
Demokratija 
XX amžiuje
Ilgus amžius atrodė, kad dau

gumos žmonių gyvenimas yra iš 
anksto nustatytas. Galimybės nu
statytus kelius pakeisti ar pakilti 
ant aukštesnės socialinės pakopos 
buvo taip pat ribotos. Technika, 
kaip ir socialinė santvarka, keitėsi 
pamažu, ypač jei mes stebėsime 
tempą, kokiu ji vystėsi per pasku
tinius 150 metų. Vaikai-sekė tėvų 
pėdomis. Ūkininkų kartos dirbo 
laukuose’ žemę tais pačiais įran
kiais ir tais pačiais metodais, kaip 
ir jų protėviai. Karų bei revoliu
cijų potvynis ir atoslūgis labai 
mažai padarė įtakos jų sustingu
sioms gyvenimo formoms. Net 
miestuose amatininkai laikė na
tūralu sekti savo pirmtakūnus ir 
tuos pačius daiktus gaminti tais 
pačiais įrankiais.

Mūsų amžiuje visų šių formų 
tęstinumo jau nebėra. Žmonės ne
betiki, kad jų likimas būtų nusta
tytas. Darbininkas veržiasi pakilti 
ir nebenori vegetuoti. Kasyklų 
darbininko sūnus nebelaiko pri
gimtu ir neišvengiamu dalyku, 
kad jis turi tik kasyklose dirbti.

Techninės ir socialinės darbo 
sąlygos keičiasi tokiu greitumu, 
kad viena generacija, tartum, per
gyvena keletą epochų. Milijoninių 
masių susitelkimas miestuose jau 
tuo pačiu laužo tradicijas.

Nebėra abejonės, kad tradicija, 
kaip tokia, yra atgyvenusi savo 
amžių. Paimkime monarchistinės 
ideologijos pavyzdį. Net žmonės, 
kurie stengiasi monarchija patei
sinti, daro tai tiktai tikslingumo 
sumetimais. Niekas nebetiki į sa
vo rūšies mistinį ryšį tarp tautos 
ir valdovo dinastijos.

Amžiuje, kuriame kiekviena 
valdžia tvirtina, kad ji atstovauja 
tautos valią, kuriame kiekvienas 
pilietis reiškia teisę valstybės va
dovybę kritikuoti ir aktyviai da
lyvauti savo krašto įvykiuose, 
aristokratinė-monarchinė tradici
ja, kuri yra susijusi su kita idėjų 
sistema, nebegalėtų būti efekty
viai atgaivinta.

Žinoma, dėl to .kiekvienas at
skiras asmuo dar nejaučia, kad 
visuomenė vykdytų jo arba jo 
bendraminčių norus. Todėl jis 
greičiau yra linkęs dėl savo be
jėgiškumo maištauti. Kai audra, 
kuri sukrečia ūkį bei sunaikina 
įmones, milijonus žmonių išjungia 
iš darbo ir atiduoda skurdui, tada 
aukos pajunta katastrofą, kurios 
nebuvo galima išvengti, bet kuri 
visai sąmoningai buvo iššaukta. 
Kiekvienas jaučiasi aukštesnės 
jėgos parblokštas, o tačiau ši ka
tastrofa, žiūrint jos kilmės bei es
mės, yra žmogaus padarinys. To
kiais laikais iškyla istoriniai bei 
politiniai mitai, kurie siekia įvy
kiams suteikti prasmę ir masių 
laimę bei nelaimę išaiškinti pu
siau gamtiniais principais.

Kajetonas Sklerius-Šklėris Amerikos karo laivai Klaipėdoje . (Akvarelė, 1924)

Žmonių padėtis mūsų modernio
je visuomenėje atitinka šį dvilypį 
dvasios stovį: viskam pasiduoti 
(pastarųjų metų bėgy tautos pa
rodė veik neribotą sugebėjimą 
kentėti) ir iš antros pusės — maiš
tauti. Kadangi modernioji visuo
menė susideda iš daugelio dalių, 
tęi atskiras asmuo jaučiasi kaip 
okeane varoma banga. Nuolat ju
dėdamas susidaro įspūdį, kad jam 
nieko negalimo nėra, kai tik jis su 
tokiais pat asmenimis susijungia į 
organizaciją.

1945 m. miręs prancūzų rašyto
jas ir filosofas Paul Valėry kartą 
maždaug taip pasakė: — Nuo to 
laiko, kai žmonėms buvo leista 
rūpintis dalykais, kurie juos lie
čia, prieita prie to, jog klausiama 
jų patarimo apie tokius dalykus, 
apie kuriuos jie nieko nesupranta. 
— Tačiau čia svarbiausia yra, kad 
jie dabar rūpinasi dalykais, kurie 
juos liečia: politika, su kuria jie 
gyvena ir miršta. Net jei jie neno
ri apie politiką nieko žinoti, tai 
tas sudaro savo rūšies nusistaty
mo pareiškimą jos atžvilgiu. Mū
sų amžiuje kiekviena valdžios sis
tema turi atsižvelgti į valdomųjų 
pageidavimus. Jokia iš jų nebus 
patvari ir gyvybinga, jei masėms 
ji nebus priimtina.

Masės dalyvauja valstybės val
dyme per partijas. Demokratija 

mūsų epochoj principe apibrėžia
ma kaip daugelio partijų sistema.

Vienos partijos sistema faktiš
kai reiškia valstybės identifikavi
mą su oficialia doktrina. Autori
tetiniu keliu valstybė virsta par
tijos šalininku, valstybe (Partei- 
gangerstaat) su tęstinumo pobū
džiu. Kad socialinės grupės, ypač 
profesinės grupės, nesuorganizuo
tų pasipriešinimo jėgos, valstybė 
jas visas pajungia savo valiai. To
kiu būdu susikuria totalitarinė 
valstybė. Partija tampa vieninte
liu keliu į viešąsias tarnybas. Vi
siems kandidatams yra privalo
mas partijos dogmatikos išpažini
mas, o politinė policija įsikiša ta
tai užtikrinti. Kitais žodžiais ta
riant, toks ležimas normaliai pra
žudo asmeninę bei dvasinę laisvę, 
o valdantiesiems suteikia neribotą 
ir nekontroliuojamą valdžią.

Daugelio partijų sistema tačiau 
užtikrina laisvę, mažiausiai ligi 
tol, kol ji protingai funkcijonuoja. 
Įvairios partijos keičiasi valstybės 
aparato vadovybėje taip, kad jo
kia iš jų neturi intereso valdžią 
išnaudoti piktam. Tokiu būdu ta
me fakte, kad tarp vadovaujančio 
elito yra daug susigrupavimų dėl 
valdžios, glūdi laisvės garantija. 
Valstybė nesiidentifikuoja nė jo
kia viena doktrina. Atskiras as

muo nėra priverstas pasirašyti sa
vo tikėjimo išpažinimą aukštesnei 
vietai gauti. Politinė karjera pri
klauso nuo painių konkurencijos 
bei viešojo populiarumo taisyklių.

Iš esmės yra tik du partijų ti
pai — konservatyvinis ir revoliu
cinis. Revoliucinės partijos duoda 
masėms viltį. Jos žada pasauliui 
geresnę ateitį. Kraštutiniu atveju 
tai, ką jos duoda, yra panašu į ti
kėjimą arba jo pakaitalą. Teore
tiškai, revoliucinė partija kaltina 
esamą visuomenės santvarką.

Konservatyvinė arba reformų 
partija (juk nėra jokios tikros 
konservatyvinės partijos, kuri ne
siektų reformų) remia esamą vi
suomenės santvarką. Ji siūlo pi
liečiams tą ar kitą reformą. Ji no
ri pagal tą ar kitą idėją valdyti.

Skirtumas tarp konservatyvinės 
ir revoliucinės partijos teorijoj 
yra žymiai ryškesnis negu prak
tikoj.

Demokratai tvirtina, kad laisvi 
rinkimai yra galimai geriausia 
tautos atstovavimo forma. Tai 
teisinga turint galvoj ir kai ku
riuos neigiamus rinkimų veiks
nius. Modemiška teorija turėtų 
įrodyti, kad šis atpalaiduotų ais
trų kovos sąmyšis vis dėlto yra 
geresnis už dirbtiną totalitarinių 
partijų vienybę.

Kad demokratija yra ne vienos, 
bet daugelio partijų sistema, už 
tai kalba negatyvūs ir pozityvūs 
argumentai. Negatyviu atžvilgiu 
daugelio partijų sistema ginama 
pirmiausia todėl, kadangi atmeta
ma vienos partijos sistema, kuri 
norima primesti, ir nurodoma dau
gybė pavyzdžių bei proto argu
mentų, kad laisvė tuojau dingsta, 
kai nebėra daugelio partijų, ku
rios reikštų teisę į valstybės vai
ravimą. Nėra abejonės, kad įsiga
lėjus vienai partijai, tuojau nebė
ra asmeninio saugumo ir kalbos 
bei minties laisvės.

Pozityvui- atžvilgiu daugelio 
partijų sistema pateisinama kaip 
išmintinga ir taikinga. Ji yra iš
mintinga, kadangi remiasi grupių 
ir interesų įvairumo faktu ir ne
siekia šio įvairumo jėga sulygin
ti. Ji yra taikinga, kadangi valdo
moms masėms neuždeda tokios 
sunkios naštos, kurią turėtų ap
mokėti didžiulės avantiūros for
ma. Ji yra teisinga, kadangi plačių 
masių prįimtą teisės principą įgy
vendina, pagal kurį valdantieji 
turi būti valdomųjų renkami.

Demokratija šiandien tėra vie
nintelė psichologiniu ir socialiniu 
atžvilgiu natūrali valdymo forma 
ir teisės bei laisvės laidas ir iš
raiška (Intern. Umschau, J. 1, H. 1>.
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Kajetonas Sklerius-Šklėris Trobelė Lietuvoje (Akvarelė, 1919)

Po stovyklas
J

Tur būt nesuklysime pasakę, 
kad visuotiniausias mūsų sto
vyklų gyvenimo faktas yra žino
moji „kova dėl valdžios“. Tokį 
reiškinį turi beveik kiekviena 
stovykla. Ne viskas juk yra blo
ga toj vadinamoj kovoj. Visa bė
da, kad neišlaikomas saikas. Sa
vame krašte nebuvome spėję rei
kiamai išsiugdyti demokratinio 
gyvenimo ir tol, kol tvarkėmės 
demokratiškai, panašūs reiški
niai dėjosi visu valstybiniu ma
stu. Ne veltui sakoma, kad de
mokratija yra geriausia, bet ir 
sunkiausia valdymosi forma. Vie
nas žymus vokietis nesenai turė
jo galimumo lankytis Londone, 
ir ten jis tuoj pastebėjo, kad ang
lai ne tik parlamentą rinkdami, 
bet ir kasdieniškam gyvenime 
elgiasi demokratiškai ir tas de
mokratiškumas krenta tuoj nau
jam žmogui į akis. Anglui de
mokratiškas elgesys tapo beveik 
prigimties dalyku. Jam savaime 
aišku, kad reikia respektuoti ir 
kitą asmenį, ir to asmens nuo
monę. Mes, deja, permažai prie 
to esame pripratę. Nebuvo palan
kios tam reikalui aplinkybės nei 
per eilę paskutinių nepriklauso
mo gyvenimo metų, nei per vie
ną po kitos sekusias okupacijas. 
Mes, tiesa, turime pakankamai 
tautinio susipratimo, įsigijome 
daugumas ir reikiama kiekį tau
tinės ambicijos, tačiau atskiro 

. individo reiškimosi visuomenėje 
būdas, lygiai kaip ir visuomenės 
traktavimas atskiro individo po
elgių, dažnai dar būna labai ne- 
kultyvuoti. Tokioje situacijoje 
dažnai labiau tinką vadovauti — 
asmenys vengia vadovavimo, o į 
priekį prasimuša abejotino tin
kamumo žmonės. Be abejo, kas 
nors turi vadovauti, ir demokra
tišku būdu vadovus parenkant 
tenka kiekvienam bendruomenės 
nariui įprasti į savo rinkiminę 
pareigą labai rimtai žiūrėti, ten
ka kiekvienam išmokti labai są
žiningai atlikti vadovaujančių 
parinkimą. Tada ir renkamuo
sius bus lengviau prisitelkti tokius, 
kokių, visi norime. Pas mus tuo 
tarpu esama perdaug šmeižtų, ku
rių kliūva kiekvienam bandančiam 
kam nors vadovauti. Vieni tų 
šmeižtų yra sąmoningi ir turi 
aiškų diskreditavimo tikslą ne 
tik atskirų tremtinių, bet ir vi
sos bendruomenės. Tai piktos 
valios reiškiniai, ir su jais dau
gumas tremtinių lengvai susido
roja. Kiti šmeižtai kyla dažniau
siai ne iš blogos valios, bet, kaip 
sakoma, „iš įprątimo“. Juk, girdi, 

vyklą, visą savo tautą, tada ir 
tvarkytis bus lengviau. Negalime 
skųstis tautinio solidarumo sto
ka, tik turime konstatuoti trūku
mą išugdytų formų tam solidaru
mui reikštis. Taip pat venkime 
pergrėitų apibendrinimų, ypač 
kalbėdami apie savo ydas.

Jau ilgus metus gyvename ne
normaliose aplinkybėse, ir ap
linka j mus daro daug neigiamos 
įtakos. Jeigu vis dėlto daugumas 
mūsų išsilaiko, reikiamoj aukštu
moj, tai reiškia, kad desperacijai 
jokio pagrindo nėra. Iš kitos pu
sės tai taip pat nereiškia, kad 
su besireiškiančiomis ydomis ne
reikia kovoti.

Toliau svarstydami šiandieni
nes mūsų stovyklų problemas, 
susiduriame su šeimos klausimu. 
Turime daug nesuardytų ir gra
žiai gyvenančių šeimų. Esama ir 
likimo išardytų, bet be priekaiš
tų besilaikančiu šeimų. Esama 
puikaus priaugančio jaunimo. Ta
čiau yra ir suardytų ar irstančių 
šeimų, taip pat yra netinkamai 
besikuriančiaų. Tai rimta žaizda 
mūsų bendruomenės organizme. 
Nemaža moterų buvo priverstos 
atsiskirti su savo vyrais pakeliui 
ir jų nesurado ligi šiol. Ne viena 
ir šiandien pati vaikučius augina 
ir kantriai rūpinasi savo šeima, 
tikėdamasi geresnių laikų ir 
laukdama savo tikrojo vyro. Vis 
dėlto, nors dr ne perdaug, turime 
faktų, kad viena kita tokių mo
terų ne tik ima vaikytis svetimus 
vyrus, bet ir savo vaikučius ap
leidžia, permažai jais rūpinasi. 
.Turime ir vyru, palikusių šeimas 
namie, o dabar besivaikančių 
svetimas moteris, dažnai net sve
timtautes. Iš viso darosi aktua
lus mišrių vedybų klausimas. 
Reikėtų savo bendruomenėje šį 
klausimą statyti drąsiai ir taip 
drąsiai duoti atsakymą, kad ve
dybos mūsų jaunų vyrų su sve
timtautėmis. nėra pageidaujamos. 
Jeigu tokios vedybos vyksta tarp 
tremtinių, kad ir ne tos pačios 
tautybės, reikalas yra papraste- 
nis. Jeigu gi tuokiamasi su to 
krašto gyventojais, kuriame mes 
dabar esame, tos sutuoktuvės ga
li labai neigiamai atsiliepti tiem 
jauniem žmonėm, kurie tai daro. 
Užtat vadovaujantieji asmenys 
turėtų atvirai stengtis nuo pana
šių vedybų mūsų vyrus prilai
kyti.

Vaikučių sveikatos ir moralės 
priežiūra taip pat įeina į pirma
eilius mūsų uždavinius, ir nega
lime nei valandėlės to užmiršti.

K. Mockus 

pasižvalgius 
apie ką nors reikia kalbėti. Prieš 
renkant vadovaujančius asmenis, 
paprastai vyksta tai, kas norma
liam demokratiniam gyvenime 
vadinama rinkimine kova. Vyk
sta viesas ir ne viešas kandida
tų aptarimas. Per tuos aptarimus 
jau greitai gali pasireikšti as
meniškumai ir karjeristų užma
čios. Rinkiko pareiga sugebėti 
blaiviai orientuotis padėty. Po 
rinkimų, atrodo, turėtų viskas 
aprimti. Tačiau dažnai taip ne
būna. Nepatenkintieji paprastai 
tuoj pradeda ką tik išrinktųjų 
juodinimą ir siekia juos nušalin
ti. Kadangi neturime aiškiai nu
sistatę, kokiam laikui vadovybės 
renkamos, todėl nuolat vyksta 
daugely stovyklų nepageidauja
mi dalykai, ir .nukenčia ne tik 
atskiri asmenys, bet ir visa ben
druomenė. Būtinas reikalas ieš
koti pažangos, naikinti šią ne
gerovę.

Gyvename ypatingose aplinky
bėse, gana arti vienas kito sug
lausti stovyklų rėmuose. Labai 
gerai jau vienas kitą pažįstame 
ir kiekviename žingsnyje / vienas 
kitą stebime. O kaip sakoma, 
„savo krašte pranašu nebūsi“. 
Taip ir stovyklų gyventojai, la
bai arti vienas kito būdami, pui
kiai mato ne tik vienas kito do1- 
rybes, bet ypač mėgstama paste
bėti vienas kito ydas. Ydų juk 
turi kiekvienas žmogus. Taip ir 
sukasi apkalbu malūnas, daug 
dūmų įnešąs i bendruomenės gy
venimą. Iš esmės konkurencija 
dėl vadovavimo yra sveikas, ir 
čia mes atliekame demokratinio 
tvarkymosi pratybas miniatiūroj. 
Pabrėžiame — miniatiūroj. Imk 
kokio nori dydžio stovyklą — tai 
nedidelis visuomeninis junginys, 
ir jo vadovų pareigos nėra jau 
ten kaž-kokios, kad jų negalėtų 
atlikti daug kam atrodą paprasti 
žmonės. Svarbu, kad tik jie butų 
sąžiningi. O tokių atrinkimas ir 
yra visų rimtas uždavinys. Be 
pagrindo gandus skleidžiantiems 
ir amžinai ramybę drumsčian- 
tiems patys turime rasti bausmes 
ir nutildyti. Iš daugiau išsilavi
nimo turinčių žmonių turime tei
sės reikalauti, kad nesusmulkė- 
tu ir sugebėtu savo pavyzdžiu 
įgyvendinti mūsų bendruomenėj 
tikro demokratiškumo dvasią.

Visoms mūsų institucijoms rei
kia rasti būdu iškelti individua
lios atsakomybės svarbą. Kai 
kiekvienas bendruomenės narys 
jaus atsakomybe ne tik už save, 
bet ir už savo šeima, savo sto Kajetonas Sklerius-Sklėris Capri (Akvarelė, 1929)

A. Gražiomis

Kai savo būti apmastau
Kai savo būtį apmąstau, pačiam net darosi koktu.
Nors jau apdiržęs, sielą drumzlini jausmai užlieja — 
Nuo Alpių keterų lig jūros smėliu apneštų krantų 
Bastaus, lyg siela pakaruoklio, su benamiais vėjais.

Dažnai varžaus, iš viešumos vis susigūžęs traukiuos 
Taip nejauku, kai žmonės į mane keistai vis žiūri, 
Lyg būčiau gyvulys kokio dar nematyti plauko 
Ar vabalas egzotiškas, sugautas prie Missuri.

Kai gatvėm goglinu, keliais minu ar kvempsau kur stoty , 
Su veidu rūškanu ir vargana manta ant strėnų, 
Vaikigaliai apsmurgę, kvaišos mergšės ir veidai rimti 
Suraukę nosis traukias, plojasi prie sienų.

Žinau — man apdaras kiek per platus ir kiek trumpokas, 
Į baidares panašų dar mūviu kažką ant kojų.
Net patį smaugia ašaros ir pjauna kvailas juokas,
Kai su našta, lyg dryžas voras, gatvėmis ropoju.

Žinau — pasaulis visas verčias darbo padoraus menu.
Rašte juk stovi — duoną prakaitu pelnysi veido.
O aš lyg Dievo varna svetimuos arimuos gyvenu, 
Dėl to tiek nosių susuktų ir tokios rūsčios gaidos.

Dar daugelį vis piktina ir mano būdas keistas — 
Suvokt negali, ko bastaus ir ieškau aš pasauly, 
Ko vaidinuokliu tūnau kartais griuvėsiuos apleistuos, 
Tiesa manieji žodžiai ar — melai suktai apgaulūs.

Žinau tai visa, ir kasdien didžiau man daros nejauku.
Deja, likimą suvaldyt nepajėgiau įžūlų:
Veltui išvaikščiojau daug vieškelių, kelelių ir takų — 
Keliai iš mano pragaro kaip suraizgyti siūlai.

Dievaž, įkirt nenoriu niekam, bet, namų netekęs, 
Tapau, staiga lyg užpūstas kokio nesveiko vėjo. 
Ar marma purvas, kaitros svilina, ar lietūs plaka, 
Vis tarsi nakvišas aš po pasaulį gožinėju.

Likimas mano — tarsi medžio, potvynio išrauto.
Plaukiu nūn pasroviui su drumzlina banga į tolį.
Aklos jėgos mane atplovė čia pašėlęs sriautas, 
Jame esu mažesnis aš už vabalą ir žolę.

Maloniai klausome ir skaitome 
vakarų santarvininkų atstovų 
puikius atsiliepimus apie mus. 
Tokie atsiliepimai turi savo pa
grindą. Daugumas mūsų tikrai to

verti ir pateisina lietuvių vardą 
bet kokiose aplinkybėse. Tačiau 
iškrypimų esama, ir nėra ko jų 
slėpti. Gyvename nenormaliose 
aplinkybėse jau eilė metų, ir dėl 
niekas nesistebės. Tačiau mūsų
pačių didelis interesas yra tų iš
krypimų skaičių mažinti. Salia 
pletkų-šmeižtų ir šeimos negero
vių labiau išryškėjusios yra šios 
ydos: suktybės, net vagystės, 
girtavimas ir kortavimas. Tos 
ydos turi viena su kita bendra, 
ir jos galioja vienodai visokių 
profesijų ir visokio išsilavinimo 
žmonėms. Vagysčių didesnio ma
sto mažiau būna, bet suktybių, 
girtavimo ir kortavimo kaikur 
tikrai perdaug. Žmonės niekams 
leidžia dienas ir naktis, užmiršta 
kultūrinį darbą, pasidaro abe
jingi bendriesiems reikalams. 
Ypač skaudu, kai gabūs, talen
tingi žmonės paskęsta kasdieny
bėje, praranda idealus ir tuščiai 
leidžia laiką.

Viena iš piktžolių mūsų šian
dieninėj buity yra stačiai dėl ne
suprantamų priežasčių išbujojusi 
ambicija, kuri sugniuždo daug 
puikių užsimojimu ir nuodiją ši
aip jau nelengvas tremtinių die
nas. Kartais ambicijos slogučiu 
užsikrečia net ištisos stovyklos ir 
ima nesveiku būdu niekinti kai
mynines stovyklas. Rungtynia
vimas sveikas dalykas, bet tik 
padorus. Ambicijos slopintinos 
visais įmanomais būdais. Juk 
taip likimo esame sulyginti, kad 
turime išmokti būti solidarūs ir 
neniekinti vienas kito. Kiekvie
nam norinčiam dirbti darbo ir 
vietos juk tikrai užtenka.

Iškeldami savo tarpe tą ar ki
tą negerovę griežtai venkime as
meniškumų, bet nebijokime pačių 
negerovių kėlimo. Esame žmonės, 
ir tobulybės nesukursime. Tačiau 
slėpti besiveisiančias ydas arba 
kartoti dar šiandienėj buity tė
vynėje darytas klaidas neturė
tume.
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Graikijos ir Turkijos
užsienio ir vidaus sunkumai

Turkija ir Graikija yra ekono
miniu ir strateginių atžvilgiu vie
nodai svarbūs kraštai JAV-bėms 
ir D. Britanijai. Būdami Vidurže
mio jūros rytiniam pakrašty ir 
gyvendami Vakarų įtakoje, jie 
yra lyg kokia tvirtovė prieš So
vietų Rusijos ambicijas Viduri
niuose Rytuose ir apsaugo priė
jimą prie turtingų naftos laukų 
link Persų įlankos. Jie dar nėra 
patekę už „geležinės sienos", bet 
negalima dar sakyti, kad tų kraštų 
tautos būtų demokratiškos ir nau
dotųsi tokia laisve, kaip ją su
pranta amerikiečiai ir britai.

Turkija yra šalis, kuri paleng
va iš diktatūros pereina į derpo- 
kratinį gyvenimą. Jos evoliuciją 
į pilnutinę laisvę trukdo milžiniš
kos armijos išlaikymas. Pradžioje 
ji buvo grasinama vokiečių agre
sijos ir, Vokietijai kritus, jos ka
ro nervus mėgina Sovietų Sąjun
ga. Nuo 50—60% viso jos biudžeto 
eina karo reikalams.

Pastovi padėtis Turkijoje
Kaip ten bebūtų, Turkija turi 

bent pastovią valdžią, remiamą 
milžiniškos tautos didžiumos. Šiuo 
atžvilgiu ji yra daug geresnėje 
padėtyje negu Graikija, kuri su 
ateinančiu pavasariu laukia atsi
naujinant pilnu tempu pilietinio 
karo su jos šiaurės kaimynais Ju
goslavija, Bulgarija ir Albanija, 
kurie laukia tik progos, kad stai
giu puolimu galėtų išplėšti iš jos 
teritorijos. Užsienio kurstymas ir 
nedraugiškai nusitačiusių kaimy
nų rėmimas Graikijos sukilėlių, 
greičiausiai su Maskvos pritarimu, 
šiuo metu yra Jungtinių Tautų 
komisijos tyrinėjimo objektai.

Komunistai sudaro visų nesu
tikimų pagrindą. Jie yra remiami 
įvairaus pobūdžio, bet didelio 
skaičiaus keliauninkų ir kairiojo 
elemento, kuris yra dabartinės 
vyriausybės opozicijoje. Dabarti
nę vyriausybę sudaro beveik vie
na populistų monarchistų partija. 
Skaičiuojama, kad Makedonijos ir 
Thessalijos kalnuose yra ne dau
giau kaip 7.000 partizanų, bet 
graikų kariuomenė ir policija,

Kajetonas Sklerius-Šklėris Venecija, Santa Maria della Salute 
(Akvarelė, 1929)

kurios abi kartu turi apie 130.000 
vyrų, nepajėgia išsklaidyti šios 
gaujos ar sustabdyti jų plėšika
vimų.

Dažnos kabineto krizės
Nuo to laiko, kai prasidėjo pi

lietinis karas, (o jis įsiliepsnojo 
tuoj pp Graikijos išlaisvinimo), ir 
kąi komunistai mėgina paimti 
valdžią į savo rankas, Graikija iš
gyvena vieną kabineto krizę po 
kitos. Dar taip nesenai Demetrios 
Maximos pakeitė Constantinę 
Tsaldarį. Maximos taip pat popu
listų partijos žmogus. Tsaldaris 
kabinete taip pat pasiliko. Nau- 
jajan kabinetan įeina ir keli libe
ralai, kaip Sophocleš Venicelos ir 
George Papandreou; įeina ir so
cialdemokratai, bet pirmaujanti 
kontrolė išlieka populistų ran
kose.

Visuotiniai rinkimai buvo pra
vesti prieš metus. Jie buvo pir
mieji per dešimt metų. Populistai 
išėjo visiškai laimėtojais. Plebis- 
ci^, kuris turėjo nustatyti, ar 
Graikija pasiliks monarchija, ar 
pasirinks respublikonišką valdžios 
formą, 1.166.512 balsavo už kara
lių ir 521.246 už respubliką. Apie 
20%, daugiausia kairieji, nuo bal
savimo susilaikė. Net dabartinio 
rėžimo kritikai sutinka, kad turi 
būti susilaikyta nuo neapykantos 
ir pateisinamos kai kurios repre- 
syvinės priemonės vyriausybės, 
puri palaikė Helleneso George 
grįžimą į sostą. Tikima, kad ple
biscitas parodė graikų tautos di
džiumos norą.

Už platesnio pagrindo vyriausybę
Nuolatinės britų pastangos su

daryti platesnio masto vyriausybe, 
kuri daugiau būtų atstovaujama 
tautos, nuėjo niekais. Tai įvyko 
iš dalies dėl vyriausybės nenuo- 
laidumo ir iš dalies dėl opozicijos 
užsispyrimo. Viso .šito išdavoje 
dabartinė vyriausybė yra labai 
toli ir nuo tos galimybės, kad ir 
nekomunistinė opozicija galėtų ją 
remti. Todėl dabartinės vyriau
sybės negalime skaityti pastovia

vyriausybe. Iš tikrųjų, čia vyravo 
visuotinis įsitikinimas: jei britai 

• būtų atitraukę savo paramą, ji 
būtų buvusi paremta kitos jėgos.

Padėtis Turkijoje atrodo visiš
kai skirtinga. Ten įtempimas yra 
visiškai ne vidinio pobūdžio. Dvi
dešimt penkerius metus Turkijoje 
buvo tik viena partija. Tai buvo 
Mustapho Kemal Ata-turko tau
tinė partija. Ataturkas buvo nuo
monės, kad tik laikinos diktatū
ros pagalba galima pravesti revo- 
liuciško pobūdžio reformas ir tik 
vėliau duoti laisvą kelią j demo
kratiją. Prezidentas Inonu 1946 
metais, laikydamasis šių principų, 
leido įsisteigti demokratinei parti
jai, kuri pereitos vasaros visuo
tiniuose rinnkimuose išėjo kaip 
opozicinė partija prieš Tautos 
partiją. Ji yra vadovaujama Dje- 
lal Bayar, buv. ministerio pirmi
ninko ir mažai kuo skiriasi nuo 
senosios, tik su kai kuriais ma
žais nukrypimais vidaus politi
koje. Užsienio politikoje nėra jo
kio skirtumo.

Jokio politinio pasikeitimo
Po rinkimų, Sukru Saracoglu, 

labiausiai po prezidento Inonu ži
nomas asmuo Turkijos politikoje, 
pasitraukė su dauguma savo mi- 
nisterių iš kabineto. Jo įpėdiniu 
tapo Rekep Peker, kuris, kaip ir 
Saracoglu, buvo Tautos partijos 
narys. Kabineto pasikeitimas vi
sai nepalietė užsienio politikos ir 
Hassan Saka pasiliko užsienio rei
kalų ministeriu. Opozicinė demo
kratų partija atrodė nesiprieši
nanti šiai politikai. Ji pasitenkino 
vyriausybės kritika vidaus reika
luose ir puolė kai kuriuos asme
nis ministeriu kabinete.

Nervų karo, kurį veda Sovietai 
prieš Turkiją, nuo pat karo pabai
gos akivaizdoje, vyriausybės pas
tovumas ir už jos stovįs krašto 
vieningumas yra svarbūs ir reikš
mingi veiksniai.

Nesigilinant į moderniosios 
Turkijos politinį ir etninį pasto
vumą, turkai turi prieš akis tris 
pirmojo svarbumo uždavinius. 
Jie yra: 1. Dardanelų ateities kon
trolės klausimas, 2. kurdų klausi- 
mis ir 3. šiaurės rytų sienos klau
simas.

Rusija yra aiškiai pareiškusi 
norą kartu su Turkija, nesikišant 
kitoms valstybėms, dalyvauti są
siaurio kontrolėje ir jo sustipri
nime, bet turkai teisingai nujau
čia, kad tai būtų jos suvereniteto 
pažeidimas. Neturi būti pamiršti 
šiuo atveju ir Sovietų žygiai Ira
ne, kurie Azerbaidžane baigėsi 
fiasco.

Žemėlapį studijuojant
Pastudijavę žemėlapį, pastebė

sime, kokios mažos reikšmės turi 
šis regionas su Sovietų istoriniu 
veržimusi į šį Viduržemio jūron 
praėjimą. Galima beveik prana
šauti, kad kartą sudarius jung
tinę sąsiaurio kontrolę, sovietams, 
kurie turi Ardahoną, ji taptų ma
žo atsakingumo reikalu. Ameri
kos interesas šiame regione, kaip 
ir Trumanas savo kalboje pa- 
prėžė, nėra nauji. Paskutiniųjų 
kelių savaičių laikotarpy Ameri
kos Arabų Naftos B-vė (Ameri
can Arabian Oil Company) ir 
Anglų-Irano Naftos B-vė (Anglo- 
Iranian Oil Company), kuri yra 
kontroliojama britų valdžios, pas
kelbė projektą, pagal kurį bus 
nutiesta 2.000 mylių naftai per
pumpuoti vamzdžiu iš Persijos 
įlankos į Viduržemio jūrą. Nuo to 
laiko, kai pereitą rudenį sunyko 
rusų įtaka Teherane, Amerikos 
karinė misija aktyviai veikia, per
organizuodama Irano kariuomenę 
ir policiją yra atvykę net Ame
rikos patarėjai viešosios sveika
tos ir finansų reikalams. Iranas 
numato greitu laiku prašyti iš 
Export banko didelės paskolos.

Šiame regione Britų — Savietų 
interesai ir ambicija pasiekė aš
triausio įtempimo. Negalima ne
prileisti minties, kad šioje srityje 
britų įtaka yra sumėžėjusi ir 
Amerikos įtaka auga. Ir prezi
dentas Trumanas nurodę, kad 
JAV politiku nenumato leisti Ru
sijai užpildyti tas tuščias vietas, 
kurios pasidarė britams pasitrau
kus. (The New York Times 
Overseas weekly, 47. 3. 16)

Kajetonas Sklerius-Šklėris

Ne visi isskryninguc
Latviai jau seniai rūpinosi 

išaiškinti per kariuomenės pra
vestą skryningą išmestų tautiečių 
likimą. Tam tikslui jie lankėsi 
atitinkamose amerikiečių kari
nėse įstaigose, ir pastaruoju metu 
Latvių Centrinės Tarybos pirmi
ninkas A. Valdmanis gavo iš Head
quarters US Forces European 
Theater G 5 Division DPB šiuo 
reikalu tokį atsakymą:

„1. Šiuo raštu patvirtinsiu jums 
mūsų šios dienos pasikalbėjimą 
dėl tų išvietintų asmenų statuso, 
kurie per kariuomenės pravestą 
skryningą, tebeinantį prie pabai
gos, buvo rasti neturinčiais teisės 
į tolimesnį aprūpinimą stovyklose. 
Reikia paaiškinti, kad skryningas 
buvo padarytas tikslu nustatyti, 
kurie iš asmenų, iki šiol gavusių 
iš Jungtinių Tautų aprūpinimą ir 
pagalbą, laikomi tokiais, kuriems 
šis ąprūpinimas bei pagalba teik
tina ir toliau. Pagal JAV politiką 
buvo būtina nustatyti žinomą kri
terijų skryningo pravedimui. To
dėl ir skryningas buvo pravestas 
atsižvelgiant į šį kriterijų kaip 
lemiamą faktorių.

2. Aplinkybė, kad kuris išvie- 
tintas asmuo buvo rastas neturin
čiu teisės j tolimesnį aprūpinimą, 
pagal anksčiau paminėtą kriteri
jų nebus išaiškinta ta prasme, kad 
šis asmuo turi netekti išvietinto 
asmens (displaced person) statuso. 
Taip pat šios akcijos rezultate 
tokie asmens nebus prievarta ver
čiami grįžti į tėvynę. Bet gi jei 
šis asmuo pats norės į tėvynę 
grįžti, jam bus sudaryti šiam rei
kalui visi palengvinimai. Toliau 
jums reikia žinoti, kad tas asmuo, 
kuris yra išskryninguotas, turi 
teisę atitinkamą sprendimą ap
skųsti įsteigtoms apeliacinėms in
stancijoms, ir jūs galit būt tikri, 
kad kiekviena apeliacija bus labai 
rūpestingai apsvarstyta.

3. Mūsų štabas apsvarstys klau
simą dėl įstaigos, kuri būtų rei
kalinga suregistruoti ir aprūpinti 
dokumentais taip pat tuos išvie- 
tintais asmenimis kvalifikuoja
mus žmones, kurie negyvena sto
vyklose. Kai šitokia įstaiga bus 
įkurta, tai ir tie išvietinti asmens, 
kurie buvo išskirti iš stovyklų 
pagal skryningo programą, turės 
teisę prašyti Išvietintų asmenų 
dokumentų. Šių numatytų doku
mentų tikslas bus, be to, užtikrinti 
bei apsaugoti žmonėms jų teises.

D. H. Frost, Col., GSO Chihef.“

Bažnyčioje (Akvarelė, 1930)

>ti netenka DP teisiu
Prie šio rašto Latvių Centrinės 

Tarybos pirmininkas A. Valdmanis 
iš savo pusės dar paaiškina:

„1. Išskryningavimas principe 
nereiškia DP statuso paradimo. 
Išskryninguotas asmuo gali kai 
kuriais atvejais šį statusą prarasti 
(pav., 1939 m. ar 1941 m. repatri
antai atitinkamais atvejais).

2. Negali būti kalbos apie iš- 
skryninguotų priverstinę repatri
aciją. To nebus jokiu atveju.

3. Skryningas neieško surasti 
kokių „nusikaltėlių“ (tai vykdo 
policija ir teismas). Skryningavi- 
mas buvo daromas pagal nustaty
tus formalius požymius. (Pav., 
išmetamas iš stovyklos asmuo, 
kuris zonoje apsigyveno tiktai po 
zonos sudarymo. Negali būti kal
bos, kad šitokiam asmeniui, kuris 
kitais atžvilgiais atitinka visus 
DP reikalavimus, būtų atimtas DP 
statusas. Tačiau aprūpinimas jam 
dabar atitinkamoj zonoj yra ati
mamas. Antras pavyzdys: prie
varta mobilizuotas buv. kareivis 
dabar laikomas tikru išvietintų 
asmeniu ir tokiu jis pasiliks, ta
čiau jam atimamas Jungtinių Tau
tų aprūpinimas stovykloje, jei jis 
panaudojo ginklą kovoje prieš 
bet kokią Jungtinę Tautą).

4. Išskryninguotų apeliacijos to
liau bus labai rūpestingai peržiū
rimos. Kad sprendimai apeliaci
jose būtų vienodi, visoj amerikie
čių zonoj paskirtas specialus val
dininkas: Itn. col. Dahmlow, Hei
delberg 6125, į kurį galima kreip
tis principiniais klausimais. Ypa
tingais atvejais išskryninguotie- 
ji, atmetus jų skundą apeliacinėj 
instancijoj, gali dar kreiptis į Vyr. 
Štabą.

5. Mūsų dabartinės DP index 
card nėra laikomos asmens ir 
statuso dokumentais, tačiau betgi 
dokumentu, kuris tuo tarpu duoda 
teisę gauti įš Jungtinių Tautų 
aprūpinimą (maistą ir pastogę). 
Išvietintų asmenų dokumentacija 
įvyks vėliau ir tokių dokumentų 
galės prašyti taip pat tie asmens, 
kurie ligi šiol nėra stovyklose 
gyvenę arba yra iš jų išmesti. 
Taip, pav., nėra mažiausios abejo
nės, kad DP dokumentų galės 
prašyti tie asmens, kurie dabar 
yra išskryninguoti todėl, kad zo
noje atsirado po jos sudarymo. 
Taip pat jų galės prašyti prie
varta mobilizuoti buv. kariai ir k.“

(Tevzeme, Nr. 21)
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A. Rakštelė

Akvarelistas 
Kajetonas Šklėrius - Škleris
Šiemet sausio mėn. 14 d. sukako 

15 metų nuo vieno geriausių Lie
tuvos akverelistų — dailininko 
Kajetono Sklėriaus-Sklėrio mir
ties. Ta proga pravartu mums 
peržvelgti jo gyvenimą ir darbus.

K. Šklėrius-Sklėris gimė 1876 m. 
liepos mėn. 27 d. Rokiškio apskr., 
ūkininko šeimoje. Pradžioje jis 
ketino būti skulptorium. 1903 m. 
baigęs Petrapilio kar. Stiglico 
techninio piešimo mokyklos skulp
tūros skyrių, Šklėrius kurį laiką 
dirbo Petrapilyje, dekoruodamas 
Troickio tiltą obeliskais ir kt. Ten 
būdamas, padirbdino kun. A. 
Strazdo bareljefinį atvaizdą, Vy
tauto Didžiojo paminklo projektą 
ir motinos portretą. 1904 m., bū
damas Vilniuje, su kitais skulp
toriais atliko dekoracinius darbus 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Nuo 1904 m. dėstydamas dailės 
dalykus komercinėje mokykloje, 
susidomėjo akvareline tapyba. 
Gerokai padirbėjęs, 1913 m. su
ruošė savo akvarelinių darbų 
parodą Liepojoje. Didįjį karą per
gyvenęs Petrapilyje ir Taline, at
vyko į Vilnių, o 1919 m. sausio 
mėn. persikėlė nuolat gyventi j 
Kauną.

Matydamas, kad Lietuvos ad
ministraciniam aparatui trūksta 
žmonių, palikęs dailę nuošaliau, 
ėmėsi visuomeninio ir administra
cinio darbo. Ėjo Kauno miesto ir 
apskrities viršininko pareigas ir 
dirbo Lietuvos Pasiuntinybėje 
Maskvoje. 1922 m. buvo pakvies
tas į Kauno Meno Mokyklą mo
kytojauti. Gi nuo 1925 m. iki sa
vo gyvenimo galo buvo tos mo
kyklos direktoriumi. Pats pasižy
mėdamas dideliu tvarkingumu, 
tikslumu ir drausme, Meno Mo
kyklą buvo pastatęs į stiprias vė
žes ir išugdęs jos žydėjimo laiko
tarpį.

Grįžimas prie profesinio daili
ninko darbo Sklėriui buvo ypa
tingai naudingas. Nuo dabar pra
sideda jo tikrojo tapytojo—akva- 
relisto pasireiškimai. Nuo dabar

Kajetonas Šklėrius-Sklėris Laivai Klaipėdos uoste (Akvarelė, 1924)

jis dirba jau ne tik intensyviai, 
bet ir sistemingai, siekdamas iš
gauti didžiausio spalvingumo, to
nų stiprumo bei jų skambumo ir 
spalvinio švarumo. Turėdamas 
didelę nuovokos ir pajautimo do
vaną, prigimtą tikslingumą ir gero 
piešėjo dovaną, Šklėrius akvareli- 
nėje tapyboje pasiekė to, ko ne 
kiekvienam tos rūšies dailininkui 
pasiseka pasiekti. Tuo laiku jis 
išsivaduoja iš pilkų tonų, kurie 
buvo priešingi Sklėriaus įgimtam 
gyvumui. Giedrumas jo pa
veiksluose atsirado ypatingai po 
važinėjimo į Palangą, Kretingą 
ir Birštoną (1924).

Maždaug apie tą patį. laiką 
Šklėrius padirbo didelę dekora
tyvinę figūrų kompoziciją Lietu
vos Bankui Kaune. Nors Šklėrius 
šiuo darbu grįžo lyg ir vėl prie 
skulptūros, bet jis jai neskyrė tiek 
reikšmės, kiek tapybai. Užtat dau
giau tos rūšies darbų, galima sa
kyti, ir nematom.

1929 m. Šklėrius aplankė Italiją. 
Pagyvenęs Venecijoje, Romoje, 
Neapolyje ir Capri, jis gavo dide
lių įspūdžių, atsispindinčių jo dar
buose. Italijoje būdamas, tapybai 
pašventė labai daug laiko. Užtat 
tie darbai pasižymi visišku iš
baigtumu, stipriu spalvingumu 
ir technišku meistriškumu. Šie ir 
sekantieji metai Sklėriaus kūry
boje yra kulminaciniai. Čia Šklė
rius pasiekė savo apogėjaus. Lyg 
nujausdamas besiartinančią ne
žinomybę, jis dirba dar intensy
viau, su didesniu įsitempimu, lyg 
rungtyniaudamas su jį besivejan
čia mirtimi. Jis dirba Kaune, Pa
langoje, Klaipėdoje, Nidoje. Pie
šia peizažus ir portretus. Piešia 
vasarą ir žiemą. To laįko žiemos 
peizažai „Vežikas“, „Bažnyčioje“, 
„Ponios S. T. portretas“ ir kiti vie
nalaikiai darbai yra išskirtini, 
kaip ypatingi kūriniai. Iš jų 
dvelkia aukštos kultūros siela, 
meninis išbaigtumas ir akvare- 
linei tapybai būtinas subtilumas.

Kajetonas Sklerius-Šklėris

VI. Krekenas

Po Lietuviu Tautinio
Ansamblio Gastrolių

Lietuvių Tautinis Ansamblis, 
pradėjęs savo pavasarinį sezoną 
ir aplankęs Dillingeną. Kempteną, 
Augsburgą, Miincheną, suteikė 
progą arčiau susipažinti su savuo
ju muzikiniu-draminiu kolektyvu.

Į ansamblį tenka žvelgti keiiais 
požiūriais: tautiniu, muzikiniu, 
vaidybiniu (draminiu). Paliestinas 
taip pat ir šokio menas, kuris šiam 
vienete vaidina didelį vaidmenį. 
Prie progos reikėtų nepamiršti 
kada nors plačiau išsiaiškinti ir 
dėl asmeninės įtakos, kuri šiam 
ansambliui juntamai persiduoda 
iš jo vadovų — Sodeikos, Veličkos 
ir Ličkūnaitės. Šiuo kartu, betgi 
apsiribojame pasisakyti aukščiau 
suminėtais keturiais skirsneliais.

Charakteringa, kad ansamblis 
pasivadino tautiniu, vengdamas 
ar dėl kurių kitų priežasčių nemi
nėdamas žodžio liaudįes. Lietuvių 
tautinis — nusako, kad nežadama 
apsiriboti vien tik liaudies kūryba, 
bet siekiama platesnių tautinių 
horizontų. Sis pavadinimas kelia 
asociacijas su Rusų kazokų choru, 
koncertavusiu po ano Didžiojo ka
ro, ir su šiandieną koncertuojan
čiu Ukrainiečių Bandura choru, 
kuris, žinoma, toli gražu nepri
lygsta anam Kazokų chorui. Betgi 
ir Bandura choras turi jau ryškų 
tautinį ukrainiečių veidą, kurio 
netemdo jokie šešėliai: jo progra
moje yra tik ukrainiečių liaudies 
dainos arba stambesni jų tautinių 
kompozitorių veikalai.

Lietuvių Tautinio Ansamblio 
charakterį, kaip ir kiekvieno me
ninio vieneto ar menininko žanrą, 
nusako programa. Atsižvelgiant į 
skambų pavadinimą, lauktina auk
štos kokybės tautinės programos. 
Deja! Salia lietuviškų liaudies dai
nų (harmonizuotų), lietuvių kom
pozitorių dainų (Gruodžio, Sas
nausko), nustebęs klausytojas iš
girsta šlagerinio pobūdžio, sveti
mais motyvais sukurtas dainas. 
Ar tai ir gi tautiška, jei lietuviška 
pavardė pasirašyta šalia svetimos 
dainos, kuri daugiau turi bendra 
su didmiesčio dvasia kaip su mū
sų liaudies daina?! Rodosi, tauti
nių kūrinių netrūksta: turime Sas

nausko, Šimkaus kantatas, kelias 
lietuviškas operas — „Tris talis
manus“ Račiūno, „Pagirėnus“ 
Šimkaus, „Gražiną“ Kamavičiaus, 
„Eglę“ Petrausko-Dambrausko ir 
aibę vykusiai harmonizuotų bei 
komponuotų dainų. Lietuviškas 
tautinis ansamblis privalėtų 
kruopščiai išrinkti tai, kas yra lie
tuviška ir tautiška, bet nebrukti 
visuomenei lietuvišku vardu sve
timos prekės.

Jei koncertinėje dalyje jau pa
čioje programoje ansamblis išėjo 
iš savo pasirinktojo kelio ribų 
(Mascagni, Puccini... įtraukimas), 
tai vaidybiniuose numeriuose 
stengtasi sustoti- ties tautiniu, la
biau liaudies turiniu. „Nemunas 
žydi“ — turinys grynai mūsų kai
mo; „Joninių vakaras“ — vaizduo
ja mūsų lietuviškąją jaunuomenę 
jau DP sąlygose. Tautinė, gal but, 
čia yra iškelta mūsų stiprios do
ros tradicija, kuri nepalūžta nei 
svetimiems vėjams pučiant. Ir tas 
momentas pabrėžtinas. Jis ne tiek 
meninis, estetinis, kiek tradicinis. 
Iškeltas gan ryškiai ir gražiai.

Koncertinėje dalyje pasirodo so
listė, vyrų choras, moterų okte
tas ir mišrusis choras. Medžiaga 
nėra rinktinė, bet dalyviai gan 
balsingi ir dainuoti gali. Tiek vy
rų, tiek mišriojo choro būdas dai
nuoti yra forte, labai retai tenu- 
sileidžiant prie tikrojo piano. To
dėl susidaro per daug aštrus bend
ras įspūdis, kampuotumas, ko ge
rieji chorai vengia. Silpniausioji 
mišraus choro vieta — altai. Iš- 
keltinas mišriojo choro švarus, 
ritmiškas sąskambis, kuris ypač 
gražiai skamba giedant chorui 
bažnytines giesmes. Bendras įspū
dis, kad choras labiau linkęs į 
bažnytinį giedojimą, kuris teikia 
klausytojui estetinio pasigėrėjimo.

Moterų oktetas, nežiūrint jo 
tikrojo dainininkių skaičiaus, nėra 
oktetas, bet dvibalsis ar tribalsis 
dainavimas. Eilinis klausytojas gal 
ir neskiria kamerinio vieneto nuo 
dvibalsio dainavimo, bet ne eili
nis ... Todėl, arba moterų okte
tą reikėtų pavadinti dvibalsių mo- 

nis ... Todėl, arba moterų okte
tui tinkamą kamerinę programą.

Ansamblio solistė St. Klimaitė 
— sopranas. Balsas vidutinio di
dumo, sodrus, jaunuoliškai skam
bąs, gyvas, malonaus tembro. Bet, 
nežiūrint savo dėkingos medžiagos 
.ir gan tikslios interpretacijos, so
listė dar turi daug dirbti. Atkreip
tinas dėmesys ir į kvėpavimą, ku
ris ne be tam tikrų sunkumų. 
Bendras įspūdis malonus. Solis
tei nestinga ir vaidybinių gabu
mų, kurie jai žada ateitį.

Kalbant apie ansamblio muzi
kinę pusę, tenka dar atskirti an
samblį kaip koncertuojantį ir kaip 
vaidinantį. Tai dvi ansamblio pu
ses. Muzikinė ansamblio pusė vai
dybiniuose veikaluose yra nepa
lyginamai aukštesnė kaip koncer
tinėje dalyje. Gal klausytojų dė
mesys nėra tiek sukauptas į mu
ziką, gal jį atitraukia vaidybiniai 
momentai. Bet čia chorai skamba 
ryškiau, labiau įtikininčiai: jų in
terpretacija gyvesnė ir tikslesnė.

Žvelgiant į ansamblį draminiu 
požiūriu, reikia skirti veikalų tu
rinį ir patį jų atlikimą bei reži
sūrą. Režisuojama prisilaikant 
mūsų liaudies papročių bei imi
tuojant jos judesius. Per daug 
greitai vyksta akcija, per daug 
triukšmo ir nerimo. Norėtųsi dau
giau ramybės, mažiau nervuotu- 
mo ir blaškymosi. Tas pasakytina 
ypač apie „Jonines“, kur visi tie
siog galvų netenka svečiui atvy
kus. Ir svečias per daug jau at
rodo „mylimas“. Jei mūsų'kaimo 
žmonės ir vaišingi, tai jau jie 
tikrai taip nebešokinėja ir nesi- 
blaško, net ir labai brangaus sve
čio sulaukę.

Bendras režisūros bruožas — gy
vai, linksmai, apgalvotai, sukom
ponuotas veiksmas ir ypač tikslus 
šokių ir chorų įstojimai, sudarą 
natūralumo įspūdį. Atskirų asme
nų vaidybai trūksta sudėtingesnių 
ir tikslesnių judesių, ypač kai jie 
kalba. Masinės scenos, kur dau
giau šokių ir dainavimo, daro ge
resnio įspūdžio.

Salia choro ir vaidybos, ansamb
lyje svarbų vaidmenį vaidina ir 
šokiai. Jie sudaro ansamblio pasi
didžiavimą. Šokiai pastatyti labai 
natūraliai, vengiant bet kurio 
plastinio elemento, kuriuo bando
ma kitur liaudies šokius „papuoš
ti“. Šokėjų judesiai natūralūs, ne
suvaržyti, vengiama netikslios ir 
neapgalvotos simetrijos, figūros 
išgaunamos lyg pripuolamai. Šo
kiuose daug gyvybės, jėgos, tem
peramento. Gyvumas išlaikytas 
tinkamoje riboje, nebandant jo 
įvilkti į azarto formą, kuris mūsų 
liaudžiai yra svetimas. Šokių įspū
dį padidina dar natūrali aplinka, 
kurioje jie vyksta, o tai prašalina 
scenos momentą. Kaimo muzikan
tai daug geresnį įspūdį padarytų, 
jei vietoj arkordeono, kurio mūsų 
kaimas ilgai nepažino, įsigytų 
kontrabasą ir armoniką. Tai daug 
labiau būtų įtikinama.

Bendros išvados: Lietuvių Tau
tinis Ansamblis, norėdamas ati
tikti savo pavadinimą, turi rimtai 
susirūpinti turima koncertine pro
grama ir ją tinkamai sutvarkyti; 
reiktų giliau remtis į tautinį ele
mentą, vengiant bet kurių pigių 
svetimybių; tiek chorai, tiek ka
meriniai vienetai turi būti kiek 
galint tobuliau ir tiksliau ruošia
mi, siekiant ne tik išpildymo efek
tų, bet ir rimtos meninės vertės; 
bet koks linkimas į vadinamąjį 
lengvąjį meną turi būti kuo grieš- 
čiausiai išvengtas, nes kitaip pro
fanuojamos mūsų liaudies dainos, 
jas įmaišant į šlagerinio pobūdžio 
dalykus; programos parinkimas 
turi atitikti pasirinktąjį vardą ir 
atitinkamą kelią.

L. T. Ansamblis įneša daug 
nauja, surišdamas dainas ir šo
kius tam tikru turiniu. Gal būt ši 
nauja mintis — pateikti žiūrovui 
liaudies dainą ir tautinius šokius 
jų gimtajam fone laikui bėgant 
išsivystys į tam tikrą pastovią mu
zikaliai — vaidybinę formą. Jau 
vienąkart spaudoje buvo iškelta 
mintis, kad L. T. Ansamblis galįs 
išsivystyti į tautinę operą.*Jam to 
siekti nuoširdžiai palinkėtina. Tik 
primintina, kad šis kelias yra ilgas 
ir tolimas, reikalaująs planingo ir 
nuoseklaus ilgų metų darbo.
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Augsburgo Profesinio Dramos
Teatro vargo keliai

Karas atbloškė į purviną Augs
burgo priemiestį Haunstetteną ke
lis aktorius. J. Palubinską, P. Sim- 
kų, K. Vasiliauską, A. Brinką, V. 
Žukauską. Sakoma: kur kelios mo
terys, ten jau turgus, kur keli ak
toriai, ten jau teatras.

Taigi šie atklydėliai susigalvoja 
suruošti spektaklį. Pasikviečia į 
talką R. Kauneckaitę, parsigabe
na A. Škėmą ir dairosi, nuo ko 
pradėti. Veikalų nėra/ medžiagų 
rūbams ir dekoracijoms nėra. 
Žmonių darbui taipogi maža. Bet 
darbas vistik pradedamas. J. Pa
lubinskas atkuria iš atminties V. 
Kudirkos prologą, prie to pridu
ria koncertinę dalį, ir spektaklis 
įvyksta 1946 m. gegužės mėn. 1 d. 
Haunstetteno salėje. Mažytis, aps
kuręs, su pačių artistų rankomis 
pastatyta scena pastatas tampa 
lietuviškojo Prof. Dramos Teatro 
gimimo vieta tremtyje. Hochfeldo, 
Mūncheno, Kempteno, Memmin- 
geno kolonijos susilaukia svečių. 
Apvažiavus vieną ratą su prologu 
ir koncertine dalimi, pasigendama 
didesnio darbo. Čia kaip tik at
vyksta į talką visas jaunų aktorių 
bukietas: Z. Ke Valaitytė ir As ė 
bei Nelė Dauguvietytės. Kudirkos 
prologas gauna naujas interpreta- 
tores. Jos pakeičia atitolusią iš 
teatro ir pasiėmusią amerikiečių 
kariuomenėje darbą R. Kaunėc- 
kaitę ir pasitraukusia iš tebesan
čio dar užuomazgoje teatro scenos 
mėgėją Pukienę. Trupė, kurią da
bar sudaro keturios moterys ir 6 
vyrai, pradeda galvoti apie nuo
latinio stipraus prof, dramos tea
tro įkūrimą. Kviečiamas akt. H. 
Kačinskas ir po didelių pastangų 
jis atgabenamas iš Austrijos į 
Haunstetteno koloniją. Atklysta A. 
Žalinkevičaitė. Vėliau pasirodė ir 
N. Vq§yliūtė su St. Pilka.

Tariamasi, planuojama, bet kaž 
kodėl nesurandama bendros kal
bos. Pagaliau vistiek prieinama 
nuomonės, kad reikia suburti vi
sus esančius tremtyje profesiona
lus. Reikia dirbti visiems bendrai. 
Belieka tik šį šaunų nutarimą 
vykdyti. Pradedama ieškoti veika
lų, -ir iš karto atsiranda kliūtys. 
Versti rastųsi ką, bet... tai vei
kalas reikalingas rūbų, tai deko
racijų, tai didesnino skaičiaus ak
torių, tai iš viso savo turiniu ir

nereikalingas tremtinių bendruo
menės dvasiai. Laimei A. Škėma 
parašo I veiksmo pjesę „Vieną va
karą“, surandamas ir V. Krėvės 
,fŽentas“ ir „Šarūnas“. Jau šis tas 
galima pradėti. Žinoma, apie išti
sinį „Žento“ ar „Šarūno“ pastaty
mą negali būti ir kalbos. Ne tik 
žmonių, bet ir paprasčiausių 
smulkmenų nėra, k. a. vinių. O 
kur drobė dekoracijoms, kur len
tos, drabužiai? Pinigų taipogi nė
ra. Bet vistik nutarta sulipdyti 
trilypį spektaklį. Būtent — A. Škė-. 
mos „Vieną vakarą“, „Žento“ raš
tinę, „Šarūno“ vieną paveikslą. Po 
ilgų bėgiojimų bemedžiojant dra
bužius, baldus, medžiagą dekora
cijoms, klijus, vinis („Šarūno pa
veikslas statomas koncertiniai-be 
dekoracijų). Spektaklis pagaliau 
vyksta. Muzika „Šarūnui“ parašo 
gyvenąs Hochfeldo kolonijoje J. 
Kačinskas. Po šio pasirodymo tea
tras vėl nugrimsta veikalų ieško
jime. Pagaliau po bergždžių pas
tangų gauti tinkamą ir esamose 
sąlygose įkandamą veikalą nutarta 
atkurti iš atminties ,JDr. V. Kudir
ką“ ir „Pirmą skambutį“ ištisai. 
Akt. J. Palubinskas atkuria „Dr. 
V. Kudirką“, o akt. H. Kačinskas 
„Pirmą skambutį“ J. Palubinsko, 
P. Šimkaus, A. Brinkos ir kitų 
padedamas.

prisideda ir A. Žalinkevičaitė 
(nuolatos reziduojanti Stuttgarte).

Dėl įvykusio su Liet. Bendruo
mene nesusipratimo išvažiuoja iš 
Augsburgo rež. A. Škėma. Liku
sieji nors ir nusimena, bet darbo 
nenutraukia. Prasideda repetici
jos. Jos įkarštyje dėl melagingo 
skundo UNRRA-i vos neatkrenta 
iš trupės A. Žalinkevičaitė, bet 
paaiškėjus, kad skundas nepama
tuotas, darbo atmosfera prasiblai- 
vo ir „Dr. Kudirkos“ premjera 
įvyksta 1946 m. gegužės mėn. 
Haunstetteno stovyklos salėje. Po 
jos tuoj seka „Pirmo skambučio“ 
premjera.

Su tais dviem spektakliais 
Augsburgo Prof. Dramos teatras 
aplanko beveik visas amerikiečių 
zonoje esančios stovyklas. Daugu
moje Bendruomenės Komitetų va
dovybė maloniai ir svetingai priė
mė teatrą. Žiūrovai visur parodė 
nepaprastą susidomėjimą, meilę, 
net entuziazmą. Tas entuziazmas 
ir uždega artistus noru dirbti to
liau, nors ir nepaprastai sunkiose 
darbo sąlygose.

Vis nenustojamą rūpintis išsi- 
kėlimu. Laimei Oberlenningeno 
Komitetas, ypač jo komendantas 
J. Barkauskas ir UNRRA-os di
rektorius Mangeot parodo aukš
čiausi palankumą aktorių subūri-

Tuose pasiruošimuose prabėga 
aštuoni mėnesiai. Iš šalies galėtų 
atrodyti, kad aktoriai apsnūdę ir 
nieko neveikdami velka sunkų 
tremtinio jungą, o tuo tarpu dar
bas verda; nors gal ne visi gali į 
jį įsijungti. Štai akt. St. Pilka n^- 
eina rečitalių kelių. N. Vosyliū
tė užsibarikaduoja vienatvėje 
Konstancoj. A. Žalinkevičaitė vis 
dar užklysta pas triūsiančius Augs
burge. Pradeda rūpintis išsikėli- 
mu kur nors į kitą stovyklą, kad 
pritrauktų dar neįsijungusius į 
darbą profesionalus, nes Haunste
tteno stovyklos susigrūdimas ne
leidžia nei svajoti apie esančių 
tremtyje aktorių Susibūrimą Augs
burge. Principe nutarta surinkti 
visus į vieną vietą, amerikiečių 
zonoje. Čia kaip tik laimingu at
sitiktinumu per A. Dauguviety
tės pastangas iškyla galimybė įsi
kurti visiems Markt Grafinge. 
UNRRA-os Direktorius pasiryžta 
pavesti aktoriams visą vilą ir salę 
darbui — sąlyga-kas savaitę kon
certai UNRRA-os pareigūnams. 
Deja, nepavykus susitarti su bale
to artistais dėl bendro persikėli
mo ų Markt Grafingą-galimybė 
ten įsikurti žlunga.

Jau paruošus „Dr. Kudirką“ re
peticijoms, staiga geresnių gyve
nimo ir palankesnių darbo sąlygų 
paviliotas išvyksta į Detmoldą akt. mui jų stovykloje. Didelę veiklą 
H. Kačinskas. Trupė stoiškai per- ’ ‘ ~ ........ ~
gyvena šį smūgį ir griebiasi darbo, 
nors ir netekusi tokio svarbaus ir 
brangaus nario? Baigiamas atkur
ti „Pirmas skambutis“, ir prade
dami ruošti pastatymui abu vei
kalai iš karto. Prie Augsburgiečių

išvystė ir p. Preikštai. Pagaliau, 
po didelių pastangų, viskas pa
ruošta persikėlimui. Rezervuoti 
butai, kurių pakaktų visiems esan
tiems tremtyje prof, aktoriams ir 
jų šeimoms. Teatro administrato
riaus A. Visockio pastangomis

gautas Mūncheno Distrikte iš p. 
Dodž sutikimas ir net pažadėti 
persikėlimui sunkvežimiai-artistai 
pakuoja daiktus. Ir staiga viskas 
užkliūva už Van Ribbing Stutt- 
garto W. Off. kaprizo. Ji nuspren
džia teatro į Oberlenningeną neį
sileisti, ir persikėlimo galimybė 
palaidojama, draug su viltimi-su- 
burti visus į krūvą.

Tenka bandyti vėl dirbti nepa
lankiose sąlygose. Artistai gyvena 
labai susispaudę. Nekurie vargsta 
šaltose, drėgnose virtuvėse. Salė 
išardyta. Nei repetuoti, nei vai
dinti nėra kur. Čia dar prisideda 
maisto pablogėjimas. Artistai ne
laikomi dirbančiais, varomi į miš
ko darbus, šalta, alkana, nyku. Šių 
sąlygų paveiktas, turįs nemažą 
šeimą, apleidžia trupę K. Vasi
liauskas. Išteka ir išvyksta į rusų 
teatrą A. Dauguvietytė. Trupė ro
do tendencijos tirpti. Gelbėdamas 
padėti J. Palubinskas parašo 5 
veiksmų juokus „Kaip jums pa
tinka“ ir pradeda juos repetuoti. 
Dirbama šaltoje virtuvėje. Jau ir 
sugriautoji salė atstatyta, galima 
galvoti apie spektaklį. Darbas ku
riam laikui sustabdo trupės tirpi
mą. Prislėgta nuotaika pataiso su- 
medžiojimas keletos veikalų. Pa
ruošiami repetavimui „Skirgaila“ 
ir „Žentas“. N. Vosyliūtė atsiliepia 
iš vienatvės, pareikšdama sutiki
mą ir norą dirbti drauge. Bet 
praskaidrėjusią nuotaiką ir vėl 
užtemdo geresnių gyvenimo sąly
gų pavilioto akt. P. Šimkaus pasi
traukimas.

Sukrunta jaunesnieji, pajutę 
gresianti Teatrui pavojų. B. Pūke-

dvasia ar tai svetimas, ar iš viso Įvairių tautybių DP dailės paroda Ansbache. Lietuvių tautinių rūbų, audinių ir rankdarbių skyrius. J. Gaidžio nuotr.

W. Somerset Maugham

SPALIS IR 
LAKŠTINGALA

(Siamo pasaka)
Pradžioje turėjo Siamo karalius 

dvi dukteris ir jas pavadino Naktis 
ir Diena. Tada susilaukė vėl dvie
jų, todėl pakeitė vardus pirmųjų 
dviejų, ir visas keturias pavadino 
pagal metu laikus: Pavasaris ir Ru
duo, Žiema ir Vasara. Bet ilgainiui 
susilaukė dar tarėjų. Tada pakeitė 
vėl visų vardus, ir visas septynias 
pavadino savaitės dienų vardais. 
Tačiau, kai aštunta duktė gimė, ils 
nebežinojo, kas daryti, ir staiga pa
galvojo apie mėnesius. Karaliene 
sakė, esą juk dvylika mėnesių, ir ji 
suklysianti tiek daug vardų bemi
nėdama, bet karalius galvojo meto
diškai ir, jeigu jis ką nusprendė, ne
mėgo atsisakyti. Taigi jis pakeitė vi
sų savo dukterų vardus ir jas pava
dino Sausiu, Vasariu, Kovu (žinoma, 
siamiškai), kol iki jauniausios priė
jo, pavadindamas ją Rugpiūčiu, o 
sekančioji turėjo būti Rugsėju pava
dinta. Jeigu dar viena gimtų, būtų 
Spalis.

— Tada pasiliktų tik Lapkritis ir 
Gruodis, — sakė karalienė. — Ir po 
to turėtume visą dalyką pakeisti.

— Ne, to mes nedarysime, — pa
sakė karalius, — kadangi, aš manau, 

dvylikos dukterų gana, ir po gimimo 
mūsų mylimosios Gruodžio aš bū
siu priverstas nenorom tau galvą 
nukirsti.

Kai šitai pasakė, jis verkė gailiai, 
kadangi karaliene labai mylėjo. Ir 
karalienė apverkė jo žodžius, ka
dangi ji žinojo, kaip sunku būtų ka
raliui tai įvykdyti ir kaip nemalo
nu būtų visa tai jai pačiai.' Tačiau 
atsitiko taip, kad nė vienas iš jų 
neturėjo pagrindo nusiminti, ka
dangi Spalis buvo paskutinė duktė. 
Po to karalienė susilaukė tik sūnų, 
ir jie buvo pavadinti alfabeto rai
dėmis; nebebuvo pagrindo jokiai 
baimei, nes jie pasiekė tiktai raidę J.

Šitie vardų kaitaliojimai devynių 
vyresniųjų Siamo karaliaus dukterų 
charakteriams, žinoma, labai paken
kė, ir vyresniųjų charakteriai, ku
rių vardai daugiausia buvo kaitalio
jami, buvo labiausiai sukrėsti. Tik
tai viena Spalis, kuri niekados ne
žinojo, ką reiškia kitaip vadintis, 
buvo meiliausia ir puikiausio būdo.

Siamo karalius turėjo papratimą, 
■ kuriuo, mano manymu, ir Europa 
dalinai frersiimti turėtų. Vietoje ga
vęs dovanų savo gimimo dieną, jis 
pats dovanas kitiems dalijo ir atro
dė, kad jam tai buvo miela, ka
dangi jis mėgdavo sakyti, jog esą 
liūdna, kad jis tik viena dieną tesąs 
gimęs, kad tik vieną gimimo dieną 
metuose teturis. Bet šitai dienai jis 
ruošėsi jau iš anksto ir tinkamai. 
Vienais metais jis nieko kito netu
rėjo savo dukterims padovanoti, 

.kaip, po žalią papūgą auksiniame, 
gražiame narvelyje. Visko buvo po 
dešimt ir ant kiekvieno narvelio bu

vo užrašytas vardas to mėnesio, ku
rio vardu buvo princesė, gavusi nar
velį. Dešimt princesių labai džiaugė
si papūgomis ir pašvęsdavo kiek
vieną dieną po valandą" (kadangi 
kaip ir jų tėvas buvo metodiško 
būdo) jas kalbos pamokyti. Po kurio 
laiko /JSlėjo visos papūgos pasa
kyti: „Dieve, saugok karalių!“ (sia
miškai gana sunku), ir keletą iš jų 
galėjo pasakyti „Pretty Polly“ nema
žiau kaip septyniomis orientalinė- 
mis kalbomis.

Tačiau kai kartą princesė Spalis 
pas savo papūgą nuėjo, rado ją auk
siniame narvely negyvą. Ji paplū
do ašaromis ir nė viena iš jos gar
bės damų negalėjo jos nuraminti. 
Ji taip verkė, kad garbės damos 
nebežinojo, ką daryti, ir pasakė ka
ralienei. Karalienė gi išbarė, esą 
visa tai kvailystė, ir vaikas tegu 
einąs miegoti be vakarienės. Garbės 
damos tučtuojau nunešė princesę į 
lovą ir paliko ją vieną. Ir kai ji taip 
alkana ir verkianti lovoje gulėjo, 
pamatė paukštį į jos kambarį 
įskrendantį. Ji ištraukė nykštį iš bur
nos ir atsisėdo. Mažas paukštelis 
pradėjo giedoti tokią gražią giesmę 
apie karaliaus ežerus, sodus ir pa
krančių medžius, į vandenį palin
kusius, apie auksines žuvis tarp van
deny atsispindinčiu šakelių beplau
kančias. Kai giesmė pasibaigė, prin- . 
cesė nebeverkė ir visiškai užmiršo, 
kad ji be vakarienės. •

— Tai buvo puiki giesmė, — sa
kė ji.

Mažas paukštelis jai nusilenkė,* 
kadangi menininkas, žinoma, yra ge
rų manierų ir nori būti pripažintas.

— Ar norėtum turėti mane vietoj 
papūgos? — paklausė paukštelis, — 
Žinomą, aš nesu toks gražus, bet 
turiu geresni balsą.

Princesė Spalis suplojo iš džiaugs
mo rankomis, ir tada atsitūpė paukš
telis ant lovos galo ir užliūliavo ją 
miegui.

Kai kitą dieną ji pabudo, tupėjo 
paukštelis dar tenai ir pasakė jai 
labą rytą. Garbės damos atnešė pus
rytį; paukštelis lesė ryžius iš prin
cesės rankos ir išsimaudė jos lėk
štėje. Ten pat jis ir atsigėrė. Gar
bės damoms atrodė negražu esą ger
ti iš ten, kur išsimaudei. bet prin
cesė- Spalis paaiškino, kad eSąs tai 
menininkų temperamentas. Kai jis 
papusryčiavo, vėl giedojo ir taip 
gražiai, kad garbės damos buvo vi
siškai sužavėtos, nes nieko panašaus 
dar nebuvo girdėjusios. Princesė 
Spalis buvo laiminga ir išdidi.

— Dabar noriu tave savo vyres
niosioms seserims parodyti, — pasa
kė princesė.
Ji ištiesė dešiniosios rodomąjį pirš

tą, ir paukštelis atsitūpė ant jo. Taip 
jie ėjo, lydimi kilniųjų damų, iš eilės 
pas visas princeses, pradedant nuo 
Sausio, kaip reikalavo etiketas, ir 
baigiant Rugsėju. Mažas paukštelis 
kiekvienai princesei pagiedojo, ne
paprastą giesmę. Gi papūgos ‘tega
lėjo paskyti „Dieve, saugok kara
lių“ ir „Pretty Polly“. Pagaliau ji 
parodė paukšteli karaliui ir karalie
nei. Jie buvo nustebinti ir labai 
džiaugėsi.

— Aš žinojau, kad yra gera tave 
be vakarienės palikti, — pasakė ka
ralienė.

5
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levičiūtė, St. Kielaitė, V. Žukaus
kas, N. Dauguvietytė, K. Oželis 
susiranda ir išverčia 3 veiksmų 
pasaka vaikams — „Melagėli“. 
Pasikvietus į talką A. Žalinkevi- 
čaitę už režisierę ir F. Molskį de
koratorium pasaka išvysta ram
pos šviesą š. m. sausio 13 d.

Bet vėl nesėkmė — Kirchheimo 
ansamblio ir studijavimo Stutt- 
garto konservatorijoje perspekty
vų paviliota išvyksta N. Daugu
vietytė. Bet pasiryžimas dirbti li
kusiųjų tarpe dar nenumiršta. Čia 
ateina i pagalbą solistas P. Rūte
nis, atsiųsdamas teatrui išverstą 
3-jų veiksmų amerikonišką kome
diją „Žmonės kaip ir mes“, kuri 
lengvai pakeliama sumažėjusiam 
trupės sąstatui. Darbo ūpą pakelia 
žinia, jog Detmoldo aktorių gru
pė. su H. Kačinsku priešaky, ku
riai nelemtos sąlygos ir tenykštės 
UNRRA-os nepalankumas atėmė 
galimybes dirbti, nutarė atsikelti 
į Augsburgą. Štai artėja siekimų 
ir svajonių ivykdvmas. Šeši akto
riai: Lennešytė. H. Kačinskas, A. 
Rūkas, J. Šlekaitis, Dikinis ir R. 
Veselauskas artimiausiu laiku įsi
lies į Augsburgo prof, trupę.

Dviejų teatrų susiliejimo rezul
tate gims naujas stiprus prof, dra
mos teatras.

Atsiveria perspektyvos naujam 
darbui. Galima bus pastatyti visą 
eilė savos ir svetimos literatūros 
klasikų. Detmold»škiai atsiveš ke
letą maišų skudurų, gautų iš 
BALFo, šiom dienom ir augsbur- 
g’ečiai gavo Mūnchene 2 maišu 
skudurų pilna to žodžio prasme. 
Bet skurde ir tai didelė teatrui 
parama.

Dar jei pasiseks parsigabenti N. 
Vosyliūtę, L. Rutkauskaitę. St. 
Pilką, Ip. Tvirbutą, V. Valiuką, 
Toską Daubaraitę, K. Gandrimą, 
teliks dirbti, dirbti ir džiaugtis. 
Žinoma, sėkmingas ateities darbas 
priklausys nuo to, ar prof. Dra
mos teatras susilauks iš Liet. 
Bendruomenės realios paramos. Be 
jos, palikti patys sau, net ir pa
jėgiausieji aktoriai, neįmanomų 
darbo ir gyvenimo sąlygų paveik-? 
ti, vėl išsisklaidys.

Taigi, gyvenkime viltimi, kad 
draugiška ranka Liet. Prof. Teat
rui tremtyje bus ištiesta.

O kol kas repetuojama paruošta 
ir pritaikyta mūsų scenai ir žiū
rovui 3-jų veiksmų komedija 
„Žmonės kaip ir mes“, kuri isvys 
rampos šviesą kovo 29 d. Infante- 
rie Kaserne scenoje, A. Žalinkevi- 
čaitės režisūroje, F. Molskio sce
novaizdyje ir Augsburgo prof, ar
tistų grupės vaidinime.

Vieningo tikslo siekiant
(Iš amer. Zonos Pabaltijo moterų suvažiavimo)

Kovo 8 d. Esslingene įvyko ame
rikiečių zonos Pabaltijo moterų 
suvažiavimas. Dalyvavo 38 lietu
vių, 23 latvių ir 21 esčių atstovės. 
Suvažiavimą atidarė pati organi
zatorė, latvių YMCA pirmininkė, 
Telka Erdmane.

Sugiedotos dvi giesmėj Ameri
kietis kun. Schaffnitz savo žodžiu 
kreipdamasis į moteris, motinas, 
pabrėžė jų reikšmę ir atsakomybę 
jaunimo auklėjime. Prof. Damb
rauskas sveikino suvažiavima Sv. 
Sosto Liet. Taut. Delegatūros var
du; latvių arkiv. Grinbergs pa
laimino suvažiavimo dalyves.

Liet, moterų vardu suvažiavimą 
sveikino Dr. M. Žilinskienė, pa
brėždama, kad visų trijų tautų ko
va yra vienoda, o be kovos nieko 
negalima pasiekti. Moterys turi 
dirbti ir dėl kiekvienos gyvybės 
drebėti, kiekvienam jaunuoliui 
ugdyti tėvynės meilę. Tik su glė
biu nuveiktų darbų galėsime grįž- 
ti ramiai tėvynėn.

Latvių Dr. Stavere-Bone iškėlė 
moters darbo reikšmę tremtyje.

Esčių Mag. phil. M. Jūrma pa
lygino Baltijos kraštus su mažais 
marmuro akmenukais, kurie di
džiosioms galybėms daug nema
lonumų teikia. Bet kol dar mu
myse yra vilties, dar ne viskas 
prarasta.

Sugiedota visų trijų tautybių 
ir JAV himnai.

Prezidiuman pakviesta po 3 
kiekvienos tautybės atstovės. Su
važiavimą sveikino YMCA atsto
vas Pichlach, pasakydamas, kad 
moterų uždavinys taip jaunuo
menę auklėti, kad ji tautiškume 
būtų tokia stipri, kaip senoji karta.

L. R. Kryžiaus vardu S. Jasai
tienė įteikė prezidiumui atsišau
kimą į viso pasaulio moteris ir 
padėkos pareiškimą Elleonor Roo
sevelt. Lietuv. organizacijų vardu 
sveikino C. Galvanauskas; Krikš
čionių Jaunuomenės Esslingeno 
skyriaus Kacens; raštu: Latvių 
Centras, Teamo 1051 direktorius 
ir Tarptautinis Moterų Komitetas 
Hanau.

Meninę dalį atliko Vincė Jo- 
nuškaitė ir estų dainininkė Olly 
Tallmeisterė

Tekia Erdmane referavo „Lai
kinus Pabaltijo Moterų Bendra
darbiavimo USA zonoje nuosta
tus“, kurie su kai kuriomis pa
taisomis buvo priimti.

Į Pabaltės Moterų Tarybą iš
rinktos: lietuvės 1. Dr. Žilinskienė 
Marija, 2. Saulaitienė Ona, 3. Ras-

l^vičienė Aleksandra, 4. Augusti- 
navičienė Danutė, 5. Garbuzaitė 
Emilija, 6. Jasaitienė Sofija, 7. 
Milvidaitė Marija; latvės — 1. 
Tekia Erdmane, 2. Marija Udre, 3. 
Margarieta Bušą, 4. Amalija Sta- 
vere-Bone, 5. Elisa Druva, 6. Lidi
ja Sūte, 7. Rūta Heine, 8. Olga 
Retumą; estės — 1. Johanna Pats,
2. Mali Jūrma, 3. Gertrud Anili
ne, 4. Marta van der Bellen, 5. 
Hilda Vūla, 6. Aino Tammaru, 7. 
Ella Ignats, 8. Elvine Koop.

Į Revizijos Komisiją išrinktos: 
lietuvės — 1. Jakubonienė Stasė, 
2. Reklaitienė Halina; latvės — 
1. Olga Dselkite, 2. Anita Sudane; 
estės 1. Aino Onni, 2. Olga Ronk.

Įkurtos penkios sekcijos: jau
nimo, darbo, administracijos ir 
teisės, socialinė ir kultūrinė sek
cija.

Antrą dieną Dr. M.,Žilinskienė 
skaitė paskaitą „Moters uždavi

Bavarijos kalnai pavasario dar nejaučia V. Rasiūno nuotr.

niai ir darbo pasirinkimo proble
mos“.

YMCA-os atstovė.van der Bella 
skaitė paskaitą „Jaunuomenės 
auklėjimas ir jo tikslas“.
YMCA-os atstovė Puhkla skaitė 
„Sporto problema“. Ne tik siela, 
bet ir kūnas turi būti auklėjami. 
Moterys turinčios daugiau susirū
pinti sj5ortu.

M. Jūrma savo paskaitoje „Li
teratūrinis jaunuomenės auklėji
mas“ patarė sudaryti sąlygas, kad 
jaunuomenė galėtų skaityti dai>- 
giau jai tinkamų knygų.

Dar sveikino ilgametis YM
CA-os sekretorius Amerikoje 
Thomas.

Suvažiavimas nutarė pasiųsti 9 
padėkos telegramas: JAV prezd. 
Trumanui, Anglijos min. Atlle, 
Elleonor Roosevelt, Krikšč. Mo
terų organizacijai Amerikoje, 
Akademiniams Moterų Komite
tams Amerikoje, Anglijoje ir 
Prancūzijoje, Pabaltiečių Huma
nizmo Draugijai Švedijoje, Herco
gienei Atholl, Britų lygos pirmi
ninkei dėl Europos valstybių ne

priklausomybių, Lord Beveridge, 
Pabėgėliu Globos Komiteto pir
mininkui Londone ir Henri de 
Chambon, prancūzų istorikui.

Suvažiavimo priimtos šios rezo
liucijos: 1. Pavesti Moterų Tary
bai įkurti Darbo Centralę, kuri 
tuojau suregistruotų visą amati
ninkams ruošti mokymo perso
nalą. 2. Pateikti memorandumą 
mitybos reikalu karinei valdžiai.
3. Pasirūpinti, kad moterys turė
tų atstoves bendruomenių komite
tuose. 4. Išsklaidytai gyvenan
tiems šeimos nariams įvairiose 
zonose padėti apsigyventi vienoje 
vietoje.

Kaip lietuvių moterų padėkos 
ženklą Dr. M. Žilinskienė įteikė 
šio suvažiavimo organizatorei T. 
Erdmanei tremtyje išaustą juostą. 
Taip pat juostos įteiktos esčių ir 
latvių atstovėms. Suvažiavimas 
baigtas trijų tautų himnais.

Moterų tarybos posėdyje burtų 
keliu Pabaltijo Moterų Tarybos 
pinhininkės vieta teko Dr. M. 
Žilinskienei, vicepirmininkių — 
Mag. Phil. M. Jūrmai ir Tekiai 
Erdmane. S.

— Šitas paukštelis gieda geriau 
negu papūgos, — sakė karalius.

— Aš norėčiau manyti, kad tu 
pavargsti, iš žmonių nuolat girdėda
mas „Dieve, saugok karalių“, — 
sakė karalienė. — Negaliu suprasti, 
kodėl mūsų mergaitės kaip tik šitą 
frazę papūgas išmokė.

— Sis lojalumas niekuo neypatin
gas, — atsakė karalius. — ir man 
vis tiek, kaip dažnai tai girdžiu. 
Bet jau per daug įkirsta man šitas 
nuolatinis papūgų „Pretty Polly“ 
plepėjimas.

— Jos pasako tai septyniomis 
įvairiomis kalbomis. — atšovė prin
cesės.

— Taip, tai taip, — galvojo kara
lius, — bet man tai primena mano 
patarėjus. Jie pasako tą patį dalyką 
septyniais įvairiais būdais, tačiau nė 
vienas iš jų nėra dėmesio vertas.

Princesės, kurių charakteriai, kaip 
jau pastebėjau, pažeisti buvo, labai 
užsigavo dėl to ir papūgos niūriai 
žvilgčiojo. Bet princesė Spalis suki
nėjosi po visus rūmu kambarius ir 
dainavo kaip vyturėlis, o mažasis 
paukštelis sukėsi aplink ją ir gie
dojo kaip lakštingala, nes iš tikrųjų 
jis lakštingala ir buvo.

Taip ėjosi keletą dienų, tačiau ta
da susimetė devynios princesės krū
von. Jos. nuėjo pas Spalį ir susėdo 
aplink ją ratu, kojas po savim pa- 
slėpdamos, kaip priderėjo šiaulie
tėms princesėms.

— Mūsų vargše Spali, — sakė 
jos, — mes apgailime tavo gražio
sios papūgos mirtį, turi būtį tau la
bai skaudu jokio mielo paukštelio 

nebeturint, kaip mes turime. Todėl 
mes sudėjom savo sutaupąs ir no
rime tau puikią geltonai žalią pa
pūgą nupirkti.

— .Ačiū, ne, — atsakė Spalis (tai 
buvo nelabai mandagu iš jos pusės, 
tačiu siamietės princesės įtartais 
būna truputį rūkščios tarp savęs). 
Aš turiu mielą paukšteli, kuris man 
gražiausiai gieda, ir aš nežinau, ką 
turėčiau daryti su geltonai žalia pa
pūga.

Sausis susiraukė, taip pat Vasaris, 
Kovas; susiraukė visos princesės 
paeiliui.

— Kodėl jūs raukotės? — paklausė 
Spalis.

— Yra neprotinga ką nors apie 
tavo paukšti kalbėti. — sakė jos, — 
kadangi jis atskrenda ir. kada jam 
patinka, išskrenda. Gal nieko prieš, 
jeigu mes paklausim, kur dabar tavo 
paukštis yra?

— Jis išskrido savo uošvio aplan
kyti, — atsakė princesė Spalis.

— Ir tu įsitikinusi, kad jis vėl 
grįš? — paklausė princesės.

— Jis grįžta visada atgal, — atsakė 
Spalis.

— Puiku, mūsų miela. — kalbėjo 
toliau devynios princesės. — Jeigu 
tu mūsų patarimo nenori, rizikuok; 
ir jeigu jis grįš, tikėk mums, — tu
rėtum laimę; jeigu jis tai padarytu, 
uždaryk jį narvelin. Tai yra vienin
telis metodas, kuriuo tu gali būti 
tikra.

— Bet aš taip mėgstu, kai jis 
kambary laisvai skraido.

— Atsargumas už vis geriausia, — 
atsakė seserys pilnos rimties.

Jos atsitojo ir galvas purtindamos 
išėjo iš kambario ir paliko Spalį 
vieną. Jai pasirodė, kad jos mažas 
paukštelis jau taip seniai negrįžta, 
ir nežinojo kodėl. Kas nors bus jam 
atsitikę. Niekad negalima žinoti, į 
kokius pavojus jis gali patekti. Be 
to, jis galėtų ja pamiršti arba prie 
ko nors kito prisirišti, tai būtų bai
su; o, kaip ji norėtu, kad jis lai
mingai sugrįžtų į tą auksini narvelį, 
kuris tuščias ir paruoštas stovi, ka
dangi kilniosios damos paliko nar
velį po papūgos laidotuvių toj pa
čioj vietoj.

Staiga išgirdo Spalis plasnojimą 
ir pamatė paukštelį ant jos pečių 
nutupiant.

— Aš stebiuosu. kur tu pražuvai, 
— pasakė princesė.

— Aš taip ir galvojau, kad tu rū
pinsies. Tikrai, nedaug .trūko, kad 
šiandien būčiau nebeatskridęs. Ma
no uošvis surengė puotą ir visi 'no
rėjo, kad aš pasilikčiau, bet aš pa
galvojau, kad tau bus liūdpa.

Pagal dabartines aplinkybes ši 
paukštelio pastaba skambėjo labai 
baisiai. ,

Spalis pajuto širdį plakant, ir ji 
nebenorėjo daugiau rizikuoti. Ji pa
kėlė ranką ir paukštelį sugavo. Tai 
buvo įprasta. Ji mėgo savo švelnioj 
rankoj justi, kaip jo širdis tik — 
tak plakė ir, aš manau, paukštelis 
mėgo jos rankų šilima. Taip netu
rėjo paukštelis jokio įtarimo, jį nu
nešė gi į narvelį, įkišo ir duris už
darė. Paukštelis buvo taip nustebin

tas, kad pirmą akimirksnį nieko ne
galėjo pasakyti. Bet po poros aki
mirksnių pabeldė jis į groteles ir pa
sakė:

— Ka reiškia šitos išdaigos?
— Tai nėra jokios išdaigos, — 

atšovė princesė. — bet kelios moti
nos katės aplink vaikštinėja ir, aš 
manau, tenai tau bus saugiau.

— Aš negaliu suprasti, kodėl ka
ralienė tas kates laiko. — pasakė 
paukštelis karčiai.

— Tai yra ypatingos katės. Jos 
yra mėlynų akių ir gražiausiomis 
uodegomis, ir jos yra karaliaus šei
mos favoritės, jeigu tu supranti, ką 
aš galvoju.

— Labai gerai, — kalbėjo mažas 
paukštelis. — bet kodėl tu mane už
darei į narvelį, nieko man apie tai 
nesakiusi? Toksai sulaikymas man 
nelabai patinka.

— Aš negalėčiau visą naktį už
migti, jeigu nežinočiau, kad tu esi 
apsaugotas.

— Gerai, šį kartą aš nieko neša
lsiu, — kalbėjo paukštelis, — jei 
tik rytoj vėl mane išleisi.

Jis valgė gerą vakarienę ir tada 
pradėjo giedoti, bet vidury dainos 
nutrūko.

— Nežinau, kas man yra, — sakė 
jis, — bet man šiandien nėra nuo
taikos giedoti.

— Labi gerai, — sakė Spalis, — 
eik miegoti!

Tada jis pakišo galvutę po spar
nu ir stipriai užmigo. Spalis taip pat 
užmigo. Anksti rytą ją pažadino ma-
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Tarybines Lietuvos gyvenimo
kasdieniniai vaizdeliai

Amerikos lietuviu komunistinės 
minties dienraščiai „Vilnis“ ir 
„Laisvė“ kasdien deda žinių iš 
tarybinės Lietuvos ^gyvenimo. Tos 
žinios nevisapusiškos, vienašališ
kos, viską tik giriančios ir todėl 
tikrojo dabartinio gyvenimo Lie
tuvoje nepavaizduoja, bet žino
dami, kad kiekvienas žodis apie 
gimtąjį kraštą yra įdomus, atver
čiame „Vilnies“ ir „Laisvės“ pus
lapius ir mūsų skaitytojams.

Sausio 7 d. „Vilnis“ didžiuojasi, 
kad Sovietų Sąjunga nutarusi 
apdovanoti daug kūdikių užau
ginusias motinas „motinos did
vyrės“ vardo medaliu. Jau esą 
apdovanota keliolika lietuvių mo
tinų, kurių pavardės rodo, kad 
joms lietuviškumas turėjo būti 
suteiktas įsako keliu, kaip įsako 
keliu buvo įvestas ir „motinos 
didvyrės“ medalis. Apdovanotų
jų „lietuvių“ motinų ^pavardės 
taip skamba: „Apenkinienė Do- 
rosida, duktė Afsieįaus; Darčano- 
vienė Agafija, duktė Kirilo; Dvi- 
leva Varvara, duktė Feodoro; Le- 
piochina Stefanija, duktė Javsta- 
vijaus; Sivolovienė Ustinija, Fio
doro ir kitos naujosios „lietuvės“. 
Tos pačios dienos „Vilnis“ giria 
keletą lietuvių, parodžiusių susi
pratimą pyliavų atidavime. Tai 
„tarybinio ūkio zootechnikas Liu- 
bincevas, gerai suorganizavęs pa
šarų ruošimą, ir Žiežmarių vals
čiaus naujakuris Riodinovas, at
vežęs 120 kilogramų grūdų“.

Sausio 15 d. „Vilnis“ rašo apie 
plano, išpildymus. Kėdainių aps
krities tarybiniai ūkiai buvo įsi
pareigoję virš plano valdžiai pri
statyti 29 tūkstančius pūdų grū
dų. Pažadas ištesėtas. Klaipėdos 
konservų fabriko sūdymo skyrius 
pergalingai įvykdęs žuvies sūdy
mo planą. Toliau dienraštis rašo, 
kad jau pradėtas Vilijampolės til
to atstatymas. Atstatymo darbuo
se aktyviai dalyvauja Lenino ra
jono darbo žmonės. Betono išdir
binių fabriko pastangomis tilto 
statyboje kasdien dirba daugiau 
kaip 200 įmonių darbininkų ir 
tarnautojų.

Sąusio 24 d. „Vilnis“ rašo apie 
vis daugėjančius išeikvojimus 
tarybiniuose ūkiuose* kur prikiša 
nagus net tarybinių ūkių patikė
tiniai. „Vilnis“ rašo: „Utenos grū
dų paruošos punkte nusikaltėlių 
grupė, kuriai priklausė punkto 
sargai, pagrobė 2600 kilogramų 

vas parnešė poetės kūną i Kauną. 
Jos kūnas palaidotas Kultūros 
Muziejaus sodnelyje.“

Sausio 24 d. „Laisvė“ pikčiau
siais žodžiais puola Amerikon nu- 
vykusį buvusi Lietuvos Respubli-

grūdų. Vilniaus apskrityje esan
čiame Baltosios Vokės malūne to 
malūno tarnautojas Tamaševi- 
čius pasisavino 1497 kg. kviečių. 
Tamaševičius ir jo bendrininkai 
nubausti po 5 metus laisvės atė
mimu. Ostadvario (gal Aukštad
vario Red?) tarybinio ūkio direk
torius Suopys pagrobė 5 tonas ta
rybiniam ūkiui priklausančių 
avižų. Suopys nuteistas 15 metų 
laisvės atėmimu. Šiaulių apskri
ties, Kairiškių grūdų paruošos 
punkto direktorius Leščiauskas 
už kyšius išrašydavo valstiečiams 
fiktyvius kvitus dėl pristatytų 
grūdų, o tikrumoje tie grūdai ne
buvo pristatyti. Jis taip išeikvo
jęs 2048 kg. grūdų. Leščiauskas 
patrauktas atsakomybėn.

Šiaulių apsk. Kuršėnų grūdų 
paruošos punkto sandėlininkas 
Plechavičius, susitaręs su to pa
ties punkto taksuotoju Kondratu, 
.pardavinėjo valstiečiams fikty
vius kvitus dėl grūdų pristatymo. 
Iš viso jie padarė ir pardavė fik
tyvių kvitų 4160 kg. Be to, susi
tarę su sandėlio vedėju Micke
vičium, pagrobė daugiau kaip 
1000 kg. grūdų. Nusikaltėliai su
imti ir perduoti teismui. „Tos 
pačios dienos „Vilnis“ nusiskun
džia, kad Sakių apsk. valstiečiai 
negrąžina gautų paskolų sėklo
mis, o Kretingos apskrities ūki
ninkai vengia atlikti privalomas 
pyliavas.

Iš sausio mėn. „Laisvės“ sužino
me, kad Lietuvoje yra išleisti Sa
lomėjos Neries raštai „Salomėjos 
Neries Poezijos“ vardu. įvadą pa
rašė A. Venclova. įvado žodyje 
A> Venclova rašo, kad Salomėja 
Neris, išbėgusi į Sovietų Sąjungą, 
sunkiai vargo ir daug išgyveno. 
1945 metais ji susirgo. Tų 
pat metų birželio 8. d. buvo 
paguldyta Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėn. Gydytojai įtarė, kad 
poetė serga kepenų vėžiu. Salo
mėjos Neries mirti „Laisvė“ taip 
aprašo: Birželio 25 d. iš Kaimo 
aerodromo pakilo lėktuvas, gabe
nąs sergančią poetę Maskvon, kur 
ji buvo paguldyta Kremliaus po
liklinikoje. Bet visos pastangos 
santvarkos rėmus. K. Domaševi
čius, dabartinis tarybinės Lietu
vos teisingumo „ministeris", rašo, 
veltui: 1945 metų liepos 7 d. Sa
lomėja Neris mirė. Padarius jos 
kūne skrodimą, paaiškėjo, kad 
poetė sirgo kepenų vėžiu. Lėktu-

kos prezidentą Dr. K. Grinių. Lai
kraštis didžiausiu nusikaltėliu Dr. 
K. Grinių laiko pž tai, kad jam 
vokiečiai buvę paskyrę 40 mar
kių pensiją...

„Laisvė“ savo vasario 1 d. nu- 
’ meryje giria A. Bimbos knygą, 
pavadintą „Prisikėlusios Lietu
vos“ vardu. Knyga turi per 200 
puslapių ir suskirstyta į vienuo
lika skyrių. Pirmame skyriuje A. 
Bimba rašo savo įspūdžius, patir
tus lankantis Lietuvoje. Kitus 
knygos puslapius užpildo tarybi
nės Lietuvos dabartiniai parei
gūnai. Juozas Jurginis rašo „Lie
tuva ties bedugne“. Jo straipsnis 
paskirtas nacių siautėjimui Lie
tuvoje pavaizduoti. Justas Paleckis 
santvarkos rėmus.

V. Niunka apibūdina penk
mečio planą. M. Šumauskas rašo 
apie Lietuvos pramonę ir jos 
ateitį. M Gedvilas pateikia savo 
'žinomus išvedžiojimus apie Lie
tuvos ūkį. J. Žiugžda aiškina ta
rybinio švietimo reikšmę. J. Ma
tulis pasakoja apie Lietuvos 
mokslo įstaigas, mokslininkus ir 
programą krašto gerbūviui kelti. 
Augustinas Gricius ir Juozas Ba
naitis rašo apie tarybinės Lietu
vos menininkus, meno kelius. Dr. 
V. Girdzijauskas pateikia žinių 
apie sveikatingumą, gydytojų pa
reigas ir gydymo priemones.
Kitoje vietoje „Laisvė“ rašo, kad 
į Nidą, kurioje praėjusiais metais 
buvo tik 200 nuolatinių gyvento
ju, dabar kasdien jūron išplaukia 
apie 140 žvejų. Su šeimomis į Ni
dą nuolatiniam apsigyvenimui at
vyksta nauji žvejai. Naujai atvy
kusioms išduota 20.000 rublių kre
ditų. Nors „Laisvė“ ir vengia pa
sakyti, kokios tautybės yra tie 
naujai atvykstantieji žvejai, tačiau 
ir be pasakymo visiškai aišku.

Vasario 5 d. Vilniuje išeinanti 
„Tiesa“ paduoda pavardes kai 
kurių vadovaujančių asmenų Ko
munalinio ūkio ministerijoje. Ke
lių ir tiltų statybos kombinato 
viršininku yra Driaučinas, o tos 
pačios įstaigos partinis pirminin- 
kas-Orlovas. Vilniaus miesto van
dentiekio direktorius Kupriano- 
vas, o partinis pirmininkas-Siv- 
ko. Kaimo miesto santechnikinių 
ir elektro montažo darbų viršinin
kas Molotpkas, gi tos pačios įstai
gos partinis pirmininkas-Game- 
lianskas.

Ta pati vasario 5 d. „Tiesa“

rašo, jog Vilniaus Miesto Vykdo
mojo Komiteto pirmininko pava
duotojas Naumovas ir sekretorius 
A. Kinijenko paskelbė privalomą 
įsaką, draudžianti Vilniaus mieste 
pardavinėti malkas. Sis draudi
mas įvestas todėl, kad Vilniaus 
mieste prasidėjęs didžiausias mal
kų vogimas. Malkos vagiamos dėl 
jų nepaprasto trūkumo ir bran
gumo. Kiek anksčiau „Tarybų 
Lietuva“ didžiavosi, kad Lietuvos 
miškais šelpiamos kitos broliškos 
respublikos. Išeitų, kad miško kir

Innsbrucko lietuviai studentai-skautai iškilauja Alpių viršūnėse

timo stachanoviečiai dirba ne sa-, 
vo kraštui.

Dar kitoje vietoje vasario 5 d. 
„Tiesa“ skundžiasi, kad dėl kuro 
stokos sustojo Vilniaus fabrikai 
ir neveikia pirtys. Šaukiama su 
šaknimis išrauti antitarybiškas 
pažiūras į kurą. Vilniaus miesto 
kuro skyrius gavęs ir apmokėjęs 
2000 tonų durpių, bet išvežęs tik 
nedidelę dalį. Pavyzdingai kuro 
reikalą sutvarkiusi tik Hidrome- 
tereologijos valdyba, kuriai vado
vauja inž. Vlasovas. sd.

žas paukštelis, kuris iš visų jėgų 
šąukė:

— Pabusk, pabusk, atidaryk nar
velio duris, išleisk mane, aš norėčisu' 
gerai paskraidyti, taip pabodo ant 
grindų tupėti.

— Geriau pasiliksi ten, kur tu 
esi, — pasakė Spalis, — turi puikų 
auksinį narvelį. Tai geriausias dir
binys mano tėvo karalystėje, ir ma
no tėvas buvo taip patenkintas šiuo 
darbu, kad liepė nukirsti galvą tam 
miestrui, kuris narveli padarė. Jis 
turi niekados daugiau ir niekam to
kio pat nepadaryti.

— Išleisk mane, išleisk! — kalbė
jo paukštelis.

— Kiekvieną dieną gausi iš mano 
garbės damų tris kartus valgyti, nie
kas tau nuo ryto iki vakaro nerū
pės, ir gali kiek nori giedoti.

— Išleisk mane, išleisk! — šaukė 
paukštelis.

Ir jis pabandė pro grotas išlįsti. 
Žinoma, jis negalėjo to padaryti, ir 
jis beldė į duris, bet. žinoma, ne
galėjo jų atidaryti. Tada atėjo devy
nios princesės ir žiūrėjo i jį. Još sa
kė Spaliui, jog ji esanti protinga, 
kad jų patarimo paklausiusi. Jos sa
ke, kad paukštelis, greit priprasiąs 
prie narvelio ir po kelių dienų vi- 

- siškai pamirštąs, kad jis kada nors 
laisvas yra buvęs. Paukštelis nieko 
nesakė, kol jos tenai buvo, bet, kai 
tik jos išėjo, pradėjo vėl šaukti.

— Išleisk mane, išleisk mane!
— Būk protingas, — sakė Spalis, 

— uždariau į narveli todėl, kad aš 
tave myliu. Aš daug geriau žinau, 

kaip tu pats, kas tau yra gera. Pa
giedok man dainelę, aš duosiu tau 
gabalėli skanėsto.

Bet paukštelis įlindo į narvelio 
kampą, žiūrėjo į mėlyna dangų ir 
negiedojo.

— Kokia nesąmonė? — paklausė 
Spalis. — Kodėl tu negiedi ir ne
užmiršti savo liūdesio?

— Kaip galiu aš giedoti? — at
sakė paukštis. — Aš norėčiau ma
tyti medžius, ir ežerą, ir žalią žolę 
laukuose.

— Jeigu tai viskas, ko tu nori, 
tai vesiu tave pavaikščioti, — pa
sakė Spalis.

Ji pakėlė narvelį, išėjo ir keliavo 
iki ežero, aplink kurį augo žilvičiai, 
ir stovėjo lauke, kur žolė žaliavo.

— Kiekvieną dieną išnešiu, — sa
ke ji. — Aš myliu tave ir noriu 
tau laimės.

— Tai nėra tas pats dalykas, — 
kalbėjo paukštelis. — Žolė, ir eže
ras, ir žilvičiai visiškai kitaip atro
dė, kai juos tik pro grotas matau.

Tada parnešė vėl ji namo ir davė 
vakarienės, bet jis nesulesė nė vieno 
kąsnelio.

Princesė buvo dėl to truputį ne
rami ir klausė seserų, ką jos apie 
tai galvoja.

— Turi taip palikti, — sakė jos.
— Bet jeigu jis nevalgys, mirs.
— Tai būtų labai nedėkinga iš jo 

pusės, — sakė jos. — Jis turi gi ži
noti, kad tu jam geriausio nori. Jei

gu jis taip užsisypręs ir mirs, taip 
jam ir reikia.

Spalis negalėjo suprasti, kodėl tai 
jam geriausia turėtų būti, bet jos 
buvo devynios prieš ją vieną, be to, 
vyresnės, todėl ji nieko nesakė.

— Gal būt, rytoj jau prie narvelio 
pripras, — mąstė ji.

Kai ji rytą pabudo, sušuko jam 
linksmai „labą rytą“. Tačiau ji ne
gavo atsakymo. Pašoko iš lovos fr 
pribėgo prie narvelio. Ji sušuko 
pilna baimės, nes tenai gulėjo 
paukštelis ant šono, akis užmerkęs 
ir atrodė, lyg būtų negyvas. Ji ati
darė dureles, įkišo ranka ir jį iš
traukė. Ji lengviau atsiduso, nes 
jautė jo širdį dar plakant.

— Pabusk, pabusk, mažas paukš
teli, — kalbėjo ji.

Ji pradėjo verkti, ir jos ašaros 
krito ant paukštelio. Jis atvėrė akis 
ir pastebėjo, kad aplink ji nebėra 
narvelio vielų.

— Aš galiu tik laisvas giedoti, ir 
jeigu giedoti aš negaliu, — mirštu.

Princesė giliai atsiduso.
— Tai eik i laisve. Aš tave užda

riau į auksini narveli, kadangi my
lėjau ir norėjau tave tik sau pasi
laikyti, bet niekad man neatėjo min
tis tave nužudyti. Eik! Skrisk pas 
medžius, kurie aplink ežerą auga, 
skrisk i žalius laukus. Aš myliu 
tave taip labai, kad noriu tavo lai
mės bet kokia kaina.
Ji atidarė langa ir pasodino paukš

telį ant palangės.

— Eik, kaip tu nori, mažas 
paukšteli, niekados tavęs į narvelį 
nebeuždarysiu.

— Aš vėl atlėksiu, nes aš tave 
myliu, mažoji princese, — sakė 
paukštelis, — ir tau giedosiu gra
žiausias giesmes, kokias tik aš mo- ' 
ku. Aš turiu toli lėkti, bet aš vis 
atskrisiu, tavęs niekados nepamir
šiu.

Dar kartą jis pasipurtė.
— Mielas Dieve, kaip aš sustingęs!
Tada išskleidė sparnus ir išskirdo 

tiesiai į mėlynę. Bet princesė pra
virko, nes yra labai sunku savo lai
mę i kito laime iškeisti; ir dabar, 
kai paukštelis išskrido, ji pasijuto 
baisiai vieniša. Kai seserys sužino
jo, kas atsitiko, lingavo galvomis ir 
kalbėjo, kad paukštelis niekad ne- 
begrįšiąs. Tačiau jis tai padarė. Ir 
jis sėdėjo ant Spalio pečių, lesė iš 
jos rankos ir. giedojo jai gražiau
sias giesmes, kurias jis. skraidyda
mas po gražias žemės vietas, išmoko.

Spalis laikė savo langą dieną ir 
naktį atdarą, kad paukštelis, kada 
tik norį, į jos kambari ilėkti galėtų. 
Tas buvo jai labai sveika. Ir ji pa
sidarė nepaprastai graži. Ir kai ji 
išaugo, vedė ją kitos šalies karalius, 
ir baltas dramblys nešė ją visą ke
lią iki jos naujos rezidencijos. Jos gi 
seserys nemiegojo niekad prie at
daro lango ir todėl pasidarė nepa
prastai negražios ir taip pat nemie
los. Ir kai atėjo laikas joms ište
kėti, buvo jos karaliaus patarėjams 
atiduotos, pridedant dar po svarą 
arbatos ir po šlaminę katę.
; • Vertė Alė Rūta.
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Anglu kariu mokslinimosi 
akademija

Gen. Itn. H.G. Martin tą savo nepakeistam vienpu
siškume, nes niekeno nebuvo su-
galvota jį pritaikyti kovai prieš 
tankus. Ir jei T.S.O.s ateityje ap
saugos mus nuo tokios tragiškos 
kvailystės, tai Shrivenhamo Aka
demija bus šimteriopai apsimokė
jusi. Dabar jau 760 — čiai šios

Neseniai turėjau laimės aplan
kyti Karo Akademiją naujoje jos 
būstinėje Shrivenhamė, netoli 
Swindow.

Kiek žinau, nedaug net ir pa
čios armijos žmonių nusimano, 
koks naujas bandymas yra vyk
domas karinio ugdymosi srityje 
Shrivenhame. Si įstaiga turi pre
tenzijų pasivadinti Karo Akademi
ja, „Tautiniu Centru", kaip jo uni
versitetinis statutas pažymi. Toje 
akademijoje jau lavinasi įsiparei
gojusieji siekti karinių daly
kų mokslinimosi, o taip pat ateity 
numatomas nemažas skaičius stu
dentų iš tų karių, kurie norės pa
gilinti ginklų technologijos žinias.

Gyvenimas akademijoje
Gali kilti klausimas, kaip su

prasti „ginklų technologijos" są
voką. Oxford© žodynas ją pava
dina „pramonės meno mokslu". 
Karo Akademijos statute šios są
vokos apibrėžimą randame kiek 
artimiau susijusį su pačiais klau
sytojais. Bųįent, čia nusakoma, 
kas iš studijuojančių reikalau
jama. Ginklų moksle jie lavinami 
būti tarp karių ten, kur yra „puo
limo" vieta, ir ten, kur reikės 
žinovo ar inžinieriaus. Tokiu bū
du, iš vienos pusės, jie čia semsis 
mokslinių žinių, taipogi techninių 
— tiek ginklų konstruavimo, tiek 
jų tobulinimo srityje, iš antros 
pusės, jie čia papildys savo jau 
turimas žinias apie įvairių tarny
bų dalinių apsiginklavimą praktiš
kai. Tokia praktinė patirtis, gin
klavimosi pasiekimai ir jo ribotu
mas, be abejojimo, vyra būtinai 
žinotini dalykai šia kryptimi besi- 
mokslinančiam kariui.

įvairūs kursai
Svarbiausi bene bus kursai tų 

jaunų karininkų, kurie yra buvę 
Karališkos Karo Akademijos 
kariūnais Sandhurst'e ir kurie čia
yra užsirekomendavę kaip gabūs 
studijozai. Tokių parinktų apie 
150 jaunų karininkų nuskiriama 
porai metų kursams į Shrivenham, 
kuriame daugiausia būna iki 600 
klausytojų. Pirmoji partija šių kur
santų Sandhurstą apleidžia jau 
1948 metų rudenį. Šiuo tarpu jau 
yra pradėta kurti įvairių mažesnių 
kursų.

Antroji Shrivenhamo kursų 
reikšmė yra ta, kad čia kasmet 
dar numatyta įjungti maždaug apie 
80 senesnių karininkų, parenkamų 
iš abiejų — techninių ir netech- 
ninių dalinių. Šie karininkai išeis 
pilną dviejų metų kursą ir gaus

Naujie ji lietuviai gydytojai, nesenai baigę Tūbingeno U-to Medicinos fakultetą. V. Majauskas, K. Am
brazaitis, K. Bobelis, J. Karvelis, G. Grinevičius ir A. Mėlinavičius. Šiuo metu jie visi rašo disertacijas.

akademijos studentų (iš 1000) šitas 
dalykas išaiškintas. Likusieji 240, 
esantieji atostogose, su tuo susipa
žins „Ginklų Kursuose", kurie yra 
kaip tik studijų gale. Tuos pasku
tinius kursus baigusieji patėks į 
štabą.

Komendantas ir dekanas
Šios akademijos komendantas 

yra gen. major. I. D. Shapland, 
artileristas. Kada II-ji divizija 
išlaisvino Indiją ir Kohimą, jis bu
vo vienas iš pėstininkijos vadovų, 
kurių du buvo nukauti, o kitu du, 
įskaitant ir jį patį, keletą kartų 
aršiose kovose sužeisti.

Dekanas yra prof. C. H. Lander, 
žymus mokslininkas ir inžinierius, 
kuris neseniai iš Karališkosios 
Karo Akademijos išėjo į pensiją. 
Kaip dekanas, jis veda visą aka
demijos gyvenimą. Po darbo aka
demijoje pats prof. Lander laisva
laikiu buriuojąs laiveliu ar groja 
smuiku. Prie progos jis dar žaidžia 
futbolą, hochey, taipogi mielai jo
dinėja. 25% mokytojų personalo 
yra kariai, 75% gi civiliai. Šioj 
įstaigoj civilių, imant lektorius ir 
tarnautojus, susidaro apie 1.700.

Mokslo sritis yra paskirstyta į 
keturis fakultetus — matematikos 
bei fizikos, chemijos, mechaninės 
ir technologinės inžinerijos. Kiek
vienas fakultetas turi savo prof, 
vadovą. Vienas šių vadovų būtent 
technologinės inžinerijos prof. A. 
Porter aiškino man keletą bandy
mų, kuriuos jis pats yra daręs su 
lėktuvais, projektuodamas kuo 
didžiausią jų greitį.

Akademijos patalpos yra Shri
venhamo kareivinėse, kurios yra 
pastatytas 1938—39 m. idealioje 
vietoje — parke. Čia yra paruošti 
visi įrengimai ir patogumai 1000- 
čiui . studentų. (The Daily Tele
graph, 18. XII. 46).

atitinkamas kvalifikacijas, kurios 
juos įgalins gauti aukštesnį tech
nikos daliniuose štabo karininkų 
(T.S.O.s) rangą. Šitoji T.S.O.s turės 
techninių uždavinių Karo Mini
sterijos ginklavimo skyriuje, Vy
riausioj Komplektavimo būstinėj, 
ar Prekybos Ministerijoj, kur šios 
akaderųijos nariai atliks darbus 
tarp kario ir inžinieriaus.

Norėčiau dar kaiką apie minėtą 
Technikinio Stabo Karininkų Aka
demiją (T.S.O.s) papildomai pri
dėti. Prieš pat šį praeitą karą Vo
kiečių generalinis štabas išleido 
naują priešlėktuvinį ginklą ... Tas 
pat buvo padaryta ir Anglijoje. 
Vėlesniuose laikotarpiuose vokie
čiai pasigamino 88 mm., anglai gi 
3,7 in. — abieji neblogi' ginklai, 
betgi anglų buvo truputį gorė
lesnis.

88 mm. pabūklas prieš tankus
Vokiečių gen. štabe esąs T.S.O. 

gana greit pastebėjo, kad 88 mm. 
priešlėktuvinis pabūklas turi ir 
kitų galimumų. Tas technikinis 
vokiečių štabas priėjo išvados, 
kad palankioms aplinkybėms su
sidėjus — pritaikius tam tikrą ap
ginklavimą ir trauktuvą, galima 
šį priešlėktuvinį ginklą panaudoti 
ir prieš tankus. Sis sumanymas 
buvo perduotas konstruktoriams, 
kurie netrukus jį praktiškai pri
taikė. Šito išradimo pasekmes mes 
tuojau pajutome. Vokiečių pieš- 
lėktuvinis 88 mm. pabūklas diena 
iš dienos ėmė plotuose nuo Libi
jos ligi Reino niokioti mūsų tan
kus. Palyginkime tuojau pat mūsų 
3,7 in. ginklo istorinę evoliuciją. 
Turim, deja, prisipažinti, kad šis 
mūsų ginklas nebuvo gimęs po 
laiminga žvaigžde. Kaip 1940 me
tais mūsiškis 3,7 in. išėjo karan 
priešlėktuvinės patrankos rolėje, 
taip ir išsilaikė per visą karo me-

Knygos kurios pasirodys...
Jau yra suregistruota per 300 

knygų, išleistų 1945* ir 1946 me
tais. Mūsų rašantieji žmonės, tiek 
rašytojai, tiek mokslininkai ir to
liau dirba ir, kaip matyti iš spau
dos pranešimų, yra parengta ar 
rengiama eilė naujų knygų.

Bendrybės. Prof. Dr. Vacį. Bir
žiška parengė spaudai „Liet, se
nosios knygos istorijos“ II laidą ir 
ruošia „Liet, period, spaudos is
toriją“. Žurnalistų s-ga pr. m. nu-' 
tarė išleisti „Liet, žurnalistų me

traštį“. Ravensburge rengėsi iš
leisti vietinės informacijos leidinį, 
Neustadte — J. Stonio inform, 
knygą apie Lietuvą anglų kalba. 
Sumanyta, leisti baltų inform, lei
dinį Anglijoje. ''

Filosofija. Dr. V. Bieliauskas 
parengė trilogiją iš filosofinės an
tropologijos „Žmogus realybėje“, 
o dipl. inž. Tuskenis — XX am
žiaus tragediją.

Tikyba. Arkivysk. Metrop. J. 
Skvireckas parengė spaudai Nau-

Geestachto DP Sanatorijos direktorius Dr. K. Vyšniauskas su savo 
bendradarbiais lietuviais >■ A. Grušnio nuotr.

jojo Testamento IV laidą ir iš
vertė iš vok. k. „Marija kalba 
pasauliui fatimoje“. Kunigų suva
žiavimas nutarė išleisti naujas 
maldaknyges.

SOCIALINIAI MOKSLAI. Po
litika, tremtiniai. Rosenheime 
leidžiama dar kart<į dipl. teis. 
Juknos „Demokratijos keliais“. 
Centr. liet, k-tas Italijoje ruošia
si išleisti „Lietuviai Italijoje“.

Ekonomika. „Tremtinių eko
nomistų metraštį“ manoma iš
leisti Tūbingene, Dr. Tarulio 
disertaciją „Wirtschaftliche Rūck- 
standigkeit europaischer Agrar- 
lander und -ihr Zusammenhang 
mit dem Industrialisierungs- 
grad“. Skautai sumanė išleisti 
„Skautiškų, žaidimų knygą“. Ped
agogika. A. Nakaitė renka me
džiagą pedag. veikalui „Mergaitės 
auklėjimas Lietuvoje7*. Studentai 
išleis Stuttgarte inform.-propa- 
gand. leidinį apie liet, studentus, 
studijuojančius užsienyje. Folklo
ras. Ieškomas leidėjas Dr. J. Balio 
„Lietuvių folkloristikai“.
KALBAMOKSLIS. Lietuvių kal

ba. Elementoriai parengti A. Gie
driaus ir Ig. Malinausko su B. 
Brazdžioniu. „Liet. k. gramatika“ 
rengė A. Samušis. Baigiama 
spausdinti rotat. (Tūbingene) 
„Liet. k. tarmių mokslas“. Anglų 
k. Anglų-liet. ir liet.-angl. k. žo
dyną numato išleisti br. Sulaičių 
leidykla Gunzenhausene, J. Ku- 
kanauza paruošė ang.-liet. k. žo
dyną (5000 žodžių su ištarimu), 
taip pat J. Slavėnas Scheinfelde 
(pradžia A—F buvo jau išspaus
dinta mašinėle.) A. Ribskis sudarė 
liet, žodynėlį prie Chamberso 
„English History“. Vadovėlius 
paruošė J. Gobis Fuldoje ir P. 
VaitkūnasrLehrtėje, gramatiką- 
Vikt. Kamantauskas (spausdina
ma Tūbingene). Ang.-vok.-liet. k. 
žodynas buvo taip pat renkamas 
Mūncheno spaustuvėje. Vokiečių 
kalba. „Patria“ išleis V. Gailiaus 
vok.-liet. k. žodyną, baigiamas 
ruošti liet.-vok. k. žodynas ir bu
vo ieškoma popierio vok.-ang. k. 
žodynui. Alf. Sešplaukis paruošė 
„Vokiečių k. skaitymus“ aukštesn. 
gimnazijos klasėms. Prancūzų k. 
Liet.-pranc. k. žodyną (apie 20000 
ž) ruošė prof. F. Mackus Wurz- 
ache. Italų k. 8000—10 000 žodžių 
italų-liet. k. žodyną rengiasi iš
leisti Turino lietuviai. Esperanto. 
Vadovėlį su žodynu rengė Pulgis 
Andriušis.

GRIEŽTIEJI MOKSLAI. Ma
tematika. Aritmetikos užda- 
vinynas spausdinamas Tubin- 
gene, kitas — Wiesbadene (gal 

dabar Kasselyje?). Parašyti: 
Klimavičiaus — „Skaičiavimo 
uždavinynas“ ir V. Volerto 
„Aritm. uždavinynas“ I ir II kl. 
Algebra. Uždavinyną visoms gimn. 
klasėms parašė prof. Vikt. Bir
žiška; įteikta spaustuvei Valaičio 
„Alg. vadovėlis“; paruošta spaudai 
Šikšnio „Elementarinė algebra.“- 
Geometrija ir trigonometrija. 
Spaustuvėms įteikta: Valaičio 
„Elem. geometrija“, Veršelio 
„Geometrija“ ir Busilo „Trigo- 
nom. teorija ir uždavinynas“. Fi
zika. Paruoštas Valaičio „Fizikos 
vadovėlis“. Chemija. J. Valicxas 
sudarė „Chemijos mokslo vado
vėlį“. Gamta. Atiduota spausdin
ti Barono „Gamt os pradžiamoks
lis“, Miškinio parašytas „Botani
kos vadovėlis“, dar vienas buvo 
spausdinamai Wiesbadene. Miš
kinis dar parengė ir „Zoologijos“1 
II Kl.

TAIKOMIEJI MOKSLAI. Me
dicina. Provizorius J. Mačys 
ruošė medžiagą vaistininkų žur
nalui, dipl. chem. C. Ban- 
kauskas rašė knygą „Kova 
su senatve“. Miškinis parašė- 
IV kl. kursą „Žmogaus kū- 
ns ir jo higiena“. Inžinerija. 
Prof. dipl. inž. Stepono Kolupai
los „Hidraulika“ spausdinama 
rotatorium Kemptene, dipl. inž. 
K. Krulikas paruošė spaudai 
„Techn. vadovo“ I dalį ir „Mate
matikos. techn. skaičiavimo ir 
techn. braižybos konspektą“, dipl. 
inž. E. Martinavičius — „Elektro- 
techn. vadovo“ II dalį. Susisieki
mas, prekyba. K. Meškauskas 
spausdino Ansbache „Stenografi
jos konspektą“, A. Pračkaila 
Wūrzburge parašė „Pramoninę 
buhalteriją“. Amatai. Ramonio 
parašytas „Rankinio metalo ap
dirbimo amatų mokykloms vado
vėlis“. Statyba. Dipl. inž. Br. Ga
linis spausdina Augsburge „Bend
rosios statybos konspektą“.

Menas. Spaudai puošiama L. 
Vilimo reprodukcijų knyga, dail. 
VI Vijeikis Paryžiuje iliustravo 
maironio Pavasario Balsų I daĮL 
Architektūra. Inž. archit. V. Švi- 
pas parašė „Lietuvių liaudies ar
chitektūrą“, dipl. inž. J. Gimbu
tas — „Lietuviškąją architektūrą. 
Mažojoje Lietuvoje“. Muzika. J. 
Strolia parašė „Solfedžio vadovė
lį“ aukštesn. m-loms. įvairių kū
rinių chorui, orkestrui ir atski
riems instrumentams parašė A. 
Ambrozaitis. S. Gailevičius, G. 
Lenigas, V. Marijošius bei F. Va
leika. Pramogos, sportas. E. Ven- 
giauskas leidžia Kemptene „Krep
šinį“.

Literatūra. „Literatūros teoriją*^ 
parašęs Ambrazevičius, „DaiL lit.

t
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vadovėlį — J- Kuzmickis. Liet, 
lit. istoriją parašė Naujokaitis ir 
rašė J. Kuzmickis. Prof. Dr. Vacį. 
Biržiška ruošia spaudai „Nežino
mų K. Donelaičių prozų istoriją“, 
B. Brazdžionis — Naujosios lit. 
apžvalgą m—lai ir visuomenei 
„Šeši dešimtmečiai. Liet, litera
tūra nuo 1884 iki 1941 metų“. J. 
Kuzmickis spausdina veikalą „Kū
rėjai ir kūryba“, be to, rašė stu
diją apie Antano Vienažindžio 
kūrybą. B. Brazdžionis redaguoja 
„Liet. lit. kalendorių-almanachą“. 
„Metai“ Liet, rašytojų Vokietijoje 
metraštis atiduotas i spaustuve. 
Turėjo pasirodyti dar Voralbergo 
pabaltiečių almanachas „Loot us- 
Ceritus-Viltis“, 3 kalbomis. Poe
zija. Išvardinsim parašytus eilė
raščių rinkinius: A. B. Audronė- 
,,Graži tu“, B. Auginąs — „Šir
dim į tėviškę“, K. Bradūnas — 
poema iš netolimos praeities gy
venimo. B. Brazdžionis — „Vai
dila Valiūnas“, L. Dervojedaitie- 
nė — Baltijos Žuvėdra — „Sve
timoj šalyj“, Ad. Ilmonis, P. Jur
kus — „Namų Ugnis“, F. Kirša
— „Tolumos“. Pr. Kozulis, J. 
Kuosa - Aistis - Aleksandriškis — 
„Be tėvynės brangios“, turi dar 
ir parašytų poemų, V. Mačernio 
poezijos knyga leidžiama Centr. 
Liet. K-to Italijoje, Maironio 
„Pavasario Balsus“ leidžia L. Vis
minas Schweinfurte. be to ir B. 
Brazdžionis parengė rinktinės 
poezijos knygą „Mūsų Maironis“, 
A. Nakaitė - Arbačiauskienė — 
„Be namų“, P. Pilka, B. Rutkū- 
nas — baladžių rinkinys ..užkeik
tas dvaras“, A. Sidabraitė. J. 
Snaigė — „Ramunės ir ėdelvei- 
siai“, J. Šešplaukis - Tyruolis — 
„Lemties takai“, G. Tulauskaitė
— „Po svetimu dangum“, M. Vait
kus — 3 eilėraščių rink. Išvertė: 
J. Baltrušaičio „Ziemnyja stu- 
pieni“ (Žemiškos pakopos) — J. 
Valaitis. Shakespeare o „Sonetus“
— A. Šešplaukis — Tyruolis, P. 
Vergilijaus Maronio „Aeneis 
(Eneida) verčia prof. Dr. A. Ruk- 
ša Augsburge. Teatro veikalai. V. 
Alantas parašė dramą „Aukšta- 
vyris“, P. Balickas — vaidinimą 
„Gintaro kraštas“. L. Dovydėnas
— „Kur giria žaliuoja“ ir „Miš
ko žmonės“.. P. Jurkus — „Var
gonų giesmė'*, P. Kėsiūnas — dra
mą iš tremt. gyvenimo, St. Lau
cius - vaizdelį „Paslaptingoje zo
noje“, A.’ Škėma — „Vieną va
karą“, K. Vaitkevičius - tragedi
ją „Dvi širdys“, V. Žemkalnis - 
dramą „Audra“. Romanai ir apy
sakos. J. Balčiūnas - Švaistas pa
rašė romanus „Autovežimiai su
burzgė“, „Dar kartą tave klausiu“ 
ir „Saulėtas rytas“ S. Būdavas — 
„Žmonės be namų“ Ę. Dervoje- 
daitienė - Baltijos Žuvėdra - ro
maną iš liet, tremt. gyvenimo, L. 
Dovydėnas - romaną iš knygnešių 
gyvenimo „Klementas Dūda“' 
„Mes turime teisę mirti“ ir „Ne
reikalingo žmogaus užrašai Vo
kietijoje“, B. Gražulis - novelių 
rinkinį „Brydė rugiuose“, numa
toma išleisti Vinco Kudirkos „Sa
tyras“, N. Mazalaitė, Krūminienė

c/įefuvių tremtinių
^^spaucioi pasiŽDatcnus
Baltijos valstybių likimo klausimu

„Lietuvių Žodis“ Nr. 11 talpina 
Kolumbijos Universiteto (JAV) 
prof. Clarence A. Manning 
straipsnį „Baltijos valstybių tra
gedijos priežastis“, kuriame ra
šoma:

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas 
yra nerašytoje Jungtinių T^rutų 
dienotvarkėje kaip bandomasis 
akmuo tos organizacijos pastan
gų nuoširdumui įrodyti, kuriant 
naują ir geresnį pasaulį. Jei ta
tai įvyks, tai bus įrodymas, kad 
tikrai prasidėjo nauja teisingu
mo ir nuoširdumo gadynė. Jei 
tatai bet kuriuo pretekstu bus 
paneigta, tai reikš, kad Jungti
nės Tautos yra arba interesuo
tos tik jėgos politika, kurioje 
aiškiai trūksta teisingumo, arba 
tai bus perspėjimas visam pa
sauliui ir tautoms, didelėms ir 
mažoms, kad karo nuvargintos 

parengė spaudai novelių rinkinį 
ir apysaką iš netolimos praeities, 
taip pat legendų apie Lietuvą 
knygą „Liepsna žaizdoje“, A. Na
kaitė irgi parengė novelių rinki
nį, F. Neveravičius - rinkinį „Die
novidžio sutemoj „K. Pažėraitė - 
romaną „Liktūnas“, leidžiamas V 
Pietario „Algimantas“ (leidžia 
„Atžalynas“), V. Ramonas parašė 
romaną „Kryžiai“ ir papildė 1942 
m. parašytą romaną „Vieškelio 
dulkės raudoname saulėleidy*' 
(spausdienamas Amer. J. Val
stybėse), B. Rutkūnas paruošė 
novelių rinkinį, J. Savickis rašė 
dail. prozos veikalą „Dienoraštis“, 
A. Sidabraitė paruošė novelių 
rinkinį, taip pat A. Škėma ir V. 
Tamulaitis. M. Vaitkus rašė istor. 
romaną „Daniel ir Šušan“, St'. 
Zobarskas parašė apysaką „Per 
šalti ir vėją“. „Patria“ išleidžia 
jo novelių rinkinį vokiškai „Das 
Lied der Sensen“ (Dalgių daina). 
Pulgio Andriušio išverstą Ser- 
vantes, o „Don Kichotš“ išleidžia 
br. Šulaičių leidykla. Vaikų kny
gos. B. Auginąs - Augustinavičius 
parašė eiliuota pasaką „Lokiukas 
kvailiukas“. L. Dovydėnas scenos 
vaizdelį „Girios susirinkimas“, P. 
Gaubys-apysakų, rinkinį „Bakūžė 
samanota“. J. Kuzmickis - sce
nos vaizdeli „Leiskit į tėvynę“, 
P. Pilka eiliuotą pasaką „Žvirblių 
nutarimas“, V. Šimaitis - eilėraš
čiu rinkinį „Vyturėliai laukuose“, 
iliustruotą V. Osmolskio, V. Ta
mulaitis - ilgesnę apysaką, St. Zo
barskas - eilėraščių rinkinį „Bi
tininkai“. „Riestaūsio sūnus“ 
(iliustr. V. Osmolskis), L. Žitke
vičiaus „Saulutė debesėliuos“ 
spausdina „Giedra“ jau nebe 
Wiesbaden’e, bet Kassel’yje.

Istorija. V. Daugirdaitė - Sruo
gienė parašė „Lietuvos istoriją“, 
prof. Dr. Vacį. Biržiška rašo 
„Trumpą lietuvių spaudos už
draudimo istoriją“, P. Pauliuko- 
nio „Naujų amžių istorija“ spaus* 
dienama „Giedros“ leidyklos.

Geografija. „Patria“ išleidžia 
T. Patirgo studiją liet, ir ang. k. 
„Lietuvos sienų klausimų“.
BIOGRAFIJA, atsiminimai. Prof. 

Dr. Vacį. Biržiška parašė „Alek- 
sandrynas, 314 senųjų liet, rašyto
jų biografijos, bibliografijos ir 
biobibliografijos“, leidžia „Patria“ 
Dr. M. Anysas rašo .Atsiminimus 
iš Klaipėdos krašto gyvenimo ir 
kovų“, prof. Dr. Mykolas Biržiš
ka parašė atsiminimus apie prof. 
M Romerį ir rašo „Galvojimus 
apie lietuvių tautą“, H. Blazas 
parašė atsiminimus iš kone, sto
vyklų gyvenimo. Dr. Kazmieras 
Grinius ruošia 3 tomų atsimini
mus, kun. Lapelis irgi rašo astimi- 
nimus, A. Pocius parašė atsimi
nimus iš mūsų kario gyvenimo 
ir tragiškojo likimo „I vakarus“, 
M. Vaitkus rašo „Liepojos gim
nazijos 1899—1903 m. vaizdelį bei 
atsiminimus iš šių dienų gyveni
mo ir išgyvenimų, G. Žemkalnis 
parašė atsiminimus „Lietuvos ne- 
priklausomybinini Gestapo kalė
jimuose“. Bibliografas.

demokratinės valstybės į takti
ką, privedusią jas prie žlugimo, 
žiūri kaip į legitimuotą ir kad 
kiekvienai valstybei — didelei 
ar mažai, belieka rūpintis pa
čiai savo apsauga, nepaisant jo
kių tarptautinių organų.
Toliau autorius konstatavęs, kad 

Baltijos valstybės ir Suomija bu
vusios vienintelės, kurioms pasi
sekė iš didelio skaičiaus respubli
kų, gimusių desperatiškomis pas
tangomis iš pavergtų Rusijos im
perijos tautų tarpo, išsivaduoti iš 
savo prispaudėjų ir atgauti savo 
demokratines teises, nurodo, kad 

per sekančią tarptautinę kon
vulsiją jos buvo paverstos Na
cių Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos sutarties įrankiu ir pagrob
tos Sovietų Sąjungos tokiu pa
čiu būdu, kaip ir kitos Rusijos 
tautos, kovojusios dėl savo lais
vės, buvo pasiglemžtos. Vakarų 
demokratijos to anuo metu ne
pripažino, tačiau iki šiol jokių

Dillingeno lietuviai Kovo 10-tosios pamainose (Igno Podėlio nuotr.); dešiniau — apačioje pora vaiz
dų iš Kovo 10-tosios demonstracijų, kurias pravedė Kempteno lietuviai. K. Daugėlos nuotr.

efektyvių žygių nebuvo grieb
tasi pagelbėti joms ir jų nelai
mingoms tautoms, tuo tarpu 
kai Jungtinės Tautos tebekalba 
apie tarptautinę taiką ir atei
ties pasaulio organizaciją.

Cinikas tuo pasinaudos įrody
ti, kaip klaidinga yra pasikliauti
tarptautiniu teisingumu. Idea
listas tuo pačiu pasinaudos pa
rodyti, kaip toli Jungtinės Tau
tos jau nukrypo nuo aukštųjų 
principų, kuriuos jos tarėsi de
dančios savo veiklos pagrindu.
Autoriaus manymu tai gal būt 

teisinga, bet iš kitos pusės jis lai
ko, kad čia didesnį vaidmenį bus 
suvaidinusi ignorancija nei impe
rializmas arba plėšrumas. Tačiau

ignorancija labiau negu pikta 
valia yra demokratinių valsty
bių negerovė. Kai sykį jų akys 
atsivers, jos griebsis daryti vis
ką pataisyti savo klaidoms. Kai 
tas laikas ateis, ir gal but jis 
netoli, jso supras, jog trys Bal
tijos valstybės Estija, Latvija 
ir Lietuva dar prieš šimtmečius 
valdžioje išlaikė savo demo
kratines kultūras, savo nesla- 
viškas tradicijas, savo nuosavą 
Vakarinį gyvenimo būdą, kad jų 
nepriklausomybės periodas pa
rodė jas esant visiškai" įsisąmo
ninusias savo Vakarinį paveldė
jimą, kad jos progresavo pagal 
Vakarų linijas ir kad jų žlugi
mas buvo pasekmė tų pačių 
totalitarinių pajėgų, kurios pa
ruošė antrąjį Pasaulinį Karą. 
Jos priklauso Jungtinėms Tau
toms, jų pabėgėliai nusipelno 
tarptautinės globos ir pagalbos, 
ir atstatymas jų nepriklauso
mybės ir atnaujinimas jų tau
tinių institucijų bus tikrasis 
ženklas, kad Jungtinės Tautos 
yra pasiryžusios sukurti naują 
pasaulį, kuriame žmogaus teisės 
ir teisingumas bus atstatytas ir 
neteisėto užpuolimo bei agresi
jos baimė bus panaikinta visose 
tautose, didelėse ir mažose, ir 
žmonija naujai įsteigtoje vie
nybėje galės pradėti gyventi 
tikrai pagal Auksinių Taisyklių 
principus.

Poetė Vlada Prosčiūnaitė at
kūrė Lietuvoje parašytą ir rank
raštyje palikusį pirmąjį draminį 
bandymą „Profesorius Vizgirda“. 
Autorė savo atkurtąjį kūrinį ne
seniai paskaitė artimųjų būreliui. 
Klausiusių literatų nuomone, 
VI. Prosčiūnaitės drama yra rim
tas {nišas į lietuviu draminę li
teratūrą. Drama „Profesorius 
Vizgirda“ turi tris veiksmus ir 
septynis paveikslus.

Hanau lietuvių tremtinių tea
tras pastatė Stasio Santvaro sce
nos veikalą „Žvejus“. „Žvejai“ 
yra vienas iš geriausių Stasio 
Santvaro scenos veikalų ir savo 
laiku buvo statomas Kauno Dra
mos Teatre. „Žvejų“ pirmam pa
statyme Hanau lietuvių tremtinių 
scenoje dalyvavo ir veikalo au
torius.

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis, 
iki šiol redagavęs USA lietuvių 
savaitraštį „Ameriką“, iš redak
toriaus pareigų pasiraukė ir nuė
jo mokytojauti. Mokytojaudamas 
A. Vaičiulaitis žada daugiau at
siduoti literatūriniam darbui. 
„Amerikos“ redaktorium kviečia
mas Čibiras-Verax. savo gražiais 
straipsniais išgarsėjęs Pietų Ame
rikoje.

Prof. A Salys, šia žiemą nuvy
kęs į Jungtines Amerikos Val
stybes, pradėjo darbą Pensilva
nijos universitete.

Kovo mėn. pabaigoje sueina 26 
metai, kai mirė poetas kun. J. 
Snapštys, lietuviu literatūroje ži
nomas Margalio slapyvardžiu. 
Margalis bendradarbiavo „Tėvy
nės Sarge“, „Žinyčioje“, „Vilniaus 
Žiniose“, „Viltyje“ ir kituose ano 
meto lietuviu laikraščiuose. Išlei
do keletą knygelių. Be savosios 
kūrybos, Margalis smulkesnių 
dalykėlių yra ir išvertęs. Marga
lio poezija nepasižymėjo origina

lumu, bet ji buvo artima liaudies 
dvasiai.

Margalis gimė 1877 m. Šeduvos 
valsčiuje, o mirė ir palaidotas 
Sudeikiuose, Utenos apskrityje.
Mirė prof. Dr. Jurgis Krikščiūnas

S. m. kovo mėn. 24. d. Hambur
ge po ilgos širdies ligos mirė prof, 
dr. Jurgis Krikščiūnas.

A. a. Jurgis Krikščiūnas gimė 
prieš 54 metus Prienų valšč. Gim
naziją baigė Marijampolėje 1914 
m, Aukštuosius mokslus pradėjo 
Petrapily ir baigė Hallės univer
sitete gavęs pirmą dipl. agronomo 
vardą, o netrukus ir daktaro 
laipsnį.

Po to buvo Šiaulių ap. agrono
mas, Ž. U. ministeris, ž. ū. akade
mijos profesorius ir kooper. s-gas 
„Linas“ Vyr. direktorius.

Netrukus apie prof. J. Krikščiū
ną parašysim plačiau.

— I New Yorko Lietuvių Tary
bos suruoštą Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą kalbėtojais bu
vo pakviesti: Dr. Kazys Grinius, 
Povilas Žadeikis, William O’Dwyer 
(New Yorko burmistr.) ir Alwin E. 
O’Konski (Jungtinių Amerikos 
Valstybių Kongreso narys). Be 
dviejų chorų meninėje programos 
dalyje pasirodė ir New Yorko Ci
ty Center operos dainininkė Su- 
zana Griškaitė.

— Nelė Vosyliūtė, Kauno Dra
mos Teatro aktorė, šiemet švenčia 
savo 25-rių metų sceninio darbo 
sukaktį. Ji, kaip ir A. Žalinke- 
vičaitė bei H. Kačinskas, yra bai
gus režisieriaus A. Sutkaus dra
mos studiją ir drauge su mini
mais aktoriais yra dar anais lai
kais pradėjus sceninį darbą.

— Augsburgo Lietuvių Prof. 
Draqios Teatras š. m. kovo mėn. 
29 d. pasirodo su nauju pastaty
mu. Bus suvaidinamas Maxwell 
Anderson veikalas „Žmonės kaip

9
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jugoslavų: visose trijose Vokie
tijos okupuotose zonose 9.349, 
Austrijoje 6.074, Italijoje 11.956 ir 
Viduriniuose Rytuose 675. (NYHT, 
47. 3. 20) r

— Kinų vyriausybė praneša, 
kad kinų nacionalistų kariuomenė 
įžengė į Yenan, kinų komunistų 
pajėgų sostinę. (St. & Str., 47. 
3. 20)

— Atėnų spauda praneša, kad 
pirmojo, antrojo ir trečiojo ar- , 
mijos korpusų operacijos vyksta 
patenkinamai. Kautynėse buvo 
panaudotos ir oro pajėgos.

Pranešama, kad i rytus nuo 
Kilkis 26 partizanai buvo užmuš
ti ir 20 sužeista. (St. & Str., 47. 
3. 15)

— Centrinės Belgijos rajonuo
se prasidėjo angliakasių streikas, 
apimąs 35.000 angliakasių. (St. &

liucija reikalauja įgalioti užsienio 
reikalų komitetą, kad jis sužinotų 
apie Lenkijoje suimtųjų amerikie
čių padėtį ir padarytų visus rei
kalingus žygius jiems išlaisvinti.

Senatorius Brooks pranešė, kad 
JAV ambasadorius Arthur Bliss 

pianwa, i».auauv» Lane, sugrįžęs iš Varšuvos, de- 
vyriausybė patvirtino išvežtųjų mentavo pranešimą, pagal kurį 
asmenų įvažiavimo planą, pagal jis turėjęs progos pasikalbėti su 
kuri °us įsileisti visi turi Kana
doje giminių. Šis sutarimas pa- 

prancūzų ra- liečia daugelį tūkstančių išvežtųjų

Oleškevič. Pažymėtina, kad sim
foninių kūrinių išpildyme pirmųjų 
koncertmeisterių kėdėms užimti 
buvo pakviesti lietuviai muzikai: 
Iz Vasyliūnas, Mykolas Saulius 
ir kt.

— Vienos Opera yra pakvietusi 
žinomąjį vokiečių dirigentą Knap- 
pertsbusch pravesti keletą operų. 
Kiek vėliau šis muzikas dalyvaus 
Graco festivalyje, kur diriguos 
orkestro koncertams.

— Paul Claudel, prancūzų ra- nccm uaugtų (.imsiančių isvwuju ..
šytojas ir diplomatas, priimtas į Vokietijoje ^mas tkono^nėl Ponybės
Prancūzų Akademijos narius (vie- ir Austrijoj (NZ, 47. 3. 24) ir reparacijų klausimais. Mask-
toj mirusio meno istoriko Louis a . .
Gillet).

— Organizuojama pirmoji vo
kiečių pokarinė ekspedicija tirti 
dar ligi šiol neištyrinėtų Vakarų 
Afrikoje esančios Liberijos (negrų 
respublikos) plotų. Ekspedicijos 
iniciatorius yra rašytojas Dr. 
Heinz Waterboer su eile žinomų 
vokiečių mokslininkų. Ši mokslinė 
ekspedicija jau turi mecenatus-

ir mes“. Vaidinimas įvyks Augs
burgo Infanterie kareivinių salėje.

— Baltijos Universitetui š. m. 
kovo 14 d. nuo įsikūrimo suėjo 
vieneri metai. Minėjimo proga po 
katalikų ir evangelikų pamaldų 
buvo pašventintos Universiteto 
auditorijos (mat, nuo Naujųjų Me
tų Universitetas gavo naujas pat 
talpas). Po pamaldų gražiai deko
ruotoje salėje gausiai susirinkęs 
akademinis jaunimas išklausė 
Universiteto prezidentę prof. Gul
bio, Mr. R. Riggle, Universiteto 
Prine. Well. Officer UNRRA Team 
289 kalbų ir sugiedojo Universi
teto himną.

— Sevčenko mirties minėjimas.
Dillingeno kelių tūkstančių ukrai
niečių stovykla iš. m. kovo 19 d. 
siiruošė iškilmingą akademiją sa
vo garsaus ■ rašytojo T. Sevčenko 
100 metų sukakčiai paminėti. 
Akademijos programoje buvo 
paskaita, deklamacijos ir koncer
tas, kurio metu solistai išpildė 
ukrainiečių kompozitorių kūrinius, šveicarų leidyklas, vieną banką_____ __________
Akademijos iškilmes dar padidi- ir Istorinį Gamtos Muziejų New gytojas (praktikos, 
no kviestinis Ulmo simfoninis or- Yorke, paskyrusį šiam reikalui 
kestras, diriguotas vietinio muz. nemažą pinigų sumą.

KANADA PRIIMS DP
„Dena“ praneša, kad Kanados

suimtaisiais JAV piliečiais. (St.
& Str., 47. 2. 14)

— Netikima, kad per ateinančią

— Amerikiečių zonoje registruo- voje vįenas aukštas derybų da- m,.uw 0^00^0.4. Vu»». «,
jami asmens, norį imigruoti į Ka- ]yvis pareiškė: „Šių ekonominių Str., 47. 3. 20) 
nadą. Kol kas surašomi šių spe- diskusijų pabaigoje galėsime pa- — Lenkų ūMninkų partijos va- 
cialybių asmens: matyti, ar yra bent kiek vilties dovybė pašalino iš partijos buv.

1. agronomai, 2. architektai, 3. šiuo metu pasiekti kompromiso, švietimo minister) Czeslow Wy- 
chemikai (industrijos, analitinės), Bet jei mes dar šia savaitę be- ceck ir dar keturis kitus narius 
4. dantistai (dantistas, dantų tech- viltiškai atsidurtumėm mirties už tai, kad pradėjo leisti atskirą 
nikas etc.), 5. inžinieriai: civilinis, taške dėl Vokietija liečiančių rei- ūkininkams laikrašti be partijos 
elektrikos, industrijos, mechani- kalų, galime visai nedvejodami vadovybės žinios. Anksčiau buvo 
kas, kalnų pramonės, 6. miškinin- važiuoti namo, mažiausiai bent iš pranešta apie Mikolaičiko parti- 
kai, 7. dietikai, 8. vertėjai (žodžiu šios konferencijos“. (St. & Str., jos skilimą. Mikolaičikas tai pa
ir raštu), 9. knygininkas, 10. slau- 47. 3. 17) neigęs. (St. & Str.. 19. 3. 47)
gytojas (praktikus, registruota, — Kinijos vyriausybės pajėgų — Lenkų karinė misija Berlyne 
patyrimo), 11. optometristai, 12. štabo viršininkas gen. Cheng- praneša, kad šiuo metu dar apie 
ophthalmologistai, 13. pediatristai, Chen pranešė Kuomintango vyk- 45.000 vokiečių karo belaisvių te- 
14. pharmaceutai, 15. therapinin- domiesiems ir kontrolės komate- belaikomi Lenkijos belaisvių sto
kai, 16. gydytojai, 17. tyrimo dar- tams, kad per paskutiniuosius vykiose.
buotojai 18. sanit. inžinieriai-sa- mėnesius nacionalistų ofen- Iš šito skaičiaus apie 30.000 
nitarijos technikai, 19. mokyto- zyv°s rezultatas buvo: išlaisvin- dirba LenMjos suvalstybintose 
jai-profesoriai-lektoriai, 20. chi- ta visi didieji-ir 200 mažųjų Ki- anglių kasyklose ir kiti dirba 
rurgai, 21. veterinoriai, 22. X-rent- niJ°s miestų. Cheng-Chen paskel- įvairius darbus pačiose belaisvių 
geno spindulių technikai. kad Per šešis mėnesius buvo stovyklose. Pranešime sakoma,

___ paimta tik 7.000 kinų komunistų kad belaisvis dirba dešimt valan- 
karių ir 113.000 pasidavę patys, dų per dieną ir gauna tris kartus 

Lenkų valdžios kalbėtojas (Stars & Str., 47. 3. 20) valgyti. (NYHT. 47. 3. 19)
PLEČIAMAS JGC IŠTAIGŲ 

TINKLAS
Tarpvyriausybinis Pabėgėlių 

Komitetas kovo mėn. 16 d. atidarė 
savo apygardos įstaigą Regens- 
burge ir kovo mėn. pabaigoje ati
darys dar vieną įstaigą Esslinge- 
ne. Tos naujos įstaigos veiks pa
pildomai prie jau veikiančių įstai
gų Mūnchene ir Frankfurte.
& Str., 47. 3. 15)

(St.

DPPROFESINĖS MOKYKLOS 
ASMENIMS

Britų zonos karinis viršininkas 
oro maršalas Sir Skolto Douglas 
praneša, kad šiuo metu britų zo
noje gyvena 234.000 tremtinių ir 
33.000 buvusių sąjunginių tautų 
karo belaisvių. Pasibaigus karui, 
čia buvo daugiau kaip du milijo
nai DP, iš kurių beveik 90% sa
vo laisvu nutarimu esą sugrįžę 
namo.

Britų komisija dabar nori nu
statyti, kiek britų zonoje gyve
nančių išvietintųjų asmenų ga
lės būti panaudoti darbui. Angli
jos ir kitų kraštų gyventojai pa
lengva pamatė, kaip gera būtų 
esantį darbo trūkumą pašalinti 
įsileidžiant šias pagalbines darbo 
jėgas. Taip jau Norvegija pareiš
kė sutinkanti įsileisti 600 žydų iš 
Belsen. 360 žydų ruošiasi išva
žiuoti į Palestiną.

Tremtiniai šiuo metu gyvena 
130 surinkimų stovyklose, iš ku
rių 80 yra UNRRA-os tvarkomos. 
UNRRA-os pareigūnai praneša, 
kad darbingų DP yra 147.000. 
Daugiau kaip 84.000 jau dabar 
dirba. Iš jų 73.000 dirba stovyklų 
ribose. •

Dauguma tremtinių yra kilę iš 
Lenkijos, Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos. Bendradarbiaujant su 
britų karine valdžia numatoma 
įrengti techniškų, amatų ir žemės 
ūkio profesinių mokyMų. (NZ, 47. 
3. 21)

stovykloje, mitingas, kuriame są
ryšy su Maskvos konferencija 
reikalauta pritaikinti Atlanto 
chartą Pabaltijo valstybėms ir 
protestuota prieš padarytą netei
sybę.

Estų tautinio komiteto atstovas 
Michelson savo prakalboje dėkojo 
Vakarų Sąjungininkams už iki 
šio laiko suteiktą paramą ir rei
kalavo gelbėti Vakarų kultūrai 
priklausančią estų tautą, grąžinti 
jai nuo amžių priklausančią nuo
savybės teisę ir sukurti tokią pa
dėtį, kad prievarta išvežtieji ir 
pabėgėliai galėtų sugrįžti į savo 
tėvynę. ,

Latvių ir lietuvių atstovai pa
sakė tokio pat turinio kalbas. Išo
rinio protesto vardan baltai visai 
dienai atsisakė maisto“. (Schw. 
Landeszeit. 47. 3. 21)

pareiškė; kad valdžios sluoksniai 
Vokietijos amerikiečių zonoje 
trukdą lenkų repatriaciją iš 
Prancūzijos anglių kasyklų.

Kalbėtojas spaudos konferen
cijoje pranešė, kad vienas trau
kinys su maždaug 700 angliakasių 
buvo grąžintas atgal į Prancūzi
ją tik todėl, kad kiekvienas grįž- 
tantysis negalėjo apsimokėti po Ansbachas. —? Šių metų kovo 17 d. 
100 dolerių už tranzitą per ame- Ansbache įvyko visų išvietintų as- 
rikiečių zoną. Jis, pridūrė, kad menų krikščioniškų tikybų dva- 
kiti du transportai buvo kelioms siškių, gyven. UNRRA Area Team 
dienoms sulaikyti, bet vėliau 1041 ir 1042 ribose, konferencija, 
praleisti. Iš viso atvyko arti 50 dvasiškių —»

Lenkija norinti susigrąžinti R. katalikų, rytų apeigų katalikų, 
apie 10.000 lenku darbininkų, dir- stačiatikių ir evangelikų. Daly- 
bančių Prancūzijoje, į Lenkijos vavo kunigai ir vyskupai. Jų tar- 
vakarinių sričių anglies kasy- pe keletas buvo ir lietuvių.
Mas. (NYHT, 47. 3. 19) Konferenciją pagerbė savo ap

silankymu žymus YMCAos ame-
X# • rikiečių evangelikų dvasininkas 

Rev. C. F. Saaffnit, kuris kalbėjo 
Pasaulinės Bažnyčių Sąjungos

s-----------  ■■ ~ vardu. Dvasininkai aptarė savo
| ' S Į profesinio darbo sunkumus ir ap-

ĮllfCv skritai sunkią išvietintų asmenų
J1 būklę Konferencija buvo sušauk-
AĮįJį* f * ta ryšium su numatoma šių metų

/Įi / rugpiūčio mėnesyje sušaukti ata-
//V' Vnr////> V'j tinkama konferencija Edinburge,
iį Į Škotijoje. J. G.

LENKŲ IR JUGOSLAVŲ REPA
TRIACIJA

UNRRA praneša, kad ji šį pa
vasarį mano pravesti repatriacijos 
programą, pagal kurią turėtų 
grįžti namo 369.281 lenkų ir ju
goslavų išvietintųjų asmenn. Tai 
sudaro beveik 50% visų išvietin
tųjų asmenų, UNRRA-os globoja
mų Vokietijos, Austrijos, Italijos 
ir Viduriniųjų Rytų stovyklose.

Pranešimas gautas iš UNRRA-os 
išvietintųjų asmenų vyriausiosios 
būstinės, kuri nesenai persikėlė iš 
Vokietijos į Paryžių. Šios savano
riškos programos skaičiai nusta
tyti UNRRA-os direktorių konfe
rencijoje, kurioje dalyvavo di
rektoriai iš amerikiečių, britų ir 
prancūzų zonų Vokietijoje, iš Ita
lijos ir iš Vidurinijų Rytų. Konfe
rencijoje taip pat dalyvavo ir di
rektoriai iš Lenkijos ir Jugosla
vijos, iš tėvynių didžiausių išvie
tintųjų asmenų kategorijų.

UNRRA-os pareigūnai sako, 
kad repatriacijos kompaniją pas
katina du faktoriai: 1. ateinantis ir U„JUS<
pavasaris suteikiąs palankų orą Leyte“ aplankys taip pat Gibral- repatrijuoti, ir 2. iki birželio men. •’ — * - - ■ - - - -

— Gerai informuoti New Yorko 
sluoksniai praneša, kad JAV 
Graikijos sienų apsaugai numa
to apginkluoti graikų kariuome
nę, susidedančia iš maždaug 
100.000 karių. (St. & Str., 47.3.15)

— Rusijos generalinis konsu
las F. P. Halin, sąryšy su augan
čiais Šanhajuje antirusiškais pa
sireiškimais, paprašė Kinijos 
valdžią užtikrinti jam ir jo štabui 
saugumą. (St. & Str., 47. 3. 20)

— Jūrų laivynas praneša iš 
Vašingtono, kad bandomosios jū
rų pajėgos, vadovaujamos 27.000 
.tonų lėktuvnešio ,Leyte“, atei
nantį mėnesį aplankys Turkijos 
Dardanelų sąsiaurį. Bandomosios 
pajėgos turės tris lengvuosius 
kreiserius ir šešis naikintojus.

IŠVYKSTA Į BELGIJĄ
Belgijos vyriausybė ratifikavo bus’te&^Sėt^ans^rto Sri’£aP°li' IstanbuU lr Alek’ 

susitarimą, pagal kurį Belgija sunkumus. Birželio mėn. UNR- Anksfiau laivvno vartovvhė 
priima 20.000 amerikieėių zonoje RA.M lšvietmtųių asmenų opera- . krfMvai SS
PVVPnanciu ICVIPtintlini asmenų. ofcolrnmvho ........ . . y.

i Anksčiau
gyvenančių išvietintųjų asmenų. cijos baigiasi ir visų atsakomybę Graikijos uostuose, bet nieko 

Amerikiečių kariuomenes va- perlms Tarptautinė Pabėgėlių nebuvo paminėiusi apie kelionę
dovybes pranešime sakoma,, kad Organizacija. j Istambulą. Vizitas užtruks apie
pirmasis 1.000 DP asmenų isvyks Pradedant vykdyti repatnaci- du mėnesius. (St. & Str., 47. 3. 20) 
iš Vokietijos amerikiečių zonos jos programą, numatoma įvairiose • — jav su Filipinų valstybe pa-
ateinančių 20 dienų laikotarpy. stvoyMose paskelbti „klek galima sirašė 99 metams sutarti, pagal
Šeimos nariai pas savo maitinto- pilniausias informacijas“ apie kurią jav garma penkias svar-
jus galės nuvykti po 90 dienų. (St. Lenkiją ir Jugoslaviją. Abi vy- bias karines bazes ir kitus svar-
& Str., 47. 3. 16) riausybės sutiko aprūpinti tokio- bius postus. Sutarty nurodoma,

mis informacijomis. — kad bazėmis galės pasinaudoti ir
Skaičiais imant, šios dvi UNR- Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 

Augsburge išeinantis du kartus RA-os globojamos tautybės suda- bendriesiems tarptautiniems sau- 
per savaitę „Schwabische Landes- ro: lenkų: Vokietijos okupuotosjo- gurno reikalams. (NYHT, 47. 3.16) 
zeitung“ š. m. kovo mėn. 21 d. pa- se amerikiečių, britų ir prancūzų — Senatorius Wayland Brooks 
vėluotai įsidėjo tokią žinutę: zonose 283.577; Austrijoje 12.712; pasiūlė senatui rezoliuciją, lie-

„Pirmadienį įvyko estų, latvių Italijoje 14.027 ir Viduriniuose čiančią suimtuosius Amerikos 
ir lietuvių, gyvenančių Hochfeldo Rytuose 30.921; piliečius LenMjoje. Brooks rezo-

BALTŲ DEMONSTRACIJOS

di“ du kartu ir „Joninių vakarą“ 
vieną kartą. Sekmadienį, III. 16 d., 
pamaldų metu, ansamblio choras 
atliko ištisą eilę religinių giesmių. 
Paskutinį kartą šis ansamblis 
Augsburge buvo lankęsis 1945 
metų gale. 7.. ‘ „
burge L.T. Ansamblis išvyko į 
Mūncheną.

— Kovo 18 d. buvo kviečiamas 
Hochfeldo stovykloje lietuvių mo
terų susirinkimas. Jame turėjo 
būti pranešta apie įvykusį Pabal
tijo moterų suvažiavimą ir išrink
tas komitetas, kuris rūpintųsi tik 
moteris liečiančiais Mausimais. 
Deja, susirinkimas neįvyko — per 
maža teatsirado šituo reikalu su
sidomėjusių. Organizatorės pa- 
siryžusios netrukus kviesti antrą 
susirinkimą. V-gas

Po gastrolių Augs-

— Pabaltijo U-te kovo mėn. 9 d. 
sekmadienis buvo paskirtas šv. 
Kazimiero garbei. 11 vai. įvyko 
iškilmingos pamaldos, kurių metu 
giedojo prof. Ivanauskas ir daly
vavo visa lietuviškoji u-to dalis.

Po pietų 17 vai. įvyko iškilmin
ga akademija. Patalpa buvo pa
puošta šv. Kazimiero paveikslu, 
įpintu į vėliavų foną, o apačioje 
matėsi Vilniaus katedros, Gedi
mino pilies ir Trijų Kryžių silue
tai. Paveikslą ir siluetus piešė 
stud. arch. S. setkus.

Po vieno akademiko trumpo 
įžangos žodžio apie šventojo gyv. 
ir asmenį prof. J. Graurogkas 
skaitė paskaitą „Naujųjų kultūros 
kelių beieškant“.

Po to sekančioje meninėje da
lyje profesoriai: Kairys pagrojo 
smuiku ir Ivanauskas akompa
nuojant stud. Švedui pagiedojo 
solo. Dar buvo pačių studentų 
padeklamuota, pagrota smuiku, 
pianinu . . .

Reikia pažymėti, 'kad atsikėlus 
u-tui į Pinnebergą, liet. stud, kul
tūrinis gyvenimą^ smarkiai suak
tyvėjo: kas sekmadienis įvyksta 
kultūros popietis, arba minėjimai, 
ruošiamos bendro turinio paskai
tos ir pan. Malonu konstatuoti, 
kad sugyvenimas tarp sambūrių 
yra puikus. Tai galėtų būti pavyz
dys visoms mūsų akademinėms 
bendruomenėms. ak.

Augsburgas. — Kovo mėn. 16 ir 
17 d. d. Augsburgo lietuvių kolo
niją aplankė Lietuvių Tautinis 
Ansamblis, atlikęs „Nemunas žy-

— Paskutiniuoju metu Augs
burge labai pablogėjo gaunamas 
maistas. Hochhfeldo stovyMos vi
sų trijų Pabaltijo tautybių komi
tetai tuo reikalu įteikė Teamo 
Direktoriui platų raštą. Komitetas 
nurodo, kad, palyginę dabartinį 
dienos davinį su 1946 m. rugpiū- 
čio mėn. daviniu, matome jį su
mažėjus: mėsos 25%, riebalų 29#/», 
saldumynų ir vaisių 79%’. Kalori
jų skaičius, kurio netenkama suma
žinus minėtus svarbiausiuosius 
produktus, papildomas miltiniais 
produktais. Tuo būdu valgis la
bai vienodas ir toli gražu neati
tinka medicinos reikalavimų, nes 
juk svarbu ne tik kalorijų skai
čius, bet ir maisto sudėtis. Ir tos 
kalorijos nėra tvarkoje. Skelbia
ma, kad normalus UNRRA-os da
vinys yra 2025 kalorijos, bet tai 
neteisinga. Visų pirma UNRRA 
kai kuriuos produktus vertina 
daugiau negu, pav., Bavarijos 
Maitinimo Ministerija. Štai keli 
pavyzdžiai:

100 gr. turi kalorijų
« UNRRA-os duomenimis 

Minist. duom.
Bavarijos Maitinimo 

Šviežia mėsa
Dešra 
Žuvies konservai 
Sviestas 
Pieno milteliai

Ir daug kitų produktų 
gumas UNRRA-os

200
350
170
765
360

155 
203 

84 
720 
340

____ ____. kalorin-
o____ L'T’ZT? * 73 duomenimis
yra didesnis. Komitetai teigia, 
kad UNRRA-os duodamas davi
nys teturi 1818 kalorijų, skaičiuo
jant jas Bavarijos Maitinimo Mi

10



1947. III. 29. Nr. 13 (72) Žiburiai 11 psi.

nisterijos duomenimis. Tiek ka
lorijų būtų, jei visi produktai bū
tų geros kokybės, o iš tikrųjų 
mėsa duodama liesa, dešros ir 
sviesto vandeningumas didesnis 
negu normalus, pieno milteliai 
dažnai būna suakmenėję, atsiduo- 
dą. Duonos kepaliukui (1000 gr.) 
dažnai trūksta net iki 80 gr. Taigi, 
iš tikrųjų mūsų gaunamas davi
nys yra mažesnis negu vokiečių.

V-gas

Neuffenas. — Keletą dienų prieš 
kovo 10 d.Neuffeno kolonijos lietu
viai pasiuntė memorandumus di
džiųjų valstybių vadovybėms mū
sų tėvynės likimo reikalu. Kovo 
10 d. visą parą vietiniai lietuviai 
badavo. Tos dienos maisto davi
nys su atitinkamu aktu .buvo grą
žintas UNRRA-i, prašant apie tai 
pranešti aukštesniajai valdžiai. 10 
vai. 30 min. Neuffeno gražiai pa
puoštoje bažnyčioje buvo sto
vyklos kepeliono kuh. Juodeikos 
atlaikytos iškilmingos pamaldos. 
Pamaldų metu giedojo „Čiurlio
nio“ ansamblio choras, diriguoja
mas Mikulskio. Pamaldose daly
vavo ir daug vietos vokiečių ka
talikų. V. Pav.

Kemptenas. — Kovo 11 d. baig
tos 3 dienas trukusios rekolekci
jos, kurias vedė nesenai Romoje 
baigęs mokslus Tėvas V. Gutaus
kas S. J. Rekolekcijų dalyviai tu
rėjo retą progą išgirsti eilę pa
mokslų, paaiškinančių rimtus re
liginius klausimus. Po paskutinio 
pamokslo rekolekcijų vadovas at
laikė mišias už žuvusius lietuvius.

— Į naują LRK Kempteno sky
riaus valdybą išrinkti: N. Tautvi
las — pirmininku, V. Mieželis — 
vicepirmininku, prof. Paltarokas 
— iždininku ir kun. J. Panavas — 
sekretoriumi. K. Da.

Geriausieji Europos futbolininkai
Gegužės 10 d. Glasgove numa

tomos futbolo rungtynės Didž. 
Britanija — likusioji Europa 
(naujas kontinento vienuolikės 
pavadinimas) futbolo teoretikams 
duoda dėkingą progą atrinkti šiuo 
metu geriausius Europos žaidikus. 
Kaip skelbiama, sovietai ir jugo
slavai į rinktinę nekandidatuos. 
Atsisakius jugoslavams, praran
dami du iškilūs žaidikai: Caikovs- 
ki ir Mittich. Caikovski dabar lai
komas geriausiu saugu, o Mittich 
— puikus pusinis puolikas.

Į geriausius vartininkus konti
nente pretenduoja Da Rui (Pran
cūzija), Sentimenti IV .(Italija), 
Ballabio (Šveicarija), Zeeman 
(Austrija), Henni (Vengrija), Cza- 
pla (Rusija). Gynikų kadras: Stef
fen (Šveicarija), Grillon (Prancū
zija), Feliciano (Portugalija), Cur- 
ta (Ispanija), Maroso (Italija). Vi
durio saugai: Parola (Italija), Sa- 
beditsch (Austrija); kraštiniai sau
gai: Lakat (Vengrija), Ludl (Če
koslovakija), Joksch (Austrija), 
Castigliano (Italija), minėtasis 
Caikovski ir rusas Solovjev. Spar- 
ninių puolikų elitą sudaro: Mel
chior (Austrija), be kitako, vie
nas geriausių 100 m. bėgikų 
Austrijoj, ir portugalas Santo. Dar 
galima pridėti ispaųą Epi ir ven
grą Mike; pusiniai puolikai: juo
dasis virtuozas Ben Barek (Pran
cūzija), du jugoslavai — Mitich ir 
Bobeck, du italai — Loik ir Maz
zola, du rusai — Bobrov ir Kart
sev, du švedai — Gren ir Larcs- 
son, be to, austras Decker ir švei
caras Friedlander; vidurio puo
likai: Nordahl (Švedija), Deak 
(Vengrija), eventualiai dar italas 
Piola, 1938 m. vadovavęs konti
nento puolimui prieš Didž. Bri
taniją, ir portugalas Peyreteo. Ne
galima užmiršti ir spaminio puo
liko vengro Nyers, kuris dabar 
žaidžia Paryžiaus Stade Francais 
(Ruzgio klubas). Iš šių geriausiųjų 
sudaryti vienalytę vienuolikę yra

Dinkelsbuhl. Šios stovyklos lie
tuviai kovo 16 d. šventė Popie
žiaus Pijaus XII-jo Karūnacijos 
8-rių metų sukaktį. 11 vai. viet. 
R. K. bažnyčioje kleb. kun. Leš
činsko buvo atlaikytos intenci- 
nės .pamaldos ir pasakytas pa
mokslas. 16 vai. stovyklos salėje 
mokyt. Giedraitis savo įžangine 
kalba atidarė Akademinį Minė
jimą. Dr. P. Mačiulio paruoštą 
paskaitą, tema „Popiežius Pijus 
XII-sis ir Lietuva“, skaitė Salkū- 
nas. Meninę dalį užpildė dekla
matoriai: stud. Ad. Šalaševičiūtė 
ir stud. P. Cerkauskas.

Girdenis

Visiems atjautusiems ma
no motiną jos sunkio j e. ligo
je ir prisidėjusiems prie jos 
laidotuvių Tubingene reiš
kiu didžiausią padėką

sūnus Mečislovas Bružas

Po sunkios ligos mirus
Antanui Maksvyčiui, 

jo sesutėms—Birutei, Aldo
nai ir broliams — Mykolui 
ir Juozui Maksvyčiams šir
dies skausmo valandoje 
reiškiu gilią užuojautą.

Juozas Rumbutis

Broliams ir sesutėms Mask- 
vyčiams, mirčiai išplėšus jų 
mylimą brolį, reiškiame gi
lią užuojautą. Draugai

sunkus uždavinys, ir likusios -Eu
ropos rinktinės sukomplektuoto- 
jas austras Rappan, savo laiku 
pats žymus internacionalas, turi 
daug rūpesčių.

Beje, vienas futbolo matemati
kas yra apskaičiavęs, kad futbolo 
komanda turi 39.916.000 kombina
cinių galimybių. Būtinybė, kad vi
si žaidikai būtų vienodai geri vi
sose pozicijose . . . Tokį apskai
čiavimą atlikti yra didelis darbas 
— 'galvą reikia turėti ne bet ko
kią . . . Pavyzdžiui, penkiolikos 
žaidikų rugby komanda turi 
1.355.674.000 kombinacinių gali
mybių. Kiek derinių prieš Didž. 
Britaniją pademonstruos likusios 
Europos futbolininkai? Atrodo, 
pakaktų ir nedaugelio, — svar
biausia tinkamai atsispirti prieš 
futbolo galiūnus britus. Ck.

Krepšinis Tubingene
Atšilus, Tubingeno akademinio 

sporto klubo Vyties krepšininkai 
pradėjo naudotis savo besiene ha
le ir kovo 15 d. buvo suruošę 
rungtynes su vietos prancūzų 
rinktine. Vytiečiai be didesnių 
pastangų laimėjo 48—29. Prancū
zai, palyginti su praeitais metais, 
yra padarę pažangą. Pergalės taš
kai: Ošlapas I (18), Cėrkeliūnas 
(10), Ponelis (10), Alinskas (8), 
Dargis (2). 1947 m. vytiečiai yra 
sužaidę penkias tarpklubines 
rungtynes, visas laimėjo, ir krep
šių santykis 337—112. Dėl studijų 
ir suvaržymų išvykti į kitas zo
nas tubingeniečiai šiemet daugiau 
žaidžia savo zonoje ir tik kartą 
buvo išvykę į Esslingeną. Kovo 
mėn. pabaigoj Tubingene ruošia
mas prancūzų zonos stipresniųjų 
komandų turnyras.

Iš užsienio sporto
— Praeitais metais apskelbtas 

geriausiu tenisininku pasaulyje 
Jack Ktamer (JAV) pareiškė, pe
reisiąs į profesionalus. Tuo būdu, 

Kramer liko ištikimas Vines, 
Budge ir Perry tradicijai — ge
riausieji 1 profesionalus. Geriau
sioji pasaulio žaidikė Pauline Betz 
(JAV) taip pat paseka Kramer pė
domis.

— JAV didžioji viltis Londono 
olimpiadoje yra vidutinių nuoto
lių bėgikas Dooda. Halėje vieną 
mylią Doods yra prabėgęs per 
4.06,4. Privačiam gyvenime Doods 
yra baptistų kunigas.

— Už vidurio puoliko Bihel 
perleidimą jo dabartinis klubas 
Havre iš Marseille ketina gauti 
4.500.000 prancūziškų frankų. Bi
hel savo peživijoj dabar yra pats 
geriausias visoje Prancūzijoje, 
nors HaVre lentelėj guodžiasi 
paskutiniąja vieta ir visiškai tikra, 
kad turės smukti į antrą lygą.

— Prancūzijos krepšininkai vis 
dar raško pergales. Nugalėję Eu
ropos meisterį Čekoslovakiją, vi- 
cemeisterį Italiją, šveicarams ne
pagailėjo įkrėsti 46—20. Prancū
zai, Ruzgiu! vadovaujant, turi 
daug vilčių šiemetinėse Europos 
krepšinio pirmenybėse, kurios 
įvyks gegužės mėn. Prahoje.

Ck.
Trumpos žinios

— Mėgėjų bokso rungtynės 
USA—Europa numatomos su
rengti Čikagoje gegužės mėn. 28 d. 
Europos rinktinė šioms rungty
nėms bus sudaryta po „senojo 
pasaulio“ pirmenybių Dubline ge
gužės 12—14 d. d.

— Vokietijos ledo ritulio mei
steriu tapo žinoma „SC Riesser- 
see“ komanda, finale laimėjusi 
prieš Berlyno „Eichkamp“ 10:1.

— Miinchene ir Garmische ma
tyta Pragos ledo ritulio komanda 
— pasaulio meisteris (Miinchene 
prieš 3 USA armijos rinktinę lai
mėjo 14:2) neseniai nuvainikavo 
rekordiniu rezultatu Innsbrucko 
rinktinę net 42:1. Kame glūdi če
kų stiprybė? Atsakymas labai 
lengvas: puikus čiuožimas ir dar 
puikesnis ritulio valdymas. Kai 
pirmo puolimo centras — aukštas, 
juodbruvys Sčabrovskis, arba iš 
antro puolimo — Puchner „eina“ 
su rituliu per aikštę — matome 
geriausią pasaulio klasę. Tačiau 
sporto „salonuose“ kalbama, kad 
jeigu pirmenybėse būtų dalyvavę 
kanadiečiai — čekai prieš jų žai
biškas pasuotes, didelį, tięsiog 
neįsivaizduojamą greitį turėtų 
„supasuoti“.

— Besiartinant futbolo rungty
nėms Kontinentas — Anglija, 
spėliojama dėl geriausios „visų 
laikų“ Europos rinktinės. Ją 
prancūzų šproto žurnalistas suda
ro sekančio sąstato: Zamora (Ispa
nija), Caligaris (Italija), Fogl II 
(Vengrija), Lazar (Vengrija), Sa
rosi (Vengrija), Nausch (Austrija), 
Sas (Vengrija), Meazza (Italija), 
Sindelar (Austrija), Orsi (Italija). 
Iš vokiečių prie geriausių Euro
pos futbolininkų prancūzas mini 
žinomą Augsburgo „Schwaben“ 
puolėją Lehnerį, Schweinfurto 05 
saugus Kripferį, Kitzingerį ir kt.

— Populiariausiu Anglijos spor
tininku sporto žurnalo „Sport Re
cord“ skaitytojai išrinko boksi
ninką Woodcock. Antruoju liko 
lengvaatletas Woodersonas ir tre
čiuoju krikieto žaidėjas Hamond.

— Sovietų Sąjungos šachmatų 
pirmenybės baigėsi. Jas laimėjo 
žinomas pasaulio šachmatininkas 
estas P. Keres. Gel.

Baltijos Universitete
— Pakelti liet, studentų krep

šinio lygiui Baltijos Universitete 
buvo suruoštos liet, krepšinio pir
menybės, kuriose dalyvavo ke
turios komandos. Nugalėtoju tą- 
po Vilniaus vardo studentų ko
manda. Antroje vietoje liko Kau
no komanda. Be to, paaiškėjo ge
riausieji lietuviai krepšininkai; 
štai jie: Adomavičius ir Mickū- 
nas. Abu rungtynių metu pelnę po 
33 taškus. Geriausiu baudų meti
ku pasirodė stud, filolog. B. Bar- 
tašius.

Kovo mėn. 16/1. buvo suruošta 
sportinė popietė, kurios metu bu
vo įteiktos laimėtojams dovanos; 
jų buvo net keturiolika! Dovanas 
gavo ne tik daugiausia taškų su
rinkusi komanda, bet ir „šalčiau
siai“ aikštėj žaidusieji, mažiausia 
gavusi baudų komanda . . . At

skiri žaidėjai taipogi buvo apdo
vanoti už savo privalumus. Ne
pamirštas buvo - ir geriausiu bei 
objektyviausiu teisėju pasirodęs 
stud. Lukavičius, kuris gavo Liet. 
Stud. Teisininkų Draugijos do
vaną.

Varžybos išjudino kai kuriuos 
sustingusius krepšininkus ir grą
žino atgal sporto aikštėn. Gili pa
dėka tenka šių varžybų iniciato
riui stud. med. E. Snarskiui, liet, 
studentų krepšinio vadovui.

A—is.

Pranešimai
Filatelistų dėmesiui!

Parduodu pašto ženklams albu
mus ir pašto ženklų komplektus: 
Vokietijos, General. Gubernijos ir 
Bohemijos-Moravijos. Rašyti pra
šoma vokiečių kalboje šiuo adre
su: Pensą, August, Augsburg- 
Hochfeld, Richthofenstr. 12, Zi. 6

V. Kamantausko Anglų kalbos 
gramatika — kaina RM 5.— ir J. 
Ambraškos ir J. Žiugždos Lietu
vių kalbos gramatika Id. — kaina 
RM 6.— jau yra atspausdintos ir 
galima jas gauti Tubingene (14b) 
Apygardos K-to Spaudos Sky
riuje, Karlstr. 11. Užsakyti gali
ma, nemažesniais, kaip po 10 egz. 
kiekiais. Užsakymus prašome da
ryti per komitetus, mokyklas ar 
spaudos platintojus, pinigus pri- 
siunčiant Apygardos K-to spau
dos skyriui iš anksto, drauge su 
knygų persiuntimo išlaidomis.
L.T.B. Wurttembergo Apygardos 

Komitetas.

Raikalingas gydytojas
Weideno lietuvių stovyklai rei

kalingas gydytojas. Sąlygos to

Paieškojimai
4230. Mr. Juozas Tumša, 2700 

Roosevelt St., Detroit 16, Mich., 
U.S.A., ieško brolio Mykolo Tum- 
šos, kilusio iš Panevėžio apskr., 
Miežiškių vlsč., Steponiškių vien
kiemio ir pusbrolių: Jurgio Juš
kos, Simono Juškos, Adomo Juš
kos, kilusių iš Panevėžio apskr., 
Miežiškių vlsč., Namiškių kaimo. 
Prašoma atsiliepti aukščiau, nu
rodytu adresu arba Miss M. Ar
lauskas, 6642, Third Ave., Rose
mount, Montreal 36, Que., Canada.

4231. Stasys Balčiūnas, 26-38 St. 
Long Branch, Toronto, Canada, 
ieško savo sūnaus Algirdo (arba 
žinančius apie jo likimą prašo 
pranešti).

4232. Vidžys Algirdas, gyv. 
Stuttgarterstr. 29/11 b. Schafer, 
Stuttgart-Fellbach, ieško Juozo 
Dumčiaus, Kazio Girtauto, Jono 
Kavaliūno, Rudolfo Glemžos ir 
Andriaus Raudonio.

4233. Grigalytė Elena, gyv. Zim- 
mermannstr. 14, b. Hener, Berlin- 
Steglitz, ieško stud. Kazio Mar
cinkevičiaus, Adomo Kantauto, 
dr. Antano Vingrio, Antano Pupi- 
ninko, prof. Broniaus Vitkaus.

4234. Endzaitienė Augustina, 
Hanau a. M., D.P. Camp (Gross- 
Hessen), ieško sūnaus Prano En- 
dzaičio, buvusio Gotenhafen, 
Westpr.

4235. Ona Jasaitytė, gyv. Ro
thenburg o. T. „Wildbad“ sto
vykloje, ieško brolių.

4236. Mrs. Stanislava Mileraitė- 
Radavičius, 6509 S. Paulina St., 
Chicago Ill., ieško pusbrolio Vy
tauto Milerio apie 21 metų am
žiaus ar jo motinos Petronėlės 
Milerienės.

4237. Ona Sakalienė, gyv. DP 
Camp Sępdorf Zeven Kr. Bremer
vorde (23), ieško Alfonso Kairio, 
Teodoro ir Antaninos Bardėnų- 
Bardauskų.

4238. Rozalija Bironaitė-Verai- 
tienė, Worcester 17 Pond Str., ieš
ko savo giminių ar artimų pažįs
tamų iš Telšių apskr. Alsėdžių v., 
ir Antanas Sipas (Sipavičius), ki
lęs iš Telšių, Žarėnų vai. Veisvie- 
nų km., ieško savo giminių Vo
kietijoje ar Austrijoje.

4239. Kaniušis Juozas (24a) Lu
beck, Moltkestr. la, ieško Sturos 
Antano. 

kios: atlyginimas pinigais apie 
500,— RM. mėnesiui, dirbančiojo 
maisto priedas ir 8 pak. cigarečių. 
Kolegos, norintieji užimti tą vie
tą ir gauti smulkesnių informa
cija, prašomi kreiptis į Weideno 
Lietuvių Tremtinių apylinkės ko
mitetą Weiden (Opf.)

Gydytojų Sąjungos Valdyba

Advokatas Walter Woit š. m. 
kovo mėn. 6 d. WKesbadene, 
Bahnhofstr. 24. atidarė savo 
įstaigą.

Woit 1929—1944 vertėsi advo
katūra Rygoje. Nuo 1945 m. Hes- 
seno krašto amerikiečių karinės 
valdžios teisės patarėjas. Latvi
jos pilietis. įtrauktas i advokatų 
sąrašus prie Wiesbadeno vokie
čių teismų. Perima atstovavimą 
Stuttgarto amerikiečių karinės 
valdžios civiliniame teisme ir by
lų gynimą visose trijose vakarų 
zonose karinės valdžios ir vokie
čių teismuose. Taip pat teisinius 
reikalus užsienyje. Kalbos: vo-» 
kiečių, anglų, prancūzų, latvių, 
lietuvių, lenkų, rusų.

1924—1925 m. Walter Woit bu
vo Latvijos pasiuntinybės Lietu
voje narys.

Mašinraščio kursams labai 
trūksta rašomųjų mašinų. Kas 
turi rašomąją mašiną parduoti, 
mainyti ar išnuomoti, prašom 
pranešti šiuo adresu: Mašinraščio 
kursai, (13a) Ansbach. Hinden- 
burg-Kaseme.

Pranešama, kad L. R. Kryžiuj 
Reutlingene, Lederstr. 94, gauti iš 
Amerikos laiškai sekantiems as
menims:
1. Alfonsui Burneikai, 2. Kazimie
rui Pažėrai, 3. Naikelių šeimai ir 
4. Alfonsui Bražuliui.

4240. Jonas Zėkas, gyv. Danijoje, 
DRK £)ragsbecksejr. Thisted Jyl- 
land, ieško giminių ir pažįstamų.

4241. Edward Huszczo, Związek 
b. Więžnow Politycznych Jungfru- 
gatan 30, Stockholm, Schweden, 
ieško sesers Vandos Gužčaitės- 
Sneideraitienės, švogerio Sneide- 
raičio, Zofijos Gužčaitės (Huszczo), 
gyv. 1944 m. Vienoje.
• 4242. Albertas Kanaitis, gyv. Via 
dei Mille 5, Piza-Italija, ieško 
Felicijos Savrimavičiūtės-Mačiu- 
lienės.

4243. Povilas Jančiauskas, gyv.
Weiden Hammerweg, Lit. Lager, 
ieško Liudo Jančiausko, buvusio 
paskt. laiku Frankfurt a. M., ir gi
minių bei pažįstamų. *

4244. Lesytė Petrė, gyv. Augs- 
burg-Haunstetten, Flachstr. 45, 
ieško sesers Lesytės Stasės.

4245. Ieškomi Vytautas Sidlaus
kas su šeima, gyv. Kaune, ir Juo
zas Sabalys, teisininkas, gyv. 
Kaune, vėliau Vilniuje. Žinias apie 
juos siųsti „Išeivių Draugo“ Re
daktoriui Rev. K. J. Gutauskui, 
74, Hopehill Road, Glasgow, N. W., 
Scotland, Gt. Britain.

4246. Ona Gavenienė-Cėsnaitė, 
gyv. (23) Uchte, Kr. Nienburg (W), 
liet, stovykloj „Vytis“, ieško gi
minių ir pažįstamų.

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KAS- 

SEL’io, IEŠKO SEKANČIŲ 
ASMENŲ

SABAS Juozas, 47 metų, gyv. Sa
kiai;

SAMATAUSKAS Juozas. 44 me
tų, iš Koenigsberg;

SAULUIS Vilhelms. 50 metų, gyv. 
Kaunas;

SAULYNAS Jonas. 32 metų, gyv. 
Alytus;

SAUNORIENE Jadvyga;
SAVICKIS Juozas. 72 metų, gyv.

Vilkaviškis;
SAVIENE Magdalena, gyv. Sava 

Jonas Trakai;
SAVUKYNAS Vincas;
SCHATKAUSKAS Antas. 37 me

tų;
SAMATAUSKAS Vincas. 41 me

tų, iš Dirschau.
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J. Butėnas

Naujoji JA V užsieniu politika
Išklausius prezidento Trumano 

kovo 12 d. kalbą, mums ypatin
gai pataikė širdin joj pareikštas 
principingumas ir idealizmas, ku
riuose mes matom savo pačių ir 
viso pasaulio išgelbėjimą. „Jung
tinių Valstybių politika privalo 
būti — paremti laisvąsias tautas, 
kurios priešinasi ginkluotų ma
žumų bei išorinio spaudimo ban
dymams jas pavergti.“ Į šį sakinį 
mūsų lūkesčiai vertė mus žiūrėti 
kaip į didžiąją JAV prezidento 
kalbos minti.

Trumano planas teikti pagalbą 
Graikijai ir Turkliai tebeina per 
JAV kongreso debatų ugnį. Ste
bėtojai spėja, kad didelė kongre
so dauguma ji priims. Tačiau 
kongresmenų kalbų ir spaudos 
komentarų akompanimentas di
dįjį Trumano įsipareigojimą nu
kelia iš idealinių aukštybių, iš 
kurių matyti tolimi skaidrūs atei
ties horizontai, ir pastato jį kas
dieninėj tikrovėj, kurioje reikia 
atiduoti duokle dabarties veiks
niams. Nuo to, kaip tuos dabar
tinės tikrovės veiksnius pasiseks 
apvaldyti ir pajungti didžiajam 
tolimųjų perspektyvų idealui, pa
reis tikroji Trumano pareiškimo 
vertė.

Susipažinę su procesu, kuris 
šį Trumano pareiškimą pagimdė, 
jaučiamės esą priversti sutikti 
su jvairių kraštų komentatoriais, 
kurie jį perstata kaip istorinį, re
voliucinį, perversminį. Prasis
kverbia užuominų, kad jo dva
sios vėvas yra valstybės sekreto
rius Marshallis. tasai 67 metų 
amžiaus naujokas JAV užsienių 
politikoj. Washington© gimimo 
sukakties proga jis Princetono 
universitete pasakė kalbą, kurio
je kone grūmodamas šaukė ame1 
rikiečius nugalėti „įgimtą linki
mą į atotampą“ ir smerkdamas 
priminė jų „grįžimą prie įprasti
nio biznio, prie įprastinės politi

O pionieriau!

kos, prie įprastinių pramogų“. 
Marshallis įspėjamu tonu kalbė
jo, kad „daugelis amerikiečių 
yra pasidarę abejingi tam, ką aš 
norėčiau pavadinti tolimesnėj 
ateity dunksančiais pavojais JAV 
saugumui“. Per Princetono aka
demikų galvas JAV valstybės se
kretorius kreipėsi į visą ameri
kiečių tautą, ragindamas ją mesti 
pasyvaus pasaulinės raidos stebė
tojo vaidmenį ir tų tolimųjų pa
vojų akivaizdoje akciją padaryti 
JAV pasaulinės politikos būdin
guoju bruožu. Bet akcija reika
lauja ne tik atsisakymo nuo 
„įprastinės politikos“, bet ir pa
siryžimo bei valios jėgų įtempi
mo naujajai kurti.

Tos naujosios politikos pradi
nes gaires ir nusmaigstė prezid. 
Trumanas savo kovo 12 d. kalbo
je. Ji revoliucinė pasaulio požiū
riu, nes ji angažuoja JAV galybę 
kaip aktingą vadovaujantį pasau
lio politikos veiksni. Ji revoliu
cinė amerikiečių tautos požiūriu, 
nes ji reikalauja psichologinio 
tautos persilaužimo. JAV pasau
linis įsipareigojimas neduos vai
sių’ jeigu už jo nestovės sąmo
ningai už jį apsisprendusi demo
kratiška tauta. Panašiai, kaip ko
vo 12 d. Trumanas. 1937 metais, 
nacių agresijos išvakarėse, kalbėjo 
Rooseveltas. Bet anų jo žodžių 
nelydėjo veiksmas, ir istorija jau 
užfiksavo to netesėjimo rezulta
tą. Amerikiečių tautai tada neap- 
sisprendus užuomazgoje užgnir 
aužti nacių ir japonų agresijos 
pradų, ją už akciją apsispręsti 
privertė Pearl Harboro smūgis. 
Tą netolimos praeities pamoką 
prezidentas Trumanas bus turė
jęs galvoje, kai prašydamas kong
resą padėti Graikijai ir Turkijai 
kalbėjo: „Aš to neprašyčiau, jei
gu alternatyva nebūtų daug rim
tesnė.“ Iš naciu karo nusikaltė
lių parodymų, didžiojoj Nūmber- 

New York Times Otersees Weekly apie „laisvę ir nepriklausomybę

go byloj buvo matyti, kad jeigu 
demokratijos dar 1937 m. būtų 
surizikavusios pastoti kelią nacių 
imperalizmo ekspansijai, šie ne
būtų priėję prie 1939 m. agresi
jos. Dabar amerikiečiu tauta vie
nintelė tegali pastoti kelią komu
nistinio totalizmo ekspansijai, ir 
ji reikalaujama už tai apsispręsti.

Komunistinio totalizmo eks
pansijos pavojų pripažįsta ir 
amerikiečių izoliacionistai, tik jie 
nesutaria su prezid. Trumanu dėl 
būdų ir priemonių tam pavojui 
pašalinti. Nors užkietėjusių izo- 
liacionistų lyginamasis svoris 
JAV politikoj, sakoma, neperdi- 
džiausias, jų samprotavimai, ma
žų mažiausia. įdomūs. Jų orga
nas „Daily News“ dėsto planą, 
kurio autorius esąs buvęs JAV 
ambasadorius Londone Kennedy. 
Pagal jį komunistams reikia už
leisti tiek Europos kraštų, kiek 
tik jie pajėgtų užimti. Kennedy 
manąs, kad Europos tautos, pa
tekusios į raudonųjų laboratori
ją, per keletą metų išmoks tei
singai vertinti komunizmą ir bus 
pribrandintos tikrajai vakarie- 
tinei demokratijai. „Priešingai, 
tokia politinių paskolų politika, 
kurią mums nori primesti Tru
manas (rašo „Daily News“), pri
ves jeigu ne prie ko nors bloges
nio, tai bent prie to, kad mes tu
rėsim skolinti vis naujiems kraš
tams, ir tai veikiau mus nusilp
nins negu sustiprins“.

♦
„Daily News“ samprotavime 

yra viena pikantiška užuomina: 
kad JAV pagalba dėl savo lais
vės kovojančioms tautoms nesiri- 
bos vien Graikija ir Turkija, bet 
kad JAV turės duoti panašias 
paskolas —• atrodo, su panašiais 
įsipareigojimais — „vis naujiems 
kraštams“. Lyg patvirtindamos ši
tą izoliacionistų organo spėjimą, 
ateina žinios, kad ir Iranas jau
čia būsiąs amerikiečių paremtas. 
Tokią raidą — vis plačiau sie
kiančią JAV užsiangažavimą — 
bus pramates ir pats prezidentas 
Trumanas. Prašydamas kongresą 
paskirti Graikijai ir Turkijai 400 
milijonų dolerių, jis per plačiai 
ir nėr aiškiai kalbėjo apie komu
nistinio totalizmo ekspansijos pa
vojų aplamai, 'kad būtų galima 
tarti, jog Graikiją ir Turkiją iš
gelbėjus tas pavojus jau bus pa
šalintas. Jis taip pat rado reika
linga priminti, kad siūlomoji pa
galba Graikijai ir Turkijai reikš 
..plataus masto įsipainiojimą“ 
(broad implications), kurio už
kampiuose slypi ir nepramato
mu. gal tik nuvokiamu pavoju. 
,.World-Telegram“ pastebi, kad 
..Trumanas net neprižadėjo, kad 
jo programa reiškia taiką“. Ak 
gi ir 1935 m. Vakaru demokrati
jos neišdrįso veiksmingai pasi
priešinti Reino srities remilitari- 
zavimui dėl to. kad tada jos ne
buvo tikros, ar toks pasipriešini
mas atkuntančiam naciu imperia
lizmui nereikš karo. Anąsyk va
kariniu demokratijų rizikavimas, 
kaip šiandien matom, būtii iš
gelbėjęs žmonija nuo 1949—45 m. 
katastrofos ir nuo dabar tebe
trunkančio košmaro. Šįsyk Tru
manas ryžtasi taip rizikuoti, nes 
„alternatyva būtu labai rimta“.

Minėjom, jog Trumano kalbos 
kompozicija leidžia tarti, kad 
JAV ryžtasi angažuotis visur, kur 
komunistinis totalizmas grasina 
tautų laisvei. Bet aiškiai ir tiks
liai prezidentas Trumanas to nė
ra pasakęs: Konkrečiai ir forma
liai jis įsipareigoja tik Graikijos 
ir Turkijos atžvilgiu; JAV visuo
tinis įsipareigojimas tebėra pa
grįstas retorikos frazėmis. Walter 
Lippmannas norėtų, kad Truma
no kalba būtų ribojusis deklara
vimu amerikiečių politikos Vidur. 
Rytuose, kur esama esminių JAV 
saugumo interesu. Bet JAV pre
zidento kalbos akcentas buvo 
paskirstytas tarp dviejų momen
tų: tarp JAV saugumo, kuriam 
tiesiogiai grasina komunistinio 
totalizmo ekspansija* per Graiki
ją ir Turkiją į Vidur. Rytus, ir 
tautų laisvės, kurios' atėmimas 
griauna pasaulio taikos pagrin
dus.

Prezidentas Trumanas tekalba

visiems Jungtinių Tautų na
riams“ ir tenori „padėti“ dar 
laisvoms tautoms išlaikyti jų 
laisvas institucijas bei tautinį ne
liečiamumą“. Kalbėdamas apie- 
komunistinio totalizmo jau pa
vergtas tautas, jis plonu niuansu 
pasako, jog „tai yra ne daugiau, 
kaip atviras . pripažinimas, kad 
tokia padėtis griauna tarptauti
nės taikos pagrindus ir tuo pa
tim Jungtinių Valstybių saugu
mą“. JAV prezidentas’ dar nesi
veržia anapus geležinės uždan
gos, bet duoda suprasti, kad JAV 
saugumo sumetimai gali privers
ti ir tai padaryti. Kol kas ame
rikiečių ' spaudos komentaruose 
tebevyrauja motyvai: „Ligi čia 
(t. y., Graikijos ir Turkijos) ir 
nė žingsnio toliau“ (Hearsto 
„Daily Mirror“); neleisti sovietų 
totalizmui toliau brautis“ („New 
York Herald Tribūne“). Tokiu

Gen.Itn. Lucius Dubignon Clay, naujasis Vokietijos karinis guber
natorius, š. m. kovo mėn. 15 d. perėmęs pareigas iš gen. McNarney

būdu Graikija ir Turkija yra tie
sioginis naujosios JAV užsienių 
politikos objektas. Atrodo, kad 
tai pirmasis jos objektas, prie ku
rio bus prijungti ir kiti, kai lai
kas ir tarptautinių santykių rai
da vers retoriniam principų pa
reiškimui suteikti konkretų tu
rinį. Prezidentas Trumanas kovo 
12 d. JAV užsienių politiką įve
dė į tokį kelią. Dabar visas klau
simas, kokios bus sovietų reak
cijos; ar jie su ta JAV užsienių 
politika skaitysis kaip su besi
kristalizuojančio pokarinio pa
saulio nauju faktu ir stengsis ieš
koti tarptautinėmis realybėmis 
pagrįsto politinio sprendimo, kad 
ir tik modus vivendi. ar tepa- 
keis savosios ekspansijos strate
ginį planą ir toliau nevengs susi
dūrimų su JAV saugumo in
teresais. Čia ir slypi ateities ne
tikrumas.

is tėvynės
plastiškai, bet milžino jėga muša 
presas savo nuoga plienine kumš
timi, kad nėt virpa betoninės 
grindys“, toliau: „atraitytos ran
kovės“, „smūgis į atidarytą, 
krauju pasriuvusią žaizdą“, 
„kiauri -langai, pasieniuose snie
go krūvos“, „ant laužo kieme iš
verda kibirą karšto vandens. 
Viela parištomis konservų dėžu
tėmis pasisemia po gurkšnį. Žiau- 
noja duoną. Nekalbūs, sustirę, 
papirosą rūko trise ... Presai ty
li, mašinos išdraskytais viduriais, 
aplink kabo, lyg nutraukytos gys
los, laidai. Reikia krumpliara
čio — nėra staklių jam ištekin
ti. Reikia elektros — nėra mo
torų“.

Užteks ir tiek. Padėtis aiški, ir 
per beletristiką nuogai kyšo liūd
na ' padėtis ... Ks. T.

ADMINISTRACIJOS 
PRANEŠIMAS

Netvarkingai atsiskaitantiems 
platintojams jau nutraukėme „Ži
burių“ siuntinėjimą ir jų egzemp
liorius paskirstėme į tokias sto
vyklas, kurių platintojai laiku at
silygina. Ateity laikysimės to pa
ties principo. ■-.<*

Todėl prašome gerb. platintojų 
nedelsti su atsiskaitymu ir už gau
tus „Žiburius“ persiųsti pinigus 
kaip galima greičiau.

Pavieniams skaitytojams, iš 
anksto neapmokėjus prenumera
tos, siuntimą sustabdome.

Administracija

Nuotrupos
Tarybinė žemės reforma

, „Vykdant tarybinį žemės įsta
tymą Kupiškio apskrities Skapiš
kio valsčiuje, iš buožių ir vokie
čių bernų buvo nusavinta 1.800,56 
ha. žemės su trobesiais, 31 darbi
nis arklys, 11 kumeliukų, 83 stam
būs raguočiai, 22 veršiai, 80 
avių, 42 kiaulės ir nemažas skai
čius įvairaus žemės ūkio inven
toriaus.

Su dideliu džiaugsmu valsčiaus 
naujakuriai sutiko tarybų val
džios teikiamą paramą. Kasdien 
plaukė į vykdomąjį komitetą pa
reiškimai, kuriuose jie prašė iš
skirti gyvojo ir negyvojo inven- 
toriąus.

— Žemė beveik išdalinta, in
ventorius ’ išskirstytas ... Darbas 
baigtas... — galvojo valsčiaus 
ir apskrities vadovai ir tuo ra
minosi.“ („Tiesa“, 38 (1176) nr.)

Bet vėliau paaiškėjo, kad in
ventorius nebuvo įkainotas ir 
valstiečiai negali valstybei su
mokėti. be to, peržiūrėjus turto 
paskirstymo aktus, pasigendama 
10 arklių, 9 kumeliukų, 4 raguo
čių, 33 avių, 20 kiaulių, o žemės 
fonde tebėra neišdalintos 434 ha. 
žemės. „Kur šis turtas“? — klau
sia „Tiesa“ ir atsako: „To nežino 
niekas: nei valsčiaus, nei apskri
ties vadovai.“

Reali novelė iš buities
„Tiesos“ atkarpoj J. Dovydaitis 

spausdina savo novele „Kryžke
lė“. Keletas ištraukų: „Vienodai,
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