad 
pasidarytų normalus miesto ūki
nis užnugaris, ir jei vakaruose 
būtų užtikrintas lietuvių šeimi
ninkavimas Nemuno vagoje, 
mums būtų gana.

2. Reikia pasistengti pargabenti 
į Lietuvą galimai daugiau lietu
vių, ypatingai iš Gudijos, Rusijos, 
Lenkijos, gal būt, ir iš Pietų bei 
Šiaurės Amerikos; anuose kraš
tuose jie pamažu tautai nyksta, 
o tėvynėje būtų naudingi; apgy
vendinti juos galima būtų tose 
vietose, kurios patuštėjo ryšium 
su karo veiksmais, vokiečių ir 
rusų vykdytų Lietuvos gyventojų 
naikinimu bei deportacijomis ir 
kurios gali patuštėti ryšium su 
ateity vykdytinu Lietuvai sveti
mo elemento iškėlimu.

3. Ateity reikėtų valstybinėmis 
ir visuomeninėmis priemonėmis 
rūpintis lietuvių tautos spartesniu 
augimu, mažinant mirimų ir ke
liant gimimų skaičių.
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rgentina ir lietuviai

Vaikai domisi Kalėdu senelio dovanomis (Vaikų šventė Miinchene 1947. I. 8) V. Rasiuno nuotr.

Lietuvių *) tremtinių tarpe vis 
didėjant susidomėjimui dėl galimy
bių emigruoti į Pietų Ameriką, 
ypač Argentiną, apie šią šalį čia 
duodame žiupsnį bendrų pastabų.

. KRAŠTAS
Argentinos respublika ploto 

atžvilgiu yra antroji Pietų Ameri
kos valstybė, beveik iš 3.000.000 
kvadratinių kilometrų. Ji turi arti 
14 milijonų gyventojų, tat vienam 
kvadratiniam kilometrui netenka 
nė 5 žmonės. Tai, be abejo viena 
mažiausiai apgyventa pasaulio 
šalių.

Pietinės jos provincijos — mil-
žiniški Patagonijos plotai tebėra 
tušti tyrlaukiai, kur retų gyven
tojų pagrindinis verslas yra galvi
jai, ypač avys. Dauguma argen
tiniečių ir emigrantų susispietę 
Buenos Aires, Cordobos (skait. 
Kordobos), Santa Fe ir Entre Ries 
provincijose. Derlingumo, klimato 
ir civilizuotumo požymiu ši sritis 
patogiausia. Joje nėra tikrų žiemų, 
nėra nė naikinančių karščių. Pata- 
gonijoje, kaip Chubut (sk. Oiubut) 
ir Santa Cruz provincijose, skur
dus akmeningas dirvožemis, smar
kūs vėjai ir ilgos žiemos, o žiau- 
rėje, prie Brazilijos, Paragvajaus 
ir Bolivijos sienų, priešingai — 
tropiški karščiai. Chaco (Ciako) 
miškai ir pelkės europiečiams ap
gyventi beveik neįmanoma.

Visu Pacifčko pakraščiu, kaimy
nystėje su Čilės valstybe tęsiasi 
Andų kalnai, vietomis net 6.000 ir 
7.000 metrų aukščio. Jų slėniuose 
ir apylinkėse ypač Mendozos pro
vincijoje, puikiai auga vynuogės. 
Natūralu, tokio ilgio valstybėje, 
kaip maždaug nuo Suomijos iki 
Sacharos, klimatas, žmonės ir gy
venimo būdas labai įvairuoja.

PIRMUTINE AMERIKOS 
PIETUOSE

Argentina yra pirmutinė P. 
Amerikos valstybė savo ekono
miniu turtingumu ir civilizacijos 
bei kultūros lygiu. Jos gyvulinin
kystė, kviečių ir kukurūzų ūkis 
garsus visame pasaulyje. Auga 
įvairiausių rūšių vaisiai, medvilnė, 
cukrinės nendrės ir vynuogės. Iš 
abiejų Amerikos kontinentų vyno 
čia pagaminama daugiausia. Turi 
savo anglies ir žibalo, nors jauna, 
bet smarkiai besiplečiančia sun
kiąja ir tekstilės pramone.

Greta Uragvajaus, Argentina, 
išsiskiria mažiausiu analfabetų 
nuošimčiu. Ji išlaiko šešis uni
versitetus, o knygų ir periodinių 
spausdinių leidimu stovi pirmoje 
vietoje po JAV ir Kanados. Buenos 
Aires knygomis konkuruoja su 
New Yorku. Rašyba Argentinoje 
yra ispanų bendrinė; šnekamoji 
tarmė castellaniška. Iš kitų daž
niau vartojamų kalbų pirmoje vie
toje yra anglų, prancūzų, italų, 
rečiau ir vokiečių.

Federalinė sostinė Buenos Aires 
turi virš pustrečio milijono gyven
tojų. Tai žymiausias P. Amerikos 
didmiestis. Kiti didesni miestai: 
Rosario (500.000 gyv.), La Plata, 
Cordoba, Santa Fe, Mendoza ir 
Bahia Blanca. Miestuose didelį 
nuošimtį sudaro įvairių tautų emi
grantai; Buenos Aires, manoma jų 
esant apie 40—50 nuošimčių.

ATEIVIAI IR JŲ ĮTAKA
Anglų kolonistai Argentinoje 

ekonominiu ir kultūriniu lygiu yra

•) Nors apie Argentiną esame 
daug rašę, tačiau šį straipsnį talpi
name kaip išsamią ir objektyvią 
informaciją, gautą iš Lietuvos 
Pasiuntinybės Pietų Amerikai Kon- 
suliarinio Skyriaus.

žytniausia ateivių bendruomenė. 
Jų įtaka labai svari. Stiprias savo 
kolonijas turi italai, prancūzai, vo
kiečiai, šveicarai. Vietinio gyven
tojo tipas, vadinamas criollo (sk. 
krijožio) yra kolonijaldnių laikų 
ispanų ar italų palikuonis, ilgainiui 
asimilavęsis su indėnų rase. Cri
ollo vardu mėgsta vadintis ir bet 
kuris argentinietis patriotas. Jų 
būdas staigus, religija, apskritai 
katalikiškoji, kai kurie papročiai 
indėniški, tačiau tikrų indėnų Ar
gentinoje esą gal apie 40.000; jie 
bastosi tropikalinėje srityje, dau
giausia Chaco ir Fonnosos džiun
glėse.

KLIMATAS
Argentina, Uragvajus ir Čilė kli

mato požiūriu šiaurės rytų ir vi
durio Europos emigrantams akli
matizuotis yra palankiausios P. 
Amerikos šalys. Jos daugiausia ir 
civilizuotos. Vis dėlto, net ir šių 
šalių klimatas daugeliui neina į 
sveikatą. Apskritai, čia žmonės 
greičiau sensta, savotiška australi- 
nio pusrutulio žemės ir saulės są
veika mūsų žmones vargina ir sle
gia. Metų laikai čia priešingi Eu
ropos laikams.

Žiema P. Amerikoje vadinami 
birželio, liepos ir rugpiūčio mėne
siai. Vidurvasaris — gruodis, sau
sis ir vasaris. Daugiausia apgyven
toje Argentinos srityje vasaros

prie naujų papročių, dauguma lie
tuvių įsikūrė kad ir neištaigingai, 
tai betgi pakenčiamai, o kai kurie 
ir gerai. Dalis dirba fabrikuose, 
dalis ėmėsi amatų, verslo, nuėjo 
porteriais, šoferiais dr kambari
niais tarnais į turtingųjų namus. 
Vienas kitas pralobo, įsitaisė nuo
savas įmones. Žemės ūkių lietu
vių Argentinoje užsiima mažai.

Lietuvių, kaipo darbininkų, var
das geras; ypač lietuvaitės virė
jos ir namų apyvokos tarnaitės 
giriamos ir ieškomos.

Deja, reškia priimti, jog tam 
tikras skaičius mūsų išeivių, kaip 
Argentinoje, taip Urugvajuje ir 
Brazilijoje gyvenimo kovas neat
laikė ir žuvo. Kartais perdddelis 
įtempimas dėl materialinio būvio,

Ansbacho kolonijos lietuviai po sunkaus darbo prie malkų gamybos J. Gaidžio nuotr.

karščiai įvairuoja iarp 35—45 
Celsijaus laip. Žiemos m. apie 
Buenos Aires sniego nesti, bet 
būna dažnai lietaus ir įkynių šaltų 
miglų. Kadangi pats miestas stovi 
prie didžiulės La Platos upės, ap
suptas lygumų ir pelkių, oras čia 
tiek žiemą, tiek vasarą yra per
daug drėgnas, palankus reuma
tizmo ir plaučių ligoms.

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Lietuviai, gal jų 90%, gyvena 

pačiame Buenos Aires mieste, jo 
priemiesčiuose ir to paties vardo 
provincijoje. Tikros statistikos 
nėra, tačiau nuosaikiai apskai
čiuojama, kad Argentinoje gy
vena apie 30.000 mūsų tautiečių, 
čia atvykusių daugiausia tarp 1926 
—1930 metų.

Nugalėdami aklimatizavimosi 
sunkumus, pergyvenę nedarbo kri
zes, pramokę kalbos ir prisitaikę 

koks nors išnaudojimas (gana 
dažnas reiškinys P. Amerikoje), 
apsivylimai, tėvynės nostalgija, 
klimatas palaučia sveikatą, suardo 
nervus. Buenos Aires, pavyzdžiui, 
psichiatrinėse ligoninėse ir prie
glaudose vis pasitaiko po keletą 
net keliolika lietuvių ir lietuvai
čių.

Dar daugiau nervų pusiausvyrą 
praradusių slankioja gatvėmis ar 
prisiglaudę prie pažįstamų. Iš da
lies šios nelaimės plitimui prisi
deda perdidelis prasto stipraus 
vyno vartojimas, ypač kenksmin
gas tvankiame Buenos Aires did
miesty. Panašiai yra ir su kitų 
tautų ateiviais. P. Amerikos 
miestuose neretai pamatysi balto
sios rasės ateivį, pagal anekdotą 
sakant, mėgstantį pasikalbėti su 
inteligentišku žmogum, atseit, pats 
su savimi... Graudu žiūrėt į jo 
desratišką, toliuose paklydusį 
žvilgį...

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Nepergeriausia 'didesnės mūsų 

išeivių dalies P. Amerikoje ir tau
tinė nuotaika. Tai nenuostabu, 
atsiminus tas priežastis, dėl kurių 
lietuviai' į šiuos kraštus atvyko. 
Daugelį užkerėjo komunistinė pro
paganda, kiti šiaip sau materializ
me paskendę visam kitam abe
jingi. Visada stokojo inteligen
tingų vadų, už tai netrūko išnau
dotojų ir anarchistų.

Labai trūksta ir patriotinės spau
dos, o jai atsirasti sąlygos sunkios.

Yra gi ir šviesių reiškinių. Yra 
tokių tvirtų lietuvių patriotų, 
kurie, . neatsižvelgdami į nieką, 
sielojasi visais savo tautos rūpes
čiais ir nelaimėmis, pinigu ir dar-

bu visada prisideda prie visų kil
nių užsimojimų. Argentinos lietu
viai Avellanedoje (Buenos Aires 
priemiestyje) turi naują Tėvų 
Marijonų pastatytą bažnyčią ir 
vienuolyną. Dabar ten pradedama 
statyti savo mokykla ir salė. Mo
kyklą veda šv. Kazimiero Seserys 
lietuvaitės. Yra šaunus šv. Cecili
jos choras. Yra patriotine veikla 
pasižymėjęs Lietuvai Išlaisvinti 
Centras Argentinoje. Yra pora sa- 
višalpinių draugijų. Yra kas Lie
tuvos laisvės bylą gina ispanų 
kalba spaudoje.

ATVYKIMO GALIMYBĖS
Dabar Europos lietuviams gal 

pats svarbiausias klausimas: tai 
kaip į Argentiną atvykti? Pirmiau
sia tenka pabrėžti, jog kaip visur, 
taip ir čia karo laike įvesti imi
graciniai suvaržymai dar nepanai
kinti. Masiniu būdu, kaip anksčiau, 

ateiviai neįleidžiami. Iš Argen
tinos, Čilės ir kai kurių kitų P. 
Amerikos valstybių spaudos ma
tyti, kad tų šalių vyriausybės ir 
viešoj'i opinija yra palanki dides
niam ateivių skaičiui įsileisti, bet 
pirmoje eilėje pageidaujami loty
nų rasės ūkininkai, taip pat olan
dai ir skandinavai. Argentina ir 
Čilė jais norėtų kolonizuoti savo 
dar neapgyvendintas pietines teri
torijas. Bet šis klausimas svarsto
mas lėtai ir kol kas be konkrečių 
sprendimų.

Turimomis rimtomis informaci
jomis, Argentinos Migracijos 
Direkcija yra palankiai nusista
čiusi platesniam lietuvių įsileidi
mui ir, galimas dalykas, kad mūsų 
tremtinių dauguma galėtų rasti čia 
sau prieglaudą. Lietuviai turi būti 
darbingi ūkininkai, geriausia šei
momis. Kolonizuotis, esą, jie ga
lėtų į pietus nuo upės Colorado, 
taigi Patagonijoje pradedant Rio 
Negro ir Neuquen teritorijomis. 
Žemė naudojimuisi būsianti duo
dama nemokamai, o atitinkamos 
valstybinės įstaigos pasirūpinsian
čios irigacija, keliais ir paskolomis 
ūkininkavimo pradžiai. Visiems 
lietuviams kompaktinėje masėje 
apsigyventi nebūsią leidžiama: jie 
turėtų susigyventi su kitų tautų, 
ypač latvių ir estų ateiviais.

Pradžios mokyklos turėsiančios 
būti tik argentiniškos, tačiau 
vidurinės galėtų būti ir lietuviškos. 
Kolonistai galėtų turėti sava kal
ba bažnyčią, spaudą* su ūkinin
kais būtų įsileidžiama koks 6% 
laisvųjų profesijų lietuvių inteli
gentų. Tuo tarpu Argentinos 
vyriausybė sutiktų, kad speciali 
lietuvių ekspertų komisija apžiūrė
tų kolonizacijai siūlomas sritis ir 
pasidarytų savas išvadas. 'Nieko 
tačiau nežadama parūpinti ateivių 
atgabenimui. Atrodo, tik anglo
saksai ir tokios tarptautinės or
ganizacijos, kaip UNRRA, galėtų 
šiuo atžvilgiu padėti.

Tuo tarpu individualiai Argen
tinos vizas gali gauti tie, kuriuos 
kviečiasi artimi giminės; taip pat 
tie, kurie jau ankščiau šioje šaly
je yra ilgesnį laiką gyvenę, 
kuriems Migracijos Direkcijoje 
kas nors garantuotų trims metams 
apmokamą darbą (pasirašytų su
tartį). Garantijos pirmoje eilėje 
skaitomos užtenkamomis turinčių 
ūkius ar įmones. Nors daugelis 
lietuvių turi nuosavus namelius ar 
vidutinio darbininko uždarbį bei 
sutaupų, garantijai to dar neužten
ka. Vizos prašytojas turi kreiptis 
į artimiausią Argentinos konsu
latą, prašydamas instrukcijų ir 
anketos blankų, tuo pačiu metu 
prašydamas savo pažįstamuosius 
Argentinoje, kad jį remtų centre. 
Procedūra gali trukti gana ilgai, ir 
kol kas naujųjų mūsų ateivių čia 
atvyko tik vienas kitas. Vizą ga
vus, šiuo metu dar daug sunkumų 
susidaro dėl kelionės: sunku gauti 
vietą laivuose ir brangu.
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Gal but jau niekados
Nors gal jau niekados
Nebepasikartos
Svajonė ta, gegužės šviesią naktį nupinta, 
Bet vis tiktai
Ir šiandien tu matai,
Kaip spindi mėnesienoje sraunioji Širvinta.
Audringą naktį šūviuose patrankų
Tu amžiams palikai svajonių kraštą brangų, 
Dabar kaip gluosnis, paupy nusviręs, 
Ilgiesi jo, ir ašaros tau byra.

Ir traukia širdį grįžt į gimtą šalį, 
Kur paplenčiais linguos balti berželiai 
Ir tyliai pakelės kiekvieną žolę 
Su ašarom bučiuosi kryžkelėj parpuolęs.

Prabėgs trėmimo dienos nuobodžios ir pilkos, 
O siela nuolat verks būtų dienų pasilgus, 

Nes gi jau niekados 
Nebepasikartos 
Svajonė ta, gegužės šiltą naktį supinta.

KO GALIMA TIKĖTIS ČIA 
ATVYKUS?

Jei lietuviams pasisektų masiniu 
būdu atvykus kolonizuotis Argen
tinoj, Čilėje ar kurioje kitoje P. 
Amerikos šalyje, tai reikia prieš 
akis turėti tik ūkio darbo ir amatų 
galimybes. Be mažiausio abejo
jimo, pionierių likimas bus sunkus, 
ir tik jų vaikams gal bus sukur
tos žmoniškos sąlygos. Savu ruožtu 
jauniausioji ir antroji karta dau
giau ar mažiau turės ištautėti. Vi
soje P. Amerikoje imigracijos poli
tika siekia kuogreičiausio ateivių 
asimiliavimo. Kultūrinė autonomi
ja galės būti tik dalinė ir tai ne- 
visur.

Kai kurie aukštąjį mokslą baigė
diplomuoti lietuviai klausia, ar jie 
galėtų gauti savo specialybės dar
bą universitete, įstaigose ir pana
šiai. Suprantama, tai kiekvienam 
rūpi, bet nėra vilties, kad tokie 
norai iš anksto būtų patenkinti bei 
garantuoti. Daugelis pačių argen
tiniečių ir natūralizuotų šios ša
lies piliečių negauna darbų ir 
postų, kokių norėtų. Ypač tai daž
nas reiškinys humanitarinių moks
lų šakose. Medikams, agronomams 
ir inžinieriams sąlygos bei ga
limybės šiek tiek palankesnės. Net 
ir juos vargiai kuri įstaiga stengsis 
pakviesti. Savo pastangomis lieka 
pasirūpinti vizą, atvykt pramokti 
kalbos, akyliai prisižiūrėti, kur ir 
kaip būtų galima prieiti, tada pa
sisekimas paaiškės. Laisvųjų pro
fesijų specialistai, apskritai, turi 
legalizuoti savo diplomus, o tai 
reikalauja išlaikyti universiteti
nius egzam’nus (kartais paleng
vintomis sąlygomis) ir pinigo . . .

Medikai lengviau galėtų įsikurti 
provincijose, kur nėra argentinie
čių gydytojų. Inžinieriai sėkmin
giau gali revaliduoti savo diplo
mus, atlikę užduotus projektus. 
Juristam •. reikalavimai daug sun
kesni, nes jų čia daug turi.

Tiek konsulatuose, tiek Migraci
jos Departamente ypatingai žiūri
ma į tai, ką ateivis moka dirbti, 
iš ko pragyvens, kiek kapitalo 
atsiveš. Mūsiškiams, kaipo ūkinin
kams arba bent jau ūkininkų vai
kams, patartina registruotis žem
dirbiais. Amatininkai, technikai, 
elektricistai, šoferiai taip pat šio
kių tokių pirmenybių turi, bet iš 
jų reikalaujama darbo sutarčių.

Fabrikų darbininkams statomos 
sunkesnės sąlygos: žiūrima am
žiaus, sveikatos, kartais ir piliety
bės.

Jei kas turėtų kapitalo kokiai 
nors pramonės įmonėlei pradėti, 
ar ūkiui, ar prekybai, jau gana 
greitai, kaip sakoma, ant tvirtes
nių kojų galėtų atsistoti. Vienas 
kitas klausia, ar galima būtų 
spaustuvėse gauti darbo. Galima, 
bet reikia gerai mokėti ispanų kal
bą. Kalbos pramokimas, kaip ir 
visur, galima sakyti, yra raktas į 
viską. Reikia pastebėti, kad ispanų 
kalba nėra sunki. Niekam nepa
tartina savo įsikūrimo anskai^iuoti 
šiokiu tokiu brangenybių pakei
timu į pinigą. Visokios rūšies 
brangenybėmis Buenos Aires karo 
metu buvo perpildyta, todėl čia jų 

kainos kartais žemesnės kaip ki
tur.

Argentinoje pilietybės įsigijimui 
nustatyta mažiausiai dveji metai. 
Daugeliu atvejų pilietybės nė 
neatsižvelgiama. Vastybipėj tarny
boj ir valstybės subsidijuojamos 
įstaigose, tai taip.

Argentinoje gyvenimo sąlygos 
visai normalios. Užtenkamiausiai 
yra maisto, drabužių ir kitko. 
Viskas perkama be kortelių, be 

J. 3. Dovydiškis

PRISIKĖLIMO MISIJA
Šv. Sosto Tautinės Lietuvių Delqgaturos metinė sukaktis

1946 m. sausio 23 d. vakare kan. 
F. Kapočius kiek apyvėliai grįžo 
namo į Nekhauseno (b. Meten) 
kleboniją, kur jis, tremtinys kaip 
ir mes visi, buvo prisiglaudęs. Du
ryse rakto skylutėj jis rado raštelį: 
kun. V. Pavalkis ir S. Lozoraitis
jr., iš Romos atvykę Vatikano įlį
stos misijos palydovai, norį su juo 
pasikalbėti „labai svarbiu reikalu". 
Rytojaus dieną kan. Kapočius iš 
jų pirmąsyk išgirdo, kad Sv. Sos
tas jį skiria tautiniu delegatu Vo
kietijos -ir Austrijos lietuvių trem
tinių religiniams ir dvasiniams 
reikalams tvarkyti. Abiem „romė
nam" teko laužte laužti nustebusio 
kanauninko pasipriešinimą. Paga
liau jis nusilenkė Sv. Sosto valiai, 
juoba, kad skiriamieji raštai jau 
buvo paruošti, ir sausio 25 d. 
anuometinis minėtosios Vatikano 
misijos (tremtinių reikalams) šefas 
mgr. Chiarlo Miunchene juos jam 
įteikė.

Jau metai, kai Sv. Tėvas anuo 
pirmakarčiu Bažnyčios istorijoje 
mostu parodė savo rūpestingą dė
mesį ištrėmimo aukom ir svetur 
nublokštas jų mases pripažino sa
vaimingomis tautinėmis bendruo
menėmis su sava ir tiesiogiai nuo 
Sv. Sosto tepriklausoma religine 
vadovybe. Anuo 1946 m. sausio 
25 d. aktu Vokietijoj ir Austrijoj 
esą lietuviai tremtiniai katalikai 
buvo sujungti, pasakytume, į ma
žytę savarankią bažnytinę pro
vinciją, vadovaujamą Sv. Sosto 
tautinio lietuviu deleoato kan. Ka
počiaus- panašiomis kaip ordinaro 
teisėmis.

Ligi Delegatūros įsteigimo lietu
vių tremtinių religinių reikalų 
aprūpinimas nebuvo teisiškai pat
varkytas. Dabar, po metų nuo Tau
tinės Lietuvių Delegatūros įstei
gimo, lietuviai tremtiniai jau su
daro planingai suorganizuotą vien
tisą religinę bendruomenę. Sto
vyklom bei kolonijom delegatas 
paskyrė dvasios vadovus su kle
bonų teisėmis- jie teikia krikšto, 
moterystės sakramentus ir kitus 
religinius patarnavimus. Moky
klom, gimnazijom, ateitininkų ir 
skautų organizaciniam vienetam 
paskirti kapelionai bei dvasios va
dai. Pats delegatas su savo gano
maisiais nuolatos bendrauja per 
ganytojinius laiškus ir lankydamas

Alė Sidabraitė suvaržymų. Pačiame Buenos Aires
kukliam vieno pragyvenimui rei
kia apie 200—250 pezų (50^-60 do
lerių) mėnesiui. Provincijose pi
giau. Paprasti fabrikų darbininkai
užsidirba pragyvenimui minimumą, 
kvalifikuoti gi amatininkai uždirba 
žymiai daugiau ir gali taupyti. La
bai trūksta tamaič.ų, virėjų. Gau
damos pilną išlaikymą ir, paly
ginamai, geras algas, jos gali 
pragyventi gerai.

IŠVADA
Visa apibendrinant, nebuš su

klysta , pasakius: kam pavyks at
važiuoti į Argentiną ar kitur su 
blaivia nuovoka, tvirta valia ir 
pasiryžimu kovoti ir laimėti — ne
žus. Tik juo mažiau viliojančių 
iliuzijų, juo geriau. Kukliai pradė
jus nuo betkurio darbo, nesibijant 
pavargti ir turint iniciatyvos, ke
lias gali būti praskintas į visai 
žmonišką būklę. Duonos ir laisvės 
čia yra daugiau, negu kartais iš 
tolo vaizduojama.

Į Argentiną šiuo metu nukreip
tos daugelio išbadėjusių tautų 
akys, tačiau daugumos ateivių gy
venimo pradžia ir čia sunki. 
Geriau, jei kas gali, vykti į Jung
tines Amerikos .Valstybes.

Kai kurie adresai:
Direccion de Migraciones, Bar- 

sena Norte, Buenos Aires, Argen
tina. Legacion de Lituania, Pampa 
4174, Puenos Aires, Argentina. 
Padres Marianos, Mendoza 2280, 
Avellaneda, Buenos Aires, Argen
tina.

stovyklas. Tų vizitų metu jis tei
kia ir sutvirtinimo sakramentą. 
Pastoracijos dvasiai atnaujinti ir 
darbo metodam patobulinti buvo 
sušauktos kunigų ir skyrium kape
lionų konferencijos. Tremtinių ka
talikų akcijos reikalų aptarti buvo 

Jo Prakilnybė kan. F. Kapočius, 
Sv. Sosto Tautinis lietuvių Dele gatas

suvažiavę atskirų zonų kunigai ir 
tuo arčiau besidomį pasaulininkai 
intelektualai . . .

Visos tos akcijos ašis yra Tau
tinė Lietuvių Delegatura, jos šir
dis ir siela — kan. Kapočius. Visi 
tremtiniai tai jaučia ir žino. Dele
gatūros misija jau įsiteisino ir įlei
do šaknis lietuvių tremtinių ben-

druomenėje. Delegatura įsiteisino
ir oficialiųjų {staigų atžvilgiu. Per 
Vatikano III-ją Misiją būdama ak
redituota prie sąjungininkų kari- 
lės vadovybės, ji žinoma visų
trijų zonų okupacinių organų cen
trinėm ir vietos įstaigom, UNRRAi 
ir JAV konsulatams. Kaip forma
liai pripažinta institucija, ji turi 
progos ir galimumų iškelti tremti
nių teisinės padėties reikalus, 
kuriuos išsiaiškinti dažnai būtina 
tremtinių religiniais ir moraliniais 
motyvais. Delegatura žinoma vo
kiečių episkopatui. Ji turi ryšius 
su Amerikos katalikų misija — 
Catholic Welfare Conference. Kan. 
Kapočiaus 1937—1938 m. vizito 
metu užmegstų ryšių dėka atstaty
tas kontaktas su Amerikos lietu
viais.

Bet, turbūt, maža kas teįsivai- 
zduoja, su kokiais sunkumais 
nuveikta tai, kas jau yra, ir dir
bama tai, kas užsimota. Tą kuria
mąjį darbą aną sausio 25 d. kan. 
Kapočius pradėjo teturėdamas ran
kose skiriamuosius raštus. Niekas 
neasignavo jam sumų ir nedavė 
priemonių. Gražiai skambanti 
„Apaštališkoji Tautinė Lietuvių 
Delegatura" iš pradžių vargais ne
galais teisikurdino keliuose pa
lėpės kambarėliuose Wiesbadene. 
Ten po kelis viename būste susi
metę gyveno ir dirbo, be paties 
delegato, jo artimiausieji bendra
darbiai — kun. prol. Ant. Šidlaus
kas, kun. J. Aviža, kun. prof. St. 
Yla, kun. Dr. Gutauskas. Rodos, 
visi jie perėję naciniu kalėjijmų, 
kone, stovyklų ar darbo vergijos 
stažą. Prof. Yla kątik buvo atsira
dęs iš klajonių po garsiojo Stutt- 
hofo eoooėjos. Reikalingi Dirmiau- 
sia poilsio, pradinį naujojo darbo 
tarpsnį jie aname skurdžiame 

iste pradirbdavo ištisas naktis. 
Tas darnus ansamblis yra stipri
delegatui parama. Pačiam kan. 
Kapočiui organizaciniais ir pasto
raciniais reikalais teko važinėti 
perpildytais traukiniais, ilgas va
landas šlapdriboj ar šalty stovi
niuoti vėjo gairinamose platfor
mose. Tokios kelionės kanauninką 
buvo net susargdinusios.

Negalim neatkreipti dėmesio į 
vieną aplinkybę, kurią norėtume 
laikyti Apvaizdos ženklu: apašta
liškuoju lietuvių delegatu Sv. 
Sosto paskirtas žmogus, kuris vi
sas gyvena prisikėlimo mintimi.

Nepriklausomybės laikais tūlo 
iš mūsų suburžuazėjusioj sąmonėj 
prisikėlimo žodis gal tesukeldavo 

didingo bažnyčios pastato vaizdą- 
pažinojom gi kan. Kapočių kaip 
atvangos nežinantį Prasikėumo 
bažnyčios statytoją — organiza
torių. Šiandien, skaudžiąją savo 
tautos tragediją, regėdami drama
tiškojo pasaulinio vyksmo fone, 
mes prisikėlimą imame išvysti vi
same giliajame jo prasmingume. 
Atidžiau sekąs iš pagrindų su
krėsto moderniojo pasaulio proble
mas nebus nepastebėjęs, kad žmo
nijos prisikėlimo šaltinių nūn des
peratiškai ieško daugis didžiųjų 
asmenybių. Iš vylingo nuo dieviš
kųjų pradų atitrūkusių teorijų 
labirinto tūlas jau atitinka kelią į 
vienintelę išganingą krikščioniš
kojo visuomenės atnaujinimo švie
są. Kad pribręstume tąja šviesa 
patys spinduliuoti ir tuo patim pa
sidarytume verti laukiamojo mūsų 
Tautos Prisikėlimo tokia, regis, 
yra apaštališkojo lietuvių delegato 
misijos vedamoji mintis. Savo 
kalboje kapelionų suvažiavime 
(1946. VIII. 29) jis priminė iškil
mingąjį lietuvių tautos pasiauko
jimą dieviškajai Jėzaus Širdžiai 
1934 m. Eucharistiniame Kongrese. 
„Sis ryšys su Jėzum, kalbėjo dele
gatas, lietuvių tautos naujojo įsta
tymo sandora su Dievu, turėjo 
duoti mūsų tautos auklėjimui ir 
dvasiai naują kryptį ir naują mūsų 
tautai specialią misiją; kitaip mes 
esam menkučiai, bereikšmiai ir 
niekam nereikalingi . . . Mūsų 
tauta, pagauta didžiųjų supagonė- 
jusių tautų psichozo, savo pažadą 
buvo bepamirštanti. Jeigu ir šis 
didysis mūsų tautai smūgis' dar 
negrąžins mūsų prie duotojo Die
vui pažado — galimas dalykas, 
Apvaizdai nebebus prasmės spe
cialiai įsikišti į mūsų tautos egzis
tencijos klausimą . . .“

„Tačiau taip būti negali! — visų 
lietuvių širdies balsu šaukia dele
gatas į mūsų sąžines. — Kaip se
novės Izraėlio tauta turėjo klaid
žioti tyruose, kol išmirė visi apa
tijos ir pesimizmo nešėjai, senoji 
karta, taip ir mes: klaidžiosime 
tyruose, ko.l priauginsime naują 
kartą, kuri išaugs secundum Cor 
Jesu — pagal Jėzaus Širdį.”

Dėl to apaštališkasis delegatas 
su ypatinga meile ir rūpesčiu 
nori matyti didžiąją prisikėlimo 
mintį įskiepytą jaunime, dėl kurio 
sielos, jo žodžiais, šiandien kovoja 
visas dangus ir visas pragaras. 
Jis džiaugiasi, kad greit ir sklan
džiai pasisekė išspręsti mokyklinio 
jaunimo religinio ugdymo klausi
mą ir pašalinti pradus nelaimin
gosios įtampos, visą dešimtmetį 
žalojusios jaunimo sielą Nepr. 
Lietuvoje. „Lankydamas stovyklas 
visur tariau žodį moksleiviam ir 
tėvam, pabrėžiau ateitininkų ir 
skautų ugdomąją reikšmę, jaučiau 
jaunuolių džiaugsmą ir tiesiog 
entuziastišką pritarimą", pasakoja 
delegatas. Jis pats džiaugdamasis 
liudija apie religinį jaunimo idea
lizmą ir pasigėrėtiną sakramentinį 
uolumą, kuris juo labiau brangin
tinas, turint galvoj demoralizuo
jančias stovyklinio gyvenimo sąly
gas. Tai ta „nauja karta“, Tautos 
Prisikėlimo viltis — ir kartu visų 
į jį tikinčiųjų didis rūpestis.

Nepalaužiamą apašt. delegato 
tikėjimą tuo ateinančiu prisikėlimu 
gaivina netikėta ir jaudinanti 
mūsų užatlančio brolių iniciatyva. 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vieny
bės pirm. kun. Juras kreipėsi J jį, 
Lietuvos prisikėlimo vardan kvies
damas tremtinių bendruomenę pri
sidėti prie lietuvių tautos pasiau
kojimo Jėzaus Širdžiai atnaujini
mo. Apašt. delegatas ypačiai ver
tina šį dvasinės vienybės aktą ir 
kalbamąją iškilmę skiria Vasario 
16 d.

Krikščioniškojo lietuvių tremti-’ 
nių bendruomenės atnaujinimo ak
cijai gaires duos Delegatūros pa
rengtas modernaus katalikų vei
kimo planas. Grįžtama prie pir
mųjų krikščionybės amžių prakti
kos, pagrindine to veikimo baze 
padaroma parapija. Per ją krikš
čioniškoji dvasia turės sruventi į 
šeimas, į jaunimo sambūrius, į 
kiekvieną asmenį. Tenai vyks 
laiko reikalaujamasis apsisprendi
mas už tautos ir žmonių visuome
nės „būti ar nebūti.”
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Iliustravo dail. V. Ratas
(Ištrauka iš romano „Šeštasis medis“)

Saulė krinta į mišką, šešėliai 
nejuda, jie guli' ant lapų ir ant 
samanų tarytum juodas šerkšnas 
— jokio vėjo. Ir kai jis žiūri į ši
tą saulę ir šituos šešėlius, jis gal
voja: jau daug laiko praėjo, kai 
aš "susitikau ją, taip, tikrai, penk’ 
mėnesiai, ilgas laiko tarpas.
• Jis sukalioja tarp pirštų sausą 
eglės šakutę, jis laužo ją smul
kiais gabalėliais, aplinkui yra 
miškas, ramu, jis užverčia galvą 
aukštyn ir stebi: jokio vėjo. Jis 
yra vienas, jis sėdi ant samanų, 
ties juo siūbuoja pušis, jis pasi
kelia, eina kelis žingsnius, sustoja 
ir švilpauja. Kažkas negera vyk
sta su juo, yra pats vidudienis, 
kaitri vasaros diena — jis eina ir 
galvoja: penki mėnesiai.

Penki mėnesiai — kartoja jis 
pusbalsiu, ir girdi, kaip gieda 
paukštis, nežymiai sujuda pušies 
šaka, tolimas dundėjimas nusilie- 
ja mišku — ten už upės eina 
traukinys.

Kaip keista — mąsto jis — kaip 
keista, tąkart buvo žiema, pusnys 
gulėjo ant šaligatvių, ir kai prie 
durų sustojo automobilis, jo ratai 
buvo aplipę gatvės sniegu. Tačiau 
šaltis buvo kritęs, ir kai jinai išė
jo į kiemą — ne, ne, ten stovėjo 
visa minia, reikėjo skubiai išva
žiuoti, atsisveikinimas buvo trum
pas ir nereikšmingas. Nuo to lai
ko praėjo penki mėnesiai.

Jis eina toliau mišku, samanos 
gūžiasi po jo kojomis, jis prieina 
taką, pasižiūri išilgai jį, ir peržen
gia jį, tarytum siaurą upelį. Žmo
gus yra jaunas, dvidešimt septy- 
nerių metų, kai jis pakelia galvą 
ir žiūri į medį, atrodo, kad jis 
prisimena vaikystės dienas ir nori 
įlipti į jį. Bet žiūrėkite, jo akys 
yra liūdnos, jo žingsniai lėti ir 
sunkūs — penki mėnesiai, kar
toja jis pusbalsiu, sustoja, išskečia 
rankos pirštus ir skaičiuoja: pen
ki mėnesiai.

Saulė pereina per vidudienį, 
šešėliai perlipa į kitą medžių pu
sę, paukščiai gieda ir gieda. Žmo
gus sustoja ir apsižvalgo: — Kur 
gi aš būsiu nuėjęs, — sako jis sau. 
Šitoje vietoje miškas yra nepa
žįstamas, ten pro medžius šviečia 
melsvas atšvaitas, ten yra laukai, 
laukai yra nepažįstami.

Tai nieko — sako sau žmogus, 
jis išeina į miško pakraštį, žalios 
avižos stovi nulenkę galvas, už 
jų yra kaimas, šiaudiniai stogai 
juoduoja vasarojaus žalume. Jis 
ilgai žiūri Į tuos stogus — ne, ne, 
jis nenorėtų susitikti dabar su 
žmonėmis, jis apsisuka ir grįžta į 
mišką, ir kai jis taip eina nulei
dęs galvą, jis nemato nieko aplin
kui, visas pasaulis yra pražuvęs, 
jis eina vienas ir kartoja: penki 
mėnesiai.

Iš po pat jo kojų pakyla išsi
gandęs paukštis, žmogus stabteli, 
apsižvalgo ir vėl eina toliau. Vė
jas šuoliais perbėga medžių vir
šūnes, žmogus vėl sustoja, paž
velgia aukštyn ir eina toliau.

Vienoje vietoje medžiai yra re
ti, saulė krinta į nedidelę aikštele, 
kai žmogus prieina arčiau, jis pa
mato čia didelį akmenį. Jis atsi- 

• sėda ant akmens, jis sėdi ten ty
lus ir nejudėdamas, paskui išsi
traukia iš kišenės laišką ir pers
kaito jį nuo pradžios iki galo. 
Nieko naujo, mąsto jis, nieko 
naujo, šitą laišką šiandie jis jau 
skaitė daugeli kartų, nieko naujo. 
Kai jis sudeda laišką, jis ilgai 
žiūri į smulkiomis raidėmis pa
rašytą adresą, jis pakelia voką 
prie veido — laiškas dvelkia švel
niais kvepalais: — Pažįstami kve
palai, — galvoja žmogus ir lėtai 
įsikiša laišką į kišenę. Dabar jis 
sėdi ten parėmęs rankomis galvą,

paskui atsistoja ir sunkiai atsi
dūsta.

— Alisa, — sako jis balsu, — 
Alisa, — kartoja jis jos vardą, ir 
vėl išsiima laišką ir ilgai varto ji 
rankose.

Saulė krinta ir krinta 
žmogus pažvelgia į ją ir ..... .....
mišku. Bet kai jiš taip eina, jis 
vėl nuleidžia galvą, jis praeina 
pro pat medžių kamienus, ir yra 
nuostabu, kaip jis neatsūnuša į 
juos. Dabar šešėliai jau yra ilgi, 
žmogus pameta kryptį, jis jau 
nebegalvoja, kur eina: — Ar ne 
vistiek, — sako jis sau.

— Gyvenimas yra tarytum va
karas, — mąsto jis, — visą laiką 
ilgėja šešėliai ir visą laiką arti
nasi naktis.

Ir kai jis taip galvoja, jis pa
junta, kad yra neteisus pats sau, 
ir tada jis prisimena, kad prieš 
penkis mėnesius buvo kitokia 
nuotaika ir kitoks gyvenimas. Jis 
sustoja, atsiremia į medį ir vėl 
išsitraukia laišką. Dabar jis nes
kaito jo, jis *” '
kartoja:

— Alisa.
Tada buvo 

jis su keliais _____________
į gimtąjį miestą; ten buvo didelis 
literatūros vakaras, daugelis įžy
mybių turėjo išstoti prieš pa
prastus žmones, mieste buvo 
šventiška nuotaika, tikrai. Ne, ne, 
vakaras jam nebuvo įdomus, jis 
kantriai sulaukė jo pabaigos, ir 
kai prasidėjo vaišės, jis buvo dar 
labiau nepatenkintas, kad važia
vo į čia. Visą naktį buvo kalbėta 
ir šokta, ir dabar, kai jis prisime
na aną laiką — taip, tikrai, visą 
vakarą jis nematė Alisos, nors ji 
buvo čia pat, ji šoko su visais, ji 
juokėsi ir buvo linksma. Prieš 
rytą visi buvo pavargę, nuo šo
kių ir nuo degtinės, tada jis su
sidūrė su ja, buvo linksma nuo
taika, jis pamojo muzikantams 
šokiui. Jis neprisimena, ką jie 
kalbėjo šokdami, bet visas tas 
žiemos rytas priklausė jiems, ir 
kai jis pabučiavo ją ir pasakė, 
kad niekuomet nepamirš — ji tik 
nusijuokė, mostelėjo ranka ir 
nuėjo. Tada jam reikėjo skubiai 
išvažiuoti, buvo jau visai šviesu
— ne, ne, atsisveikinimas buvo 
pats nereikšmingiausias, bet jis 
tikėjosi grįždamas užvažiuoti pas 
ją. Jis neužvažiavo, automobilis 
prašvilpė pro šalį, jis net buvo 
užmiršęs, kad šitame mieste gy
vena maža moteris, su kuria jis 
šoko visą rytą, bučiavo ją ir ža
dėjo nepamiršti.

Tai buvo prieš penkis mėne
sius, ir dabar jis stovi miške vie
nas, nuleista galva, laiko rankose 
jos laišką ir kartoja jos vardą.

— Alisa, — sako jis, ilgai stovi 
tylėdamas, paskui vėl pakelia 
ranką ir skaičiuoja: — kovas, ba
landis, gegužis — dabar liepos
— penki mėnesiai.

Daugelis dalykų įvyko per tuos 
penkis mėnesius, laikas nestovėjo 
vietoje, gyvenimas ėjo Kartu su 
juo. Kai jis gavo jos pirmąjį laiš
ką — ne, ne, jis niekad negalvojo, 
kad jinai parašys, bet jinai para
šė jam, kad jis buvo jaunai nerū
pestingas, taip, jinai prisimena 
dar daugelį jo žodžių, ji tikisi, kad 
jo laiškai turėtų būti įdomūs, tik
rai, malonu būtų susirašinėti. Ar 
jis dar prisimena aną žiemos rytą, 
žinoma, jame nebuvo nieko nuo
stabaus, eilinis žiemos rytas su 
nepažįstamais žmonėmis ir degti
ne, nėra reikalo net minėti jį. Bet 
jinai taip parašė, ir jis išsiuntė jai 
ilgą laišką — taip, tikrai, kaip gi 
tai galima pamiršti, ilgą laiką jos 
žvilgsnis ilsėjosi jo akyse, ir pas
kui — pabučiavimas.

žemyn, 
nueina

tik žiūri*į voką ir

žiema, taip, tikrai, 
draugais nuvažiavo

Ne, jis nebuvo galvojęs apie 
aną ankstyvą rytą, bet tada pri
siminė jį ir parašė jai. Tai nebu
vo melas ir tai nebuvo tiesa: tuo 
metu, kada jis rašė laišką, jis 
tikrai galvojo apie jos akis ir apie 
pabučiavimą: — Argi tai galima 
pamiršti? — rašė jis.

Dienos ėjo, jis negalvojo dau
giau apie tai, ne vienos minties 
apie išsiųstą laišką — bet žiūrė
kite, tada vieną dieną jis nuva
žiavo pas ją. Jis grįžo iš didelės 
kelionės, išlipo iš traukinio ma
žoje tarpustotėje, ir vietoje va
žiavęs į pietus — pasuko į šiaurę.

Ji nebuvo nustebusi jo atvažia
vimu.

— Aš žinojau, kad vieną dieną 
tu atvažiuosi. Gerai, kad tai įvyko 
dabar, aš turiu dvi laisvas dienas,

baigta^ Jis įsideda laišką į kišenę. — galvoja dabar žmogus. — Ne,
— Žiūrėkite, — sako jis sau, — ne, štai čia yra jos laiškas.
jau gerokai sutemo.

Jis sustoja ir apsižvalgo, pro 
medžių viršūnes jis pastebi vaka
rinę žarą, pagal ją jis pasirenka 
kryptį ir eina toliau.

— Žiūrėkite, — sako jis vėl, — 
kaip toli aš būsiu nuėjęs, reikia 
paskubėti, iki miesto toli.

Jis stengiasi įsižiūrėti į tamsą, 
susirinkusią tarp medžių, jis eina 
ir mąsto: ten buvo kitoks miškas. 
Pušys šoyė į dangų aukštos ir 
lieknos, ir buvo daug saulės, jis 
ėjo su Alisa upės pakraščiu, jis 
kalbėjo jai:

— Miškas yra tarytum žmogus, 
jis juokiasi, verkia ir galvoja ta
rytum žmogus, Tik šitai vyksta 
labai pamažu, reikia ištisų metų, 
kad miškas pravirktų. Tada bū
na ruduo.

Toje vietoje vienas upės kran
tas buvo aukštas, ten viršuje 
augo miškas, jie užlipo abu su 
Alisa laikydamiesi už medžių 
šaknų ir susėdo pušų pavėsyje. 
Kitame upės krante bangavo lau
kai, toli, toli, iki pat kito miško
— jis gulėjo horizonte kaip juo
das kaspinas. Jinai padėjo savo 
galvą ant jo kelių, jis švelniai 
glostė jos išsidraikiusias garbanas 
ir žiūrėjo į tolumą.

— Kiek galėjo praeiti ntio to 
laiko, —’mąsto dabar žmogus, — 
tai buvo birželyje, tikrai, vienas 
mėnuo, — sako jis.

Jie vaikščiojo po laukus, aukš
tai giedojo vieversiai, žolė kalėsi 
pakelėse, buvo ankstyvas pavasa
ris. Kai praėjo tos dvi dienos, jis 
sugrįžo į Kauną ir nebepamiršo 
jos.

„Alisa, — rašė jis jai, — gyve
nimas yra gražus, kai aš galvoju 
apie tave. Medžių lapai yra žales
nį, ir dangus dar labiau giedras“.

Taip, gyvenimas buvo gražus — 
mąsto dabar žmogus, jis žiūri į 
medžius ir į dangų, leidžiasi va
karas, šešėliai yra dideli, jie už
dengia lapus ir spyglius, temsta. 
Jis vėl pakelia prie veido jos laiš
ką — pažįstami kvepalai, daugiau 
jis niekad nebegaus tokių laiškų.

— Alisa, — kartoja jis vėl ir 
eina, jis eina ir eina, laišką neša
si jis rankoje, sausos šakos traška 
po jo kojomis, vis labiau temsta. 
Dabar jis stengiasi negalvoti apie 
ją — nėra jokios prasmės, viskas

Ir jis vėl pakelia jos laišką, yra 
tamsu, jis nieko negali išskaityti, 
jis tik jaučia lengvučius kvepalus, 
ir jis laiko laišką rankoje ir kar
toja:

— Sitai neprivalo manęs pa
laužti, tikrai. Taip yra tik šian
dien, dienos nueis, gyvenimas yra 
kietas, viskas užsimiršta. Ne, ne, 
juk tai juokinga — viena maža 
moteris ir didelė kančia. Viskas 
praeina, — kartoja jis sau, — vis
kas praeina, gyvenimas yra tary
tum sriautas, kuris teka visomis 
kryptimis, jis nusineša viską, kas 
tik nukrinta į jį.

Jis įsideda laišką į kišenę ir 
eina toliau. Kadugių krūmai gū
žiasi po pušų liemenimis, jie at
rodo tarytum juodi akmenys, 
žmogus daro didelį lanką, kai 
prieina juos.

— Aš neprivalau daugiau gal
voti apie tai, iš tikrųjų, viskas už
simiršta, — kartoja jis užsispyręs, 
žiūri į aukštį ir mąsto: — Yra 
tamsu, jeigu čia nusileistų debe
sys, būtų sunkiai juoda, dabar 
žiūri žvaigždės, ir yra tamsu. O 
aš esu alkanas, — sako jis sau, 
— tikrai, koks aš esu alkanas. 
Nuo to laiko, kai atėjo laiškas, aš 
juk nieko dar nesu valgęs, ar ne 
keista? Tada buvo rytas, dabar 
yra naktis, viena diena jau praė
jo, ryt bus lengviau, laikas viską 
užneša dulkėmis, taip, tikrai. O 
dabar aš grįšiu į miestą, aš esu 
pavargęs, ne, ne, aš nesu palauž
tas, toli gražu ne, aš užeisiu kur 
nors ir pavakarieniausiu. Tikrai, 
reikia tik paskubėti, naktis trum
pa, o ryt tiek darbo, gyvenimas • 
neprivalo išsimušti iš vėžių.

Bet žiūrėkite, kai jis dabar gal
voja, kad netrukus pasieks miestą 
ir ten pavakarieniaus, jis negali 
ir negali pamiršti vienos vakarie
nės, tai buvo prieš dvi savaites, 
Alisa tada buvo Kaune. Jie ilgai 
plaukiojo laiveliu, atėjo vakaras, 
jie buvo alkani ir pavargę. Jie 
sugrįžo į miestą ir užėjo į nedidelį 
restoraną pavakarieniauti. Tai bu
vo prieš dvi savaites, Alisos akys 
žibėjo nuolankumu, jis žinojo, kad 
jinai myli jį, jis buvo tuo visiškai 
tikras, ir jam buvo gera ir saugu, 
taip, tikrai, jis’mylėjo ją. Kavos 
puodukai garavo ant jų stalo, jie 
nelietė jų, jie žiūrėjo vienas į an
trą, viskas aplinkui buvo dingę, 
Alisa paklausė jį:

— Sakyk, mielas, visame mūsų 
jausme — ką tu labiausiai myli?

— Labiausiai? — svarstė jis, ir 
tada jam pasidarė linksma dėl ši
to klausimo, ir jis juokdamasis 
atsakė: — Labiausiai? Savo meilę 
tau.

Ji juokėsi, ji nieko negalvojo, 
jai buvo gera žiūrėti į jį. Ten bu
vo daug žmonių, jis pakėlė jos 
ranką ir pabučiavo liesus pirštus, 
ten buvo daug žmonių, jis pasi
lenkė ir pabučiavo jos lūpas. Ne, 
ne, kam tai galėjo rūpėti, jie my
lėjo vienas antrą, žmonės žiūrėjo 
į juos — ne, argi tai buvo reikš
minga, visas pasaulis buvo dingęs, 
tebuvo tik vakaras ir jie abu, jie 
mylėjo vienas antrą.

Tai buvo prieš dvi savaites, da
bar žmogus stovi miške, yra tam
su, jis jaučia kišenėje laišką, ir 
jam afrodo, kad jis yra sunkesnis 
už akmenį, šitas laiškas, jis len
kia jo pečius ir širdį.

— Kaip, aš negaliu išsiplėšt! iš 
šitų galvojimų, — sako jis sau ir 
eina toliau per mišką, dabar me
džiai retėja, pilkas dangus šviečia 

__ _______________ __________ pro jų tarpus, žmogus lengviau 
nesulaiko jų, laikas yra sugrįžęs atsidūsta: — Aš išėjau į Nemuną, 
atgal.____________________________________________ ■’------ *-

— Mielas, — kalbėjo tada Alisa,
- mielas mano, čia yra miškas, ntt„ais 5au_
o ten begalimai laukai. Argi tai kla nu0 kranto, ir valtis stumiasi 
nepanašu į mus. j tą pusę. Yra ramu, balsvas takas

Jis nesuprato tada jos, ir ji pa- vingiuoja upės pakraščiu, tolumo- 
kartojo: je mirga miesto žiburiai, žmogus

. . . . . . _ pasuka į tą pusę, vasaros naktis
Argi tai nepanašu j mus. stovį gaivi ir tyli, jokio vėjo. Iš 

Tarp žmonių mes esame tarytum juodos valties anįpus upėsJ ats. mickp mpc nalrlvctamp moc cues- , , . , . ,krenda skardus juokas.
—/ Argi mes taipgi juokdavo-

Vienas mėnuo, bet ligi čia atei
na jos žodžiai, jis girdi juos da
bar, tamsa nesulaiko jų, nuotolis

— sako jis pusbalsiu ir mato 
upė plaukia rami, mėnulis supasi 
vandenyje, aname pakraštyje juo
duoja nedidelė valtis, kažkas šau-

miške, mes paklystame, mes susi
tinkame žvėris, kartais mes girdi- 
me paukščius, kartais saule nei- mė fcai piaukdavome su Alisa? 
stengia peršviesti per susipynu- _ gaIvoja eidamas žmogus. - 
sms sakas. Ir visą laiką mes non- Juokdavomės? Taip, tikrai, bet 
me išeit!, laukus, bet žiūrėk, tarp t la kabodavo viršum mūsų tary- 
misko ir laukų yra upe. Kaip mes tom stogas, pro ją nepraeidavo 
perbrisime ją, mielas. As myliu joks garsas, nė viena banga nėgir- 
tave- dėjo mūsų juoko, niekas, niekas,

Mes neperbridome šitos upės, mes juokdavomės širdimis, mums
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buvo linksma, mes mylėjome vie
nas antrą.

Ir kai jis negali ir negali iš
bristi iš šitų prisiminimų, jis sus
toja ir regi — iki tos vietos, kur 
sustoja į miestą einąs autobusas, 
dar gerokas kelio galas. Jis vėl 
išsiima iš kišenės laišką; yra 
skaidri mėnesiena: — Kaip anais 
senais jaunystės metais, — mąsto 
jis, — mėnesiena ir mylimosios 
laiškas. Bet 4a^ar viskas ;ira pa
sikeitę, dabar jis galvoja, kokiais 
sumetimais jinai parašė šitą stai
gų ir netikėtą laišką.

Ne, ne, nėra abejonės, laiškas 
yra nuoširdus, jai daug atsiėjo ši
tie žodžiai, tikrai, nėra abejonės. 
Turėjo įvykti didelių dalykų, kas 
privertė ją taip parašyti. Jis sus
toja ir įtemptai pergalvoja pasku
tinių dienų įvykius — nieko, vi
siškai nieko, gyvenimas buvo 
gražus ir linksmas, buvo daug 
darbo, buvo vasara ir jos laiškai. 
Ir jos laiškai, iki šio paskutiniojo. 
Taip, tikrai, reikėjo kažko didelio, 
kad ateitų šitoks laiškas, ir jis vėl 
galvoja, kas galėjo įvykti — nieko 
visiškai nieko. Dienos buvo ra
mios, jis daug dirbo ir ryt jis tu
rėjo nuvažiuoti pas ją, jis iš anks
to džiaugėsi šituo susitikimu — ir 
šiandien atėjo šitas laiškas.

„Tu neprivalai daugiau atva
žiuoti pas mane, mes neprivalome 
daugiau susitikti. Tai yra baisu, 
mes turime tai išlaikyti. Dar sun
kiau yra statyti savo laimę ant 
kito žmogaus gyvenimo griuvė
sių“, — rašo ji.

Šitie sakiniai nukrito į jį kaip 
staigi audra, jie padvelkė į jį šal
čiu, jis visuomet pasitikėjo jos 
nuoširdumu, turėjo atsitikti kas 
nors labai didelio, kad jinai para
šė jam šituos žodžius, tikrai.

Jis pasiekia pirmuosius gatvės 
žibintus, jis sustoja po vienu iš jų, 
išsitraukia jos laišką ir vėl skaito 
jį. Jis žino mintinai beveik kiek
vieną jo žodį, tiek kartų per šitą 
dieną jis yra jį skaitęs, bet jis 
skaito ir skaito, tarytum ieškoda
mas nors vieno sakinio, kuris at
statytų jo viltis. Ne, nieko nėra, 
laiškas yra šaltas ir nesupranta
mas, ji rašo:

„Tu juk pažįsti mano vyrą, vie
nuolika metų mes išgyvenome 
drauge, ir dabar atėjai Tu. Aš ne
žinojau, kaip aš esu jam reikalin
ga, aš bent negalvojau apie tai. 
Dabar jis žino, kad aš myliu Tave, 
jis žino, kad neturi manęs, ir jis 
yra palaužtas. Aš matau, kaip jis 
kankinasi, tu suprask, jis man ne
kalba ir neprikaišioja, ir tai yra 
dar sunkiau. Ir aš jam pasakiau
— argi aš kalta, kad myliu Tave, 
tikrai, ką gi aš galiu padaryti, at
sitiko taip, ir tai ne man pakeisti. 
Bet jis nieko nesako, jis nekalba, 
nešaukia ir nekolioja — ir tai yra 
dar sunkiau. Bet ne tai privertė 
mane rašyti Tau šitą laišką, tik
rai ne tai, savo meilėje aš tapau 
žiauri visiems, visą savo švelnu
mą aš sudėjau į savo jausmą Tau. 
Bet Tu patikėk, atsitiko kai kas, 
ko aš nenoriu tau dabar pasakoti, 
bet aš žinau, kad Tu tikėsi ma
nim. Gal būt, kada nors aš papa
sakosiu Tau visą šitą istoriją, bet 
dabar mes neprivalome susitikti. 
Nerašyk man, mielas, nevažiuok 
pas mane, negalvok apie mane. 
Taip bus geriausia. Aš ilgai svars
čiau ir tepriėjau tik šitų išvadų — 
taip bus geriausia. Aš myliu Ta
ve“.

Žmogus staigiai sudeda laišką, 
įsikiša jį į kišenę ir skubiais 
žingsniais nueina į miesto pusę.

— Gerai, — kartoja jis sau, — 
gerai. Žinoma, vieną dieną tai 
turėjo baigtis, ko gi aš daugiau 
galėjau iš jos tikėtis. Penki mėne
siai buvo gražūs, jie praėjo, praeis 
dar daugelis mėnesių, kada nors 
gal mes susitiksime — ne, ne, tai 
nereikšminga, gerai, juo greičiau, 
juo geriau.

Ir važiuodamas autobusu į 
miestą, jis mąsto: — Mes neper- 
bridome upės ir mes paklydome 
tarp žmonių, praeis daugelis die
nų, ir mes dar labiau nesurasime 
vienas kito. Taip buvo lemta, — 
galvoja jis, — taip buvo lemta.

Jis pasiduoda šitoms mintims:
— Toks yra likimas, — sako jis 
sau, — nepakreipti jo, taip reikė
jo. Gyvenimas eina nustatytu ke
liu, šitoje vietoje turėjo baigtis 
mūsų istorija, ji pasibaigė, jos

Izidorius Vasyhunas

Nauji Gaidelio kuriniai
Ne taip seniai skaitėme spau

dos skiltyse apie naujus kompozi
toriaus Juliaus Gaidelio kūrinius. 
Tai buvo-styginis kvartetas Nr. 2 
ir simfoninė poema „Aliarmas“. 
Pirmas — ciklinis trijų dalių vei
kalas dviems smuikams, altui ir 
violončelei, antras—didžiulis vei
kalas simfoniniam orkestrui, kur 
įvesti nauji sirenos efektai. Vei
kalas ištisinis, tačiau susideda iš 
trijų momentų. Jis pavaizduoja 
neseniai visų mūsų išgyventus 
orinius puolimus. Pirmame mo
mente vaizduojamas judrus did- 

jaū nėra, ryt ji bus dar labiau 
užmiršta, taip reikėjo.

Jis kartoja ir kartoja šituos žo
džius, jis nori priduoti jiems leng
vumo, tačiau jaučia — širdis de
ga — ne, ne, kažkas negero vyksta 
su juo, jis išskečia rankos pirštus 
ir skaičiuoja: penki mėnesiai.

Vienoje sustojimo vietoje jis iš
lipa iš autobuso. Dega gatvės ži
bintai, tamsa aplinkui yra tam
siai mėlyna, žmogus skubiais 
žingsniais nueina į tą tamsą. Jis 
eina siaura gatve, jo žingsniai yra 
sunkūs: — Alisa, — sako jis atsi
dusdamas. Ir tada prisimena, kad 
žadėjo čia kur nors pavakarie
niauti. — Nėra reikalo, — sako 
jis dabar, — nėra reikalo.

Jis mato, čia-stovi nedidelis 
kioskas, jis prieina prie jo, nusi
perka cigarečių ir užsidega vieną 
jų. Tada jis girdi linksmą balsą:

— Štai kur Jonas Vindeikis.
Jis neatsisuka, išgirdęs savo 

vardą: — Tai nereikšminga, — 
numoja jis ranka, — viskas da
bar nereikšminga.

Jis eina kelis žingsnius tamsia 
gatve, ir du vyrai sulaiko jį. Jie 
mato, kad su juo yra kažkas ne
gera, jis yra išbalęs, jo akys ne
mato nieko. Vienas svetimųjų sus
toja priešais jį.

— Žiūrėkite, kur jis vaikšto, — 
sako jis. — O mes ieškome tavęs 

Augsburgo lietuvių choras, vad. komp. Jer. Kačinsko V. Račkausko nuotr.

pirmoje temoje. . Rodos, tamsi 
naktis apgaubia tremtinio sielą. 
Nei kibirkštėlės vilties. Padidintų 
triskambių šiurpus skambesys šią 
nuotaiką padidina. Bet tremtinys 
turi šviesią praeitį, jis turėjo sa
vo tėvynę. Kaip laimės sapnas, 
atsistoja dabar brangi tėvynė jo 
atmintyje. Gražus lietuviško cha
rakterio motyvas tatai pavaizduo
ja. Fortepijono palydėjimas šią 
vietą nepaprastai pagyvina savo 
maišytomis triolinių ir duolinių 
ritmų figūracijomis. Šis gražus 
motyvas, kartkartėmis perpintas 
skausmingu dejavimu, pereina į 
malonius raliavimus. Prisimini
mas praeina, sielą vėl užlieja be
viltiškumas, pesimizmas, melan
cholija.

Tai, rodos, vis daugiau beryškė- 
janti tremtinio sielos būklė. Ją 
fiksuodamas, kompozitorius Gai-

duoti lietuvišką šokį. Šokis čia tu
ri simbolinės reikšmės-gyvumo, 
energijos, ryžtumo. Likimas siūlo 
tremtiniui pražūtį, susikrimtimą, 
bet lietuviška siela kūrybinga — 
jai užteks atsparumo prieš pesi
mizmą, užteks jėgų uždegti save 
naujiems darbams.

Modernios veikalų priemonės 
teikia jiems nūdienės literatūri
nės reikšmės. Mes stebimės kom
pozitoriaus Gaidelio ištverme, ku
riant taip sunkiomis sąlygomis, ir 
džiaugiamės, kad neskaitlinga 
lietuvių smuiko literatūra pratur
tėjo dviem naujais ir taip vertin
gais kūrinėliais. Baigdami, drįs
tame palinkėti gerbiamam kom
pozitoriui išbandyti savo jėgas, 
kuriant smuikui kurios stambes
nės formos kūrinį, kaip koncertą, 
sonatą, suitą ar laisvos formos 
poemą.

jau nuo pusiaudienio. Tu privalai 
užeiti pas mane.

— Pas tave? — ginasi Jonas 
Vindeikis. — Ne, ne, šiandien aš 
esu pavargęs, o ryt tiek darbo.

Bet vyras nesileidžia perkalba
mas, jis truputį švypsosi, tarytum 
nugalėtojas, jame slypi kažkokia 
paslaptis, jis sunkiai nulaiko ją.

— Tu užeisi pas mane, — kar
toja jis. — Mes ieškojome tavęs 
po visas karčiamas ir po visą 
miestą. Gerai, kad aš turiu geras 
akis. Aš pamačiau tave, kai tu de- 
geisi cigaretę. Eime.

Ir kai Jonas Vindeikis nusisuka 
ir nieko nesakydamas nori praeiti 
pro šalį — vyras mano, kad dabar 
reikia pasakyti viską:

— Pusiaudienio traukiniu atva
žiavo Alisa. Ji laukia tavęs mano 
kambaryje. Mes ieškome tavęs 
jau nuo pietų.

miesčio gyvenimas. Skubotumas, 
judrumas, automobilių signalai 
girdimi šioje dalyje. Staiga sus
taugia sirenos: pakyla panika, 
nervingas, pilnas mirtinos bai
mės bėgiojimas. Po to viskas nu
tyla. Girdimi atskrendant lėktu
vai, kurie netrukus miestą bom
barduoja. Po bombardavimo vėl 
nervingas judėjimas, sužeistųjų 
klyksmai, mirštančiųjų vaitoji
mai. Sį antrą oro puolimo mo
mentą pakeičia trečias — tragiš
kas laidotuvių maršas, nepermal
daujama sunaikinimo pesėkmė.

Turint galvoje spalvingą kom
pozitoriaus Gaidelio orkestrinį 
stilių, galime įsivaizduoti, kokia 
įdomi turi būti ši poema. Gal būt, 
daugeliui ji būtų per sunki iš
klausyti — perdaug skaudžiai vi
sa tai .išgyvenome. Tačiau tokioj 
Šveicarijoj ar Amerikoj veikalas 
galėtų būti statomas. Dėl savo te
matikos ir priemonių naujumo jis 
galėtų sukelti didelį susidomėji
mą. Bet ir čia, uždarame išeivių 
tarpe, veikalas galėtų būti de
monstruojamas. Maloni dirigento 
Jeronimo Kačinsko pradžia su 
simfoniniu orkestru duoda vilties 
prielaidai, kad ir šis veikalas bus 
pastatytas.

Šie du veikalai parodo didelį 
kompozitoriaus Gaidelio kūrybi
nės potencijos gajumą. Autorius 
aiškiai asimiliavosi DP apysto- 
vose. Tam turime ir naujų įro
dymų. Kompozitorius Gaidelis už
sibrėžęs parašyti naują simfoninę 
poemą „Jūratė ir Kastytis“ pagal 
Maironį, kuriai jau turi suradęs 
tematiką. O prieš porą savaičių 
yra gauti du nedideli jo veikaliu- 
kai smuikui su fortepijonu: „Be 
tėvynės“ ir „Lietuviškas šokis 
Nr. 1“.

„Be tėvynės“ — neilgas, pen
kių minučių Adagio molto. Tai 
psichologinis mūsų dabartinio gy
venimo paveikslėlis. Niūri me
lancholija su skausmu prasiveržia
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Lietuvių paminklinė lenta St. Clara bažnyčioje, Regensburge

Dirig. J. Kačiukas su choru ir orkestru
Sausio 25 d. popiečiu Ludwigs- 

bau salėje įvyko Augsburgo Lie
tuvių choro koncertas. Chorui tal
kininkavo simfoninis orkestras. 
Programoje buvo chorui a cap- 
pella J. Handl „Ecce ąuomodo“, 
C. Sasnauko „Kur bėga Šešupė“, 

delis nenori jos pripažinti, nenori 
jai suteikti pastovumo žymės. Vos 
po trijų dienų jau rašo naują vei
kalą „Lietuvišką šokį“ („Be tėvy
nės“ komponuotas Memmingene 
1946. Xlf. 7, „Lietuviškas šokis“ 
1946. XII. 10—14), Rodos, lyg pa
vaizduodamas ją realiu tikrumu, 
jis pats išsigando tokio baisaus 
sielos stovio ir jo viso pragaištin
gumo tremtinio gyvenimui. Todėl, 
skubėdamas, piešia jau naują 
vaizdą, gyvybingą, energišką, sa
kytume, pilną jumoro, su plačio
mis melodijomis, dvelkiančiomis 
gyva lietuviška folkloristika. Gai
delis pasirinko šokio formą. Bet 
ne todėl, kad norėtų čia pavaiz- 

J. Kačinsko „Lietuvos takeliai“, 
St. Šimkaus „Ežerėlis“, VI. Jaku- 
bėno „Vai eičiau“, J. Strolios „Ei, 
didi, didi“ ir J. Žilevičiaus „Anoj 
pusėj ežero“. Antroje dalyje sim
foninis orkestras atliko J. Masse
net „Phėdre“ uvertiūrą ir Ed. 
Grieg 3 dalių suitą „Sigurd Jor- 
salfar“ (a. įžanga „Karaliaus sa
lėje“, b. intermezzo „Borghildo 
sapnas“, c. Huldigungs maršas). 
Koncerto pabaigai choras ir sim
foninis orkestras atliko „Saulė 
motina pakilo“ iš St. Šimkaus 
operos „Pagirėnai“.

Koncertui dirigavo Jeronimas 
Kačinskas. Simfoninis orkestras 
buvo surinktas iš įvairių tautybių 
orkestrantų, gi vadovaujamose 
vietose buvo lietuviai — I-jų 
smuikų koncertmeistriai: Vasy- 
liūnas ir Matiukas, violončelių: 
Saulius ir Armonas, altų Gabri- 
jolas, klarnetų Ambrozaitis. Šiuo 
koncertu choras atžymėjo savo 
metinę darbo sukaktį.

Savo programa choras užsibrė-
žęs eiti rinktinės literatūros keliu. 
Visi be išimties dalykai sudėtingi, 
aukštųjų registrų, plataus diapo- 
zono, stambūs. Nelengvos harmo
nijos Kačinsko bei Jakubėno vei
kaluose, arba kad ir Strolios bei 
Šimkaus (paskutiniojo laikotarpio 
kūryba) stato chorui didelių rei
kalavimų. Pasakytume, čia reikia 
kvalifikuoto profesionalinio cho
ro. Todėl- nenuostabu, kad chorui 
nevisi dalykai vienodai gerai pa
vyko. Ypatingai sunku buvo iš
laikyti intonaciją. Tai bene pa
grindinis šiam chorui ateities dar
bas. Balsų per daug atviras pas
tatymai nevisada buvo nialonus 
klausytojui. Ir čia reikėtų paieš
koti kitų spalvų. Bet vietomis bu
vo labai darnių sąskambių. Itin 
malonu buvo išgirsti taip retai 
statomų dalykų. Čia turėtume at
žymėti naują ir įdomų Kačinsko 
veikalą „Lietuvos takeliai“. Ne
žiūrint jo sunkumų, veikalas pra
skambėjo įspūdingai. Apgailes
taujame, kad Sasnausko „Kur bė
ga Šešupė“ buvo statoma ne iš 
orginalių gaidų, todėl dvigubai 
suretinti pirmųjų taktų ritmai ne
maloniai nustebino.

Antroji koncerto dalis praėjo 
simfoniniame ženkle. Čia rinkti
nių profesionalų orkestras paliko 
neišdildomo įspūdžio. Dirigentas 
Jeronimas Kačinskas čia galėjo 
visą savo pajėgumą laisvai iš
reikšti. Ar tai ugninga Massenet 
uvertiūra, ar fantastinė Griego 
suita, ar giedriai realistinis Šim
kaus „Pagirėnų“ choras nuskam- , 
bėjo įtikinamai, pagaunančiai. 
Daugelis klausytojų susijaudinę 
prisiminė Vilniaus Filharmonijos 
bei Kaimo simfoninius koncertus.

Po koncerto dirigentui įteikta 
gėlių. Dillingeno Vyrų choro at
stovas, sveikindamas chorą ir or
kestrą, jo vadovui įteikė dovaną 
— paveikslą. Skaitlingai pripil
dyta milžiniška Lugwigsbau salė 
(talpina 1.300 klausytojų) savo 
pasitenkinimą išreiškė nuošir
džiais ♦plojimais. Publikos tarpe 
buvo matyti daug iš kitų stovyklų 
suvažiavusių svečių. P. S.
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K. Normantas

Gražus atžalynas auga
(Hanau „Atžalyno“ metinių proga)

Toks trumpas ir kartu baisiai 
ilgas mūsų gyvenimas tremtyje. 
Jis nykus, pilnas lūkesio ir nevil
ties. Jis slegia ir blaško visus be 
išimties ir skirtumo. Tačiau toje 
pilkumoje randasi naujos gaiva- 

'lingos atžalos ir tiesia savo metū
ges aukštyn... Jos negali stovėti 
vietoje, merdėti ir traukti pesi
mizmo himnus. Pro kasdienybę 
jos veržiasi, nešdamos kūrybos ir 
darbo vaisius, tokius skaidrius, 
saulėtus ir dvelkiančius jaunystės 
idealais. Ir... mes pradedam la
biau tikėti tautos ateitimi!

Ciurlioniečiai, Veličkos-Sodei- 
kos ansamblininkai, Štarka su sa
vo vyrais. Jie kviekvienas savo
tiškai juda ir varžosi, aukojasi ir 
kyla. Mes didžiuojamės jų pasise
kimais ir maloniai pasitinkame 
juos savo stovyklose. Tai graži 
jaunystės demonstracija, tikra ir 
būtina giesmė kiekvienai, norin
čiai gyventi tautai.

Ir štai, į tą veržimosi, kūrybos ir 
darbo giesmę gražiu balsu įsilieja 
ir Hanau „Atžalynas“, sausio gale 
švenčiąs savo gyvavimo metines 
ir išeinąs su ketvirta S. Santvaro 
„Žvejų“ premjera.

Prieš mane — gražiai tvarkoma 
„Atžalyno“ kronikos knyga. Štai 
1946 metais sausio 29 d. K. Binkio 
5 v. pjesės „Atžalyno“ premjera. 
„Gėlėse paskendo teatro scena, b 
rež. Vyt. Valiuką ir dail. J. Je- 
zerską dėkingi hanaviečiai ilgai 
vargina savo ovacijomis“ . . . Čia 
nėra vietos atžymėti asmeniniam 
tų kuklių .vyrukų entuziazmui, 
kuris iškėlė juos virš daugelio 
„parapijinių“ kolektyvų ir padarė 
tai, kad dabar „Atžalynas“ — 
vienas rimčiausių, nors ir mė
gėjiškomis jėgomis paremtas vai
dintojų sambūris. Kiekvienas at- 
žalynietis yra tiek daug naktų 
neišmiegojęs, tiek daug širdies ir 
darbo įdėjęs, kad lietuviška vi
suomenė niekados jiems negalės 
atsilyginti, o gal ir suprasti...

Po pirmojo ^žingsnio žengiamas 
antrasis. Rež. A. Škėmos pjesės 
„Vieną vakarą“ ir A. Gustaičio 
vaizdelio „Sekminių vainikų“ pas
tatymas, anot vieno Kauno Didž. 
Teatro aktoriaus, padvelkė teatru 
ir jo nuotaika. Šis šuolis, padary
tas sunkiausiose sąlygose, daugelį 
vertė susimąstyti. Bet darbas 
drėgname rūsyje ir blogoje buv. 
arklidės scenoje A. Škėfną nuvar
gino. Jis išvyksta. Jauni entuzias
tai kreipiau į daugelį teatralų — 
visi atsisako.

Pagaliau atvyksta rež. S. Pilka. 
Čia pat vietoje išverčiama Fr. 
Schiller-Gozzi tragikomiška pa
saka „Turandot Kinijos Princesė“ 
ir po mėnesio įtempto ir nuošir
daus darbo pirmą kartą išvysta 
lietuvių sceną (spaudoje kažkuris 
recenzentas klaidingai rašė: būk 
ši pasaka jau buvo statyta Lietu
voje). Tai Šimkus bandymas „At
žalynui“. Kostiumai, dekoracijos, 
prožektoriai, orkestras ir Schiller. 
„Gražu, teatrališka“ — susijaudi
nę kalbėjo ir abejingiausieji. O 
kronika: „Dar vienas mažutis

pragiedrulis benamiams tautie
čiams, dąr viena pamoka ir darbo 
džiaugsmas mums“.

Bet tai per kuklu! „Atžalynas“ 
padarė tai, ko nė vienas profesi
nis ištremties teatras neišdrįso. 
Jis įrodė, kad visur ir visada ga
lima kurti ir mokytis, nežiūrint 
laiko ir aplinkos. Tik daugiau 
meilės darbui, daugiau jaunatviš
ko pasiryžimo!

„Atžalynas“ davė apie 30 spek
taklių. Aplankė Wiesbadėn, 
Schweinfurt, Wurzburg, Seligen
stadt, Scheinfeld, Fulda, Dieburg 
stovyklas, kuriose turėjo per 
30.000 žiūrovų.

Dabar metinėms repetuoja S.

Santvaro 5 v. pjesę „Žvejai“. Rež. 
Vyt. Valiukas, dail. K. Jezerskas. 
Tai irgi didelis ir atsakingas dar
bas. Tačiau „Atžalynas“ jo ne
boja. Be „Žvejų“ atnaujinami visi 
keturi anksčiau statyti veikalai: 
K. Binkio „Atžalynas“, A. Škėmos 
„Vieną vakarą“, A. Gustaičio 
„Sekminių vainikai“ ir Fr. Schil- 
ler-Gozzi „Turandot Kinijos Prin
cesė“. Juos pademonstruos „Atža
lynas“ savo meninėje savaitėje, 
kuri įvyks vasario mėnesio pra
džioje.

„Auga, gražus atžalynas auga“, 
žengdamas į antrus kūrybinius 
metus ir varydamas tiesią ir gilią 
vagą mūsų kultūriniam gyvenime. 
Praeis komitetai, pasikeis politi
kai, diplomatai, ir kas žino, ar tos 
gajos atžalos neišaugs dideliais 
medžiais? Kas žino? . . .

Tad sukaktuviniam „Atžalynui“ 
linkime augti, stiprėti ir toliau 
nepailstamai, binkiškai drumsti 
mūsų pilką ir abuoją gyvenimą!

. V. R.

Didžioji Vokietijos problema
Scena iš Fr. Schillerio „Turandot Kinijos princesė“, rež. S. Pilkos

Praslinkus 18 mėnesių nuo Vo
kietijos kapituliacijos, š. m. sausio 
mėn. 14 d. Londone susirinko ke
purių didžiųjų, karą laimėjusių 
valstybių užsienių reikalų mini- 
sterių pavaduotojai surinkti ir pa
ruošti visus reikalingus davinius 
Vokietijos taikos sutarčiai su
daryti. Si konferencija yra pa
siruošimas Maskvos konferencijai, 
kuri turės galutinai nustatyti Vo
kietijos nusikaltimo dydį ir nu
matyti jos atsiteisimo būdus. Kon
ferencija Londone ir konferencija 
Maskvoje prieš akis turi sunkius 
uždavinius. Čia reikalas eina apie 
svarbiausiąjį praėjusio karo kal
tininką. Šioji problema yra žymiai 
komplikuotesnė negu penkių sa
telitinių valstybių taikos sutarčių 
sudarymas, kurios, kaip pamename, 
pareikalavo tiek daug laiko ir 
energijos.

Ne paslaptis, kad britai ir ameri
kiečiai veda vieną, Rusija antrą ir 
Prancūzija trečią politiką Vokieti
jos atžvilgiu. Sis milžiniškas su
derinimo darbas, kurį turės są
jungininkai atlikti, dar kartą 
išbandys jų vieningumo stiprybę. 
Atėjus galutino su Vokietija at
siskaitymo dienai, sąjungininkai 
turės aiškiai pastebėti, kad dalykai 
visai priešinga kryptimi yra išsi
vystę, kaip jie buvo numatę Pots
damo konferencijoje, ir kad poli
tiniai bei ekonominiai nuostatai 
reikia iš naujo peržiūrėti.

Padalyta zonomis Vokietija vir
to stagnacijos kraštu, o jos gy
ventojai įpuolė į apatiją ir neviltį. 
Britai ir amerikiečiai, vieni šio 
karo laimėtojų Vokietijos okupaci
jai išleidžia milžiniškas pinigų su
mas, Tuo tarpu rusai ir dalinai 
prancūzai, daugiau eksportuodami 
iš savo zonų negu į jas importuo
dami, turi nemažai pajamų. Apskai
čiuojama, kad Sovietų Sąjunga 
apie 70% visų pramoninių gaminių, 
išskyrus tik maisto produktus, iš 
savo zonos pasiima reparacijų 
sąskaiton, o likusius 30% sunau-

doja okupacinės kariuomenės rei
kalams. Apie 60% viso pra
moninės gamybės kapaciteto esą 
išgabenta į Rusiją.

Iš kitos pusės, Rusija nori ma
tyti centralizuotą Vokietiją. Isto
riniai patyrimai ir dabartinės pa
dėties logika aiškiai pramato, kad 
tuo projektu Vokietija norima 
padaryti viena stipriausia šio 
kontinento galybe. Pirmasis šios 
sujungtos Vokietijos sąjunginin
kas, kaip W. Lippmann mano, bū
tų Sovietu Sąjunga. Svarbiausias 
šios sąjungos tikslas būtų mė
ginti atgauti prarastas Rytų Vo
kietijos teritorijas. Prancūzija, 
priešingai, centralizuotoje. Vo
kietijoje mato vėl tą didįjį pavo
jų, kuris istorijos bėgyje ją ne 
kartą yra skaudžiai pamokęs. 
Amerika ir Anglija kol kas nori 
laikytis Potsdamo konferencijos 
susitarimo nuostatų, pagal ku
riuos Vokietija ekonomiškai tu
rėtų būti sujungta, o politiškai 
decentralizuota.

Visi šie ir panašūs klausimai 
reikės pagrindinai išgvildenti. O 
kiek dar jų, visai naujų iškils 
posėdžių eigoje ir kiek jų pateiks 
nuo Vokietijos agresinių veiksmų 
nukentėjusios valstybės.

„Mažoji Vokietija"
Mums dar neišnyko iš atmin

ties antinaciškų politikų pasisa
kymas: Hitleris dideliu triūsu ir 
krauju sukūrė „didžiąją Vokieti
ją“, bet visų jo pastangų rezul
tatas galų gale bus „mažoji Vo
kietija“. Nuaidėjus paskutiniam 
antrojo pasaulinio karo šūviui, 
tie žodžiai virto realybe. „Didžioji 
Vokietija“ jau Potsdamo konfe-

rencijos metu neteko Rytprūsių 
su Karaliaučiumi, atiduodant juos 
Sovietų Sąjungai; Vakarų Prūsi
jos, Rytų Pomeranijos, dalies 
Brandenburgo ir žemutinės Si
lezijos sričių, viso apie 90.000 km. 
ploto, kuris teko naujajai Lenki
jai; iš „didžiojo Reicho iškrito 
Bohemijos, Moravijos protekto - 
ratas, Ostmarko sritis. Be tuo, 
Vokietijos teritorijos mažėjimas 
nepasibaigė. Neseniai su dideliu 
tirukšmu ir pasipiktinimu vo
kiečių spauda rėkė dėl Prancū
zijos žygio, perkeliant muitines 
prie rytinių Saro krašto sienų. 
Nors Prancūzija aiškiai neužak
centavo, kad šis jos žygis pri
lygsta to krašto aneksavimui, bet 
iš visos Prancūzijos laikysenos 
Vokietijos atžvilgiu užsienyje 
nedrįstama šio fakto kitaip ir 
vertinti. Su Saro kraštu Vokie
tija vėl netektų apie 1900 kv. km. 
ploto su beveik 800.000 gyven
tojų.

Artėjant didžiajai Maskvos kon
ferencijai, kuri mėgins išnar
plioti didžiausią šių dienų Vokie
tijos taikos sutarties sudarymo 
problemą ir kitos valstybės pa
reiškė pretenzijų į Vokietijos te
ritorijas. Pirmoji savo reikalavi
mą iškėlė Olandija, reikalauda
ma kelių šimtų km. kv. Vokieti
jos — Olandijos sienai išlyginti. 
Neatsiliko ir Čekoslovakija, kuri, 
išeidama iš savo ūkinių ir stra
teginių interesų, reikalauja, kad 
jei būtų perleista 820 km. kv. 
Vokietijos teritorijos. Reikia ma
nyti, kad reikalavimai į Vokieti
jos teritoriją dar nepasibaigė. 
Dabar dar sunku nustatyti, kokie 
galutiniai Vokietijos teritoria -

liniai pasikeitimai bus pareika
lauti dabar, prie uždarų durų 
vykstančioje užs. reik, minlsterių 
konferencijoje Londone, o vėliau, 
kovo mėn. 10 d. prasidedančioje 
Maskvos konferencijoje.

Žodžiu, „didžioji Vokietija“, ku
ri 1939 m.e apėmė 730.000 km. kv. 
ir turėjo *97 mil. gyventojų, vėl 
tapo „mažąja Vokietija“ su 350.000 
kv. km. ir 67 mil. gyventoji}.

„Mažoji Vokietija“, parblokšta 
jos pačios iš provokuoto ir pra
laimėto karo, su sugriauta pra
mone ir miestais, padalyta zono
mis, su zonomis padalytomis į 
valstybes ir sritis, stoja prieš pa
saulį, kad atsakytų ir bent dalimi 
atsiteistų už tą baisųjį nusikalti
mą, kuriuo ji milijonus žmonių 
nuvarė į kapus, milijonus pada
rė nelaimingais, {stumdama į ne
apsakomą skurdą ir neviltį.

Šio meto Vokietija, padalyta į 
atskiras zdnas, kurios tvarkos 
nepriklausomai viena nuo kitos, 
yra nepajėgi sukurti bent kokį 
racionaliai vedamą ūkį. Suskal
džius Vokietiją, pakriko ir jos 
dalinis autarkinis chakteris: ru
sams teko daugiau žemės ūkio 
sritys, britams pramonė, ameri
kiečiams ir prancūzams daugiau 
mišrios.

Kad skaitytojas turėtų pilnesnį 
vaizdą, kaip šių dienų Vokietija 
atrodo zonomis, duodame išreikš
tą nuošimčiais šią lentelę. Šioje 
lentelėje derliaus vidurkis nu
statytas pagal 1939 — 44 metų 
duomenis. Pramonei pagrindu 
paimti 1936 metai, kurie, vokie
čių ekonomistų nuomone, bus ir 
ateityje vokiečių pramonės pa
jėgumo rodiklis.

Scena

1. Plotas 354.000 kv. km.
2. Gyventojai 67 mil.
2a. Gyventojai kv. kilonetre
3. Duoniniai javai 13,54 mil t.
4. Bulvės 45,6 mil. t.
5. Cukriniai runkeliai 15,7 mil. t.
6. Pienas 22,8 mil. t.
7. Pašariniai javai 7,7 mil. t.
8. Žalias pašaras ir runkeliai 38 mil t.
9. Anglies iškasimas 160 mil. t.

10. Geležies apdirbimas 16 mil. t.
11. Plieno apdirbimas 20 mil. t.
12. Pramoniniai gaminiai netto34,2mil.RM.
13. Pramoninis eksportas 4,7 milj. RM.
14. Geležį apdirbančioji pramonė 1,17 

milj. RM.
15. Chemijos pramonė 294 mil. RM.
16. Tekstilės pramonių 2,84 milj. RM.
17. Mašinų pramonė 2,62 milj. RM.
18. Įrankių pramonė.
19. Elektros pramonė 1,5 milj. RM.
20. Važmenų statyba 0,84 milj. RM.
21. Drabužių pramonė 0,75 milj. RM.
22. Odos pramonė 0,65 milj. RM
23. Popierio pramonė 0,50 milj. RM.
24. Smulkioji ųiechanika ir optika 0,37 

milj. RM.
Didžiųjų lenktyniavimas

Jaunimo organizacijos .Jiitler- 
jugend“ iš naujo organizavimo 
mėginimas ir jų vadų suėmimas, 
bombų atentatas Stuttgarte.Nūrn- 
bergo teismo salės, kur teisiami 
vokiečių karo nusikaltėliai, iš-

amerifc. brit. franz. viso vakar.
zon.

rusų, įskaitai 
ir Berlyną

30% 28% 12% ■ 70% 30%
24,2% 33,4% 9,1% 66,7% 33,3%

149 223 139 179
20,4% 17,3% 6,1% 43,8% 56,2%
17,3% 16,3% 7,3% 40,9% 59,1%

6,3% 23,2% 2,7% 32,2% 67,8%
22,3% 28,0% 8,9% 59,2% 40,8%
15,0% 25,7% 5,4% 46,1% 53,9%
25,9% 25,4% 8,4% 59,7% 40,3%

78% 8% 86% 14%'
2% 72% 14% 88% 12%
2% 72% 14% 88% 12%

17% 34% 11% 62% 38%
16% 42% 11% 69% 31%
2% 78% 12% 92% 8%'

15% 42% 12% 69% 31%
11% 39% 6% 56% ’ 44%>
19% 30% 10% 59% 41%'
20% 15% 10% 45% 55%
20% 15% 5% 40% 60%
40% 16% 10% 66% 34%
14% 20% 5% 39% 61%
36% 20% 15% 71% 29 %
17% 21% 11% 49% 51%
29% 12% 8% 49% 51%

gyvu-nacių idėjos __ 
tautoje, apie kurį

sprogdinimas, 
mas vokiečių ... 
neseniai griežtai pasisakė vienas 
prancūzų komunistų vadų, yra vis 
faktai, kurie nusako, kad Vokie
tijoje ir politinė padėtis nėra to
kia rami ir giedri, kaip daugelis

vaizduotis. Užsienio po-mėgino 
litikos žmonių nuomone vokie
čiams galvas pakelti leido tas 
rungtyniavimas tarp didžiųjų ka
rą laimėjusių sąjungininkų. Už
sienio spaudos karikatūristai tą 
lenktyniavimą įvairiai pavaizduo-
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Scena iš A. Gustaičio „Sekminių vainikai“, rež. A. Škėmos

ja. Tur būt, daugelis skaitytojų 
prisimena tą N. X. H. T. karaka- 
tūrą, vaizduojančią sužeistą vo
kiečių karį, kurį gydo susirūpinęs 
rusas; norintiems padėti anglui, 
amerikiečiui ir prancūzui rusas 
piktai pataria nesikišti į šiuos 
reikalus, nes čia esą jo pacientas.

Norint vokiečiams įtikti, ir 
vieni, ir kiti daro dideles nuolai
das. Britai ir amerikiečiai nori 
galutinai abi zonas ūkiškai su
jungti, kad galėtų abiejų zonų 
vokiečių gerbūvį pakelti ir at-
kurti racionalų ūkį. Britai kvie
čiasi vokiečių politikus vizitui. 
Amerika yra pasižadėjusi laike 
trijų metų duoti didelę paskolą, 
kad būtų atstatyta vokiečių pra
monė. Amerikiečiai Naujųjų Me
tų proga amnestavo 800.000 ma
žųjų nacių. Sovietų Sąjunga žada 
sustabdyti įmonių išmontavimą, 
didina maisto normas savo oku
puotoje zonoje, žada visai ati
traukti kariuomenę iš savo zo
nos, paliekant tik mažus dalinius 
jų tarnybos vietovėms apsaugoti. 
Pagaliau buvęs užs. reik, ministe- 
ris Bymes savo Stuttgarto kal
boje pabrėžė, kad Vokietijos rytų 
sienos esančios dar negalutinos.

Čia yra tik mažos pavyzdžių 
nuotrupos, bet jų užtenka įsiti
kinti. kad lenktyniavimas iš tik
rųjų vyksta. Jei didieji lenkty
niaudami nori Vokietiją patraukti 
kiekvienas j savo pusę, kaip ga
lingą ir mistišką sąjungininkę, 
anot N. T., bet neturi intencijos 
Vokietijos taip sutvarkyti, kad 
ji tarnautų viso pasaulio gerbū
viui, (kuris dėl jos kaltės yra pa
krikęs), taikos sudarymas su Vo
kietija bus sunkiai įmanomas, ir 
tuo pačiu pastovios pasaulio tai
kos įgyvendinimas yra problema.

Amerikos lietuvių komunisti
niai dienraščiai „Laisvė“ ir „Vil
nis“ nemažai talpina žinių iš 
kasdieninio dabartinės Lietuvos 
gyvenimo. Karolis Račkauskas- 
Vairas, A. Gricius-Pivoša, J. Do
vydaitis, Churginas ir kiti tary
binės spaudos žmonės uoliai in
formuoja „Laisvę“ ir „Vilnį“, 
kaip gražiai klesti tarybinės Lie
tuvos gyvenimas, kaip sparčiai 
kyla ekonominė gerovė ir kaip 
ten laisva, gražu ir miela...
K. Račkausko-Vairo panegyrikos 

ir nusiskundimai
__ ____________ , Karolio Račkausko-Vairo pa- 
Teisingas Vokietijos klausimo iš- vardė girdėta ne tik spaudos pu- 
sprendimas yra kertinis akmuo 
pasaulio taikai.

Stalino planas
Vokietijos problemai išspręsti 

siūloma įvairiausių projektų. Vie
nas paskutiniausių projektų yra 
vadinamasis Stalino planas. Apie 
jį plačiau aprašo „Paris Presse“.

Stalinas esąs labai suinteresuo
tas Maskvos konferencijos pasi
sekimu. Sovietų vidaus padėtis, 
ypač krašto atstatymas būtinai 
reikalauja palaikyti gerus santy
kius su J. A. Valstybėmis. Stali
nas panaudosiąs visą savo autori
tetą, kad tik Maskvos konferen
cija gerai pasibaigtų. Galimas da
lykas, kad jis pats dalyvaus pa
sitarimuose. Jei Maskvos klimatas 
priverstų jį vėl sugrįžti į Soči, 
pasitarimai gali būti ten perkelti. 
Siam atvejui jau dabar vyksta 
atitinkami pasiruošimai prie Juo
dųjų jūrų kranto.

Sovietų — Vokietijos planas, 
kuris būsiąs pasiūlytas Maskvos 
konferencijoje, apima šiuos svar
biausius punktus: 1. Vokietija tu
rinti būti iš atskirų valstybių su
darytas vienetas (Bundesstaat) 
su sostine Berlynu. Ši valstybė 
turėtų apimti visas šiuo metu 
okupuotas Vokietijos sritis. Vo
kietijos teritorialiniai pakeitimai 
galėtų būti daromi tik atsiklau
sus tautos ir būsimajai Vokieti
jos vyriausybei pritarus, 2. Nu
matytas ūkinis sujungimas ir 
paskirų valstybių autonomija, 3. 
Rūro kraštas turįs būti sutarp- 

tautintas, 4. Saaro kraštas per
duodamas prancūzų kontrolei.

Sovietų Sąjunga pasilaikanti 
šiuos reparicijų reikalavimus: 
1.50.000 specialistų Rusijos at
statymui, 2. Rusija turinti gauti 
25% visos bėgamosios Vokietijos 
pramoninės gamybos, kuri dviem 
trečdaliais žaliavų būsianti Rusi
jos žaliavomis aprūpinta, 3. Ru
sija turinti gauti 15% įrankių 
gaminančių mašinų, kurios šiuo 
metu yra už Rusijos okupuotos 
zonos ribų.

Busimoji Vokietija susidėsianti 
iš 12 kraštų (Lander), iš kurių 
septynios būsiančios rusų oku
puotoje zonoje. Parlamentas nu
matomas dviejų rūmų sistemos.

St. Devenis

Lietuvos gyvenimas komunistines 
„Laisves“ ir „Vilnies“ puslapiuose

slapiuose. Jis savo laiku buvo 
pagarsėjęs ne tik kaip knygų 
vertėjas, bet ir kitais darbais, 
kuriais nepriklausomos Lietuvos 
laikais domėjosi teismai ir kurie 
K. Račkauskui-Vairui yra daug 
nesmagumų pridarę.

Dabar Karolis Račkauskas- 
Vairas Lietuvos tarbyinės spau
dos aktingas bendradarbis ir 
veikėjas kultūrininkų tarpe. Jis 
uoliai bendradarbiauja ir Ame
rikos lietuvių komunistinėje 
spaudoje. štai Karolis Vairas- 
Račkauskas, aistringai polemi
zuodamas su „Amerikos Lietu
viu*, skaudžiai užsigauna tokiu 
„Amerikos Lietuvio“ sakiniu, 
kurį jis cituoja 1946 m. spalio 
7 d. „Laisvėje“: „Tūkstančiai lie
tuvių kankinami kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. Taigi, 
jei Kipras Petrauskas turi nors 
kaip aguonos grūdas sąžinės ir 
patriotizmo, kaip jis gali atsisto
jęs ant estrados dainuoti“. I tai 
atsakydamas K. Račkauskas-Vai- 
ras tame pačiame „Laisvės“ nu
meryje tikina, kad „Mes Lietu
voje dabar gyvename geriau, ne
gu Anglijos, Prancūzijos ar Ita
lijos darbo žmonės. Lietuvoje ne 
tik neviešpatauja teroras, bet do
ras lietuvis gali laisvai ir be 
baimės dirbti ateičiai“. Toliau K. 
Vairas-Račkauskas sako, kad Lie
tuvoje tikrai yra banditų, kurie 
trukdo tarybini darbą, bet jų ne
reikia gailėtis. Jis rašo: „Nau
jakurį, išėjusį gautos žemės arti, 
iš miško pasirodė banditai nu
žudė, sakydami: „Norėjai že- 

Antrieji, taip vadinamieji aukš
tieji rūmai, kurie reprezentuotų 
sujungtų valstybių organizmų, tu
rėtų būti sudaryti iš 12 kraštų 
(Lander) atstovų. Politinėms par
tijoms, spaudai, ir susirinkimams 
turėtų būti užtikrinta pilna laisvė.

Okupacinė Vokietijos kariuo
menė iki 1947 metų galo turėtų 
būti sumažinta iki 12 divicijų.
1948 metais sausio mėnesį turėtų 
būti pravesti abiejų rūmų rinki
mai, 1948 metais sudaryta są
junginės valstybės vyriausybė, 
kuri perimtų, sąjungininkų kon
trolinės tarybos funkcijas. Iki
1949 metų sausio mėn. turėtų 
būti baigtas sąjungininkų kariuo
menės atitraukimas. Iki 1955 me
tų Berlyne pasiliktų „stebėjimo 
komisija“, susidedanti iš JAV., 
Sovietu Sąjungos, D. Britanijos, 
Prancūzijos, Lenkijos, Cekoslo - 
vakijos, Jugoslavijos, Olandijos 
ir Belgijos atstovų. Šios komisijos 
uždavinys būtų sukliudyti nacio- 
nalsocializmui vėl atgyti. Taikos 
sutarties su Vokietija pasirašymo 
terminas numatytas 1948 metų 
kovo mėn.

Pasaulis visados įtempęs dė
mesį sekė ir seka visų konferen
cijų eigas. Vokietijos klausimų 
kompleksas pastatytas pasaulinės 
politikos šviesoje, yra su nekan
trumu laukiamas teisingo, bet 
kartu ir griežto jo išsprendimo. 
Turi pagaliau ateiti tikrosios tai
kos diena, turi būti sukurtas toks 
pasaulis, kuris galėtų laisvai ir 
be baimės gyventi. Vokietija, kuri
apima apie 0,3% viso žemės pa
viršiaus, ir jos gyventojai sudaro 
apie 3,2% visos žmonijos, turi būti 
įstatyta į taiką mylinčių tautų ir 
valstybių tarpą.

mės, še tau, gavai!“ Kitas faktas. 
;,Banditai išpiovė penkių asme
nų šeimą už tai, kad vienas šei
mos narys buvo valsčiaus vyk
domojo komiteto pirmininku“ 
Dėl perpildytų kalėjimų ir kon
centracijos stovyklų K. Vairas- 
Račkauskas taip pasiteisina: „Jei 
Lietuvos kalėjimuose ir stovy
klose yra kalinių, tai juk visai 
natūralu: „žmonės, kurie nusi
kalsta veikiantiems įstatymams 
yra izoliuojami“. Pamiršo K. 
Vairas-Račkauskas pridėti, kad 
garsiausios Hitlerio koncentraci
jos stovyklos ir krematorijumai, 
nacių požiūriu, taip pat buvo 
skirti tik neklausantiems vei

Scena iš K. Binkio

kiančių potvarkių. O ar gi ne 
tuo pačiu pretekstu žmonės prieš 
savo norą turi keliauti i Sibirą.

Girdamas dabartinę padėtį ir 
atsiskaitydamas su nepriklauso
ma Lietuva. K. Vairas-Račkaus- 
kas rašo: „Lietuva dabar išėjo į 
naują gyvenimą ir susilaukė sa
vo kultūros ugdymui ir klestė
jimui tokių sąlygų, kokių ji nie
kados nėra turėjusi. Aš esu įsi
tikinęs, kad nei Lietuvos gyven
tojai, nei Amerikos lietuviai ne
norėtų grąžinti Lietuvai tokią 
santvarką, kur apsukrūs smetoni- 
ninkai, apiplėšdami darbo žmo
nės, galėtų krauti sau milijonus“.

Komentarai Vairo-Račkausko 
išvedžiojimams nereikalingi. To
kiu keliu ėjo Liudas Gira, tokiu 
keliu tebeeina Petras Cvirka, J. 
Šimkus, Churginas; dabar jų ei
les padidino ir Karolis Vairas- 
Račkauskas.

Gruodžio 17 d. „Vilnis“ džiau
giasi, kad Aluntos valsčiaus vals
tiečiai ne tik gerai atliko pilia- 
vas, bet savanoriškai aukoja ir 
tėvynės fondui. Susipratusių 
valstiečių pirmose eilėse žygiuo
ja Jovaišas, Miškinis. Vaisys ir 
Desniūnas.

Kultūriniai darbai
Ta pati „Vilnis“ rašo, kad Vil

niuje buvo sušauktas kultūros ir 
švietimo darbo skyrių vedėjų su
važiavimas. Suvažiavimo daly
viai vienu balsu įvertinę draugo 
Stalino mokslo svarbą tarybinio 
kultūrininko darbe. Suvažiavimas 
svarstęs klausimą, kaip kultūri
ninkai gali suprasti savo teises ir 
pareigas. Svarbų pranešimą pa
daręs A. Guzevičius.

Kaimo karo industriniame mu
ziejuje, didžiojoje tėvynės karo 
skyriaus salėje ruošiamos 70 pus
lapių lietuviškosios raudonosios 
vėliavos Klaipėdos vardo Šiaulių 
divizijos kovų albumas. Ruošia 
majoras Daugėla.

„Laisvė“ gruodžio 17 d. giria
si, kad tarybinėje Lietuvoje vei
kia 300 kilnojamų bibliotekų. 
Bibliotekų pagrindinę dalį uži
ma Stalino ir komunistų parti
jos veikalai. Kitoje vietoje „Lais
vė“ aprašo įvykusią* „Tiesos* 
Kauno Skaitytojų konferenciją. 
Kalbėtojas stud. Pocius reikala
vęs stiprinti buržujų likvidavimo 
akciją. Dar kalbėjo „Tiesos“ ben
dradarbis Stamsauskas. platinto
jas Aleknavičius, partinis veikė
jas Asenavičius, „Tarybų Lietu
vos“ redaktorius J. Šimkus ir 
jaunimo teatro aktorius Zauka. 
Priimtose rezoliucijose reikalau
jama stiprinti kovą prieš netary
binį elementą.

Pagal planą
Tarybinėje Lietuvoje viskas 

daroma tik pagal planą. Pagal 
planą sėjama, plaunama, pagal

planą kertami miškai, keliamas 
darbo našumas, ir taip be galo 
ir be krašto. Nustatyto planp ne- 
i vykdymas — sunki tarybinio 
piliečio nuodėmė, o plano per
viršijimas — dorybė. „Tiesa“ ra
šo, kad ir studentų priėmimas į 
aukštesnes mokyklas vykdomas 
griežtai pagal planą. Jau dabar 
žinoma, kiek 1947 metais bus 
priimta studentų i visas aukštą
sias Lietuvos mokyklas. Pagal 
planą Kauno ir Vilniaus univer
sitetai 'priims/ 1800 studentų. 
Vilniaus Pedagoginis Institutas 
330, Klaipėdos Mokytojų Institu
tas 150 ir Dotnuvos Žemės Okio 
Akademija 300 studentų.

Klaipėdos sugriovimas ir atsta
tymas.

Klaipėdos miesto architektas J. 
Cibas spalio 25 d. „Laisvėje“ ra
šo apie Klaipėdos sugriovimą ir 
vykdomus atstatymo darbus. Ka
ro metu visiškai sugriautas uos
tas ir sunaikinta pramonė. Vi
siškai sunaikinta 38% visų pa
statų, o 28% pastatų teliko tik 
sienos. Miestą ruošiamasi at
statyti. Pagal priimtą penkme
čio planą 1950 metais Klaipėda 
turėsianti 80.000 gyventojų. Mies
to centras bus ties Liepų gatve. 
Centrinė atstatytos Klaipėdos 
gatvė būsianti ties Palangos ir 
Puodžių gatvėmis.

Ateitininku sen
draugiu suvažia
vimas Augsburge

Š. m. sausio 25—26 d. d. Augs
burge įvyko Vokietijoje esančių 
ateitininkų sendraugių atstovų su
važiavimas, kuriame taip pat daly
vavo atsilankę ir suvažiavimą svei
kinę J. E. vysk. V. Brizgys, Jo 
Prakilnybė Šv. Sosto Tautinis De
legatas lietuviams kan. F. Kapo
čius. Atstovų suvažiavime buvo 
per 200. Svarbesnius pranešimus 
padarė prof. dr. A. Maceina — 
„Ateitininkai ir gyvenamasis me
tas", prof. J. Brazaitis —' „Pasau
liniai įvykiai ir, Lietuva", prof dr. 
A. Darnusis — „Ateitininkų ak
tualieji reikalai tremtyje",

Pietų pertraukos metu suvažia
vimo dalyviai turėjo malonios pro
gos pasiklausyti dirig. J. Kačinsko 
vedamo Augsburgo lietuvių choro 
ir suorganizuoto simfoninio or
kestro koncerto.

Vakare įvyko suvažiavimo daly
vių pobūvis, kuris praėjo tikrai 
jaukioje, ateitininkams įprastoje 
nuotaikoje. Čia suvažiavimo daly
vius pasveikino Augsburgo LTB 
Apylinkės Komiteto pirmininkas 
agr. Daugėla.

Suvažiavimas nutarė pasveikinti 
Šv. Tėvą Pijų XII. Pax Romaną, 
J. E. Lietuvos Ark-Metropolitą, 
Vietos vysk. Ordinarą, A. L. K. Fe
deraciją, VLIKą ir Vykdomąją 
Tarybą. Be to, priimta eilė rezo
liucijų katalikų ir bendraisiais mū
sų visuomenės reikalais, kurios 
bus įteiktos atitinkamiems or
ganams ar paskelbtos atskirai 
spaudoje.

Sendraugių S-Gos Valdyba per
rinkta ta pati.
Ateitininkų „Vytauto" klubo 20- 

tles metų veikimo sukaktis
Ateitininkų Sendraugių suvažia

vimo proga Augsburge „Vytauto" 
klubo nariai — bičiuliai kartu su 
savo garbės nariais ir studentijos 
bei kitų ateitininkų organizacijų 
atstovais buvo susirinkę į atskirą 
krivulę — pobūvį savo 20 — ties 
metų veikimo sukakčiai paminėti. 
Klubas įsisteigė 1926 m., aną istoriš
kąją lapkričio 21 d., kada išsigimu
sios „demokratijos" žandarai pir
mą kartą išniekino visiems lietu
viams brangų Karo Muziejaus so
delį Kaune. Daug pasiaukojimo 
Vytauto klubo nariai yra nuo to 
laiko parodę kovoje už laisvę ir 
tikrai demokratišką Lietuvą. Su
sirinkusieji su dideliu susikaupimu 
pagerbė kankinio mirtimi mirusio 
tolimam Sibire savo garbės nario 
buv. Lietuvos Resp. Prezidento a. a. 
Aleksandro Stulginskio atminimą. 
Taip pat prisiminti šio karo metu 
ir anksčiau mirę klubo garbės 
nariai D. B.

7



8 psi. • žiburiai 1947. II. 1. Nr. 5 (64)

St S.

1V asles skatikai
(1947. I. 6 — II. 16)

Ar daug šiandien yra tokių naš
lių, kurios atiduotų paskutinį ska
tiką vargstančiam? Kartais atrodo, 
kad musų gadynė visa tai pamiršo. 
Tik nepamiršo ji gražių žodžių ir 
pažadų, ji moka daug žadėti, o 
dar daugiau netesėti. Netiesa 
įžengė į sostą, netiesa tapo ta kil
mingąja dama, kuriai vergai 
puola į kojas. Širdį veriančiu bal
su šaukia tautos — jų niekas ne
girdi. Tūkstančiai žūsta kalėji
muose ir baudžiauninkų stovyk
lose — niekas apie tai ir žodžio 
tarti nenori. Matome net tokių 
veidų, kurie mielai padeda silp
nąjį pribaigti . . . Lietuviai, bro
liai, negi ir mus jau pagavo toji 
drumzlina srovė? Negi artimo 
meilė ir gailestingumas ne iš aęn- 
žių gilumos mūsų atsinešti turtai?

Longfellow pasakė: „Nelaimė 
viena nevaikščioja“. Nelaimės 
eina būriu. Tartum skėriai kvie
čių lauką, jos užpuola tautą, šei
mą, vieną ar kitą paskirą asmenį. 
Ir mes, lietuviai, turime posakį: 
viena bėda — ne bėda, kai jų 
daug susirenka — ir žmogų suėda. 
Deja, šiandien mes esam ta iš
rinktoji tauta, kurią nelaimės ir 
bėdos užgulė kaip juodi debesys. 
Jeigu užmerksim akis ir užspau- 
sim ausis, jeigu tarsimės, kad 
negirdime kenčiančios Tėvynės 
dejavimų, kuriai, o Dieve, nieko 
padėt negalime, tai jokiu būdu ir 
kiečiausia širdis negali tylėdama 
praeiti pro čia esančio tautiečio 
vargą. Pažiūrėkim, ten džiovinin
kai ir kiti ligoniai (neįprasto gy
venimo sunkumai jų gretas nuo
lat didina),  ten — nevilties vis la
biau į žemę lenkiarpi seneliai, iš
blyškę, sulysę ir apdriskę mūsų 
vaikai. Kas jiem padės? Kas pa
lengvins jų rūsčią kasdienybę? 
Tiesa, vakarų žmonės stengiasi, 
kad mes nuogi nevaikščiotumėm 
ir badu nemirtumėm. Ilgai už tai 
jiem bus dėkingos mūsų širdys. 
Bet visi žinom, kad daug kur ta 
mus globojančių žmonių parama 
jau toli gražu nepakankama..

Gyvenime dažnai taip atsitinka: 
vienas brolis greit įsikuria, greit 
pralobsta, greit ištaigoj tvarsosi, 
o kitas, nors kaip stengiasi — ne
gali įsikibti į krantą, nelaimių, 
skurdo ir vargo pragarmė jį trau
kia vis gilyn ir gilyn. Vieno kai
myno sodyba stovi šimtą metų, 
o kito žaibas padega tai klojimą, 
tai tvartus, tai svirną, tai geriau
sią gyvulį nutrenkia. Atsimenam 
visi, kad Lietuvoj tokiem atvejam 
turim nuostabiai gražius papro
čius, talką ir vajų. Talka ir va
jus — tai gražiausi mūsų vieny
bės pasireiškimai. Ištikro, kuogi 
reiškiasi tautinė vienybė? Ar po
litinių partijų sutarimu? Ar pa
saulėžiūrinių srovių ' mandagiu 
disputu? Gal ir tame yra lašas 
tautinės vienybės, tačiau tikroji 
vienybė gyva ten, kur visi eina 
gelbėti vieno žūstančio, o vienas, 
nebodamas jokių pavojų, stoja į 
žūtbūtinę kovą už visų garbę.

Šiandien, kai mūsų tautą pris
lėgė viena po kitos slenkančios 
nelaimės — tik tokia krištolinė 
vienybė gali mus nuvesti į per
galę. Žinau, kad mes dar nepa
miršom, jog artimo meilė ir gai
lestingumas yra didžiausi mūsų 
tautiniai turtai. Ligoniai bus ap
lankyti, vargstantieji sušelpti, vai
kai paglostyti ir pavalgydinti. 
Laimingasis kaimynas ateis pade
gėliui į talką. Ir padegėlis, kada 
nors nuėjęs kitam pagelbėti, vi
sada atsimins tą saldų jausmą: 
kaip malonu padėti žmogui ne
laimėje. Visi mes čia esam pade
gėliai ir vargšai. Tačiau, kai tru
pinius sudėsim į krūvą — krūva 
bus didelė. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius kviečia mus visus daly
vauti jo piniginiame vajuj. Ir mes 
padėsim jam, nes jis padeda ne
laimės ištiktiems. Qeri darbai bus 
mūsų indėliai į ateities banką. To
dėl susitarkim, kad ligi š. m. va
sario 16 d., susitikę pažįstamą ar 
nepažįstamą lietuvį, mes šitaip 
pradėsim pasikalbėjimą: Bičiuli, 
ar tu jau atidavei našlės skatiką 
vargstančiam?

Pokalbis
su Benjamino Gigli

Jau 40 metų Benjamino Gigli 
(I>žilji), italo batsiuvio sūnusį, ža
vi savo balsu visą pasaulį. Jis 
yra dainavęs kiekvienoje šalyj, 
kur tik buvo žymesnės operos. 
Savo repertuare jis talpina 62 
operų partijas. Jo žodžio yra klau
sęs ne vienas muzikos įžymybė, 
o New Yorko scena už vakarą 
jam mokėdavo 600 angliškų sva
rų.

Dar būdamas 11 m. vaiku, Gigli 
kaip choristas jau keliavo po Ita-

Kempteno lietuvių kolonijoj sausio 18. d. buvo suruošta spaudos pa
roda, kurioje buvo išstatyti beveik visi lietuviškų leidinių tremtyje 
pavyzdžiai, senų leidinių (Mažvydo katekizmo, .Aušros") egzem
plioriai, rankraščiai, žemėlapiai, lietuvių pogrindžo spauda vokie
čių okupacijos metu, ženklai ir medaliai. Nuotraukoje matyti pa

rodos dalis

Ii ją, gaudamas 18 šilingų į mė
nesį. Jo kilimas prie laurų buvo 
greitas. Prieš karą jis nusipirko 
Adrijos pakrašty vieną kalvą ir 
pasistatydino pili, atsiėjusią 
100.000 svarų. Pilyje yra 60 bu
telių, ir kiekvienas jų turi savo 
rūkomąjį, svečių kambarį ir vo
nią.

Gigli gimė 1Q90 m. kovo 20 d. 
Sis, dabar jau 56 metų vyras, vien 
„Bohemoj“ dainavęs 300 su vir
šum kartų, šiandien stovi savo 
karjeros saulėlaidoje. įdomūs šio, 
dar vis žymiausio pasaulio teno
ro atsiliepimai apie kitus išau
gusius ar dar bekylančius daini
ninkus, kurie bus Gigli papėdi- 
ninkai.

— Sunku man dabartinius dai- 
ninkus palyginti — pradėjo Gigli, 
kai aš ji aplankiau. — Aš taip 
ilgai buvau nuo pasaulio atskir
tas. Bet aš atsimenu garsiuosius 
dainininkus. Jussi Bjdrling, šve
das, tai yra vienas žymiausių 
šiandienykščių pasaulio teporų. 
gal būt. netrukus bus vadinamas 
geriausiu. Jis dainavo prieš ir ka
ro metu „Trubadūrą“ Convent 
Garden (Londone), o prieš tris me
tus Milano Skaloje. „Rigolette“. 
Po jo pažymėtini Richard Crooks, 
turįs labai gražų balsą, ir Law
rence Tibbett. puikus baritonas, 
debiutavęs New Yorko Metropo
litene, „Falštaffe“. Šioj operoj jis 
turėjo toki didelį pasisekimą, kad 
mano atsiminimu, jau po pir
mosios jo arijos publika apie 20 
min. kėlė ovacijas — šypsodama
sis pasakojo Gigli. — Manding, 
Tibbetto alga vienu vakaru pa
kilo nuo 150 ligi 3000 svarų.

Tarp dainininkių pažymėtina 
Lily Pons. Su ja esu aš daug 
kartų dainavęs. Ji turi žavingą 
balsą. Jos debiutas buvo „Luci- 
joj“, kur ji dainavo su manim.

— Prie garsiausių priskaityti- 
ni: de Luca. baritonas. Paskui jį 
eina Tetrazzini atradimas — Lina 
Paliaghi. Lina buvo atsiųsta į San 
Francisco, kad aš jos pasiklau
syčiau. Ir tikrai, aš buvau jos 
dainavimu sužavėtas. 1939 metais 
ji dainavo Convent Garden, „Ri
golette“. Tai labai gražus balsas.

— Bet geriausia dainininkė — 
tęsė kiek pagalvojęs Gigli — bu
vo Rosa Ponsell. Tai žymiausias 
pasaulio sopranas. Ir artistė ji 
puiki.

— Ar pažįstami jums jaunieji 
dainininkai, kurie turi daviniu 
iškilti — paklausiau Gigli.

— Bechi, italų baritonas — at
sakė Gigli, — greitai bus, mano 
supratimu, garsus. Taipogi Maria 

Caniglia italė, vienas gražiausių 
sopranų, koki aš esu kada g’r- 
dėjęs.

Ar yra ir anglų dainininkų, ku
rie galėtų išgarsėti?

— Jų aš esu nemažai girdėjęs. 
Du iš jų, manau, pasidarys netru
kus žinomi pasauliui. Tai du bro
liai škotai iš Glasgovo. Jų pavar
dė — Dickie. (Vienas baritonas, 
vardu William, antras tenoras — 
Murray. Abudu New Londono — 
Cambridge operos solistai. (Vertė
jas). Tai dideli ir su ateitim bal
sai.

— Kuriuos įspūdžius natyrėte 
kelionėje po Angliją. (Gigli nerei-

Lietuvių tremtiniu operos
• atidarymas

Galutinai nustatytas Lietuvių 
Tremtinių Operos atidarymo ter
minas — šm. — vasario 25 d., 14 
vai., Detmolde, miesto teatre „Ca
sino“.

Statoma G. Rossini opera „Se
vilijos kirpėjas“. Dalyvauja Vil
niaus ir Kauno operų solistai: 
Elzbieta Kardelienė — Rosina, 
Jadvyga Vencevičaitė — Berta, 
Vladas Baltrušaitis — Figaro, 
Aleksandras Kutkus — grovas 
Alma viva, Ipolitas Nauragis — 
don Basilio, Vladas Puškorius — 

Spackenbergo lietuvių stovy ktlos tautinių šokly grupė
E. Gumbelevičiaus nuotr.

don Bartolo; be to, sol. Vilius 
Bražėnas — karininkas.

Scenovaizdis — dekoracijos, 
kostiumai ir kt Kauno teatro 
vyr. dailininko Viktoro Andriušio.

Choras savo: St. Grigaliūnas, 
V. Kriaučiūnas, St. Malinauskas, 
K. Mereckas, V. Strimas, P. Vai
čaitis. Orkestras teatro.

Apie „Čiurlionio“ ansamblio 
perkėlimą į Ameriką. Praėjusios 
vasraos pabaigoje į Ameriką nu
vykęs lietuvis tremtinys Br. Bud- 
ginas dienraščio „Draugas“ skil
tyse rašo, kad būtu labai nau
dinga į JAV perkelti Mikulskio 
vadovaujamąjį „Čiurlionio“ vardo 
tautinį ansambli. Ciurlioniečiai 
savo gražiomis dainomis ir tau
tiniais šokiais labai sužadintų

Kardauskas, T. Narbutas ir J. 
Žvirblis. Taip pat kelionėje prie 
jų prisijungsiąs dar kun. Alf. 
Grauslys. Tas pats laikraštis in
formuoja, kad Centrinis Lietu
vių Globos komitetas Italijoje 
ruošia leidinį „Lietuviai Italijo
je“, kuriame bus pavaizduota 
lietuvių būklė, išgyvenimai šia
me krašte, jų tautinė — visuo
meninė veikla, kūrybiniai pasi
reiškimai ir pan. Komiteto adre
sas: Comitato Lituano. via Lu- 
cullo 6, Roma.

— Augsburgo L.T.B., minėda
ma lietuviškos knygos 400 metų 
sukaktį š. m. vasario 16 dienai 
rengia parodą su knygos skyriu
mi, kuris atvaizduosiąs visą 
mūsų spaudą tremtyje.

tų metų gruodžio mėnesį ten 
gastroliavo).

— Niekada aš tokios muzikali
ojo skonio permainos nepajutau, 
kaip šio paskiausio apsilankymo 
metu — atsakė maestro.

— Prieš karą aš buvau atvykęs' 
į Angliją ir dainavau Convent 
Garden. Klausytojai buvo entu
ziastiški, jie karštai plojo. Betgi 
aš vis jutau, kad jie tada buvo 
mokėję savo pinigą daugiau už 
mano vardą, ne už dainavimą. Šį 
kartą, tačiau, aš tvirtai pajutau 
ir tuo esu įsitikinės, kad klausy
tojai buvo muzikališkai subrendę 
ir pajėgūs daryti kritikinius 
sprendimus.

— Kokiu būdu galėjo įvykti 
tokia permaina? — teiravaus.

Gigli mįslingai šypsojosi...
— Mat, labai daug britų ka

rių šio karo metu buvojo Itali
joje. Jie lankė Italijos miestų 
operas — Neapoly, Milane, Ro
moje. Iš pradžių jie gal domė
josi, o vėliau jau pradėjo pa
justi, įsigilinti ir žavėtis. Ir 
kaip tik, manau, jie ir parvežė 
tą žavėjimąsi kartu su savim į 
namus.

— Ar girdėjote naujas anglų 
operas, parašytas Benjamin Brit- 
teno — „Peter Grimes“ ir „The 
Rape of Lucretia“? paklausiau.

— Esu truputį šių operų muzi
kas klausės.

— Ar sutiktumėte jose dainuo
ti? — kamantinėjau toliau.

Gigli buvo atsargus. — Norė
čiau pastudijuoti partitūrą. Tas 
truputis, ką aš esu girdėjęs iš 
„Peter Grimes", mane palankiai 
nuteikė, ir aš mieliai apsiimčiau 
dainuoti tenoro partiją. —

(„Daily Mail" 31. XII. 46)

Amerikos lietuvių tarpe patrio
tizmą ir pagyvintų lietuviškojo 
jaunimo tarpe tautinę veiklą. 
Nors Amerikos lietuviai ir turi 
gerų chorų, tačiau čiurlioniečių 
pasirodymas įneštų daug naujo. 
Autoriaus įsitikinimu, ansambliu 
susidomėtų ir kino specialistai, 
kurie jį įpintų į kino kronikas. 
Lietuvos garsinimui būtų didelis 
darbas ir nauda.

— Italijos lietuvių laikraštis 
„Lietuvių balsas“ savo 1946 m. 
gruodžio mėn. Nr. 15-tame pra
neša, kad 1946. XI. 25 d. iš Ro- 
mbs į Čilę pastoraciniam darbui 
išvyko 3 lietuviai, kunigai: A.

— Kompozitorius Julius Gaide
lis 1946 m. gruodžio mėn. laiko
tarpyje parašė smuikui su forte
pijonu du kūrinėlius: „Be tėvy
nės“ ir „Lietuviškas šokis“.

— Vatikanas reikalauja repa
racijų iš Amerikos, praneša Dc- 
na. Priskaitoma apie 170 mili
jardų lirų nuostolių suma, kuri 
sisidarė subombardavus kai ku
riuos Castel Gandolfo pastatus.

— Max Planck, garsusis vokie
čių fizikas, Nobelio premijos lau
reatas, šiuo metu paguldytas į 
Bonnos Universiteto Kliniką. 88 
metų senukui prisimetė aštrus 
plančių uždegimas.

— Richardui Strauss, žinoma
jam šių laikų kompozitoriui, ke
liama byla panašiu pagrindu, 
kaip ir rašytojui M. Jelusič. R 
Strauss karo metu yra gyvenęs 
tai Vienoje, tai Garmische. Ka
pituliacija užtiko Vienoje, kur 
jis įsigijo Austrijos pilietybę. 
Tokiu būdu kompozitoriui bylą 
keliąs Garmischo teismas turės 
ją nagrinėti už akių.

— Svabų dailininkų sąjunga 
nutarė šiemet vėl suorganizuoti 
kilnojamasiaš meno parodas. Pir
moje eilėje bus suorganizuota 
modernistų kūrinių paroda.

— Bruno Walter, žinomasis 
vokiečių dirigentas, kuris nacių 
valdymo metais gyveno Ameri- 
joje, dabar vėl grižo į Europą. 
Viešėdamas Paryžiuje, jis diri
gavo geriausiam prancūzų sim
foniniam orkestui. Champs-EIys- 
sėes teatro publika tiesiog trium- 
fališkai priėmė dirigento pra
vestus: Brahmsą, Wagnerį ir 
Haydną.

— Erasmus leidykla Mūnchene 
pradėjo leisti mėnesini muzikos 
žurnalą „Neue Musikzeitschrift“.

— Churchillis, buvęs Anglijos 
ministeris pirmininkas, šiuo me
tu rašo savo politinius atsimini
mus. Atsiminimai, tilpsią šešiuo
se tomuose, apims politinę 10- 
ties praėjusių metų istoriją.
Mirė Ernest Thompson Seton
Iš Amerikos pasiekė žinia, kad, 

sulaukės 86 m. amžiaus, mirė ži
nomas rašytojas E. Thompson 
Seton, vaizdavęs savo knygose 
gamtos gyvenimą. Ypatingai 
klasiški jo laukinių gyvulių gy
venimo aprašymai. Dėl šių savo 
aprašymų vaizdingumo ir gyvu
mo jis jau seniai yra tapęs vienu 
labiausiai jaunimo mėgiamu ra
šytoju. Kai kuriuos jo raštus tu
rėjome išsivertę ir i lietuvių 
kalbą.

— Italų tenoras Feruccio Ta
gliavini, debiutuodamas New Yor
ko Metropolitan operoje (daina
vo „Bohemos“ Rudolfą) turėjo 
milžinišką pasisekimą. Jo part
nerė (Mimi rolėje) buvo Licia 
Albanese.
Bendras studentų tremtinių lai
kraštis.

Heidelberge studijuojantieji stu
dentai tremtiniai gavo leidimą 
leisti studentams skirtą laikraštį. 
Laikraštis eis anglų ir vokiečių 
kalbomis. Heidelbergo universi
tete studijuoja arti 100 lietuvių 
studentų.

— Nauju Milano Skalos direk
toriumi paskirtas dirigentas Tul- 
lio Serafin.

— Įkurta vokiečių mokytojų 
sąjunga, kurios reikalingumą 
apsprendė visų trijų zonų atsto
vai, susirinkę Detmoldan š. m. 
sausio 9 ir 10 dienomis.

— Mirko Jelusič, kurio pora 
■istorinių romanų buvo išversta 
ir į lietuvių kalbą, dabar Vienos 
Aukščiausiojo teismo traukiamas 
antrą kartą atsakomybėn. Jam 
primetamas naciškumas.

— Garsioji Pearl S. Budi, 
amerikiečiu romaniste ir Nobelio 
premijos laureatė, parašė naują 
romaną, vardu „Moterų pavil
jonas“. Turinys, kaip ir anksty
vesniųjų dviejų imamas iš kinie
čių šeimos gyvenimo. Centrinis 
vaidmuo šiam romane skiriamas 
moteriai.

— Išleistas estų grafiko Ed. 
Wirralt kūrinių albumas. Leidy
kla „Cristian Wolff“ (Flensburg). 
Sis pasaulinio garso menininkas 
tarptautinėje grafikos parodoje, 
įvykusioje 1937 m. Vienoje, yra 
laimėjęs aukso medalį. 1946 m. 
„Žiburiuose“ tilpo keletą E. Wir- 
ralto kūrinių reprodukcijų. Šiuo 
metu grafikas gyvena Švedijoje.
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Stovių tremtinių
^/'spaudojpasidocdpiiy

Stovykloje negalima Jus padaryti 
laimingais

Meerbecko lietuvių rotatorinis 
laikraštėlis „Viltis“ Nr. 6/205, I. 
14, deda stovyklos direktoriaus 
G- -Desmedt, jo vienerių metų 
stovykloje darbo proga, specia
liai „Vilčiai“ parašytą straipsnelį, 
kuriame direktorius G. Desmedt 
rašo:

Praėjo vięneri metai, kaip 
man teko garbė užimti Meer
becko stovyklos UNRRA-os di
rektoriaus vietą. Tie metai su
teikė daug problemų ir rūpes
čių, bet mažai džiaugsmo. Aš 
suprantu ir labai gerai žinau, 
kad, ir pakenčiamai stovykloje 
gyvenant, negalima padaryti 
jus laimingais. Jūs trokštate ko 
nors daugiau negu aš, būdamas 
UNRRA-os direktorius galė
čiau jums suteikti. Mano už
davinys yra palengvinti jūsų 
nelaimingo likimo naštą, mano 
pagalba yra ribota, ji gali rem
tis tiktai pagerinimu jūsų gy
venimo sąlygų.
Toliau direktorius paduoda ke

letą davinių apie stovyklos gy
ventojus.

Sausio' 14 d. Meerbecke buvo 
latvių - 1433 asmenų, lietuvių - 
676, estų - 354, be pilietybės - 17 
ir keletas vengrų, rumunų ir 
italų. Iš viso 2592 asmenų. Šian
dien Meerbecke yra 2654 gy
ventojų. Didžiausias gyventojų 
skaičius siekė 3109. Šis padau
gėjimas buvo atsiradęs dėl to, 
kad daugelis čia surado savo 
artimuosius, gimines.
Pasirodo, kad Meerbecko sto

vykloje buvo net naminė gami
nama. Dėl ko vienas net nusi
nuodijęs. Direktorius, rašydamas 
apie sveikatos stovį, pažymi:

Ypatingų epidemijų nepasi
reiškia, išskyrus keletą užsinuo- 

. ■ dijimų su metil alkoholiu, iš 
kurių vienas pasibaigė mirtimi. 
Sąryšy su tuo teko imtis griež
tų priemonių užkirsti kelią na
minės degtinės gamybai ir pla
tinimui.
Stovykloje yra per 800 dirban

čiųjų. Šis skaičius esąs reikšmin
gas, turint galvoje kad Meerbecke 
yra 668 nepilnamečiai vaikai, jau
nesni kaip 18 metų.

Kultūrinėj srity taip pat yra šis 
tas nuveikta. Stovyklos gyvento
jams buvo įrengtas kino teatras, 
įsisteigė dramos teatras, chorai, 
tautinių šokėjų grupės, solistų bei 
instrumentalistų vienetai.

Stovykloje įsisteigusios įvairios 
mokyklos sėkmingai dirba švie
timo darbą. Nors dėl šiltos apran
gos ir apavo trūkumo susidarė 
nemaža sunkumo.

Toliau direktorius rašo:
1947 metai manoma būsią tie, 

kurie daugeliui jūsų lems ateitį.
Prasidėjusi emigracija dau

geliui moterų sudarė sąlygas 
išvykti į Angliją. Nemažas skai
čius dar laukia išvykimo dienos. 
Aš galiu jums pranešti, kad vi
sos užsirašiusios vykti į Angliją 
artimiausiu laiku apleis Meer- 
becką. Aš patariu joms ruoštis 
kelionėn, likusiems gyventi sto
vykloje laukiant dienos, kada 
išryškės jūsų ateitis. Aš nenoriu 
jūsų bergždžiai džiuginti su ko
kia nerealia viltimi.

„Pašvaistė“
Tokiu pavadinimu sausio mėn. 

12 d. išėjo rotatorium spausdina
mas Neustadto ir Eutino lietuvių 
savaitinis laikraštis. Pradžios žo
dy j redakcija teisingai rašo:

Bendroji spauda mus infor
muoja, kas vyksta pasaulyje. 
Ji gvildena ir bendruosius lie
tuviškus klausimus, kurie liečia 
visą lietuviškąją tremtinių bend
ruomenę. Bet, šalia to, yra daug 
reikalų, kurie rūpi daugiausia 
tik vienos ar kitos stovyklos 
lietuviškajai bendruomenei.

Mūsų dabar pradedamas leisti 
stovyklos laikraštis turės užda
vinį kelti bendruomenės kultū
rines, gražiąsias pastangas ir 

tinkamai jas įvertinti ar nors 
nepalikti nepastebėtas. Iš kitos 
pusės visa, kas negražu, negera, 
kas mus teršia ar niekina, ne- 

• gali praeiti nepastebėta ir vie
šai neaptarta.

Šiuo metu sutikdami kliūčių 
žinių biuleteniui išleisti, šiame 
stovyklos savaitraštėlyje esame 
pasiryžę atžymėti taip pat pa
čius svarbiausius pasaulio ir 
tremtinių gyvenimo įvykius. Ši
taip elgtis mus verčia dar ir tai, 
kad pastaruoju metu labai ma
ža tegaunama bendrosios lie
tuviškos spaudos..
Laikraštėly yra paduodama ži

nių iš stovyklos gyvenimo, plačiai 
rašoma apie gyvenimą Lietuvoje 
ir kt.

„Pašvaistės“ Nr. 2, I. 19 straips
nely „Gana“ rašoma:

„Reikia sutikti, kad šiandien 
gyvenimas nėra lengvas, kad 
kiekvienas kultūrinis darbas 
reikalauja valios ir pastangų, ir 
už tai niekas nežada mokėti. 
Taip, šitai yra šventa tiesa, bet 
neužmirškime, kad nieko ne
veikdami mes nusikalstame sa
vo tautai, nes norime kad kiti 
daug blogesnėse sąlygose dirb
tų ir kovotų už mūsų reikalus, 
kad mes mėgstame rankas su
dėję sėdėti. Kai mes kiekvieną 
mielą vakarą užsiimame niek
niekiais, tada neįmanomas joks 
darbas. O jaunimas, neįtrau
kiamas į garbingą darbą, jau 
pradeda klaidžioti slidžiais ke
liais.

Šviesuomenės pareiga būtų 
pajudinti susnūdusį gyvenimą. 
Gana plekalų, gana žiūrėti, kaip 
jaunimas be darbo vakarais 
klaidžioja! Tūlas lietuvis šian
dien jau rimtai pradeda tvir
tinti, kad daugiau nusikalsta 
tie, kurie, turėdami judinti kul
tūrinį gyvenimą, patys sustings
ta ir apsamonėja, o ne tie, ku
rie, niekieno nevadovaujami, 
pasiduoda didesnėms pagun
doms ar savo gyvenimo turiniu 
padaro šeštadieninį ar sekma
dieninį pasišokimą ar, pagaliau, 
kasdieninį žaidimą „abrozė- 
liais“.

Sustabdytas naujasis skriningas
JAV kariuomenė . sausio mėn. 

25 d. pranešė, jog ji įsakiusi 
UNRRAos skyriams sulaikyti nau
ją skoningą, kuris sukėlė daug 
triukšmo tarp amerikiečių zonos 
DP, kadangi jie šį skoningą laikė 
„politiniu".

USFET G5 DP skyriaus vykdo
masis karininkas Alex Squadrilli 
pareiškė, kad „visi DP buvo šiek 
tiek susijaudinę, kai jie gavo nau
ją klausimo lapą apie jų politinį 
nusistatytą. Amerikiečių zonos 
stovyklų peticijos ir prašymai, pa
duoti kariuomenei, paveikė UNRRA 
direktorius atidėti tikrinimą, per 
kurį buvo numatyta surinkti da
vinius galimai repatriacijai ar emi
gracijai.
DP bijojo, kad patikrinime reika

laujamos žinios nebūtų prieš juos 
panaudotos tų kraštų vyriausybių, 
kuriuose jie ilgiau nebenorėjo gy
venti. Protesto laiške, kurį pasirašė 
apie 5000 Augsburgo - Hochfeldo 
Baltijos stovyklos gyventojų, pra

Kemptene leidžiamo stovyklos žinių biuletenio „Alguvos Baro Die
nos Naujienos" š. m. sausio 18 d. išėjo 500-tasis numeris. Sis sto
vyklos informacinis laikraštėlis yra vienas iš pirmųjų pasirodžiu
sių tremtyje ir išsilaikiusių iki šiol. Nuotraukoje vienas iš redak

torių vakarinėje žinių rinkimo tarnyboje.

Jau 500 numerių

Kempteno stovyklos rotatorinis 
žinių biuletenis '„A. B. Dienos 
Naujienos“ sausio mėn. 18 d. iš
leido 500-jį numerį. Ta proga 
laikraštėly rašoma:

Šiandien mūsų kolonijos spau
dos darbininkų nepaprasto rū
pesčio ir sunkaus bei įkyraus 
darbo dėka išleidžiamas' jau 
500-sis „A. B. Dienos naujienų“ 
numeris. Tai minėtina sukaktis. 
Bet šio numerio išleidimas rei
kalingas paminėjimo dar ir del 
to, kad jis išeina lygiai tokio
mis nepaprastomis sąlygomis, 
kaip kad ir pirmasis numeris,

kada „A. B.-Dienos naujienos“ 
buvo pradėtos leisti. Tada jų 
ėjimo sąlygos buvo tokios ne
tikros ir sunkios, jog reikėjo 
padėti ne tik daug darbo, bet 
ir parodyti ypatingai atkaklaus 
pasiryžimo, kad stovyklos gy
ventojai, visiškai dar nesant 
savosios spaudos, negyventų 
aklame pasaulyje.

Dabartiniu metu mūsų, trem
tinių, gyvenimas pasidarė dar 
nepastovesnis ir neaiškesnis, 

. negu, buvo pradžioje. Todėl da
bar mums daug daugiau, negu 
kam nors kitam, reikalinga 
greitos ir pakahkamos informa
cijos, kas vyksta pasaulyje, kad 
neatsiliktume nuo gyvenimo ir 
laiku galėtume susivokti įvy
kiuose. Su apgailestavimu rei
kia pasakyti, kad nuo šio nu
merio „A. B. Dienos naujienos“ 
vėl turi grįžti į tokį pat pir
mykštį pavidalą, kaip kad buvo 
pradėtos leisti, pavirsdamos vėl 
sieniniu biuleteniu, kol bus 
gautas reikalingas leidimas jų 
ligšiolinei padėčiai atstatyti.

Lietuvis St. Radavičius, Prancūzi
jos svetimšalių legiono korporalas, 

pakeliui į tolimus kraštus- 

po trijų mėnesių jas paruošti 
kvalifikuotomis seserimis. (CDM, 
1- 23)

— Apie 50.000 lenkų laukiama 
greit atvykstant į D. Britaniją. 
Jie visi yra tarnavę kariuomenėj 
Vid. Rytuose, Prancūzijoj ir Vo
kietijoj. Jiems bus pasiūlyta pa
sirinkti grįžti į Lenkiją, emigruoti 
kitur, įsijungti į britų kariuomenę 
arba imtis civilinio darbo D. Bri
tanijoj.

D. Britanija turi pasirūpinti 
apie 300.000 lenkų vyrų, moterų ir 
vaikų. Užtruks mažiausiai dveji 
metai, kol paskutinis iš jų išvyks 
iš D. Britanijos arba bus kur ap
gyvendintas.

Per 211.000 lenkų jau yra sut
varkyta. 24.000 išvyko į Lenkiją, 
22.855 tebelaukia transporto, o 
46.200 grįžo į tuos kraštus, ku
riuose jie įstojo į kariuomenę.

Daugiau kaip 2.000 studijuoja 
britų universitetuose ir aukštes- 
niose mokyklose. (CDM, 1. 19).

Jugoslavų komunistų laikraš
tis „Borba“ apkaltino Vatikaną, 
kad jis visoj Italijoj vienuoly
nuose slepia karo nusikaltėlius. 
Laikraštis tvirtina, kad ustaši ir 
četnikus kurie pabėgo iš Jugo
slavijos suorganizavo jugoslavų 
Katalikų Akcija.

Tvirtindamas, kad Vatikanas 
padeda pabėgėliams apsirūpinti 
dokumentais ir sušelpia materia
liškai emigruoti į Pietų Ameriką, 
laikraštis nurodo, kad arkiv. Lo
reta „rūpinasi karo nusikaltėliais 
Fermo stovykloje prie Anconos“. 
(CDM, 1. 21).

— Asmenims be pilietybės arba 
nenustatytos pilietybės britų zo
noj gali būti išduoti kelionės do
kumentai, jei jie nori išvykti arba 
repatrijuoti. Jų prašymai paten
kinami tik tada, jei pristatomas 
oficialus pažymėjimas įsileidimo 
to krašto, į kurį norima vykti. 
Tuo reikalu išvietinti asmenys tu
ri paduoti prašymus įvažiavimo ir 
išvažiavimo įstaigai Berlyne, Kiel, 
Hamburge, Hannovery, Dussel- 
dorfe arba Būnde. (NZ, 1. 17)

— Britu Aukštasis Komisaras 
Ernest Williams pareiškė Austrą" 
lijos imigracijos ministeriui, jog 
D. Britanija sveikintų, jei gen. 
Anders armijos kariams būtų 
leista apsigyventi Australijoje. 
Jis iškėlė reikalą padidinti imi
graciją iš Maltos, kurios daug 
gyventojų nori atvykti į Austra
liją. Buvo nutarta i šiuos pasiū
lymus atsižvelgti, kai tik trans
porto galimybės pagerės. Tačiau 
taip pat buvo pareikšta, kad 
Australija labiau norinti kvalifi
kuotų britų emigruotu ir pirme
nybe duodame statybininkams ir 
technikams. (C.D.M.. 1. 16)

šoma kariuomenė ištirti šį tikrini- 
.mą, „kadangi UNRRA, kaip tarp
tautinė pagalbos organizacija yra 
likvidavimo stadijoje ir nėra įga
liota pravesti politinį skriningą".

Squadrilli pareiškė, jog DP pra
deda UNRRĄ daugiau laikyti poli
tine organizacija negu tarptautinės 
pagalbos organizacija, (llie Stars 
and Stripes, Jan. 27.).

— Britų vyriausybė pranešė, 
kad 6.000 baltų išvietintų moterų 
plaukia į Britaniją darbams kaip 
patarnautojos ligoninėse ir įstai
gose. Jau anksčiau į Britaniją yra 
nuvykusių 1.000 latvių, esčių ir 
lietuvių, ir čia gavo panašų dar
bą. Naujoj programoj numatyta

— Maskvoj didėja susirūpini
mas dėl JAV tariamo pasisukimo 
į militarizmą ir slapto D. brita- 
nijos ir JAV generalinių štabų su
sitarimo, Stebėtojai mano, kad 
feldm. Montgomery vizitas Mas
kvoj tiktai prisidėjo prie šio su
sirūpinimo padidinimo. Kartu 
rusų spauda praneša iš JAV ir 
Kanados apie naujus amerikiečių 
ginklų bandymus ir plataus masto 
karines pratybas Aleutų salose. 
(CDM, 1. 19)

— Amerikiečių ambasada Var
šuvoj praneša, kad Lenkijos sau
gumo policija yra suėmusi apie 
100 Amerikos piliečių lenkų. Suė
mimo priežastys nenurodytos. 
(CDM, 1. 19)

— Jugoslavijos policija suėmė 
JAV ambasados Belgrade tarnau
toją Mili Markovic. (CDM, 1. 19)

— Kinijos komunistai atmetė 
Kinijos vyriausybės pasiūlymą 
atsiųsti atstovus į Jenaną dery
boms. Jie pareiškė, kad tol jie ne
sileis su vyriausybe derėtis, kol ji 
neatstatys 1946 m. sausio mėn. 
karinės padėties. Stebėtojai mano, 
kad nėra vilties, kad taikos dery
bos greit būtų atnaujintos. (CDM, 
1. 19)

— JAV gen. štabo šefas gen. D. 
Eisenhoveris įspėjo prieš JAV-se 
įsigalinčią „atominės bombos gal
voseną“, kuri gali privesti prie 
karinio apsnūdimo. Jis taip pat 
pareiškė, jog kariuomenei trūksta 
savanorių, nes dabartinis savano
rių skaičius yra nepakankamas 
okupacinės kariuomenės reika
lams. Todėl artimiausiu laiku ka
ro ministeris Patersonas pasiūlys 
prez. Trumanui atnaujinti šauki
mą į kariuomenę.

„Atominės bombos galvoseną“ 
prilygindamas Maginot linijai, 
kuri leido prancūzams tekėti jos 
nenugalimumu, gen. Eisenhoveris 
keliems šimtams susirinkusių Či
kagos pramonininkų pareiškė, 
jog pramonininkai ir mokslinin
kai turi būti pasiruošę. „Mes ne
galim leisti, kol nėra ramios tai
kos, atskirti pramonę nuo kariuo
menės, „pareiškė jis. „Modernus 
kariavimo būdas jokiu būdu nėra 
statinis. Jis iki N laipsnio yra di
naminis, ir tas, kuris šiandien ne
besirūpina ginklais ir metodais, 
rytoj gali būti staiga pralenktas 
super ginkių ir drąsių sistemų.“ 
(NYHT, 1. 20)

— Amerikos kariniame žurnale 
„Armored Cavalry Journal“ ra
šoma, kad antraisiais taikos me
tais pasaulio didžiųjų valstybių 
kariuomenėse tebėra 11 milijonų 
vyrų ir moterų. Manoma, kad 
penkios didžiosios valstybės savo 
kariuomenėj iš viso turi 8.650.000, 
iškaitant 2.700.000 kinų tautinės 
kariuomenės. Be to, kinų komu
nistai dar turi 1 milijoną kariuo
menės. Šios žinios daugumoj yra 
paimtos iš JAV karo departamen
to slaptų pranešimų. (NYHT, 1. 22)

—Grupė žymių JAV liberalų 
atsiuntė britų užs. reik. min. Be- 
vinui laišką, kuriame užgiria bri
tų kovą už žmogiškąsias laisves ir 
rašo: „Mes esam įsitikinę, kad 
Anglija ir JAV turi būti vienin
gos taikoje kaip ir kare“. Toliau 
jie pasmerkia Walace-Zilliacus 
ašį, krį „siekia įvaryti kylį tarp 
Anglijos ir Amerikos ir sutruk
dyti bendrą politiką arba bendrą 
akciją prieš Rusijos ambicingus 
ir vienašališkus aktus. Nerealus 
šauksmas prieš Britanijos ir Ame
rikos imperializmą“ rašoma laiš
ke, „gali tiktai nukreipti dėmesį 
nuo sovietų imperializmo, kuris, 
nežiūrint iškilmingų sutarčių, 
prisijungė dešimtis milijonų jų 
nemėgstančių piliečių, kęletai 
tautų atėmė nepriklausomybę, o 
kituose kraštuose sudarė mario
netines vyriausybes ir įvedė slap
tos policijos rėžimą nuo Man- 
džūrijos ir Kurilų salų iki Triesto 
priemiesčių.“ (CDM, L 23)

9
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Balt iečių memoran- 
dūmas pasaulio kriks. 
cioniskoms tautoms

Sausio mėn. 16 d. Esslingene 
j vyko Baltijos tautų Bažnyčių 
tarybos posėdis, kuriame dalyva
vo latvių, estų ir lietuvių ev. liut 
Bažnyčios, sentikių, metodistų ir 
babtistų draugijų atstovai. Posė
džiui pirmininkavo Latvijos ev. 
liut. arkiv. dr. T. Grinbergs. Kaip 
svečias dalyvavo Wiirtembergo 
srities amerikiečių okupacinės 
kariuomenės kunigas C. G. Saf- 
nitis. Viso pasaulio Bažnyčių są
junga kun. Safnitį paskyrė nuo
latiniu delegatu prie Baltijos tau
tų Bažnyčių tarybos, ir jis palai
kys kontaktą su baltiečių dvasios 
vadais.

Tarybos posėdy priimtas memo
randumas, kuris pasiųstas Viso 
Pasaul'o Bažnyčių Sąjungai. Me
morandume taryba prašo viso pa
saulio krikščionių padėti sunkius 
bandymus pergyvenusioms Bal
tijos tautoms . . .

„Mūsų padėtis pasidarė tragiš
ka“, sakoma memorandume, „UN- 
RRA daug kartų yra deklaravusi, 
kad nė v'eno išvietinto asmens 
nevers prieš jo norą grįžti namo. 
Paskutinių laiku padėtis pablo
gėjusi. Maisto, drabužių ir apavo 
atžvilgiu DP atsidūrė blogesnėj 
padėty negu vokiečiai. Kad susti
printų repatrijaciją, baltiečiai žie
mos metu yra keliami iš vienos 
vietos į kitą. Ypatingai tai atjau
čia moterys ir maži vaikai.

Pabaigoj memorandume prime
nami skrin’ngai, kurie baltie- 
čiams pareikalauja daug nervų 
energijos. (Latvija, Nr. 5/12.)

Red. V. Gerulaitis 
Akademinis lietuvių sporto klu

bas — Mūncheno M.T.V. 5:4 
Šios rungtynės buvo pirmasis 

L. A—S. K. pasirodymas-krikštas, 
iššaukęs masini lietuvių susido
mėjimą. Kaip mūsiškiai baimino
si ir troško mūsiškiu laimėjimo, 
taip vokiečiai tikėjo tvirta jų did- 
meisterių pergale. Tačiau šį kar
tą apsirikta, nes išėjo kiek ki
taip. L. A. S. K. k—da. sudary
ta iš Garunkščio. Meilaus, Ge
rulaičio, Tėvelio. Paškausko ir 
Vailokaičio sukovojo be prikaištų 
ir pelnė pirmąjį savo laimėjimą 
prieš stioriausią Bavarijos ko
mandą (MT.V.) 5:4.

Ekspertų nuomone, l’etuvių lai
mėjimo reikėjo laukti jau iš 
anksto ir žymiai didesne pasek
me, kas nasitvirtino ir per rung- 
tvnes. Tik neamb’cingo pirmųjų 
dvieių rakečių sužaidimo dėka, 
rungtynių pasekmė pasidarė vo
kiečiams daugiau kain palanki. 
Visą kovos svorį ir pati laimėji
mą nulėmė paskutinės dvi rake
tės: Paškauskas su Vailokaičiu, 
kurie iš galimų laimėti trijų taš
kų ir pelnė tris. Tiek vienas, t,-ek 
antras dėl nervingo žaidimo lai
mėjimą sprendė penktame sete. 
Save nateisino ir abi vidurinės 
raketės: Gerulaiti s su Tėveliu 
(Augsburgiečiai), kurie iš trijų 
galimų pelnė du taškus.

Techniškos pasėkmės:
Mauritz—Garunkštis 21:10; 21: 

18; 21:6; Than—Meilus 21:9; 
21:10; 21:13; Gerulait’s—Strixner 
21:11; 21:17; 21:17; Tėvelis—Ros- 
sinus 21:14; 21:17; 23:21; Vailo
kaitis—Hūhne 17:21; 21:13; 21:19; 
19:21; 21:19; Paškauskas—Hon- 
pichler 19:21; 21:11; 11:21; £1:13; 
21:16. Dvejetai: Than—Strixner/ 
Garunkštis—Meilus 21:16; 18:21; 
16:21; 21:10; 21:18; Mauritz—Ros- 
sinus/GerulaHis—Tėvelis 21:17; 
21:16; 21:16; Paškauskas—Vailo- 
kaitis/Hoonichler—Hūhne 21:18; 
21:14; 21:15.

Po rungtynių M.T.V. komanda 
buvo pakviesta bendrai vakarie
nei, kurios metu dr. Hoppichler 
ir kiti pasakė po keletą žodžių, 
linkėdami lietuviams greitai 
grįžti laisvon tėvynėn, toliau lik

ti gerais sporto draugais ir re
vanšo rungtynes surengti ne Ba
varijos sostinėje Mūnchene, bet 
Kaune. Iš lietuvių pusės sporti
ninkų vardu atsakė ir padėkojo 
už linkėjimus Garunkštis. Ta pa
čia proga jis paminėjo, kad ši 
mūsų k—da toli gražu negali ats
tovauti tikrojo Lietuvos stalo-te- 
niso, nes čia neturime nei vieno 
iš pirmųjų, kaip Dzindziliausko, 
Variakojo ir kt.

Futbolas
Ir Augsburgo lietuviai gerai 

pažįsta „Schwaben“ sporto klubo 
žaidėją-intemacionala Lehnerį, 
kuris iš kitų išsiskiria ypatingu 
kamuolio valdymu ir dar didesniu 
temperamentu. Jo ugningą krau
ją ypač gerai pažįsta visi lygos 
teisėjai.

Retenybė, kad rungtynės pra
eitų be konflikto, kuriame neda
lyvautu ir Lehneris.

Nežiūrint visų šių blogų ypa
tybių vis dėlto jis yra ir geriau
sias Vokietijos įvarčiu šaulys. 
Per tarpvalstybines rungtynes 
Lehneris yra įmušęs 30 įvarčių. 
Toliau seka: Edmund Conen 27, 
Richard Hofmann 24. Karl Hoh
mann 20 ir Fritž Waltęr 19 įvar
čių.

Stalo tenisas Stuttgarte
Sausio 18—19. d. d. Stuttgarte 

įvyko lietuvių stalo teniso pirme
nybės. Dalyvavo vienuolika pajė
gesnių žaidikų iš studentų hoste- 
lio, Melburno ir Fellbacho sto
vyklų. Buvo žaidžiama dviejų mi
nusų sistema. Pirmąją vietą iško
vojo stud. Nasvytis, 2. gyd. Petrau
skas, 3. Pauliukonis. Be to, buvo 
sužaistos draugiškos rungtynės 
tarp Stuttgarto studentų ir Mei
lumo stovyklos. Studentai laimė
jo 5—4. Už laimėtojus žaidė Nas
vytis, Budėjus, Juodikis.

Lietuviai sportininkai 
Švedijoje

Praeitą rudenį Stockholme buvo 
įkurtas lietuvių sporte klubas 
Vytis. Valdybą sudaro Staneika, 
Dr. Vokietaitis, Purvėnas, Briedis, 
Vilkenas. Klubas stengiasi išpopu
liarinti Švedijoje krepšinį. Švedai 
yra labai pamėgę rankinį ir, veng
dami konkurencijos, krepšiniu 
kaip ir visiškai nesidomi. Be krep
šinio klubas turi ir daugiau sekci
jų: tinklinio, plaukymo, stalo te
niso ir žiemos sporto. Klube susi
būrė apie 25 sportininkai. Daugis 
iš jų dalyvauja keliose sekcijose.

Gruodžio mėn. Stockholme buvo 
parodomosios krepšinio rungtynės. 
Žaidė pabaltiečiai prieš amerikie
čius karius. Žaista tik vienas kė
linys, ir pabaltiečiai laimėjo 26:11. 
Pabaltiečių komandą sudarė Vil
kenas, Kučinskas, du latviai: Smi
tas, Grindbergas ir du estai: Šios 
rungtynės, suruoštos per vieną 
sporto vakarą, buvo gera reklama 
krepšiniui, nes jas stebėjo per 
2.000 švedu. Pabaltiečiai žaidė 
švedu klubo Basket vardu. Rungty
nės buvo nufilmuotos. Filmoj įkal
bėta, kad žaidė nabalti^iai. ir po 
to švedai pradėjo diskutuoti, ar 
nesusidomėti ir jiems krepšiniu. 
Visa eilė rašinių ir nuotraukų iš 
šių rungtynių kalbėjo krepšinio 
naudai. Tikimasi, kad pavyks ir 
švedus įtraukti, o tąsyk bus įdo
miau ir lietuviams. Daug nuo
širdaus darbo čia įdeda teniso 
treneris B. Purvėnas.

Vyties krepšininkai yra veik
liausi ir uoliai treniruojasi. Krep
šinio treniruotės yra lyg nedidelio 
masto mūsų tautiečių šventė. Šiaip 
tautiečiai gana retai susirenka, bet 
jaunimas į treniruotes entuzias
tingai lankosi, pažaidžia, pasikal
ba. Sunkiau su apranga, ypatingai 
su batais. Tikimasi batų gauti iš 
amerikiečių. Galėtų puikiai veikti 
plaukikai, bet naudotis baseinu 
gana brangiai išeina ir dėlto daž
niau paplaukyti yra sunkoka. Ke
lias plaukymo pamokas nemoko
mai pravedė Dr. Vokietaitis. Krep
šininkas Kučinskas yra švedų 
krepšinio klubo Basket treneris. 
Kužinskas gyvena Uppsaloj, bet du 
kartu į savaitę vyksta į Stock- 
holmą švedų treniruoti.

Klubas savo egzistenciją palaiko 
iš savo narių mokesčių, ir dar kai

kada įplaukia viena kita krona iš 
prijaučiančių. Ck.

Ar naudinga būti 
Sportininku!

Su šiuo klausimu susiduria 
kiekvienas sportuojantis jaunuo
lis. O kiek jau žinoma, visi ko
voms užgrūdinti sportininkai turi 
tiek galvojimo, tiek darbo savo
tiškus metodus ir jų griežtai lai
kosi. Todėl ir jų atsakymas į šį 
klausimą yra gana įvairus. Tačiau 
iš visų išsiskiria dvi vyraujan
čios nuomonės.

Europiečiai per sportą siekia 
gražaus kūno išsirutuliojimo, jo 
užgrūdinimo, paruošimo pačioms 
sunkiausioms gyvenimo kliūtims 
ir bandymams nugalėti. Iš euro
piečių tik maža dalis pereina į 
profesionalus ir pasidaro pinigo 
vergai.

Tuo tarpu amerikiečiai ir ang
lai sportą supranta kiek kitaip. 
Jeigu sportininkas neturi iš to 
naudos (biznio), tai tada ir pats 
sportas lieka bevertis. Visai ne
nuostabu, kad bizniai, kuriuos 
daro didieji pasaulio sportinin
kai lengvai sužavi jaunuolius. 
Sakysim. Joe Louis 1946 m. už
dirbo tik 2.260.627, o Billy Conn 
624.634 doleriu.

Iš musų boksininku taip pat 
nekartą teko pajusti, nepasitenki
nimo dėl išmokamo per mažo ho
noraro. Ką gi padarysi, kad 
„kursas“ toks nepastovus. Ta
čiau ta pačia proga norisi mūsų 
boksininkams pasiūlyti nemažą 
dožą kantrybės ir eile metų stro
paus treningo, o tada ir hono
rarų kursas bus aukštesnis.

Šachmatininkų Žiniai
Amerik. zonos lietuvių šachma

tininkai raginami per vasario- 
kovo m. pravesti stovyklose kla
sifikacinius šachmatų turnyrus, 
kuriuose dalyvautų visi stovyklos 
lietuvių šachmatininkai.

Turnyro dalyviai, surinkę 50% 
galimų taškų, bus skaitomi B kla
sės, likę — C klasės šachmatinin
kais.

Stovyklose, kuriose šachmati
ninkai jau suskirstyti, naujai ren
giami paskirų klasių turnyrai 
tikslu išaiškinti 1947 m. pajėgumo 
lentelę.

Po šių turnyrų seks rajoninės, 
vėliau aoygard’nės ir zonos lietu
vių šachmatin’ękų pirmenybės.

Lietuvių šachmatininkų sekci
jos prašomos prisiųsti žinias kur 
ir nuo kada vę’kia sekcija, jos 
adresas, turėtų rungtynių ar tur
nyrų pasėkmės. Rungtynių lapus 
su žiniom ir klasifikuotų šachma
tininku sąrašais prašoma siųsti 
šiuo adresu: K. Ąlarkevičius, (14a) 
Kirchheim/Teck, Steingaustr. 19.

K. Markevičius
Liet.Šachm. S-gos atstovas 

amerikiečių zonai.

Atsiusta paminėti
Leiskit į tėvynę, paruošė J. Va

saris, Memm’ngenas, 1946 m., 
M’nt’es le’dinys. Tai 288 dainų 
rinkinys, 272 psl.

Dievo paukštelis, 1947 m., Nr. 2, 
Iliustruotas jumoro laikraštis, 
snausd'ntas rotatorium* 16 psl. 
Studentų dienos, 1946 m. gruodžio 
mėn. Nr. 3, Leidžia studentai atei
tininkai, spausdintas rotatorium, 
30 psl.

Pašvaistė, Neustadto ir Eutino 
lietuvių savaitraštis. Nr. 1 ir 2. Lei
džia „Baltija“, redaguoja K. Ba- 
rėnas, Br. Daubaras ir J. Gerkė- 
nas, soausdintas rotatorium, Nr. 
1, 12 psl. Nr. 2, 14 psl. Kaina 2 RM.

Pranešimai
Administracijos pranešimas

Visiems skaitytojams ir platin
tojams, pilnai neatsiskaičiusiems 
už 1946 metus, nuo Nr. 6 „Žibu
rių“ siuntimu nutraukiame ir 
jiems skirtuosius egzempliorius 
siusime toms stovykloms, kurios 
tvarkingai ir laiku atsiskaito.

Gerb. platintojų prašome ne
delsti su atsiskaitymu.

Geriausia būtų pinigus gauti už 
kiekvieną pasiųstąjį numerį tuo

jau arba, kaip anksčiau nuro
dėme, sudarius nuolatinį prenu
meratorių skaičių, pinigus už 2—4 
numerius atsiųsti iš anksto.

Pavieniams prenumeratoriams 
laikraščio kreditan nesiunčiamc.

Naujos prenumeratos dėl aprėž
to tiražo priimti negalime ir gau
namus pinigus naujiems užsaky
mams grąžiname atgal.

Nesusipratimams išvengti pra
šome pinigų laiškuose nesiųsti.

Administracija.

Lietuvos- aukštųjų mokyklų 
dėstytojų tremtyje draugijos su
kūrimo reikalui Laik. L. Profeso
rių Taryba šaukia 3 zonų atstovų 
suvažiavimą. Reikalui aptarti ir 
atstovams į bendrąjį suvažiavimą 
išrinkti š. m. vasario 22 d. 14 vai. 
Augsburgo-Hochfeldo stovykloje 
šaukiamas suvažiavimas visų 
amerikiečių zonoje gyvenančių 
buv. profesorių, docentų ir ad
junktų šių aukštųjų Lietuvos mo
kyklų: Vilniaus ir Kauno Univer- 
s’tetų. Žemės ūkio Akademijos, 
Veterinarijos Akademijos, Kauno 
Konservatorijos ir Vilniaus Meno 
Akademijos.

Kas galės atvykti, prašoma iš 
anksto pranešti šiuo adresu: 
Augsburg-Hochfeld, DP Camp, 
L. R .Kryžius. Ten pat bus tei
kiamos informacijos į suvažiavi
mą atvykusioms.

Suvažiavimo rengėjais

1947 m. vasario 22 d. Schein- 
feldo lietuvių stovykloje šaukia
mas Lietuvių Tremtinių Mokyto
jų Sąjungos atstovų suvažia
vimas. Darbų tvarkoj: paskaita 
apie aktualiuosius mokytojo už
davinius tremtyje. Sąjungos įs
tatų projekto svarstymas, moky
mo ir visuomeninio brandinimo 
bei auklėjimo reikalai mokyklo
je, Sąjungos valdybos, kontrolės 
komisijos ir kitų organų rinki
mai ir kt.

Paieškojimai
4152. Jankauskienė Sofija, (13a) 

Scheinfeld, Zw. Postamt DP 
Camp, ieško savo sesers Onos 
Visockienės su vyru ir 5 vaikais. 
Taip pat ieškoma Ona Kazlaus
kienė ir kiti pažįstami.

4153. Amerikos lietuvis Simana
vičius Bronius, ieško brolio Sima
navičiaus Vyto ir jo šeimos. Pra
nešti: Slikas Stasys, gyv. Traun
stein „Kuihaus* DP Camp.

4154. Petrulevičius Bronius, gyv. 
Offenbach a. M. (Hessen), Herm- 
str. 4 l/L. Kumpf, ieško Igno Dič- 
petrio, 1941 metais gyv. Berlin 
S. W. 68, Besselstr. 14, dėl išva
žiavimo į USA. Taip pat prašomi 
atsiliepti Aleksandras, Juozas ir 
Vladas Dičpetriai.

4155. Zigmas M., gyv. Hotel 
„Viktoria" Corbeyrier sAAiple 
(Vand) Schweiz, ieško Onos Kazo
kai fcienės-Mičiuly tės.

4156. Kun. Stasys Katkievičius 
Corso Mazzini Nr. 66, Ascoli- 
Piceno, Italia, ieško Ališausko 
Vito. 1945 m. buv. karo ligoninėje 
Austrijoje.

4157. Valda Heringienė-Hanemo- 
n’itė ieško Hanemono . Jono su 
žmona Johanna ir sūnumi Edertu, 
giminių ir pažįstamų. Pranešti: 
Gustavas Kliūgas, (20) Oker-Harz, 
DP Camp, Borkerslager.

4158. Mr. S. Shlakaitis, gyv-. Ka
nadoje, ieško Ema Helena Shla- 
kaitytės čš Tauragės apskr. Kreip
tis:* Alfonsas Paulikas, Dillingen/ 
Donau, Litauisches Lager, IV blo
kas, 12c kąm.

4159. Marija Bendauskaitė, gyv.. 
Regensburg Neųprūll 8 a bei Mit- 
tere^er, ie«ko daktaro Žemaičio 
ir žmonos Žemaitienės-Zajončkau- 
skaitės Leokadijos.

4160. Ona Žebrauskaitė, ieško 
Martinonytės Leonardos. Rašyti: 
Meerbeck, ūber Stadthagen DP 
Camp Kostui Stasiūnui, perduoti 
Žebrauskaitei.

4161. Antosė D. Mockeliūnas 36 
Marcy Ave Brooklyn N. Y. ieško 
kun. Vytauto Demikio, Liepalotų 
kaimo, Kudirkos Naumiesčio.

4162. Trečiokas Kazys, gyv. 
Augsburg-Haunstetten, Flachstr. 
46—4, ieško brolio Alfonso Tre

Kiekviena vietovė, kur dirba ne 
mažiau kaip 10 mokytojų, į su
važiavimą renka viena atstovą, 
o vietovė, turinti daugiau kaip 40 
mokytojų, — du atstovus. Mo
kytojų susirinkimus atstovams 
išrinkti prašomi sušaukti vietos 
gimnazijos direktorius arba, kur 
gimnazijos nėra, vietos pradžios 
mokyklos vedėjas. Atstovai atsi
veža jų išduotus pažymėjimus.

Suvažiuoti reikia iš vakaro, va
sario 21d. Nakvynė bus parūpin
ta, maisto reikia pasiimti savo. 
Vykstama iš Wurzburgo arba 
Nūrinbergo (paprastaisiais trau
kiniais) ir išlipama Markt Bibart 
stoty. Atvykus, informacijų kreip 
tis į komiteto būstine.

Kitokių pranešimu nebus.
Lietuvių Tremtinių Mokytojų 
Sąjungos Laikinoji Valdyba

Skautininkių Konferencija
S. m. vasario m. 22-23 d. Mem

mingen e (Fliegerhorst, Lit. Lager, 
Bl. 1-20) įvyks Skautininkių kon
ferencija.
Konferencija prasidės 22 d. rytą.

Prisikaupė labai svarbių Sese
rijai klausimų, todėl Vyr. Skauti
ninke prašo seses Skautininkes 
būtinai atvykti.
Seserijos Spaudos Dalies Vedėja.

Atlieku visus optikos (akinių) 
darbus ir taisau visų rūšių foto 
aparatus.

Visais reikalais kreiptis bute 
Mūncheno, Possartstr. 14/4, telef. 
43484 (5 min. nuo Lietuvių Są
jungos) pirmadieniais — trečia
dieniais — 13—15 vai.,

arba
dirbtuvėje — Spichamstr. 14 

(nuo Ostbahnhofo eiti 5 minutes 
Orlean gatve). Nuo Hauptbahn- 
hofo su linija 4—19—1. iki Ost
bahnhofo pirmadieniais — trečia
dieniais — 9—12 vai.

Vilius Rasiūnas, 
Specialistas Optikas.

čioko, paskt. laiku buv. Meklen
burge.

4163. Vytautas Bacevičius ieško 
brolio Prano, sesutes Onos ir dė
dės Juozo Bacevičių Jo adresas: 
Lenkija, Witold Bacevičius, maj. 
Smuga, gm. Trzčinsko-Zdroj, pow. 
Chojusice nzOdra.

4164. Agota Rekešytė-Putrimienė 
ieško sūnaus Mindaugo ir duk
ters Magelionos. Adresas Agota 
Putrimas, Lenkija folwark Neid- 
feld, gm. Trzcinsko-Zdroj, pow. 
Chojunice n/Odra Zachodnie Po- 
morze.

4165. Lukošius Petras, gyv. Lu
beck, Messen Kaseme 7, ieško 
Mažeikos Jurgio, Januškos Kosto 
ir pažįstamų.

4166. Jokubynas Jonas, gyv. Lu
beck, Messen Kaseme 7, ieško 
Pečkio Antano ir Viktoro, Vosi- 
liaus’Kosto ir pažįstamų.

41.67. Kazys Leonavičius, gyv. 
Campo dei profughi, Casema di 
Artigliera, Regqi Emilia Italia, 
ieško: Simonavičių Adolfą, Povi- 
lionį Bali. VaEčką Stasi Strangulį 
Adomą, Naujali, Schačkus Aldoną.

4168. Stasys Vainoras (žurnalis
tas), gyv. Odengatan 35, III. Stock
holm (c/o Carhon). Švedija, ieško 
giminių ir draugų.

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ Įstai- 
GA. AROTSEN prie KASSEI'IO, 

IEŠKO SEKANČIŲ AŠMENIŲ:
PUKLIENE Elzbieta, 38 metų, 

gyv. Tauragė;
PUODJUNTRNTR Leokadia, 38 

metų, iš Bamberg;
PUODŽIŪNAS Kazys, 38 metų, 

gyv. Kaunas;
PUODZINAS Klemensas, 50 metų, 
gyv. Anykščiai;

PŪRAS Leopoldas, 35 metų, iš 
Linz;

R A DO VISKIS Edvins;
RADOVSKIS Marija, 27 metų, 

gyv. Akmenė;
RADZEVIČIUS Vincas, 58 metų, 

gyv. Kybartai;
RADZEVIČIUS Algirdas, 19 metų, 
gyv. Kybartai;

RADZIVICIENĖ Marija, gyv. 
Kybartai.
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Atsinaujinkime!
Prieš didžiąsias metines šven- r*"—• 

tęs — Kalėdas ar Naujus Metus- momentų išsilikę. 
mes mėgstame iš pagrindų apsiš- /— “ € ' 
varinti, visapusiškai atsinaujinti, pakankamai gaivus,°ar mūsmsiela 
Tai tikrai puiki tradicija, kada tu- nėra sustingusi ir užmiršta? Kas 
rime progos žymiai atsigaivinti, iš 5S •
visų kampų išvalyti pelėsius ir 
dulkes; kada pagaliau metame į 
šalį suplyšusius skurlius ir apsi
velkame naujais, švariais apval
kalais.

Dabartinėse sąlygose, naujų da
lykų nesant, mes bent senuosius 
atnaujiname — išskalbiame, su
taisome, perdirbame, kad nė vie
no nešvaraus ar suplyšusio dra
bužio nebeliktų šventėms, kad nė 
joks apavas nereikėtų apsiauti 
kiauras.

O kiek mes šviežių ir skanių 
maisto gaminių pasitiekiame šven
tėms! Stengiamės visapusiškai 
pajusti tą ypatingą naujumo dva
sią, kurią neša Kalėdos ir Nauji 
Metai. Norime šviesiai nusiteikti 
naujesniu aprėdu ar apavu, ska
nesniu valgiu. Ir tai mums pa
vyksta, ir tai yra gera.

Bet pagalvokime, ar mes iš ti
krųjų visapusiškai apsivalėme ir 
atsinaujinome?

Pagonys ar netikėliai galėtų pa
sitenkinti tuo medžiaginiu pasi
ruošimu šventėms, tuo fiziniu at
sigaivinimu: švariai išsiprausti, 
išvalyti kambarius, išdulkinti dra
bužius ir skaniai pasitiekti stalą. 
Bet krikščioniškasis žmogus, ku
ris tiki sielos nemarumu ir am
žinuoju gyvenimu, turi visame 
kame ir parodyti tą dvasios pra
našumą prieš kūną, prieš fizinį 
apčiuopiamų daiktų pasaulį.

Todėl ir mes, moterys, pasiti
krinkime, ar pasirengdamos šven
tėms ir sutikdamos N. Metus — 
ar tik mes nenuskriaudėme savo 
asmenybės pačios svarbiausios 
dalies? Jei mes valėme kamba
rius, šveitėme indus ir dulkino
me patalynes, ar bent kiek apva
lėme ir savo širdis nuo piktžolių, 
savo sielas nuo daugybės kasdie
ninių ydų ir silpnybių! Jei siūdė- 
mės ar pasitaisėme suknelę nau
jesnę, batus susitvarkėme, tai — 
pasvarstykime, ar kuo nors nauju 
atgaivinome ir sukatėjusį, kas
dienybe apkerpėjusį būdą? Jei iš
didžiai ir rūpestingai tiekėmės ko 
skaniausių valgių bei gėrymų sa
vo kūnui, ar taip pat suteikėme 
kokio nors ypatingesnio maisto ir 
savo išalkusiai dvasiai? Žinoma, 
mes mokame atsikalbmėti: nėra 
priemonių, nėra medžiagos . . .

Tačiau pagalvokime: jei mūsų 
kūno reikalus taip riboja sąlygos 
ir priemonės, tai dvasios pasau-
lyje tų ribų beveik visai nėra. Vi
dujinis atsinaujinimas yra gali
mas ne t’k tremtinio sąlygose, bet 
net ir kalėjimo celėje ar vergy
stės grandinėse. Iš tikrųjų, ar 
nėra šĮand’en gana puikių progų 
padaryti gera darbą, kenčiančiam 
artimui parodyti savo tikrai krikš
čionišką širdi? O ar nėra dabar 
sąlygų ko nors naujo mokytis ir 
tuo būdu atgaivinti savo nrotą, 
praturtinti savo žinių pasaulį? Ar 
nėra laiko gilintis j save, medi
tuoti ir savo vidaus gyvenimą da
ryti vis tobulesnį?

Pagaliau kiek daug kartų kas
dien mes turime progos ugdyti 
savo charakteri, anvalydamos jį 
nuo smulkių ydų, kurių tiek gau
siai kiekviena turime ir kuriomis 
anlinkumoje jau daromės įkyrios. 
Ypač mumyse yra išsikeroję 
egaizmo ragučiažinoma tai sun
kių karo sąlygų vaisius. Bet, štai, 
antri jau metai, kai nebestaugia 
pavojaus sirenos, ir mes tupėjome 
laiko nuvalyti savo sielą nuo tų 
žvėriškumo likučių, kurie tebėra 

mumyse dar iš tų nežmoniškų mnmonfi.
Ar mūsų dvasinis gyvenimas yra 

iš to, kad šventadienį, gražiai išsi- 
pusčiusios, nueiname į bažnyčią, 
jei savo gyvenimu šeimoje ir ap
linkumoje — santykiuose su kai
mynais tvarkomės visai pagoniš
kai, t. y. nejaučiame savy nei dva
sios pranašumo prieš kūną, nei 
krikščioniškosios artimo meilės?

Ypač kurios norime save vadin
ti šviesuolėmis (inteligentėmis), ar 
neturime kasdien bu
dėti savo moterišku
mo sargyboje? Ar ne
turime jausti būtiną 
pareigą taip išskaid
rinti savo sielą, taip 
išlyginti savo charak
terį, kad kasdien, kiek
vienam žingsny, spin
dėtų mūsų dvasinis 
kilnumas?

Taigi, jei dabar, po 
švenčių, stalo skanu
mynai jau baigti su
valgyti, o mūsų kam
bariuose ir drabužiuo
se vėl ima rinktis nau
jos dulkės — pasvar
stykime savo dvasios 
gilumoje: ar tikrai vi
sapusiškai atšventėme 
šias didžiąsias šven
tes, ar prirengę daug 
smaguriavimų vien tik
tai kūnui — ar nenu- 
skriaudėme savo sie
los? Ar tiek pat laiko 
ir pajėgų paskyrėme 
savo dvasiai atgai
vinti, kiek mes pa
sistengėme įtikti savo 
kūnui?!

O dvasios maistas 
telkti, sielą švarinti, 
būdas tobulinti — dar 
ir šiandien nėra per- 
vėlu. Tik nereikia su
stingti senųjų metų 
pelėsiuose, o ypač 
nereikia farisiejiškai 
atsikalbinėti ir teisin
tis. O jei dar mumyse 
rusena viltis į tėvynę 
grįžti, tai toks vidu
tinis atsinaujinimas — 
kiekvienos lietuvės 
tautinė pareiga.

H. BALDUNG
Iš viduramžių Badeno 
meisterių meno paro
dos Freiburge (1946 m.)

Is moterų pasaulio
Moteris kaime

„Mūsų Kelio“ Nr. 47 buvo iš
spausdintas S. J. straipsnis apie 
mūsų kaimo moters gyvenimo pa
lengvinimą ateityje. Nurodyta, 
kad mūsų moteris kaime buvo 
perdaug apkrauta įvairiu darbu, 
ir dėl to ji pergreit nustoja‘svei
katos, negali išauklėti vaikų, da
lyvauti visuomeniniame bei kul
tūriniame gyvenime. Str. autorius 
siūlo jau dabar konkrečiai ruoštis 
moterų būklei kaime palengvinti. 
Nurodo, kad reikia įrengti ka^me 
specialias skalbyklas, kepyklas 
(kaip ir Švabijoj), konservavimo 
dirbtuves ir tt. Be to, būtinai 
įvestina elektra.

Balučio laiškas
B. K. Balutis, mūsų ministeris 

Londone, atsiuntė anglų zonos

netuvaitėms iaišką dėl važiavimo 
t a u te faL1 jis -apdilęs -tauja, kad latvių ir esčių jau dau- 

.atvažiavę, o lietuvaičių 
Mmfkair J‘S pataria vykti tik 
da?bo Sn1OS inebijo ir nevengia 
darbo. Ten sąlygos esančios ne- 
bl°g°s. „Bet koki darbą dirbti kad 
ir mokyčiausiam yra ne gėda, o 
geda yra vogti ar tinginiauti“, sa-

Stambus palikimas.
Pensilvanijos moterų kol-gija 

kuri jau veikia 76 metai ir šiuo’ 
metu turi apie 5000 studenčių iš 
vieno asmens gavo lygiai pusę 
milijono dolerių palikimą. Tas 
reikšmingas faktas buvo plačiai 

paminėtas visoje Amerikos spau
doje.

Meksikoje.
Naujasis valstybės prezidentas 

Miguel Aleman, pradėdamas eiti 
savo pareigas, pareiškė darbų pia
ną, pagal kurį tarp kitų dalykų 
numatoma ir moterims suteikti 
lygias teises su vyrais (ypač pi
lietiniuose rinkimuose).

Taip amerikiečiai pagaliau įžygia
vo į miestelį be kovos. Pasirodė, 
kad tai buvo narsuolės moterys, 
kurios tris naktis iš eilės, ne
paisydamos mirtino pavojaus iš 
rudųjų valdovų pusės, vis paša
lino parengtas kruvinas kovos 
priemones ir tuo būdu išgelbėjo 
miestelį nuo didelių aukų ir su
naikinimo.

. v • • Jaunė Lūžaitė
Tėviškės obelele

Bąla obelėlė tėviškės sodely — 
Mūsų motinėlei širdužėlę gelia ... 
Tartum nusigandę tylios šakos svyra — 
Mūs jaunai seselei ašarėlės byra.. 
Ko ta viršūnėlė jau žemyn nulinko?
— Tiek vargų vargelių vaikšto vis aplinkui...
Šąla šalnužėlė, saulės neregėti — 
Švilpia šiaurės vėjai paliai tuščią klėtį... 
Kaip sutemo dangūs. Viešpatie mieliausias. 
Ar mes Tavo žvaigždę šiąnakt dar sulauksim?

11 psi.

Kaizerio našlė.
ih?-*11?®8.® Herminė, buvusio vo
kiečių kaizerio antroji žmona, gy- 

n8211?8® Pabėgėlių namuose netoli Frankfurto (prie Oderio) ir 
yra rusų sargybos žinioje. Ji no- 
ejo persikelti į Hohencolernų na

mus Berlyne, bet negavo leidimo.

Moterys narsuolės.
Wurtembergo šaly, Geislingeno 

miestely, 1945 m. pavasarį atsi
traukiant vokiečių frontui ir ar
tėjant amerikiečiams, nacių buvo 
griežtai įsakyta suorganizuoti vi
sus ginklus ir be kovos jokiu bū
du amerikiečių neįsileisti. Tačiau 
nakt’nrs visos kovos priemonės 
vis būdavo kažkieno pašalinamos.

Mirė labdarė princesė
Bavarijos princesė Ludwig Fer

dinand mirė 1946. XII. 3 Mūn- 
chene 85 metų amžiaus. Duktė 
Ispanijos karalienės Izabelės, se
suo karaliaus Alfonso XII, 1883 
m. ji buvo ištekėjusi už Bavarijos 
Princo Liudviko Ferdinando. Ba
varijoje ji pasireiškė labdarin- 
gumu, ir Mūnchene ne viena įstai
ga turi jos vardą.

Moteris-Berlyno burmistre
Greta vyriausiojo ir dviejų kitų 

burmistrų (padėjėjų), trečiuoju 
burmistru Berlyne yra išrinkta 
socialdemokrate Luize Schroder.

Helena Keller
Tai nuostabi amerikietė, atvy

kusi aplankyti Europos. Šitoji akla 
ir kurčia 66 metų moteriškė, žymi 
pacifiste, kovotoja už ’ moterų 
teises, antifašiste, rašytoja ir vei
kėja, turi tikslą palengvinti buitį 
savo nelaimės draugams — aklie
siems ir kurtiesiems. Neseniai ji 
lankėsi Londone (buvo priimta 
karalienės Elzbietos), Paryžiuje, 
Romoje. Taip pat ji rengiasi pabu
voti ir pas Vokietijos akluosius. Ji 
nori surinkti Amerikoje 12 mili
jonų dolerių ir jais sušelpti Eu
ropos akluosius ir kurčiuosius, ku
rie regėjimo ar girdėjimo yra ne
tekę šio karo metu.

Vengrės demonstruoja.
5000 vengrių moterų įsibrovė į 

Budapešto parlamentą, reikalau
damos „duonos ir pigesnių kainų 
maisto dalykams“, taip pat norė
damos sužinoti, „kaip patys mi
nisterial maitinasi“ (Dana).

„Mėlynasis drugelis“
Per Naujus Metus Bamberge 

progimnazijos mokiniai stovyklos 
salėje suvaidino Bronės Buivydai- 
tės 2-jų veiksmų pjesę „Mėlyna
sis drugelis“. Vaidino I ir II kla
sės mokiniai. Vaidinimą režisavo 
p. Jagėla.

Prekiaujama naujagimiais
Juodojoje Paryžiaus rinkoje 

prekiaujama naujagimiais. Kaina 
120 svarų sterlingų (Liet. Žod. 
Nr. 2).

Nauja knyga
Praėjusių metų pabaigoje išėjo 

iš spaudos mūsų žinomos poetės 
J. Augustaitytės-Vaičiūnienės  eilė
raščių knyga „Skeveldros“ (104 
psl., spausdinta Šveinfurte).

Psichologinis eksperimentas
Vienas Filadelfijos universiteto 

profesorius pastatė klausimą 550 
studentų: „kas Jums daugiau 
laimės suteiktų — ar 2 milijonai 
dolerių ar didelė laiminga meilė?“ 
Atsakymas buvo toks: visi stu
dentai pasisakė už dolerius, o iš 
studenčių tik 65 už piniginę, gi ki
tos 237 studentės pareiškė pirme
nybę meilei.

Jungt. Amerikos Valstybėse
Kaip „United Press“ praneša, 

Amerikos Jungt. Valstybėse apie 
60% visų- turtų yra moterų kon
trolėje.

Dvi karalienės
Dabar Europos valdovų sostuose • 

sėdi tik dvi moterys: Olandijos 
karalienė Vilhelminė ir Luksem- 
burgo didžioji kunigaikštienė 
Charlotte.

Skaitytojoms ir 
bendradarbėms!

„M. žodžio“ redakcija, norėdama 
užmegsti glaudesnius ryšius su 
skaitytojoms ir bendradarbėms, 
skelbia trejetą paklausimų, į ku
riuos malonėsite kiekviena atsa
kyti:

1. Kas Jus džiugina,, M. Žodyje“? 
ūksta ..M. Žodžiui“?

3. Kuri turėtų būti paskirtis šio 
lietuvių moterų tremtinių lai
kraščio?

Atsakymus prašome siųsti laiš
kais — trumpai arba ir ilgesniais 
straipsneliais. Būdingesnius daly
kus paskelbsime laikraštyje.

„Moteru Žodžio“ redakcija
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J. Butėnas

MASKVOS UVERTIŪRA
Darnus Europos patvarkymas ar jėgos sprendimas?

Pastaruoju metu buvo visa eilė 
reiškinių, pirmu pažiūrėjimu pa
laidų, kartais tarp savęs susiker
tančių, kurie betgi savo visumoje 
yra busimųjų Maskvos derybų 
uvertiūra. Maskvos konferenci
joje kovo m. bus sprendžiamas 
Vokietijos klausimas. Diplomati
nės — publicistinės uvertiūros 
motyvai rodo, kad tenai bus 
stengiamasi pasiekti Europos pat
varkymą.

Monumentaliajai Europos tvar
kos skulptūrai dar „tik plikas 
akmuo teišdalintas“; jos visumos 
koncepcijos dar neturi ir valsty
bės vyrai. „Į Maskvos konferen
ciją mes einame be visuotinio 
plano, kuris Vokietiją ir Austriją 
įterptų į europinį patvarkymą“, 
skundžiasi Walter Lippmannas. 
Sau artimiausiuose tos didžiulės 
problemos sektoriuose, nelyginant 
mėgėjai skulptoriai, bando šį-tą 
sukurti atskirų Europos sričių 
diplomatai, miglotai tikėdami, kad 
iš tų dalinių pastangų kaip nors 
susiklijuos visas europinis kūrinys. 
Blumo Londone pradėtieji pasi
kalbėjimai dėl britų — prancūzų 
sąjungos turi sukurti premisas 
išspręsti Vokietijos problemą, 
kiek ji susijusi su Prancūzijos 
saugumo interesais ir su bendrai
siais Vakarų Europos reikalais. 
Mažųjų Vakarų Europos valsty
bių vyriausybės „keturių didžių
jų“ pavaduotojams Londone įtei
kė savųjų tiesioginių interesų 
padiktuotus teritorijų bei repara
cijų reikalavimus ir išdėstė savo 
specifinius sumetimus. „Pravda“ 
kategoriškai pabrėžė, kad rytinių 
Vokietijos sienų (su Lenkija) 
klausimas jau galutinai išspręs
tas, ir trims vakarietiniams są
jungininkams dėl tų problemų 
nebeteksią burnos aušinti. Kita 
vertus, Sovietų S-ga tarsianti 
savo svarų žodį visais kitais Vo
kietijos klausimais, taigi ir tais, 
kur specifiškai lies Vakarų Eu
ropos interesus (Ruhro, " 
sričių klausimas . . .).

Pastarasis motyvas jau 
iš vietinės reikšmės rėmų ir įeina 
į sritį, kurioje didieji turi sutarti
nai kombinuoti bendrojo patvar
kymo planą. To pagrindinės reikš
mės darbo srityje harmonijos vis 
nėra. Marš. Montgomerio drau
giško vizito misija Maskvoje buvo 
pabandyti nutiesti psichologinį 
tiltą tarp Rytų ir Vakarų. Maskva 
atsakė „Pravdos“ užsipuolimu ant 

• prieškalėdinės Bevino kalbos, ku
rią sovietų laikraštis išsiaiškino 
ta prasme, kad esą, Bevinas at
sisakęs nuo britų — sovietų tarpu- 
savės pagalbos sutarties. „Prav
dos“ nepatenkino nė formalus 
Bevino išaiškinimas, kad jam 
tokia mintis ir į galva neatėjusi. 
Ką tai reiškia? — klausia britų 
liberalų „Manchester Guardian“. 
„Kovo m. užs. reik, ministerial 
Maskvoje svarstys JAV pasiūly-< 
mus dėl saugumo sutarties taikai 
Vid. Europoje užtikrinti. Ligi šiol 
Rusija tiems pasiūlymams buvo 
labai vėsi ... Ar ji vėl nori nu
sigrįžti į senojo stiliaus ekskliu- 
zyvines sąjungas, kurios pasauliui 
yra padariu sios tiek žalos?“

Tiesa, toji pati „Pravda“ pusiau 
burna pritarė britų — prancūzų 
sąjungos minčiai. Bet to pritari
mo motyvas perdėm negatyvus: 
„Pravda“ atsiremia į ankstybesnį 
Stalino pareiškimą, kad „mes vi
siems laikams būsime sutramdę 
vokiečių agresijos dvasią, jeigu 
greta (sovietinio) Rytų barjero 
bus pastatytas toks pat barjeras

Vakaruose“. Walter Lippmannas 
pataria nepasitikėti, kad sutarti
nai sū sovietais Vokietijai pri - 
mesti varžtai galėtų ilgam laikui 
laiduoti. Europos saugumą. „Mes 
užmirštam, rašo jisai, kad Vo
kietija tikrai atgis kaip didžioji 
Europos galybė, ir jeigu prieš 
tai aplink Vokietiją nebus sukur
ta europinė sistema, mūsų pri
mestos Vokietijai sąlygos nebus 
vertos to popierio, kuriame jos 
surašytos.“

Tokią europinę sistemą vienoje 
iš paskutiniųjų savo kalbų pri
mygdamas piršo John Foster Dul
les, vienas iš JAV respublikonų 
užsienių politikos šulų. Bespren
džiant Vokietijos klausimą paaiš
kėsianti Europos ateities linkmė, 
kuri galinti būti dvejopa: arba 
bus pasukta „į Europos ūkinį su
sivienijimą, arba bus grįžtama į 
senąją atskirų, tarpusavio ryšio 
neturinčių suverenumų struktū
rą“-

„Reino baseinas, kalbėjo Dulles, 
su savo anglim ir darbo jėga yra 
natūrali Vakarų Europos ūkinė

roji 1946 m. buvo sulaikyta; „so
vietai, dabar nenorėdami karo, 
pąsitraukė“. Bet antrojoj, „ideo
loginės revoliucijos fazėj sovietų 
iššūkis ir veržimasis pasidarė ne
palyginti galingesnis“. Jam už
tvenkti Dulles ir siūlo JAV už
sienių politikai paremti minėtąjį 
ūkinio Europos suvienijimo planą.

Vargiai ar toks užsimojimas at
rodys priimtinas Sov. S-gai. So
vietai, kad ir urgzdami, gali su
tikti, kad būtų sudaryta britų — 
prancūzų sąjunga: D. Britanija 
yra, šiaip ar taip, europinė vals
tybė, svarbiausia — menkesnio 
pajėgumo veiksnys kaip JAV. 
„Daily Mail“ iš Maskvos prane
ša ,kad sovietų viršūnės susirūpi
nusios „militarizmo įsigalėjimu“ 
JAV; paskutinysis „Pravdos“ 
straipsnis atvirai pareiškia Krem
liaus baimę, kad tarp D. Brita
nijos ir JAV štabų esama slapto 
susitarimo. Atviras JAV užsimo
jimas vadovauti kad ir tik ūki
niam Vakarų Europos suvieniji
mui lengvai gali būti Maskvos iš
siaiškintas kaip JAV imperializ
mo žingsnis, kaip antisovietinio 
Vakarų bloko organizavimas. Wal
ter Lippmannas, tatai numatyda
mas, sako, jog ana siūlomoji 
„europinė sistema“ „tepavirstų 
Vakarų bloku tada, jeigu ją tokia 
paverstų patys sovietai. Ji tepa
virstų Vakhrų bloku tada, jeigu 
jie neleistų vokiškųjų šalių (Lan
der) įsijungti į tą (Europos) kon
federaciją, jeigu jie priverstų 
Lenkiją ir Čekoslovakiją toje 
Europos sistemoje nedalyvauti.“ 
Bet Lippmannas tiki, kad iš da
lies galį pasisekti Maskvos įtari
nėjimus išsklaidyti diplomatiniu 
keliu, iš dalies pats gyvenimas, 
patys Vakarų sukurtieji faktai 
parodysiu sovietams, kokie nepa
grįsti jų blūkštavimai, ir priver
siu juos pačius į tą sistemą įsi
jungti ar bent lojaliai su ja 
bendradarbiauti...

Savotišką gaidą šiuose moty
vuose sudaro „Jungtinių Europos 
Valstybės“ jau kvalifikavo kaip 
privati antpartinė Churchillio va
dovaujama britų iniciatyva, 
„praktiškas žingsnis Į galutini

tikslą — pasaulinės valdymo sis
temos sukūrimą“. Jungt. Europos 
Valstybių koncepcijoje sovietai 
paliekami kaip išoris veiksnys, 
kuris toje sistemoje nedalyvauja, 
su kuriuo betgi bendradarbiau
jama. Kremliaus organas „Novoe 
vremia“ I. 24 „Jungt. Europos 
Valstybes“ jau kvalifikavo kaip 
antisovietinį bloką. „Daily Tele
graph“ tokią reakciją jau buvo 
numatęs ir iš anksto guodė, jog 
jeigu būtų buvę atsisakyta daryti, 
kam sovietai yra pasipriešinę, tai 
iš viso nebūtų buvę nieko pada
ryta. Jungt. Europos Valstybių 
skeptikams netiesiogiai atsako

Admirolas Byrd, vadovaująs ame
rikiečių ekspedicijai Antarktikoje

m. rugpiūčio mėnesį 10 vyrų ma
žu laiveliu nusiyrė į Suomiją, 
kur, pasirašius Suomijos — Ru
sijos taikos sutarti, gyvenimas 
pasidarė taip pat nesaugus. Iš 
Suomijos, gelbėdami savo laisvę 
ir gyvybę, pasiekė Švediją. Ru
sai pareikalavo iš švedų išduoti 
visus baltus, tariamus sovietų pi
liečius. Švedų vyriausybė bal
tams patarė grįžti sovietų oku- 
puoton tėvynėn. Tada estai žve
jų laiveliais pradėjo kelionę Ame
rikon. Dabar jie visi, dideliu 
vargu atvykę Amerikon, laukia, 
kur juos nukreips likimo ranka. 
Visi jie turi profesijas ir galė
tų tuojau pradėti dirbti, jei leistų 
jiems išsikelti i žemę. Kai kurie 
jų nusiminimo slegiami galvoja 
apie grįžimą Svedijon, tačiau 
Švedijos vyriausybės išduotų ru
sams 167 estų likimas (rusai juos 
pakorė) sulaiko juos nuo tokio 
desperatiško žygio.

Si estų tremtinių, norinčių pa
tekti r laisvą šalį, epopėja yra 
aprašyta „C. Daily Mail“ 1947. I. 
8 d. korespondencijoje ąntrašte 
„Jie bėgo nuo Stalino per 6000 
mylių“.

Si istorija, kaip ir tūkstančiai 
į ją panašiu, akivaizdžiai parodo 
tremtinių troškimą gyventi laisvą 
gyvenimą ir jam pasiekti nesi
bijo ilgos kelionės per Atlan
tą. audrų, minų, nesibaido sun
kaus vargo, didelių nepri teklių. 
Visas kenčiamas vargas atrodo 
menkas prieš tą baimę, kuri 
tremtinius išvijo iš gimtinės na
mų ir neduoda ramybės ištrem
ty, dargi tokioj šaly, kaip Šve
dija. ma.

pats Churchillis: „Vieni man sa
ko, kad reikią pasitikėti JTO; ki
ti sako, kad reikią pasitikėti savo 
apsiginklavimu. Aš sakau: pasiti- 
kėkim ir vienu, ir antru“.

Sis dualistinis motyvas vyrauja 
Maskvos konferencijos uvertiūroj. 
Pačioje konferencijoje jis žada 
būti išplėtotas ligi dramatiško 
įtempimo. O kokia ir kada bus 
dramos atomazga?

ODISEJINE

Amerikos lietuviai padeda besi- 
mokianūiam Lietuvos jaunimui 

Vokietijoje.
Iš Stuttgarto pranešama, kad 

Cleveland© lietuviai atsiuntė 
Stuttgarto-Bad Canstatto lietu
viams studentams 19 ir Mem- 
mingeno lietuvių gimnazijos ir 
pradžios mokyklos mokiniams 18 
CARE maisto siuntinių. Kiekvie
nas siuntinys sveria po 22,5 kg. ir 
kaštuoja po 10 dolerių. Šiuos si
untinius suorganizavo inžinierius 
M. Laurinavičius, neseniai atvy
kęs Amerikon iš Vokietijos.

Saaro

išeina

KELIONE LAISVES SALIN
Tiktai du pajūrio sargybiniai 

ir neturėjimas lyno laiveliui pri
tvirtinti prie krantinės sudarė 
regimas kliūtis 48 estu tremti
niams išsikelti i laisvės kraštą — 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Tie estai nesenai perplaukė At
lantą trimis nedideliais žvejų 
laiveliais ir pasiekė savo kelio
nės, tikslą, tačiau tvirtos žemės 
po savo kojomis dar nejaučia: 
tą teise jiems paneigia JAV imi
graciniai įstatymai. Nieko trem
tiniams negali padėti ir palankiai 
jų atžvilgiu nusiteike valdinin
kai ir visuomenė, atjaučianti jų 
padėtį. Mat. estai neturi vizų įva
žiuoti į JAValstybes, o jų tautie
čiams skiriama imigracinė kvota 
— viso 116 asmenų — jau senai 
išsemta ir net užpildyta kele- 
riems ateinantiems metams iš 
kalno. Atvykėliai estai, negavę 
galimybės išlipti į krantą, galvo
ja apie vykimą kur kitur.

Kiti jų tautiečiai, tokiomis pat 
priemonėmis pirmiau atvykę j 
Dėdės Šamo valstybe, buvo kiek 
laimingesni: bent susidomėjimas 
jų dalia buvo nuoširdesnis. 1946 
m. rugpiūčio mėn. pirmieji lai
veliu atplaukę 18 estų buvo sen
sacija: jie buvo karališkai su
tikti, apdovanoti, globoti. Pasi
siūliusių advokatų paramos dė
ka buvo leista jiems apsigyven
ti tuščiame sandėly uosto rajo
ne. Tačiau tuomi nepasibaigė jų 

___  vargai. Vieną rudens dieną lai- 
ūkiniais sumetimais: į jį jis žiūri vininkystės, bendrovei prireikė 
kaip į realų ir konkretų punktą 
„pasaulinio JAV dvasinio ir in
telektualinio vadovavimo“ plane.
Jo žodžiais, dėl pasaulinio vado
vavimo rungtyniauja JAV ir Sov. 
S-gą, kuri į jį eina dviem keliais: 
per pasaulinę revoliuciją ir per 
nacionalistinę ekspansiją. Pasta-

Vincent Auriol, dabartinis Prancū
zijos valstybės prezidentas

širdis. Iš čią turėtų plaukti gy
vybė ne tik Vokietijai, bet ir jos 
vakariniams kaimynams... To 
nebus, jeigu Vokietija tebus at
statyta kaip izoliuotas ūkinis vie
netas, pajungtas vienų vokiečių 
politinei kontrolei, kuri, iš pra
džių decentralizuota, gali vėl pa
sidaryti stipriai centralizuota. 
Jeigu bus paimta ši kryptis, Vo
kietijos vakariniai kaimynai vengs 
organizuoti savo ūkį taip, kad jis 
pasidarytų priklausomas nuo to 
šaltinio, kontroliuojamo ambicin
gų ir revanšo trokštančių Vokie
tijos valdovų. Vietoj to Vakarų 
Europos kraštai veikiau stengsis 
prisijungti ko stambiausius Vo
kietijos gabalus, o kas iš jos liks, 
bus palikta ūkinėj izoliacijoj. Ta
tai gi stumtų Europą į nesveiką ir 
pavojingą ateitį.“

Antrą, pozityviąją alternatyvą 
— ūkinį Europos suvienijimą — 
Dulles perša kaip JAV užsienių 
politikos tikslą Europoje. Turint 
galvoje Dulles svorį, yra pagrindo 
tarti, kad jo žodžiai gali tapti JAV 
užs. politikos programos dalimi. 
Bet šį sprendimą jis rekomen
duoja vadovaudamasis nevien

tęs — kad jie neįgautų pagundos 
išlipti į krantą. Tiesa, moterims 
ir vaikams vėliau buvo leista 
apsigyventi sargybų būstinėje. 
Estų tremtiniai patyrė daug 
užuojautos, ir net pats preziden
tas Trumanas pažadėjo imtis žy
gių pakeisti imigracijos įstaty
mui, .numatant išimtis panašiais 
atsitikimais. Estai, savo globė
jų remiami, prašėsi leidžiami lik
tis, kol numatomasis įstatymo 
pakeitimas bus Kongreso priim
tas.

Jų likimas panašus kitų baltų 
likimui. Štai, anot „Daily Mail“, 
esanti tipiška istorija. Estas John 
Madison turėjo automobilių tai
symo dirbtuve Pamu mieste. 
Rusams okupavus Estiją, jį nuša
lino. Atėję vokiečiai gaudė žmo
nes ir siuntė kovoti prieš rusus. 
Dauguma slapstėsi miškuose. 1944

Sibire žuvę lietuviai
Sibiro pusnynuose yra žuvę 

tūkstančiai deportuotų lietuvių. 
Gauta tikrų žinių, kad vienoje 
priverčiamųjų darbų stovykloje 
žuvo ligi vieno lietuvio-viso 1500 
žmonių. Ten gyvybės neteko bu
vęs prezidentas Aleksandras Stul
ginskis, gen. Sprangauskas, Sta
sys Šilingas, Dr. J. Vileišis, kun. 
Mirono brolis. Vincas Karvelis iš 
Klaišių, pulk. Paziūnas, nuo Jur
barko Rauba ir kiti. Dauguma Į 
šią stovyklą deportuotų lietuviu 
išmirė iki' * ” ’
retas buvo 
vasari.

1941 m. 
sulaukės

lietuvių

Kalėdų. Tik
1942 m. pa-

iškeldinimasTiibingeno
Nemaža dalis lietuviu iki sau

sio mėn. pabaigos turi apleisti 
Tiibingeną. Nedidelė Tūbingeno 
lietuvių dalis perkeliama į Pful- 
lingena, kiti iškeliama į kitas ma
žesnes ir nuošalesnes vietoves. Į 
iškeltinųjų skaičių įeina ir Lietu
vos Raudonasis Kryžius.

tremtinių apgyvento sandėlio ir, 
jiems keliantis i savo laivelius 
gyventi, valdžios įstaigos įsakė 
apleisti JAV vandenis galimai 
greičiau. Be to, pastatė sargy
bą, kuri visą parą saugojo drą
siuosius įsiveržėlius — 13 mote
rį!, 33 vyrus' ir 2 mažas mergy-

Britų gamybos gyrodynas, geriaus ia helikopterio ir autogiro kom
binacija
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