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Galingas tasai, kurs be kraujo 
gal skleisti

Pasauly brolybę iš krašto į kraštą, 
Kurs vargdieniui duoda nors 

kiek pailsėti,
Palengvina sunkią gyvenimo naštą.

V. Kurdika

Nr. 17 (76) Augsburgas, 1947 m. balandžio mėn. 26 d. III metai

Dramos teatro kryžkeles
Iš anglų zonos teatrui „Aitva

rui“ atskridus i . amerikiečių zoną 
gastrolių, spaudoje gyvai imta 
kalbėti lietuvių dramos teatro 
tremtyje reikalais. Ypatingai 
džiuginančiu aidu nuskambę i o 
„Aitvaro“ meno vadovo H. Ka
činsko pareikštos mintys apie 
abiejų tremtyje veikiančių dra
mos teatrų susijungimą i vieną 
stiprų ir galintį plačiai dirbti 
Lietuvių Dramos Teatrą, nes ligi 
šiolei padėtis buvo tikrai nenor
mali: tremty turime tiek dramos 
aktorių, kad vienas teatras, kuris 
galėtų reprezentuoti Nepriklau
somos Lietuvos dramos teatrų 
lygį, tikrai lengvai suorganizuo
jamas, tačiau turėjome du labai 
sunkiose sąlygose dirbančius 
teatrus ir, žinoma, neįstengian
čius pasiekti to. kas įmanoma 
pasiekti draugėje.

Tremtinių dienomis skaičiuo
jant, tų abiejų teatrų „amžius“ 
jau gana ilgas. Mes — lietuvių 
tremtinių bendruomenė — dra
mos teatrų gyvenimą sekėme lyg 
iš šalies. Tiesa, mes džiaugėmės 
jų pasiektais laimėjimais, sausa
kimšai lankėme jų spektaklius 
ir nesigailėjome plojimų bei va
liavimų, kaip ir dabar džiaugia
mės jų susijungimu, tikėdami 
susilaukti dar didesnio džiaugs-
mo. Jš eilinio lietuviu tremtinių 
bendruomenės nario, rodos, ypa
tingai daugiau ir reikalauti ne
būtų ko. Tačiau kuomet kalba 
eina apie mūsų vadovaujančių 
organų veiklą toje srityje, tuo 
pasitenkinti nebegalima.

Lietuvos valstybinis dramos 
teatras npriklausomais laikais 
buvo vyriausybės globojamas, 
nes jo veikloje buvo didžiuliai 
kultūriniai uždaviniai lietuvių 
tautai ir valstybei. Mums regis, 
jog tremtyje tie uždaviniai dar 
padidėjo, nes svetimame krašte 
lietuvių tautinei kultūrai tarpti 
sąlygos, žinoma, daug sunkesnės. 
Jeigu namuose dramos teatras 
buvo toji meno šventovė, kuri 
ugdė lietuvio dvasią, kuri kėlė 
jo kultūrini subrendimą, kuri 
skiepijo tautoje etines ir esteti
nes vertybes, kuri populiarino 
lietuviškąją literatūrą, tai ką be
kalbėti apie lietuvių dramos 
teatro uždavinius tremtyje? ...

Net žiūrint į mūsų, tremtinių, 
ateitį pačiomis skaidriausiomis 
akimis, lietuvių dramos teatro 
darbas tremtyje būtų milžiniškas 
įnašas į lietuvių kultūrą ateičiai. 
Juk mes gerai žinome, kokioje 
būklėje yra šiandieniai Lietuvos 
teatrai; mes puikiai nujaučiame, 
kokių repertuaru jie gyvena ir 
kokias idėjas lietuviams skelbia, 
kokią kultūrą jiems ugdo. Trem
tyje sukurtas stiprus dramos 
teatras grįžtų į namus su lietu
viško repertuaro kraičiu, su lie
tuviškos kultūros ugdymo loby
nu, kuris ir ten, sugriautuose na-
muose; būtų be galo brangus.

O jeigu musų dalia pakryptų 
dar kelerių metų emigracijon, 
jeigu reikėtų krausytis svetiman 
kraštan ir pradėti gyvenimą iš 
naujo? Mes norime iš paskuti
niųjų jėgų spirtis, kad šiuo at
veju emigracija būtų vykdoma 
kompaktiška mase, nes labai ge
rai žinome, jog gyvenimas sve
timame krašte teikia daug ir' 
stiprių progų nutautėti, visiškai 
įsijungti į to krašto gyvenimą, 
užmirštant savo tautinius reika
lus. Juk prof. K. Pakštas labai 
liūdną žinią paskelbė apie lie
tuvius Amerikoje: jų ten esama 
apie 650.000. o tik 140.000 jis te
rado tokių, kurie sudaro tvirta 
pamatą lietuvybės reikalui. Mes 
prie to dar galime pridurti, kad 
tie tūkstančiai lietuvių Ameri
koje nesugebėjo suorganizuoti 
nei savo lietuviškos operos, nei 
lietuviško dramos teatro, nei ki
tų reikšmingų kultūrinių insti
tucijų, būtinų kiekvienai kultū
ringai tautai.

Taigi, emigracijos atveju lie
tuvių dramos teatras būtų tas
kultūros židinys, kuris tūkstan
čiams atplėštų nuo savo žemės 
vaikų kalbėtų tobulu ir gyvu lie
tuvių kalbos žodžiu, kuris, savo 
repertuarą remdamas lietuviška 
dramaturgija, būtų populiarin
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tojas lietuviškos literatūros, ku
ris nuolat budėtų lietuvių tauti
nio susipratimo sargyboje, kuris 
ugdytų lietuvio dvasią, blaškomą 
svetimų įtakų, neužmiršti savo 
tautinių vertybių, kaip įnašo į 

viso pasaulio kultūros laimėji
mus. Neminint jau etinio ir este
tinio auklėjimo bei kitų užda
vinių, kurie turėtų būti bendri 
visiems teatrams, lietuvių dra
mos teatro uždavinys tremtyje 
yra daug didesnis negu kad jis 
buvo namuose.

Tur būt, šiuos didelius užda
vinius turėdamas galvoje. A. 
Lūšnaitis „Mūsų Kelio“ 16x Nr. pa
rašė labai entuziastinga straips
nį apie abiejų tremties teatrų su
sijungimą, kaip įvykusi faktą, 
sveikindamas dramininkus ir 
linkėdamas jiems ištvermės bei 
gyvo pritarimo ir paramos iš 
mūsų tautiečių. Labai džiugu, 
kad toks gilus lietuvių dramos 
teatro reikalų supratimas sutin
kamas mūsų spaudoje. Tačiau 
labai liūdna, kad. pakalbėjus 
šiuo metu su pačiais teatralais, 
paaiškėjo, jog vieno lietuvių 
dramos teatro įkūrimas tremtyje 
kol kas tebėra dar tik gražios 
svajonės būklėje, nes sutinkama 
tokių kliūčių, į kurias sudūžta ir 
patys gražiausieji teatralų norai 
bei jau padarytos pastangos...

Aktoriai ir, apskritai, meninin
kai niekuomet nėra buvę prak
tiški žmonės. Jeigu jie savo su
gebėjimus ir laika skirtų prak
tikos reikalams, tai turbūt, pri 
trūktų jo menui kurti ir... ne
bebūtų menininkai. Deja, dramos 
menininkams tremtyje teko liūd
na dalia: jiems prireikėjo drau
ge ir menas kurti, ir praktiškus 
dalykus tvarkyti — organizuo
tis. Tur būt, dėl to jų organi
zacinė pusė nuo pat 1945 metų, 
nuo pat tos dienos, kai JAV ir 
Anglijos bei Prancūzijos armijų 
buvo išlaisvinti iš fabrikų darbo, 
labai mažai tepasistūmėjo į

Lietuvoje dramos tatrus kaip 
aukščiau pažymėjome, organi
zavo ir tvarkė valstybė. Logiš
kai galvojant, tremtyje juos taip 
pat turėtų globoti tos instituci
jos, kurios vadovauja visam 
tremtinių gyvenimui. Tokia insti
tuciją mes turime — Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės Val
dybą. Tačiau jos nuveiktųjų dar
bų lietuvių dramos teatro orga
nizavimo ar globos reikalu ligi 
šiolei neteko sužinoti nei prak
tiškai pajusti. Tiesa, kiek žino
ma. d*u 1945 m. tas klausimas 
buvo judinamas, ir daromi net 
planai suorganizuoti ne tik dra
mos, bet ir visų kitų sričių me
nininkus. Vėliau buvo net sąma
tos sudarinėjamos. Dar vėliau, 
rodos, buvo net teatralas žmogus 
tiems reikalms tvarkyti paskir
tas. Tačiau visi šitie „popieri
niai“ darbai ligi šios dienos ir 
liko popieryje, o mes esame prieš 
graudų faktą: du dramos teatrai, 
vieni patys, be jokios paramos 
ir pagalbos, šiaip taip išvargę 
ligi šiol ir matydami aiškiai, jog 
toliau išsiskyrę nebegalės egzi- 
tuoti (turės arba vykti kur nors 
anglių kasti, arba miško kirsti, 
nes kūrybinis darbas paskirai 
nebeįmanomas), nori susijungti, 
bet sutinka jiems patiems nebe- 
nugalimų kliūčių, ir nėra, kas 
jiems bent padėtų pamėginti tas 
kliūtis nugalėti . . .

Tai nėra bereikšmis faktas. 
Tai yra mūsų tautos kultūros 
reikalas, kuris mūsų vadovau
jančių organų nedovanotinai 
užmirštas. Juo turėtų susirūpin
ti, ir tai labai greitai, ne tik 
Tremtinių Bendruomenės Val
dyba, bet ir Raudonasis Kryžius

Rožė ir Bubulis (D. Kubertavičiūtė ir H. Kačinskas) V. Račkausko nuotr. priekį. ir visi kiti vykdomieji organai.
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Dr. Normantas

KLAIPĖDOS KRAŠTAS
Pasikalbėjimas su Lietuvos užs. reikalų ministerių J. Urbšiu apie 

Klaipėdos Krašto prievartinį atidavimą

Prieš beveik porą metų sustojo i 
II-jo pasaulinio karo kautynės, ku- 1 
rios tęsėsi kuone 6 metus. Dar 1 
prieš paskutinio karo pradžią pra- i 
sidėjo politinės ir diplomatinės 1 
rungtynės, kurios pamažu, bet kon- l 
sekventiškai privedė prie Versa- j 
lio sutarties nuostatų likvidavimo. 1 
Toji likvidacija ėjo pagal iš ank- t 
sto nustatyta planą: Austrija, Su- J 
dėtų kraštas, Čekų-Slovakija, Klai- i 
pėdos kraštas, Lenkija. 1933 m. 
’kovo m. 22 d. įvyko taip ilgai 
lauktas ir iš kitos pusės visgi ne
lauktas Klaipėdos krašto atskyri
mas, kuris sudarė ir pačios Nepri
klausomos Lietuvos likvidacijos 
pradžią. Visas išsivystymas ėjo 
tokiu nepaprastu greitumu, vyko 
taip slaptai ir buvo lydimas tokio 
stipraus nervų karo, kad gyven
tojų dauguma pilnai nesuprato visų 
šitų įvykių reikšmės ir net neži
nojo, kaip viskas įvyko. Todėl da
bar įdomu išgirsti iš dar likusių 
aktorių apie smulkmenas tų veiks
mų, kurie mums ir visai Europai 
buvo tokie reikšmingi. Kadangi 
Klaipėdos krašto žymiausieji ak
toriai žuvo pasaulinio karo sūku
riuose arba buvo nuteisti pagal 
Nuembergo teismo sprendimus, 
noriu plačiai visuomenei paduoti 
tas žinias, kurias aš tuo reikalu 
sužinojau iš tuometinio Lietuvos 
užsieniu reikalų ministerio Urbšio. 
Po Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Vokietijos, paplito Lietuvoj 
įvairiu gandų, kaip Hitleris nepa
prastai paveikęs į Urbšj, jog šitas 
tuojau sutikęs patenkinti Vokieti
jos reikalavimą atiduoti be kovos 
Klaipėdoj kraštą susitarimo keliu. 
Buvo aiškinama, jog Hitleris pa
naudojęs tam tikrus spindulius, 
kaip prieš 10 dienu Cekų-Slovaki- 
jos prezidentui Hachai atvykus 
Vokietijon ir davusiam savo pa
rašą prijungti likusią Čekiją prie 
Vokietijos. Hitleris sėdėjęs vie
name salės gale, o Urbšys, eida
mas per visą salę ligi Hitlerio, 
buvęs paveiktas įvairių spindulių 
ir šviesų ir kartu nepaprastai sti
praus Hitlerio žvilgsnio, jog jis 
nebeturėjęs atsparos Hitlerio rei - 
kalavimui priešintis.

Praėjus kelioms dienoms po 
šitų įvykių turėjau progos su Urb
šiu tuo reikalu pakalbėti.

„Nejaugi, pone Ministeri, neturė
jote jokios žinios arba nujautimo, 
ko Vokietijos vyriausybė siekė 
Tamstą pakviesdama į Berlyną” 
klausiau Urbšį?

„Bendrai mums, iš mūsų pasiun
tinio Berlyne pusės, pakartotinai 
buvo aiškinama, kad Vokietija da
bar, kuomet Lietuvos vyriausybė 
vykdo Klaipėdos statutą kaip III- 
čias Reichas pageidauja, nesiekia 
Klaipėdos krašto atplėšėme nuo 
Vokietijos, bet atvirkščiai-norinti 
per Klaipėdą tiesti savo ranką į 
Lietuvą. Tokių pat raminančių ži
nių mums buvo teikiama ir iš vo
kiečių pasiuntinybės Kaune. Todėl 
mes ir niekuomet tinkamai neįver
tindavome Gubematūros aliarmų iš 
Klaipėdos pusės," atsakė ministe
ris Urbšys.

„Ar Vokietijos vyriausybė Tam
stą tiesiogiai kvietė į Berlyną 
atvažiuoti" toliau, klausiau Urbšį?

„Bendrai jau anksčiau iš Ber
lyno pusės buvo pageidaujama, 
kad aš prie pirmos progos at
važiuočiau į Berlyną" atsakė Urb
šys. „Esą reikalo aptarti kai- 
kuriuos su Klaipėdos kraštu su-

rištus klausimus. Tokių žinių ga
vome iš mūsų pasiuntinybės Ber
lyne, kaip ir iš vokiečių pasiunti
nio Zechlino Kaune. Galimas daik
tas, kad mus Hitlerio vyriausy
bė tiesiog apgaudinėjo, bet taip 
pat galima, jįad pats Klaipėdos 
krašto prijungimo klausimas iškilo 
tik paskutinėje sąvaitėje po Cekų- 
Slovakijos sugriuvimo ir tuomet 
reikalas buvo vykdomas greičiau

arogantišku tonu, išdėstė dabar
tinę Didžiosios Vokietijos Rei - 
cho politiką — reviduoti Versalio 
sutartį ir prijungti prie Vokie.tijos 
visus šita sutartimi nuo jos at
skirtus kraštus. Po Bohemijos ir 
Moravijos protektorato įsteigimo, 
atėjusi ‘eilė ir Klaipėdos krašto ir 
lenkų koridoriaus klausimams. Pa
staruoju klausimu jau esą užmegz
ti pasitarimai ir su Lenkija. Hit
lerio ir jo paties nuomone Klai
pėdos krašto klausimas geriausiai 
išsprendžiamas ta prasme, kad 
kraštas tuojau grąžinamas Vokieti
jai.

Tą išgirdęs aš pareiškiau, kad 
Klaipėda prijungta prie Lietuvos 
tarptautinėmis sutartimis ir kad 
Lietuva neturinti teisės to klausi
mo savarankiškai išspręsti, kartu 
pareikšdamas griežtą protestą prieš 
sumanytą Klaipėdos krašto atplė- 
šimą nuo Lietuvos. Tuomet von 
Ribbentrop baisiai susinervino, 
įsikarščiavęs pradėjo bėginėti po 
kabinetą šaukdamas, kad Lietuvos 
Respublikos vyriausybė neturinti 
jokios teisės priešintis Klaipėdos 
grąžinimui ir grasino, kad Lietuvos 
bandymas iškelti šitą* klausimą 
tarptautiniame forume, būsiąs trak
tuojamas kaip ypatingai nedrau-

ti, nes Lietuvos Respublikai nebe
są kitos išeities. Jeigu ir būtų 
kokių nors trūkumų, jie būsią vi
siškai pagydomi vėlesne šitos su
tarties ratifikacija.

Aš palikau prie savo nuomonės. 
Matydamas, jog į mane negali pa
veikti savo argumentais ir nei jo 
grasinimais įsakyti vokiečių ka
riuomenei žygiuoti, von Ribben
trop galiausiai nusileido ir sutiko, 
kad jo ultimatumas būtų pirma 
pateiktas Lietuvos vyriausybei. Jis 
pakartotinai pabrėžė, kad reikalas 
esąs labai skubus ir neleistina jį 
užvilkinti, kad neišvestų fūhrerį 
iš kantrybės, kuris Lietuvos at
žvilgių parodęs tiek daug kantru
mo. Greitai buvo suformuluotas 
reikalavimas raštu ir man įteiktas. 
Kad greičiau galėčiau pasiekti Lie
tuvą, von Ribbentrop man pareiš
kė, kad už poros valandų skrisiąs 
į Lietuvą ^specialus lėktuvas, ku
riuo aš greitai pasieksiąs Kauną. 
Atsisveikindamas man pakartojo: 
Eilt sehr, Herr Minister, eilt sehr!

Su ultimatumu kišenėj išėjau į 
prieškambarį, kur manęs laukė 
mūsų pasiuntinys. Mano ilgas už
trukimas jam leido spėti eventua
lumų. Bet kai jis pamatė mano iš

Musu dienos

Lekia dienos džiaugsmų nežabotos 
Per gyvenimo jūras plačiast 
Kažkas švenčia laimėjimo puotą 
Vis giliau neviltin grimstam mes.

O dabar tartum dilgėlės pilkos 
Gimto kaimo pilkam patvory, 
Mūsų dienos saulutės pasilgę, 
Mūsų dienos, kai tamsi naktis.

Bet ateis valanda netikėtai, , 
Ir visi apmokėsim skolas, 
Gal tada tuos laimingus išvietiną 
Ir laimėjimą švęsime mes?

Lekia jos ateitin nežabotos 
Per gyvenimo jūras plačias, 
Kažkas švenčia laimėjimo puotą 
Vis giliau neviltin brendam mes.

Kempteno - lietuviu Maironio var do gimnazijos II-ji klasė su savo auklėtoju Vyt. Volertu
Pr. Urbučio nuotr.

siu tempu. Bendrai sakant, mes 
niekuomet iš pasitarimų Berlyne 
nelaukėme ko gero, ir todėl, kiek 
galėjau, vengdavau vykti Berlynan 
arba ten sustoti. Dabar, esant rei
kalui vykti į Rdmą, vykau pef 
Varšuvą aiškindamas, jog man rei
kia pasimatyti su mūsų pasiunti
niu Varšuvoje. Man Romoj bū
nant, buvo gautas pakvietimas iš 
Berlyno, grįžtant būtinai sustoti 
Berlyne-aptarti kai kuriuos su Klai
pėdos kraštu surištus klausimus. 
Norėdamas iš anksto sužinoti, ko
kia atmosfera Berlyne ir kuo no
rima tartis, šifruotai užklausiau 
mūsų pasiuntinį Berlyne. Atsaky
mas buvo gana optimistiškas ir 
jokiu būdu neleido spėti, kas ma
nęs laukė. Jeigu būčiau galėjęs 
numatyti, kas planuojama, gal bū
čiau suradęs kokią nors išeitį 
grįžti į Kauną per Varšuvą. Klai
pėdos krašto klausimas tuomet gal 
keliomis dienomis būtų užsitęsęs.

Berlyne, be mūsų, pasiuntinio 
stoty buvau sutiktas ir Auswar 
tiges Amto atstovo, kuris rnus re- 
paprastai mandagiai pasveikino, ir 
mano žmonai įteikė gražių gėlių 
pukštę Tuojau su žmona buvome 
pakviesti vakarienei pas užsienių 
reikalų ministerį von Ribbentrop 
ir kartu buvo teirautasi, kokios 
spalvos suknelę mano žmona 
dėvės ir kokios spalvos gėles 
ji mesta, kad galėtų tinkamai 
dekoruoti stalus. Nuvykęs į pa
siuntinybę gavau pakvietimą nu
vykti po pietų į Auswartiges 
Amtą. Atvykau kartu su mūsų pa- 
shinįiniu. Tuojau aš vienas, be 
pasiuntinio, buvau pakviestas pas 
ministerį von Ribbentrop.

Jis man, Hitlerio vardu, gana

gingas aktas Vokietijos atžvilgių 
ir kad tuomet vokiečių Imperijai 
prisieis su Lietuva elgtis kaip su 
ypatingai nedrauginga valstybe. 
Atiduodant Klaipėdos kraštą ge
ruoju, reiškia susitarimo keliu, Vo
kietija pasitenkinsianti tik Klaipė
dos kraštu ir nereikalaus nei pė
dos lietuviškos teritorijos. Kartu 
būsią garantuojamos lietuvių tei
sės Klaipėdos krašte. Bet jeigu 
Lietuva šitam jo fūhrerio sugalvo
tam planui priešintus, tuomet tuo
jau bus duodamas įsakymas ka
riuomenei įvydyti Klaipėdos kraš
to prijungimą prie Vokietijos jėga 
ir jeigu kariuomenė pradėsianti 
veikti, tai jis, kaip Didžiosios Vo
kiečių Imperijos užsienių ministe- 
ris negalėsiąs pasiimti jokių ga
rantijų ir negalįs pasakyti, kur 
vokiečių kariuomenė sustos.

Von Ribbentrop man siūlė tuo
jau pasirašyti jo iš anksto paruoš
tą sutarties projektą dėl Klaipė- 
do krašto prijungimo prie Vokie
tijos. Jis stengėsi mane įtikinti, 
kad man pasirašius lieka gauti tik 
Lietuvos valstybės organų ratifi
kaciją ir tuomet reikaląs būsiąs 
baigtas. Aš griežtai atsisakiau tai 
padaryti aiškindamas, jog mano, 
kaip užsienių reikalų ministerio, 
įgaliojimai jokiu būdu nėra tokie 
platūs, jog aš galėčiau pasirašyti 
kalbamą valstybės teritorijos cesi- 
jos sutartį. Tuo reikalu turi pasi
sakyti Lietuvos Respublikos kon
stitucija numatyti valstybės or
ganai ir teigiamamų atsitikimų 
duoti man atitekančius įgaliojimus. 
Ribbentrop karščiuodamasis aiš
kino, jog Lietuvos valstybės or
ganai visvien sutiksiu vokiečių 
vyriausybės reikalavimą patenkin-

lutino likvidavimo lo dienų prieš 
mums įteiktą ultimatumą, Lietuvai 
nebuvo pagrindo laukti efektyvios 
paramos iš vakarų demokratijų. 
Mūsų, greitomis pravesti, diplo 
matinai sondavimai nedavė teigia
mų rezultatų. Prezidentui pirminin
kaujant Ministerių Taryba pakar
totinai posėdžiavo. Taryba galvo
jo, kad bus galima kaip nors pa
keisti Hitlerio reikalavimą. Lietu
vos vyriausybė darė konkrečių pa
siūlymų ultimatumui modifikuoti 
arba bent sušvelninti. Man prisiė
jo dar porą kartų skristi į Berly
ną. Bet IlI-čias Reichas liko neper
maldaujamas. Visą šių derybų lai
kotarpį Lietuvos vyriausybė ne
paprastai buvo spaudžiama vokie
čių pasiuntinio Kaune Zechlino, ir 
Lietuvai, pilna žodžio prasme, buvo 
taikomas ašies valstybių 
kuojamas „nervų karas".

Galiausiai kovo m. 22 d., 
se nakties, valandose buvo 
šyta sutartis dėl Klaipėdos 
atidavimo Vokietijai, nes 
buvo paaiškėję, jog iš kito 
lio nebuvo galima laukti paramps, 
„tęsė ministeris“.

„Tokiu būdu yrą visai nepama
tuoti Lietuvoj paplitę gandai apie 
paveikimą spinduliais ir Hitlerio 
žvilgsniu, kurie paduodami ir są
ryšy su prezidento Hachos atvy
kimu Berlynan", klausiau.

„Tai yra nesąmonė", atsakė Urb
šys, „mes tarėmės tik su III-jo 
Reicho užsienių ministerių. Aš pats 
pergyvenau ultimatumo įteikimą, 
kuris man sudavė nepaprastai smar
kų smūgį. Aš pilnai galiu įsivaiz
duoti, kad pagyvenęs asmuo, kaip 
prezidentas Hacha, po tokio ulti
matumo įteikimo galėjo gauti 
smarkų širdies priepuolį, kad jam 
reikėję net vaistų duoti".

Mums bekalbant buvo pranešta,

prakti-

pirmo- 
pasira- 
krašto
mums 

pasau-

balusį veidą, ir kai aš jam keliais 
žodžiais paaiškinau, kas per reika
las, jo veidas nustojo visos spal
vos ir pasidarė pilkas kaip žemė.

Sugrįžus į pasiuntinybę po trum
po laiko mums pranešė, kad lėktu
vas paruoštas. Netrukus su žmona 
išskridome į Kauną. Mano parvežtas kad atvykęs Vokietijos pasiunti- 
ultimatumas trenkė kaip žaibas. Iš nys ir prašąs audiencijos, 
vyriausybės pusės nebuvo manyta, „Jis dabar mūsų nuolatinis sve- 
kad IlI-čias Reichas griebtųsi šios čias", pasakė Urbšys, tuo pabaig- 
paskutinės priemonės!" damas mūsų pasikalbėjimą.

„Ar esant tokioms apystovoms, Vėliau, man tuo reikalu su Urb- 
iš Lietuvos vyriausybės pusės ne- šio uošviene kalbant, ši pasakė, 
buvo daroma kokių nors žygių, kad prieš vykstąs į Romą Urbšys 
dar paskutiniu momentu sustabdyti buvęs perspėtas lenkų pasiuntinio 
Hitlerio užsimojimą Klaipėdos rei- Kaune nevykti į Berlyną, nes ten 
kalu?" toliau klausiau Urbšį. galima susilaukti daug siurprizų

„Po Cekų-Slovakijos 1938 m. ru- Klaipėdos reikalu. Tas perspėji - 
denį apkarpymo, kuris įvyko su mas jį irgi paraginęs važiuoti į 
demokratijų sutikimu ir po jos ga- Romą per Varšuvą.

Paskutinė tikybos pamoka šių mokslo metų Ansbacho Liet.
Progimnazijos n-oj klasėj. J. Galažio nuotr.
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Latviai Apie Baltijos Tautu 
Susiartinimą

Sąmoningas*) ir tikslingas Bal
tijos tautų susiartinimas pradėjo 
realizuotis kartu su Baltijos val
stybių susikūrimu. Si natūralini
ais ryšiais sustiprinta draugystė 
buvo aiškiai patvirtinta Lietuvos 
ir Estijos sąjungos sutartimi su 
Latvija bei savitarpinės pagalbos 
paktu tarp Latvijos ir Estijos. Jei 
tuo buvo pareikštas šių valstybių 
oficialus likimo bendrumas, tai 
dar aiškiau buvo pabrėžtas ben
dradarbiavimo ir susipratimo no
ras trijų Baltijos tautų inteligen
tijos ir platesnių gyventojų slu- 
ogsnių; spontaniškai įvairiuose 
parengimuose iškelta susiartinimo 
būtinybė. Mes buvom kaip vieno 
tėvo vaikai, kuriuos jungė vienas , 
pavadinimas arba šiuo atveju 
bendras apibūdinimas — Baltijos 
valstybės. Ir dažnai atsitikdavo, 
kad svetimieji mus sumaišydavo. 
Kur kartais buvo turima galvoj 
Latvija, nežinąs sakydavo Lietu
va, ar kur buvo kalbama apie Esti
ją, tai tas lietė Vieną iš kitų dvie
jų Baltijos valstybių. Mes sveti
miesiems atrodėm tiek panašūs, 
kad šis sumaišymas jau seniai pa
sitaikydavo. Ne daug kas šia 
prasme yra pasikeitę šiandien.

Mes šiandien dažnai paminimi, 
ir apie mus, dėkui Dievui, yra 
kalbama, bet apie mus kalba kaip 
apie Baltijos valstybes ir baltų 
tautas. Šios trys tautos pasauliui 
tapo viena tauta.

Prie didžiųjų pasaulio likimo 
vartų šiandien stovi trys našlai
tės, iš kurių kitkart laimingo vei
do dingo nerūpestingumas ir joms 
tiek būdingas linksmas juokas. 
Taip, trys Baltijos tautos šian
dien yra tapusios našlaitėmis.

Tačiau jos viena kitą atranda 
varge ir skurde, nelaimėj ir iš
blaškyme ir savo vienodai kartų 
likimą švelnina tikra širdžių 
draugyste. Tai liudija latvių, lie
tuvių ir estų tamprus bendradar
biavimas ir visai puikus sutari
mas tremty. Tai aiškiai matome 
Baltijos kraštų valstybės vyrų, 
Baltijos Centrinės Tarybos, Bal
tijos tautinių komitetų, šių kraštų 
Raudonųjų Kryžių, Banyčių, spau
dos, meno, jaunimo, studentų, 
sportininkų ir nesenai įsteigtos 
Baltijos Moterų Tarybos darbe ir 
šių trijų tautų pastangų suderi-

♦) šis str. antrašte „Baltijos 
tautų susiartinimas“ tilpo latvių 
laikrašty „Tevzeme“ Nr. 30 veda
muoju. Jį paduodame, norėdami 
savo Gerb. Skaitytojus supažin
dinti, kaip ši klausimą svarsto 
mūsų broliai latviai. Red.

Lietuviai legionieriai Indokinijoje

nime. Visa tai apjungia dar nese
nai paskelbtas Baltų Centrinio 
Komiteto atstovų sprendimas dėl 
baltų centrinių komitetų veiklos 
suderinimo visuose svarbesniuose 
pabėgėlių aprūpinimo klausimuo
se, steigiant prie visų baltų stovy
klų susiartinimo komisijas. Šios 
naujos bendradarbiavimo komi
sijos stengsis pagilinti ir ugdyti 
draugiškumą Baltijos respublikų 
piliečių tarpe, remti bendrus kul
tūrinius parengimus ir pašalinti 
mažus nesutarimus tvarkant 
tremties gyvenimą.

Ar neatrodo prieštaravimas, jei 
keliame nesutarimo klausimą? 
e Norime teigti kategoriškai ne, 

, nes mažų nesutarimų gali kilti bet 
kuriame bendrame gyvenime, net 
šeimoj; taip pat vienos ir tos pa
čios tautos nariai nėra nuo to ap
saugoti. Nesutarimų atveju daug 
svarbiau yra noras ir galimybė 
juos pašalinti. Mums reikia įsi
jausti į kitos tautos mentalitetą ir 
pažiūras; tas mums padės numa
tyti, kur gali būti kad ir maža kli
ūtis gero sutarimo lygiame kely. 
Ilgiau prie šio klausimo nesustoję, 
paminėsim tik vieną pavyzdį. 
Mūsų brolių tautai lietuviams ne
patinka, .jei juos vadina „leišiais“. 
Nežiūrint į tai, kad filologiškai 
šis pavadinimas yra visai teisin
gas, venkime jo, nes taip pat tei
singai galime sakyti „lietuvietis“, 
jei nevartoti „lietuvis“, kuris nea
titinka mūsų kalbos dėsniams.

Tačiau ne tokie maži kasdieni
niai klausimai vargina šiandien 
mūsų protus ir ne tam koordinuo
jame savo jėgas.

Virš viso to stovi mūsų sieki
mai atgauti prarastas tėvynes ir 
atstatyti Baltijos valstybių nepri
klausomybę. Čia mes priėjom prie 
pagrindinio klausimo,.dėl kurio 
nėra nė mažiausio nuomonių skir
tumo trijų Baltijos tautų tarpe. 
Mes visi nieko kito netrokštame, 
kaip savo kraštų laisvės ir nepri
klausomybės, teisiškai ir demo
kratiškai užtikrinto gyvenimo. Ir 
šio fakto konstatavimas rodo, kad 
be viso, kas mus kaip tautas iki 
šiol jungė, atsirado dar vienas 
nąujas ir svarbus veiksnys — tai 
šių tautų bendra ideologija. Bal
tijos tautų ideologiška sąjunga 
šiandien yra realybė, ir mes tu
rim pakankamai daug įrodymų 
pasakyti, kad latvius, lietuvius ir 
estus jungia stipri ideologija kaip 
čia, ištrėmime, taip ten, mūsų 
gimtinėj.

Du šimtai tūkstančių Baltijos 
pabėgėlių nėra tiktai pabėgėliai ir 
DP; jie yra liudininkai piktos va
lios/ kuri buvo įvykdyta trims

Žiburiai 3 pst

Iš knygos parodos Augsburge Račkausko nuotp

Baltijos tautoms iš svetimos val
stybės pusės. Nė viena Baltijos 
valstybė ir nė vienas šių kraštų 
gyventojas nebuvo suinteresuotas, 
kad jo kraštas netektų nepriklau
somybės ir laisvės, kas savo keliu 
reiškė ir savo asmeninės laisvės 
bei pilietinių teisių netekimą. Bet 
viena mums reikia pasakyti, kad 
mus prievarta vertė eiti prie rin
kimų urnų, kad mes balsuotumėm 
prieš savo įsitikinimus. Taip pat 
buvo naudojamas metodas padu
oti vienam kitam į rankas kastu
vą, kad pats išsikastų sau duobę 
ir po to, kulkos pakirstas, į ją at
sigultų.

Mes šiandien nepalaužiamai ti
kim ir pritariame švedų moks
lininko prof. Birgerio Nermano 
pažiūrai, kad anglo-saksų valsty
bės gali nukreipti galutiną kata
strofą Baltijos klausime. Kad Va
karų demokratijos ir ypač Jung
tinės Valstybės nėra abejingos 
Baltijos valstybių klausimui ir 
demokratinių principų pergalei, 
rodo jų žymių valstybės vyrų ne
senai padarytos deklaracijos. Mes 
jas labai vertiname ir stebime jų 
naują kilnių principų ir tvarkos 
patvirtinimą.

Baltijos tautos, kurios savo ne
priklausomybę atgavo ir susti
prino Jungtinių Valstybių remia
mos, nepaliauja tikėjusios į šios 
didžiosios valstybės principinį 
konsekventiškumą ir teisingą 
sprendimą. Mums vienodai artimi 
Vilsono 14 punktų ir Atlanto 
Charta. Baltijos problema nėra 
atskiriama n uo Atlanto Chartos. 
Kaip mažos tautos, jos čia mato 
amžino teisingumo ir teisėtumo 
garantiją.

Mes neabejojame, kad mums bus 
lemta savo gyvenimą kurti savoj 
žemėj. Mes norim šį savo kraštų 
naujo gyvenimo tarpą pasitikti 
pasiruošę. Rimti žmonės jau yra 
nubrėžę Baltijos tautų gyvenimo 
platformos kontūrus, kalbėdami 
apie Baltijos valstybių federaciją 
ar jų konfederaciją. Nekalbant 
daug apie ateities perspektyvas,

ATLANTO CHARTA
(Jungtinių Amerikos Valstybių 

1941 m. rugpiūčio

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentas ir Anglijos Premje
ras Churchill, kurie buvo susi
tikę, rado reikalinga paskelbti 
kai kuriuos savo kraštu tautinės 
politikos bendruosius principus, 
kuriais jie grindžia savo geres
nės pasaulio ateities viltis. Štai 
tie principai:

1. Abu kraštai nesiekia jokio 
teritorinio ar kitokio praturtėji
mo.

2. Abu kraštai pageidauja, kad 
teritoriniai pakeitimai būtu daro
mi tik laisvu suinteresuotų tau
tų sutikimu.

3. Abu kraštai pripažįsta vi
soms tautoms teisę pasirinkti sau 
patinkamą valdžios formą. Turi 
būti atstatytos suvereninės teisės 
ir vyriausybės tų kraštu, kuriems 
taj buvo jėga atimta.

4. Deramai atsižvelgt į jau 
turimus savo įsipareigojimus, abu 
kraštai dės pastangų, kad visos 
valstybės, didelės ar mažos, lai
mėjusios ar pralaimėjusios, vie
nodomis sąlygomis galėtų daly
vauti pasaulio prekyboje ir taip 
pat naudotis tomis pasaulio ža
liavomis, kurios reikalingos jų 
ūkinei geroivei.

5. Abu kraštai pageidauja vi
suotinio visų tautų ūkinio ben
dradarbiavimo su tikslu patikrin
ti visiems geresnes darbo sąly
gas, ūkinę pažangą ir socialinį 
saugumą.

6. Abu kraštai tiki, kad po ga
lutinio nacionalsocialistinės tira- 
nijos sunaikinimo bus galima su
organizuoti tokią taiką, kuri vi
soms tautoms suteiktų galimybę 

Prezidento ir Anglijos Premjero 
14 d. pareiš kūnas)

saugiai gyventi savo sienose, o 
visiems žmonėms visame pasauly 
— nuo baimės ir vargo laisvą gy
venimą. x

7. Šitokia, taika turi suteikti 
visoms tautoms galimybę laisvai 
plaukioti visomis jūromis ir 
okeanais.

8. Abu kraštai yra įsitikinę, 
kad visos pasaulio tautps. paisy- 
damos praktiškų ir moralinių 
principų, turėtų atsisakyti nuo 
ginkluotos pajėgos panaudojimo. 
Kadangi taika ateity negali bū
ti išlaikyta tol, kol tos tautos, ku
rios grėsė ar gali grėsti užpulti 
kitas tautas, savo sausumos, jūrų 
ir oro apsiginklavimą gali pa
naudoti užpuolimo^ tikslams, tai 
abu kraštai laiko reikalinga tas 
tautag nuginkluoti iki bus su-. 
kurta visuotinė ir pastovi ben
drojo saugumo' sistema. Abu 
kraštai taip pat rems visas kitas 
praktiškas priemones, kurios tai
ką mylinčioms tautoms paleng
vintų slegiančią ginklavimosi 
naštą.

Franklin D. Roosevelt 
Winston G. Churchill

P. S.i Šios deklaracijos princi
pus 1942 m. sausio 1 d. pripažino 
dar šios valstybės: Sovietų S-ga, 
Kinija, Australija, Belgija. Ka
nada, Costa-Rika, Kuba, Čekoslo
vakija, Dominikonų Respublika, 
Salvadoras, Graikija, Guatemala, 
Haiti, Honduras. Indija, Luksem- 
.burgąs, Olandija, N. Zelandija, 
Nikaragua, Norvegija, Panama, 
Lenkija, Pietų Afrika ir Jugosla
vija. Vėliau prie jos dar prisidė
jo: Meksika, Filipinai, Etiopija, 
Irakas, Brazilija, Bolivija, Ira
nas, Kolumbija, Liberija, Pran
cūzija, Ekvadoras. Peru, Cili. Pa
ragvajus, Venecuela, Uragvajusj 
Turkija, Aigiptas ir Saudi Ara
bija.

šiuo metu yra reikalinga susti
printi Baltijos tautų draugystę ir 
sutarimą visais svarbiais klausi
mais. Tai yra svarbiausias iš visų 
šios dienos uždavinių. '

• I
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V. S.

„BUBULIS IR DUNDULIS“
. AUGSBURGO SCENOJE

Draminis teatras mūsų tautoje 
turi savotiškai garbingą vietą. 
Caro laikais lietuviškieji vaidini
mai kluonuose buvo tartum tikro
sios tautinės šventės. Tai buvo' 
lyg pirmieji vieši savosios kultū
ros pasireiškimai, lyg instinkty
vus tautos dvasinis gyvybės pra
siveržimas pro priespaudos kiau
tą.

Ir kiek tada džiaugsmo suteik
davo tie gana primityvūs sceni
niai pasirodymai! O j u įspūdžio 
garsas nuskambėdavo ne tik per 
Lietuvą, bet pasiekdavo ir toli
moj Rusijoj išsisklaidžiusius 
tautiečius.

Pirmieji mūsų scenos veika
lėliai tada buvo dažniausiai trum
pos komedijėlės, juokingi „sce
nos vaizdeliai“. „Amerika pirty
je“ — pirmoji mūsų komedijų 
kregždė, neišdildomai atžymėta 
lietuviu kultūros istorijoje, ilgai 
turėjo didelio pasisekimo. Paskui 
pasirodė visa eilė kitu linksmų 
dalykų: „Dėdė atvažiavo“, „Ap
siriko“, „Neatmezgamas mazgas“ 
ir t. t. Gyvo reikalo spiriami.* ko
medijas rąšė, galima sakyti, dra
maturgai iš prievartos (Žemaitė, 
Bitė, Vaižgantas, Petliukas. M. 
Šikšnys ir kt.). Kai kas mėgino 
imtis istorinės medžiagos (Žem
kalnis). Taip buvo anais caro 
priespaudos — laikais.

Nepriklausoma Lietuva teatro 
srity taip pat ėjo tais dviem ke
liais; komedijos žanrą atstovavo 
iš dalies „Vilkolakis“, P. Vaičiū
no pjesės, o istorinę drama ugdė 
V. Krėvė, B. Sruoga, net Vienuo
lis. Tačiau, reikia pastebėti, kad 
komedija nebuvo išugdyta tiek 
plačiai ir aukštai, kiek tai buvo 
galima laukti. O mūsų liaudinė 
ir inteligentinė publika šia rūšį 
nepaprastai mėgo ir jos alkte al
ko. Žinoma, mūsiškius autorius 
nustelbė puikios verstinės kome
dijos, kurių tobulumas buvo ne
abejotinas. Be to, kai kas. argu
mentuodamas teatro meno rim
tumu, įrodinėjo, jog ta ar kita 
komedija yra „perlengvas“ ar 

Bubulis susitaikymo proga su Dunduliu gers alaus (H. Kačinskas Ir
V. Valiukas) V. Račkausko nuotr.

„perpigus“ dalykas aukštos kul
tūros visuomenei. Mūsų reper
tuaruose net ilgai laikydavosi me
lodramos. kurios ir tautos dva
sios neatitiko ir gero skonio ne
ugdė. O komedinio žanro išky
lant taip ir nesulaukėme. P. Vai
čiūnas, lyg gėdydamasis tos rū
šies kūrybos, maišė komiškumą 
šu dramos ir net tragikos ele
mentais, o Pivoša leidosi jau ligi 
vulgarumo.

Todėl dabartinėje mūsų trem
tyje sukurtas pirmasis draminis 
veikalas, stojąs ant komedinio 
pagrindo, lietuviškąjį žiūrovą 
ypatingai džiugina. Kaip gera 
yra išvysti paprasto gyvenimo 
gabalą, kuris turi priminti mums 
pasilgtą tėviškę — o jame tiek 
linksmų situacijų, tiek lietuvišku 
sąmojum šritinčių pokalbių, tiek 
smagiai juokingų mūsiško žmo
gaus bruožų! Po daugelio melo- 
draminių frazių mūsų mėgėju 
teatruose, koncertinėse iškilmėse 
ir laikraščių puslapiuose — mums 
tikrai šviečiąs ir nuostabiai gai
vinąs yra šitas linksmas, kasdie
niškai suprastas lietuviškos bui
ties dalykas. Tai padvelkia nauju 
žodžiu, širdingu natūralumu.

Antanas Rūkas, jau ne nuo 
šiandien pažįstamas talentingas 
aktorius, dar pirmiau ėmė reikš
tis literatūros darbe. Kaip poetas 
lyrikas, jis jau turi įgijęs savo 
vardą. Nenaujokas ir dramatur
gijoje. Kai kadaise (daugiau kaip 
prieš 10 metų). Šiaulių teatras 
vaidino jo įscenintus V. Kudir
kos „Viršininkus“, buvo aiškiai 
pastebėti jo gabumai komiškajam 
žanrui! Neviena skambia fraze 
paskui ilgai buvo girdėti visuo
menės lūpose (pav. „Pimpe. stok- 
Pimpe, sėsk!“). Todėl ir šį. Rū
ko veikalą mes turime traktuoti 
ne kaip atisitiktinį „bėdos“ kū
rinį, bet kaip tikro dramaturgo 
mums šiais sunkiais laikais pa
dovanotą dalyką. Bet dabartyj — 
tai jau ir .reikalavimai didesni.

Pagirtinas daiktas, kad auto
rius stoja ant jumorinio pagrindo.

Bubulis: „O sužadėtuves vistiek atšvęsim“ scena iš balandžio mėn. 18 Ir 19 d. d. Augsburge L. D. T. 
„Aitvaro“ suvaidinto vaidinimo „Bubulis ir Dundulis“. Iš kairės j dešinę Šaltekšnis — A. Dikinls, Ra
dasta — D. Josiukaitė, Bubulis — H. Kačinskas, Girdžius — A. Rūkas, Dobilas — R. Veselauskas. Reži
sūra — J. Blekaičio. v. Račkausko nuotr.

šio elemento mūsų literatūroje 
gana trūksta, o jis visada tei
giamai nuteikia. Lietuviškas tai 
būdas — neverkšlenti, nevaidin
ti dirbtinėmis pozomis ir išpūs
tomis frazėmis, negraudenti sen
timentalumu. Čia net ir tie Gfr- 
džiaus posmavimai apie žvaigž- * 
deles, žiedelius, vasarą ir saule
— mus nuteikia ne melodramiš
kai, o tik švelniau nuspalvina at
viros realybės šiurkštumą.

Jei mums rūpi susikurti tauti
nės dramos teatras, tai be abejo, 
būdingiausių lietuviško gyvenimo 
paveikslų teikia kaimas, ūkinin
ko luomas yra davęs lig šiol 
mums liotuviškiausio charakterio 
bruožų, o kaiminė aplinka — so
dyba, kaimas, darželis, tvora, so
das su aviliais — ryškiausi mū
siškos buities vaizdai. Tai neišse
miama medžiaga tautinei dvasiai 
įkūnyti ir išreikšti. Ir, gal būt. 
būdami ’toli nuo tėvynės, mes 
dvigubai stipriau pajuntame, kiek 
savaimingo turinio ir grožio sle
piasi šitoje lietuviškoje buityje.

Sceniniu atžvilgiu „D. ir B“ ir
gi vykęs. Autorius, pats aktorius, 
žino scenos reikalavimus: čia 
nėra perilgų monologų, nei nuo
boduliu marinančių scenų — vis
kas vyksta gyvai, trapiai ir spal
vingai. Gal todėl ir veikalo trū
kumai žiūrovo nespėjami pajus
ti.

Turinyje motyvai pasirinkti 
lietuviški, beveik etnografiniai 

' visa tai dabartini žiūrovą nutei
kia gairinamai. Kiekvienas tuoj 
persikelia mintimis į tėviškės 
kraštą ir širdy dar kartą pagy
vena Lietuvos lauku kvapais. 
Tačiau veikalo veikėjuose lie
tuviško charakterio bruožų kart
kartėmis pasigendama.

Jei abu seniai ūkininkai galima 
laikyti neabejotinais mūsų kaimo 
atstovais, tai kiti asmenys jau to 
pagrindo neturi. Piršlio mes čia 
visai jau neatpažįstame — taip 
jis „sumodemėjęs“. Atrodo, jam 
neberūpi savos profesijos oru
mas nei tradicinio vaidmens 
meistriškumas, nes pirmoj vie
toj jam — savanaudiškumas, pa
sipelnymo, tikslai. Miesčioniškas 
vikrumas jį daro panašu i bet 
kokį kaime atsidūrusi „svieto pe
rėjūną“, į gudrų vertelgą.

Agulė taip pat, rodos, perdaug 
miestiškos įtakos turinti ir mū
siškam kaime nelabai įtikima. 
Vos treji metai našlaujanti, o taip 
akiplėšiškai gaudo vyrus ir ypač
— nuolat apie tai visiems pliau
pia atviriausiu liežuviu. Šitokio 
cinizmo, ypač genesniojoj kartoj, 
Lietuvos kaime dar nebuvo. O 
gal norima tokių moterų išprovo
kuoti?
Senbernis Girdžius iš visų veikė
jų, gal būt, veikale širdingiausiai 

apipavidalintas. Jis mums sim
patingas ir savo giedria senatve, 
ir sklandžiu sąmojum, ir drau
gišku žmoniškumu. Tik gaila, kad 
jis viso vaidinimo eigoje — be
veik pašalinis asmuo, t. y., maža 
reikalingas. Ateina ir išeina — 
buvęs nebuvęs. Tiesa, jis mėgina 
daryti įtakos abiejų sodybų įvy
kiams. Bet žiūrovui atrodo, kad 
ir be jo čia visi apsieitų. O šiaip 
— jis gana įdomus ir turiningas.

Charakterių ryškumo trūkumas 
siejasi su pačiu svarbiuoju daly
ku — aiškios intrigos nebuvimu. 
Motyvas čia senas: dėl tėvų ki
virčo turi nukentėti jų vaikų mei
lė. Tai amžina Romeo ir Julijos 
drama. Tik čia ji nėra pakanka-

Antanas Rūkas, 
„Bubulis ir Dundulis“ autorius 

V. Račkausko nuotr.

mai sumegzta. Be abejo, komiš
kas pjesės pobūdis nereikalauja 
ypatingo gilumo ar rimtumo, bet 
vis dėlto žiūrovas turi būti kuo 
nors suintriguotas, turi pajusti 
konfliktus, kovą su kliūtimis ir — 
sulaukti nuoseklios atomazgos. 
Gi čia autorius savo gražios me
džiagos neišnaudoja. Kur tas pir
masis bičių spiečius dingo! Jis 
sukėlė visą intrigą. Bet kai Gir
džius apie tai paaiškina („į miš
ką nudulkėjo“) — jau visiškai 
nebesvarbu, nes kaimynai ir taip 
susitaikė (vienas kita alumi už
gėrė). Jei Gardžiui jaunuolių tik
rai gailėjo, tai jis galėjo viską 
pačioj pradžioj išaiškinti. Naujų
jų avilių pastatymas irgi neiš
ryškintas: nejuntame, kas ir ko
dėl tai sugalvojo? (Girdžius ar 
jaunieji?) Gal tai savaime išėjo, 
kai abiejų bitės tądien spietę ir 
kiekvienam natūraliai po bičių 
kelmą padaugėjo?

Yra veikale įvesta ir visai paša
linių motyvų, kurie nieko nepri
deda ir net lieka neaiškūs (pav., 
kažkokia Rožės ir Šaltekšnio pra
eitis). Be reikalo minimos Šaltekš
nio skolos ir vekseliai, nes mes 
psichologiškai jau išsyk matome, 
kad tas vyras Radastai netinka.

Pabaigoje žiūrovas turi nusteb
ti, kai Rožė, kuri paseno apie Bu- 
bulį besvajodama, staiga jo atsi
žada ir tuoj puola į Girdžiaus 
glėbį. Taip pat Agulės surikiavi
mas su Šaltekšniu yra, tur būt, tik 
stilistinis reikalas (kad visi būtų 
po porą!) — juodu ir drauge ma
žiausiai tinka. Logiškai sekdamas 
eigą, žiūrovas įtiki, kad Bubuliui 
būtinai reikalinga Rožė, o abu be- 
sibastantieji meilės „karštuoliai“ 
Girdžius ir Agulė — antra pora. 
Jaunųjų (Radastos ir Dobilo) mei
lė yra tipiškai paprasta, kad nė 
jų charakteris nieku neišryškina.

Taip tad draminei kompozicijai 
esant palaidokai, veikalo grožis 
remiasi ne į pagrindinę intrigą ir 
ne į veikėjų charakterius, o reiš
kiasi — paskirom detalėm, sklan
džiais pokalbiais, frazėmis, gerai 
surežisuotom situacijom, mizans
cenom. Eilinį žiūrovą ypač pra
džiugina ir viena kita nešvankiai

Jurgis Blekaifis, Vilniaus „Valdytos“ 
teatro režisierius, režisavęs „Bubulį 

’ ir Dundulį“ V. Račkausko nuotr.

vulgari frazė, kurios galėtų ir ne
būti.

J. Blekaičio režisūra, matyti, 
nuosekliai apgalvota ir darniai iš
pildyta. Visur aštrus komizmas 
ligi hiperbolės (Šaltekšnis, Agulė), 
tiršta stilizacija (tur būt, vengiant 
nuobodaus realizmo). Visa paly
dėta lengvu muzikalumu — juk ir 
visas veikalas eiliuotas jambo pė
domis! Gal kai kur šaržuotos vie-
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tos kai kam rėžia skonį. Taip pat 
nevisur mūsų publika čia atpa
žįsta lietuvišką kaimą, nors be 
abejo, negalime iš teatro reika
lauti fotografinių realybės vaizdų.

Tačiau visumoje — režisūra sa
vaiminga, rūpestinga, gyvai nu
teikianti. Net veikalo trūkumus 
išperka scenų spalvingumas ir 
ypač miminės priemonės. Tai. juk 
ne mėgėjiškas spektaklis, o tikro 
teatro pasirodymas.

Aktoriai beveik visi pasirodė 
gražiai ir įspūdingai. Henrikas 
Kačinskas, — kaip visuomet ne
abejotinas, tik šįkart, rodos, jis 
neturėjo Bubulio asmeny pakan
kamai metmenų, kad galėtų išsi
tiesti kaip reikiant. Puikus buvo 
V. Valiukas (vien savo balso 
skambumu jis klaukytoją paper
ka), taip pat žavingas ir pats A. 
Rūkas (nors jo vaidmuo veikalo 
visumoje — lyg tas Šaltekšnio“ 
nei šis nei tas“). A. Dikinis — gal 
būt, ryškiausiai parodytas charak
teris kitų tarpe. Br. Kvedaras jau
tėsi laisvai ir lengvai vaidino, nors 
mes kaimo piršlį kiek kitaip įsi
vaizduojame. D. Kubertavičiūtės 
vaidyba buvo ypač natūrali ir 
įtikinanti (išskyrus paskutinės 
scenos įvykį). M. Lemešytėje ma
tėme gabią aktorę, ne naujokę, 
tik jos vaidmuo nedėkingas (ir 
autorius, ir režisierius ją per šar
žavo). D. Josiukaitė pasižymėjo 
lengvu žaismingumu ir gražia 
tarena. R. Veselauskas — irgi pa
kankamai įsigyvenęs ir vientisai 
išlaikęs Dobilo asmenį, tačiau jo 
būdas ir gestai — visai ne kaimo 
berniuko. Be to, jis nelabai dar
niai atrodė greta tėvo Dundulio.

Beveik visi „Aitvaro“ aktoriai 
pasirodė esą aukšto lygio, tad rei
kia tikėtis, kad tremtyje mūsų 
drama — nors ir per dideles kliū
tis — pagaliau užims reikiamą 
vietą kultūrinių darbų pozicijoje. 
Ypač jei abieju kolektyvų (Ait
varo“ ir Augsburgo Dr. Teatro) 
projektas susilieti draugėn galės 
būti įvykdytas.

„Bubulio ir Dundulio“ pasiro
dymas scenoje tikrai nemažas 
laimėjimas. O trūkumus autoriui 
ir režisieriui turime atleisti, nes 
žinome, kokiose žiauriose aplin
kybėse visa tai sukurta.

Dabartinė mūsų drama vėl 
mums primena anuos rusų caro 
priespaudos laikus kada scenos ir 
meno pasirodymai gimdavo iš di
džio tautinio idealizmo ir mil
žiniškų pastangų laimėti kultū
rinę kovą,, o žiūrovuose kėlė en
tuziazmą ir šviesesnes viltis atei
čiai. Ir šiandien mūsų teatro me
nui skirti tie patys didieji užda
viniai, tik sąlygos daug sunkesnės, 
nes ir Lietuva dar baisiau paverg
ta, ir aktoriai turi dirbti trem
tyje. Bet dabar mųsų viltys daug 
tvirtesnės ir todėl pastangos — 
dar ryžtingesnės.

Ant. M.

Pranas Domsaitis — musu 
nepažintas įžymybe

Mūsų tarpe yra įprasta nuo
monė, kad mes pažįstame visus 
mokslo bei meno srityje pasižy
mėjusius • mūsų tautiečius. Bet 
taip nėra. Prisimenu, kai apie 
1920 metus, gyvendamas Berly
ne, buvau kartą tuometinio mūsų 
atstovybės sekretoriaus a. a. Gi- 
žo paklaustas, ar man esą žino
ma, kad Berlyne gyvena ir dirba 
du žymūs lietuviai: vienas — 
muzikos profesorius, antras — 
tapytojas. Atsakiau, nieko apie 
juos nežinąs. O vienok, tęsė Gi- 
žąs, jie abu Berlyno intelektua
linei visuomenei yra gerai pažį
stami. Būdami labai kuklūs, jie 
mažai kur tesirodo, o į atstovybę 
atsilanko tik savo pasus prail
ginti. Kiek tokių mums nežinomų 
lietuvių buvo ir yra?

Apie vieną tokį noriu šįkart 
pakalbėtu

Viename Austrijos kalnyno 
bažnytkaimy sutikau tą įžymų 
lietuvį, menininką — tapytoją 
Praną Domšaitį. Jau iš pirmo
žvilgsnio * būtų sunku apsirikti, 
kad tai esama lietuvio: stambo
ko sudėjimo, plačios aukštos 
kaktos, stambių bei teisingų vei
do bruožų — tikras žemaitis.

Pranas Domšaitis gimė Prū
suose, vienoje tų apylinkių, kur 
lietuvių kalbą dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą baigė nykti. Pra
no tėvai buvo pasiturį ūkininkai. 
Jo motina — iš namų — Putinai- 
tė. Nors lietuvių kalba ir baigė 
nykti Domšaičio gimtojoje apy
linkėje, tačiau vietos žmonės su 
atkeliavusiais vokiečiais nekaip 
tesugyveno ir laikėsi savų tradi
cijų. Domšaičio palinkimas prie 
tapybos (ne prie paišybos, kaip 
kad dažniausiai pas vaikus esti) 
pasireiškė anksti. Tačiau apie 
meno studijas, į kurias Domšai
tis visa širdimi veržėsi, tėvas nė 
girdėti nenorėjo, nes Pranui, 
kaip vyriausiam sūnui, turėjo 
atitekti ūkis. Vaikas augo savy 
užsidaręs. Nuo pat jaunystės bu
vo kažkokios nesuprantamos bai
mės persekiojamas. Žymiai vė
liau, kai Domšaitis jau buvo iš
garsėjęs, ta savybę pastebėjo 
meno kritikai jo paveiksluose, 
kuriuose, girdi, jaučiama kaž
koks nerimas, baimė.

Laikas greit bėgo, ir Pranui 
sukako 25 metai. Atliekamu nuo 
ūkio darbų laiku Pranas uoliai 
tapė paveikslus dideliam kaimy
nų nustebimui, net pašaipai ir 
vis prašė tėvo leisti jį studijuoti. 
Apie tai, aišku, niekas nė girdė
ti nenorėjo. Ir tik tada, kaimy

ninis' dvaras nupirko viena Pra
no paveiksią ir už jį gerai už
mokėjo, tėvas pradėjo galvoti — 
o gal iš tikrųjų ir toks amatas 
apsimoka?! Dvaro ir aplinkinių 
inteligentų prikalbėtas tėvas pa
galiau sutinka Praną leisti į Ka
raliaučiaus meno akademiją. Ge
rų žmonių pastangomis jam buvo 
paskirta stipendija.

/ ♦ ♦ *
Meno akademijoje Pranui ne

labai sekėsi. Jo talentas ir su
gebėjimai, tiesa, greit buvo pri
pažinti, tačiau, jo originalumas 
nepatiko ano laiko akademijos 
dvasiai. Čia vyravo senos tradi
cijos, viskas buvo nustatyta: kaip 
piešti, kaip tapyti ir kokias spal
vas vartoti kiekvienu atveju. Jo
kiam originalumui vietos nebu
vo. Domsaitis gi ir gamtą ir mo
delius kažkaip kitaip matė, o kas 
svarbiausia, kaip matė — taip 
ir piešė, tapė. Ir viena kartą, kai 
Domsaitis pristatė savo naują 

darbą (tai buvo mergina prie jū
ros), jo profesoriai. Domšaičio 
žodžiais, pabūgę, kad šis auklė
tinis nepadarytų akademijai ..gė
dos“, patarė Domšaičiui akade
mijoje studijas nutraukti ir to
limesniam darbui vykti pas Lois 
Corinth’ą į Berlyną. Mat. Corin- 
th’as anksčiau dėstė tapybą Ka
raliaučiaus akademijoje ir. kaip 
novatorius, padarė didelės įtakos 
akademijos auklėtiniams. Dėl to 
seniems profesoriams jis buvo 
nepriimtinas. Domsaitis akade
miją apleido be gailesčio, greit 
ją visiškai pamiršo. (Jo žodžiais, 
viskas, ką jis išmoko, tai iš Co- 
rinth’o). Tačiau jau akademijoje 
Domšaičio būta1 stipraus: jau ta
da jis išpildydavo savarankius 
užsakymus, o studijų metu pas 
Corinth’ą, išvyksta į Petrapilį ir 
ten padaro eilę portretų: buv. 
Irkutsko generalgubernatoriaus 
Bolderevo, jo šeimos narių ir ki
tų didikų. Šioje kelionėje, kuri 
buvo pradžia jo nesibaigiančių 
kelionių po įvairius kraštus, jis 
išbūna net pusę metų. Grįžęs 
Domšaitis tęsė studijas vėl pas 
Corinth’ą. Kartą, kai Domšaitis 
užbaigė didelį paveikslą (žvejų 
laivai Kuršių marėse). Corinth’as 
taip juo susižavėjo, kad pasi
kvietė į studiją Max Lieberman - 
n’ą (vėliau rektorius Berlyno me
no akademijos) jį parodyti. Ta

Pranas Domšaitis „Kelias -Žemaitijoje“ Aliejus

da jie abu nutarė, kad jau lai
kas Domšaičiui pradėti savaran
kišką menininko gyvenimą. Tai 
buvo dar prieš pirmąjį pasau
linį karą.

Prasidėjo intensyvus, sunkus 
prauedančio dailininko gyveni
mas. Įtemptas darbas, parodus 
ir kelionės. Dailininkas aplanko 
Lietuvą, paskui’vyksta vėl į Ru
siją, paskui į Olandiją, Prancū
ziją, Italiją. Po to keliauja i ar
timuosius rytus, kiek ilgiau už
trukdamas Konstantinopolyje. 
Bet Domšaitis ne .taip sau dėl 
malonumo — keliauja: jis studi
juoja gąmtą, žmones, lanko mu
ziejus, bet daugiausia dirba sa
vo darbą — piešia, tapo ir ruo
šia savo darbų parodas. Domšai
tį per visą gyvenimą vilioja du 
geografiški taškai: Lietuva ir 
orientas. Lietuva — tas tylu
sis, svajingas. Domšaičio akimis, 
tok? romantiškas kraštas, ir 
ūžiantys, triukšmingai spalvingi, 
kontrastingi rytai. 1914—1918 
metų karas Domšaičio keliones, 
o dalinai ir darbą nutraukė, bet 
karui pasibaigus jis dirba dar su 
didesniu užsidegimu. Domšaitis 
Vokietijoje susilaukė visuotino 
pripažinimo (spaudos citatos 
apie jo darbus!). Jo siužetų nau
jumas, spalvų ir kompozicijos 
originalumas, jo mod ernišk urnas 
iškelia Domšaitį į pirmųjų eiles.

V. Krėvė

Bedievis
(Pabaiga)

Abu vyru persižegnojo. Kad ne- 
susigadintau sau įspūdžio, ūpo ki
tiems, aš irgi persižegnojau.

—. Kad jos iš šio avilio niekuo
met neišnyktų, kad kas vieni me
tai po du spiečiu leistų! — pa
linkėjo Kūdris.

— Kad kas metai šis avilys bū
tų pilnas medaus, — pridėjo 
Karpis.,

— Kad kitus metus šiuo laiku 
vėl mes visi, sveiki ir gyvi bū
dami, leistum iš šio avilio naują 
spiečių! — neatsilikau ir aš.

— Ačiū, ačiū, vyručiai! Dėkui, 
kad padėjote skleisti. O dabar aš 
jus už tai medumi pavaišinsiu. 
Juk dabar jūs mano- bičiuliai 
esate.

— Argi padėjome?! — nusi
juokė Karpis. — Mes tik žiūrė
jome.

Senia' užmynė rūkulį, pakėlė 
nuo žemės paklotes, paėmė sietą 
ir nuėjo į pirkią.

Mes atsitraukėme toliau ir su
sėdome ant vejelės. Ramu buvo, 

tylu ir jauku. Sodas kvepėjo me
dumi; toli darže čirškė žvirbliai.

— Štai senis! Žiūrėkite tik jūs! 
Devintą dešimtį baigia, o kokis 
dar vikrus. Namo rengtis nei ne
mano, — lyg pavydėdamas nusi
stebėjo Karpis.

Tikrai, senis ėjo dabar tiesus 
ir lengvas, lyg jo negniaužė šimto 
metų našta.

— Kodėl jam vikriam nebūti? 
Nei nusidarbuoja, nei jam kas 
rūpi. Ir gardesnį kąsneli šeimi
ninkė visada pataiko.

— Tikrai, stipri šeima; kol se
nis gyvuoja, tvirtai ją laiko savo 
rankose. Bet tenumiršta jis nū
nai, ryti ji iškriks i visas šalis.

— Nieko, kad ir iškriks. Tur
tus gerus turi susikrovę už senio 
pečių.

— Kad ir sekasi žmogui. Nors 
ir bites imkime. Kasmet kiekvie
nos spiečiasi, o kitos du, tris kar
tus. Ir kad nors vieną kada spie
čiu būtų paleidęs! Žino gal senis 
ką?

— Ne be to. kad nežinotų.
— Betgi davė jam kunigėlis, 

vai gerai davė! — nusijuokė į 
mane Kūdris. *

— Ką gi jam kunigėlis davė? — 
pasiklausiau aš.

— Kai atvažiavo i Noreikus su 
Švenčiausiu. Matyti, kažkas juo 

bus pasiskundęs, gal terciionka 
kuri buvo pripliauškinusi. Pasi
šaukė ji kunigėlis, kad ėmė iam 
kalbėti, kad ėmė — ir iš Švento 
Rašto, ir iš šventųjų gyvenimų, 
ir iš Evangelijos... Bet ką? Se
nis vis savo varo, ir tiek. Bedie
vis juk, — papasakojo Kūdris.

— Kam kalbėtu ko nereikia. — 
subarė jį Karpis. Suvaikėjo kiek 
senis, tai tiesa, bet ne bedievis 
jisai. Bažnyčion juk vaikščioja 
dažnai, nors ir senas, išpažinties 
eina kas vieni metai, o senam to 
užtenka. Ir žmogus jisai geras, 
minkštos širdies, pikto niekam 
nedaro. Ne. jis ne bedievis, kam 
veltui kalbėti.

Vainorus .tuoj grįžo ir atsinešė 
dubenį, pilną korių. Kitoj rankoj 
nešė lėkštę, išmargintą įvairių 
spalvų gėlėmis, kokių gamtoje 
dar nei nėra. Salia jo ėjo anū
kas ir nešė sėtuvėlėj agurkus ir 
peilius.

Senis pastatė medų ant vejelės 
priešais musų, o man padėjo lėk
štele ir peilį.

— Juk tu pripratęs prie lėkšte
lės. Pamėgink medaus su agurku. 
Gal dar nevalgei šiemet? Valgy
kite. vyručiai! — paragino jisai 
kitus.

Senis išsitraukė iš sėtuvėlės 
patį didžiausia agurką, perpjovė 

jį išilgai pusiau, uždėjo ant vie
nos pusės korį medaus, antra 
prispaudė ir padavė anūkui.

— Se tau. vaikeli. Dabar bėk 
sau.

Vaikas paėmė agurką, pabučia
vo geram seneliui ranką, ir pri
laikydamas smunkančias kelnai
tes. nudūmė į gatve.

Vyrų raginti nereikėjo. Vaino
rus atsisėdo greta ant kelmelio, 
bet nevalgė.

— Kodėl gi, dėde, neragauji 
patsai? — paklausė Karpis. — 
Sėsk arčiau ant vejelės ir valgyk.

Ir jis pasitraukė į šąli, kad 
padarytų seniui vietos.

— Man, vyručiai, ne naujiena. 
Antra vėl, aš žaliaukių jau nebe
valgau. Mano amžius tokis. kad 
agurkų geriau visai neragauti.

Senis apsidairė. Pakėlęs galva, 
parodė pirštu kregždes, kurios 
aukštai aukštai lekiojo, maudėsi 
mėlynose padangių gelmėse.

— Štai kam gyvenimas yra 
linksmas.

— Kokis gražus povakaris! — 
pasidžiaugiau aš ir, atsigulęs 
aukštyninkas vejelėje, grožėjausi 
kregždžių vikrumu.

— Gražios dienos! pritarė Kū
dris. — Jei toki orai pabus dar 
nors savaitę, nupjausim ir su

imsime rugius, kaip auksą.
— O kaip Noreikų drauge? — 

pasidomėjo senis.
— Daro, ką gaili, — atsakė jam 

Karpis. — Dievo tieson nepa
trauksi, kad darbymetėje ligą 
žmogui atsiuntė.

— Arba Dievas kaltas? Tene
vaikščioja Šmėklų kalnan! — iš
reiškė savo nuomonę Kūdris.

— Aš irgi ten buvau, ir svei
kas. Dėdė Vainorus dar dažniau 
ten būna. — atsiliepiau aš.

— Dėdė Vainorus ir tu — mo
kyti žmonės; judu daugel žinota. 
Ką galita judu, mūsų žmogui nie
kuomet tas netinka.

— Niekus kalbi! — susiraukė 
Vainorus ir dar pakartojo: — 
niekus, žmogau, kalbi.

— Ne mano vieno tai nuomonė. 
Ir kunigėlis taip sako.

— Dovanok, tamista! — nusi
juokiau: — aš gerai žinau, kad 
kunigėlis to nesakė ir pasakyti 
negalėjo.

— Ne aš vienas girdėjau, ne
drąsiai gynėsi dabar Kūdris. — 
Štai ir Petras girdėjo.

— Ne, aš to nesu girdėjęs, kam 
tai sakyti! — ramiai atkirto Pe
tras ir užkando geru kąsniu agur
ko su medumi.
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Štai, pav., 1924 metų vokiečių 
plastinio meno atstovų monogra
fijoje tarp 18 minimų garsiųjų 
vokiečių menininkų yra ir Dom
šaitis. Tačiau Domšaitis nepasi
duoda vokiečių meno įtakai: vi
suose jo kūriniuose pastebimas 
lietuviškas charakteris. Tada na
cionalizmas bei .šovinizmas ne
buvo dar taip išbujojęs kaip da
bar, ir todėl tas lietuviškasis 
Domšaičio I kūrybos charakteris 
meno kritikų buvo itin nuošir
džiai sutinkamas. Domšaičio me
cenatu pasidaro von Rathenau, 
jo paveikslus įsigyja valstybinės 
ir privačios galerijos (pav.. vien 
privati Stettin’o galerija turėjo 
įsigijus jo keliolika darbų). Jas 
seka turtingi kolekcionieriai ir 
meno mėgėjai. Domšaičio pa
veikslai paplito po įvairius sveti
mus kraštus, pasiekdami net 
Naująjį pasauli, Palestina ir t.t. 
Domšaitis vėl keliauja, bet daba1* 
jau dažniausia su savo žmona, 
garsia dainininke — ponia Adel
heid Domšaitis. kuri koncertuoja 
Paryžiuje, Londone, Vienoje ir 
kituose Europos didmiesčiuose.

Taip atėjo 1933 metai. Tais 
metais Vokietijoje išryškėjo nau
ji meno aspektai. Pasirodė, kad 
Domšaičio kūrybos negalima pa
vadinti germaniška, ir kad pats 
dailininkas ne germanas, o kaž
koks „auslanderis“. Gimė nauja 
sąvoka apie „entartete Kunst“,

— Dėde, — prakalbinau aš 
Vainorų: — kaip gi tu ginčijaisi 
su kunigėliu?

— Su kunigėliu? — Ne. kam aš 
su juo ginčus kelsiu. Argi aš jam 
lygus?

— O kai pas Noreikas buvo su 
Švenčiausiu! Ar užmiršai? — pri
minė Kūdris.

— A, tada? Aš nei kiek nesi
ginčijau. Gal tavo draugas. — 
atsigręžė jis į mane, — pasis
kundė kunigui?

— Nemanau; laiko juk jis ne
turėjo.

— O gal sodiškiai ką pripasa
kojo. Pasišaukė jisai mane pas 
save, kaip ėmė, kaip ėmė kalbėti, 
taip gražiai, lyg iš knygų skaito, 
jog aš net jau nieko nesupratau. 
•Ir nesiginčijau. Dar lūpų nepra
vėriau, kai visi, stovėdami už 
kunigo pečių, rankomis mosto, 
kad tylėtau, o moterys tai tik 
dūsauja, kitos net ašaras šluosto. 
Na, — manau sau. — aš tavęs, 
kunigėli, neperkalbėsiu, nes tu 
tam ir mokslus esi išėjęs. O man 
kas? — pabaigė jisai: — Kaip kas 
nori, tesupranta sau. Manęs ne
supras ...

— Kodėl, dėde? Nejaugi visi 
šio laiko žmonės toki kvaili?

—> Kur tau, vaikeli! Dabartiniu 
laiku vaikai gudresni, negu ka

ir ji, berods. Domšaiti kliudė. 
Tačiau tai nesumažino nė kiek 
Domšaičio produkti^gumo. ir jis 
nenukrypo nuo savo užsibrėžto 
kelio' Kolekcionieriai ir meno 
mylėtoja*, taip' pat daugelis pri
vačių galerijų jo kūrinius noriai 
įsigydavo.

Domšaitis pastoviai Lietuvoje 
niekad negyvenė (nors apie 1920 
metus jis, berods, bandė čia įsi— 
kruti). Tačiau laikas nuo laiko 
jis Lietuvoje apsilankydavo, dau
giausia Žemaitijoje ir visuomet 
svajojo, kada nors visiškai ku
riame nors ramiame Lietuvos 
kampelyje apsigyventi. Lietuvos 
menu Domšaitis labai domėjosi: 
ypatingai Ciurlionies kūryba, 
kuri jam daro nepaprasta įspū
dį. Jau prieš aną karą jis įsi
gijo Ciurlionies darbų fotografi
jas. Nuoširdūs, draugiški ryšiai 
jungė Domšaiti su a. a. dailinin
ku Eidukevičium — antru tokiu 
mūsų tautos bastūnu (žinoma, šio 
žodžio gerąja prasme), kuriame 
Domšaitis atrado asmenybe ir 
didelį dailininką.

Šiuo metu Pranas Domšaitis, 
nors ir neperstipriausios sveika
tos, bet pilnas energijos, kuria 
vis naujus paveikslus. Jis eina 
šių dienų modemiškojo meno 
keliu ir yra grynos, plačios, de
koratyvinės, galima pasakyti, 
monumentalios tapybos atstovas 

daise buvo suaugę vyrai. Bet ko 
žmonės nenori prasti, ar dabar, 
ar seniau būdavo, jie to ir ne
pranta. Kai aš dar buvau jaunas, 
pradėjo geležinkelius tiesti. Kai 
pasklydo šis gandas, kad bus ge
ležiniai keliai, mano tėvas, amži
ną jam atilsį, tik juokėsi: „Kelią 
geležini tiesią! Žmonės noragams 
neturi geležies, o jie kalba, kad 
geležinį kelią tiesią. Ir sumano 
gi sumeluoti!“

— Ir mano tėvelis netikėjo. O 
kai teko jam Vilniun važiuoti ir 
pamatė jisai traukinį, spjovė pik
tai ir sako: „Velnias jį neša. Ma
tai, kaip gyvatė lenda. Nesu
lauktų jo galva, kad aš, senų me
tų sulaukęs, nusidėtau Dievui dėl 
jo. Nevažiuosiu!“ Nusispjovė dar 
kartą senis ir nuėjo pėsčias Vil
niun, — papasakojo Karpis.

— Net Vilniun? — nusistebėjau? 
Juk tai kokis šimtas verstų.

— Na, šimtas, žinoma. Pasiža
dėjęs buvo senis Kalvarijon. — 
Dėkui už medų ir agurkus! — 
nusigręžė jis į Vainorų.

— Ko dar nevalgai? — paklau_ 
sė Vainorus. — Juk medaus ne
turi.

— Akis norėtų, bet siela jau 
nebeima.

— Medus tokis daiktas, kad 
daugel jo nesuvalgysi, ypač kai

— kuklus spalvose ir stiprus 
kompozicijoje.

Štai keletas vokiečių spaudos 
citatų apie Prano Domšaičio kū
rybą:

1918—1920 m.
Visi jo paveikslai dalinai iliu

stratyvūs; tik čia iliustruojama 
ne atskiri vyksmai, bet bendros 
gyvenimo nuotaikos. Todėl jis ta
po ne tai, ką jo akys tiesiogiai 
regi, bet tai, kas jo pabudin
tuose atsiminimuose išlieka, tai, 
ką jis per optinį įspūdį giliai sie
loje išgyvena. Čia randame Dom
šaičio giminingumą su poetu 
Christian Morgenstein’u: kaip 
Morgenstein’as yra poetas tapy
tojas, lygiai Domšaitis yra ta- 
pjdojas ir kartu tikras poetas. 
(Seka Morgenstein’o eilėraštis.)

Jeigu dar ieškotumėm Domšai
čio paveikslams griminingų kū
rėjų, turėtumėm paminėti Bar- 
lach’ą — skulptorių, kartu daili
ninką ir poetą. Gimininga ne 
tiktai todėl, kad šis lietuvis sa
vo paveikslams motyvų, teisin
giau nuotaikų, ieško savo rytų 
tėvynėj ir tokiu būdu yra arti
mas Barlach’o rusiškajam kūry
bos charakteriui (ir dalinai taip 
pat Chagallos kūrybai), bet ir 
todėl, kad jo ir mūsų minėto 
dailininko gamtos išgyvenimai 
yra giminingi. Jų abiejų kūri
niuose visuomet tandame ore pa
kibusią, keistą ir neramiai baugi- 

dar šviežias, — šluostydamas ūsus 
pridūrė Kūdris ir padėjo peilį 
sėtuvėlėn.

O tau, dėde, ar teko jau va
žiuoti geležinkeliu? — pasiklau
siau aš Vainorų.

Abu vyru tik nusijuokė.
— Aš, vaikeli, ne tik važinė

jau, bet ir kelią tiesiau. Būdavo, 
tėvas širsta, pyksta, kada kas 
apie geležinkeli, traukinius pa
sakoja, o man taip įdomu buvo 
viską savo akimi pamatyti, jog, 
tarytum, už šimto mylių eitau, 
kad tik pamatytau. Net sapne, 
būdavo, sapnuodavau. Prašau tė
vo: — „Leisk, eisiu uždarbiauti.“ 
Bet kur tau? Senis iš tolo nei 
klausyti nenorėjo. Tylomis tada 
susiderėjau, iš namu išsivogiau — 
ir kur tik aš nebuvau? Ir Var
šuvoj buvau, ir Kijeve. Ten yra. 
vaikeli, tokių lygumų, jog už šim
to mylių nei kalnelio, nei mede
lio nepamatysi; net nesuprantu ir 
dabar, kaip ten žmonės galutinai 
nenuskursta be girių, be me
džių? ... Na, kas — manau aš sau 
— pasodinti nors šakelė! Bet ne .. 
Na, — sumojo senis ranka: — 
žmogus prie visko pripranta, net 
prie minties, kad nenūnai, tai ryt 
jisai turės mirti.

— Kodėl gi tu. dėde, jų nepa- 
mokei, nepatarei jiems, kad so
dintų medžius?

A. RŪKAS
* * *

Lietuva! Lietuva, mano žemė auksinė, 
kai pribręsta rugiai laukuose.
Balto nuometo mano tėvynė, 
Vyšnių sodų žiedais nuberta.

Beklajojant po platų pasaulį 
ir beskęstant graudžiam liūdesy, 
kaip svajonė, kaip žydinti saulė 
man kasdieną brangesnė esi!

Aš žinau, kad prie vieškelių medžiai suklupę, 
kad paraudo srauniųjų upelių vanduo . . .
O vistiek: už kalnų ir už girių, už upių 
šaukia baisau bežadis — namo!

Aš sugrįšiu. Tu man pažadėta.
Nutekės juk upeliais skausmai j marias, 
ir vaikai iš visų pakraščių margo svieto 
tavo rankose laimę atras.

Ir tuomet: dar skaisčiau sužaliuos tavo plotai, 
subanguos tavo auksas kaip marių paviršium, 
ir tu juoktis, mylėt ir .svajoti
niekuomet, niekuomet

(Prologas iš

nančią nuostabą, kurtų šiurpą, 
tūnojantj visuose daiktuose ir 
pavidaluose. (Kunst und Kuenst- 
ler, Cassierer. Berlin.*

1922 m.
Romantiku laikytumėme ir 

melancholiškąjį lietuvi Praną 
Domšaiti, gimusi 1888 metais.

Savo tamsiuose užgesusiuose 
gamtovaizdžiuose ji$ parodo 
mums rytų kaimiečius, sunkiai 
prislėgtus dvasinės pilkumos: 
pirmieji eina tamsiais savo ke
liais, kaip didelės, tik iki pu
sės pavaizduotos, figūros; atro
do, jie visi yra pergyvene arba 
tebegyvena kažką labai šiurpu
lingo.

1924 metai
Iš „Von Brueghel zu Rousseau“ 

von Georg D. W. Callway. ,
Prano Domšaičio „Kaimo ke

lias“.
Platus diagonalinis kaspinas 

bėga skersai paveikslą, dominuo
damas jame ir nuvesdamas mu
sų žvilgsnį į dešinį paveikslo 
kampą apačioje, nuvesdamas į 
čia išdygstančią, savitai kerebliš- 
ką, grupę: į jautį ir j jam nuo
taikoje bei tapybiškame trakta
vime lygiagretų ūkininką, su
augusį su juo i viena neatskiria
mą vienetą. Tos keturios bed
vasės kojos, tas neapsakomai 
nieko nebesakantis reginys ... 
Ieškodamas paguodos. mūsų 
žvilgsnis nukrypsta i šiaudais 
dengtas trobas. Tačiau jas mes 
neabejotinai atpažįstame, kaip to 
paties ūkininko ir to paties jau-

— Kadai nepatariau. Kaiku- 
riems net sėjau, nes kur tu ten 
medį gausi. Gal ten jau dabar yra 
sodų... Vienam miestely — aš už
miršau dabar, kaip jis vadinasi
— mes apsigyvenome žydo na
muose. Kalbėjo kiti žydeliai, kad 
mūsiškis labai, labai mokytas ir 
išmintingas esąs. visus jųjų 
mokslus išėjęs. Jisai jokio darbo 
nedirbęs: visus namus vedė jo 
žmona; krautuvėlę mažą turėjo, 
iš to ir gyveno, matyti . . . Dėl 
juoko ėmė kažkas ir pasiklausė 
jį, ar neišrado jisai naujo Dievo? 
Juoktis iš jo labai mėgome. „Iš
radau“, — atsakė jisai: —> ..kad 
to Dievo, kurį jūs gerbiate, visai 
nėra“. Vieni, išgirdę tai, tik dau
giau išjuokė jį, bet kitį įpyko, 
net mušti norėjo. Ir aš taip pat 
pasikarščiavau. O dabar aš ma
tau, kad jo būta tikrai išmintingo 
žydo.

Aš atsisėdau ir atsidėjęs dirste
lėjau į Vainorų. Nesupratau, ką 
čia jis išmintingo rado.

— Kas gi čia yra išmintingo?
— paklausė jį Kūdris. — Žinoma, 
žydas — nekenčia Viešpaties 
Kristaus.

— Ne, jis ne tą norėjo, gal. pa
sakyti, — neigiamai pakreipė gal
va senis. — Štai ir aš nūnai ma
nau, kad Dievas visai netokis, 

neužmirši.
„Bubulio ir Dundulio“) 

čio buveinęs, kupinas tos pa
čios dvasios. Ir mūsų žvilgsnis, 
vėl grįžęs įkelio kaspiną, iš nau
jo sustingsta nebylioje grupėje. 
Gal jūs kada nors nerūpestingai 
vaikščiojote po kaimą, pilni- ro
mantiškos nuotaikos, ir ar neat
sitiko, kad staiga prieš jūsų akis 
išdygo kokiame nors pavidale 
visa beprasmė tuštuma, visas 
bedvasis atsilikusio kaimo ribo
tumas visame savo baisume; iš
dygo jis prieš jus neišvengiamas 
ir fatališkas? Ir ar nepasikeitė 
tada romantiška jūsų nuotaika į 
blaivią, grįžusią tikrovėn. nusi
vylusią nuostabą? Visa tai dar 
niekad nebuvo įtikimiau nuta
pyta.

1924—1930 m.
Iš daugumos Domšaičio pa

veikslų skamba trys sveiki to
nai: tiesumas, paprastumas ir jė
ga. Savo motyvus jis mielai se
mia iš Rytprūsių ūkininko gy
venimo: moterys, bekasančios 
bulves ar bedirbančios lauko 
darbus, merginos su karvėmis. Jo 
gamtovaizdis, net ir ten. kur 
ne vyrauja kaip pagrindinis tiks
las, sukuria jėgos pilną atskam
bį. Parodoje matome keletą 
meistriškų dalininko kūrinių: 
„Kuršių žvejų laivai“. .Peisažas 
prie upelio“, „Rytprūsių gamto
vaizdis“, „Merginos prie jūros“, 
„Liubeck’o įlanka“, „Kylantis rū
kas“. Domšaičio naturmortai yra 
pilni nuostabaus kompozicinio 
atbaigtum© ir tapybiškos išraiš
kos. Sį kartą Domšaitis išstatė 
tik vieną vienintelį portretą — 
savo žmonos, žinomos daininin
kės Adelheid Armhold.

kaip visi ir aš pats anksčiau Ji 
sau buvau įsivaizdavęs.

•— Tu jau vėl imiesi savo pa
sakų, — įspėjo jį Kūdris. — Vai. 
gausi vėl iš kunigėlio.

—Palauk, — sulaikė ji Karpis.
— O kokis gi yra Dievas? — 

pasidomėjau aš.
Aš anksčiau vis maniau, kad 

Jisai gyvena danguje, galingas, 
visažinąs, senas, truputi rūstus, 
truputi geras, dažnai susiraukęs, 
nes jį žmonės nuolat piktina, sė
di aukštame soste ir iš aukšto 
niauriai žiūri į visą, kas dedasi 
čia žemėj.

— Tokis juk jisai ir yra. — 
pritarė Kūdris.

— Aš manau, kad Ae. — už
gynė Karpis. Kam gi knygose 
pasakyta, kad Jisai yra visur, 
danguje ir ant žemės. Žinote. — 
nusigręžė jisai į mane: — aš 
dažnai to nesuprantu, kaip tad: 
— visur! Bet štai, kada aš vienas 
dirbu tokiu štai metu, gražiu ir 
ramiu, kaip dabar, man rodosi, 
kad suprantu. Man vis rodosi, 
kad Jisai, Švenčiausias, kaip vė
jelis kokis, kaip oras. Dėlto taip 
lengva ir ramu, kad Jisai, žemę 
apglobęs, turi ją ir turi. Viskas 
tada nutyla . .'.

Ko negalėjo Karpis žodžiais iš
reikšti. stengėsi mostais. Mes visi
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Lietuviu bado streikas Argentinoje
Minint Lietuvos Nepriklausomy

bės Šventę, Vasario mėn. 16 d. iš
kilmingame akte, ruoštame Lietu
vai Išlaisvinti Centro Argentinoje, 
buvo, tarp kitų, priimta rezoliu
cija, skelbianti Maskvos Konferen
cijos Atidarymo Dieną visuotiną 
Argentinoje gyvenančių lietuvių 
bado streiką.

Vykdant šį nutarimą, buvo steng
tasi, kad Argentinos spaudoje šiuo 
streiku būtų atkreiptas visuome
nės dėmesys į mūsų bylą, kas 
atrodo, bus pavykę net geriau, 
negu buvo tikėtasi. Prieš streiką 
buvo išsiuntinėta atatinkami pra
nešimai visieme Buenos Aires ir 
net provincijos laikraščiams ispa
ną kalba. Taip pat buvo kreiptąsi 
su atatinkama informacine medži
aga į visus radiofonus bei į visas 
vietines ir užsienių žinių agentūras.

Streiko dienos išvakarėse ir pa
ties streiko dieną tilpo patiektoji 
informacija beveik visuose lai
kraščiuose. Milijoninį tiražą turin
tis vienas didžiausių Pietų Ameri
kos dienraščių „La Dransa" tą die
ną rašė:

Makvos Konferencijos atidary
mo proga, Argentinoje gyvenan
tieji lietuviai skelbia tą dieną bado 
streiką protesto ženklan dėl Rusi
jos elgesio Lietuvos atžvilgiu ir 
dėl masinių deportacijų į Sibirą 

Siame Kempteno liet. Stovyklos kampelyje baigiama spaudai (rotatorium) 
ruošti didžiulė prof. S. Kolupailos 310 puslapių „Hidraulika“ Priemonės — 
keliolika spaustuvės raidžių, plaktukas, adatėlė, matricos, rašomoji mašinė
lė, keli trikampiai ir rankraštis. Netoli pusmečio trukusi kruopštų matricų 
paruošimo darbą atlieka dipl. inž. J. Bulota su žmona. K. Daugėlos nuotr.

jų tėvų, giminių bei tautiečių, rei
kalaudami, kad būtų atstatyta Lie
tuvos Nepriklausomybė.

Ta pat prasme paminėjo bado 
streiką antrasis didysis Pietų Ame
rikos laikraštis „La Nacion". Val
dančios peronistų partijos organas 
„Democracia'' įdėjo rėmeliuose, 
žymioje vietoje, Lietuvai Išlais
vinti Centro Argentinoje pareiški
mą dėl bado streiko, nekeisdama 
jo turinio ir neišleisdama nei vieno 
žodžio. Tokį pat tekstą tik savo 
pabraukimais, skelbė, net nepažy
mėdami tos žinios kilmės, antras 
didelis tautinės krypties laikraštis 
„Tribūna". Tas laikraštis net per 
kelis kartus rašė apie streiką, pra
nešdamas . apie badaujančius Ar
gentinos lietuvius, o vėliau pas
kelbdamas, kad ir Uragvajaus lie
tuviai prisijungė prie bado streiko 
ir aptardamas tą faktą, kaip dra
matišką lietuvių deciziją protestui 
prieš sovietų okupaciją, kurią 
draug su kitom Rytų Europos val
stybėm kenčia šios tautos, kaip 
baisią priespaudą bolševikinio ko
loso. (Tribūna, 12.III.1947 m.).
* Labai plačiai skaitomas kelių lai

dų dienraštis „La Razon" net per 
keletą kartų rašė apie lietuvių ba
do streiką, paskelbdamas savo ko
vo 10 d. vakarinėje laidoje, ilgoką, 
puikų straipsnį, įdėtą žymioje vie- 

.toje ir pavadintą stambiomis rai
dėmis sekančiai: „Lietuviai tikisi 
grįžti į tėvynę laisvą nuo užgro- 
bikų“. Jame tarp kitko rašoma:

„Trijų milijonų tauta giliai rei
kšmingu gestu pareiškė savo teisę 
į laisvę" ir, nupasakojęs Lietuvos 
nelaimingą geografinę padėtį, esant 
jai tarp Rusijes ir Vokietijos, 
rašo kad „gražiosios Baltijos res
publikos Lietuvos nepalaužė jokis 
skausmas ir jokios aukos", vadina 
Lietuvą darbščia ir taikia šalimi, 
pažymi, kad Lietuva nieko bendro 
netūri nei savo rase, nei kalba, 
nei kultūra su Rusija, ir gale rašo: 
„taip milijonai lietuvių, išblaškytų 
po pasaulį, ir taip pat čia Argen
tinoje, simbolškai išreiškia savo 
troškimą būti laisvais. Ir turi teisę 
tokiais būti tauta, kuri tiek ken
tėjo*.

Tas pats „La Razon” kitame nu
meryje įdėjo remėliuose United 
Press agentūros pranešimą iš Mon
tevideo, kad Lietuvos Ministras 
dr. Graužinis įsijungė į bendrą 
lietuvių bado streiką, palyginda
mas mūsų ministrą su . . . pačiu 
Gandi.

Gražiai paminėjo streiką lieti- 
vių byloje ypatingai mums palan
kus dienraštis „EI Pueblo", kuris, 
paskelbęs apie bado streiką iš va
karo, streiko dieną pirmoje vietoje 
komentaruose, be kitko, rašė:

„Yra čia viena žinia verta pa
brėžti: lietuviai, gyvenantieji Ar
gentinoje, vakar vykdė bado strei
ką. Motyvai? Labai paprastai ga
lima juos išreikšti: lietuviai prote
stuoja prieš užgrobimą jų valsty
bės. Galingas ir nepasotinamas So
vietų gigantas, jos grėsmingas kai
mynas, ją užpuolė ir pavergė ko
munistų režimui. Šiandien Lietu
vos patriotai gyvena arba pavergti, 
ar ištremti". Ir pažymėjęs, kad lie
tuviai šia forma protestuoja prieš 
okupaciją ir masines deportacijas, 
sako: „Jie nori to, kas bus visada 
kiekvieno žmogaus širdyje, kuris 
myli savo tėvynę: atstatymo jos 
nepriklausomybės" („EI Pueblo* II. 
3.47).

Streikas taipgi paminėtas plačiai 
masėse skaitomam dienraštyj „EI 
Mundo" ir La Platos ir Cordobos 
prov. laikraščiuose. Vakarinis Bue
nos Aires dienraštis „Critica" pa
talpino ta dieną ilgą pasikalbėjima 
su" Arg. Liet. Balso" redaktorium 
p. Norkum, uždėdama stambiomis 
raidėmis išilgai viso puslapio pa
rašą: „Savo skausmo dieną lietu
vių tautą badauja, reikalaudama 
sau laisvės". Net Argentinos len
kai savo laikraštyj įdėjo vedamąjį 
straipsnį ryšium su lietuvių bado 
streiku, labai gražiai ateiliepdami 
apie Lietuvą. Sis streikas taip pat 
buvo minimas vokiečių ir anglų 
laikraiščiuose Argentinoje.

Į uždarytą Lietuvos Pasiuntiny
bę, Tėvams Marijonams ir į „Arg. 
Liet. Balso" Redakcija skambino

Augsburgo Liet. Gimnazijos mokiniai i. m. abiturientų išleistuvių proga 
suvaidinę „Subatvakar|“. V. Račkausko nuotr.

VILNIAUS MIESTO PLANAVIMO BRUOŽAI Z.SUSISIEKIMO SISTEMA
C. Susisiekimo Tinklo Eskizinis 

Projektas, išvystydamas susisie
kimo schemos pagrindus, papil
domai išsprendžia visą eilę kvar
taluose reikšmingų svarbesnių 
arterijų situacijų, kaip pav. 
svarb. surenkamas (vagos) gatvės 
gyvenamuose kvartaluose, pre
kybinės gatvės Naujame mieste 
ir Centriniame kvartale ir pan. 
Be to, papildomas tarpkvartali- 
nių gatvių tinklas, ypatingai 
miesto su satelitinėmis vasarna
mių sodybomis susisiekimo sri
tyje.

Pagal susisiekimo tinklo eski
zinį projektą, technikini objektų 
sąrašą reikia papildyti pagal TB- 
VIII. Būtent, tarpkvartalinių ar
terijų kategorijoje reikia pri
dėti:

2 naujus viadukus ca 25 m 
angos

4 naujus tiltus ca 30 m. angos.

tą dieną pasiteiraudami, ar lietu
viai tikrai badauja, kiek bendrai 
čia lietuvių yra ir prašydami kitų 
informacijų iš įvairių redakcijų, 
didžiųjų žinių agentūrų bei radio
fonų. Visiems jiems buvo suteik
tos visos informacijos.

Argentinos radio stotys, kai ku
rios (pav. Radio Belgrano) net per 
kelis kartus, pranešė apie bado 
streiką, pažymėdama su pasigėrė
jimu: „štai šitaip tautos kovoja 
savo laisvę’"

Susitinkant tą dieną su argen- 
tiniečiais (ne lietuviais) labai daug 
kas kalbėjo su dideliu susidomė
jimu apie bado streiką. Bendrai, 
atrodo šis streikas Argentinoje 
praėjo, kiek tai įmanoma, gana 
triukšmingai ir savo propagandinę 
misiją mūsų bendroje kovoje už 
laisvę atliko visiškai gerai. H.

Tokiu būdu bendras projek
tuojamu, naujų ir rekonstruoja
mų tiltų ir viadukų ilgis miesto 
administracijos ribose turės apie 
1305 mtr.

D. Miesto Susisiekimo Priemo
nės. Kaipo pagrindinė susisiekimo 
ir miesto su regionu sujungimo 
priemonė priimta autobusas, 
event, troleibusas ir vandens su
sisiekimas.

Vienintelė elektrinio geležin
keliuko linija projektuojama už 
miesto branduolio ribų tikslu 
sujungti miestą su Jeruzale. Ver
kiais. Žaliaisiais Ežerais, kurie 
turi visus galimumus plėstis kai
po vasarviečių vietovės, tačiau 
nuskriaustos dėl susisiekimo trū
kumo. Sis ruožas event, jungtų 
taip pat naująjį aerodromą ža
liųjų Ežerų rajone Turniškes ir 
Nemenčinę su Vilniumi.

Numatant, palyginti, gana di
delį arklių vežimų judėjimą, 
svarbiausiose įeinamose i miestą 
arterijose, kurios būtų už miesto 
branduolio ribų, kur motorizuo
tas judėjimas turėtų naudotis 
didesnio greičio privilegijomis, 
tuose tarpsniuose užprojektuoti 
išskirtini grindiniai. Besiskver
biantį miesto centran arki ve
žimų judėjimą maždaug tose vie
tose, kur įeinamosios i miestą 
arterijos susikirs su aplinkinė
mis, projektuojama tą judėjimą 
atitraukti iš svarb. arterijų, į ly
giagretes atitrauktines.

Taip pat dviračių judėjimas iš
skiriamas išeinamose iš miesto 
svarbiausiose ir regionalinėse ar
terijose į atskirus spec, kelius 
tiktai už miesto ribų, kur ir taip 
nebus galima išvengti judėjimo 
greičio apribojimo.

E. Gatvių Pf-ofilis. Gatvių sker
sinių profilių projektas parem
tas šių laikų urbanistų darbu ly-

lyg supratome, lyg nujautėme 
Dievą ir nutilome.

Pajutome, kaip plaka Jo širdis, 
į kurią Jisai glaudžia visą pa
saulį, iš' kurios plaukia dabar i 
šį pasauli ramumas ir laimė.

Visi mes dabar sėdėjome ty
liai, lyg lausėme ko.

Man pasirodė, kad ne vieni mes 
klausomč. bet ir šitie medžiai, 
kurie nei vienu lapu nesušlama. 
Vien tik bitės dainuoja savo dar
bo dainą.

Kregždė įskrido spragon tarp 
medžių, kur mes sėdėjome: pa
mačiusi mus, sučirškė, lyg nusi
gandusi, ir vėl pranyko. Liepoje 
sušvirkštė volungė. Pro lapus 
praritavo vos juntamas vėjelis. 
Lapai sušlamo. ir vėl viskas nu
tilo.

— Ir aš taip manau. — prabilo 
Vainorus, ir jo balsas man atro
dė kažkokis žemas, pasikeitęs! — 
kad jis yra visur: jis yra šitame 
medy, šitos vejelės žolėje, kur 
sėdime, šitame ore. šitame vė
jely, kuris dabar mums kušta 
ausyna. Visur jis yra... O kaip 
žmogus elgiasi, ką jis veikiajam 
visai nei daboj. Blogai, gerai — 
jam vistiek.

— Aš jau to nesuprantu, dėde. 
Jei Dievas nesidomėtų, kaip žmo
gus elgiasi, gerai ar* blogai, tada 

nebūtų ir teisybės pasauly! — 
prieštaravo jam Karpis.

— Nėra, vaikeli. Sunku pri
sipažinti žmogui, bet tikrai jos 
nėra. Štai, musė lekioja, tu ja už
mušei, sutrynei, ir sako žmonės
— nėra tau jokio nusidėjimo. 
Paukštį nušauk — nėra, kiaulę 
paskersk — nėra. Vien jei žmogų 
užmušei — didelis jau nusidėji
mas. Kodėl gi? Ar visi — mu
sės, paukščiai, žvėrys, gyvuliai
— nenori gyventi? Ar jie mirti 
nebijo? Ar juos gal Dievas ne 
tam leido, kad jie saulės šviesa 
džiaugtųsi? Ar jiems gal nesopa? 
Kur gi čia teisybė? Kad nors nu
sidėjimas būtų, žmogus — skriau
dėjas — ne čia, šiame gyvenime, 
nors ten, kitame pasauly, baus
mės sau lauktu. Bet kur tau! 
Nukovei, nužudei, kraują pra
liejai — nei tau nusidėjimo, nei 
bausmės. Ne. čia teisybės nėra. 
Kaip sau žmogus nori, taip gy
veni ...

— Gal gi tavo tiesa. — atsiduso 
Karpis. — Tikrai, piktam žmogui 
čia juk vyksta net geriau. E, — 

•sumojo ranka: — nieko aš čia 
suprasti negaliu.

Ką judu čia tarškata! — su
barė juos aštriai Kūdris. — Kam 
gi tada pragaras būtų, kam pra
garo kankinimai? Pasakykita gi 
tada man, kam jį Dievas įkūrė. 

kam toji pragaro ugnis dega, 
kodėl derva ten verda?

— Ar tu esi matęs pragarą, ar 
gal kas matęs grįžo ir pasakė 
tau? — Pragaras ten. kur bloga 
žmogui, kur skriauda, skausmas, 
sopuliai, kur žmogus skursta — 
mat. kas yra! aiškino Vainorus. 
— Mūsų žmogui čia pragaras, 
nes jisai skursta ir vargsta, o ten 
jisai tik atsilsės. O kur pragaras 
ponams, turtuoliams? — Kas ji 
žino, kur jis yra — štai kas!... 
Tu gal dar atmeni gerai. — pa
klausė jisai Karpį: — kai aš bu
vau brostvininkas. tercijonas? 
Gal dar atsimeni?

— Kai gi, atsimenu. Vaikščiojai 
įvairiausiomis juostelėmis susi
juostęs.

— Tada aš mėgau šventųjų gy
venimus skaityti. O skaityti aš. 
vaikeli išsimokiau dar mažas 
būdamas patsai. — kreipėsi Vai
norus į mane. — Beskaitydamas 
pastebėjau, kad daugiausia šven
tųjų vis iš ponų, o iš mūsų gi 
žmonių lyg nei vieno...
Tik šventas Izidorius buvo arto
jas. Ponams čia gera, — manau 
sau, — ir ten gera, o kur gi 
gera mūsų žmogui, vargdieniui? 
Ir kodėl tie ponai, karaliai, vys
kupai — šventi? Geri buvo, ne
vogė, neskriaudė žmonių, pikto 

nedarė, daugel meldėsi . . . Ogi 
mūsų žmonės argi kitaip gyvena? 
Kiek jų yra tokių. Gal tik tiek 
dažnai nesimeldžia, nes laiko už 
darbų trūksta . . . Dėjau sau ta
da galvon, dėjau, kažkokis gaile
sys širdį apėmė, net ant Dievo 
supykau. Maniau — iš galvos iš
eisiu, kaip pamišęs vaikščiojau. 
Štai imsiu kažką pikta padarysiu, 
tegul gi mato Dievas ... Ir lyg 
kažkas man ausin tada kuštėjo: 
— daryk, daryk! . . .

— Piktasis gundė, ne -kas ki
tas! — pastebėjo Kūdris.

— Ne. Tai širdį buvo užgulęs 
nusivylimas. Mečiau net brostvi- 
ninkavęs. E! — susiraukė senis ir 
ranka pamojo: — nesupratau 
kaip ir kitas knygas, ponai vien 
tada, kad šventųjų gyvenimus, 
sau rašo! . . .

Toli kažkur laukuose sudaina
vo pjovėja. Vienatonis balsas 
plaukė lygiai, ramiai ir buvo ku
pinas tokio ilgesio, lyg skundėsi 
kažkas ore, kad teisybės čia ne
są, ir Dievo ieškojo.

Vyrai vėl nutilo ir klausėsi...

ni
Praslinko treji metai. Sugrįžęs 

gimtinėn šalin, sodžiun. kur aš 
gimiau ir augau, neradau seno 

Vainoraus: jo numirta praeitą 
rudenį.

Mirdamas senis prašė, kad jį 
palaidotų Šmėklų kalne, bet jam 
numirus sūnūs nepaklausė ir jo 
noro neįvykdė — nenorėjo, kad 
tėvas gulėtų nepašventintoje že
mėje, vienui vienas, kaip kokis 
nusidėjėlis. Nepatarė ir kunigė
lis, kuris su visa „brostva“ Lydė
jo seną Vainorų į amžino atilsio 
namus. Palaidojo jį aukštame ka
pinyne, pačiame kalnely.

Nukeliavo Vainorus ten. kur 
tik viešnagėn anksčiau vaikščio
davo.

Viena vakarą nuėjau į kapiny
ną. Turėjau aš ten nemaža ko 
aplankyti. Graudūs jausmai su
gniaužė širdį — jausmai, kokiu 
neišpasakosi, neaprašysi, kada aš 
įžengiau kapinynam

Aplankęs brangiausius kape
lius, nuėjau į Vainoraus kapą. 
Buvo gražiai aptvertas, ir kry
žius gale galvos pastatytas. Ka
pas dar neapžėlė, žole neapaugo.

Atsisėdau ir tikrai pajutau ta 
ypatingą kapinyno gyvybę, apie 
kurią kadaise pasakojo Vainorus.

— Dėde Vainorau! — pašaukiau, 
aš byliai ir nusigandau, nes man 
toptelėjo, kad aš šventvagiškai 
sudrumsčiau kapinyno ramybe...
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ginamosiomis studijomis, (jž. st. 
B—4). Projektuojamų grindinių 
pločiai, perstudijavus medžiagą, 
priimti kaipo vidutiniai dydžiai. 
Beatodairinis operavimas judėji
mo ir stovėjimo juostu nuosta
tais, pareinančiais nuo maksima- 
linių vežimų sabaritų*, duoda ne
gyvenimiškus ir neekonomiškus 
sprendimus (J. Dreksler. O. 
BlumV

Neatsižvelgimas j esamų jude
sy lengvų autovežinrių sunkie
siems autovežimiams procentini 
santykf ir priėmimas maksimali- 
nių gabaritų, o ne‘vidutinių, su
daro privilegijuotas sąlygas to
kiai judėjimo būklei, kuri prak
tikoje retai tepasitaiko. Taip pat 
taikymas per daug didelės sau
gumo zonos kartu su greičio 
apribojimu iki 25—30 km./val. 
judantiems vežimams, kaipo su
darantiems geriausias prie nuo
latinio judėjimo prasilenkimo są
lygas, nėra pakankamai pateisi
namas.

Todėl projekte priimti susisie
kimo gatvių maksimai indai plo
čiai 10 ir 8 metrai be liekanų, 
nors judėjimo ir stovėjimo nuos
tatai to reikalauja. Išimtinai pra-
monės rajone numatytas grindi- esamo ūkinio uosto Šnipiškėse, 
nys 12 m. pločio, imant dėmesin projektuojamas dar prekių uostas 
didesnį sunkiųjų vežimų kiekio Vilkpėdės rajone ir iftalkų uostas 
sustojimo galimumą. Jankiškių rajone. Tas klausimas

6 mtr. pločio grindiniai, pri- yra reikalingas platesnių studijų, 
taikyti surenkamoms gatvėms. H. Orinis Susisiekimas turi tik 
duoda galimybę prasilenkti jude- vieną aerodromą Kirtimuose, ku
šy dviems sunkiems vežimams. rio praplėtimas eskiziniame pro-

Parenkant susisiekimo gatvių jėkte yra numatytas. Kitų tinka- 
profilius, laikytasi principo pa- mų aerodromui vietų, miesto ad- 
talpinti čia pat prie grindinio ministracijos ribose nėra. Todėl 
krašto žalumynų juostas be sau- antrojo aerodromo statyba numa- 
gumo šaligatvių. Tai daroma spe- tomą Žaliųjų Ežerų rajone, 
daliai apsaugoti pėsčiųjų judėji- Sklandymo sportas gali ir toliau 
ma, labiau izoliuoti jį nuo gatvės naudotis geromis sklandymo są- 
judėjimo ir apsunkinti gatvės lygomis Aukštagiry.

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDO S PUSLAPIUS PAVARČIUS

Amerika stipriai laikosi nusistatymo-
nepripažinti Baltijos

„Draugas“ 61 nr. rašo apie 
Amerikos Lietuvių Tarybos dele
gacijos lankymąsi Vašingtone, 
kur buvo patirta, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės tvirtai laiko
si nusistatymo-nepripažinti Bal
tijos valstybių okupacijos. „Drau
gas“ taip rašo:

„Amerikos Lietuvių Tarybos 
vykdomasis komitetas lankėsi Va
šingtone ir įteikė Jungtinių Val
stybių vyriausybei svarbų memo
randumą Lietuvos nepriklauso
mybės reikalais. Memorandume 
pabrėžti trys klausimai: Lietuvos 
nepriklausomybės byla, lietuvių 
skaudi būklė okupacijoj ir trem
tyje, ir Karaliaučiaus bei jo sri
čių ateities reikalas. Sis memo
randumas įteiktas ne tik vyriau
sybei, bet ir visai eilei senatorių, 
kurie arčiau stovi prie užsienių 

Kovo 28 d. Kemptene su lietuvių kolonija atsisveikina UNRRA Area Team 1063 direktorius kpt C. W- le Grand. 
Kreipdamasis į susirinkusius, kpt. le Grand tarp kitko par etikė: „Kiekviena valstybė būtų patenkinta, gavusi 
tokius žmonės“. K. Daugėlos nuotr.

perėjimą draudžiamosiose vie
tose.

Dviračių judėjimui numatyta 
pritaikinti keliuose viena grindi
ni tokio pločio, kad galėtų lais
vai prasilenkti važiuojantieji iš 
priešingų pusių.

F. Geležinkelio Susisiekimas — 
kaip anksčiau nurodyta, nepasi
keis santyky su esama būkle. Es
kizinis projektas numato panai
kinti visą eile geležinkelio šoni
nių, esančių lygiagrečiai su gat
vės judėjimu, pav. šonine i Vilk
pėdės geležinkelio ligonine arba 
šoninę, einančią išilgai Savano
rių prospekto. Be to, numatyta 
panaikinti nebeaktualias sandėlių' 
šonines, pav. Rasų gatvės šoninė. 
Naujos geležinkelio šoninės bus 
nutiestos į sandėlių sklypus Pa
nerių ir Švitrigailos gatvėmis. 
Pramonės rajone aprūpinimo 
klausimas yra išspręstas (st. 
straipsnių). Eskizinio projekto rė
muose, pagal esamų Kelių Direk
cijos studiją, apsiribota pažymė
ti svarb. kelią jungianti pramonės 
rajoną su paskirstymo stotimi.

G. Prekių Transportas ir Ke
leivių Susisiekimas Nerimi nu
matomas upę sureguliavus. Be

valstybių okupacijos 
politikos. Besilankydamas Va
šingtone, ALT vykdomasis komi
tetas ir LAIC direktorius adv. 
K. Jurgėla suėjo į kontaktą ir su 
įvairiomis spaudos agentūromis 
ir paskirais žurnalistais.

Kaip stoVi Lietuvos reikalai 
Vašingtone? Reikia pasakyti, kad 
visur rasta palankumo Lietuvai ir 
lietuviams. Vyriausybės sferose 
yfa ryšku, kad jos nusistatymas 
Lietuvos nepriklausomybės atž
vilgiu nė kiek nėra pasikeitęs, šį 
kartą net gana stipriai pabrėžia
ma, kad Summer Welleso 1940 m. 
liepos mėn. padarytas pareiški
mas, jog Amerika nepripažins 
Baltijos valstybių okupacijos, te
begalioja.

ALT vykdomajam komitetui 
rūpėjo patirti, ar Lietuvos ir kįtų 
Baltijos valstybių klausimas bus

Kempteno lietuvių siuvykloje

keliamas Maskvos konferencijoje. 
Kad ir netiesioginiu būdu, bet vis 
tik tūrėta progos pajusti, kad 
Maskvos konferencijoje jis neiš
kils, nes dienotvarkėje nenuma
tytas.“

Iš Lietuvos atvyko į Ameriką
Šį pavasarį Marijona Masiokie- 

nė su savo vyru Povilu ir du
krele Brone iš Lietuvos atvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Masiokai buvo Amerikos piliečiai. 
Į Lietuvą parvyko po pirmojo pa
saulinio karo. Amerikoj uždirb
tomis sutaupomis Lietuvoje buvo 
įsigiję malūną ir lentpiuvę, bet 
pirmosios okupacijos metu jų ma
lūnas ir lentpjūvė buvo, atimti. 
Masiokai pasakoja, kad turto ati
minėjimas Lietuvoje tęsiamas 
visu griežtumu. Visur matyt šū
kiai: „Išnaikinti buožes iš pat 
šaknų!“ Ir jie buvo apšaukti buo
žėmis, išvaryti į kaimą, o turtas 
konfiskuotas.

Apie gyvenimą Lietuvoje, rem
damasis atvykusiųjų papasakoji
mu, „Draugas“ 65 nr. rašo: „Kar
tą sužeistas partizanas pateko į 
ligoninę. Bolševikai jį norėjo iš
tardyti, nes iš karto nenušovė. 
Buvo pastatyta sargyba. Kai ligo
nis šiek tiek pasveiko, dvi ryžtin
gos lietuvaitės išvogė iš ligonines. 
Yra pasišventusių žmonių. Vieną 
gimnazistą sušaudė už tai, kad 
jis iš ligoninių ir vaistinių gautus 
tvarsčius nešė partizanams. Iš 
Panevėžio ligoninės išvežė ketu
rias mergaites, kam jos nešė į 
mišką tvarsčius.

Motinos, seserys slapta nueina 
pas savo sūnus ar brolius, nuneša 
valgyti, pakeičia drabužius, pri
simetusios grybaujančios ar ren
kančios žemuoges. Kai kurie jų

vyrai užsiauginę ilgus plaukus, 
barzdas, kiti susitvarkę.

— Ar negrįžta kas nors iš Ru
sijos išvežtųjų?

— Mažai. Girdėjau tik apie 
vieno vaistininko grįžimą. Dabar 
Rusijęs siena atidaryta, su tam 
tikra rizika galima nuvažiuoti sa
vųjų aplankyti. Neprileidžia arti- 
už vielų, už tvoros, vienas nuo 
kito stovėdami per 10 žingsnių 
pasikeičia keliais žodžiais. Trem-

Veržimasis
Daug tūkstančių žmonių, nega

linčių grįžti į savo gimtuosius 
kraštus, su pasiilgimu žiūri į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
gal ten plačiau prasivers durys. 
Erdvės ten daug, darbo ir duonos 
visiems atsiranda, o žmogaus 
laisvė nėra pažeista. Dabar į 
Ameriką vis daugiau ir daugiau 
naujų gyventojų atvyksta, o kon
gresas spaudžiamas rasti būdą, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės galėtų, priimti dar didesnį 
naujų žmonių skaičių.

Legaliai į Jungtines Amerikos 
Valstybes kasmet atvyksta 138.000 
svetimšalių. Nelegaliai į JAV 
kiekvienais metais įsibrauna nuo 
pusė» iki vieno milijono laimės 
ieškotojų, o imigracijos įstaigos 
sučiumpa nedaugiau, kaip 180.000 
—200.000 įsibrovėlių. Kitiems kaip 
nors pasiseka pasidaryti JAV gy
ventojais, o vėliau ir piliečiais.

Dabartinis imigrantų skaičius 
yra šešis kartus didesnis už 1933 
metus, kada atvyko tik 23.068 imi
grantai. 1939 m., antrojo pasau
linio karo pradžioje, atvyko 
82.998 imigrantai, o 1941 metais, 
kai Jungtinės Amerikos Valstybės 
įstojo į kąrą, atvyko 51.776 imi
grantai. Karo metu imigrantų 
skaičius buvo nedidelis-nuo 23.000 
iki 38.000 tūkstančių kiekvienais 
metais. Beveik visi imigrantai 
buvo iš Kanados ir Pietų Ameri
kos.

Kongrese del imigracijos yra 
dideli nuomonių skirtumai. Vieni 
nori, kad JAV plačiau atvertų du
ris norintiems į Ameriką atvykti, 
kiti gi sako, kad ir taip į Ameriką 
jau per daug atvyksta naujų gy
ventojų ir jų įvažiavimą reikia 

<mažinti. Nuo 1924 m. JAV dau
giau imigrantų įsileidžia iš tų 
kraštų, iš kurių jau yra .apsigyve
nęs didesnis skaičius seniau įsi
kūrusių imigrantų. Du trečdaliai 
europiečiams skirtų kvotų atitek
davo Didžiajai Britanijai, Airijai 
ir Vokietijai, o Lenkijai, Baltijos 
kraštams ir visoms pietryčių 
Europos valstybėms likdavo tik 
mažas likutis. Šitokios sąlygos 
buvo palankios į Jungtines Ame
rikos Valstybes įvažiuoti bri
tams ir vokiečiams, bet nepalan
kios kitiems europiečiams. 

K. Daugėlos nuotr.

tiniai išbadėję, išvargę, nusilpę. 
Vienas tremtinys per vieną lietu
vę, nuvykusią aplankyti saviškių, 
atsiuntė žinią žmonai iš Rusijos 
gilumos: „Nesigailėkit turto, gy- 
vybės-atvežkit medaus, cibulių ir 
daržovių. Mes jų neturime. Mūsų 
dantys ištrupėjo dėl vitaminų 
stokos.“

Pasitaiko, kad nuvažiavę aplan
kyti už pinigus, kyšius vieną kitą 
tremtinį išperka ir parsiveža, bet 
tai retenybė.“

i Amerika
Karui pasibaigus į Jungtines 

Amerikos Valstybes nori daugi
ausia atvažiuoti tų kraštų žmo
nės kurių kraštai nėra laisvi ir 
kurie turi labai nedidelį kvotų 
skaičių. Tų kraštų kilmės ameri
kiečiai ir organizacijos reikalauja 
kongresą peržiūrėti dabar veiki
antį imigracijos įstatymą ir įsi
leisti didesnį skaičių pabėgėlių iš- 
tų kraštų, kuriems iki šiol įvaži
avimo galimumai labai maži. Ši
tos akcijos šalininkai nurodo, kad 
nuo karo pabaigos anglai, pran
cūzai, belgai ir kiti vakariečiai 
visų jiems skirtų kvotų neišnau
dojo. Vokiečių kvota per metus 
siekia 25.957 žmones, tačiau kelis 
metus JAV žada įsileisti tik nedi
delį vokiečių skaičių.

Iškeldamas tokius motyvus, at
stovas Celler reikalauja, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
įsileistų apie 2 milijonus naujų 
europiečių, leidžiant jiems pasi
naudoti nuo 1924 metų neišnau
dotomis įvažiavimo kvotomis. At
stovas Celler yra kilęs iš Brook
lyn© ir atstovauja rytinių valsty
bių miestus, kur didelę gyventojų 
dalį sudaro užsieniuose gimę 
amerikiečiai ir tokią atstovo Cel
ler akciją stipriai palaiko.

Kongreso atstovai iš vakarinių 
valstybių imigracijos didinimui 
smarkiausiai priešinasi. Jie net 
siūlo penkiems ar dešimčiai metų 
imigraciją į Jungtines Amerikos 
Valstybes visai sulaikyti.

Rytinių valstybių kongreso at
stovai teigia, kad norinčių į Ame
riką patekti lenkų juogoslovų ir 
baltų pabėgėlių yra per pusę mili- 
jano. Metinę tų kraštų kvotą su
daro tik 8007 žmonės. Jei imigra
cijos įstatymas nebus pakeistas 
ar sušvelnintas, tai šiems pabė
gėliams patekti į JAV galimybių 
labai nedaug.

Dabar į JAV atvyksta apie 
138.000 imigrantų per metus. Euro
piečiai tesudaro tik vieną treč
dalį.

Nelegali imigracija į JAV labai 
didelė. Atitinkamos įstaigos praė
jusiais metais nustatė, kad kiek
vieną dieną į JAV nelegaliai at
vykdavo po 2000 naujų gyvento
jų. Nelegalių įsibrovėlių didžiau
sią dalį sudaro meksikiečiai

8
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.Kode! Neauga Šiaulių m. II 
Gimnazijos Komjaunimo

Organizacija?'
Tokia antrašte vilniškė „Tiesa“ 

savo 37 nr. š. m. vasario mėn. 12 
d. talpina R. Kalvaitytės straips
nį, vaizduojantį nuotaikas mūsų 
gimnazijose Lietuvoje.

Minėtoj gimnazijoj veikia kom
jaunimo būrelis turįs vos 13 na
rių iš kurių į susirinkimus teatei
na vos 5. Patys susirinkimai retai 
daromi.

Kaltinamas gimnazijos direkto
rius Makrickas ir klasės auklėto
jai už nesirūpinimą komjaunimu.

Charakteringa, kad komjaunu
olė Baravykaitė paklausta, kodėl 
į susirinkimą neatėjo sesutė, pa
raudusi atsako: „Ji bijo“.

galės įgyti prancūzų pilietybę 
ir čia pasilikti.

6. Mūsų žiniomis, prancūzų ver
bavimo darbams komisija jau 
yra prancūzu zonose.

7. Tenka pridurti, kad butų at
žvilgiu nebus Prancūzijoje 
lengva ir apie tai, berods, ver
buojami D. P. bus įspėjami.

8. Mūsų žiniomis, prancūzų tyri
mo komisija, važinėjusi po zo
nas, yra priėjusi išvados, kad 
aukščiau paminėtiems darbams 
iš baltų mažai kas angažuosis, 
ir jie tikisi daugiausia susilauk
ti darbininkų iš lenkų tarpo.

Prancūzijos Vyriausybės imigran
tų įkurdinimo reikalu nuostatai.

S. m. sausio mėn. 27 d. Pran
cūzijos Vyriausybė išleido nuos
tatus, pagal kuriuos visais imi- 
grantu ir jų šeimų įkurdinimo 
reikalais pavedama rūpintis

Iš tų nuostatų matom, koks 
skirtumas yra tarp Prancūzijos 
ir Anglijos Vyriausybių pažiūrų 
į svetimšalius darbininkus. Angli
jos elgsena su jais yra humaniška 
ir naudinga abiem pusėm, pran
cūzų gi pirmoje eileje tautiniai — 
egoistinė, besirūpinanti juos 
„harmoningai“ suliedinti su sa
vo tauta.

PRANCŪZIJA PRIIMS UŽSIE
NIEČIŲ DARBININKUS

Tarptautinė Darbo įstaiga iš 
Ottavos praneša, kad Prancūzija 
pirmauja pasauly padėdama įgy
vendinti imigracijos planus. Ji 
yra numačiusi dar iki šių metų 
galo įsileisti 480.000 užsieniečių 
darbininkų ir 1950 m. imigrantų 
skaičius Prancūzijoje sieksiąs 
1.500.000.

Argentina nustatė kvotą 50.000 
ir Australija 35.000 imigrantų.

reiškė, kad šiuo naujuoju išvietin- 
tųjų asmenų traktavimu karinė 
valdžia nori visą problemą stabili
zuoti. Zoninių sienų apsauga šiuo 
naujuoju potvarkiu nepakeičiama. 
Bet kadangi hermetiško zonos sie
nų uždarymo ir ateity negalima bus 
pravesti, reikia skaitytis ir su to
limesniu pabėgėlių veržimusi. Pa
sakyti atbėgančių skaičių esą neį
manoma. Nuo kovo pabaigos apie 
150.000 užsieniečių pabėgėlių yra 
atbėgę į amerikiečių zoną. Pagal 
amerikiečių kariuomenės pavedimą 
ir ateity naujai atvykusiais turės 
rūpintis vokiečių įstaigos.

Schwaeb. Landeszeitung. 47.fV.18.)

Amerikos karo dalyvių (vetera
nų) komiteto pirmininkas Charles 
G. Bolte kreipėsi į kongrešą, prašy
damas pagreitinti akciją už įsilei
dimą į JAV 400.000 Europos išvie-

„IV klasėj yra 2 komjaunuolės, 
bet šios klasės mokinių tarpe la
bai stipri katalikiškos dvasios 
įtaka. Mokinės lanko bažnyčią ir 
kunigų organizuojamas tikybos 
pamokas. Neina tik komjaunuolės 
ir užtat jos persekiojamos.“

Katalikų dvasininkai siunčia į 
gimnaziją pakvietimus lankyti 
bažnyčią, kur mokiniams dėstoma 
tikyba.

Dar labiau R. Kalvaitytė pasi
piktinus mokinių literatūros ra
šomaisiais darbais, kuriuose su
randa daug „kapitalizmo liekanų 
ir nesupratimo dabartinės tary
binio jaunimo moralės“. Jos duo
damos ištraukos iš VI kl. mokinės 
Baranauskaitės darbo „Tartiufas, 
yra visais laikais, jų buvo praei
tyje, dabar yra ir bus ateityje. 
Niekas nepajėgs tam veidmainiš
kumui atsispirti“.

— „Tartiufas buvo ir bus, rašo 
kita moksleivė, — nes gyvenime 
yra daugiau blogos valios negu 
kilnių žmonių.“

Arba toliau, mokiniai-rašydami 
apie Komelio „Sidą“ pažymi: 
„Kornelio didvyriai yra stiprios 
valios, nepabūgsta gyvenimo ne
laimių, viskam pasiruošę. Bet gy
venime tokių žmonių retai pasi
taiko.“.

Iš šitų kelių sakinių Jaučiasi 
nuotaika vyraujanti' musų mo
kyklose Lietuvoje, kurios negali 
pakęsti Tartiufai. K. N.

įkurdinimo galimumai 
Prancūzijoje

Lietuvos Pasiuntinybė Pary
žiuje pranešė:
1. Prancūzijos Vyriausybė yra 

nutarusi verbuoti D.P. tarpe 
asmenis pasirašyti sutartis ir 
važiuoti į Prancūziją dirbti 
anglių kasyklose, laukų darbų 
ir statybos darbų. Pirmiausia 
šiems darbams bus verbuojama - 
prancūzų zonose. Bet vedamos 
derybos su amerikiečių ir bri
tų karo įstaigomis, kad ir jų 
zonose prancūzai galėtų ver
buoti D.P. paminėtiems dar
bams. Pirmiausia yra verbuo
jami asmenys anglių kasyklų 
darbams. Vėliau bus verbuo
jami ir lauku bei statybos dar
bams.

2. Asmenys, pasirašę darbo sutar
tis, galės įvažiuoti tuojau, o jų 
šeimos galės įvažiuoti i Prancū
ziją a) užsirašiusių į anglių ka
syklas — po mėnesio, b) už
sirašiusių laukų ir statybos dar
bams — po trijų mėnesių. .

3. D.P., užsirašę darbams i Pran
cūziją, bus traktuojami, kaip 
asmens, esą OIR (IRO) globoje, 
ir jų padėtis, kiek yra įmano
ma, prilygs prancūzų darbinin
kų padėčiai.

4. Atvykę į Prancūziją asmenys 
darbams ir jų šeimos negalės 
apsigyventi masėmis. Jie bus 
išblaškyti pagal darbo vietas, 
ir nenorima, kad susidarytų 
tautinės mažumos.

3.Atvykę D.P. asmenys i Pran
cūziją gyvens čia savotiškame 
dviejų metų bandymo periode, 
t. y. ta prasme, kad asme
nys, rasti Prancūzijoje nepa
geidaujami, po dvieju metų bus 
iš Prančūzijos ištremiami. As
mens, vietos kraštui priimtini.

Ryto malda Kempteno lietuvių stovyklos vaikų darželyje K. Daugėlos nuotr.

Prancūzijos imigracijos įstaigai.
Į tremtinių įkurdinimą Vyriau

sybė žiūri kaip į krašto popu
liacijos reikalą ir numato dėti 
pastangas juos harmoningai su
liedinti su prancūzų tauta. Svei
katos ir populiacijos ministerijos 
nuostatai plačiai aiškina krašto 
provincinei valdžiai tą savo poli
tiką ir nurodo elgseną, kad lai
mėti ne tik svetimšali darbinin- 
k, bet ir jo šeimą, kurią, kaip sa
koma, reikia pasiruošti harmonin
gai suliedinti su prancūzų tauta.

Pranešime sakoma, kad šiuo 
metu pasauly vyrauja mintis ..ra-' 
ginti kraštus apsirūpinti imigran
tais, kurie yra pajėgūs pakelti 
įsileidžiančio krašto' ūkį“. Bet iš 
kitos pusės, kalbant apie JAV 
reikia pasakyti, kad „nors yra 
įteikta beveik 300 pareiškimų, 
kad pakeistų veikiantį imigraci
jos įstatymą, jokiu žygių nedaro
ma. Dabartinio JAV kongreso 
galvosena liečianti imigraciją, yra 
labiau netoli nėgu ji buvo pries 
tai“. (S & S. 47. 4. 10)

tintųjų asmenų per ateinačius ket
verius metus.

Savo laiške kongreso vadovams 
jis rašo, kad „Amerikos huma
niškoji prievolė reikalauja perimti 
dalį atsakomybės šių skriaudų ir 
karo aukų". Jis sako, kad juos 
(DP) galėtų įsileisti panaudojant 
dalį emigracijos kvotų, kurias 
JAV-bės neišnaudojo karo metu.

(NYHT, 47.IV.16.)
100.000 darbininkų Anglijos 

medvilnės pramonei

Ne D. P., norintiems važiuoti potvarkio priežastimi nurodoma 
darbams Belgijon. tai, kad amerikiečių zonos DP per

Yra išaiškinta, kad išscreenin- dvejus metus turėjo laiko ap- 
guotieji ne dėl koloboravimo ga- sispręsti, ar jie nori gyventi įsvie- 
lės vykti darbams Belgijon. Tuo tintųjų stovyklose, ar vokiečių 
reikalu paduoti prašymus raštu, ūkyje. Be to, jiems nuolat buvo 
anglų kalba, adresuotus: Inter- suteikiamos galimybės sugrįžti į 
gouvemmental Committee of Re- savo gimtuosius kraštus. Dabar pa- 
fugees. Prašyme reikia pažymėti grindan reikia dėti Tarptautinės 
prašytojo tikslus antrašas, ir kad Pabėgėlių organizacijos pajėgumą, 
išscreeninguotas dėl nežinomu ar nes ji nuo liepos mėn. 1 d. perims 
neaiškių priežasčių, ir prašyti UNRRA — os uždavinius. IRO bi- 
patiknnti tinkamumą vykti Bei- ujžetas pirmiesiems metams suda- 
gijon. Ta pačia tvarka gali kreip- ro 160 milijonų dolerių iš kurių 
tis ir lietuviai tremtiniai, nebuvę numatoma aprūpinti 800.000 vi- 
D. P. Apylinkių Komitetai ir same pasauly esančių pabėgėlių, 
spauda prašomi apie tai pain- ge^ §įUO metu yra vienas milijonas 
formuoti suinteresuotuosius. Pra* pabėgėiįų, kurių aprūpinimas IRO 
šymus siųsti: LTB, (16) Hanau, £ ..J?’ 
D. P. Camp Lithuanian 2a—40. pnKiauso.

166.000 išvietintųjų asmenų už 
I AMERIKIEČIŲ ZONOS STO- stovyklos ribų, teisės šio naujojo 
VYKLAS DP NEBEPRIIMAMI potvarkio nepaliečiamos. Tiktai 

Balandžio mėn. 16 d. gen. Clay ypatingais įrodančiais bėdos atsiti- 
Frankfurte spaudos konferencijoje kiniais, pav., persekiojamuoju at- 
palietė ir amerikiečių politikos. Ii- /ejy, ateity galės būti padarytos 
nijos pakeitimą išvietintųjų asme- išimtys ir bus leista priimti į sto
nų atžvilgiu. Nuo balandžio mėn. vykias.
21 d. nei vienas išvietintas asmuo Atsakydamas į vokiečių ir są- 
nebebus daugiau priimtas į amen- jungininkų korespondentų paklau- 
kiečių zonos stovyklas. Šio naujo simus, karinis gubernatorius pa-

Pirmasis išvietintųjų asmenų 
kontingentas laukiamas ateinan
čių kelių savaičių metu Lanca- 
skire medvilnės fabrikuose. Visos 
medvilnės prekybos sąjungos su
tiko įsileisti užsieniečių darbo 
jėgų. Pirmieji atvykusieji bus ap
mokomi verpimo ir paruošimo 
skyriuose. Britų medvilnės pra
monėje apskaičiuojama esą reika
linga apie 100.000 darbininkų.

(NYHT, 47.4.14).
JAV KARIUOMENEI REIKA

LINGA APMOKYTŲ TARNAU
TOJŲ

UNRRA-os darbo skyriaus vir
šininkas Benjamin Horowitz iš 
Heidelbergo praneša, kad numa
toma Frankfurte įsteigti darbo 
įstaigą, kurios uždavinys bus iš
pildyti karinius DP darbo jėgos 
pareikalavimus.

JAV kariuomenėje Frankfurte 
dirba apie 1.500 DP nuo paprasto 
išnešiotojo iki sekretoriaus. Ga
lėtų dirbti ir daugiau DP. jei bū
tų galima rasti atatinkamų, apsi- 
gyvendinimui patalpų. Naujoji 
darbo įstoga veiks kaip tarpinin
kavimo įstaiga ieškant apmokytų 
DP darbininkų, išmėtytų visuose 
UNRRA-os centruose visoje ame
rikiečių zonoje.

Pagal, gen. Dwight D. Eisenho- 
ver išleistą potvarki DP turi fiar- 
bo pirmumo teisę prieš čia gimu
sius darbininkus. (S & S. 47. 4.13)

DP PERIMS OKUPACINES 
KARIUOMENĖS

Britų valdžia užtikrino visiems 
išvietintiems asmenims, gyvenan
tiems britų ir amerikiečių zonose

Vokietijoje,- kad jie nebus prie
varta verčiami repatrijuoti kai 
UNRRA užbaigs savo darbą. DP 
reikalams birželio mėn. pabai
goje.

Šis oficialus pareiškimas buvo 
duotas paneigti „dabartinius ra
dio ir spaudos pranešimus“, kad 
DP „bus grąžinami į jų kraštus 
visai neatsižvelgiant į jų indivi
dualinius norus“.

Pranešimas sako, kad ..UN- 
RRAi užbaigus darbą, visą DP 
tiesioginę atsakomybe perima 
okupacinės pajėgos, kurios rupin-* 
sis jų grąžinimu ir įkurdinimu. 
(S & S, 47. 4. 14)
1.100 LENKŲ BUV. KARIŲ Į 

KANADĄ
Kanados vyriausybės pareigū

nai praneša, kad ji esanti pasi
ruošusi priimti papildomai 1.100 ‘
buvusių lenkų karių į Kanadą 
lauko darbams.

Apie 4:000 lenkų nuo karo pa
baigos yra įvažiavę į Kanadą. (S 
& S, 47. 4. 14)

28.030 LIETUVIŲ GYVENA 
STOVYKLOSE AMERIKIEČIŲ 

ZONOJE
Pagal UNRRA-os ir JAV ka

riuomenės davinius, per kovo 
mėn. pirmąsias dvi savaites iš- 
vientintųjų asmenų, gyvenančių 
UNRRA-os globojamose stovyklo
se amerikiečių zonoje, skaičius 
sumažėjo 24.481 asmeniu. Kovo 
mėn. 15 d. 366.053 išvietintieji as
mens naudojosi UNRRA-os globa. 
Dar apie 166.000 DP gyveno ame
rikiečių zonoje iš vokiečių ūkio 
ir oficialiai negavo išvietintųjų 
asmenų aprūpinimo. Viso ameri
kiečiu zonoje stovyklose ir už 
stovyklos ribų gyvenančių DP 
skaičius kovo mėn. siekė 532.053.

Skirstant išvlėtintuosius asme
nis pagal tautybes, gaunami šie 
skaičiai: žydų 124.453; lenkų 
113.122; latvių 43.178; lietuvių 
28.030; estų 14.308; rusų 7.682, ju
goslavų 5.388, be pilietybės 10 771 
ir nedidelis skaičius prancūzų, 
norvegų, belgų ir luksemburgie- 
čių, gyvenančių amerikiečiu zo
nos stovyklose.

Nuo karo pabaigos į savo namus 
grįžo 2.483.960 asmenų. (S & S, 
47. 4. 7)

UKRAINIEČIAI VOKIETIJOJE
Šiuo metu pagal neoficialius 

davinius, Vokietijos vakarinėse 
zonose ir Austrijoje gyvena apie 
250.000 darbams atgabentų ar 
nuo susidėjusių karo aplinkybių 
pabėgusių ukrainiečių, kurie ne
gali sugrįžti į savo tėvynę. Di
džiausioji ukrainiečių dalis gyve
na UNRRA-os globojamose sto
vyklose ir yra išvystė nemažą vis
pusišką kultūrinę veiklą. Ukrai
niečių stovyklose galime rasti 
įvairiausio luomo žmonių, prade
dant paprastais neišmokslintais 
darbininkais ir baigiant kvalifi
kuotais inžinieriais, mokytojais 
ir mokslininkais, ūkininkais ir 
prekybininkais, žymiais poetais 
ir rašytojais. Visų, jų žvilgsnis 
nukreiptas i tėvynę; jie kantriai, 
bet ne tinginiaudami laukia 
Jungtinių Tautų ir Tarptautinės 
Pabėgėlių organizacijos sprendi
mo. Dabartinį gyvenimą Vokie
tijoje ukrainiečiai laiko kaip pra
einantį ir dauguma jų nori emi
gruoti į užjūrius: JAV. Kanadą, 
ir Pietų Ameriką. Kadangi emi
gracijos planai gali būti netoli
moje ateity įgyvendinti, šiuo 
metu ukrainiečiai visas savo jė
gas ir dėmesį pašvenčia pozity
viam darbui. Tarp ukrainiečių 
yra labai mažas procentas valka
tų arba nusikaltėlių. Tas matyti 
ir iš stovyklų darbo įstaigų ir 
policijos pranešimų. Ukrainiečių 
išvietintieji dirba netik stovyk
lose, bet ir už jų ribų, kaip spe
cialistai ir darbininkai amerikie- I
čių kariuomenės daliniuose, pas '
vokiečius, miškuose ir yra įsi
kūrusių nuosavų dirbtuvių ar 
prekybos įmonių.

Miestuose, kur gyvena ukrai
niečiai, yra įkurti Pagalbos ko
mitetai, kurie priklauso centri
niam organui.

.Ukrainiečių mokyklų tinklas 
platus. Be didelio skaičiaus pra
džios ir vidurinių* mokyklų, turi 
įvairių amatų mokyklų, liaudies 
universitetų ir tris aukštąsias mo
kyklas Mūnchene, Regensburge 
ir Augsburge, kuriose mokosi žy-

9
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mus skaičius ukrainiečių moki 
nių ir studentų, vadovaujant pa
tyrusių ir užsieny žinomų moky
tojų ir profesorių.

Ukrainiečiai turi penkig licen- 
ziįuotus laikraščius, kurie išeina 
vieną ar du kartus per savaitę. 
Bendras savaitinis laikraščių ti
ražas siekia 35—40.000 egz.

Iš visos eilės teatriniu trupių 
prasikiša Augsburgo ansamblis, 

- kuriam vadovauja buvęs Lvovo 
drąmos teatro intendantas Wo- 
lomyr Blawackyji, vienas iš ge
riausių ukrainiečių dramos va
dovų ir aktorių. (Schw. Landes- 
zeitung, 47. 4. • 9)

kt. medžiagų pasiuntimą į Rusiją, 
paremiant sąjungininko pastangas 
nugalėti Vokietiją.

(NYHT, 47.IV.16.)

— Korėjos politinis vadovas Dr. 
Syngman Rhee, kuris, pakvietus 
generalisimui Chiang - Kai - Shek, 
lankosi Kinjoje, laikraštininkams 
pareiškė, kad prezidentas Truma- 
nas pažadėjo 600 mil. dolerių pas
kolą Korėjai, kai tik Korėjos vyri
ausybė bus formaliai pripažinta.

(S&S, 47.IV.10.

— Jūros korpuso vadas genero
las A.A. Vandergrift praneša, kad 
šis korpusas greit bus pertvarky
tas ta prasme, kad bus paruoštas 
visiems atominio karo galimumams.

Atlanto ir Pacifiko karo laivyno 
vienetai bus sumažinti dydžio at- 

1 žvilgiu ir paversti labiau judriomis 
’ tvirto smūgio pajėgomis. Jie bus 

apginkluoti „naujais dabar tobuli- 
‘ ". Šis planas nu

mato, pašalinus vyriausiųjų būsti- 
l „popierinį" darbą, paruošti 

; laivyną kombinuotiems uždavini- 
Pėstininkų regimentalinės

Prelegentas kvietė mylėti knygą, 
ją remti, kad Ji galėtų ir ateity su
vaidinti tokį pat vaidmenį, kokį ji 
suvaidino praeity.

Komiteto pirm. Daugėla ne tik pa
dėkojo prelegentui už gražią paskaitą, 
bet ir kvietė gerbti knygos kūrėjus, 
kurie ir šiandien savo pranašingais 
žodžiais skaidrina mūsų niūrų trem
tinio gyvenimą, stiprina mūsų dvasią 
ir rodo kelią į šviesesnę ateitį.

Ką f tik atvykusio iš britų zonos Lie
tuvių Dramos Teatro „Aitvaro“ ak
toriai J. Blekaitis, A. Dlkinis, D. 
Josiukaitė, H. Kačinskas, B. Kveda
ras, M. Lemešytė, A. Rūkas ir R. 
Veselauskas gražiai padeklamavo net 
14 rašytojų kūrinius; ypač įspūdingai 
bylojo Kačinsko lūpomis Donelaitis, 
Baranauskas ir Sruoga. Rašytojas A. 
Rūkas gražiai konferavo. V-gas

to, savo 50 rungtynių proga buvo
apdovanoti. Ck.

Augsburgo sportinis gyvenimas
Pagaliau „pabudo“ iš ilgo ir gilaus 

miego ir Augsburgo sportininkai.
S. m. balandžio mėn. 17 d. Hoch- 

felde įvyko sporto klubo „Dainava“ 
visuotinis narių susirinkimas, kuria
me buvo išrinkta naujoji sporto klu
bo valdyba ir revizijos komisija. Į 
valdybą išrinkti ir pareigomis pa
siskirstė sekančiai: pirm. Dapkus,

pirm. pav. V. Gerulaitis, sekretorius 
— P. Mickevičius, reikalų vedėjas —. 
V. Baziliauskas ir ižd. Simutis. Į re
vizijos komisiją išrinkti: Baleišis, Z. 
Baranauskaitė ir Tėvelis.

• Kaip teko patirti, šiais kaip ir pra
eitais metais, yra numatyta suruošti 
Baltijos Tautų Sporto olimpiadą, kuri 
įvyks birželio mėn. Augsburge. Taigi, 
naujajai valdybai teks daug padir
bėti, kad šiose sunkiose tremties są
lygose būtų 'galima tinkamai suor
ganizuoti minėtąją sporto olimpiadą.

Valdybai linkėtina veiklumo ir sėk
mės sportiniame darbe! —ms—

Pranešimai
VAIKAI GAUS PAPILDOMAI 

MAISTO
Iš Paryžiaus pranešama, kad 

DP vaikai, gyveną stovyklose, 
gaus per UNRRA kaip dovaną 
papildomai maisto, nupirkto iš 
amerikiečių suaukoto 1847 do
lerių fondo. - - . , , . ..

Sis fondas suaukotas ir įteiktas nar^ais 9^ ais ' 
buv. UNRRA-os generaliniam di- 
rektoriui. Šios organizacijos Da- 
nijos misija jau yra užpirkusi šo- ‘“"L 
kolado, pieno miltelių, kiaušinių 
miltelių, žuvies taukų, aliejaus, VYT‘ būstines, artilerijos batalionų 
kurie mažais kiekiais bus pada- v’*"
lyti tarp 140.000 šiuo metu 
UNRRA-os globojamų vaikų.

(NYHT, 47. 4.19)

Red. V. Gerulaitis

Administracijos pranešimas
Paskutiniu- metu daugeliui mūsų 

skaitytojų ir platintojų išsiuntinėjome 
s-tų ištraukas. Maloniai prašome ne
delsiant jas išlyginti.

Laiku neišlyginusiems s-tų laikraš
čio siuntimą tuojau sustabdysime.

Administracija

Tūbingeno krepšininkų išvyka i 
Jau ne pirmieji metai, kaiWurz- J 

burgo ir Tūbingeno sporto klubai, J 
nežiūrint atstumo, palaiko itin i 
draugiškus santykius. Balandžio 1 
13 d. wurzburgieciai buvo surengę j 
sporto dieną, kaip pavasario se
zono atidarymą. Didysis sporto' 
dienos įvykis buvo krepšinio 
rungtynės tarp Wurzbunjo ir Tu- ! 
bingeno Vyties * komandų. Abu ' 
penketukai yra gero pajėgumo ir • 
jų dvikovė buvo įdomi. Svečiai j 
pademonstravo greitą žaidimą, į 
sužibėjo puikiais metimais ir įti- ■ 
kinančiai nugalėjo atkakliai ko- : 
vojusius wūrzburgiečius 40—26 !

A

vyr. būstinės ir kiti „vyriausių bū
stinių" vienetai bus panaikinti.

Jūros karo laivyno pajėgos, pa
sakė generolas, turi būti sudary
tos iš išsklaidytų vienetų, nesuma
žinus jų šaudomosios galios. Ma
žesni savarankūs vienetai gali bū
ti saugojami po vandenių laivų, 
lėktuvų ir išskirstytų jūros pa
viršiuje plaukiančių laivų.

Juros divizijos ir brigados gaus (12J_7)„ Tai buvo dviejų dižiūnų 
stipresnes šaunamosios galios, ir ' . . - . .. .
artilerijos baterijos bus apginkluo
tos vieton dabar turimų keturių 
pabūklų šešiais.

Generolas pasisakė nenorįs kal
bėti apie naujus ginklus, kurie da- 
bar gaminami bet jis pasakė, kad no daužius (w,,
pėstininkų batalionai gaus daugiau Ponaeli (5) Jalinskas (5), OšlapasII 
nrieStankini.. paboki., ir b... .... (J) (4) Ce;kįU0na5*' (3)i

Petrauskas (2); Wūrzburgo Vytis: 
Umevičius (13), Elsbergas (5), 
Idzelevičius (3), Černiauskas (3),

„Aidų“ kultūros žurnalas išeina se
kančią savaitę.’ Norintieji jį užsisa-. 
kyti, prašome užsakymus siųsti šiuo 
adresų: „Aidai“ — Augsburg - Hoch- 
feld, Baltic DP Camp. Paskiro nu
merio kaina RM. 6,— Platintojai gau
na 7% nuolaidos.

Pavieniams skaitytojams žurnalas 
kreditan nesiunčiamas.

„Aidų“ administracija

leidęs įsisteigusiam Sveikarijoje, Ber
ne, Lietuvių Tremtinių Bibliografijos 
Archyvui, yra maloniai sutikęs su: 
šia įstaiga ir toliau bendradarbiauti.

A. Ružancovas kaip ir iki šiol kar- 
totekuos naujus leidinius, išeinančius, 
amerikiečių bei kitose zonose, o pa
čius leidinius persiųs Lietuvių Biblio
grafijos Archyvui Berne. Todėl Gerb. 
Leidyklos ir Redakcijos, pirmoje eilė
je amerikiečių zonos, maloniai pra
šomos savo leidinius siuntinėti A. 
Ružancovui šiuo adresu:

A. Ružancovas, (13 b) Memmingen. 
Fliegerhorst, DP Center.

Lietuvių Bibliografijos Archyvas-

prieštankinių pabūklų ir bus su
stiprinti tankais, artilerija, raketo
mis, jūrų laivyno liepsnosvaidžiais

susirėmimas, radęs tinkamą at - 
balsį žiūrovų tarpe. Iš laimėtojų 
gražiai pasireiškė Saladžius, pats 
vienas pasiekęs 16 tšk. Iš Wūrz- 
biirgo penketuko nedaug atsiliko 
Umevičius (13 tšk.). Taškai: Tū- 
bingeno Vytis: Saladžius (16),

S. m. kovo mėn. 16 d. mirė Mikas 
Shaskas (gal Seškis, šeškus, šeškas). 
Buvo nevedęs ir paliko turto. Lietu
voje turėjo brolius — Juozą ir An
taną šeškus ir seseris — Anelę ir 
Kazimierą. Jei yra kas nors iš minė
tų brolių, seserų ar jų šeimų, pra
šome skubiai pranešti savo adresą 
L. R. Kr. Vyr. Valdybai, Reutlingen^ 
Lederstr. 94. Taip pat asmenis, žinant* 
čius apie aukščiau paminėtų šeimų 
likimą, prašome skubiai painformuoti 
L. R. Kryžių.

Norintieji Įsigyti dali. Kulviečio 
darbo lietuviškų kryžiukų, prašomi 
kreiptis t Rutkūną, Nūrtingen, Ka- 
tharinenstr. 31 (WUrttemberg), Ameri
kiečių zona.

Yra paieškoma Helena Trelderytė-
— Armonavičienė. Jos paieško Sears; 
Roebuck and Company, Foreign Com
merce Department, Brussels, 9, Rue 
Duquesnoy. Paskutinis jos adresas; 
buvo Bamberg, Hainstr. 18. Pranešti
— Liet. Raud. Kryžiui, Reutlingen,. 
Lederstr. 94.

Gautas Antanui Jakščini ■ iš 
JAV laiškas, kuri siunčia Ann» 

-----------.-------- r----------------- —--   Bataitis iš Neifr Haven. Conn; 
vičiaus paruoštas platus Lotynų — 477 Sherman Ave. Laiškas vra= Irolfozto-------------- 18 v •* 1 . . __ . * . .Lietuvių Komitete. Hochfelde- 

(Augsburge).

Lotynų — Lietuvių kalbos žodynas.
Jau išėjo iš spaudos Kun. Br. Zdana-

Liutuvlų* kalbos žodynas. Kaina 10 
RM. Užsisakant, kreiptis į autorių 
šiuo adresu: (21), Lahde (Weser), Kr. 
Minden, Camp 3.

— JAV jūrų skvadronas, susi- 
dedąs iš kreiserio Dayton lėktuv- ,lelJS„„5valu
nėšio Leyte, lengvųjų kreiserių . Driešlėktuviniais nabūklais Providence ir Portsmouth, keturių P (nvwt47TV171 lozeievicius pj, venuausKas pj,
naikintojų ir trijų pagalbinių lai- 1 ' av.ir.j Aukštuolis. (2). Korektiškas rung-
vų, balandžio mėn. 16 d. atplaukė 
į Suda įlanką, Kretos saloje.

Sis junginys Kretoje išbus vieną 
savaitę. Jokių iškilmių nenuma
toma. Čia laivai bus apšvarinti ir 
perdažyti prieš formalų įvyks
tantį vizitą Istanbule.

(NYHT, 47.4.18).

Žinomas bibliografas Alekšandras 
Ružancovas, savo vadovaujamą Lie
tuvių Bibliografijos Įstaigos vertingą
jį lietuviškųjų spausdintų rinkinį per-

Yra gautas laiškas Prano Bal
tušio vardu iš Argentinos. Atsi
imti Liet. Raud. Kr., Reutlingen^ 
Lederstr. 94.

— Paryžiaus laikraščiai išspaus
dino aštrius vedamuosius straips
nius visose pirmadienio laidose, .i 
kur vyriausybė kaltinama už tai, 
kad ir Marokas numato pasi
traukti iš Prancūzijos Užjūrių Są
jungos.

Sis galimas Maroko pasitrauki
mas esąs apsvarstytas ir tvirta: 
paremtas Maroko sultano Si Mo
hammed bei Yousef kai jis lan
kėsi Tanžere pereitą savaitę.

(NYHT, 47.4.16).

— „Pravdos" pranešimu, JAV 
yra linkusios Ispanijai suteikti pas
kolą.

„Amerikos ir Anglijos sostinių 
ekspansionistų sluoksniai, kurie 
vedė žinomąją nesikišimo į Ispa
nijos reikalus politiką, šiuo metu 
netik atsisakė remti ispanus jų 
kovoje už demokratiją, bet, prie
šingai, stiprina Franco galybę, 
duodami jam kreditų ir žaliavų", 
pareiškė laikraštis. „Madride kur
suoja gandai, kad JAV yra numė
čiusios artimoje ateityje Ispanijai 
suteikti paskolą. Visi šie faktai 
yra labai alarmuojantys, rašo 
„Pravda*.

(NYHT, 47.IV. 16.)

— Valstybės departamentas pra
neša, kad po šešių reikalavimų 
Sovietų Sąjunga pagaliau Sutiko 
pradėti svarstyti jos karo meto 
nuomos-paskolos 11.100.000.000 do- 

. lenų s-tą.
Pasikalbėjimai bus vedami Va- 

šihgtone, kai tik sugrįš ambasado
rius Nikolai Novikov, kuriam So
vietų Sąjunga davė įgaliojimui 
J.A.V-bes atstovaus Willard Thorp, 
ekonominiams reikalams valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas. 11 mili
jardų Rusijos nuomos-paskolos 
skola susidarė už lėktuvų, tankų, 
lokomotyvų, motorų, traktorių ir

tynęs pravedė Grybauskas ir Gru
žauskas (Scheinfeldo Kovas).

Tinklinio rungtynėse pranašesni 
pasirodė esą šeimininkai, kurie lai
mėjo be didelio rūpesčio 2—0. Ki
tose tinklinio rungtynėse Wūrz- 
burgo Vyties mergaitės laimėjo 
prieš vietinę lietuvių gimnaziją 
taip pat 2—0. Be sportinės dalies, 
rengėjai pateikė gausią kultūrinę 
programą. Išvakarėse buvo su - 
rengtas šiupinys, kur pasireiškė _ _ 
vietos meninės pajėgos, 'o balan-. gimęs Alytaus apskr. ir valse., Si- 
džio 13 d. vakare buvo galima 
pasidžiaugti įdomiu ir aukštos ko
kybės Wurzburgo vaikų teatro 
spektakliu. Apskritai, sporto diena 
praėjo pavyzdingai ir viešiems 
dalyviams paliko mielų prisimini
mų, kurie ne taip greit išblės.

Po viešnagės Wurzburge, tūbin- 
geniečiai pasuko į Scheinfeldą, 
kur išbandė savo pajėgumą su 
šiuo metu šalia Kemteno Šarūno 
mūsų pajėgiausia krepšinio ekipa- 
— Scheinfeldo Kovu. Kovas šie
met kitas pajėgias komandas, kaip 
Dillingeno SK ir Kempteno GSK, 
buvo negailestingai sudorojęs virš 
30 tšk. skirtumu. Buvo įdomu, 
kaip prieš koviečius laikysis Tū
bingeno Vytis. Šios rungtynės tū- 
bingeniečiams buvo jubiliejinės — 
jie žaidė penkiasdešimtąjį tarp- 
klubinį susitikimą ir po atkaklaus 
susikirtimo pralaimėjo 32—50 (19 
—31). Scheinfeldo Kovas dar kar
tą patvirtino savo aukštą pajė
gumą, bet ir tūbinĮjeniečiai parodė, 
kad ir jie yra stiprūs ir gali gerai 
spirtis prieš mūsų krepšinio išskir
tinius vienetus.

Ilgą laiką pasekmė svyravo 
11—13 tšk. skirtumu. Pagaliau ir 
baigminis taškų skirtumas nepa
siekė 20—ties ir tūbingeniečiai 
prieš Kovą sužaidė nepalyginti 
geriau nei Dillingeno SK ar Kemp- 

—■zsi -----7, i—iJ’ teno GSK. Taškau Scheinfeldo“i“ a? pat lalė'SStą ž?aekt Kovas: Grybauskas (18), Birutis 
kad žandarų pavojui atėjus galėtų‘(12), Gružauskas (10), Lauraitis O), 

Ginčiauskas (2); Tūbingeno Vytis: 
Saladžius (10), Alinskas (6), Ošla- 
pas II (5), Cerkeliunas (5), Petraus
kas (2), Dargis (2), Ponelis (2). Ir 
Scheinfelde Tūbingeno studentai 
buvo labai nuoširdžiai priimti, be

A. A. Prof. Dr.
JURGIUI KRIKSClONUI 

mirus,
Poniai Onai KRIKŠČIŪ
NIENEI ir šeimai liūdesio 
valandose reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą.
Dr. Paulina ir St. Karveliai.

Gunzenhauseno lietuvių 
DP rūbų siuvyklos „Lithu
ania“ bendradarbei Pe
trauskaitei. Bronei, nete
kusiai mylimos mamytės, 
liūdesio valandoje reiški
ame nuoširdžią užuojautą.

Siuvyklos bendradarbiai.

Padėka
Dėl mūsų mylimos mamytės Onos 

Petrauskienė mirties ypatingai prisi
dėjusius prie laidotuvių suorganiza
vimo L. T. B. Gunzenhauseno skyriaus 
pirm. Vai. Vitkui, M. Zalekerytei 4r 
P. Kizerskiul ir visiems kitiems nuo
širdžiai dėkojame. Petrauskų šeima.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Augsburgas. — Vos pasibaigė Hoch- 

felde didelio pasisekimo turėjusi lie
tuviškosios knygos paroda, štai, ba
landžio 20 d., buvo iškilmingai atlik
tas knygos 400 metų sukakties minė
jimas.

Mokyt. A. Gražiūnas laikė turiningą 
paskaitą, iškeldamas knygos reikšmę 
žmonijos kultūrai ir jos ypatingą 
vaidmenį mūsų tautos gyvenime. Mū
sų knyga kėlė mūsų tautiečių ir re
liginį, ir tautinį susipratimą, juos 
švietė, šaukė ne tik pabusti, bet ir 
kovoti su savo pavergėjais.

Nė viena tauta — sakė prelegentas 
— neturi tokios gražios knygos istori
jos kaip mūsiškė. Tik prisiminkime, 
kaip rašė Kudirka! Ligonis, galima 
sakyti, viena koja būdamas karste,

tuoj visa tai sudeginti.
Arba štai — mūsų didįjį, knygnešį 

Jurgį Sielinį, grįžusį namo iš nuo
latinių kelionių, net savas vaikas ne
pažindavo — tiek jis būdavo suvar
gęs, pakeitęs savo išvaizdą, o tai pa
dėdavo jam ir rusų žandarų pinklių 
išvengti. '

Paieškojimai
4283. Kveselevičienė Izabelė, gyv. 

Scheinfeld, uber Nūrinberg Lit. La
ger, ieško savo sūnaus Kuprevi
čiaus Edmundo, gim. 1925 m., iš
vežtas į Vokietiją į Gross-Riets b. 
Bedfckow (Mark) Gemeinschafts- 
Lager.

4284. Petras DaukŠys (Daukša), 
gyv. P.O. Bellevue Alta, Canada,

kiškių kaim., ieško savo giminai
čių.

4285. Ehzholz Wilhelmas ieško 
žmonos Ludvigosf gim. Birkškaitė 
ir puseserės Balsienės Aleksandros, 
gim. Šleinaitė. Pranešti į Liet. 
Raud. Kryžių, Mūnchen, Rauch- 
strasse 20.

4286. Aleksandra Zibergs-Zachar- 
ko iš Rygos, gyv. Westheim-Schw. 
von Rehlingenstr. 58, ieško savo 
motinos Helene Zacharko ir brolio 
Broniaus Zacharko iš Kėdainių 
apskr.

4287. Juozas Jonutis, gyv. Šve
dijoje, Orebro, c/o Tomberg 
Ekersgatan 30, ieško pažįstamų.

4288. Menčiūnas Vladas, gyv. 
331135 D.P.A.C. (20a) Meerbeck 
bei Stadthagen ieško Menčiūno 
Broniaus, Menčiūno Vytauto ir 
Garankščių bei kitų pažįstamų.

4289. Ona Saulytė, gyv. Meer
beck DP Camp (21a) Stadthagen, 
ieško brolio Kazimiero ir sūnaus 
Antano, paskutiniu laiku gyv. 
Marienburge.

4290. Marija Čiužienė, gyv. USA. 
123 Battles Street 36 Brockton. 
Mass., ieško brolio Kosto Stuo- 
pelio, vargonininko, kilusio- iš 
Kulių par.

4291. Naujokas Andrius. Cam
po dei profughi Caserma Artig- 
lieria Reggio Emilia Italy, ieško 
Žilinsko Algimanto ir Liutkonio 
Juozo, gyv. Kėdainių apskr.

4292. Mrs. Mary Ratelis (ienė), 
gyv. 1327—44 St. Kenosha. Wis., 
U.S.A., pėieško savo giminaitės 
Amelijos Jakubka. iš Petrašiškių 
km., Alizavos valse. Pieškomoji 
Jakubka yra gimusi J.A.V.

4293. Mrs. Pranciška Arlickienė 
ir jos sūnus, gyv., 4612 Sheridan

Rd Kenosha, Wise., paieško sū
naus ir brolio Antano Arlickio 
(ar • Arleckio), arba jo .šeimos, 
Jie kilę iš Parainių km.. Telšįit 
apskr. .

4294. Josef Wetzel, gyv. (14b)- 
Ravensburg Wttbg. Gartenstr. 89. 
prašo atsiliepti Alytuje gyvenu
sius ,ir ji pažinusius lietuvius 
ypač, kurie dirbo Alytaus -aps
krities ligoninėje. z

19. UNRRA’os PAIEŠKOJIMU 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KAS- 
SELIO. ieško sekančių asmenųr 
TAMBERG Augustas, iš Tallin; 
ZAILSKAS Pranas, 35 mėtų, iš-

Magdeburg;
ZELMIKAITIENĖ Bronė, 22 metų, 

gyv. Klaipėda;
ŽELVYS Algirdas, 22 metų, gyv. 

Vilkaviškis;
ŽELVYS Jon^, 46 metų, gyv. Vil

kaviškis;
ZELVIS Juozas, 53 metų, gyv- 

Vilkaviškis:
ZELVIS Vincas, 45 metų, gyv- 

Vilkaviškis:
ZICKAS Vladas, 59 metų, iš Mag

deburg;
ŽILIONIS Petras. 32 metų, iš Ur- 

melfeld;
ZINKAVICIUS Eduardas, iš Pom_ 

merania. * * !

20. UNRRA’os paieškojimų įstai
ga, Arolsen prie Kassejio, ieško1 

sekančių asmenų: 
Mickumas Česlovas. 22 metų, gyv 

Daugodai;
Mieželis Albinas, 39 metų, gyv.. 

Vilnius;
Mieželis Alfonas, 48 metų, -gyv. 

Vilnius;
Mieželis Bronius. 19 metų, iš Po

merania;
^Mieželis Kazys, 26 metų;
Milą Arvidas, 21 metų, gyv. Dauk- 

niskiai;
Neumann Erik, 24 metų, iš 

UNRRA Team 272 Hannover;
Nevulis Jonas, 20 /nėtų;
Norbutas Juosas, 59 metų, iš 

East Prussia;
Norkeliunas Aldolfas.
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„ŽIBURIŲ" PRIEDAS MOTERIMS f RED. P. JANUTIENE

Svarbieji musu klausimai
(Kaip atsakymą t ..M. 2.“ skelb
tą anketą, Dr. J. Jakševlčienė 
atsiuntė šį aktualų straipsni, lie
čiantį mūsų moterų dabarties rea - 
lias problemas. „M. 2.“ redakcija)

I. a) Kaip karo metais, taip ir 
dabar pokariniame laikotarpyje 
nėštumo sąlygos moterims yra 
ypatingai sunkios. Nėščios mote
rys negauna pakankamai mais
to, dir gaunamasis savo sąsta
tu nepatenkina organizmo reika
lavimų (pav. permaža baltymų ir 
t. t.) Jau esantis vaisius negali 
pilnai išsivystyti. Maiste didelę, 
rolę vaidina vitaminų stoka, kurį 
ypatingai atsiliepia vaisiaus iš
sivystyme. Dėl vitaminų stokos 
dažnai būna pogimdyviniai krau
javimai, kurie ne tik kad labai 
nusilpnina moterį, bet ir nauja
gimiui,t dažnai iššaukia smegeni
nius kraujo išsiliejimus; esančius 
priežastimi vėlybesnio vaiku atsi
likimo (debilitas), įvairių paraly
žių ect.

Pasunkėjusios gyvenimo sąly
gos verčia nėščią moterį dirbti, 
kartais net per sunkų darbą. Iš
vargusi, be reikiamo poilsio ir 
tinkamo maisto moteris negali iš
nešioti vispusiškai sveika ir at
sparų kūdikį. Gyvenamųjų patal
pų trūkumas verčia moterį gy
venti blogose patalpose, kur ne
įmanoma gera ventiliacija ir kito8 
būtinos sąlygos.

Šiais sunkiais laikais be įvai
riausių medžiaginių trūkumų mo“ 
teris turi išgyventi daug mora
linių bei dvasinių sukrėtimų. Ka- 
ro meto baisumai, k. a. dažni 
aliarmai, artimųjų, tėviškės ar 
tėvynės netekimas ir k. stipriai 
atsiliepia į nėščią moterį ir daž
nai yra priežastimi vėlesnės kū
dikio neurastenijos.

Gimdymo sąlygos taip pat la
bai nepalankios. Trūkumas gy
dytojų, akušerių, specialių ligo
ninių dažniausiai yra nelaimingo 
gimdymo priežastimi. Ir po gim
dymo taip labai svarbi motinos 
ir kūdikio priežiūra šiais laikais 
dažnai būna nepakankama.

b) Visi gerai žinome ką reiš
kia vaikui motinos pienas. Jis
apsaugo kūdiki nuo rachito. nuo 
taip dažnai vaiko amžiuje pasi
taikančių virškinimo takų susir
gimų ir duoda atsparumą prieš 
infekcines ligas. Visai kitaip au
ga ir atrodo motinos pienu, o ne 
dirbtinu maistu maitinamas kū
dikis. Bet deja, kasmet smarkiai 
mažėja maitinančių savo kūdi
kius motinų skaičius, o ir mai
tinančios dažniausiai tepajėgia 
vos 2—3 mėnesius maitinti. Ko
dėl taip yra? Svarbiausia prie
žastis — pieno sumažėjimas mo
tinos krūtyse. Seniau tai buvo 
labai retas reiškinys, pasitaikąs 
tik vienai antrai iš šimto, o šian
dien jis jau tampa kasdieniniu. 
Dėl blogos mitybos, sunkių gy
venimo sąlygų, avitaminozės mo
teris arba visai neturi pieno, ar
ba turi tiek mažai, kad jo neuž
tenka kūdikiui. Reikalas verčia 
kūdikį primaitinti. Kūdikis daug 
lengviau pieną traukia iš bute
liuko, negu iš krūties ir dėl to 
krūtį mažai bečiulpia. Blogai iš
čiulptos krūtys visai nustoja pie
ną produkavusios. Taip susida
ręs cirulus vitiosus priveda prie 
visiško pieno netekimo ir dirbti
nio maitinimo. Tas rodo, kaip 
svarbu, kad motina turėtų pa
kankamai pieno, o tam reikalin
gas geros sudėties, pakankamo 
kiekio ir kaloringumo motinos 
maitinimas.

Daugelis šių laikų moterų ne
maitina kūdikių krūtimi vien

Dr. J. JakSevičienė « vykd° bei proteguoja griovi- 
mo politiką.

dėl neprotingo modemiškumo. 
Jos teisinasi, kad maitinant kū
dikį gendanti krūčių forma. Be 
to, maitinanti motina negali il
gesniam laikui pasitraukti iš na
mų, turi laikytis maitinimui nu
statytų valandų ir todėl, patogu
mo dėliai, pati nustoja kūdikį 
maitinti. Kitos yra priverstos dėl 
socialių sąlygų atsisakyti maiti
nimo, nes turi dirbti įmonėse, 
fabrikuose ar įstaigose todėl ne
gali reikiamu laiku pareiti na
mon.

c) Vaikų priežiūra dabartinėse 
sąlygose labai sunki. Augdami 
blogose patalpose vaikai gauna 
rachitą, palinkimą džiovai . . . 
Maisto ir buto klausimas vaikų 
amžiuje ypatingai opus, nes daž
nai būna vaiko liguistumo, ar 
net ir ankstybos mirties prie
žastimi. Tačiau, šiandien ne vien 
materiali vaikų priežiūras pusė 
pakrikusi. Motinai dirbant ar ne
sidomint vaiko auklėjimu, šis 
yra paliktas sau ir randa auklė
jimą gatvėje. Čia vaikas suranda 
ir įgyja pirmuosius blogus įpro
čius: įpranta meluoti, išmoksta 
keiksmų, nustoja paklusnumo 
jausmo, pradeda vagiliauti... 
Tuo būdu jau jaunoje sieloje 
dygsta piktoji sėkla. O juk sa
vaime aišku, kad iš šių jaunųjų 
sielų susidarys busimasis pasau
lis, . nuo jų moralės priklausys 
bendrojo gyvenimo ir viso pa
saulio moralė. Todėl tinkama 
vaikų priežiūra yra ne vien tik 
motinų reikalas bei pareiga, bet
kiekvienos valstybės ir net visos 
žmonijos didžioji prievolė, i ku
rią turi būti kreipiama ne ma
žiau dėmesio, kaip į kitus socia
linius bei visuomeninius klausi
mus ir reikalus.

d) Tinkamam vaiko sveikatin
gumui, išsivystymui ir išsiauklė
jimui būtina yra pilna ir darni 
šeima. Dabartiniuose, t. y. poka
riniuose laikuose rasime be galo 
daug šeimų, kuriose trūksta ar 
tai tėvo ar motinos. Tai vis praū
žusio baisaus karo ar kai kurių 
valstybių bei kraštų totalinių 
diktatorinių režimų padariniai.
Savaime suprantama, kad ne
pilnoje šeimoje vaikas visada 
jaus tiek medžiaginių, tiek mo
ralinių trūkumų daugiau ar ma
žiau atsiliepiančių į jo išsivysty
mą. Šeimoje, kurioje nėra tėvo, 
motina pati viena niekada ne
pajėgs taip tinkamai susitvarky
ti, kad galėtų pakankamai aprū
pinti savo vaikus ir kartu tin
kamai juos prižiūrėti bei auklė
ti. Dar sunkiau šeimoje susitvar
kys vienas tėvas. Vaikas pakan
kamas ir tinkamas sąlygas šei
moje gali turėti tik tada, kai 
šeima pilna. Būtina sąlyga yra 
ir šeimos darnumas, t. y. gražus, 
sutartinis sugyvenimas. įvairūs 
barniai, nesantaika ar net muš
tynės tarp tėvų žaloja vaiko sie
lą, sukelia neurasthenia, kuri bū
na priežastimi blogo apetito, ane
mijos ir įvairiausių tolimesnių 
ligų. Pamatę neurastheniką, nu
silpusi vaiką, turime įsigilinti į 
jo šeimos būklę, paieškoti prie
žasčių ir surasti būdą vaikui pa
dėti. Kartais vaiko izoliavimas 
iš sunkios gyvenimo atmosferos 
jį atgaivina. Kaip matome, pilna 
ir darni šeima sudaro labai svar
bų pagrindą vaiko sveikatingu
mui ir išsivystymui. Todėl žmo
nijos pareiga-turėtų būti — per 
tarptautines organizacijas bei 
institucijas globoti šeimų teises 
ir kovoti su tokių valstybių ir 
kraštų režimais, kurie globoja 
įstatymus griaunančius šeimas

II. Didelis moterų trūkumas 
yra jų neparuošimas šeimos gy
venimui. Mergaitė auga pas mo
čiutę, mokosi gimnazijoje, mo
kosi muzikos, skaito romanus, 
svajoja apie meilę, vyrą, vaikus. 
Tačiau apie tai, kaip reikės su 
vyru sugyventi, kaip auklėti ir 
auginti vaikus, beveik nė viena 
mergaitė nekalba net ir nepas- 
vajoja. Vos sulaukusi subrendi
mo amžiaus, pati dar tebebūda
ma kūdikiu išteka, tampa moti
na. Ko gi galima iš tokios moti
nos reikalauti? ... Laimė dar, 
jei ji turi motiną ar tetą, kuri 
nors savo patyrimu jai padeda, 
bet likusi viena, ji bijo savo ką 
tik gimusį kūdikį ir į rankas 
paimti. Ji pildo kiekvienos mo-

Juzė Druskytė Aglinskienė — 
Medicinos Daktaras

Dr. J. Druskytė — Aglinskienė 
baigė Medicinos Fakultetą Lietu
voje, V. D.Universitete 1941 m.
lapkričio mėn. 27 d. Karo viesu
las kaip ir kitus mūsų tautiečius 
1944 m. ją atbloškė Vokietijon. 
Džiugu, kad šioji jauna moteris 
nesuklupo ūkanotoje dabartyje, 
nepalūžo, žvelgdama į netikrą ry
tojų* Ji drąsiai yrėsi prie užsi
brėžto tikslo, negaišdama tuščiam 
laiko: parašė mediciniška darbą 
tema „Ueber einen Fall von Mar- 
morknochenkrankheit“. kurs Tū- 
bingeno Universiteto 1947 m. ko
vo mėn. 11 d. yra įvertintas ..la
bai gerai“.

Sveikiame savo tautiete ir lin
kime kloties!

terš patarimus, kurie dažniau
siai nieko gera kūdikiui nežada. 
Neturėdama supratimo apie vai
ką, ji be reikalo pradeda jį pri
maitinti, tuo būdu eidama prie 
pieno nustojimo, ir daugybe ki
tų klaidų pridaro, k. a. duoda 
vaikui per daug pieno, per anksti 
ima maitinti koše ect. To pasė
koje vaikas ima viduriuoti, išsi
vysto sunkus rachitas. įvairios 
egzemos ect.

Toms blogybėms išvengti reik
tų:

a) per jaunoms mergaitėms 
netekėti, nes tapti motina yra 
reikalingas tam tikras subren
dimas;

b) visoms mergaitėms pereiti 
žinduolių kūdikių priežiūros ir 
vaikų auklėjimo kursus.

Didelis trūkumas motinystei 
yra ir mergaitės bei moters ne
tikėjimas, nes netikinčios pa
prastai yra ir žemesnės dorovės, 
o tikrai gera motina gali būti tik 
pilnai dorovinga. Kita blogybė — 
moters girtavimas, kuris šiandien 
labai dažnai pasitaiko. Ar ne 
dar dažnesnes šių dienų moterų 
tarpe yra rūkymas? ... Dar įš- 

čioje tebesanti kūdikį motina 
nuodija narkotikais, o vėliau 
pefduoda jam su savo pienu. 
Koks gali būti rūkančios ar ge
riančios motinos pavyzdzs vė
lesniame vaiko amžiuje — gali
me kiekvienas suprasti. Tik blai
va ir dora moteris tėra verta 
švento motinos vardo!

III. Būtų klaidinga* tematyti mo
tinų tarpe tik visokiausius trū
kumus, nes ir šiandien yra daug 
motinų, kurios vertos herojų 
vardo. Daugumas motinų ir ši
andien parodo nuostabiausių 
meilės ir pasiaukojimo pavyz
džių. Karas neša badą, bet dau
gelis motinų atsisako paskutinio 
duonos kąsnio ir jį atiduoda sa
vo vaikams. Jos gerai žino, kad 
tuo pačiu kenkia sau. bet meilė 
visa nugali. Reikia stebėtis, kiek 
sumanumo parodo šiandien mo
tina: ji yra tikra išradėja, pri
taikindama netikusia patalpa ir 
ją padarydama bent pakenčiamą 
savo kūdikiui; ji atsisako poilsio 
betaisydama vaikų rūbus. Moti
na ir šiandien tebeturi tikrai he- 
roiškos meilės ir pasiaukojimo, 
tik reikalinga, kad visi tai kuo 
greičiau įvertintu ir visi galin
tieji kuo greičiau liautųsi mai
tinę motinas gražiausiais žodži
ais, o skubėtų su konkrečia pa
galba!

IV. Svarbiausios priemonės, 
kurių reiktų griebtis, norint iš
gydyti motinose pastebimus trū
kumus, man rodos, turėtų būti 
šios:

1. Mergaičių paruošimas šei
mos ir motinos pareigoms. Turė
tų būti visoms mergaitėms prieš 
ištekant privalomos mokyklos, 
kuriose jos būtų supažindinamos 
su žmonos ir motinos pareigomis, 
vaiko psichologija jo auginimu 
bei auklėjimu.

Is moterų pasaulio
Namų ruošos pagelba

Daugiau kaip milijonas Ameri
kos namų pagelbininkių (tarnai
čių) per šį karą, vyrams išėjus 
į frontą, paliko savo profesijas ir 
perėjo į kitą darbą. Gi dabar į 
ankstesnį užsiėmimą grįžta vos 
viena iš 70. Taigi, namų ruošoje 
moterys lieka be pagelbininkių. 
Stengiamasi išrasti ir pritaikyti 
įvairių patobulinimų virtuvės rei
kalams (tačiau gyvo žmogaus 
rankų jie vis dar neatstoja). Šal
dytuvai, daržovių valikliai, elek
triniai grūstuvai ir maišyklės 
(menturiai), automatinės šluosty- 
klės ir kt. Yra organizuojamos 
„laikinės mamos“ vaikams sau
goti, kad tėvai vakare galėtu į 
teatrą ar svečius išeiti. Šituo 
verslu ypač uždarbiauja vyres
nės moksleivės bei studentės (14 
—17 metų). Iš tam tikrų įstaigų 
galima pasisamdyti vyrus kili
mams išdulkinti arba — moteris 
kojinėms adyti. Daugelis svetai
nių išduoda pietus išsineštinai į 
namus net ištisoms šeimoms. 
Ypač puikiai suorganizuotos dau
gelyje miestų veikia vystyklų 
nuomojimo 'įstaigos, kurios išsi
veža nešvarius vystyklus, o kas
kart palieka pluoštą (40—100) 
švarių vystyklų. Visa tai mote
rims lengvina kasdieninį gyve
nimą ir sutaupo daug džiaugsmo.

Amerikietė politikoje
Paskutiniu laiku amerikietė 

moteris labai pasikeitė. Anksčiau 
ji tenkinosi daugiausia siaurais 
savo ir aplinkumos interesais, 
namai, šeima, pinigai, draugai, 
drabužiai etc. Visuomeniniai ir 
tarptautiniai klausimai domino 
tik mažą, moterų dalį — o ir toš 
pačios dažnai tapdavo „veikėjo
mis“ dėl garbės, dėl geresnės 
draugijos ir t. t. Tačiau dabar, po

2. Atsimenant, kad dorovė yra 
pagrindinis šeimų tvirtumo ir 
motinų tinkamumo bei ištikimu
mo savo pareigoms faktorius, o 
geriausiai ją palaiko tikėjimas, 
taigi ypatingai skiepyti tikėjimo 
reikalingumą ir kovoti su bet ko
kiu tikėjimo varžymu.

3. Ųėl žmonijos ateities ape
liuoti j pasaulio, ypač i valdan
čiųjų sąžinę, kad kuo 'greičiau 
būtų sudarytos sąlygos išskirtus 
šeimų narius sugrąžinti į šeimos 
židinį. Taigi!

a) prašyti, kad karo belaisviai, 
ypač šeimų tėvai, kuo greičiau 
būtų paleisti iš belaisvės;

b) propaguoti kuo greitesni pa
saulio taikos įgyvendinimą ir 
tautų atstatymą, kad dėl tų prie
žasčių išskirti šeimų nariai ga
lėtų vėl sugrįžti ir bendrai tęsti 
būsimos kartos auklėjimą.

4. Skatinti ir remti idėją, kad 
šeimų nesuardomumas ir motinų 
globa būtų visų valstybių Įstaty
mais ir tarptautine teise apsau
gota ir garantuota.

5. Rūpintis, kad ‘ tarptautine 
teise būtų apsaugotos moterys ir 
mergaitės nuo privalomų darbų 
bei pareigų, kurios visai nesude
rinamos su esamu ar būsimu mo
tinystės pašaukimu: nėščios ir 
kūdikius maitinančios motinos 
būtų atleidžiamos nuo trukdan
čių jų tiesiogines pareigas darbų 
ir tuo laiku būtų iš tam skirtų 
fondų tinkamai aprūpinamos.

6. Auklėjant berniukus ir jau
nuolius įsąmoninti, kad lAekvie- 
noje mergaitėje jie matytu būsi
mą motiną, o ne savo aistrų pa
tenkinimo žaisliuką. Suvedžioto
jai ir laisvos meilės šalininkai 
turėtų būti visu griežtumu bau
džiami.

7. Kadangi skurdas ir badas 
daugiausia sunkenybių sudaro 
motinai, todėl remtina kiekviena 
sveika pastanga šalinanti ištisų 
luomų skurdžią padėti.

8. Tikra taika ir pilna laisvė 
ne tik paskirų asmenų, bet ir 
tautų bei valstybių) yra pagrin
dinė žmonijos gerbūvio versmė, 
todėl kiekviena pastanga taikai 
ir laisvei pasauly Įgyvendinti, bus 
ir tiesioginis įnašas motinų bei 
vaikų gyvenime pasitaikančioms 
blogybėms šalinti ir ydoms tai
sytu

šio karo, amerikietės beveik vi
sos gilinasi i tarptautines proble
mas ir stengiasi pačios apie viską 
turėti savo nuomonę. Jos nori ži
noti: kodėl taip dažnai kartojasi 
karai? kokią įtaką karams ir tai
kai gali turėti moteris? Kokios 
pagaliau yra mūsų ateities per
spektyvos?

Todėl Amerikoje moterys da
bar turi įsisteigusios ..diskusinių 
klubų“, „apvalo stalo konferen
cija“ ir kt Be to, pastebėta, kad 
moterys labai skaito rimtąją 
spaudą, domisi politika ir gausiai 
lanko įvairius susirinkimus. B.

Vincė Jonuškaitė
„Minties“ Nr. 37 išspausdintas 

ilgokas reporterio pasikalbėjimas 
su viena žymiausių mūsų solisčių- 
Vince Jonuškaitė. Ji dabar gyvena 
Mūnchene ir daug kur kviečiama 
noriai pasirodo scenoje. Taip pat 
nenustoja tobulintis savo srityje.

„Medallion" sustojo 
Stuttgarte einąs vokiečių moterų 
laikraštėlis „Medaillon" sustojo 
ėjęs dėl trūkumo popierio.

Našlės—kūdikiai Indijoje
Indijoje dar tebevyrauja seno

viniai papročiai, pagal kuriuos tė
vai sutuokia savo vaikus visai 
mažus, kartais net vos tik gimu
sius. Blogiausia yra tai, kad daž
nai mergaitės tampa našlėmis, 
nors dar pačios tėra tik kūdikiai 
ir tų „savo vyrų“ niekada nėra 
mačiusios. O našlių (moterų) būklė 
pagal tradicijas Indijoje yra la
bai sunki, apgailėtina. Nors anglų 
valdžia smarkiai kovoja su tais in
dų papročiais ir tokių kūdikių ve
dybų pamažu vis mažėja, tačiau 
ir šiandien, pavyzdžiui, yra Indi
joje nemažiau kaip 15 000 nelai
mingų mergaičių, kurios dar vai
kystės amžiuje jau tapo našlėmis.
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J. Butėnas

KRIZES PERSPEKTYVA
Tūlam gal sunkiai suprantama 

atrodė toji aistra su kuria ketu
ri užs. reik, ministerial Maskvoj 
draskėsi dėl Vokietijos ūkinių 
klausimų Tikrumoj reparicijų 
klausimas nebuvo vien techni - 
kinis, tereikalingas sumanaus ir 
įkyrių skaičiavimų nesibaidančio 
buhalterio, lygiai kaip Vokietijos 
ūkinė vienybė nėra abstrakti aka
deminė problema, dėl kurios ga
lėtų, nesiskaitydami su laiku, gin
čytis ekonomikos teoretikai. Tie 
klausimai yra branduolys didelės 
ir be galo aktualios politinės 
realybės. Jos apimtis erdvės 
atžvilgiu nesiriboja Vokietija, bet 
išsiplečia į Europą ir visą pasaulį, 
o laiko atžvilgiu angažuoja tolimą 
ateitį.

Niekaš neabejoja, kad Sovietų 
S—ga gyvena didelius ūkinius 
sunkumus ir reikalinga milžiniškų 
išteklių savo pramonei atstatyti. 
Iš Švedijos išspaustoji milijardo 
kronų paskola teužkimš vieną 
kitą spragą. Amerikiečiai paskolos 
jai neketina duoti, drūčiai abejo
dami, kaip jų doleriai butų ap
versti ten už geležinės uždangos, 
už kurios vyksta paslaptingi, jei
gu ne įtartini dalykai. Tų savo 
paslapčių sovietai nerodo noro 
atidengti, ir jiems nebelieka nieko 
kita, kaip prisispyrus reikalauti 
Potsdame sutartųjų 10 milijardų 
dolerių reparacijų kurios yra jų 
laimėjimo kompensacija ir iš kurių 
jie niekam nejaus pareigos at
siskaityti.

Bet reparacijos surištos su vo
kiečių pramonės lygmens klau
simu, kurį bespręsdami amerikie
čiai ir britai pasijunta esą pri- 

«versti kategoriškai reikalauti Vo
kietijos ūkinės vienybės. Vokieti
jos ūkinė vienybė esmingai rei
kalinga ir visos Europos ūkinei 
vienybei, be kurios mūsų kon-
tinentas per dabartinį pakrikimą 
neišvengiamai nueis į galutinę 
katastrofą.

Europos išsekimas ir nuovargis 
toks didelis, kad vargiai bepaste- 
bim esą patekę į tėkmę, kuri mū
sų kontinento ūkį — o kartu ir 
politinę ateitį — neša į tos kata
strofos uolas. Walter Lippmannas 
šiomis dienomis tą katastrofą pra
našavo ateisiant per metus, ar 
daugiausia, dvejus. Didžiosios 
Europos tautos — D. Britanija, 
Prancūzija, Italija, Vokietija — 
šiandien savo valiutas ir šiokį — 
tokį gyvenimo lygį palaiko ne sa
vo ūkine gamyba, bet eikvodamos 
savo aktyvų likučius arba iš JAV 
bei Kanados pasiskolintus pinigus. 
Jie vieną gražią dieną išseks. D. 
Britanija, Lippmano informacija, 
šių metų pradžioje turėjusi šešetą 
milijardų dolerių „tikro pinigo". 
Kasmet jo sutirpsta po du milijar
dus. Ką bekalbėti apie kitus 
kraštus! Bankroto datą jau arit- 
metiškai galima apskaičiuoti, jei
gu tai iš viso bereikalinga, nes 
ties .ūkiškai bankrutuojančios Eu
ropos sodybomis jau slankioja an- 
stoliai išlicituoti ir jos politinį 
palikimą. Britams ūkiškai pasi - 
traukus iš Graikijos, ten jau turėjo 
nueiti JAV. Amerikiečiai nujaučia 
turėsią pasiimti atsakomybę ir Va
karų Vokietijoje, kur kiti vakari
niai jų sąjungininkai bepasiliks 
nebent simboliškai. O į likusiąją 
Europos dalį pretenzijas drąsiai 
reiškia sovietinis anstolis.

Padėties schema labai aiški. Ji 
net perdaug aiški, užtat Maskvoj 
Rytų ir Vakarų atstovai ir nega
lėjo susikalbėti, nes nebėra stam-

leidžianti paskutiniuosius dolerius, 
ūkinis Europos bankrotas JAV 
krizę tokiu būdu tik papildytų.

Bet tuo metu ir tokiu atveju 
prie ūkinio bylos aspekto prisidė
tų ir politinis. Svarstydami Tru- 
mano planą, amerikiečiai labai at
virai išsiaiškino, kad sovietai, va
rydami vilkinimo politiką, kaip tik 
ir nori nutęsti ligi tokios krizės 
meto, tikėdami, kad sunkumų pris
paustos JAV atsisakys savo tarp
tautinių įsipareigojmų — ir paliks 
atviras duris sovietų ekspansijai. 
Jeigu taip atsitiktų, be abejo, visos 
Europos likimas butu užantspau
duotas. Nebūtų ko tuo pasidžiaugti 
ir JAV.

besnių netikrų bei neaiškių ele
mentų, kurie įgalintų bent kiek 
pastovesnį kompromisą. Mar - 
shallis ir Bevinas, užsispirdami dėl 
Vokietijos ūkinės vienybės, sten
gėsi duoti pradžią visos Europos 
ūkiniam apvienijimui, nes Vakarų 
Vokietija ar net Vakarų Europa 
tėra visos Europos apendicitas. 
JAV doleriais jį vieną gydyti 
maža prasmės, jeigu negalima pri
eiti prie viso ligonio, kurį savaip 
operuoja sovietinis chirurgas.

Iš komentarų, kuriais JAV kon
gresmenai ir poblicistai palydėjo 
Trumano prižadėtąją pagalbą Grai
kijai ir Turkijai, galima spręsti, kad 
tolimesniajame plane JAV 
yra pasinešusios tąją pagalbą iš
plėsti visai Europai. Jeigu 
minėstosioms dviem valstybėms pa
galbos pažadas netrukus žada tapti 
kūnu dėl to, kad ten reikalas eina 
apie JAV tiesioginių interesų ap
saugojimą Art. ir Vidur. Rytuose, 
tai pagalba prie bankroto slenksčio 
stoviničiai visai Europai supran
tama dėl tolygių motyvų, kurie 
savo laiku JAV pastūmėjo stoti 
prieš nacinę Vokietiją. Tai ne vien 
karinio JAV saugumo, bet ir ūki
niai motyvai. „Journal de Geneve" 
mano, kad JAV jau matyti pra
dinių ūkinės depresijos reiškinių. 
Gamyba įsivažiuojanti į gaminių 
pertekliaus fazę; Dow Jones 
indeksai 28 gaminių rūšims numato 

. artimoj ateity kainų kritimą 6 
pr.oc. Jau konstatuojamas medvil
nės gaminių kainų kritimas. Bet 
labiausiai — ir greičiausiai — būsią 
pajustas javų perteklius. Tiesa, ši
ais metais JAV krizės dar nelau
kiama, tesanti numatoma visuo
tinė defliacija. Bet JAV ga - 
mybos pertekliaus sukeltos depre
sijos ir krizės metas grąsina ateiti 
kaip tik tada, kai nuskurdusi ir 
visko stokojanti Europa bus beiš-

Vaistas tėra vienas, ir Lippman- 
nas įspėja, kad apsispręsti ir veik
ti reikia labai greit. Apsispręsti 
reikia ne tik JAV, bet ir pačiai 
Europai. Amerikiečiams teks pasi
ryžti perdaug neatidėliojant Tru
mano doktriną išplėsti visai Euro
pai. Bet visiškai suprantama, kad 
tokiu milžinišku mastu įsipareigo
dami („New York Times" apskai
čiavimu tasai įsipareigojimas JAV 
atsieitų kasmet po penkis milijar
dus dolerių, bent pradžioj), ameri
kiečiai reikalaus ir kontrolės bei 
garantijų, kad jų pagalba bū - 
tų • racionaliai sunaudojama. Britų 
80 milijonų svarų paskola Graci
jai žymia dalimi buvo sunaudota 
pirkti automobiliams, rankiniams 
laikrodėliams, radijo aparatams ir 
panašiems artikulams, kurie graiku 
importeriams davė gražų uždarbį, 
bet nepakėlė Graikijos ūkio ir ne
sumažino masių skurdo- Amerikie
čiai nematys prasmės mesti į Eu
ropą milijardus dolerių, jeigu jie 
nebus tikri tuo būdu prikelsiu jos 
ūki ir į galinsią jos gyventojus 
pasidaryti pajėgiais JAV gaminių 
pirkėjais. Nes užsitikrinti Euro
pos rinką savo gaminių pertekliui 
bus vienas iš pirmutinių tos JAV 
politikos siekimų.

Tačiau jeigu tokia JAV politika 
išgelbėtų Europą ir D. Britaniją, 
tai ji, antra vertus, nustelbtų Eu
ropoj tradicinę britų finansinę įta
ką. Netenka nė kalbėlį, kad JAV 
ūkinė kontrolė, kad ir kokia dis- 
kreti, neišvengiamai nuorientuotų 
Europos ūkį į JAV. Londono City 
finansininkams tektų nulenkti gal
vą pries New Yorko Wall Street 
bankus. Dėl to britai, lyg pilnai 
neįvertindami gręsiančio didžiojo 
bankroto pavojaus, dar bando ma
nevruoti, tardamies savo europinė- 

. mis kombinacijomis išsisuksią nuo 
JAV kapitalo dominavimo. Ir bri
tų—prancūzų sąjungos sutartis, ir

Indijos vlcekarallus lordas Mountbatten Ir jo žmona pasikalbėjimo
metu su Gandhi

Henry Fordas su žmona pirmajame „Fordo“ automobilyje, paga
mintame 1896 m>

Balandžio 8-tąją Detroite, USA, mirė žinomas amerikietis, mul 
timilionierius Henry Fordas.

Šio tipiško naujojo pasaulio žmogaus gyvenimas ilgai liks įdo
mus ir po jo mirties. Henry Fordas, gimęs Detroito apylinkėje, 
jau vaikystėje domėjosi laikrodžiais, o ypač gariniais vežimais. 
Sulaukęs 16 metų stoja į Detroito mašinų dirbtuves mokiniu. Ten 
jam kyla idėja sukonstruoti naujos rūšies mašiną, kuri būtų žmo
nėms patogesnė nei garinės, ir tuoj pat jaunasis Henry imasi šios 
idėjos vykdymo. Galiausiai, 1896 metais, dviejų kantraus ir įtemp
to darbo metų pasekmėje Fordas sukonstruoja pirmąjį gazolinu 
varomą „Ford car“, kurio 50 metų jubiliejus pernai JAV buvo 
iškilmingai atšvęstas.

1903 m. Fordas, padedamas savo draugų, įsteigia garsiąsias 
įmones „The Ford Motor Company of Detroit“.

Fordas pasirodė besąs ir puikus organizatorius. 1922 metais 
Fordas nupirkęs prijungė visą „Lincoln Motor Company“, 1924 
metais įkūrė savo nuosavą prekybos laivyną, o 1925-siais Floridoj 
užveisė kaučiuko plantacijas, kurias 1927 metais dar labiau pra
plėtė, pripirkęs plantacijų Brazilijoj.

šio karo metu Fordas buvo ėmęsis misijos-taikyti kariaujan
čias Europos valstybes, bet, misijai nepasisekus, Fordas visą savo 
galingą industriją pasuko prieš agresorius. Per gana trumpa lai
ką J. T. armijoms jis pagamino tūkstančius bombonešių, tankų, 
jipų ir kitokių karo reikmenų — viso 5 milijardų sumai.

JA Valstybėse Henry Fordas — labai populiarus. Apie jį yra 
parašyta nemaža knygų, ir jis pats išleido savo autobiografiją 
„My Life and Work“ (Mano gyvenimas ir darbas). Lietuvių kal- 
bon apie jį yra išverstą Sinclairo „Automobilių karalius“. Auš.

Vakarų bloko idėja pagrįstos to
kiu troškimu išsaugoti ko didžiausį 
D. Britanijos ūkinį savarankumą 
Europoje.

Žinoma, ne tas rūpestis nulems 
britų apsisprendimą, kai didžioji 
Rytų grėsmė tiesiogiai užsvilins ir 
viską pastatys tikrojoj perspek
tyvoj.

Nesinori tikėti,, kad darbiečių 
„sukilėlių" ir iš pačių JAV atvy
kusio Wallace skleidžiama baimė 
dėl JAV kapitalo diktatūros ap
temdytų britams akis ir metui atė
jus neleistų jiems padaryti tei - 
singą palyginimą su komunistinio 
totalizmo pavojumi.

Lieka vienas klausimas; .ar pa
siseks JAV gerumu priversti 
sovietus pakelti geležinę už - 
dangą ir įgalipti Europos suvieni
jimą? Nes tik pilnutinis Europos 
suvienijimas padarytų galą baimei 
bei netikrumui ir sukurtų sąlygas 
pradėti tikrąjį Europos atstatymą. 
Bet jis, Europos suvienijimas, pra
vestas nuosekliai ir ligi galo, tu
rėtų išlaužyti visus nuodinguosius 
komunistinio totalizmo dantiš. Ta
tai gi būtų toks istorinis dalykas, 
jog nedrąsu ir tikėti, kad, toji ope
raciją būtų paprasta ir lengva.

— Rusija žiuo metu gali turėti, 
kariškų lėktuvų daugiau negu J. 
A.V.-bės.

Pagal oficialius ir neoficialius 
čia gautus pranešimus šių dviejų 
valstybių palyginamosios pajėgos 
šiap a Uodo:

— Rusija šiuo metu gali turėti 
naudojamų lėktuvų, iš kurių didži
umą sudaro kovos tipai.

J.A.V. — apie 13.000 veikiančių 
oro pajėgų, iš kurių truputį mažiau 
negu 5.000 yra AAF (Amerikos 
Oro Pajėgų) ir apie 8.000 laivyno 
arba jūrų lėktuvų. (Rusijos laivyno 
pajėgos manoma yra mažos apim
ties, nes jos jūrų aviacijai yra nes 
varbus veiksnys).

Oro strategai nurodo vieną svar
bų faktorių, kad Rusija atsisakė- 
minties statytis stiprų jūrų laivy
ną, išskyrus povandeninius laivus. 
Tai gali reikšti, kad medžiagos ir 
vyrų jėga, naudojama laivų staty
bai, gali būti panaudota oro pajė
gų gamybai.

Amerika kreipia dėmesį į toli
mesnį ilgų distancijų bombonešių 
ir be propelerių lėktuvų tobulini
mą. Atominių bombų 10.000 mylių 
lėktuvai B 36 tipo gaminami ir pa
keis karo meto B 29 tipo lėktuvus. 
Taip pat tobulinami nuotolid; grei
čio ir apginklavimo atžvilgiu ko
vos lėktuvai. (S*S, 47.IV.9.>
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