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Lietuvos aukstuju 
mokyklų likimas 

ir Baltijos 
jUniversitetas

Aukštosios mokyklos reikšmė ir 
uždaviniai

Didžioji mūsų tautos nelaimė, 
kurią lietuvių tauta dabar taip 
skaudžiai išgyvena, palietė visą 
mūsų valstybės ir tautos gyveni
mą, o kartu su tuo ir mūsų aukš-‘ 
tąsias mokyklas. Kas pasiliko iš 
Lietuvos aukštųjų mokyklų oku
pacijos Sunkią vergovę kenčian
čioje Lietuvoje, tikrai nežinoma. 
Viena yra betgi aišku, jog jos 
išgyvena didelę krizę ir didelį 
bandymą, kaip ir visa tautą. Efek
tinga aukštųjų mokyklų personalo 
dalis yra išskirta. Vieni jų žuvo 
karo audrose, kitus žiaurus liki
mas nubloškė į Sibirą, ar į Vaka
rus. Lietuviškoji alma mater mer
dėja, ji neatlieka tų funkcijų, ku
rioms buvo pašaukta.

Aukštosios mūsų mokyklos bu
vo tautos smagenys ir širdis. Juk 
aukštosios kurios nors tautos mo
kyklos yra ne tik mokslinio tyri
mo ar mokymo įstaigos, bet taip 
pat, ir tai svarbiausia, tautinės 
ideologijos ugdymo, tautinių tra
dicijų .puoselėjimo šventovės. Tai 
yra mokslo ir tautinės kūrybos 
centrai, tai tiesos ir tautinės min
ties židiniai, visuomet gyvastingi 
ir naujai pasipildą jaunatvės en
tuziazmu. Jei tautos alma mater 
smunka, tai- reiškia, kad gyvybinė 
tautos jėga blėsta, kad jau ateina 
laikas liūdėti dėl tautos dvasios 
merdėjipo.

Tai$i Lietuvos aukštojo mokslo 
klausimas yra nepaprastai reikš
mingas ir aktualus. Jei tremtyje 
atsidūrus rūpinamasi savų organi
zacijų, savų kitų mokyklų, savos 
literatūros, teatro, meno sporto 
atkūrimu ir palaikymu, tai lygiai 
tas pats rūpestis turi būti ir 
aukštųjų mokyklų reikalų.

Nereikia manyti, kad mes esame 
pėrsimokslinę. 1936 matais vienas 
studentas Lietuvoje teko 625 gy
ventojams, Prancūzijoje 475, 
JAV-se 125. Profesūros, techninio 
ir medžiaginio aprūpinimo atžvil
giu tuvo dar blogesnis santykis.

Mūsų emigraciniai kadrai vis 
susidarė iš paprastu darbininkų, 
tuo tarpu Šveicarija, Danija. Šve
dija ir kitos mažos kultūringos 
tautos išleisdavo į pasauli tik 
aukštų kvalifikacijų specialistus.

I Vakaru Vokietijos ir Austri
jos zonas, kurias valdo demokra
tiniai kraštai, pateko gana žymi 
Lietuvos aukštinu mokyklų profe
sūros, kito mokomojo personalo 
ir akademinės jaunuomenės dalis. 
Kartu nemaža dalis valstybininkų, 
kultūrininkų, žodžiu, akademinės 
visuomenės. Siu mūsų visuomenės 
sluoksnių aktualiųjų uždavinių 
grandinėje turėtų rasti vietos ir 
akademinio tautos centro reikalai.

Aišku, kad visi mūsų alma ma
ter likučiai yra bendrų gyvenimo 
sąlygų veikiami, pasireiškimo ga
limybės yra labai ribotos. Tačiau

Baltijos Universiteto vestibiulis (Hamburgo istoriniame muziejuje). Sienoje 
matyti Baltijos valstybių ir Universiteto fakultetų herbai, ženilau studentai

reikia manyti, kad gerai organi
zuotos pastangos, aktingesnė 
veikla galėjo ar galėtų duoti dar 
didesnių rezultatų. Iš tokių, atro
do, galimų atlikti darbų tektų su
minėti kad ir tokie:

1. aukštųjų mokyklų personalo 
geresnis suorganizavimas ir 
didesnė organizuota akcija;

2. užmezgimas tampresnių ryšių 
su kitų kraštų aukštosiomis 
mokyklomis, tokių mokyklų 
šalpos organizacijomis, UNES
CO ir k. t.

3. sekimas įvairiuose kraštuose 
vykdomų aukštųjų mokyklų 
reformų ir kitų naujenybių.

4. palaikymas tampresnių ryšių 
su tremtyje gyvenančia aka
demine jaunuomene, jai visur 
padedant, suruošiaht lituanis
tinių kursų ir 1.1.

Baltijos Universitetas
Kad pasišventimu ir aktingomis 

pastangomis galima ir tremties 
sąlygose atsiekti nemažų dalykų, 
tai aiškiai įrodo Baltijos Universi
teto veikimas. Daug latvių, bet 
taip pat lietuvių bei estų profesū
ros pastangomis jau nuo ’ 1946 m. 
kovo mėn. 14 dienos veikia Balti
jos Universitetas Hamburge, pas
kutiniu metu Pinneberge. Per tą 
laiką, kad ir nepaprastai sunkio
mis sąlygomis, tiesiog herojišku 
pasišventimu išvarytas gana dide

lis darbo baras. Baltų tremties 
istorijon įrašytas labai gražus la
pas, ko negalės niekas užginčyti. 
Baltijos Universitetas savo dartu 
per dvejus mokslo metus įrodė:

1. Baltijos tautų —estų, latvių ir 
lietuvių — akademinis bendradar
biavimas yra ne fikcija o realybė.

2. Baltijos tautų aukštųjų mo
kyklų atplaišos yra gimusios ir 
užaugusios iš gražiausių žiedų; 
jos yra nepaprastai gyvastingos ir 
pilnos nepalaužiamo pasiryžimo 
gyventi ir kurti.

3. Išleistais mokslinio ir vado
Baltijos Universiteto mokomasis personalas 1947 m. pavasarį sta

tistikos duomenimis taip atrodė.
Fakultetai Estų Latvių Lietuvių Viso

1. Filosofijos 8 22 12 42
2. Ekonomijos ir teisių 6 8 6 20
3. Matematikos-gamtos s 7 18 7 32
4. Agrikultūros 6 8 6 20
5. Medicinos 2 10 8 20
6. Architektūros ir inžinerijos 4 19 1 24
7. Chemijos 4 5 3 12
8. Mechanikos 3 9 4 16
9. Meno, Muzikos, Sporto seekcijos 1 4 2 7

41 103 49 193
Studentų pasiskirstymas fakultetais, specialybėmis ir tautybėmis 

1947 m. vasario mėn. 8 dieną parodė tokį vaizdą:
Fakultetai Estų Latvių Lietuvių Viso

1. Filosofijos 12 66 72 150
2. Ekonomijos ir teisių: Ekonom. 8 36 8 52

Teisių 3 25 19 47
3. Matematikos-gamtosiMatematik. 1 12 1 14

Gamtos 3 20 4 27
4. Agrikultūros: Agrikultūros 21 46 36 103

Miškininkystės 5 16 12 ’ 33
Veterinarijos 13 9 8 30

5. Medicinos: Medicinos 9 128 35 172
C^dontologijos

6. Architektūros ir inžinerijos:
4 26 12 42

Architektūros 6 43 18 67
Inžinerijos 13 70 20 103

7. Chemijos: Chemijos 8 27 5 40
Farmacijos 7 25 11 43

8. Mechanikos 8 65 31 104

121 614 292 1027

Baltijos Universiteto gyvenamasis lageris (Hamburge, Kirchhofen). Iš kairės j dešinę: pirmas —dlpL inž. Dir- 
vianskas, trečias — Didž. Britanijos svečias Hore Belisha, ketvirtas — Universiteto prezidentas prof. Gulbis, 

ketvirtas — prof. Riggle (principal Welfare officer) — didelis baltiečių globėjas ir draugas

vėlinio pobūdžio darbais (berods 
apie 100), kurie pasiekė didelę 
dalį kultūringo pasaulio aukštųjų 
mokyklų, gražiai populiarino Bal
tijos valstybes ir tautas.

4. Profesūra ir akademinis jau
nimas gražiai sugyvendami čia 
vis tik daug ko išmoko ir daug 
laimėjo, ko nebūtų pasiekta gy
venant paskirai dvasiniu atžvilgiu 
supilkėjusiuose lageriuose.

5. Universitetas, kad ir nepilnai, 
kad ir netobulai, vykdė tą misiją, 
kurią gimtuose kraštuose vykdė 
savosios aukštosios mokyklos.
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Iš abiejų lentelių matyti, kad vyrauja latviai. Estų taip pat di- denis procentas susitelkė į B. Universitetą. Kiek tenka spėti, lietuvių profesūros, esančios, britų, amerikiečių ir prancūzų zonose, įsijungė į šį universitetą tur būt tik 20—30%, tuo tarpu studentijos dar mažiau, maždaug 154—20%. Taigi per maža dalis. Tai kaltos sąlygos, sunkus persikėlimas į britų zoną, ten gana sunkus ir vargingas pragyvenimas, let ir nemažas mūsų profesūros, o taip pat ir studentijos rezervuotumas Baltijos Universiteto atžvilgiu.Jei visi pripažįsta Baltijos Universitetą, kaip aiškiai teigiamą reiškinį ir pilnai užgiria ir įvertina jo darbuotojus ir darbus, tai savu ruožtu padarė jam ir kai kurių priekaištų. Vieni tų priekaištų turi rimtesnio pagrindo, kiti yra kilę tik iš noro save pateisinti. Vienas iš tokių abejotinų priekaištų, tai kad universitete kai kurie dalykai, kuriems nėra pakankamai personalo, dėstomi vokiečių kalba. Kalba, kuri mums ne taip jau priimtina, o be to, jos nevisuomet pakankamai moka tiek profesūra, tiek studentai. I tai tenka atsakyti, kad tai yra tik bėdos priemonė. Antra, jei profesūros būtų daugiau, tai beveik visi dalykai būtų galima skaityti savo tautinėmis kalbomis. Pagaliau svarbiausia yra susižinojimas, o jis visuomet yra pasiekiamas. Pagaliau didesnė dalis profesūros ir studentijos vokiečių kalbos moka pakankamai, ir nenormalumai yra ne taisyklė, bet tik negausios išimtys.Kitas dažnesnis priekaištas yra tas, kad — kam vargti skurdžiame ir be pakankamų priemonių Baltijos Universitete, jei studentija gali studijuoti vokiečių aukštosiose mokyklose. I tai tenka atsakyti, kad Baltijos Universitetas nevilioja studijuoti Baltijos Universitete,^ kas gali studijuoti vokiečių aukštosiose mokyklose. Priešingai padeda baltiečiams į jas įstoti. Kartu su tuo tettka pat rėžti, kad vokiečių aukštųjų mokyklų, bent nemažos jų dalies mokslo lygis ir materialinės sąlygos nėra taip jau geros, o pagaliau svetima mokykla nevisuomet atstos savąją.Gal didžiausia kliūtis Baltijos Universitetui yra trūkumas mokslo priemonių, laboratorijų, didesnės bibliotekos, atseit, techninių priemonių. Tačiau ir čia gera pradžia jau yra. Ir kažin ar mūsų aukštosios mokyklos tėvynėse antraisiais savo gyvenimo metais buvo žymiai turtingesnės. Paruošiamieji kursai tų priemonių ne taip jau būtinai reikalingi, o čia svarbiausia ir bazuojasi studentijos paruošimu, arba galutiniu studijų sutvarkymu tiem, kurie nesuspėjo tai padaryti savuose kraštuose.Ryšium su pradėtu vykdyti bal- tiečių tremtinių emigravimu į D. Britaniją ties Baltijos Universitetu iš naujo statomas klaustukas. Būtų žinoma, gaila, jei naujoji alma mater nustotų galimybės kuriuo nors būtų pasireikšti.Kitas akademinis judėjimasTremtyje esanti mūsų aukštųjų mokyklų profesūra dar buvo įsijungusi į akademinį darbą UNRRAos Universitete, Mūnchene, Datar .'ši aukštoji mokykla yra likvidacijos stadijoje. Tai buvo tautiniu atžvilgiu tikras Babelio bokštas. Dominavo jame ne baltų, bet slaviškos tautos, tačiau ir baltai tiek profesūros, tiek studentijos atžvilgiu nebuvo paskutinėje vietoje. Lietuviška profesūra siekė ar n$ tuziną ip joę buvo daugiau negu Jatvių ar estų; studentijos skaičiumi, kuris buvo, iššokęs į pusketvirto šimto, lietuviai užėmė po lenkų antrą 'vlėtą.Dar veikia grynai lietuviški aukštieji technikos kursai Kemp-

tene, o vienas kitas iš lietuviškos profesūros dirba svetimose aukštose mokyklose. Tačiau nemaža dalis mūsų akademinio personalo į akademinį darbą visai neįsijungė, bet nuėjo dirbti į vidurines ir specialias mokyklas, organizacijas, komitetus, į kitus tremtinių organus. Dar kiti tūno užsidarę, o keletui jau pavyko perplaukti Atlantą. Studentija daugiąu parodė gyvumo. Studijavo (kartais tik studentavo) ne tik normalūs studentai, bet ir šiaip entuziastai, kurie jau buvo baigę aukštąsias mokyklas Lietuvoje. Sis vyksmas tebevyksta ir datar, ir šis pasiryžimas iš esmės yra sveikintinas. Beveik visose Vokietijos aukštose mokyklose <be sovietų zonos) rasime gausius ir neretai gražiai už- siremokemdavusius lietuviškos studentijos būrius.Ligšioliniame mūsų akademiniame judėjime yra gražių reiškinių, tačiau daug atsitiktinumo, pavienės ar grupinės iniciatyvos. Trūko mūsų akademinį gyvenimą apimančio organo, jungiančios min- reiš-mančio organo, jungiančios ties. Tai vis tik apgailėtinas kinys. Ateities perspektyvosIr ateities akademiniam lifetuvių

pasireiškimui skaidresnių pragiedrulių nematyti. Priešingai, matosi liūdnesnių reiškinių. Baltijos Universiteto ateitis blanki. Mūncheno UNRRAos Universitetas likviduojasi, akademinės jaunuomenės studijos vokiečių aukštose mokyklose UNRRAos globos netekus darosi taip pat sunkesnės ir neįmanomes- nės. Taigi ir iškovotos pozicijos slysta iš po rankų. Vis daugiau vietoje mūsų norėtos knygos brukama į rankas arklas, kastuvas, mašina. Vis labiau pasireiškia mūsų degradacija. Tai reiškinys, kuris paliečia ne tik mūsų akademinę visuomenę, t et ir kitus mūsų šviesuomenės sluoksnius. Reiškinys labai liūdnas ir nešantis mums ir mūsų tautai didelius pavojus.Kartu su degradacija jau aiškiai juntamas ir kitas smūgis — tai dar didesnis mūsų tautos išsklaidymas. Likimo sūkuriai išnešioja mus, kaip jūros smiltis, po visus kontinentus ir kraštus.Degraduoti, išblaškyti, netekę savo akademinių ir kitų kultūrinių židinių, atsidursime dar į didesnes sutemas ir pavojus. Gyvenimo audros pradės , ardyti mūsų tiesas, mūsų idealus, mūsų tautinę sąmonę. Židiniai ir žiburiai ims blėsti, o apgaulingas pasaulis siūlys naujus stabus.Pavojai labai rimti, ir mes juos turime sutikti ne su baime ir neviltimi, bet su pasiruošimu ir ištverme. Reikia rimtai pagalvoti ir paieškoti, ar nėra kokių kelių mūsų akademiniu ir kitų kultūrinių židinių išsaugojimui. Reikia landyti kur nors ir kaip nors organizuoti mūsų tautinio atsparumo pilis, kuriose galėtų rusenti mūsų tiesa ir šviesa.
Vladas Šlaitas

TOLIMI NAMAIUžmerk akis, kad nieko nematytum, ir jie ateis, o, tolimi namai! • Tik jie dabar labiau pasenę, ir pavėjui, lyg skundas, draikosi stogų šiaudinės kuokštės.Tave nublokš, užrems duris ir aklą kiniečių sieną pastatys prieš patį veidą.4 O jie ateis pro užtvaras ir sieną, o, tolimi namai!

Kuršių kopos

Mikutis

Dveji metai po Vokietijos
kapituliacijosPrieš dvejus metus, gegužės 8 d., Vokietija be sąlygų kapituliavo, Jos pusėje kovoję satelitai jau anksčiau buvo parblokšti. Japonija po Vokietijos kapitulia- ' cijos tik trumpa laiką bepajėgė priešintis. Kruviniausiojo karo pabūklai nutilo.Vokietija kovojo iki paskutinio savo kareivio, paskutinio šovinio, paskutinio benzino lašo. Kas dar buvo likę Vokietijoje karo nepaliesta, vokiečiai patys išsprogdino ir sunaikino. Hitlerio valią vokiečiai įvykdė šimtu procentų, tik tautos nepajėgė fiziškai sunaikinti, nes tai nėra įmanoma, nors Hitleris ir šaukė: „Vokiečiu tauta nebus vertą toliau gyventi, jei šio karo nelaimės.“ Čia neturime tikslo svarstyti klausimo — visos vokiečių tautos kaltės dėl šio karo sukėlimo. Tačiau negalima nuginčyti fakto, kad vokiečiai su noru ėjo į karą, kad Hitleris buvo sukėlęs šiam karui maksimumą vokiečių tautos jėgų. Patys vokiečiai, toli gražu ne naciai, šį faktą pripažįsta. Niekados iki šiol vokiečių tauta nebuvo nei tokia vieninga, nei sukaupusi visas savo pajėgas, kaip šiame kare. Vokiečiai buvo užsimoję priversti pasaulio tautas jiems vergauti. Jie to nei neslėpė ir skelbė gana atvirai. Visi atsimename, kad karui vykstant jie Lietuvoje paskelbė ir daugelį kartų įvykdė, jog už vieną žuvusį vokieti buvo sušaudyta šimtai lietuvių. Mes atsimename, kaip jie sunaikino ištisas apylinkes, kaimus su visu tuo, kas ten buvo gyva, vien už tai, kad karui vykstant toje apylinkėje buvo paleista keletas šūvių. Tai vokiečiai vykdė ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje ir už jos ribų, visur ten, kur įžengė nacių kariuomenė.Šio karo pasekmėje visa Europa yra daugiau sugriauta ir nuožmiau apiplėšta negu Vokietija. Europos tautų gyvenimas sugriautas. nors jos beveik visos siekė taikos. Šimtai milijonų paliko be pastogės, be darbo ir gamybos priemonių, be sėklos artimiausiai sėjai, jau nekalbant apie kasdieninę duoną. O kiek milijonų luošų ir netekusių gyvybių? Kodėl pasaulis neišvengė šios didžiausios nelaimės? Daugiausia dėl to, kad pasaulis buvo padrikas, nevieningas.Dabar yra jau užtektinai faktų ir ženklų, rodančių, kad pagaliau realiai tautų gyvenimą lemiančių veiksnių imta ir galvoti, ir veikti, turint tikslą pasaulio tautas suvienyti. Jau visų suprasta, kad dabartinė1 civilizacija ir kultūra žlugs, jei tautos paliks padrikusios ir jų gyvenimą lems iki šiol buvę tautų santykiai.Ar pavyks taikiu būdu išrauti totalizmui nuodingą geluonį, tai parodys ateitis. Nors ginklai nu- _______ _tilo prieš dvejus metus — taikos Bijau pažvelgt i tavo veriančias dąr nėra. pkis... J

Per tą laiką kiekvienas galėjo pamatyti, kad totalizmas neša vargą ir nelaimes ne vien tautoms, kuriose jis įsigali, bet ir visam pasauliui. Pasaulis ir jo gyvenimas yra nedalomi.Lietuvių tauta niekados nebuvo ir nebus užkrėsta totalizmo ligos, nes jis yra visiškai svetimas mūsų tautos charakteriui. Lietuvių tautos auka už savo bei kitų laisvę ir demokratiją yra nepaprastai didelė, nes jai buvo lemta atsidurti pačiame šių kovų sūkuryje.
Alė Rūta

Parodyk rankaSustok — • - /Kažkur skubi, veržies, vis alkanės, nerimstąs, išsiilgęs — Prieik arčiau —Ir man širdy visokių vėjų- nupūsti takai.ir viršum rožių stiebias dilgės.Parodyk ranką —Iš jos tave aš visą išsakysiu —Kiek skausmo kalavijų pervėrė tave.kiek vargo kalnų perkopei, kiek upių ilgesio akyse — Tu nežinai, kas tavo rankoj slepias.ir nematai vienos kuklios, bet kaip pasaulis didelės širdies.nes tavo mintys lengvos, lepios, nes pro akių bekraštį ilgesį tik garbanų purių pluoštelį sau širdin dedies — ,O nežinai.kas tavo-žingsnių aidokaip skambančios žvaigždės vis šaltą naktį laukė.kas tau pasaulį kita tarp dulkių rožėmis išpynė — Ir nežinai.kas tavo brangų kapąslapčia žiedais ir maldomis nuglostė.Tu išplauki lengvai, pavėjui.ir stabteri tiktai akimirką tikrosios meilės uoste —Ir vėl plauki iliuzijų upe. ' ir akimis kaip ilgesio žibintais lengvų pluoštelio garbanų vėl ieškai.Nurimk, kaip ir anie tau vakarai nurimo.Išeik nakčia i saulę —Už dunksančių tamsoj miškų tavo likimas rymo.Užteks, paslėpki ranką —Aš virpu —Aplinkui mus jau tavo mintys renkasir supa mus.ir glaudžia mus —Aš grįžti noriui savo taborą, \į savo ilgesio, ir džiaugsmo, ir kančios namus —Tau is akių daugiau kas nors dar pasakys —Sudie, aš negaliu —
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Lietuviu Tremtiniu Operos vargai
(Pasikalbėjimai su Lietuvių Tremtinių Operos dirigentu muz. 

Aleksandru Kučiūnų)

Per dvejus metus kultūrinio gy
venimo bare nemažai padaryta. Ir 
savųjų, ir svetimųjų akyse gražiai 
žiba mūsų kultūriniai pėdsakai. 
Įsisteigė daug mokyklų, susiorga
nizavo teatrai, susikūrė chorai, 
atsirado lietuviški laikraščiai, pa
sirodė lietuviška knyga, lietuvis 
dailininkas išėjo į viešumą su sa
vo kūryba. Tai vis dideli mūsų 
laimėjimai, pasiekti sunkiose są- 
lygose{ nugalėjus daug visokiau
sių kliūčių. Paskutiniuoju metu 
susitvėrė ir lietuviška opera. 'Lie
tuviškos operos atsiradimas mūsų 
kultūrinį gyvenimą padarė pil
nesnį, Operai gimti sąlygos buvo 
dar sunkesnės, nes čia be visų 
bendrų sunkumų dar reikėjo pasi
rūpinti ir teatro scena, gaidomis 
orkestru.

Muzikas Aleksandras Kučiūnas, Lietuvių Tremtinių Operos Det
molde dirigentas

Pirmieji ledai buvo pralaužti. 
Lietuvių tremtinių pastangomis ir 
jėgomis „Sevilijos kirpėjo" pastaty
mu Detmolde gimė Lietuvių Tremti
nių Opera. Du pirmieji spektakliai 
praėjo su didžiausiu pasisekimu. 
Ryžtasi aplankyti didesnes lietu
vių kolonijas,, kur tik operos 
pastatymui sąlygos įmanomos, 
bet... numatytosios gastrolių die
nos atėjo ir praėjo, o mūsų opera 
daugiau niekur nepasirodė.

„Žiburių" bendradarbis kreipėsi 
į Lietuvių Tremtinių Operos diri
gentą muziką Aleksandrą Kučiū- 
ną, kurs mielai apibūdino operos 
pirmuosius žingsnius ir dabarti
nius vargus, kurie vieniems ope
ros entuziastams pasidarė ne- 
beįveikiami.

— Kaip žiūrite, Pone Dirigente, 
į Lietuvių Tremtinių Operos atsi
radimą ir pirmuosius pastatymus?

— Apie operos reikalingumą ne
tenka nė kalbėti. Visose srityse 
lietuvių tremtinių kultūrinis gyve
nimas veržiasi pirmyn, platėja, ir 
pasiekta daug gražių laimėjimų. 
Bet reikia siekti dar daugiau. Lie
tuvių tremtinių kultūrinio gyveni
mo tėkmėje negalėjo ramiai sė
dėti ir mūsų operos pajėgos, nors 
iš anksto buvo žinoma, lead su 
opera pasirodyti bus nelengva. 
Tiesa, solistų, ir tąi rinktinių, tu
rime, bet operai pastatyti jų dar 
nepakanka. Be kruopštaus solistų 
pasiruošimo reikia dar orkestro, 
gaidų, choro, scenos. Dideliu už
sidegimu kliūtys buvo nugalėtos. 
Iš Hannoverio operos gavome pa
siskolinti gaidas. Mūsų pastatyme 
sutiko dalyvauti Detmoldo - or
kestras, porai spektaklių pasisekė

Detmolde išnuomoti miesto teatrą, 
ir, tokiam margam kolektyvui su
sidarius, aš iš prancūzų zonos jau 
galėjau vykti diriguoti. Pasiruoši
mas buvo tikrai sunkus. Tik dvi 
repeticijos su orkestru. Pats or
kestras „Sevilijos kirpėjo" nebuvo 
grojęs. Pirmojo pastatymo išvaka
rėse, generalinei repeticijai pasi
baigus, solistai į tolimus savo ba
rakus turėjo grįžti pėsti, nes ne
buvo sunkvežimio jiems parvežti. 
Solistai barakus pasiekė tik naktį. 
Senesnio amžiaus žmonėms tai 
buvo sunkiai pakeliama našta. Vi
sus vargus ir nepriteklius nugalė
jo tik begalinis užsispyrimas ir 
darbo meilė.

— At u spektakliai praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Esamomis 
sąlygomis daugiau ir neįmanoma 

buvo tikėtis. Ir žiūrovams, ir so
listams Lietuvių Tremtinių Operos 
gimimas padarė sunkiai išreiškia
mą įspūdį. Pačiame Detmolde bu
vo pageidaujama duoti bent še- 
šius „Sevilijos kirpėjo" spektak
lius, bet opera šio gražaus ir jai 
malonaus pageidavimo negalėjo 
tesėti, nes miesto teatras tebuvo 
gautas tik dviem spektakliam. 
Greit Hann^verio operai reikėjo 
grąžinti gaidas, o gaidų pirkti ne
gaunama.

— Kokia dabar Lietuvių Trem
tinių Operos padėtis?

— Opera nori dirbti ir gyvuoti, 
bet sutinka dideles kliūtis. Opera 
neturi gaidų. Hannoverio opera 
sutinka gaidas paskolinti tik nu- 
sirašymui, bet nesutinka išnuomoti 
ilgesniam laikui, kad opera galėtų 
padaryti gastrolių^ Nusirašymui 
iki šiol negauta gaidų popierio. 
Opdra buvo pakviesta aplankyti 
anglų ir amerikiečių zonose esan
čias didesnes lietuvių tremtinių 
stovyklas, kur operos pastatymui 
yra tinkamos sąlygos. Opera nie
kur negali išvažiuoti, nes neturi 
gaidų.

— Kokius užsimojimus turi Lie
tuvių Tremtinių Opera?

— Pirmasis reikalas, tai kaip 
nors įsigyti gaidas, kad opera ga
lėtų laisyai veikti. Kitas reikalas, 
tai operos persikėlimas į ameri
kiečių zoną. Detmolde operai są
lygos netinkamos. Opera nori su
burti visas jėgas, kurių nemažas 
skaičius gyvena amerikiečių zo
noje. Operos dalyviams gyvenant 
visose trijose zonose, dirbti labai 
sunku. Nevisada lengvai ir leidi

mas gaunamas į kitą zoną išva
žiuoti. Opera nori ir turi būti skra
jojamo tipo. Kadangi ji savo or
kestro neturi, tai ji gali pasirodyti 
tik ten, kur vietoje randamas vo
kiečių orkestras. Šiuo atžvilgiu 
taipgi amerikiečių zona operai dė- 
kingsnė, nes Stuttgarte, Augsbur
ge, Mūnchene, kur gyvena dides
nis skaičius lietuvių, yra ir or
kestrai. Opera daro žygių, kad ji 
galėtų persikelti į amerikiečių zo
ną, bet persikėlimo sąlygos dabar 
labai sunkios.

— Kokios solistų nuotaikos sa
vosios operos atžvilgiu?

— Solistų nuotaikos darbui la
bai geros. Visi pasiryžę dirbti, 
nors ir pačiose sunkiausiose sąly
gose. Visi „Sevilijos kirpėjo" pas
tatymo dalyviai be sąlygų nori at
siduoti mūsų operos išsilaikymui. 
Ir kiti solistai, kurie pirmuosiuose 
operos žingsniuose negalėjo daly
vauti, mielai nori burtis j kolek
tyvą ir stiprinti savo kūdikį. So
listė Antanina Dambrauskaitė pa
reiškė mielai sutinkanti dalyvauti 
Lietuvių Tremtinių Operos pasta
tymuose. Aš tikiu, kad prie bendro 
darbo dėsis ir kiti solistai.

— Kodėl pirmajam pastatymui 
pasirinkote „Sevilijos kirpėją?"

— Patogumo ir praktiškumo 
dėliai. „Sevilijos kirpėjui" beveik 
nereikalingas choras; bet to, prie 
Detmoldo lageryje gyveną solistai 
„Sevilijos kirpėjui" turėjo visus 
reikalingus balsus.

— Ką Lietuvių Tremtinių Opera 
numato toliau pastatyti?

—'XOpera numato paruosti ir 
kofičerbinę programą. Numatoma 
pastatyti kai kurių operų atskirus 
veiksmus. Turime St. Šimkaus 
operos „Pagirėnų" gaidas. Pirmo
je eilėje ir numatoma duoti kai 
kurias „Pagirėnų" atskiras scenas.

— Kaip žiūrite į jaunųjų solistų 
pasirodymus?
— Konkrečiai sunku- ką nors 

atsakyti. Susiekimo suvaržymas 
tik retkarčiais leidžia išvykti iš 
prancūzų zonos. Bet jaunų jėgų 
yra. Gražių atsiliepimų girdėjau 
apie solistą Baranauską, bet aš jo 
dar negirdėjau. Lietuvių Tremtinių 
Operos egzistencija būtų labai 
naudinga ir jauniesiems solistams. 
Ir pačiai operai jaunosios jėgos 
būtų vienodai naudingos.

— Kas dabar tvarko Lietuvių 
Tremtinių Operos reikalus?

— Operai tvarkyti yra sudaryta 
operos taryba. Tačiau šiandienių 
sunkumų jūroje ji viena daug ką 
negalės padaryti. Būtinai reikia, 
kad 'Lietuvių Tremtinių Operą pa
remtų ar Tremtinių Bendruomenė, 
ar kurios kitos mūsų /institucijos, 
jei norime, kad vargais negalais 
užgimusi Lietuvių Tremtinių* Ope
rą išsilaikytų, bujotų ir didintų 
mūsų kultūrini lobyną, — baigė 
pasikalbėjimą Lietuvių Tremtinių 
Operos dirigentas muz. Aleksan
dras Kučiūnas.

St. Daunys

Lietuvos Valstybinės Operos solistė Antanina Dambrauskaitė, š. m. balan
džio 27 d. dainuojanti vienoje Mtincheno koncertų salėje

V. Rasiūno nuotr.

MUncheniškis Antaninos Dambrauskaitės dainų ir arijų koncertas, Įvykęs 
š. m. balandžio 27 d. Žemės ūkio ministerijos iškilmių salėje, Įrodė, kad 
mūsų solistė gražiai reprezentuojasi ir koncertine dainininke.
Pradėjusi programą J. Hendelio arija (Rinaldo), kurią padainavo italų kal
ba, solistė klausytojui pademonstravo^savo vis labiau tremtyje lyriškėjanų 
sopraną trijose Fr. Schubert dainose. Schuberto dainos buvo atliktos vo
kiečių (originalo) kalba. Bene šilčiausiai dauguma salės klausytojų (o ta 
dauguma tai buvp lietuviai) sutiko šioje dalyje lietuviškąsias dainas. Čia 
gyvai nuaidėjo J. Tallat-Kelpšos „Ne margi sakalėliai", jautriai išsakė trem
tinio sunkią dalią A. Kačanausko harmonizuota „Kad aš našlaitėlė." Nuo
taikingomis ir šiltomis lyriko K. V. Banaičio „Rods, parpulsiu" ir „Savo 
skambančia daina" kompozicijomis solistė A. Dambrauskaitė baigė pirmąją 
programos dalĮ.
Antroji programos dalis buvo skirta operų arijoms. Čia A. Dambrauskaitė 
atliko A. Dvorak Rusalkos dainą, „Pikų Damos", „Manon“, „Bohemos", 
„Madame Butterfly" ir „Tosca" operų žymiąsias soprano arijas.
Operų arijos — tai pati dėkingiausia A. Dambrauskaitės balsui, net išraiš
kai dirva, tai, jos savasis pasaulis, kuriame ji ir koncertinėje salėje pajė
giausiai reiškiasi. Šioje dalyje bene stipriausiai balsiniu ir muzikallniu at
žvilgiu buvo klausytojui perteikta J. Massenet Manon arija.
Baigusi programą, solistė Antanina Dambrauskaitė buvo keletą kartų pub
likos iššaukta bisuoti, bet deja — klausytojo noras, matyt, sąmoningai 
nebuvo patenkintas, atsimenant, kad už keleto dienų solistės laukė Augs
burgo „Bohema".
Neaptardami plačiau A» Dambrauskaitės dainavimo, pastebėkime jame 
vieną naują, simpatingą reiškinį: santūrindama savo gestus, solistė geba 
savo išraišką perkelti daugiau Į balsą, kuris, be to, (gauna kaskart dau
giau šilumos.
Fortepionu solistę, galėtume išsireikšti, — dideliu rūpestingumu palydėjo 
muz. Hans Altmann, jei nelaikytume mažu „nusikaltimu" J. Hendelio ari
jos nusmūgiuoto akompanimento.

timšallai klauso Lietuvos V. O. solistės Antaninos Dambrauskaitės dainų — arijų koncerto V. Rasiūno nuotr.
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ANTANINA DAMBRAUSKAITE
AUGSBURGO „BOHEMOJE“chologiškai pagrįsta, meniškai išlaikytą džiova sergančios kuklios mergaitės paveikslą.Pirmame veiksme A. Dambrauskaitės balsas skambėjo švelniai, jautriai ir šiltai, atskleisdamas kuklios mergaitės išgyvenimus, jos varžymąsi ir drovumą. Ypač įsidėmėtinas piano, kuris skambėjo ryškiai: aiškiai buvo girdėti kiekviena gaida. Ji čia tiksliai išvystė savo balso niuansus. Nors A. Dambrauskaitės balsas mums žinomas kaip didelis, gaivalingas, bet Mimi rolėje ji sugebėjo jam suteikti to minkšto, aksominio švelnumo, kurio reikalavo Mimi tipas. Vaidybiš- kaj — tiek solistės judesiai, tiek visa^ jos laikysena scenoje buvo apgalvoti ir stilingai išlaikyti.Antrame veiksme dominavo masinės scenos, chorai, todėl Mimi rolei šis veiksmas nėra tipingas. Trečiame veiksme švelnutė Mimi išgyvena savo likimo tragiką. A. Dambrauskaitės balsas skamba taip pat švelniai, bet jame vis labiau prasiveržia stiprios emocijos. Dinamika įvairėja, prasidėdama švelniuoju piano, pereina į mezzo- forte ir prasiveržia didingu bei giliu forte, kuriame kaupiasi jėga ir skausmas. Jaunos mergaitėsi kančia, beviltiškumas A. Dambrauskaitės atvaizduoti ne tik muzikališkai, bet ir vaidybiškai.Jei trečias veiksmas reikalavo tragizmo, tai Scetvirtas-rezignacijos. Mimi daug išgyveno, iškentėjo, bet ji susitaikė su savo likimu. A. Dambrauskaitė šiame paskutiniame veiksme dainuoja tokiu pat švelnumu, kaip ir pirmajame, gal kiek įdėdama kito, liūdnesnio atspalvio.

S. m. gegužės 2 d. įvykusiame Bohemos operos spektaklyje dalyvavo Mimi rolėje Lietuvos Valstybinės Operos solistė Antanina Dambrauskaitė, lyrinis sopranas.įdomus faktas, kad solistė A. Dambrauskaitė buvo lyg įjungta į vokiečių operą, kurioje savo partiją ji atliko lietuvių kalba. Tas primena mums praeitį, kada Kauno Operoje atvažiavę svetimtaučiai solistai dainavo savo gimtąja kalba. Tada mūsų Kauno Opera sudarė jiems „rėmus", kuriuose jie spindėjo". Šiandieną Augsburgo teatro „rėmuose" mūsų viešnia Dambrauskaitė turėjo progos sukurti Mimi tipą.Bohemos opera, parašyta žymaus italų kompozitoriaus Giacomo Puccini (gimęs 1858 m. Luccoje ir miręs 1924 m. Briissely), yra artima 
verizmo pakraipai. Verizmas-tai tokia muzikos pakraipa, kuri stengiasi atvaizduoti gyvenimą realiai, tokį, koks jis yra: pilką, niūrų, tragišką ir dažnai bespalvį. Personažas nėra renkamas iš buvusiųjų ar esamųjų didvyrių, bet iš eilinių, gyvenimiškų, žmonių. Ne kunigaikščiai, karaliai ar riteriai veikia scenoje, bet paprasti mirtingieji. Verizmo muzika primena mums romantikus, bet ji dar gilesnė, dar gyvenimiškesnė ir labiau siekianti žmogaus sielos gelmes. Jei romantikai remiasi latiau išraiška, muzikiniu turiniu, tai verizmas liečia pačią realybę, natūralųjį, tikrąjį gyvenimą ir jo esmę. Verizmas iškelia gyvenimo tragizmą, jo kontrastus. kurie dažnai nėra nei psichologiškai, nei realiai suderinamuBohemos siužetas yra paimtas iš neturtingųjų Paryžiaus gyventojų _ sluoksnio, kuris skursta .menkuose' Bendrai kalbant apie solistės An- didmiesčio pastatuose. Draminį siu- taninos Dambrauskaitės dainavi- žeta lydi gili, genialiai sukurta mq, reikia pabrėžti jos ramų, švel- muzika. kuri tiek vokalistų, tiek nų, kartu ir didelį balsą. A. Dam- orkestro partijomis palieka neišdil-% brauskaitės lyrinis sopranas yra domo įspūdžio.Pirmas veiksmas vaizduoja palėpę, kurioje gyvena neturtingas poetas Rudolfas ir neturtingas dailininkas Marcelis, yaizdžiai parodytas iu medžiaginis nepriteklius, iu pasilinksminimai su draugais. Poetui Rudolfui pasilikus vienam straipsnį baigti, i duris* beldžiasi nepažįstama kaimvnė Mimi, prašydama ugnies užaesusiai žvakei. Mimi — graži, kukli, pamald' mergaitė, kurią iš pirmo žvilgsnio isi- mvli ooetas. Bet čia pat ištikės Mimi kosulio priepuolis pasako ją esant ligone. Mimi įsimyli poetą Rudolfą.Antras veiksmas — kavinės sodelis, kuriame lihksminasi iauni-

išlygintas tiek balsiniu, tiek dinaminiu atžvilgiu, nežiūrint, kad solistė pirmame veiksme kiek nervinosi. Pats solistės išpildymo būdas yra klasinis ir pasižymi aukštu meniniu skoniu.

Spektaklio įspūdis labai geras. Nežiūrint kai kurių išorinių trūr kūmų (netinkami kostiumai), lietuviai su pasididžiavimu išklausė operos, kurioje „jų solistė" buvo „Gast" svetimam teatre.Gėlės ir ovacijos pasakė klausytojų nuotaikas.Lietuvos Valstyb. Operos solistei A. Dambrauskaitei linkime ir ateity nepailstamai tęsti sunkųjį scenos darbą. VI. Krekenas

Paulius AugiusMENO KŪRYBOS TEMOMISNeseniai ginčijomės dėl pasirodžiusių jįpezijos knygų, dėl jų Antras versmas - Kavines so- teorinės fortuos, dėl jų kokybės, delis, kuriame linksminasi leuni- S> dabar vel turime ellą pasakymas, ių tarpe Ir Mimi su Rudolfu. Kleistos Alf. Dargio Lie-Trečias. veiksmas - Mimi jaus- ‘aviškų vestuvių papročių kny- dama. kad jos sveikata bloųėia, gos, o kas svarbiausia- vieną as- ateina atsisveikinti su savo myli- ’-r.,labal drW P/sisakymą mo- muoiu. Kąj gėlės žydės, ji ture- demlskojo meno adresu, kuris yra sianti išseiti i-anapus... daugiau negu užgaulus.Ketvirtas veiksmas — vėl skur- Savaitraštis „Mūsų Kelias 17 di nalėnė. Išvargusi Mimi, draugės Nr. įdėjo piktą Asso. Prof. J. Ba- vedama. apsilanko pas Rudolfą. Ho straipsnį, kuriame yra tiesiog Priepuoliui užėius. ji miršta. dergiama Alf. Dargio „Lietuviškų -A. Dambrauskaitė gan tobulai vestuvių papročių" knyga ir jo sukūrė Mimi tipą tiek muzikiniu, kūryba. . . .tiek vaidvbiniu atžvilgiu. Kiekvie- Straipsnyje tyčiojamasi ne tik name veiksme ji atvaizdavo psi- iš Alf. Dargio knygos, kaip etno-

Blomberge vaikų baleto spektaklis, pastatytas S. Velbasio
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mus, o kartais duoda jiems kryptį. Stipjespteji Talentai, gi galį visada pasireikšti naujai ir visai nematytai — savitai, nelyginant medis — šakotis į tą ar kitą pusę. Metąs kaltinimus. „Liet. Vest.“ knygos autoriui turėtų turėti pagrindinį supratimą apie naujosios dailės kūrybos vaizdo perstatymo faktą. Sis perstatymas įgalina bet kokią medžiagą naudoti taip, kaip dailininkas įsivaizduoja. Šiuo atveju etnografinė medžiaga yra kaip impulsas dailininko fantazijai ir kūrybai.Taigi, šis perstatymo faktas įgalina moderniškąjį dailininką laisvai elgtis pagal jo vidujinį balsą, išsireikšti savitai tiek drobėje, ' tiek popieriuje.Dailininkas, nesilaikydamas griežtai, o kartais apeidamas realybės dėsnius, išgauna daugiau lyrizmo, poezijos.Gaunasi du pasidalinimai: realusis ir perstatytasis. Einąs realiuoju keliu yra lengviau suprantamas, gi antruoju keliu einąs sutinka daugiau keblumų ir kritikos, ir užmetimų iš eilinių, neišprusintų, nestudijavusių ir, svarbiausia, nenorinčių suprasti — žiūrovų: čia neišlaikyta proporcija, nėra perspektyvos! labai mažas panašumas su realybe! arba jokios nėra! Norint suprasti, reikia įsigilinti. xJuk pagaliau, negalima iš paviršutiniško žvilgsnio nustatyti darbo vertę, jei jau moder, paveiksle esama ko tai naujo, nematyto ir fantastiško.Neįžiūrėjęs esmės negali kalbėti, gi esmę įžvelgti reikia, tad stenkimės pagaliau išmokti
Lietuvos Valstyb. Operos solistė Antanina Dambrauskaitė „Bohe

mos“ Mimi vaidmenyjeVadinasi, jei mes darome principinę klaidą — nusistatome iš anksto prieš ką nors, mes parali- žuojame savo objektyvumą ir darome neteisingą kūrybos vertinimą. Kitu atveįu klaidas galima daryti iš nepriaugimo, nepakankamo subrendimo spręsti apie tą ar kitą dalyką.

Taigi, kartoju, meno kurinius suprasti ir jiems tinkamai įvertinti neužtenka matyti optinį vaizdą, bet reikia turėti tvirtą savo dvasinių polėkių išpiusini- mą — erudicijos.Išeitų, kad eilinis žmogus propaguoja paviršutiniškumą, gi intelektualai, suprasdami kūrybos esmę, bodisi banaliu realizmu, ieško naujos, galinčios tyrai ir giliai išreišti dvasią meno formos.Palikę bendruosius nuostatus ir teoretinius principinius gali- . mus apibrėžimus, eikime priePavydžių būtų itin daug; imki- konkrečių kaltinimų.me, kad ir iš musų tautos arti- Apie Nežinomo raitelio painesnių faktų, kad ir musų tautos veikslą rašoma: „visas paveikslas dailininką — muziką M. K. Ciur- yra piktas pasityčiojimas iš pa- lionį. Jis, studijuodamas Lenkijos prasčiausios perspektyvos ir pro- Meno mokyklose, buvo toks savo- porcijos dėsnių.“tiškas ir1 individualus savo kury- jei kas nors truputėlį domėjosi ba, kad tęsimas studijų mokykloje meno problemomis, sekė meno buvo visai neįmanomas ir kenkiąs parodas, jau nekalbant apie meno jo meninei pasaulėžiūrai. Todėl veikalus bei traktatus, be to ir iš profesorių — dailininkų jam buvo šio straipsnelio kuklios įžangos kyklą apleisti. Eidamas toliau sa- absoliučiai verčiamas visados ir vo keliu jis rado save, savąjį už- visur laikytis perspekt^yps ir kurtąjį, pasaulį, atskleidė naujas, proporcijos dėsnių.mums niekur dar nematytas, vizi- Toliau dėl to paties paveikslo jas ir tuo pačiu pateko į nemirtia- sakoma: „Raitelio galva — kaž-
grafinių „neteisybių", bet kliudo- E?.J?2a_?,ny?.?i^„tva.'*Yt.is,,ir mo" galėjo paaiškėti, kad kurėjaą nėra mi ir visi tie, kurie yra šią knygą kūrybiškai vertinę arba net knygos pasirodymą recenzavę ir iškėlę joje esamas teigiamybes.

. . jq» ii ium pa«_nx patenu t neinu u-i- saKoma: „rtaneuo gaiva — Kaz-Strapsmo pradžioje sakoma, kad gųjų skaičių, o savo laiku, sakau, koks pataloginis egzempliorius iš rašančiam rupi tik etnografiškoji buvo ir nesuprastas, ir kuonevei- anatominio muziejaus“ ’ ’ įrnvrrric nnco hot Vai elraifai — v?____ • sliau, aiškėja didelis nepasitenkinimas iš viso modemiškuoju ‘menu, šiuo atveju, konkrečiai, knygos autoriumi.Nieko nenorėčiau pridėti arba atimti prie mano įvado spraips- nelio, kuriame iškėliau bendruosius Dargio kūrybos bruožus, t. y., kad jam pavyko išsaugoti savo charakteringą, būdingą ir primityvią dvasią ir kūrybines idėjas taip suvaldyti ir išlieti, kaip jam diktuoja jo laisvoji prigimties dvasia. Kad jis yra dailininkas — dramaturgas, siekiąs ir ieškąs naujo kūrybinio kelio, kad jis be abejonės šiais kūriniais praplečia, praturtina lietuvio kūrytinį dvasios lo- byną.Jei kūrėjas kuria savęs neap- gaudinėdamas ir išreiškia nuoširdžiai savo sielos savitumą, tai. ir geros valios žiūrovas, atkurdamas kūrinį, supranta, ką būtent nori kūrėjas pasakyti — išreikšti, kokias problemas jis bando mums atskleisti.Bet kas klaidžioja kūrybos parnasuose tendencingai užmerktom akim ir iš anksto nusistatęs sutrypti, suniekinti ir paneigti visa, jis, aišku, nepajus jokio grožio slėpinio — nesupras kūrybiškos ' sielos kalbos ir niekad teisingai negalės įvertinti stebimo kūrinio.

•» „ XKUVUCVO anaiuillllliv lllUilCJduS1' . . . Jei jaukiaJPas- ir puolamas. iš anatominio muziejaus, tai tuoMenininko negaij padaiytj jokia pačiu realus egzempliorius. Ana- mokykla — akademijai Jei tos me- tomijos muziejai išstato tik rea- no kibirkštėlės - talento nėra įžieb- liūs eksponatus. Fantastiškų eks- tos iš Dievo žmoguje, tai niekas1 ponatų anatomikumuose tikrai kitas jos ir neįdiegs, niekas jos OT-ir neišugdys. Nors iš kitos pusės žinome, kad mokykla išmoko beveik be išimties visus piešti, susivokti proporcijose ir kompozicijoje bei perspektyvos problemose, bet mokykla tik padeda atskleisti ir išvystyti jau turimus sugebėji-

j tikrai nėra. Reiškia, arklys yra visai normalus ir realus.Toliau skaitom: „... taip negamtiškai kojas dedančiu žirgu niekas nepajos“.Negi straipsnio autorius reikalautų iš Alf. Dargio be visų kitų dėsnių išlaikymo dar ant dailinin-

Blombergo solistų trupė; iš kairės i dešinę: A. Kalvaitytė, T. Babuškinaitė, 
Iz. Motekaitienė, P. Kovelis, V. Jakubėnas ir S. Velbasis
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Leonardas Žitkevičius

Saulė ir asaros
Aš nerandu svajonei žodžio
Nei ilgesiui dainos:
Tegu kalbės krante žilvičiai, 
Tegu laukai dainuos.

Einu pakrantėm plačialankėm
Ir sielvartunešu:
Tegu išverks jį ryto rasos, 
Tebus krante šviesu.

O ar nekils į dangų saulė>'
Ar ne skaisčiai spindės, 
Nušluosčius ašarų sidabrą 
Nuo žiedo ir širdies!

ko sukurto paveiksle arklio 
„gamtiškai pajodinėti?

Kraičvežių paveiksle tvirtina
ma, kad: „Mūsų liaudies audi
niuose niekur ne vaizduojamos 
gėlės induose“ ... toliau aiškina, 
kad: „Negalima savavališkai per
kelti ornamentus į visiškai jiems 
svetimą sritį, kitą medžiagą — 
tai nusižengimas etnografinei ‘ti
krovei ir pagaliau meniškam sko
niui“ . . .

Ornamentus tokius, kokie jie 
yra, perkelti į visiškai svetimą 
medžiagą yra neteisinga, bet įma
noma, jei naujoje medžiagoje mo
tyvas pritaikomas ir neiššaukia 
disonanso.

Toliau puolamas dailininkas 
dėl Baldausko paduoto teksto au
tentiškumo. Atrodo, netikima, kad 
Alf. Dargis yra tikrai taręsis dėl 
panaudojimo medžiagos ir tvirti
nama, kad jis (Baldauskas) spau
doje tikrai nerašęs taip, kaip 
tekstus panaudojo savo knygoje 
dailininkas. Tikrai didelės drą
sos reikia turėti, o gal daugiau 
negu drąsos, rėžti tokius abejoji
mus ir užmetimus.

Gal būt panaši istorija būtų su- 
sidėsčiusi, jei koks nors dailinin-' 
kas sukūręs vaizdais Lietuviškas 
vestuves paaiškinimo tekstą būtų 
ėmęs iš Dr. J. Balio. Tai Baldaus
kas savo keliu būtų galėjęs taip 
pat pulti dailininką ir sakyti, kad 
čia esąs grynas išmistas, ir kad ti
krasis Lietuviškų vestuvių papro 
čių aprašymas tik pas Baldauską 
esąs.

Peršasi išvada, kad mūsų lie
tuviškų verstuvių papročių etno
grafinė medžiaga nėra sutvarkyta 
ir suvienodinta, joje sutinkama 
prieštaravimų pas atskirus mūsų 
tautosakininkus ir etnografus, šiuo 
atveju pas p. Baldauską ir p. Balį.

Tokiais atvejais joks dailininkas 
nesikiš į etnografų sritį, nesiginčys 
ir nekoneveiks ir lemiamą žodį pa
liks gerbiamiems etnografams, t. y. 
susitarei ir etnogr. medžiagą su

bendrinti, kad nekiltų prieštaravi
mų ir neaiškių nesusipratimų.

Bet negana to, mes skaitome 
dar: „Iš viso atrodo, kad Baldaus
kui čia buvo prikergtas tik „pro-r 
fesoriaus etiketės” dėliai, norint 
suteikti savo knygai orumo”.

Pirmiausia, kiekvienas galvojan
tis žmogus aiškiai matys ir supras, 
kad Alf. Dargio knyga yra ori pa
ti savaime ir jokių etikečių nerei
kalinga. Mat, ne visi tos nuomo- 
pės, kad etiketės ar titulai padaro 
daiktą ar žmogų vertingą, protin
gą, ir įgalina jį taip neatsargiai ir 
neskoningai svaidytis žodžiais kal
toje ar spaudoje.

Toliau straipsnio autorius vis 
smailindamas savo jau ir taip 
pernelyg aštrias ietis, puola kny
goj recenzentus, įvertinusius j4 
teigiamai, šaukiasi Dievo apsaugos 
nuo tokios mūsų meno reprezen-
tacijos ir propagandos. I viską 
žiūri pro karikatūros akinius, 
būkštauja dėl galimų užsieniečių 
atsiliepimų ir dar jų neskaitęs 
nervuojasi dėl jų vertinimo as
pektų.

Straipsnio autorius vis labiau ir 
labiau įsisiūbuoja, nebejaučia, kas 
tinka jo rango žmogui, kas ne, ima 
rašyti neoriai ir neskaniai, lyg no
rėdamas iššaukti skaitytojuose pi
gų efektą.

įžiūri kažkokius hottentotiškus 
moterų užpakalius, (kam jau kal
bėti apie tokius dalykus, tik jau 
ne garbingai besitituluojančiam 
Asso. Profesoriui) kalba apie lau
kinių žmonių gadynė, randa lęaž- 

'kokius gnomus, kurmius ir tt.
Reikia pripažinti, autorius turi 

pavydėtinai lakią, bet apgailestau
tinai grubią fantaziją, kas labai 
prieštarauja su jo toliau reiškia
moms mintimis.

Giriasi žinąs ir Suprantąs liau
dies kūrybą ir pažįstąs „lietuvio 
dvasios savitumus". Iš kažkur iš
kasa tautosakos, papročiu ir liau
dies gyvenimo iškoneveikimą ir ga- 

'liausiai prieina prie labai griežto ir 
pavojingo tvirtinimo: „Gal ir geras 
dalykas yra fantazija, bet jai ne
turi būti duodama nepažabota lais
vė" ... (mano pabraukta P.A.) Ko
dėl straipsnio autorius kitienfs 
peršamų dėsnių sau netaiko?

Iš anksčiau duotos jo straipsnio 
užbaigos citatos matyti, kad Asso. 
Profesorius turi kur kas lakesnę 
fantaziją negu Alf. Dargis savo 
sukurtuose temperos paveiksluose.

Nei rašę savo subjektyvias nuo
mones, kaip J. Kardelis „Lietuvių 
Žodyje", Step. Vykintas ir Vyt. 
Alantas „Mintyje", V. Ratas-Ra- 
taiskis „Žiburiuose", P. Kiaulėnas 
Amerikos lietuvių dienraštyje 
„Naujienos", nei aš pats, specia
liai ieškojęs taip išbauginusių po
ną Profesorių būtybių — jų ne
pastebėjome, ir nė vienas nėra net 
panašiai rašęs ir išsireiškęs.

Bet minimą tvirtinimą, tą fanta
zijos varžymą privalome imti gi
liau. Mat, kartais neatsargūs žo
džiai sukelia nemalonių asociaci
jų, prisiminimų. Tas visas per- 
griežtas, pasakyčiau, piktas ir 
visai neapgalvotas koneveikimas 
Alf. Dargio knygos mus nori ne
nori nukelia į 1940 metus, kada 
atsikraustęs okupantas ėmėsi ža
boti fantazijos laisvę. Tada buvo 
norima panaikinti asmenybės, ne
tilpusios į atėjūno praktikuojamus 
rėmus ir pažaboti individualybė, 
laisvė, iniciatyva ir t. t. Kuris gi 
nepajėgė ar nenorėjo prisitaikyti 
buvo atitinkamai kompromituoja
mas, apšaukiamas ir likviduoja
mas.

Neišvengiamai ateina mintysna 
ir hitlerine „kūryba”. Naciai 12 
metų ugdė ir puoselėjo nacional- 
zocialištinį „meną". Rezultate —

VYTAUTAS

kaip matematikoje ištraukti šaknį) 
ir pagal gautą diagnozę mums pa
aiškėtų visi kūrėjo sugebėjimai 
arba jo nepajėgumai.

Šiuo atveju turime lyg panašią 
paralelę, kur norima labai griežtai 

'nuneigti tai, ką daugelis viešai 
pripažino.

Iš Asso. Profesoriaus straipsnio 
išeitų, kad modemiškasis kūrėjas 
netinka savo kūryba atstovauti 
tautos dvasią, nes jis yra labai 
sunkiai suprantamas ir nemėgsta
mas Asso. Profesoriaus ir, kaip 
straipsnyje prikergiama, eilės in
telektualų. Nesinori būti prieka
biu, bet ar tas intelektualų eilės 
prikergimas netuvo sąmoningai 
įterptas, autoriaus žodžiais ta
riant, „norint suteikti daugiau 
orumo” savo straipsniui.

Net katalikų bažnyčia, turinti virš 
tūkstančio metų tradicijas, ne
prieštarauja nioderniškajam menui, 
vaizduojančiam Kristaus mokslą. 
Ne tik kad neprieštarauja, bet dar
gi skatina — ugdo ir džiaugiasi, 
kad tokiu būdu bus galima ati
dengti naujus aspektus ir įlieti 
tiesos gėrį į žmogiškąją širdį.

Kaip pavyzdį imkim du garsius 
šių laikų prancūzų bažnytinio 
žanro tapytojus Maurice Denis ir 
Georges Rouault.

įdomu, kokį įspūdį padarytų As
so. Profesoriui ir jo intelektualams 
modernisto tapytojo Rouault su
kurtas ir pripažintas Kristaus pa
veikslas?

O vis dėlto tojo modernisto kū
ryba, kad ir kaip gal neskani As
so. Profesoriui, ji pripažinta ir; 
kad ir kaip keisti perspektyvų ir 
proporcijų santykiavimai, jie ne
įžeidžia ir „nekoneveikia" bažny
tinės tiesos ir dogmų. Mat, pla
čiau galvojantieji nebijo pripa
žinti ir modernųjį meną bei jo at
stovus.

Gal kai kas savo neapykantai 
išreikšti sudraskys Alf. Dargio 
knygą ir sutryps, kaip tai darė 
moderniojo meno parodose išsišo
kėliai, naciams užėmus valdžią 
Vokietijoje?

Gal kas organizuos teismus 
nustatyti, kokia kūryba yra iš vi
so geriausia, kaip tai darė jau po 
II pasaulinio karo vokiečių obsku- 
rantai arba Londone paskirų rėk?- 
rilų grupė, kai Matissas ir Picasso 
suruošė savo kūrinių parodas?

Bet niekas kūrybos neįstatys, 
neįspraus į rėmus, nes kūryba yra 
gyva, gaji, ji visad nauja, nepri
klausoma ir nebijanti kritikos, 
ypač jei ji virsta koliojimosi ir 
neoriu žodžių mėtymu, neskanių 
efektų ieškojimu.

Apgailėtina, kad visa ta neskani 
mišrainė išplaukia viešai spaudoje 
iš mūsų intelektualų atstovo, iš 
ko paprastai reikalaujama daugiau 
takto ir santūrumo kaip iš eilinio 
visuomenės žmogaus.

teveik nė vieno vertingo kūrinio 
tiek literatūroje, tiek vaizduoja
mame mene.

Begalės vertingų autorių buvo 
ekskomunikuotų ir daugybė kūri
nių sudeginta, sunaikinta, kaip 
„Išsigimęs menas”. Mat, diktato
riai mėgsta žaboti kitų fantaziją ir 
kūrėjus įrėminti į savo vedamą 
rėžimą. O žinokim, kad varžtais 
suvaržoma kūryba tampa rachi
tiška ir nesavaiminga, ji skursta 
ir žiauriai meluoja.

Taigi, vėl prieiname išvados, 
kad kūrybos negalima vertinti tuo 
pačiu mastu ir būdu, kuriuo ver
tinami tikslieji mokslai, nes me
nas ir grožis yra labai reliatyvūs 
ir nesiduoda suvedami į kokią 
nors matematišką formulę, pagal 
kurią vertinant paveikslus reiktų 
tik atlikti reikiamą veiksmą (pav.,

Alė Sidabraitė

MEDINĖS AKYS
Birutė pravėrė akis ir nukreipė 

žvilgsnį į langą. Pro užtemdymą 
kambarin veržėsi stiprūs saulės 
spinduliai. Ji atsikelia, nuima už
temdymą ir pažvelgia pro langą.

Tolumoje blizga baltos kalnų vir
šūnės, dangus giedras—nei vieno 
debesėlio; pasvirusio langan me
džio šakose čiulba mažytis pilkas 
paukščiukas, o apačioj, po pat 
langu, veržliai srovena kalnų 
upeliūkštis . . . „Ir vėl bus 
aliarmas,“ — pagalvoja Birutė: 
„vėl teks kelias valandas tupėti 
drėgnam kasyklų požemy“ — ir 
jai pasidaro ne tai graudu, ne tai 
pikta. Nepatinka jai, kam taip 
skaisčiai šviečia saulė, kam bliž- 
ga tolimos kalnų viršūnės, kam 
čiurlena upelis ... Ir ko džiūgau
ja tas kvailas paukščiokas — 
pagalvoja ji ir pati nusijuokia 
savo minčiai . . . Bet tas juokas 
blankus, kaip žiemos saulės spin
dulys slėnyje.

Šiandien ją vėl užpuolė stiprus 
nostalgijos priepuolis įr tikriau
siai nebepaleis iki vakaro, o gal 
kamuos net keletą dienų. '

Prisimena šios nakties sapną, ir 
nuotaika dar labiau krinta. Bi
rutė netikėjo sapnais, bet šis buvo 
tiek ryškus, kad jokiu būdu ne
galėjo atsikratyti jo padaryto 
įspūdžio. Rodos, vis dar tebegirdi 
Kosto kuždesį: „Man taip sunku, 
brangioji, taip sunku! Padėk 
man”. Rodos mato jo išbalusį vei
dą, kuriame keistai spiridi juodos 
medinės akys. „Aš tavęs nematau, 
kur tu, Birute? Nepalik manęs, 
nepalik!“ vėl ir vėl girdis jai 
Kosto kuždesys. Ir, lyg sapne, 
vaizduotėje ji vėl mato jį gulintį 
plačioje lovoje užklotą juoda ap
vedžiota sidabru antklode. Galū- 
galvėje d.ega du žibintai. Mirgan
čių žvakių šviesoje toks mepa- 
prastai baltas Kosto veidas. O 
tam veide kaip du užgesę anglys 
— dvi juodos medinės akys. Pa
geltę rankos konvulsingai spau
džia prie krūtinės kruvinai rau
donų rožių puokštę. „Tos rožės 
tau, Birute; jos buvo baltos, kaip 
kalnų viršūnių sniegas, bet mano 
žaizdų kraujas jas nudažė rau
donai! Paimk jas, aš negaliu tau 
jų paduoti, kaž kokia migla den
gia mano akis. Aš nematau tavęs. 
Aš nematau tavo žavaus veido, ir 
man baisiai sunku!“ Ji suspaudžia 
rankomis smilkinius ir ilgai tuš
čių žvilgsniu žiūri į tolimas kalnų 
vifšūnes.

Birutė griežtu judesiu prisega 
paskutinį išsidraikiusį plaukų 
pluoštą. „Kažin ką dabar veikia 
mama?“ pagalvoja — „turbūt 
rauda triūsdama be poilsio apie 
namus kaip ir per visą savo var
ganą amželį — jei dar gyva ir jei 
nežygiuoja, klupdama vieškeliu į 
tolimojo Sibiro tytus. O gal...“ 
— ir ji kaip įkyrios musės kratosi 
baisios minties. „Kas čia man šian
dien? Kodėl taip drasko ilgesys 
širdį?" — veidrodyje klausiamu 
žvilgsniu spindėjo didelės juodos 
akys. ^Gelsvų garbanų aureolėje 
šypsojosi liūdnas, kiek pablyškęs 
veidas . . .

Už savaitės dvidešimts dveji — 
Kaip smagu būdavo svęsti Lietu
voje gimimo dieną, o čia . . .

Štai jau dešimtas mėnuo, ilga 
virtinė pilkų vergijos dienų. Bet 
pirmą kartą per visą tą laiką to
kia sunki, tokia pritvinkusi siel- 
vartti jos siela. „Kodėl?“ — gal
voja Birutė, rišdamosi melsvą 
skarytę „argi šioji diena kuo ski
riasi nuo kitų palšų darbo dienų 
svetimu j?“ Staiga kaž kas pasi
beldžia į duris. „Prašom! — atsi
suka nustebusi Birutė.

Į kambariuką įeina paštininkas, 
liesas aukštas suvargęs vyras ir 
su plačia šypsena paduoda jai vo
ką. „Laiškus!“ — sušunka Birutė 
ir, įspraudus pora pinigiokų paš

Pro pravirą langą vėjas leng
vai kedena jos plaukus, oras pa
vasariškai gaivus. „Dieve, mano 
Dieve!“ — sudejuoja Birutė ir 
pati supyksta. „Kvaila, kvaila 
krimstis dėl kokio tai sapno. Gal
vojau apie Kostą, keturios savai
tės negaunu laiško, tai ir susap
navau.“

Bažnytkaimio laikrodis išmuša 
dešimts. Birutė krūpteli. Vienuo
liktą ji turi būti lagerio virtuvėje, 
o iki darbovietės geras gabalas 
kelio. Pradeda skubiai ruoštis. 
„Šiandien paskutinė tokios vėly
vos darbo pradžios diena. Rytoj 
teks keltis su tamsa, nes penktą 
valandą ryto jau reikia būti vir
tuvėje.

„Kaip visa tai įkyrėjo, įkyrėjo 
iki pamišimo. Kasdien vis tas 
pats beprasmiškas, mašinalus, su
grubusiomis nuo šalčio rankomis?* 
supuvusių bulvių rankiojimas, vir
tuvės indų ir grindų plovimas, 
virėjo ir darbo prižiūrėtojų neva
lyvus sąmojai ir keiksmai. Kam 
buvo gaišinti laikas studijoms, 
universiteto lankymui!? — „Ka
ras*— okupantai! . . .“ karčiai nu
sišypso savo pačios atvaizdui vei
drodžio atbrailoj Birutė. „Vienas 
Dievas težino, ar beteks kada 
namo grįžti, ar beteks kada pa
matyti sulinkusią po Vargų našta 
senutę motiną!“ 

tininko delnan, nebelaukdama, 
kol šis išeis, atplėšia voką. Laiš
kas iš Kosto, bet parašytas ne jo 
ranka.

„Kažkoks nepažįstamas Kosto 
draugas rašo jai, kad sužeistas per 
fabriko bombardavimą Kostas 
guli Augsburgo ligoninėje ir labai 
prašo Birutę jį aplankyti. Esąs 
da« silpnas po operacijos, tai ne
galįs jai pats parašyti.“ Pirmas 
jausmas—baisus išgąstis, siaubas 
persmelkia visą jos kūną. Beskai
tydama antrąkart laišką, aprimsta 
ir pradeda svarstyti išvykimo ga
limumą. Atrodo, bus labai sunku 
gauti leidimą, bet gal gi pasiseks. 
Tenka bandyti. Juk pasisekė jai 
sugautai ir per jėgą atvežtai išsi
sukti nuo ostarbeiterių lagerio ir, 
nors vargingai, bet privačiai įsi
kurti angliakasių kaimelyje. Tvir
tai nusistačiusi išbandyti visus 
galimumus nuskuba į lagerio vir
tuvę. O lagerio virtuvėje viešpa
tavo linksma nuotaika. Virtuvės 
vedėjas kaip tik šįryt gavo iš sū
naus žinią, jog šis esąs gyvas ir 
sveikas ir greitu laiku tikisi gau
siąs atostogų tėvus aplankyti.

Pagal viršininką nusiteikę ir vi
si.dirbantieji. Net ir rusaitė, prieš 
dvi savaiti netekusi vyro, kurį pe
reitą mėnesį užgriuvo krisdami 
anglių klodai, ir toji šypsojosi sa
vo plačia burna ir išstrižom akim. ■_
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TYLI RUGIAPIŪTE
Mūsų spaudoje dažnai susitin

kam su kiek išpūstais įvykiais, 
laurais apsunkintų nuopelnų pa
brėžimu. Kartais gal net perdaug 
parausta žandai nuo pagyrų tri
mito pūtimo. Uolūs raštininkai 
keliuose tremtijos laikraščiuose 
kalke atmuštus aprašymus rūpes
tingai iškloja skaitytojų malonu
mui.

Šia įžanga norėta prašyti skai
tytoją priimti žemiau rasimas 
eilutes, — Ingolstadto Z. Arlaus
kaitės vedamą mėgėjų vaidintojų 
būrelį, kaip įvykius, kurie buvo 
permažai įvertinti.
Kaltė tenka Z. Arlauskaitei, kuri 
atkakliu kuklumu viską patylo
mis kūrė, norėdama kalbėti dar
bu, rezultatu.

O darbas tikrai didelis. Z. Ar
lauskaitė Ingolstadto lietuvių sto
vykloje pradėjo scenos darbą 
1945 m. spalių mėn. Tų pačių 
metų gruodžio 31 d. buvo suvai
dinta J. Strazdo drama „Sugrįžo“. 
Du kartu Ingolstadte ir vieną 
kartą Eichstatte.

1946 m. buvo pastatyti J. Že
maitės „Trys mylimos“, S. Ciur- 
lonienės „Pinigėliai“ (2 kartu) ir 
K. Binkio „Atžalynas“.

Šių metų balandžio 13 d. buvo 
suvaidinta V. Mykolaičio-Putino 
„Valdovo sūnus“.

Dabar statoma S. Čiurlionie
nės „Aušros sūnūs“.

Mums gerai žinomi visoki trū
kumai, salių netinkamumas, de- 
koračijų, kostiumų vargai, ir kaip 
sunku visa tai apgalėti.

Atrodo, Z. Arlauskaitė turi ka
žin kokią paslaptį, gal net kokią 
magišką lazdelę, kad drįstama 
kibti į tokį, kaip Putino „Valdo
vas“.

Ingolstadto dramos mėgėjai, suvaidinę Putino „Valdovo sūnų“
J. Kareivos nuotr.

Pirmoji pasisekimų paslaptis, 
tai sugebėjimas parinkti artistus, 
padėjėjus, sugebėjimas kažin 
kaip tyliai, nereikalaujant išrei
kalauti.

Stovykloje buvo rimtai abejo
jama, ar pavyks trupei „išvežti“ 
„Valdovo sūnus“, ir kaip? Juk ne 
paslaptis, kad ir mūsų Valst. Dra
ma sunkiai ryžosi pakelti „Valdo
vo sūnaus“ vaidybos sunkumus, tai 
kaip gi neabejoti mėgėjų trupele 
Bavarijos bombų miestelio griu
vėsiuose?

Bet abejones išsklaidė balan
džio 13. Įvyko spektaklis: suvai
dinta „Valdovo sūnus" Ingolstadto 
mėgėjų būrelio. Ir žiūrovai nusi
vylė! Nusivylė skeptikai, kurie iš 
anksto pranašavo „perdidelio ve
žimo tempimo“ nepasisekimą ...

Dekoracijos Stasio Židonio nus
tebino savo išmaningu scenos 
vaizdų sudorojimu, spalvingumu, 
supratimu mėgėjiškumo, kuris 
būtinas mažose scenose, mėgėjų 
vaidybai. Saikas ir skonis. Gal 
čia ir Z. Arlauskaitės — režisie
rės nuopelnas.

Z. Arlauskaitė surado priemo
nes mėgėjiškumui pasirodyti sce
noje skoningu paprastumu, artis
tais ir scenos tikrovės ir saikin
gumo pajutimu suteikė „Valdovo 
sūnaus“ spektakliui, sakytum, mė
gėjiško meno darnų nuoširdumą. 
Kelių sakinių rėmuose neįmano
ma nusakyti tikrai vertingą ir 
įdomų scenos reiškinį.

Krušną vaidinęs H. Dūda, mė
gėjas vispusiško žodžio apimtim, 
sukūrė rūstaus valdovo įspūdingą 
ir įdomų tipą. Danguolės rolėje 
V. Morkūnaitė, gal nutolo nuo 
autoriaus intencijų, bet nuošir
džia, tikra vaidyba davė tai, ko 
kartais nerasi ir gudrioj profesio

nalo vaidyboj. Mauras — K. Las- 
kauskas, Kirmis — B. Vosylius 
buvo savo vietoje, kai jie laikėsi, 
tarkim sau, mėgėjiško paprastu
mo, bet tuoj paslysdavo, kai no
rėjo vaidinti, „kaip tikri artistai“.

Pats „Valdovo sūnaus“ pastaty
mas iš trupės darbininkų parei
kalavo nuostabą keliančio pasiau
kojimo darbo. V. Stankevičienės 
pasiūti drabužiai, mokyt. Mika
lausko rūpesčiai nuo vinies iki 
lentos, parūko ir prožektorių, 
rodo asmens pasišventimo galią. 
Kiek darbo, skatiko sudėjo darbi
ninkai — aktoriai, šių dienų nuo
taikose, kai tremtiniai į viską šal
čiau žiūri. '

Pertraukų metu patys artistai 
suprakaitavę keitė dekoracijas.

Z. Arlauskaitė, Ingolstadto dramos 
mėgėjų režisierė.

Valdovas, metęs kardą, dirbo šų 
plaktuku ir kirviu.

Kukliais ištekliais ir tokiomis 
pat trupės dalyvių pastangomis 
buvo pastatyti ir visi kiti veika
lai. Atsidavusių ir atkaklių sce
nos darbuotojų trupėje matome 
nuolatinius narius: V. Stankevi
čienę: E. Tamašauskaitę, V. Ja- 
gaudaitę, V. Morkūnaitę, O. Mi
kalauskienę, St. Skorulį, K. Las- 
kauską, H. Židonį, B. Vosylių, 
H. Savišką, A. Kareivą, A. Mika
lauską, J. Gešventą ir dar vieną 
kitą.

Kam teko dirbti tremties sąly
gose scenos darbą, tas tesupras, 
kiek darbo, pasišventimo parei
kalauja labai kuklus veikaliukas. 
Tarp Žemaitės „Trijų mylimųjų“ 
ir Mykolaičio - Putino „Valdovo
sūnaus“ matoma didelis darbo ir sto reikalavimų. Projektas numato trinės prekybos halės Kauno gat- 
vertės skirtumas. Šitas skirtumas sukurti maudyklių tinklą, kuris vėj, tprgų aikštės ir prekybos ha-

Scena prie aukuro iš Putino 

buvo smūgis stovyklos skepti
kams, kurie iki uždangos pakili
mo abejojo trupės ir režisierės 
užsimojimu.

Kai uždanga nusileido paskuti
nei scenai, pasigirdo audringi 
plojimai. Ploja dvigubai: už nu
sisekusį, gražų spektaklį ir už nu
galėjimą skeptikų! Tai buvo ma
žutis atlyginiihas mūsų stovyklos 
scenos darbininkams ir darbščiai 
režisierei Z. Arlauskaitei, senai 
mūsų scenos darbininkei.

VILNIAUS MIESTO PLANAVIMO BRUOŽAI

Socialinė globa ir sveikata
1. Ligoninėms pagal jų ploto rei
kalavimus nustatyta bendrai pri
imta norma Im’/l gyv. (įž.st.B-6, 
TB-18), be to paimta dėmesin tik
tai dalies esančių objektų, panau
dojimas. Apskritai, 1936 m. Vil
niaus ligoninėse buvęs lovų skai
čius ca. 2.000 turėtų visiškai pa
tenkinti miesto reikalavimus. Bet 
iš statistikos matyti, kad 50% li
gonių, gulėjusių Vilniaus ligoni
nėse, yra ne iš Vilniaus miesto ir 
kad paviršius, kurį turi esamos li
goninės, jokiu būdu nepatenkina 
tų ligonių ploto reikalavimų, todėl 
projektuojama tam tikslui rezer
vuoti ca 90 ha. Tų plotų paskirsty
mas tarp įvairių įstaigų padarytas 
pasinaudojant koeficientu, charak
terizuojančiu lovų kiekinius santy
kius pagal 1936 m. statistiką. Žino
ma, nesiderina jis su koeficientu, 
atitinkančiu ligonių kiekiui, gydytų 
vienų metų laikotarpy.

4 ha bepročių ligoninė projek
tuojama už mliesto ribų.

2 Maudyklės ir papludymiai da
bartinėje būklėje nepatenkina mie-

„Valdovo sūnaus“ Ingolstadte 
J. Kareivos nuotr.

Ir šiandien kažin kas uoliai 
dirbama už lengvos, rusvos sce
nos uždangos. Tikimės pamatyti 
„Aušros sūnų“ vaidinimą. Į salę 
tada rinksis tik vienos rūšies žiū
rovai — pasitikintieji savo trupe.

Ir šios kelios eilutės apie tikrai 
didelį darbą dirbančius scenos 
mėgėjus, šilčiausia šių žodžių 
prasme, tebus mažas, bet tikrai 
užtarnautas atgrąžinimas tai. ko 
nebūna perkant kelių markių bi
lietą. D.

aptamautų visus miesto kvartalus. 
Tiktai jų dvi didesnės, sujungtos 
plaukymo baseinais, pareikalaus 
didesnių sklypų.

Projektuojami Užvingy ir Šnipiš
kėse papludymiai galės būti įkurti 
tik tada, kai bus sutvarkyta pa
grindinė miesto kanalizacija. Pro
jektuojamas taip pat paplūdymys 
ant Vilnelės krantų Tuputiškėse. 
Jis bus skirtas ten vasarojantiems 
miesto gyventojams.

3. Prieglaudos. Pagal vokiečių 
duomenis (įž.st.B-6,TB-16) prieglau
dos reikalauja nuo 0,4 iki Im’/l 
gyv.,t.y., reikėtų tam tikslui rezer
vuoti nuo 17 iki 35 ha. Šiuo metu 
veikiančių social, globos įstaigų 
situacijos ne visų yra parinktos 
tinkamose vietose. Todėl numa
toma įkurti naujus objektus rytų 
kvartaluose šiuo metu neapiben
drinant jų dydžio.

F. Prekyba Viešosios prekybos 
turgų aikštėms ir halėms numa
toma norma 0,25m’/l gyv. (įž.st.B-6 
TB-18). Be to, numatyta be centri
nio turgaus Šnipiškėse ir be cen-

Birutė, sugavus laisvesnę nūo 
■ darbo valandėlę, užkalbino Miun- 

chenietį. Taip visi vadino virtuvės 
vedėją, nors jis niekad nebuvo 
Miunchene buvęs ir išviso nebuvo 
to miesto matęs, nebent, paveiks
luose. Kaž koks šposininkas, o jų 
belaisvių tarpe pasitaikydavo ne 
maža, ypač prancūzai, nors ir 
pusbadžiu laikomi, neprarasdavo 
geros nuotaikos, taigi kaž kuris 
jų praminė senį Miuncheniečiu, 
ir tas vardas taip ir prigijo stora
jam švabui —.

Išklausęs jos prašymo, Miunche- 
nietis patakšnojo ją per skruostą, 
paglostė, paglostė jos petį ir iš
didžiai pratarė: „Kągi, tai galima 
būtų sutvarkyti“ — jis pamerkė 
jai — „pasiilgai vyrelio, ką?" Dar 
papurtė už ausies ir iškilmingai 
nuplaukė per virtuvę.

Ji dažnai klausiamą žvilgsnį nu
kreipdavo Miuncheniečio link — 
o tas, sukdamas žilstantį ūsą, pa
merkdavo jai. Pirmą'valandą už
kaukė sirenos, ir visi nuskubėjo į 
kasyklas. Erdviame požemio kam
baryje drėgnai -tvanku. Birutei 
prisiminė Kauno miesto daržinin
kystės šiltadaržis Vydūno alėjoje. 
Prisiminė, kaip pirmą vėlyvą pa
vasario popietį juodu su Kostu 
užklupo Žaliakalnyje lietus. Ieš
kodami prieglobsčio, jie užbėgo 
šDtadaržin. Ten palmių pavėsyje 
jiedu sutarė niekad nebesiskirti, 
ir po mėnesio įvyko vestuvės. Jas 

.atšventė pas Birutės motiną kai

me. „Kaip didžiavosi mama, kad 
jos vaikai, palikę miestą, pagerbė 
ją savo vestuvių iškilmėmis. Se
noji parapijos bažnytėlė prigužė
jo žmonių, o draugų sugiedotas 
„Venicreator“ pravirkdė ne vie
ną kaimynę.“

Kaip toli visa tai dabar ... Lyg 
koks žavus sapnas vaidenas visas 
prabėgęs Lietuvoje gyvenimas.

„Kodėl gi būtent šiandien taip 
įkyriai visos mintys veržiasi į 
praeitį?“ — galvoja Birutė.

„Na, tai ką, ar nebijosi važiuoti 
tokiu neramiu laiku“ — pažadina 
ją iš praeities vizijų užkimęs 
Miuncheniečio balsas. „Ne, o ko 
turėčiau bijoti?“ „O gi tų — tief- 
fliegerių — jie siaučia pietų ruože, 
kaip velniai“ — „O, aš nieko ne
bijau, šefe. Kam kas lemta. įvyks. 
Likimo neišvengsi! — nusišypso 
Birutė. „Na, kažin, ar verta likimą 
tyčia gundyti“ — pragirgždėjo 
Miunchenietis, rodydamas retus, 
pageltusius nuo pypkės dantis. 
„Bet jei jau tokia narsi esi, ban
dysiu kokiai savaitei nuo darbo 
paleisti, bet atvežk man gero ta
bako pypkei!“ —

Iš laimės Birutei apmirė širdis. 
Laimėjimas taip netikėtai grei
tas! „Na, ir tikėk po to sapnais 
ir nujautimais! —“ kartojo links
mai pati sau Birutė, žygiuodama 
po darbo namo. Susijaudinimas, 
nuovargis, pavasariško vėjo dvel
kimas veikė ją kaip stiprus vy
nas.

Vakaras nepaprastai gražus. 
Dangus pilnas žvaigždžių, mėne
sienoj juoduoja kalnų siluetai. 
Blizga tolimųjų viršūnių sidabras.

Norisi bėgti ir šaukti kalnų miš
kams, sidabrinėms viršūnėms, 
koks pasakiškai gražus ir vilio
jantis tas piktasai gyvenimas, — 
atrodo karo pabaiga čia pat — 
arti arti, čia pat grįžimas į namus, 
o žvaigždėse žiba Kosto akys . . .

Naktį miegojo kietai ir be sap
nų, nors lauke šėlo baisus viesu
las. Dar neišaušus skubėjo į dar
bą. Buvo vėjuota ir apsiniaukę. 
Staiga pradėjo snigti. Vėjo pusto
mos didžiulės šlapios snaigės lip
dė akis, plakė skruostus. Pavasa
ris virto tikra žiema.

Darbovietėje laikas slinko pa
mažu ir nuobodžiai. Aliarmo šį 
kartą nebuvo, nebuvo ir poilsio 
drėgnam kasyklų urve.

Miunchenietis, pasišaukęs Biru
tę, patakšnojo per skruostą, (gny
bo į ausį ir reikšmingai mirkte
lėjęs pasakė: „Kalbėjau dėl tavęs. 
Sekmadienį galėsi važiuoti. Tik 
neužmiršk tabako!“ šilta džiaugs
mo banga staigiu raudonumu už
liejo Birutės veidus. Ji ūmai pa
bučiavo pūstą Miuncheniečio 
skruostą, pasisuko ant vienos ko
jos ir kaip viesulas išlėkė iš vir
tuvės. Sniego jau buvo pripustyta 
iki kelių. Bet kelionė namo ne
prailgo, nuovargio visai nesijuto 
— tik viena mintis žaibu skrodė 
smegenis, ir nuo jos buvo nepa

prastai jauku, šilta ir lengva. Par
bėgusi namo, Birutė šiek tiek pa
sisukinėjo po kambarėlį, pasime
tusi iš džiaugsmo nežinojo, ko 
griebtis, pagaliau sėdo rašyti Kos
tui laišką. Susigriebė, kad laiškas 
nespės taip greit nueiti, nes iki 
sekmadienio teliko trys dienos — 
nutarė pasiųsti telegramą.

Iki pašto vos keli žingsniai, ir 
meilės žodis lekia telegrafo vielo
mis. Grįžusi kambarėlin, atsigulė 
pailsėti ir gulėdama plačiai pra
vertomis akimis ilgai dar svajojo.

Tai slenka taip nesenai išgy
ventos, o dabar tokios tolimos lai
mės dienos, tai vaidenasi susitiki
mo su Kostu džiaugsmas. Staiga 
švysteli mintis. „Kodėl Kostas 
pats neparašo? Po operacijos? 
Kokia tai galėjo būti operacija? 
Rankos?“ — staiga valandžiukei 
pasidaro šalta ir baugu, nesinori 
spėlioti ir, nuvijusi bauginančių 
minčių spiečių, ji vėl pina lai
mingos ateities vaizdus, kol paga
liau užmiega.

Išvykimo diena išaušo giedri, 
pilna saulės. Spindi kalnų viršū
nės, apakinančiai žiba girgždan
tis po kojomis sniegas, varva nuo 
stogo, veržliai srovena savo 
drumstus vandenis kalnų upe
liūkštis, o mažasis paukščiukas 
pasvirusio medžio šakose linksmai 
čiulba savo dainelę . . .

Stotyje, tikriau—panašiau į šuns 
būdą mediniam pastatėlyje, pur

vina ir šalta. Bet kažkaip visa tai, 
visas išorinis gyvenimas, lygiai 
kaip iš šeimininkės tartas įspėji
mas „Ar ne baugu keliauti tokiu 
pavojingu ruožu?“ vyko lyg, už 
storos stiklo sienos, visai nepa
liesdamas Birutės pojūčių.

Pagaliau žviegiai sušvilpęs at- 
pukšnojo traukinukas. Keleiviams 
susėdus, konduktorius šeimyniš
kai patikrino, ar visi jau trauki
nyje, ar nesimato atbėgančių ke
leivių iš bažnytkaimio, ir sušukęs 
„Tvarkoje!“ mostelėjo mašinistui. 
Traukinukas švilptelėjo, stipriau 
atsipūtė ir pukšėdamas pajudėjo 
siauručiais bėgiais. Pratarškėjęs 
kokį septynetą šimtų metrų lygu
ma, įvažiavo į tankų eglių mišką 
ir pradėjo pamaži kopti į kalną, — 
o šis miškas visai kaip Lietuvoje 
—mąsto Birutė — „tik eglutės ne 
tokios gražios ... O, štai viena 
ten aukščiau tai visai tokia kaip 
mūsų miškelyje prie Sopulingo
sios koplytėlės, garbanota“ . . . 
Traukinyje tvanku. Dvokia pigus 
tabakas, žmonių prakaitas, dul
kės 1 . . Išbėgęs iš miško trauki
nukas vėl nusileidžia į slėnį ir 
sustoja pirmo kaimelio stotyje. 
Keistas orientališkas pavadinimas 
„Timmelkamm“ — automatiškai 
skaito Bitutė daugelyje sekma
dienių matytą užrašą. Čia tenka 
persėsti į elektrinį traukinį, ruo- 
žan Linz—Salzburg.

Drauge su kitais keleiviais Bi
rutė perbėga iš traukinuko {
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lės paskiruose-kvartaluose. Jų įta
kos zonos spindulys- Ikm. Preky
bos halių tinklas turi atsirasti vie
toje senų turgų aikščių, priklau
somai nuo miesto ir kaimo prekių 
paklausos pasikeitimų.

G. Ugniagesyba. Projektuojamas 
ugniagesių punktų tinklas yra su
darytas esamų įrengimų papildy
mui; reikalingų sklypų plotas n\rą 
apibrėžtas.

H. Viešbučiai ir klubai. Šiai ka
tegorijai sunku pritaikyti kokias 
nors normas, o ir statyba nesudaro 
specialių reikalavimų sklypų dyd
žių atžvilgiu. Projekte išskaičiuoti 
tiktai objektai, turintieji paten
kinti keliauninkų reikalavimus, be
simokančios jaunuomenės ir lokali
nius nuolatinės miesto bendruome
nės reikalavimus.

Kat. Bažnyčių statyba pagal rei
kalą projektuojama toliau nuo 
gyventojų kvartalų.

2. Muziejai ir viešosios biblio
tekos savo įrengimais šiuo metu 
miesto reikalavimų neatitinka. Nu
matoma pastatyti vieną muziejų ir 
centrinę biblioteką su skyriais 
kvartaluose.

3. Teatrai ir kinai. Pagal Federio 
normas'* 1 kinas—10.000 gyventojų 
ir 1 teatras—60.000 gyventojų. Tad 
Vilniui tektų 3 teatro salės, Filhar
monija ir 21 kino salės. Jų tarpe 
Operai ir Baletui numatytas 1.200 
vietų teatras.

K. Įstaigos. Šioje viešo naudo
jimo objektų kategorijoje sklypų 
plotų pareikalavimų, neturint šiuo 
metu praktikos, apskaičiuoti ne
galima. Jų reikalavimai tačiau 
derinasi su statybos zonų įstaty
mais, todėl nėra skaubaus reikalo 
išskirti specialius sklypus: svarbu 
turėti jų paskirtį. Todėl projekte

I. Kultūra ir menas.
1. Bažnyčių Vilniuje yra pakan-

kamas. skaičius, ir .jos Vilniaus gy- ... . . .
ventojų reprezentuojamų tikybų apsiritota svarbesnių miestui įstai- 
reikalavimus visai patenkiną. Ta- gų išvafdinimu. Centrinis kalėji- 
čiau jos visos yra beveik Senoje 

‘Miesto ribose ir dėl to naujų R.
mas projektuojamas už tikrojo 
miesto ribų.

Parenkant viešo naudojimo ob
jektų situacijas, vadovautasi mie
sto funkcionalinio išdėstymo dės
niais. Realizavimas šių objektų iš 
vieš, foųdo lėšų, pagal projektą 
turi būti planingu miesto ūkio 
įrankiu, reguliuojančiu atskirų 
centrų išsivystymo' tempą, tuo pa
čiu metu sukuriant visą eilę doJ 
minuojančių architektoniškų taškų. 
Projekte į karinius objektus neat
sižvelgta, juos numatyta iškelti pi 
miesto ribų. Iš viso abejotina, ar 
tokie objektai bus ateity reika
lingi.

L. Projekte numatyta viešo nau
dojimo įrengimų sąrašas nurody
tas TB-XI. Įrašyti į paskiras ru
brikas skaičiai trupmenos pavidale 
turi skaitiklyje vidutinio dydžio’ 
esamu ar projektuojamų objektų 
skaičių, vardikly-rezervuotų jiems 
plotų bendrą paviršių ha. Kai ku
riose rubr. es. objektai, bet tiktai 
tie, kurių buvimas sutinka su pro
jekto intencijomis ir kurių stovis 
turimomis žiniomis galima pripa
žinti patenkinamu, bent iki to lai
ko, kol bus pastatyti nauji įren
gimai.

TB — XI Gyventojų 
* skaičius

Bendras 
pavirš, ha.

374,4

V. MIŠKAI 

projektasGeležinkelio plotai ir upė
1. Senasis Miestas 21406 122,6 )

2. Centrinis Kvartalas 31621 154,7
3. Naujasis Miestas 93132 692,8 172,17
3a Geležinkelio Kvartalas 11628 31,6
4. Žvėrynas 16618 401,3 105,—
5. Šnipiškės 45946 700,3
6. Antakalnis 19952 t 722,1 K
7. Užupis-Belmontas 16717 658,6 187,70
8. Subačiaus raj. - Paupys —• 11998 151,5
9. Pietų Kvartalas 47893 555,5

10. Pramonės rajonas ■ 437,8 202,55
11. Šeškine - Baltupė 542 814,2 332,65
12. Jeruzalė 8991 977,— 585,85
13. Smėlynė 11893 721,— 308,10
14. Geležinkelio kolonija - 12502

Markučiai - Tupatiškės- ' 830,— 224,83
15. Ribiškės - Kuprioniškis 1000 1050,3 359,52
16. Kirtimai 56 450,6
17. Burbiškės 583 575,8 285,20

Iš viso 357228 10400,— 3164.87
m’/gyv. 291,— 88,0

VI. Ugniagesybos reikalams-,
1. Kvartaliniai skyriai,
2. Centrinė.

. Bendrieji pastatai-
1. Viešbučiai,
2. Turizmo namai,
3. Akademiniai namai,
4. Liaudies namai.

VIII. Kultūros ir meno reikalams-
1. Bažnyčios,
2. Teatrai,
3. Kinai,
4. Centrinis Muziejus,
5. Centrinė Biblioteka.

Įstaigos-
1. Miesto savivaldybė,
2. Centrinis paštas,
3. Radiofonas,
4. Administracijos 

įstaigos,
5. Bankai.

Pabaiga.
Paskirų miesto ūkinių sumany

mų realizavimo eilė pagal eskizinį 
projektą priklausys betarpiškai nuo 
susidariusių artimiausiu laiku są
lygų. Tačiau šiuo metu yra reika
las padaryti tam tikrą pagrindą 
ateičiai.

Pirmuoju darbu, perkonstruojant 
miestą, tur būti realizuotas-pra- 
monės rajono įkurdinimas ir 
griežtai suvaržytas priemiesčių 
sauvališkas užstatymas. Tokia 
priemonė bematant iššauktų ra-

VII.

IX.

cionalų užstatymą Naujojo Miesto, 
Centrinio kvartalo, Žvėryno, Pietų 
kvartalo ir Šnipiškių rajonuose.

Susisiekimo srityje pirmoje vie
toje reikia realizuoti lokalinio 
tranzito miesto kelių pertvarkymą* 
o taip pat tarpkvartalinius susisie
kimo kelius.

Viešo naudojimo’ objektų srityje 
pirmoj eilėj-mokyklų statyba, ypa
tingai pradedamų, toliau gydomų 
ir sanitarinių įstaigų statyba, 
miesto aprūpinimo statybos ir jų 
instaliavimo tinklų išplėtimas ir 
pagaliau skirtų žaliųjų plotų žel
dinimas.

Pirmasis realizavimo etapas yra, 
bendrinių detalinių bei paskirų de- 
talinių projektų ruošimas drauge 
'3u konkrečiais parceliacijos bei 
statybos sklypų sutvarkymo pla
nais ir eventualiais griovimais turi 
būti pradėtas nedelsiant eilėje, 
numatytoje šiame technikiniame 
aprašyme.

Baigdamas turiu pažymėti, kad 
prie šio darbo prisidėjo ir du jauni 
gabūs praktikantai, o drauge ir 
talkininkai — studentai (tiploman- 

, tai K. Saluševičius ir M.* Kleinas. 
Pirmasis rtiošė diplominį projektą 

: „Žvėryno rajono planavimą", ant
rasis „Pramonės rajono plana
vimą", ir abu sėkmingai apgynė 

į savo darbus Kauno Vytauto Di- 
. džiojo Universitete, įgydami di- 

plom. inžinieriaus vardą.

IS AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS

Pasikalbėjimas su buvusiu Lietuvos
prezidentu Dr. K, Grinium

Viešuosius žalumynus sudaro: 
kapinės, krematoriumai, parkai, 
bulvarai, mugių aikštės, darželiai 
ir Sporto įrengimai. Atitinkamai 
projektuojamam gyventojų skai
čiui suprojektuotas ir mokyklų 
tinklas: vaikų darželiai, pradžios 
mokyklos, vidurinės ir specialios 
mokyklos, konservatorija, politinių 
mokslų mokykla, prekybos mok., 
meno akademija, architektūros 
•akademija ir universitetas.

I Susisiekimo reikalams projek
tuojami sekantieji pastatai:

1. Keleivinė geležinkelib stotis,
2. Prekinė

, 3. Aerodromas,

4. Užmiesčio autobusų sotis,
5. Užmiesčio autobusų garažai,
6. Miesto
7. Autobusų dirbtuvės,
8. Keleivių prieplauka,
9. Prekių uostai,

10. Medžių uostas,
11. Skirstomoji stotis.

II Technikiniai įrengimai:
1. Pompų stotis,
2. Arteriniai šaltiniai,
3. Vandens rezervai,
4. Elektros stotis,
5. Dujinė stotis,
6. Skerdykla,
7. Srutų valykla,

8. Miesto švaros įmonė,
9. Utilizacijos įmonė,

10. Viešos išvietės.
III. Sveikatos reikalams-Ligoninės, 

sanatorijos.
IV. Socialės globos reikalams-1. 

maudyklės, 2. paplūdymiai, 3. 
prieglaudos, 4. senelių prieglau
dos.

V. Prekybos reikalams-
1. Turgus,
2. Prekybos halė,
3. Šaldytuvai,
4. Centrinis turgus,
5. Centrinė halė.

Salzburgo traukinį; jis čia stab- 
' teli trumpai, ir tenka labai sku

bėti. Pusiau tuščiame traukinyje 
susiradus sau jaukią vietelę prie 
lango, kamputyje,. atsisėda ir 
Įsminga žvilgsniu į blizgančias 
saulėje snieguotas kalnų viršūnes.

Kaž kodėl blyksteli mintis, kad 
mato jas paskutinį kartą. Blyks
teli ir užgęsta, palikdama švelnų 
liūdesį širdyje. Staiga pasigirsta 
Įspėjantis sirenos balsas. Ji kau
kia su pertrauka ilgai ir baugi- 

• nančiai. To kauksmo garsas atsi
muša į kalnus ir grįžta šimtais ai
dų. Akimirkai Birutės širdį su
spaudžia staigus išgąstis, bet vėl 
tuoj pranyksta „Tai tik. įspėjan
tis -=- tik voraliarmas“ — pagal
voja ir vėl, užmiršus aplinką, 
įsminga žvilgsniu į juoduojančią 
tolumoj miško juostą.

,',Per tą mišką teks važiuoti. Ten 
-vėl bus tokios pat garbiniuotos 
eglės kaip namuose, gimtajam 
miškelyje!“ Traukinys staigiai 
ima veržtis priekin, skubėdamas 
prieš tikrojo pavojaus paskelbimą 
pasiekti mišką, „Lygiai dvylikta!“ 
aiškiai pamato Birutė stoties laik
rodyje.

Posūkyje pro langą įsiveržia 
skaidrus saulės spindulių pluoš
tas, o drauge su juo Birutės širdį 
užlieja greito pasimatymo su 
Kostu džiaugsmo banga.

Atsilieka sidabrinės kalnų vir
šūnės, artėja mėlyna miško juos-

ta, jau aiškėja atskirų medžių 
kontūrai, jau skverbiasi į mėly
nąją tamsą žalsvumas, kai staiga 
pasigirsta šūvių trenksmas. Lėk
tuvai puola ūmai. Birutė atsilo
šia, nes jai pasirodo, kad tiesiai 
prieš langą sublizga sidabrinio 
lėktuvo galva. To trumpučio 
mirksnio tarp įžvelgimo ir atsilo- 
šimo į kampą užtenka. Siaurai 
raudona kraujo srovė nuteka Bi
rutės skruostu. Ji pasvyra. Pla
čiai pravertų akių žydrumoje žai
džia degančio traukinio liepsnos.

Palatoje tylu ir vėsu. Kostas lyg 
kieno pažadintas staiga pabunda. 
„Sesele, sesele“ — pašaukia jis — 
„Jūs čia?“ Niekas neatsiliepia. Se
selės matomai nėra. Vos bepajėg
damas pakelti ranką jis paliečia 
akių tvarsčius ir sunkiai atsidūsta. 
„Ar bematysiu kada?“ — pagal
voja, bet nėra nei siaubo, nei 
nevilties širdyje. Mintys slenka 
miglotos ir tingios.

„Sesele . . . reikia ją pašaukti“ 
— jis apčiuopia skambutį, paspau
džia jį ir laukia. Laukia įtemptai 
įsiklausęs į supančią jį tamsą. 
Girdi kažkokį šlamesį — lyg alsa
vimą, visai netoli, čia pat kažkas 
ramiai ir lygiai alsuoja. Kažkas 
miega greta. „Kas nors sužeistas 
kaip ir aš“ — pagalvoja — „Die
na ar naktis dabar?“

Prasiveria . durys, pažįstami 
žingsniai artėja prie jo. Pajunta

švelnų pažįstamą rankos palytė
jimą — „Ar jums ką nors skau
da?“ paklausia sesuo.

„Ne, aš tik norėjau jus pa
klausti, kelinta dabar valanda, se
sele, jei naktis, labai prašau man 
atleisti“. ,,O, ne. Dabar pats vi
durdienis; Prieš dešimts minučių 
išmušė dvylika. Ar negirdėjot?“ 
„Ne, aš miegojau — sesple, man 
kažkaip. neramu. Ar negalėtumėt 
valandėlę pabūti prie manęs?“

„Tiesa, būčiau visai užmiršusi. 
Šįryt gauta jūsų vardu telegrama. 
Pirma norėjau jums ją paskai
tyti, bet jūs miegojot. O paskui 
pamiršau. Atleiskit!“ 
paskaitykit, sesele!“ „Atvykstu 
sekmadienio vakarą, devintą bir
želio. Bučiuoju. Birutė“. „Dėkui, 
sesele, būkite gera duokite man 
telegramą.“ „Prašau.“ Sesuo įde
da jo ištieston rankon telegramos 
lapą ir tyliais žingsniais išeiga. 
Kostas paglosto telegramos lapą. 
Prispaudžia jį prie lūpų ir pirmą 
kartą po atgavimo sąmonės pa
junta begalinį skausmą. Pašėlęs 
noras pašokti, nutraukti raikščius 
nuo akių ir bėgti. Bėgti ir šaukti, 
garsiai iki užkimimo, grasinti 
kažkam nežinomam, bet baigiam 
ir nenumaldomam už savo 
skriaudą. — Jis staigiai pašoksta, 
bet užkliuvęs už staliuko krinta 
atgal, susidauždamas smilkinį į 
stalelio kampą. Telegramos lapas 
virpa asloje —

„Prašau,

„Draugas" 71 nr. spausdina pa- Amerikon atvykęs, turėjau progos 
sikaltėjimą su Dr. K. Grinium, kur --2: " ’—:’ -----*—
buvęs Lietuvos prezidentas pasisa
ko įvairiais klausimais. Pasikalbė
jimą su Dr. K. Grinium padarė 
Dr. J. Prauskis, buvęs „XX Am
žiaus" vyr. redaktorius.

Dr. K. Grinius tiki Lietuvos atei
timi. Jis sako, kad daug lietuvių 
išvežta, ištremta, bet visų neiš- 
trems. Lietuva savo istorijos bė
gyje turėjo sunkių dienų. Ne pir
mą kartą Lietuvą bandoma suru
sinti. .Priešo užmačios nepasisekė 
praeityje, tad „istorija priduoda 
mums stiprybės, kad nepasiseks ir 
dabar’. Kas bolševikus išbando 
praktikoje, jų nebenori. Bulgarai, 
slovakai, rumunai, net vokiečiai 
nuo komunizmo jau išgydyti.

— Kaip Tamsta manote apie 
lietuviškų grupių bendradarbiavi
mą?

— Mes turime pastatyti sau 
klausimą — ar mes norime nepri
klausomos Lietuvos, ar ne. Aišku, 
kad norime. Reikia visas jėgas su
telkti prie^ bendrą Lietuvos lais
vės priešą. Vieni kitiems paskelbę 
amnestiją, kurie laukiame, kad 
Lietuva tvarkytųsi demokratiškai, 
savarankiškai, turime veikti su
telktomis jėgomis. Solidarizavimas, 
tolerantingumas, t endras darbas 
visų patriotinių grupių dabar būti
nas dalykas, o skirtingumus ir ne
sutarimus atidėti arba ir visai už
miršti.

Toliau Dr. K. Grinius pareiškė, 
kad bendras darbas turi siekti pla
čiau: „dirbti jungtinėmis jėgomis 
su latviais, estais ir su kitomis 
pavergtomis tautomis, neišskiriant 
nė lenkų — išsilaikyti prieš Ru
sijos agresiją. Tai yra istoriškoji 
mažųjų tautų misija".

— Ką Tamsta manote apie Ka
talikų Bažnyčios vaidmenį toje lie
tuvių tautos misijoje?

— Kan. Prapuolenis savo kny
goje apie lenkų apaštalavimą Lie
tuvoje kritiškai vertina dvasiškijos 
kai kuriuos praeities reiškinius. 
Dabar Europoje yra per 200 at
bėgusių lietuvių kunigų. Jų tar
pe yra labai didelių veikėjų, dau
gelis sugeba palaikyti ryšų ir su 
kitomis grupėmis. Gerai būtų ta 
kryptimi plačiau pasinešti.

Bažnyčios, religijos vaidmenį do
rovės palaikyme vertinu. Jei bū
tų klaustą, ar gąlima bedieviui pa
sidaryti kataliku, aš pasakyčiau — 
galima, bet katalikybei reikia per
mainų, ypač praplečiant sėkmin
gumą kovos prieš bolševikus.

pažinti kunigų, kuriuos vertinu 
aukštai, kaip tokį patriotą kun. 
Balkūną ar energingaiji kun. Končių.

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
JAV sudarytas lietuvių parapijines 
mokyklas?

— Tikybą įvertinu teigiamai, tą 
aš daugelyje atvejų esu pareiškęs, 
taigi ir lietuviškos pararapijinės 
mokyklos turi savo nuopelnus, ir 
yra remtinos. Aš visados kunigų 
tautiškus žygius palaikydavau. 
„Varpe" su kunigais bendradarbia
vome. Žinoma, pasiginčyti tekda
vo, bet „Varpas" per keliolika me
tų katalikybei neprasikalto. Juk 
mes, Maskvos studentai, kurį lai
ką knygas leidome kartu su Seinų 
klierikais. Būdamas Vokietijoje 
skaitydavau, ir katalikų laikraštį 
„Naujasis Gyvenimas", Yra jame 
naujų minčių, pasinešimas į nau
jas reformas.

— Svarbiausia dabar būtų —tai 
mūsų idėjų propaganda amerikie
čių, anglų, prancūzų spaudoje. Aš 
manyčiau, kad čia katalikų kuni
gijos uždavinys būtų užgulti ta 
kryptimi. Juo labiau, kad lietuviai 
dabar turi einantį vyskupo parei
gas Vokietijoje Apaštališkojo Sosto 
delegatą kan. Kapočių, kurs gali 
suvaidinti diplomatinio atstovo ro
lę Vatikane. Jo veikla Jau žymi. 
Pas jį atvažiuoja aukšti svetimų 
valstybių kariški, dvasiški ir civi
liai pareigūnai. Gaila, kad mate
rialiai jis nėra reikiamai aprūpin
tas. Tą dalyką kartą patyriau iš 
pas mane atvykusio lietuvio isto
riko. Jam pasakiau, kad čia kata
likų pareiga būtų savo dvasinį va
dovą paremti. Paprašiau lapo po- 
pierio ir pasirašiau pirmas auką 
popiežiaus atstovui 50 markių. Po
piežius palenktas lietuvių naudai 
Jisai savo kalbomis per radiją, sa
vo veikla lietuvius katalikus susti
prino.

— Ką Tamsta dabar asmeniškai 
planuojate?

—t Kiek galėsiu, sueisiu į-kontaktą 
su lietuviškomis kolonijomis. Pas
kui — tvarkysiu savo atsiminimus. 
Vienas tomas, 1894—1900 metų lai
kotarpio, parengtas spaudai ir pa
liktas Europoje. Juodraštyje yra 
tolimesnis laikotarpis — 1901—1926 
m. Ruošiu lotynų, lietuviųrvokie- 
čių-anglų mediciniškų terminų žo
dyną. ,

Pasikalbėjimo pabaigoje tuvu- 
sis Lietuvos prezidentą^ pareiškė.

7
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kad ateityje su spauda mielai pa
sikalbės ir kitais klausimais.

Mažosios Lietuvos Tarybos 
atsišaukimas

Dienraščio „Draugo* 72 Nr. yra 
įdėtas Mažosios Lietuvos Tarybos 
atsišaukimas, kpriame sakoma, kad 
Mažoji Lietuva, 700 metų išbuvu
si vokiečių vergijoje, išlaikė savo 
lietuviškąjį charakterį. Mažosios 
Lietuvos Taryta glaudžiai bendra- 
barbiaujanti su lietuviškomis or
ganizacijomis. Jos pirmininku yra 
Erdmonas Simonaitis, buvęs Klai
pėdos krašto sukilėlių vadas, Di
rektorijos pirmininkas ir Klaipė
dos burmistras, o nuo 1939 m. iki 
karo pabaigos nacių kankintas 
Dachau stovykloje.

„Reikia dėti visas pastangas, kad 
likusi Mažoji Lietuva su Karaliau
čium patektų į tikrojo šeimininko 
rankas. Mes, to krašto gyventojai, 
turime susiorganizuoti ir reikalau
ti teisingumo ir laisvės mūsų kraš
tui. Mūsų Taryba gins lietuvių tei
ses ir reikalaus susijungimo su 
Lietuva. Gal niekada gyvenime šis 
reikalavimas taip stipriai nepasi
reiškė kaip dabar. Mes darysime 
viską, kas gera tėvynei, kas tin
ka laisvam kraštui."

Toliau Mažosios Lietuvos Tarybos 
atsišaukime, pasirašytame Jos pirmi
ninko E. Simonaičio, sakoma: „Mes 
turime rūpintis ir savo reikalais. Visi 
kiti tremtiniai yra globojami, bet mes 
be globos, esą, buvome Vokietijos pi
liečiai. Vienok anglai ir amerikiečiai 
ir šiandien Klaipėdos krašto aneksi
jos nepripažįsta. Tai kodėl mes Vo
kietijos piliečiai! Mes esame lietuviai 
ir už Lietuvą ne tik pasisakome, bet 
už ją ir jos laisvę ir kovosime“.

Palestina-Viduriniu Rytu 
neramumu židinys

Britų imperija pergyvena sun
kias savo istorijos dienas. Nors ji 
ir išėjo iš šio antrojo pasaulinio 
kaYo laimėtoja, bet sugrįžti į sa
vo normaliąsias gyvenimo vėžes 
sunkiai beįstengia. Jos vidiniai 
sunkumai gal ir nebūtų tokie bai
sūs, jei ne visi tie išoriniai reiški
niai, kurie griauna pasaulinę im
periją iš pačių pagindų. Visai 
neseniai iš Egipto citadelės bokšto 
nusileido britų vėliava, ir iš ten 
išvyko paskutinis britų karys. 
Brangiausias Britų Imperijos ka
rūnos deimantas — Indija slyst* 
iš rankų, ir vargiai bepasiseks ją 
sulaikyti. Didžiosios britų domi
nijos — Kanada ir Australija 
glaudžiasi po JAV įtakos sparnu. 
Yra dar ir daugiau britams skau
džių vietų, kurios suvargusiam 
liūto organizmui neleidžia atsi
kvėpti. Palestina taip pat yra 
skaudi rakštis negaluojančioje 
Britų Imperijoje. Palestinos pro
blema, ypač per paskutiniuosius

Amerikos lietuvių spauda gražiai pa
minėjo Lietuvos ministerio Vašingto

ne 60 metų sukakti
Kovo mėn. pabaigoje Lietuvos mi- 

ni^leriui Vašingtone Povilui Žadeikių! 
suėjo 60 metų amžiaus. Amerikos lie
tuviai Lietuvos ministerio 60 m. su
kakti gražiai paminėjo. „Draugas“ 72 
nr. apie min. P. 2adelk| taip rašo: 
„Gerbiamas sukaktuvininkas lietuvių 
tautos gyvenime, kovose dėl Lietu
vos nepriklausomybės, steigime vals
tybinio aparato ir valstybės nepri
klausomo gyvenimo metu yra suvaidi
nęs stambų ir garbingą vaidmenį.

Toliau „Draugas" rašo, kad Po
vilas Žadeikis 1919 metais atvyko 
į JAV, kaip Lietuvos ekonominės 
misijos vicepirmininkas. Kartu su 
Jonu Vileišiu ir kun. J. Žilium 
Amerikos lietuvių tarpe išpardavė 
Lietuvos Laisvės Paskolos lakštų 
už du milijonus dolerių. 1919 me
tų pabaigoje jis jau Lietuvos krašto 
apsaugos ministeris. 1922 m. da
lyvavo derybose su Vokietija, o 
1923 m. buvo paskirtas Lietuvos 
karinės misijos nariu Prancūzijai. 
1923 m. gruodžio 1 d. P. Žadeikis 
Čikagoje įsteigė Lietuvos konsu
latą. Tame poste išbuvo ligi 1928 
m. Paskui konsulo pareigoms bu
vo perkeltas į New Yorką. 1935 
m. liepos mėn. P. Žadeikis skiria
mas Lietuvos pasiuntiniu ir įga
liotu ministeriu Vašingtone. Šias 
sunkias ir garbingas pareigas P. 
Žadeikis eina ligi šios dienos.

Kaip ministerio, P. Žadeikio 
veiklą „Draugas" taip apibūdina: 
„Min. Žadeikis gyvu žodžiu ir 
raštu (mėn. Pasiuntinybės biule
teniu) sistematingai gina savo at
stovaujamos Lietuvos šventas tei
ses į laisvą, nepriklausomą ir de
mokratinę valstybę." 

dvejus metus, taip suaktualėjo ir 
paskutinėmis dienomis įgijo to
kias aštrias formas, net krauju 
atžymėtas, kad ir gudrioji britu 
šimtus metų patyrimo turinti po
litika nebepajėgia viena to klau
simo išspręsti ir buvo priversta 
šauktis Jungtinių Tautų pagalbos. 
Tam reikalui sušaukta ypatinga 
JT sesija, kuri mėgins šį klausi
mą išspręsti. Jungtinėms Tau
toms prieš akis stovi sunkūs už
daviniai. Palestinoje susikerta 
trijų suinteresuotų tautų reikalai. 
Visų šių partnerių interesai grin
džiami visai skirtingais xmotyvais. 
Pirmasis partneris yra pasaulinis 
žydų sionistų judėjimas. Jis įkur
tas 1897 m. T. Herzl. Šio judėjimo 
pagrindinis tikslas — įkurti Pa
lestinoje žydų tautinę tėvynę. 
Antrasis — arabų nacionalizmas, 
grindžiamas žydų baime ir nea
pykanta. Jis labai griežtai pasi
sakė prieš žydų valstybės įkū
rimą Palestinoje. Ir trečiasis — 

byitai, kuriems karinių pozicijų 
išlaikymas Viduriniuose Rytuose 
yra gyvybinės reikšmės.
Trumpai apie kraštą ir žmones
Palestina turi 10.159 kvad. my

lių ploto , ir šiandien turi apie 
1,8 milijono gyventojų, iš kurių 
1.200.000 sudaro arabai ir 600.000 
žycįai. Kraštas guli tarp Vidur
žemio jūros ir Arabų dykumos. 
Bendrai imant, tai yra neturtin
gas kraštas. Pajūriu tęsiasi siau
ra, bet derlinga plokštuma, kuri, 
einant į rytus, kyla, iki pasiekia 
centrinius kalnus. Rytuose yra 
gilus Jordano slėnis, kuris įsire- 
mia į Mirties jūrą. Pietuose yra 
Negebo sausrų sritis, kur derliui 
užaugti reikalingas dirbtinis drė
kinimas.

Pagrindinis verslas — žemės 
ūkis. Citrinos, augančios daugiau
sia pajūrio plokštumoje, yra 
pagrindinis vaisius. Pramoninių 
gaminių pagaminama tik krašto 
vartojimui. Žydų gamybinis akty
vumas pasireiškia vaisių augini
me ir pramonėje. Jau 1943 m. žy
dai turėjo 410.000 akrų žemės 
nuosavybės, o šiuo metu žydiš
kosios žemės ūkio kolonijos ypa
tingai klesti, ypač Negebo srityje.

Palestinos užsienio prekyba 
neišlaiko balanso. 1945 metais 
buvo eksportuota už 44 mil. do
lerių ir importuota už .113 mil. 
dolerių. Sionistai planuoja įjung
ti milžiniškas vandens jėgaines, 
kurios bus naudojamos irigacijai 
ir jėgai.

Nesutarimų užkulisiai
Palestina nuo 1923 metų valdo

ma britų, kaip Tautų Sąjungos 
mandatas, pagal vadinamąją Bal
four 1917 m. deklaraciją. Si de
klaracija suvaidino svarbiausią 
visų nesusipratimų vaidmenį Pa
lestinos istorijoje. Joje tarp kitko 
pasakyta: „Jo didybės vyriausybė 
palankiai žiūri į įkūrimą žydų 
tautinės tėvynės Palestinoje ir 
dės visas pastangas jos įkūrimui 
palengvinti. Ji supranta, kad nie
kas negali būti daroma, kas pa
žeistų civilines ir religines nežy- 
diškos bendruomenės teises Pale
stinoje, arba teises ir politinę pa
dėtį, kuria naudojasi žydai ki
tuose kraštuose.“

Britai remia sionistų tikslus, ir 
per dvidešimties metų laikotarpį 
Šventojoje Žemėje įsikūrė apie 
400.000 žydų imigrantų. Nors bu
vo valdžios nustatytos ir įvažia
vimo kvotos, kad neperžengtų 
krašto pajėgumo, ši įvažiavusi 
masė pagrindinai pakeitė gyven
tojų sąstatą ir Palestinos ekono
minį veidą.

1919 m. iš visų Palestinos 
648.000 gyventojų žydai sudarė 
vos 10 %, o 1939 m. iš 1.500.000 
žydai sudarė 450.000 arba 30 %.

Nors naujųjų įmbųių ir žemės 
ūkių pelnu naudojasi ir daugelis

Mūncheno lietuvių šiemetinės vaikų šventės „Kiškių Karalius“ 
Al. Zeleneko nuotr.

arabų, bet tarp primityvaus ara
bų gyvenimo standarto ir sionistų 
imigrantų yra milžiniškas skirtu
mas. Šis reiškinvs ir yra vienas 
svarbiausių faktorių, sukėlusių 
arabų neapykantą prieš žydus, 
ypatingai 1920—1930 metų laiko
tarpy. Jis yra ir kaltininkas tų 
neramumų, kurie kartojosi praei
ty ir mūsų dienomis.

Šiuo metu Palestina gyvena po
grindžio karo nuotaikas. Žydų 
įsiutimas kyla dėl anglų vedamos 
politikos. Britai atmetė sionistų 
reikalavimą įleisti Palestinon 
100.000 žydų pabėgėlių ir uždarė 
nelegalią žydų imigraciją, grą
žindami visus mėginančius ten 
patekti į stovyklas. Šie du britų 
žingsniai įkaitino žydus, ir šiuo 
metu Palestina virto karo lauku 
tarp žydų partizanų ir britų ka
rių. Žydai sprogdina geležinkelių 
linijas, pastatus, puola ir šaudo 
britų karius, deda bombas. Britai 
vykdo masines kratas, areštus, 
skelbia draudžiamąsias sritis, rei
kalui esant, karia.

Palestinos karinės pajėgos
Įdomu palyginti šiame neramu

mų krašte trijų ginčo partnerių 
turimas ginkluotas pajėgas.

Britai savo galiai vykdyti laiko 
100.000 vyrų okupacinės kariuo
menės. Ši kariuomenė atlieka 
dvejas funkcijas: pirma, kaip 
Londono vyriausybės pajėga ir, 
antra, kaip mandatinės valstybės 
kariuomenė. Laikyti stiprią ka
rinę pajėgą britus verčia kariniai 
ir politiniai motyvai: 1) jie nori 
Palestinoje išlaikyti savo bazes, 
nes jos yra gyvybinės svarbos 
Sueso kanalo kontrolei, ir 2) pa
laikyti draugiškus santykius su 
arabų valstybėmis, kas reiškia 
laidą prieš Sovietų Sąjungos pa
stangas pažeisti britų strateginius 
interesus Viduriniuose Rytuose.

Sprendžiant Palestinos proble
mą, britai pasilieka prie dar pe
reitais metais pasiūlytojo federa
linio plano. Šis planas siūlo pada
lyti Palestiną į žydų ir arabų 
sritis ir britams palikti vyriau
siąją kontrolės teisę. Britai prie
šinosi dėl 100.000 žydų įsileidimo, 
nes nenori sukelti arabų nepasi
tenkinimo.

Sionistus sudaro didelė žydų 
dauguma. Politiniu atžvilgiu juos 
reprezentuoja Žydų Vykdomoji 
Taryba (Jewish Executive Agen

cy). Sionistų karinis potencialas 
yra susidaręs iš buvusios nelega
lios apsigynimo organizacijos, 
vad. Haganna, kurios pajėgumas 
šiuo metu siekia 60.000 vyrų. Da
bartiniame konflikte sionistai 
laikosi pasyviai, ir daugelis smer
kia vedamąją kraštutinių žydų 
teroristinę politiką.

Sionistų daugumos siekimas, 
kaip žinome, yra įkurti žydų tė
vynę Palestinoje ir įsileisti 100.000 
žydų pabėgėlių. Šiuos savo reika
lavimus jie grindžia Balfouro de
klaracija ir 1923 m. nustatytomis 
britų mandato sąlygomis. Bet dėl 
Palestinos padalinimo žydai nėra 
vieningos nuomonės. Kai kurie 
sionistai galvoja, kad pats sioniz
mas dalytautų Palestinos padali
nime ir žydams skirtoje srity 
įkurtu valstybę. Kiti jaučia, kad 
toks ginčo sprendimas nesudary
tų reikiamų sąlygų valstybei išsi
laikyti. Trečioji pažiūra yra nu-* 
sistačiusi prieš bet kokį Palesti
nos padalinimą ir siekia, kad žy
dų valstybė apimtų visą Pale
stiną. ,

Žydus ekstremistus sudaro dau
giausia jaunimas. Jų galvojimu, 
tiktai tiesioginis veikimas gali 
leisti įgyvendinti sionistų sieki
mus. Jie priklauso Irgun Zvai 
Leumi ir Stem organizacijoms. 
Pirmieji yra Haganna organiza
cijos atskala. Jie 1935 m., nesu
tikdami su Haganno vedama po
litika, sukūrė naują pogrindžio 
organizaciją. Stem grupė atskilo 
nuo Irgan dar šio karo metu. Ir
gun pajėgos vertinamos 10.000 
vyrų. Ekstremistai siekia atnau
jinti imigraciją ir sukurti nepri
klausomą žydų kontroliuojamą 
Palestiną.

Arabai — didžiausias, bet silp
niausiai organizuotas partneris 
Palestinos ginče. Šiame pogrin
džio kare tarp žydų ir britų ara
bai yra stebėtojo vaidmeny. Savo 
politinį nusistatymą arabai pa
reiškia per Aukštesnįjį Arabų 
Komitetą Palestinai. Šiam komi
tetui gaires nurodo Arabų Lyga, 
apimanti septynias Viduriniųjų 
Rytų arabų valstybes.

Arabai Šventąją Žemę laiko 
arabų pasaulio integralia dalim?, 
reikalauja uždrausti žydų imigra
ciją ir sukurti nepriklausomą val
stybę, kurioje jie, kaip sudarą 
gyventojų didžiumą, turėtų kon
trolę. i ' ■
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„Tėviškės“ tunto skautai Kemptene pavasario giesmininkams pa
gamino inkilų Pr. Urbučio nuotr.

— Režisierius Stasys Pilka šiopiis 
dienomis Augsburgo Dramos Teatro 
trupei skaitė italų dramaturgo Ce
sare Meano komediją „Salomėjos 
gimimas" (Vyt. Tvardausko verti
mas). Rašytojas C. Meano yra 
plačiai pagarsėjęs savo veikalu 
„Komedija su vienu tragišku per
sonažu", lygiai žinomi ir kiti jo 
labai sceningi, originalios manie
ros scenos kūriniai. „Salomėjos gi
mimas" yra įdomus komedijos, 
farso ir pasakos elementų jungi
nys. Šio veikalo pirmąjį Vokieti
joje vaidinimą ką tik su dideliu 
pasisekimu parodė Bremeno Kūnst- 
lertheater. Dekoracijų ir kostiumų 
eskizus lietuviškai veikalo prem
jerai darytų dailininkas Kostas 
Jezerskas; muziką parašė Mūn- 
cheno dirigentas Hanns Haas.
— Vasario mėn. 17 d. Islandijoj 
mirė žurnalistas Teodoras Bieli- 
ackinas, ten gyvenęs nuo prieška
rinių laikų. T. Bieliackinas bendra
darbiavo „XXAmžiuje‘‘ ir kitoje 
lietuviu spaudoje. Paskutiniuoju 
laiku T. Bieliackinas daug rašė 
Islandijos spaudoje, visada ginda
mas Lietuvos reikalus. Jis nuolat 
bendradarbiavo ir Amerikos lietu
vių spaudoje. Kelis kartus T. Bieli
ackinas yra kalbėjęs per Reykja
vik© radiją. 

Jo tėvas buvo žydų tautybės ir
advdkotavo Kaune,-Teodoras Bie
liackinas mirė kataliku.
— KunJCBarauskas, seniau dirbęs 
„Draugo" redakcijoj, vėliau kurį 
laiką buvęs vikaru Šv. Kryžiaus 
parapijoj Čikagoje, kovo mėn. 
pabaigoje vėl pradėjo dirbti dien
raščio „Draugo" redakcijoj.

Gyvendamas Lietuvoje kun. K. 
Barauskas-Baras aktyviai dalyvavo 
lietuvių katalikų spaudoje.

— Žino Francescatti. žymus 
prancūzų smuikininkas, šiuo metu 
daro koncertinę kelionę po Ame
riką. Europon jis sugrįšiąs tik 
rudenį.

— Darius Milhaud, prancūzų 
kompozitorius, nuo 1940 m. gy
venąs Amerikoje (JAV), nese
niai dirigavo savo antrąją sim
foniją. Karo metu šis kompozi
torius be penketo koncertinių ir 
vieno kamerinio dalyko dar pa
rašė „Bolivar“ operą.

— Metropoliteno Opera Nev* Churchill, ligi šiol buvęs tik mė- 
Yorke nusistatė šiemet pastatyti gėjas tapyboje, gavo viešą pri- 
modemisto Prokofieff .Karas ir pažjmą ir kaip dailininkas.

taika“ operą, kurios turinys ima
mas iš Tolstojaus romano.

— New Yorko Filharmonijos 
orkestras yra numatęs po 17 me
tų pertraukos vėl leistis koncer- 
tinėn kelionėn į Europą.

— Prieš keletą savaičių Romo
je mirė vienas žymiausių šian
dieninių italu muziku —. Alfredo 
Casella. A. Casella priklauso prie 
moderniosios krypties kompozi
torių, nors jo kūrybai nesvetima 
ir klasika. Jis dar žinomas kaip 
dirigentas ir pianistas.

Paul Hindemitho operos „Ma
this der Maler“ preihjeros buvo 
pastatytos Stuttgarto, Dūsseldor- 
fo ir Frankfurto/M teatruose.

— Kovo ir balandžio mėn. Bay- 
reuthe vyko vad. „Bayreutho sa
vaitės“, per kurias atlikta 16 
naujosios šių dienų muzikos kon
certų. Nuošalusis Bayreutho mies
tas Vokietijoje plačiai išgarsėjęs 
savo Wagnerio teatru. Šio miesto 
kapinėse ilsisi F-r. Liszt ir pats 
šio teatro įsteigėjas Richard 
Wagner.

— Šiais metais Italijon gast
rolėm pakviesti dirigentai: Wil
helm Furtwangler, Paul van 
Kempen, Otto Klemperer ir Carl 
Schuricht.

— Paryžiaus UNESCO progra-
moję yra įtrauktas ir teatrų 
veiklos sutarptautinimo klausi
mas. Bus’ aptariami: festivalių, 
kūrybos bei menininku keitimo
si, teatrinių konferencijų, net 
pasaulinio ateities teatro klausi
mai.

Robert Schumann Konservato
rijoje, Dūsseldorfe, įsteigta kata
likų bažnytinės muzikos klasė. 
Jos vedėju pakviestas dr. Josef 
Neyse.

Filmų režisierius Alexander 
Korda Londone ruošia filmą iš 
Fr. Liszto gyvenimo. Be to, jis 
ruošia ir „Salome“ bei „Carmen“ 
filmas.

Winston Churchillio du tapy
tas darbai buvo komisijos pri
imti i artimiausiu laiku įvyk
siančią „Royal Academy“ dailės 
parodą. Pažymėtina, kad W. 
Churchiltis savo peizažus komi
sijai buvo nusiuntęs Mr. Winter 
slapyvardžiu. Tokiu būdu W.

BALTŲ TREMTINIŲ VERBAVI
MAS DARBAMS Į ANGLIJĄ
Balandžio mėn. pabaigoje anglai 

savo zonoje esančius baltus trem
tinius pradėjo savanoriškai ver
buoti darbams Anglijoje. Kadan
gi anglų zonoje maistas labai 
menkas, tai susidomėjimas vykti 
į Angliją didelis. Verbavimo ak
cijai pravesti iš Londono atvyko 
Anglijos Darbo., Ministerijos atsto
vas. Siūloma stoti į metalo, teksti
lės, anglies pramonę ir žemės ūkio 
dartus. Užsirašantiems vykti į dar
bus leidžiama darbo sritį pasirink
ti, tačiau Darbo Ministerijos at
stovas ne kiekvieno norą paten
kina. Tai priklauso nuo užsirašiu
siojo fizinio pajėgumo. Vyksian
tysis turi pasirašyti 12 mėn. pa
sižadėjimą.

Lietuviai Anglijos Darbo Minis
terijos atstovui pateikė visą eilę 
klausimų, kad geriau susipažintų 
Su darbo ir kitomis sąlygomis 
Anglijoje. Darbo Ministerijos at
stovas buvo paklaustas, ar atei
tyje galės ir senesni kaip 50 metų 
amžiaus šeimos nariai atvykti į 
Angliją? Ar po dvylikos menesių, 
pasižadėjimo laikui pasibaigus, dir
bantysis galės ieškoti darbo ki
tose įmonėse? Ar dirbančiųjų trem
tinių vaikai galės lankyti anglų 
vidurines mokyklas, universitetą, 
ar bus lietuviams leidžiama turėti 
savo mokyklas? Darbo Ministeri
jos atstovas dar buvo paklaustas, 
ar gydytojai, inžinieriai ir kiti 
specialistai galės darbą gauti sa
vo profesijoje, koks darbo laikas 
žemės ūkyje ir kada tus atvežtos 
dirbančiųjų Vokietijoje likusios 
šeimos?

Darbo Ministerijos atstovas pa
eiliui į visus klausimus taip at
sakė: senesni kaip 50 metų am
žiaus dirbančiųjų tėvai ar kiti šei
mos nariai i Angliją atvykti dirbti 
negalės, nes Anglijoje tokio am
žiaus žmonės jau laikomi nedir
bančiais. Jie galėtų atvykti tik ga
vę specialų leidimą. Jis tikįs, kad 
dirbantieji savo tėvams i Vokie
tiją galės siųsti pinigų. Po 12 mėn. 
dirbantysis keisti darbo negalės. 
Darbui pakeisti reikią Darbo _ Mi
nisterijos leidimo. Leidimas gali bū
ti duotas, bet dažniausiai neduo
damas, nes Darbo Ministerija 
gerai pažįstanti visus darbdavius, 
ir tai esą daroma dirbančiojo in
teresų apsaugojimui. Dėl mokyklų 
buvo atsakyta, kad dabar Angli
joje vykdoma mokyklų reforma. 
Pagal ruošiamą mokyklų įstatymą 
aukštąjį mokslą galės lankyti,tik 
gabesnieji anglai. Lietuviškų mo

AakStųjų technikos karau statybos skyriaus klausytojai Kemptene at
lieka tapometrijos praktiką Pr. Urbučio nuotr.

kyklų klausimas ątkrisiąs dėl tos 
priežasties, kad lietuviai bus ap
gyvendinti ne kartu, bet išskirsty
ti po visą Angliją. Gydytojai, in
žinieriai ir visi kiti specialistai 
pradžioje savo profesijoje darbo 
negaus, bet vėliau jiems dirbti sa
vo profesijoje nebus varždma. Že
mės" ūkyje į savaitę dirbama 48 
valandos. Žemės ūkio darbininkas 
prilyginamas pramonės darbinin
kui. Jis gyvena atskirai, pats per
kasi maistą. Būna atsitikimų, kad 
kai kurie ūkininkai dirbantiesiems 
duoda butą, bet už jį atskaito iš 
mokamo atlyginimo. Dirbantieji iš 
ūkininko gauna daržovių. Dėl Vo
kietijoje palikusių šeimų atvežimo 
Darbo Ministerijos atstovas pa
reiškė, kad jos tus atvežtos taip 
greit, kaip tai bus galima* žmoniš
kai padaryti.

Pabaigoje Darbo Ministerijos at
stovas pabrėžė, kad vykstantysis 
į Angliją gali vežtis 150 svarų ba
gažo. Automobilių įvežti negali
ma. Markių niekas neiškeis. Pata
riama pasiimti dviratį.

* LIETUVOS MINISTERIS 
LONDONE B. K. BALUTIS RAŠO:

Amerikos Jungt. Valstybės nu
stato emigravimo Amerikon kvotą 
ne sulig vietos, kur kas gyvena, 
bet sulig vietos, kas kur gimęs. 
Todėl, jeigu net ir būtų toks da
lykas, kaip „kvotos nustatymas 
Britų zonai", tai jis negalėtų 
(einant dabartiniais Jungtinių 
Valstybių imigracijos įstaty
mais) liesti lietuvių, kuriems dar 
prieš karą nustatyta kvota (apie 
360 asmenų). Iš to išeina, kad tie, 
kurie turi jau affidavitus ir kitus 
dokumentus iš Amerikos, arba ku-r 
rie jų laukia, neprivalo baidytis 
užsirašyti darbams Anglijoj. Jie 
juos gali pateikti Amerikos Kon
sulatams čia Anglijoj. Net ir tie, 
kurie yra jau pateikę tokius do
kumentus Amerikos Konsulatams 
Vokietijoj ar Austrijoj (Britų zo
noje), gali vykti darbams Angli- 
jon, tik jiems reikia prašyti to 
Amerikos Konsulato Vokietijoj (ar 
Austrijoj), kuriam jie jau yra pa
teikę tokius dokumentus (reiškia, 
jau yra juose užsiregistravę), kad 
jie persiųstų visą jų tylą Ameri
kos Konsulatui Anglijoj. Tą jie 
galės padaryti ir čia atvykus. Ir 
nėra ko jiems daug tuo reikalu 
nekantrauti, nes daugumai net ja\i 
užsiregistravusių teks laukti ilgo
ką laiką (metus ar gal daugiau), 
kol jie vizą Amerikon gaus. Dėl 
klausimo, „ar iš Anglijos bus ga
limybė išvykti į Kanadą, Argen

tiną ir kitur, kur bus giminių ku
rie apmokės kelionę", tai c ima 
pasakyti tiek: tokia galimybė bus 
iš čia gal būt net greičiau negu 
iš Vokietijos. Mes žinome iš prak
tikos, kad net tiems, kurie yra 
susirišę vienų metų kontraktai' 
dirbti šioje šalyje (kaip pavyzd 
džiui, lietuvaitėms, atvykusioms 
čia dirbti ligoninėse), nedaroma jo
kių kliūčių, jeigu jie gali išvykti 
— reiškia, gauna vizą kelionei į 
kitą šalį. Tam tik reikalingas Dar
bo Ministerijos atleidimas, kuris 
duodamas be sunkenybių. Darbo 
sąlygos ir mokestis atvykusioms 
čia bus toks pat, kaip ir visiems 
kitiems Anglijos darbininkams. 
Iš pradžių imami tik viengungiai, 
ar kurie sutinka vykti be šeimų, 
nes dėl tūtų stokos jie turės gy
venti iš pradžių bendruose bara
kuose. Šeimos jų bus pargabentos, 
kai tik joms bus pagaminti butai.

7.000—8.000 DP Į ANGLIJĄ
AP iš Berlyno praneša, kad atei

nančių trijų savaičių laikotarpyje 
tarp 7.000—8.000 išvietintų asme
nų iš britų zonos bus perkelti į 
D. Britaniją.

Pirmoji grupė, susidedanti iš 150 
asmenų, jau pasiekė D. Britani
ją. Jų uždavinys ’ y ra paruošti iš- 
vietintųjų asmenų priėmimo stovy
klas. Kitos dvi grupės, iš maždaug 
350 asmenų kiekviena, jau taip pat 
atvyko į Angliją ir pradeda dirbti. 
(NYHT, 47. 5. D

ANGLIJA PRIIMS DARBININKŲ 
IR IS KITŲ ZONŲ

Užsienių reikalų ministerijos Už
sienio Tarnybos kalbėtojas patvir
tino, kad Sir George Rendele, už
sienių reikalų ministerijos pasekre- 
torius pabėgėlių reikalams, išvyko 
į Paryžių, kur jis tarsis dėl darbo 
jėgos panaudojimo išvietintųjų as
menų. gyvenančių Vokietijoje ir 
Austrijoje.

Jis tikisi, kad bus pasiektas su
sitarimas, pagal kurį išvietintieji 
asmens iš prancūzų zonos galės 
vykti dartams į Angliją ir iš britų 
zonos į Prancūziją. (S&S, 47. 4. 28)
AMERIKOS PRAMONININKAI UŽ 

DP ĮSILEIDIMĄ Į AMERIKĄ 
William I. Batt, SKF pramonės 

bendrovių pirmininkas, tvirtina, 
kad Amerika galėtu priimti „gra
žų Europos išvietintųjų asmenų 
būrį". Tai jis pasiūlė, vadovauda
masis savo krašto finansiniais rei
kalais.

Batt sako, kad viend DP asmens 
išlaikymas Europos pabėgėlių sto
vyklose JAV mokesčių mokėto
jams atseina po 300 dolerių kas
met. Tą patį asmenį už 200 dole
rių galima tūtų atgabenti į Ame
riką, kur jis pats galėtų save ap
sirūpinti. (S&S, 47. 4. 29)

DP IŠKELIAUJA
Tarpvyriausybinio Pabėgėlių Ko

miteto Vašingtono skyriaus vado
vas gen. maj. Walter A. Wood š. 
m. balandžio 26 d. sugrįžo iš Vo
kietijos. kur jis buvo nuvykęs kad 
pagreitintų išvietintųjų asmenų 
perkėlimą į Pietų Amerikos kraš
tus.

Wood, atvykęs į New Yorką, 
pareiškė, kad gegužės mėn. pra
džioje pirmasis laivas su 900 iš
vietintųjų, šiuo metu gyvenusių 
Vokietijoje, išplaukia į Braziliją. 
Brazilija taip pat davė sutikimą 
įvažiuoti ir lutiems 5.000 išvietin
tų asmenų. Venecuela nori pri
imti 15.000 DP. Birželio mėnesį iš 
Bremerhaven uosto išplaukia an
trasis laivas. Komitetas rūpi
nasi išvietintųjų ikurdinimu Bel
gijoje. Taip pat D. Britanija yra 
pasirengusi tam tikrą tėvynės ne
tekusių žmonių skaičių priimti. 
BBC iš Londono praneša, kad kas 
antrą dieną 500 išvientintųjų iš 
Vokietijos galės įvažiuoti į D. Bri
taniją. Tai liečia tuoį kurie sa
vanoriškai užsirašė dirbti. Britų 
vyriąusybė tikisi, kad iki š. m. 
galo 100.000 išvietintųjų asmenų 
D. Britanijoj galės surasti darbo.

Pagal kitą BBC pranešdmą šio
mis dienomis pirmasis transportas 
žydų, kurie dėl karo sąlygų buvo 
ištremti iš Berlyno, išvažiuoja į 
Norvegiją. Šie asmens, išgyvenę 
ten penkerius metus, galės gauti 
Norvegijos pilietybę.

Ženevos tarptautinė darbo įstai
ga š, m. balandžio 20 d. pranešime
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paskelbė, jog esą maža galimybių, 
kad išvietintieji asmens greitu lai
ku būtų priimti j JAV-bes, nes kol 
kas Amerikoj dėl įvažiavimo klau
simų yra susidarę nuomonių skir
tumai.

Kanados vyriausybė praneša, kad 
ji greitu laiku galėsianti paskelbti 
bendrą jos imigracijos politiką.

Prancūzų vyriausybė pranešė, 
kad iki 1950 metų Prancūzija bus 
reikalinga l*/t mil. užsieniečių dar
bininkų. (NZ, 47. 5. 2)
AFRIKOS LENKŲ DP DELEGA

CIJA Į LENKIJĄ
UNRRA-os vyriausiosios būsti

nės išvietintųjų asmenų skyrius 
iš Paryžiaus praneša, kad bus su
teikta galimybė penkiems lenkų 
atstovams, kurie atstovauja 18.000 
lenkų DP, gyvenančių Rytų Afri
koje, nuvykti į Lenkiją ir per tris 
savaites susipažinti su gyvenimu 
Lenkijoje.
Šios kelionės tikslas, kaip iš Len

kijos vyriausybės ir UNRRA-os 
susitarimo matyti? yra — su
teikti kuo daugiausia informacijų 
išvietintiesiems asmenims, kurie 
nedidelėmis savistoviomis grupė
mis gyvena išmėtyti po Tangani- 
ką, šiaurinę ir pietinę Rodeziją, 
Keniją ir Ugandą. Daugiausia šių 
žmonių gyvena nuo 1940 metų, 
kai jie buvo priversti išbėgti iš 
Lenkijos.

UNRRA sumokėtų šios delega
cijos pervežimo išlaidas, ir Len
kijos vyriausybė padengtų visas 
susidariusias Lenkijoje išlaidas 
Kelionės data dar nepranešta. 
(NYKT, 47.5.1.)
UNRRA-OS DARBO KONFE

RENCIJA
S. m. -balandžio mėn. 27—28 

dienomis Heidelberge įvyko UN- 
RRA-oje dirbančiųjų Armijos ir 
ŪNRRA-os pareigūnų darbo rei
kalais konferencija. Konferenci
jai vadovavo amerikiečių zonos 
UNRRA-os darbo skyriaus virši
ninkas Benjamin Horowitz.

„Svarbiausias konferencijos 
tikslas, pareiškė Horowitz, yra 
peržiūrėti darbo programą ir nu
statyti metodus, kuriais būtų gali
ma padidinti darbo galimybes, 
kad DP galėtų apsirūpinti taip 
greitai, kaip galima“. .

Specifiškas darbas, kuriam at
likti daug DP asmenų įvairiuose 
UNRRA-os centruose yra įparei
goti, yra rūbų siuvimas. Čia kas 
savaitę pagaminama tūkstančiai 
rūbų komplektų, kurie bus išda
linami DP stovykloms. Kariuo
menė parūpina medžiagas, per 
burmistrus išrūpina atlyginimą 
ir nustato gaminamų rūbų tipų 
pirmumo laipsnį.

Šiuo metu rūbus gamina dešim
ty UNRRA-os centrų. (S&S, 47.4.)

ATIDARYTA DP MOKYKLA
Amerikiečių zonos UNRRA-os 

dir. Paul B. Edwards pranešė, 
kad buvusiame UNRRA-os vy
riausiosios būstinės Vokietijai 
mieste — Arolsene atidaryta iš- 
vietintiesiems asmenims lavini
mosi mokykla.

Šiuo metu mokyklą lanko 200 
mokinių, ir dedamos visos pa
stangos, kad joje galėtų mokytis 
500 asmenų.

Mokykloje mokoma auto me
chanikų, mūrininkų, stalių ir da
žytojų amato.

Be to, veikia ir prekybos, ma
šinraščio ir anglų kalbos kursai. 
Juose paruošiami DP, kurie ad
ministruos išvietintųjų stovyklas 
amerikiečių zonoje. (S&S, 47.4.27)

VENECUELOS 550 DP IŠ AUSTRI
JOS

Iš Vienos pranešama, kad ba
landžio mėn. 25 d. atvyko Vene- 
cuelos komisija, kuri nori išsirink
ti 550 Jungtinių Tautų pabėgėlių 
ir juos įkurdinti Venecueloje. Ko
misija nori apsiriboti 550 ūkinin
kais ar pramonės darbininkai, ku
rie nebegali sugrįžti į savo gim
tuosius kraštus. (S & S, 47.4.26)

NOTOS DEL JUGOSLAVŲ DP
Jugoslavų vyriausybė pasiuntė 

dvi notas britų vyriausybei, rei
kalaudama išduoti Jugoslavijos 
krašto išdavikus, kurie šiuo metu 
gyvena britų stovyklose, Italijoje.

Tokip pat turinio notos buvo 
įteiktos ir JAV vyriausybei. Iš 
britų ir amerikiečių šaltinių pra
nešama, kad jugoslavų notos pa
rašytos ypatingai griežtame tone. 
Jose tvirtinama, kad sąjungininkų 
įstaigos Italijoje sutrukdžiusios 
karo nusikaltėlius jugoslavus nu
bausti. Bez to, tuojau reikalaujama 
palseisti visas jugoslavų karines or
ganizacijas, kurios yra susikūru
sios sąjungininkų tvarkomose sto- j 
vykiose.

Reuteris iš Vašingtono praneša, 
kad Amerikos užsienų reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas Dean Ache
son spaudos konferencijoje pa
reiškė, jog JAV-bių ir Didž. Bri
tanijos vyriausybės painformavu
sios Juoslavijos vyriausybę, kad 
jos sąjungininkų stovyklos^ gy
venančių gyventojų, kuriuos ju
goslavą vyriausybė laiko „kvislin- 
gais", neišduos. JAV ir D. Brita
nija negali išduoti tokių, kurie 
nerasti kaltais bendradarbiaujant 
su priešais.

JAV pageidauja, kad kuo dau
giausia jugoslavų pabėgėlių su
grįžtų į tėvynę, bet tas gali tik 
tada įvykti, jei jugoslavų vyriau
sybė paskelbtų amnestija ir pa
gerintų informacijos žinių tarnybą 
tarp Jugoslavijos ir Italijos.

(NZ, 47. 4. 28)

Si komisija savo 5.000 žodžių dy
džio pranešime sako, kad 1946 m. par
lamentas atominės energijos tyrinėji
mams paskyrė 2.000.000 kronų (apie 
566.400 dolerių)1 fondą, kuris buvo su
naudotas laboratorijos darbams ir 
universitetų instruktavimui.

Šio fondo dėka Švedija jau šiuo 
metu gali gamintis uraniumą iš Šve
dijoje randamų žaliavų, nors pati ga
myba ir tėra pasiekusi laboratorinio 
laipsnio.

Artimoje ateity Švedija galės ga
minti uraniumą iš skalūnų dideliais 
kiekiais. Pagal šios komisijos prane- 
šmą, sekantis žingsnis šioje srityje 
•yra paruošiamieji darbai atominės 
įmonėms įrengti. Jau ruošiamos šioms 
įmonėms medžiagos. (NYHT, 47. 4. 28)

— JAV kariuomenės oro pajėgų va
dovybė praneša, kad ji Vi ir V2 ra
ketas laikanti jau „pasenusiais gink
lais“ ir ji dabar visą savo dėmesį 
koncentruoja l naujus vairuojamus 
sviedinius.

Oro pajėgų tvirtinimu, vokiečių iš
rastos raketos nebeturi daugiau jo
kios taktinės vertės, ir vienintelė

KARO NUSIKALTĖLIAI BUS 
GRĄŽINAMI Į TĖVYNES

Besibaigiant* Maskvos konferen
cijai, užsienių reikalų ministerių 
taryba perdavė Sąjungininkų Kon
trolinei Tarybai Berlyne tolimes
niam vykdymui, neperžengiant 
jos kompetencijos ribų, šiuos Vo
kietiją liečiančius klausimus: 1. 
nuginklavimo, 2. nunacinimo, 3. 
sudemokratinimo ir 4. prievarta 
išvežtųjų bei jų grąžinimo klausi
mus. Čia pateikiame susitarimo 
teksto santrauką, liečiančią išvie- 
tintuosius asmenis. Šiais, žemiau 
išvardintais punktais jau anksčiau 
Sąjungininkų Kontrolinė Taryba 
Vokietijai buvo susitarusi ir ją 
dabar Maskvoj patvirtino ir užsie
nių reikalų mijiisterių taryba. Su
sitarta šiais klausimais: 1. Pa
skirti atstovai turi teisę, okupaciniu 
pajėgų karininkų lydimi, lankyti 
stovyklas ir surinkimo vietas ir 
kalbėtis su jų gyventojais. 2, Bet 
kokia propaganda, nukreipta prieš 
Jungtinių Tautų reikalus ir prieš 
repatriaciją išvietintųjų stovyklose 
turi būti uždrausta. 3. Laikraščiai, 
žurnalai ir brošiūros, išleisti seno
siose išvietintųjų tėvynėse gali 
būti platinami stovyklose. 4. No
rint rodyti išvietintųjų asmenų 
tėvynių filmas stovyklose, reikia 
gauti atitinkamos Sąjungininkų 
Kontrolinės Taiybos įstaigos lei
dimą. 5. Paskirtieji repatriacijos 
ryšių karininkai gali pervežti iš 
zonos į zoną ir į išvietintųjų kil
mės tėvynes ir atgal išvietintųjų 
laiškus. 6. Ir toliau gali egzistuoti 
tokios organizacijos, kurios, atlik- 
damos žmoniškumo uždavinius, 
vykdo Jungtinių Tautų išvietintų
jų ir karo belaisvių paieškojimą. 
Šios rūšies organizacijos gali 
kreiptis ir reikalauti iš vokiečių

— Prezidentas Trumanas numato 
apie birželio mėn. 10 d. lankytis Ka
nadoje. Prezidentūros spaudos sekre
torius korespondentams pranešė, kad 
kelionė l Kanadą ir Prinoetono uni
versiteto vizitas birželio mėn. 16 «d. 
tiktai apima prezidento šiuo metu 
užsibrėžtus kelionės planus. (NYHT, 
47. 4. 27)

— Senatorius Chan . Gumey, senato 
ginkluotų tarnybų komiteto pirminin
kas, skaičiuoja, kad šiuo metu Jung
tinės Amerikos Valstybės turi tikrai 
apie 200.000, pagrindinių kovos karių 
ir penkias didelių ■ atstumų bombone-

■ šių grupes.
Senatorius paaiškino, kad ši mūšiui 

tinkama pajėga apskaičiuojama iš 
visų apie 1.000.000 karių, iš kurių 400.000 
sudaro oro pajėgas. Skirtumą tarp ko
vos karių ir bendro karių skaičiaus 
sudaro (vairūs patarnavimo ir tieki
mo daliniai ir vyrai, atliekantys ap
mokymą.

Sen Gumey toliau pareiškė, kad 
penkios „labai stipraus bombardavi
mo grupės“, esančios krašte, yra „vi
sos. daugiau ar mažiau veikiančios“.

Papildomai jis pasakė: „Mes taip 
pat turime Jungtinėse Amerikos Vai-

Pes • . ' tete (62), toliau medicinos (31), gam-
Paklaustas, kokia užpuolimo forma tos mokslų, ekonomijos ir teisės. Pra- 

ant JAV galėtų būti, senatorius pa- sidėjus semestrui, išrinkta nauja val- 
reiškė: „Pagrindinis pavojus yra iŠ dyba, kuriai pirmininkauja stud. mat. 
sabotažo bei kitų pražūtingų veiksmų Pranas Grušauskas.
viduje ir iš galimų tolimų distancijų UNRRA’i uždarius bendrabuti, stu- 
oro puolimų. Ateity, žinoma, ultra dental gyvena privačiai, dalis Hanau 
moderniški didelių atstumų bombo- stovykloje, kadangi Hanau sto/yklai 
nėšiai ir vairuojamieji sviediniai ga- priklausantiems studentams Frank- 
lėtų atlikti naikinančius puolimus ant furte kambarį gauti legaliai negalima, 
mūsų gyvybinės pramonės. Greičiau- Keliolika studentų, ar tai paliesti 
šiai iš šių oro puolimų mes pirmiau- skryningų, arba kitokių priežasčių, 
šia patirtumėni apie karą. Po to gali maitinasi iš vokiškų kortelių ir todėl 
sekti iš oro mūsų žemėn nuleidžiama gyvena labai susispaudę. Pasunkėjus 
kariuomenė ir vėliau mėginimas iš- Hanau stovykloj sąlygoms, šių stu- 
lalpinti sausumos kariuomenę*. (NY- dentų rėmimas vis labiau kompllkuo- 
HT, 47. 4. 28) jasi. Nežiūrint visų sunkumų, darbo

— Maršalas Tito, kalbėdamas parla- nuotaika, ypač po semestrinių egza-
mente, pareiškė, kad „jei reakcio» minų, labai pakilo. Jeigu nors pusė 
nleriški elementai Jugoslavijos viduje to ryžto liks ir semestrui Įpusėjus, 
ar išorėje laukia čia kokio nors pa- galimą būtų drąsiai tvirtinti, kad 
sikeitimo, jie gali laukti iki pat savo BALF’o nei vienas pfenigis nenueis 
liūdno galo“. —

Stebėtojai pastebi, kad tai buvo 
taikoma pasiūlytąja! Amerikos pa
galbai Graikijai ir Turkijai.

„Visa, ką šiame krašte, mėgina da
ryti opozicija“, kalbėjo Tito, „yra 
trukdyti ir išlošti laiko. Bet to ne
paleis iš aklų pati vyriausybė, nes 
tai eina prieš tautos norus“.

Pasirodydamas maršalas Tito buvo versitetūs. š7 m/balandžio mėn. 19 d. 
saugomas stipriausios saugumo sargy- §iO rajono universitetų liet. stud, 
bos. Korespondentai buvo sulaikomi valdybų pirmininkai, pageidaujant 
ant kiekvieno kampo, ant kiekvieno BALF’o Įgaliotiniui J. Makauskui ir 
posūkio ir nuodugniai buvo tikrinami pritariant Zoninei Atstovybei, buvo 
jų dokumentai. sušaukti t Hanau pasitarimui.

Parlamento sesija buvo sušaukta Posėdžiuose buvo aptartas daugiau- 
priimti penkmečio plano Įstatymą, šia šalpos klausimas, kuris, nutrau- 
(NYHT 47 4 28) kus UNRRA’i tiesiogini stud, rėmimą,

praktiška nauda iš jų esanti ta, kad 
jų modeliai panaudojami naujųjų di
delių nuotolių vairuojamųjų sviedinių 
tobulinimui. Taip pat ieškomi apsigy
nimo būdai prieš šiuos vairuojamuo
sius sviedinius.

Bandymai parodė, kad naujieji du
jiniai naikintuvai yra mažiausiai 100 
mylių per valandą greitesni už bom
bos ūžesj, kurios gali būti lengvai 
sunaikinamos dar nepasiekus numa
tytojo taikinio.

„V-2 pasilieka greičiausia vairuoja
moji raketa, bet žinovai nurodo, kad 
jos ribotas skridimo nuotolis neleis 
jai ateity būti pirmos eilės ginklu“, 
sakoma pranešime.

Čikagos raketų sąjunga mano, kad, 
pakeitus kutą, V-2 gali pasiekti 600 
mylių aukštj. Oro pajėgų bandymuo
se vokiškojo V-2 pasiektas didžiausias 
aukštis yra 114 mylių. (NYHT, 47, 4. 30)

— Lenkų valdžios sluoksniai prane
ša, kad Žemutinėje Silezijoje, netoli 
Breslau, atrasti paslėpti sandėliai, ku
riuose rasta trys tonos hukso, pinigų 
monetų, kailių ir brangfenybių. Atro- 
to, kad turtas buvo vokiečių paslėp
tas. (NYHT, 47. 5. 3)

FRANKFURTO UNIVERSITETAS 
PRADĖJO DARBĄ. — Frankfurto J. 
W. Goethe’s universitetas pradėjo 
naują semestrą. Universitete buvęs 
gana didelis lietuvių studentų skai
čius sumažėjo iki 145. Sumažėjimo 
priežastys: dalis išstojo po semestri
nių egzaminų, dalis dėl nuolatinių 
trukdymų nuėjo tarnauti t Įvairias 
UNRRA'os Įstaigas, dalis emigravo.

veltui.
Naujiems studentams dėl vietos 

stokos pakliūti neįmanoma, nes už
sieniečių studentų skaičius nutarta 
dar sumažinti. , Al—

STUDENTŲ VALDYBŲ PIRMININ
KŲ SUVAŽIAVIMAS HANAU. — 
Frankfurte yra Rajoninė Lietuvių 
Studentų Atstovybė,'apimanti 8 uhi-

- Prezidentas Trhmanas (galiojo
laivyno vadovybę duoti įvairių tipų 5stuSį™* “Sėtls v"?"£lastS 
tam tikrą skaičių mažų laivų ir plan- “F st“aentM Padeus yra katastro 
klojančių sausų dokų Kinijai, taip pat t 1 
paskirti 100 karininkų ir 200 atitarna
vusių vyrų, kad pagelbėtų jai jos lai
vininkystės reikaluose.

Prezidentas sako veikiąs pagal 1946 
m. Įstatymą, kuris leidžia perduoti 
271 (pertekliaus) laivus, kurie padėtų 
JAV kariuomenės pajėgoms atlikti jų 
uždavinius Kinijoje ir kad Kinija ga
lėtų apginti ir užtikrinti laivyninkys-

Baltijos Universiteto studentų skautų 
sambūri „Vyti“, kuris Lietuvoje • jau 
žinomas nuo 1924 m. studentų kor
poracijos „Vytis“ vardū.

Paskautinlu metu lietuviškos spau
dos dėka mūsų tremtinių visuomenė 
gan dažnai Informuojama apie dau
geliui rupimą Baltijos Universiteto 
gyvenimą. Šiuo kartu tektų paminėti 
apie studentus skaptus, gražiai vei
kiančius minėto sambūrio vardu.

Paskutini balandžio mėn. sekma
dieni ' vytiečiai turėjo retą šventę — 
buvo pašventinta sambūrio vėliava, 
Įteikti ženkliukai ir tą dieną davu
siems Įžodi senjorams buvo Įteiktos 
juostos.

Stebint iškilmes, nejučiom tenka 
susijaudinti. Tie patys ženkliukai, tos 
pačios juostos puošia studentų krū
tines.. . visai kaip Lietuvoje. Nesi
nori tikėti, kad esi ne Kaime ar 
Vilniuje; tik trūksta margų studen
tiškų kepuraičių ...

Vakare skautai susirenka jaukion 
dr augi j on pasidalinti mintimis, pasi
džiaugti pasiektais laimėjimais. Bu
dinga „smulkmena“ — vytiečiai turi 
net 8 susituokusias poras savo tąrpe. 
Pobūvio metu visiems jaunavedžiams 
buvo įteikti gražūs adresai, palinkėta 
ir toliau savose šeimose nepakeisti 
studentiškų tradicijų. Seka .melo
deklamacija, atskiri solo muzikiniai 
numeriai. Svečių tarpe ir broliškų 
tautų atsvpvai, žilagalviai profesoriai. 
Tos dienos proga gauta daug gražių 
linkėjimų. Nutarta pasiųsti sveikini
mo telegramas vienam iš Lietuvos 
skautų Įkūrėjų — Petrui Jurgėlai 
Amerikoje irrvyr. skautų vadovybei 
Anglijoje.

Sambūrio „spiritus movens“— sam
būrio vadas pask. J. Dambaras ir E. 
Federavičius, kurie ypač daug darbo 
padėjo suruošlant šią šventę.

Šiuo metu sambūris turi virš 40 
narių, kurie pasiryžę toliau tęsti ir 
brandinti senąsias studentiškas tra
dicijas. Skautiškasis „Dievui, tė
vynei ir artimui“ — tebūna geriausias 
laidas jų siekimų išsipildymui ir grei
tam grjžlmui t senuosius Vilniaus ir 
Kauno Universitetų Rūmus. A-s

tiška.
Visuose 8—nluose universitetuose 

mokosi 545 liet, stud., kurių daugiau 
60% šelpia BALF’as.

Suvažiavimas pritarė iškeltai Zoni
nės Atstovybės ir Vyr. Komiteto at
stovo minčiai — paskelbti vakarų są
jungininkams įvairių- memorandumų 
forma, kokioje būklėje yra liet, stu
dentai, proporcingai liet, gyventojų 
skaičiui, daugiausia sudėję aukų užKreiptis ir reikalauti Iš vokiečių tės saugumą savo vandenyse. demokratinius principus,

įstaigų visų jiems reikalingų tam VJsos medžlagos, reikalingos tų lai- Suvažiavimas pasiuntė sveikinimus
darbui pravesti priemonių; tęsti 
prievarta išvežtųjų ir jų turto re
gistraciją ir • nurodyti vokiečių 
įstaigoms teisingą tokio grąžinimo 
turto vertę ir nedelsiant tame rei
kale paremti savininkus; perga
benti mirusiojo Jungtinių Tautų 
išvietintojo palaikus, jei atitinka
ma šalis to reikalautu, ir nurodyti 
vokiečių įstaigoms šiam reikalui 
duoti visą reikalingą pagalbą. Šios 
įstaigos rūpinasi ir Jungtinių Tau
tų mirusiojo nario palaidojimu.

Užsienių reikalų ministerių ta
ryba susitarė ir dėl išvietintųjų 
prievarta grąžinimo. Gali būti grą

žinami tik karo nusikaltėliai, jei 
tokių išvietintųjų stovyklose bū-* 
tų. Tik tikrai įrodžius, kad tokie 
asmens iš tikrųjų yra karo nusi
kaltėliai jie perduodami karinių 
sargybų priežiūrai ir vėliau ati
duodami atitinkamiems kraštams..

Komitetai, susirinkimo vietos 
ar kitokios organizacijos, nusta- .i.. Kalbėtojas atsisako pranešti per-člus, kad jų veikla yra priešinga duotųjų rusams sąrašų pavardes ir 
sąjungininkų politikai, turi būti pasakyti, ar Pauliaus pavardė flgū- 
uždaryta. ruoja, ar ne. (Nyht, 47. 4. 27)

Taryba- nutarė pagreitinti Vo- — Švedų atominės energijos komi- 
kietijoje gyvenanaų 
asmenų savanorišką grąžinimą-----•- — —
namo.

vų išlaikymui ir veikimui, buvo taip 
pat suteiktos, bet Kinija už' jas, atro
do, galėsianti mokėti. (NYHT, 47, 4. 28)

— Sąjungininkų vyriausioji būstinė 
iš Tokio praneša, kad Rusija dar te
belaiko 1.019.770 japonų karo belaisvių, 
iš jų 676.561 Sibire ir 343.209 Sachalino 
saloje. (NYHT, 47. 4. 30)

— Pirmasis Pietų Sibiro geležinkelio 
500 mylių ruožas jau pilnai užbaigtas. 
Sis ruožas, tur|s viso 2500 mylių, su
jungs Kuiblševą su Transibtrijos gele
žinkeliu. Likusieji — 2.000 mylių judė
jimui — bus atidaryti 1950 ^n. gale. 
(NYHT, 47, 4. 30)

— Kol kas Britų oficialūs sluoks
nių! neduoda jokių komentarų dėl 
gauto iš Vokietijos pranešimo, pagal 
kur| feldmaršalas von Paulus, Stalin
grado mūšio pralaimėtojas, ir kiti 
aukštų laipsnių vokiečių karininkai 
šiuo metu užimą svarbias vietas so
vietų garinėse organizacijose.

Iš Britų' Užsienio Reikalų Ministe
rijos pranešama, kad britai nesenai 
perdavė sovietų valdžiai pavardžių 
sąrašus buvusių nacių ir vokiečių ka
rinių vadų, kurie, kaip manoma, dir
ba Rusijoje ir rusų okupuotoje Vokie
tijos zonoje. x

BALF’ul, Vyr. Liet. Raud. Kryžiaus 
komitetui ir Vyr. Liet. Tremt. Ben
druomenės komitetui. Al—

Kasselis. — S. ra. balandžio 25 d. 
Kasselio Lietuvių Teatre „Laisvė“ 
įvyko pirmoji mūsų baleto tremtyje 
premjera. Statyta vieno veiksmo 
lietuviškas baletas „Subatos vakarėli“ 
— pagal liaudies motyvus. Libretto 
P. Maželio, baletmeisteris A. Lie- 
pinas, dailininkas S. Neliubšys. Kon
certmeisteriai: St. Kalvaitis ir L. 
Stankevičius. Antroj dalyj „Divertis
mentai“. Svarbiaussiose rolėse daly
vavo: Kauno Didž. Teatro baleto 
solistai A- Slepetytė ir A. Liepinas.

ruoja, ar ne. (NYHT, 47. 4. 27)
— Švedų atominės energijos komi-

rovę valstybės ir privačių asmenų 
pagrindu.

Iš lietuvių stud, atstovybės veiklos. 
— S. m. kovo mėn. 9 d. estų, latvių 
ir lietuvių studentų Centrinės Atsto
vybės susirinko pasitarti bendrais 
reikalais bei aptarti bendradarbia
vimo galimumą.

Pokario sąlygų ir skaudžios netei
sybės iš savo tėvynių ištremti ir 
vienodai likimo paliesti, Baltijos tau
tų studentai, suprasdami bendrus 
uždavinius ir pareigas, remiami glau
daus tarpusavio ryšio bei visapusiškos 
savitarpio pagalbos, numato:
a) vieningai siekti savo padėties pa

gerinimo,
b) stiprinti baltų tautų tarpe 

tūrinius ryšius,
c) skatinti santykiavimą su kitų 

tų studentija, supažindinti 
turingąjį pasauli su mūsų 
grįstais siekimais ir neginčijamo
mis teisėmis.

Siems tikslams siekti iš estų, lat
vių ir lietuvių studentų centrinių or
ganų narių sudarytas Centrinis Bąltų 
Studentų Komitetas.

Centrinis Baltų Studentų Komitetas 
tikisi, kad platūs trijų Baltijoš tau
tų visuomenės sluoksniai ir Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos valstybių laisvės 
draugai jo veikloje pritars ir jam su
teiks reikiamos paramos'. '' ■

Studentų skautų tarpe, 
oreanfrariiii ^rlrniitrUn u

Memjnlngenas. — Buv. Vilniaus Fil
harmonijos orkestro dirigentas, muzi
kas Jeronimas. Kačinskas, kuris už
praeitą šeštadieni srj, dideliu pasise
kimu dirigavo simfonini koncertą 
Augsburgo Ludwigsbau salėje, yra 
pakviestas su solistų — dainininkų 
trupe gegužės mėnesyje koncertuoti 
Memmingeno miesto teatre.

kul-

tau- 
kul- 
pa-

HANNOVERIS. — Hannoveryje, Bal
tų stovykloje, balandžio mėn. 20 d 
Įvyko progimnazijos ir pradžios mo
kyklos iškilmingas 1946/47 mokslo me
tų užbaigimas ir tuo pačiu pradžia 
1947/48 m. metų. Jau 9 vai. didžiojoje 
stovyklos aikštėje organizuotai atvy
ko mokiniai su mokytojais, mokinių 
tėvai ir gražus būrelis svečių bei sto
vyklos gyventojų. Čia, skambant Tau
tos hifnno žodžiams, pakelta tautinė 
vėliava, prisiminta už tėvynės laisvę 
ir šviesesni jos rytojų žuvusieji mo
kytojai bei mokiniai. Jų pagerbimui 
padėtas gyvųjų gėlių vainikas, šv. 
Mišias, kurių metu beveik visi-moki- 
niai priėmė Sv. Komuniją, laikė ir 
atitinkamo turinio pamokslą pasakė 
progimnazijos kapelionas kun. J. 
Ruokis.

15 vai. didžiojoje stovyklos salėje 
Įvyko iškilmingas posėdis Svečiai, 
mokytojai, mokinių tėvai .ir mokiniai 
susitelkė prie gražiai papuoštų ir
kukliai parengtų stalų. Iškilmingąjį

Studentų skautų tarpe. —Daugelis* posėdi pradėjo Mokyklos Tėvų Komi- 
organizacijų, draugijų, veikusių Lie- teta pirmininkas V. Bliumfeldas. 
tuvoje,' tremtyje taip pat atnaujino Hannoverio Apygardos Švietimo In- 
savo veiklą. Prie tokių tektų laikyti ir spektorius ir Hannoverio Progimnazi-
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jos direktorius I. Kašelionls savo 
mokslinio darbo metinėje apžvalgoje 
pažymėjo, kad Hannoveryje lietu
viškosios švietimo įstaigos pradėjo 
darbą, kai tik čia atsirado didesnis 
lietuvių būrelis, būtent, dar 1945 m. 
rudeni pradėjo veikti pradžios mo
kykla, o greit —ir vaikų darželis. 
1947 m. liepos mėn. pradėjo darbą ir 
progimnazija, nes reikėjo mokyti 
tuos jaunuolius, kurie buvo jau čia 
baigę pradžios mokybą. Dabar pro
gimnazija praplečiama, nes atidaroma 
ir m—ji klasė. Taip kad negausioje, 
vos apie 250 lietuvių Kolonijoje da
bar veikia: vaikų darželis, kuri lanko 
17 vaikučių, keturių skyrių pradžios 
mokykla, kurią lanko 24 mokiniai ir 
trijų klasių progimnazija, kurią lan
ko dabar 18 mokinių. Numatoma, kad 
progimnazija ir pradžios mokykla 
greit padidės, nes apygardoje ma
žesnės kolonijos likviduojamos ir jų 
likučiai koncentruojami Hannoveryje. 
Progimnazijoje ir pradžios mokykloje 
šiuo metu dirba devyni mokytojai. 
Mokslas einamas visai normaliai, nes 
čia sutelkta kvalifikuoti mokytojai, 
o mokiniai aprūpint? reikalingais va
dovėliais. Nepamiršta Hannoveryje 
ir suaugusiųjų švietimas. 1947 m. pa
vasario semestre čia gražiai veikė 
Liaudies Universitetas, kuris davė 
paskaitų įvairiausiais mokslo klausi
mais. Jo lektoriai yra aukštąjį moks
lą baigusieji įvairių rūšių specialistai. 
Prie progimnazijos veikia ir-Lietuvių 
Biblioteka, kuri turi apie 500 Įvairių 
knygų. Ji nuolat papildoma tremtyje 
išeinančiomis knygomis ir žurnalais. 
Jos knygomis gali naudotis visi ko
lonijoje gyveną lietuviai. Stovykloje 
gaunami pakankami kiekiai laikraš
čių, žurnalų ir naujausių knygų.

Hannoverio lietuvių kolonijoje nėra 
jokių menininkų, solistų. Mokykloms 
todėl tenka vežti ir visas kultūrinis, 
itin reprezentacinis darbas, kurio čia 
(Apygardos mieste — centre) nepa
prastai daug. Čia Įvairiausi svečiai 
labai dažni. Nors jau žymi dalis ko
lonijos lietuvių išvažiavo į Angliją 
darbams, bet pasilikusieji jaunuoliai 
bus tol mokomi ir auklėjami, kol 
pasiliks čia bent kiek mokytojų. 
Nuoširdus lietuvių bičiules UNRRA 
direktorius p. Binard savo kalboje 
pasidžiaugė gražiai sutvarkytoms lie
tuvių švietimo Įstaigomis — mokyklo
mis . ir sėkmingu jų darbu. Baigu
siems mokyklą . UNNRA direktorius 
pats Įteikė anglų ir lietuvių kalba 
atspaūdintus pažymėjimus ir vertin
gas UNRRA dovanas. Tiems mokini
ams, kurie geriausiai mokėsi, mo
kyklų vadovybė dar Įteikė specialias 
dovanėles tremtyje išėjusias kny
gas su visų mokytojų parašais.

Meninėje dalyje gražiai pasirodė 
mokytojų Bichnerytės ir Valantinai- 
tės bei Valantino vadovaujami mo
kiniai ir vaikų darželis, kuriam va
dovauja E. Griškėnienė. Šventė bai-

Lietuviai stovyklose turi 406 gyv. trūksta savųjų ir iš kitur atvykusių 
kambarius ir 148 virtuves. Vienam menininkų pasirodymų, ypač pasta- 
asmeniui yra skirta 3,5 m. Seniau ruoju metu. Nepamiršta ir šiemet 

• •---- • sueinanti lietuviškos knygos 400 metų
sukaktis, kurios proga Hochfeldo sto
vykloj surengta graži knygos paroda. 

Prisistatydamas naujai išrinktas 
komitetas kvietė visus aktyviai do
mėtis visais reikalais, svarstyti ir 
rimtai kritikuoti Komiteto darbus, 
tik, žin'oma, neskleldžiant paskalų ir 
piktai neįtarinėjant. V—gas

Augsburgas. — Papildant praeito 
numerio korespondenciją apie Augs
burgą, pranešama, kad J. Butkus t 
komitetą perrinktas 5-tą kartą, o P. 
Šeštakauskas — 4-tą.

buvo nemaža „privilegijuotų“, kurie 
turėjo didesnį plotą negu jiems pri
klausė, bet šiandien Jau visi suly
ginti. Tiesa, yra gyvenančiu mažesnėj 
normoj, bet savo noru.

Nelengvas buvo Komitetui darbas 
butų normą išlyginti, bet'šis dalykas 
pasisekė.

Maitinimo srity Komitetas savo 
iniciatyvos negalėjo daug parodyti — 
ką gavo, tą paskirstė. Teisybė, jis 
rašė atitinkamoms įstaigoms piemo- 
randumus dėl maisto kokybės, dėl 
vaikams nustatytų normų ir t. t., ga
vo kai kurių pažadų, bet kolkas tik 
tiek.

Daug sunkumų stovyklai sudarė ir 
bendra virtuvė, į kurią seniau norė
ta suvaryti ir visus, tik tinkamų pa
talpų stoka daugumą gyventojų ap
saugojo nuo tos bėdos, ir jie galėjo 
patys gamintis, kaip kam patiko. Tik 
pasikeitus stovyklos vadovybei, pas
kutiniuoju metu nebeverčiama val
gyti iš bendros virtuvės: joj bepasi
liko tik savanoriai — 85 asmenys — 
lietuviai.

Kultūros — švietimo srity stovykla 
varo plačią vagą. Ji turi kartu su 
Haunstetteno stovykla gimnaziją ir 
aukštesniąją technikos mokyklą, be 
to — —’—Jpradžios mokyklą, valkų darželi 

Įvairius kiirsus (viso 7). Joje ne-

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Augsburgo- 

Hochfeldo Lietuvių Komitetui, 
p. p. Baranauskams. Vilkutai- 
čiams, o ypatingai solistui Sta
siui Baranauskui ir visiems ki
tiems lietuviams, daug pasitarna
vusiems rengiant š. m. gegužės 
2 d. mano pasirodymą Augsbur
go Miesto Teatre, „Bohemos“ op. 
Mimi vaidmenyje.

Antanina Dambrauskaitė, 
Lietuvos Valstyb. Operos Solistė

kotarpt jau spėjo pasirodyti kelios 
dešimtys grožinių knygų. Tačiau, 
pasiklausius kritikos ir kitų balsų, 
mes prieiname išvadą, kad toą, kny
gos, nežiūrint keleto neabejotinų ta
lentų, tiek turinio, lygiai ir formos 
atžvilgiais, nėra viliojančio tobulumo. 
Susidaro (Spūdis, kad šiandien leidžia
ma viskas, kas tik parašoma, visai 
nepaisant to, kad leidinys dar nėra 
pribrendęs, nepakankamai paruoštas 
ir per daug ankstybas viešumai. Atsi
tinka net ir taip, kad pradedantieji 
rašytojai judriau paveikia spaustuves 
bei popieriaus sandėlius ir impulsy
viai veržiasi su savo pirmaisiais ban
dymais, kai tuo tarpu vyresniųjų 

' autorių (vertingi kūriniai turi dar ilgą 
laiką gulėti rankraščiuose.

švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija, visa tai žinodama, kole- 
diškai apeliuoja ( rašytojus, ypač 
pradedančiuosius, o taip pat ir 1 
leidėjus, kad jie, eidami viešumon 
su nauju leidiniu, būtų ne tik rū
pestingi, bet ir atsakingi. Konkrečiai 
tariant, šiandien, turėdami tokius ne- 

■ ' ' .ime 
_____ _____ „___ _________ ___  dar 
daugiau slepiasi po šituo mūsų pa
geidavimu, . savaime turėtų numanyti 
tas, kuris imasi plunksnos, o lygiai 
ir tie, kurie tuos plunksnos darbus 
leidžia viešumon. Pabaigai mes norė
tume priminti praktišką Vydūno pa
tarimą sau pačiam, o taip pat ir 

Į mūsų rašytojus Ir leidėjus kitiems. „Lengviausia gailu pasakyti, 
katp aš atskirus rašinėlius rašiau ir 

Tremties pergyvenimai yra sukrėtę ilgesni laiką nešioju juos su savimi, 
ne tiktai mūsų politinę, ekonominę Pagaliau rašau, bet beveik visuomet 
bei kitas visuomenines ar kultūrines kelius kartus parašęs veikalą, JI vėl 
sritis, bet tie ištrėmimo patyrimai taisau. Atidedu, vėl taisau ir visą 
žymiai yra palietę ir mūsų grožinės naujai rašau. Nustumiu dažniausia 
literatūros kūrybą. spausdinimą, kol neverčia kas darbą

Nepriklausomojo Lietuvos laikotar- baigti.**
pio grožinė literatūra tiek turiniu, švietimo V—bos Knygų Leidimo 
tiek formaliniu atžvilgiu buvo pasiekus Komisija
tikrai pasigėrėtinos aukštumos. Kai 
kurie autoriai, ypač lyrikai, drąsiai 
galėjo stoti j Europos žymiųjų rašy
tojų eiles. Žinoma, čia padėjo ir tai, 
kad t Nepriklausomojo laikotarpio

v v didžiūnus ne juokais susimąstyti.
PRTFS DID 71A A S ?e.ikla tikėtl, kad dillingeniečiai, ritlCO . dalyvaudami šiose žaidynėse, (gaus

naujo impulso dar daugiau pasi
tempti, ir atrodo, kad jie pasireikš 
iš gerosios pusės.

- Šia proga tenka pasakyti, kad yra 
tikrai sunku atrinkti po Šarūno ir 
Kovo mūsų stipriąsias komandas. S( 
kartą prie Tūbingeno. Vyties ir Dil
lingeno SK. rikiuojasi ir Kempteno 
GSK. Geležinkelininkai savo aktyve 
turi neabejotinų laimėjimų, pvz., 
prieš Darmstadto latvius, neblogai 
sužaidžia su Šarūnu, atkakliai pasika- 
poja ir su Dillingeno SK, bet kovo 
mėn. labai smarkiai, ir dar savo 
aikštėj, sugniužo prieš Scheinfeldo 
Kovą. Komanda, nors turi keletą 
tikrai iškilių žaidlkų, bet kaip ko
manda dar nėra galutinai išbaigta. 
Šiaip ar taip, tai yra vienas iš sti
priųjų vienetų, ir jei Scheinfeldo 
žaidynėse dalyvautų daugiau nei ke
turios ekipos, kandidatų tarpe prie
šakines gretas turėtų užimti kaip tik

KREPŠINIO ŽAIDYNES
Dar ne taip greitai išblės jaukūs' 

prisiminimai iš didžiųjų krepšinio 
žaidynių praeitais metais. Kemptenas, 
Dillingenas, Scheinfeldas buvo trys 
šviesūs taškai tremtiniškoj kasdieny
bėj ir privertė prablaivėti nevieną 
krepšinio mėgėją.

Paskutinieji mėnesiai gerokai ap
karpė galimybes rengti didesnio 
masto parengimus. Vis dėlto ir pa
sunkėjusios sąlygos nepajėgia išmušti 
iš sportininkų rankų iniciatyvos bei 

uv.auja X.. _______ _____ u.tG.u Wax- energijos tą iniciatyvą vainikuoti
giama' vėliavos nuleidimu. Balandžio konkrečiu faktu. Pavasaris sukėlė 
mėn. 21 dieną jau pradėta darbas ant kojų visas, Jau iš seniau spėju- 
1947/48 mokslo metų. slas įtikinamiau pasireikšti krepšinio

Vaikų darželis, pradžios mokykla komandas, prie jų prisitelkė naujų 
ir progimnazija šventės metu surengė vienetų, ir šiemetine krepšininkų 
gražią rankdarbių, piešinių ir knygų vciRia vargu ar būtų galima nu- saKmes greias n 
parodėlę, kuriai vadovovo darbelių siskųstl Nesulaukdami konkrečių Kempteno GSK 
mokytoja B. Bllumfeldienė. Parodėle apybraižų iš LT sporto ir fizinio -- -
pasidžiaugė UNRROS . pareigūnai, auklėjimo organizacinio komiteto, 
svečiai ir daugelis stovyklos gyven- tik iŠ spaudos skilčių sužinoję apie 
tojų. J. Zvainys organizuojamą vyr. krepšinio komi-

’ ‘ tetą, krepšinio vienetai ir toliau dir- ;
Augsburgas. — Mūsų spaudoj dažnai ba grynai savo iniciatyva. O toji inl- : 

keliamas tikrai opus bendradar- ciatyva, tinkamai patelkta pažangai, 
biavimo su kitomis tautomis klau- išlukštena eilę džiuginančių dalykų, } 
slmas, o ypač su savo kaimynais, lat- Štai, Scheinfelde per Sekmines ren- 
viais, estais, bet kas daroma ir pa- giamos aštuonių stipriųjų baltiečių 
daryta toj srity, praktiškai nedaug komandų žaidynės. Tai didelis ir, pa- ; 
tetenka girdėti sakytumėm, drąsus žygis, bet patirtis ,

Augsburge ir’ šitoj srity ledai pra- rodo, jog Scheinfeldo organizatoriai ! 
laužti, ir įžengta i tikrąjį kelią, nes savo tesės ir lauktų vilčių nenusmuk- ‘laužti, ir įžengta į tikrąjį kelią nes savo tęsęs ir lauktų; vucių nenusmuK- t Jef vlsl lvertins tą pasi
jau kuris metas, kaip visų trijų tau- dys. Turėdami pritarimą iš vietinių ruoglmo darba tikėkime, ir paslekl- 
tybių žymesnieji visuomenininkai vadovaujančių organų, dosniai tai- . b eraiQS K Ck.
susitinka kas antrą savaitę 2—3 vai. kinaml vietinių lietuvių ir pridėję '

Tik trečiam — šeštam zunde atsiga
vęs Woodcock sukovojo gana am
bicingai ir priešui sudavė keletą pa
vojingų kablių. Septintas rundas bu
vo sprendžiamasis.

Cią ir vėl Baksi, pagavęs progą, 
sudavė seriją smūgių ( priešo akių 
liniją, nuo kurių užtinę Woodcocko 
akys sumažino jo matomumą taip, 
kad teisėjas buvo priverstas nutraukti 
rungtynes ir Baksi paskelbti laimė
toju.

Su Woodcock pralaimėjimu sudužo 
pirmutinė ir paskutinė tokia gera 
proga prakišti anglą t pasaulio bokso 
meisterius.

Baksi yra didelis realistas ir labai , 
objektyvus sporto reikalams.

Taip, kad savo pasiektam laimė
jimui jis niekada neleis praaugti jo 
fizinį pajėgumą bei techniškus su
gebėjimus. Todėl ir visai nenuostabu, 
kad jis nesiskubins susitikti su Luls. 
Jo nuomonė: juo vėliau, tuo geriau, 
nes Luls jau yra pergriuvęs 30 ribą,

1!?' r ,tU,rly ,VOS 25 '5J- >«■>.»., ..«„<»«>. >ureu«.n. . 
1as‘ Luls kalP boksininkas pradės iengvUS spaudos varžtus, lelskli 

n5“!" S’’ .° 35 dar tiktai vertingus kūrinius. Kas1 d
llmybę žengti pirmyn. V. G. daua,|au sleolasl no Šituo mūsų r

Pranešimai

Lietuvos pasiuntinybės adresas 
Londone

----- v—----------- Atkreipiamas tautiečių dėmesys, kad
grožinę literatūrą buvo susitelkusios Lietuvos pasiuntinybė yra išsikėlusi iš 
net trys rašytojų kartos: senieji, savo senų patalpų ir apsigyvenusi 
vykesnieji ir jaunieji. Kiekviena ši- naujoje vietoje. Dabartinis jos adre- tnli karta rtavi ctamhin ____ .

Mums atrodo, kad, atsižvelgiant į 
daugi aplinkybių ir vertinant objek
tyviai, keturių lietuviškų komandų 
parinkimas Scheinfeldo žaidynėms 
yra vykęs ir su įdomumu tenka 
laukti, kaip keturi išrinktieji pasi
rodys ne tik savo tarpe, bet taip pat 
•prieš kitas latvių bei estų komandas.

Galima palinkėti, kad tas trumpas 
laikas iki žaidynių, .visų keturių lie
tuviškųjų dalyvių butų kaip galima ___ . .
geriau išnaudotas lietuviškojo krep- .tojas, kitų kurstytojas, jis, be to, dar 
šinlo reprezentacijai tinkamai ap- *“ ’

- . - — ---------------------------------- — ucujujc viduje, uauaiiuuų jua aux c-
toji karta davė stambių vardų ir sas yra toks. K. B. Balutis, Essex'' 
kūrinių. Vilias 17, London W. '8. Siunčiant se-

Probėgom kalbant apie mūsų gro- nuoju adresu, laiškai gali patekti t 
žinės literatūros laikotarpius, reikia nepageidaujamas rankas ir kartais 
pažymėti, kad nevienodai tų laiko-' galima susilaukti nemalonumų, 
tarpių autoriai žiūrėjo t savo kūry
bą. Bav.; spaudos draudimo laikotar
pis turėjo daugiau utilitarinių sieki
mų: literatūrinėmis priemonėmis pri
kelti visus sluogsnius tautiniam at
budimui. Atgavus spaudą, o ypač 
(žengus 1 nepriklausomybės periodą, 
prasidėjo Jau tikras ir platus — hori- 
zontališkal ir vertlkališkal — teisin
gas lietuvių tautos kultūrinis gy
venimas Turėjome visą eilę įžymiųjų 
bibliotekų ne tik centruose, bet ir 
apskričių miestuose. Jas puošdavo ir 
kasmet papildydavo mūsų grožinių 
knygų pavyzdžiai, Jau nebekalbant 
apie mokslo ir kt. knygas.

Paprastai sakoma, kad grožinė 
literatūra gali bręsti ir bujoti tiktai 
pilnutinėj tautinėj ar politinėj lais
vėj. šiandien tokios laisvės mes ne
turime ir nežinia dar, kada mes Ją 
pasieksime. Be to, šių dienų lietuvis 
rašytojas gyvena gana skirtingose 
sąlygose, negu, sakysim, Donelaitis, 
Kudirka, Maironis, Vaižgantas, Bi
liūnas ir kt., kurie, nors ir spaudžia
mi carinio režimo, vis dėlto galėjo 
turėti tiesiogini ryš( spaudžiami 
turėti tiesioginį ryšį su tauta. Tremties 
rašytojas šiandien yra ne tik minty-

Lietuvos Mlnisteris Londone B. K. 
Balutis prašo pranešti, kad dėl Lietu-, 
vos užsienio pasų gavimo tremtiniai 
kreiptųsi ne 1 jį, bet t Lietuvos Kon
sulatą New Yorke, .kurio adresas yra: 
Lithuanian Consulate General, 41 West 
82nd Street, New York 24, N.Y., USA.

Gauti laiškai: Gogolytės Janinos 
(gal Godelytės ar Gogelytės) vardu iš 
MUncheno universiteto ir Šimkūno 
vardu iš Seligenstadt b. WUrzburgo.

Laiškus galima atsiimti Augsburgo- 
Hochfeldo lietuvių komitete.

Mūsų gyvenimui tremtyje prisi
minti yra išleistas metalinis DP 
ženklelis (bronzinės ir juodos spalvos 
derinys). Kas nori padėti ŠI ženkleli 
išplatinti tarp lietuvių Ir kitų tautų 
DP tarpe, prašome kreiptis 1 Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus WQrzburgo 
skyrių: 13a WUrzburg 7, Nordkaseme, 
Lltauisches Lager. *

paslinformuoti, pasitarti įvairiais gerą dozę nuoširdaus darbo, schein- 
bendrais klausimais, štai kelios te- feldiečiai ryžosi, ir malonu pasekti 
mos, kurios buvo tuose pasitarimuose jų užsimojimą, 
nagrinėtos: emigracija, jungtinės Eu- —x“~ ’*"* 
ropos valstybės ir mažosios tautos, 
Pabaltijo valstybių federacija ir kt. tom xumauua, x^aia.n. RU.nauuM •-—- r—-----

Kol kas tų susirinkimų dalyvių ranką, stengtasi neiškrypti iš objek- «o galybės, tai tarptautinė ftitbolo
skaičius tėra kelios dešimtys, bet tyvumo ir, vertinant komandas iš są junga-Flfa. Ji gali didžiuotis savo
ateity, jei tik sąlygos leis, Jis bus pasiekimų, kviestos pačios gerosios "arlM sąrašuose turėdama Ispaniją,
plečiamas. pajėgos iš visų trijų vakarinių zonų. Sovietų Sąjungą, Angliją ir kit.

— Balandžio mėn. 30 d. Pabaltijo Latvius atstovaus Lūbecko, Hanau Savanoriškai sujungti pasaulio tau-
Moterų Komitetas suruošė gražų ir Darmstadtb vienetai. Atrodo, pa- tas nepavyko nei yienarn iš didžiųjų 
pobūvį, kurio tikslas buvo ne tik ma- taikyta be priekaišto. Lengviau su pasaulio vadų, o tai padarė kuklus 
loniau praleisti vakarą, bet ir visų estais, kurie Vokietijoje krepšinio ♦nthnin nu
trijų tautybių žmonėms arčiau susi- komandų ne taip jau daug sudaro — 
pažinti. Meninėj daly pasirodė mū- juos atstovaus Geislingeno kolonijos

•-sų baletininkai: Drazdauskaitės ir žaidikai, ne be to, kad gal bus įterp- 
Modzeliauskas. ta it tokių, kurie netoliese gyvena,

— Balandžio 29 d. Hochfeldo sto- ir taip bus kažkas panašaus 1 estų 
vykios komitetas davė savo šešių rinktinę, kas (' žaidynes galės tik 
mėn. darbų apyskaitą. Joje yra ir teigiamai atsiliepti, 
ne Vietos lietuviams (domių dalykų. O kaip atrodo lietuviškieji repre-

Mūsų stovykloje gyvena per 4.000 zentantai, pašaukti ( didįjį jėgų ban- 
asmenų, visų trijų tautybių beveik dymą? Pagal kvietimus, žaidynėse 
lygus skaičius. Jei dėl mažmožių kar- turėtų’ dalyvauti Kempteno Šarūnas, 
tais tenka su kaimynais ir pasibarti, Scheinfeldo Kovas, Tūblngeno aka- 
tai svarbiuosiuose klausimuose visi deminis sporto klubas Vytis ir Dil- 
kaip vienas stoja už bendrą reikalą, lingeno SK. Pirmieji du klubai su- 
Tai ypač išryškėjo bendroj akcijoj daro mūsų krepšinio elitą, ir dėl jų 
dėl paskutiniojo UNRRA—os parei- pajėgumo, tuo pačiu tinkamumo 
gūnų sugalvoto skryningo. Tada visų dalyvauti abejojimų negali būti. Lie- 
trijų tautybių atstovai ant kojų su- ka Tūblngeno studentai ir Dillingeno 
kėlė ne tik visą stovyklą, bet ir SK. Tūbingeniečiai yra prancūzų zo- 
aukštąsias karo vadovybės įstaigas, nos meisteris. Tai dar nėra rodiklis, 
Neabejotina, kad tik tokios sutartinos . kuris ženklintų, kad šiose žaidynėse 
akcijos dėka ne tik skryningas buvo ■**----- «-• -------------------- -n—
atšauktas, bet ir pakeista Augsburgo 
apygardos UNRRA—os vadovybė,
kuri šiandien jau tautiniuose komite
tuose Įžiūri ne UNRRA—os darbo 
trukdytojus, bet Jos talkininkus.

Hochfeldo lietuvių stovykloje yra 
1295 asm., iš kurių UNRRA—oj dirba 
139, kariuomenės Įstaigose 37, priva
čiai 16, stovykloj 258. Atskaičius vai
kus ikb 16 m. ir moksleivius (435),___________________________ __  _ _________ ___ __ ,___________ ____
motinas su vaikais, iki 4 m. (81), in- nekartą parodžiusi ir komanda yra kartus „glaustis“ prie grindų iki 9 ir
validus ir senesnius kaip 60 m. (110), ne be pagrindo; įsiterpusi 1 mūsų pa- 7; o rundui pasibaigus, treneris
tinkančių darbui, bet dar neturinčių čių iškiliųjų pėnketukų tarpą. tempte nutempė Woodcocką t jam
nuolatinio darbo belieka 35 vyrai ir Dillingeno SK? Prieš metus ši ko- priklausantį ringo kampą. Antrame
161 moteris. Išvykus apie 100 vyrų į-manda dar buvo „nieko ypatingo“, ringe .kartojosi ir - vėl tas pats, 
darbo kuopą, minėti skaičiai kiek bet vėliau sustiprėjo ir jau praeitą Woodcock ir vėl atsidūrė du kartus 
pasikeitė. rudenį priversdavo ir krepšinio ant grindų ir abu kartus iki 9.

šis tas apie Fifą
H HAuuivjuua. Šiuo metu žemėje iš viso tėra

- ' Žaidynėse kviečiamos dalyvauti ke- viena organizacija, kuriai savanorH- 
5 turios lietuvių, trys latvių ir viena kat priklauso visos didžiosios ir 

estų komanda. Darant komandų at- viena antrai prieštaraujančios pasau- . ... - i .. ■ ___________.J. .Ha rtnlvKAc tai ♦orntantir'6 -f,

yra ir kovotojas už didžiąją tiesą, 
kurio plunksna turi būti aštresnė ir 
taiklesnė, negu kardas.

Tremties laikotarpis taip pat su
telkė vaizdų mūsų rašytojų būrį, 
kurin rikiuojasi tiek vyresnieji, tiek 
ir patys jaunieji. Per ši trumpą lal-

ATITAISYMAS
„Žiburių“ Nr. 18 (77) recenzijoje 

„Simfonlam koncertui nuskambėjus“, 
4—toje pastraipoje, Įsibrovė korek
tūros klaida. Turi būti: „Antroje 
koncerto dalyje girdėjome Dvorako 
simfoniją. Veikalo pagrindinės nuo
taikos mums labai artimos (o ne sve
timos, kaip per klaidą Išspausdinta).

Paieškojimai
pajėgos iš visų trijų vakarinių zonų.

Latvius atstovaus Ltlbecko, Hanau

jie yra būtini. Mat, prancūzų zonoje 
kitos komandos nepasižymi pajė
gumu, ir tūbingieniečiai be didelio 
vargo savo priešininkus, tiek bal- 
tiečius, tiek prancūzus supila_ be 
pasigailėjimo. Šia prasme būtina 
pažvelgti l Tūblngeno Vyties pasie
kimus su kitų zonų iškiliaisiais viene
tais. Kaip pasekmės, tiek pernai, tiek 
šiais metais rodo, kad Vytis savo 
subrėndimą panašioms, žaidynėms yra

tarptautinės futbolo sąjungos prezi
dentas prancūzas Julius Rimet. Ga
lima drąsiai tvirtinti, kad Rimet visa 
savo prigimtimi ne tik diplomatas, 
bet filosofas ir mokytojas.

Teisingai jis sako, kad sportas yra 
vienas iš tų didžiųjų faktorių ka
rams išvengti, arba, tiesiog tariant, 
laidas taikiam tautų sugyvenimui.

Woodcock nugalėtas k. o.
Londonas pergyveno dramatišką 

savo sunkiasvorio bokso meisterio 
Woodcock pralaimėjimą prieš ameri
kieti Baksi, šis susitikimas turėjo 
išryškinti priešą, prieš kuiį Joe Luiš 
turės ginti pasaulio meisterio titulą. 
Dar prieš rungtynių pradžią „twen
tieth Century Sporting Club“ mene
džeris Roger laimėtojui garantavo 
120.000 dolerių pajamų už susitikimą 
su Joe Luls. Toks pasiūlymas, žino
ma, viliojo abu varžovus, dėl ko ir 
pačios rungtynės nuo pat pradžios 
iki pabaigos buvo didelio tempo ir 
labai permainingos.

Baksi, kuris pr. metais k. o. nu
galėjo vidutinio svorio anglų meisteri 
Mills, turėjo nemaža vilčių ir prieš 
Woodcock. Tačiau tokio aiškaus lai
mėjimo vis dėl to niekas nelaukė.

Baksi jau pirmam runde pralaužė 
Woodcock gynimąsi ‘ir privertė dii

' 4314. Anna Stegvilas, 1908 Canal- 
port Avenue, Chicago 16, Illinois, 
prašo atsiliepti Oną Kybartienę-Steg- 
vilaitę, iki 1946 m. rudens gyvenusią 
Britų zonoje.

4315. Lithuanian Consulate General’ 
(ženklas 3 - V - 147), 110 • St. George 
Street, Toronto 5, Ontario, Canada 
prašo atsiliepti Marę Banaitienę, 
kilusią’ iš Nedolių kaimo, Ilgižių 
valsč., Raseinių apskrities.

4316. Tikuišis Vytautas, gyv. Šveica
rijoje, Horgen, bei Zūrich, Hemer- 
hplzgasse 28, ieško giminių ir pažįs
tamų.

4317. Pupalalgis Pranas, Monks Com
mon Camp Lawer Seeding N/R Hors
ham, Sussex, England, ieško giminių 
ir pažįstamų.

4318. Pranas Masys, Monks Common 
Camp, Lawer Seeding Horsham, Sus
sex, England, ieško giminių ir pa
žįstamų.

4319. KežeiUs Pranas, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, Baltic DP Camp, ieško 
Jonieškos Katilienės ir jos šeimos.

4320. Lydia ir Andrius Vaišvila 
(Vaishvila), gyv. 73 W. 104th St. New 
York 25, N. Y., USA, ieško Galinos 
Dargienės 29 m. iki 1946 m. gyv. su 
vyru ir dukterim Gnodstadt bei Och
senfurt.

4321. Palaltis Stasys, gyv. (14a) Well- 
heim/Teck, Poststr. 18, ieško Kund
roto Prano, sūn. Prano.

4322. A. Steigvlla, gyv. (13a) Elch- 
stfltt, Priesterseminar, ieško Kriščiū
no Prano iš Jurbarko.

4323. Juozas Plečaitis, majatek Smu- 
ga gmina Trzeinsko-Zdroj povet Choj- 
niee n/Odra, Pamorze Zachodnie, Po
land Polska, ieško tėvų Vinco Piečai-

čio ir Marelės Plečaltlenės (Kuncal- 
tytės), sesers Stasės ir brolio Vinco.

4324. Jonas Seniūnas, 12 Delanary 
Ave West Pltloton, Pa USA, ieško 
brolio Kazįmlero Seniūno.

UNRRA‘OS PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io, IEŠKO 

SEKANČIŲ ^ASMENŲ:
BRUOZIS Klemensas, 27 metų, iš K0- 

nigsberg;
BRUOZIS Matas, 38 metų, gyv. Kal- 

varia;
BRUOZIS Vladas, 28 metų, gyv. Vil

kaviškis ’
BUČINSKAS Petrus, 27 metų, gyv. 

Klaipėda;
BUDRYS Domas, 37 metų, gyv. Tel

šiai;
BUDRYS Jurgis, 25 metų, gyv. Istri- 

ca, Panevėžys;
BUKAUSKAS Pijus;
BUKELSKIENE-SINAUSKAITE Vero

nika, 25 metų, gyv. Zarasai;
BUNIKIS Juozas, 26 m. gyv. Viešvilė; 
BUOZIUS Klemensas, 33 m. iš Linz; 
GURVTC LjjiSe (Elena), 19 metų, gyv.

Kaunas. Lithuania;
ALKEVICIUS Antanas, 35 metų, gyv. 

Pajavonys, Vilkaviškis;
SMULKEVIČIUS Juozas, 27 metų, gyv. 

šakiai; _
SMULKEVICIŪTE Petre, 26 metų, gyv. 

šakiai;
STARKEVICIENE Marija. 42 metų, 

gyv. Pelenicai, Vilkaviškis;
MATUSEVlClENE Leonida, 37 metų, 

gyv. Kąunas;», . ,
ZIULPE Pranas, 18 metų, gyv. POsen; 
ZINKAVTCUS Vytautas, gyv. Pemme- 

rania;
ZUK ATSKAITĖ Biruta, gyv. Berlin;
ZURLYS Zigmas, 23 metų, gyv. Linz;
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LAIKO KLAUSIMAS
Europa padalinta į sovietinius Ry
tus ir demokratinius Vakarus. Eu
ropos likimo sprendime tebėra 
neišaiškintas tik laiko klausimas.

Dėl to manom, kad JAV valsty
bės sekretoriaus Marshallio ba
landžio 28 d. pranešime reikšmin- 
giausioji vieta yra toji, kur jis 
pasakoja apie savo pasikalbėjimą 
su Stalinu. Sovietų politikos galva 
pareiškęs, jog kompromisinis Su
sitarimas galimas, tik reikią turė
ti kantrybės ir nepasiduoti pesi
mizmui. Marshallis į tai pastebi: 
negalima paleisti iš akių laiko 
faktoriaus. Gydytojams tarp sa
vęs „kantriai“ besiginčijant, euro
pinis ligonis merdi, ir jam gelbėti 
reikia veikti greitai.

Sitų pareiškimų reikšmė nepa
prastai didelė. Maskvos konferen
cijos rezultatas parodė, kad Va
karu in Rytų — tikriau, JAV ir 
Sovietų S-gos — santykiai yra 
pasiklydę užburtame rate. Iš jo 
tebus išeita, jeigu sovietai nedels
dami sutiks su amerikiečiams pri
imtinais kompromisais, nes Mar
shallis tame pačiame pranešime 
pareiškė, kad JAV nedarys kom
promisų principiniais klausimais. 
Jeigu sovietai nenusileis (o reika
laujamoji nuolaida galutiniame 
rezultate būtų sovietų pasitrauki
mas į savo senąsias sienas), JAV 
vadovaujami Vakarai organizuosis 
ir veiks patys vieni.

Kol kas visi reiškiniai liudija, 
kad einama antruoju keliu.

Nacinės „Europos tvirtovės" 
geografiškai vieni nuo antrų at
skirti, anglosaksai ir sovietai 1945 
m. vasario m. Jaltoje susitarė dėl 
bendro pobūdžio principų savo 
busimajam susitikimui reguliuoti. 
Aptarę pagrindines Vokietijos oku
pacijos bei kontrolės gaires, jie 
surado bendrą vardiklį ir savo 
politikai išlaisvintuosiuose Euro
pos kraštuose. Jie nusistatė tuose 
kraštuose „sukurti vidaus taikos 
sąlygas,... sudaryti vyriausybes, 
kurios atstovautų ko plačiausiems 
demokratinams gyventojų sluoks
niams, ... sudaryti sąlygas lais
viems rinkimams pravesti". Anuo 
metu jie galėjo tenkintis tokiomis 

Turkijos prezidentas Ismet Inonu’s

bendromis formulėmis, nes erdvės 
atžvilgiu jie tebuvo atskirti ir to
dėl turėjo laiko palaukti su kon
krečiais pokarinio Europos pa
tvarkymo planais.

Pasiskolinę karinius terminus, 
galim sakyti, kad šiandien anglo
saksai jr sovietai Europoje yra 
suėję į sąlytį visame savo susiti
kimo fronte. 1945 m. susitarimų 
vykdymas jau palikrintas visuose 
to fronto sektoriuose — Balka
nuose ir Vidurio Europoje, Lenki
joje ir Vokietijoje. Patikrinimo 
rezultatas visur nepalankus karo 
meto sąjungininkų vienybei. Erd
vės atžvilgiu tos vienybės netėra:

J. Butėnas

Atėnų Akropolis

konstatuoja, jog neužilgo tų kraš
tų nebebus galima atpažinti, jeigu 
neateis greita ir veiksminga Va
karinių demokratijų pagalba.

Demokratijos nenaudai laikas 
dirba ir šiapus geležinės uždangos. 
JAV respublikonų politikas John 
Foster Dulles atkreipė savo tau
tiečių dėmesį į pavojų, kurį su
daro ardomoji komunistų veikla 
Vakarų valstybėse. Jo įspėjimą 
vaizdingai iliustruoja Prancūzios 
konvulsijos. Bet tikrą katastrofą 
laikas rengia Vokietijoje. Sunki 
buvo jau praeitoji žiema. Jeigu 
pasiliks ligšiolinė palaida bala, 
ateinanti žiema žada atnešti tikrą 
badą, šaltį ir socialinius neramu
mus. Vakarų demokratijos turi 
greit1 veikti, jeigu nenori, kad Eu
ropoje nebesulaikomai prasiveržtų 
chaoso stichija, kuri, to paties Mar
shallio žodžiais, bus pavojinga ir 
JAV saugumui.

Pranešimai iš Vašingtono ir Lon
dono skelbia, kad JAV (ir su ja 
D. Britanija) tos grėsmės akivaiz
doje rengiasi pradėti tikrą poli
tinę ofenzyvą. Ji bus nukreipta į 
visus minėtuosius neuralginius 
sektorius. Pirmasis taikinys, be 
abejo, žada būti Voketija. United 
Press praneša, jog britų diploma
tinių stebėtojų manymu reikią 
laukti, kad amerikiečiai ir britai

Turbūt, nieką taip gerai neįver
tina laiko faktoriaus, kaip mes, ku
rių tautai Vakarinių demokratijų 
„kantrybė" kasdien atsieina ne
atlyginama gyvo kraujo kaina. 
Marshallis nebūtų kalbėjęs apie 
Europos merdėjimą, jeigu klaikio
ji tragedija ribotųsi Baltijos sriti
mi. Bet ji tolydžio plečiasi visoje 
erdyėje už geležinės uždangos. 
Jatf ir britų spauda ima rašyti 
apie „vakarietinių tendencijų opo
zicijos" naikinimo akciją, pasku
tiniaisiais mėnesiais sustiprintą 
Bulgarijoje, Rumunijoje ir Ven
grijoje. Tų kraštų kalėjimai per
pildyti tautinio sąjūdžio veikėjų. -----r..--------------
o turkų laikraščiai aliarmuodami ®1S l politnų Vakarų Vokietijos su

jungimą. Prie sios akcijos bus pri
traukiama Prancūzija, kuri Mas
kvoj pasijuto priversta aiškiau pa
sukti j. Vakarus. Jos bendradar
biavimo kaina pirmiausia būtų 
Saaro krašto ūkinio prijungimo 
pripažinimas. Toliau, naujas po
litinio Vakarų suvienijimo ele
mentas būtu britų-belgų sąjungos 
sutartis, dėl kurios Bevinas jau 
kalbėjęsis Briusely, važiuodamas į 
Maskvą. Neišvengiamai ateina vi
suomeninės kovos su komunizmu 
metas; gausu ženklų, kad į gen. 
de Gaulle antikomunistinį sąjūdį 
palankiai žiūri JAV. Nepaliks be 
dėmesio ir dėl demokratinių teisių 
kovojančios tautos anapus gele
žinės uždangos; bet joms Vakarai 
tuo tarpu vargiai ar padės dau
giau kuo nors kaip protesto noto
mis ...

Jau minėtasis komunistinio te
roro sustiprėjimas Balkanų ir Vi
durio Europos valstybėse rodo, kad 
„konsoliduojasi" ir sovietinis Ry
tų blokas. Rumunijoje komunistų 
suorganizuotose manifestacijose to 
krašto liaudis „prašo", kad sovie
tų karinės pajėgos ten pasiliktų ir 
po eventualaus taikos sutarties su 
Austrija pasirašymo. Pačioje Au
strijoje sustiprinta komunistų pro
paganda prieš krikščionių demo
kratų ir socialdemokratų vyriau

sybę, kuriai demagogiškai suver
čiama visa kaltė už vis didėjantį 
ūkinį pakrikimą. Kalbama apie tai, 
kad sovietai pasirašysią sąjungos 
sutartis su Balgarija ir Rumunija.

Paradoksiška, kad beeinant į 
Europos sutvarkymą, jos skilimas 

John Foster Dulles, republikonų sena
torius, specialus Marshallio patarėjas 

Maskvos konferencijoje

vis gilinamas. Tačiau lūžis dar nė
ra įvykęs; priešingai, JAV viešoji 
opinija tiki, kad Vakarinių demo
kratijų vieningumas, galybė ir kie
tas laikymasis privers sovietus ap
sigalvoti ir gražiuoju sutikti su 

vakarietine Europos sutvarkymo 
koncepcija. Jau atėjo metas, kada 
Vakarai savarankiai organizuoja 
savo sutelktinę jėgą sovietų ek
spansijai atremti ir sovietus poli
tiškai paspausti. Tačiau į anapus 
uždangos dar nesiveržiama. Tokia 
akcija jau būtų surišta su galuti
nio lūžio rizika. „Tokios rūšies 
akcija, rašo „New York Times", 
galėtų būti pateisinama tik tuo at
veju, jeigu būtų agresija prieš pozi
cijas, kurias mes (JAV) laikom 
gyvybinėmis savo saugumai. Kol 
tokios agresijos nėra, branoi tau
ta-bandanti vaidinti vadovaujamą 
pasaulini vaidmenį, turi turėti po 
ranka pakankamai kitų priemonių 
vesti užsienių politikai, kuri turi 
pateikti kitokių alternatyvų;“

Vėl grįžtant prie karinės termi
nologijos, galima tarti, kad politi
nėje Vakarų ir Rytų kovoje pra
sideda avangardų kautynės. Jos 
parodys, ar Rytai ras reikalinga 
pasitraukti, ar užsispyrę ir pasi
tikėdami apsikas dabartinėse savo 
pozicijose ir nuspręs lemiamai su
sigrumti dėl Europos likimo. Euro- 
ros ir pasaulio likimo ištarmėje 
laikas pasilieka didysis nežino
masis.

— Henry A. Wallace pranešė spau
dos konferencijai, kad „dar per ank
sti esą pasakyti" ar jis rems prezi
dento Trumano kondidatūrą 1948 m. 
rinkimuose. Grįždamas prie Europoje 
pasakytų kalbų, nukreiptų prieš Tru
mano užsienio politiką, Wallace pa
sakė, kad „jis tikisi, jog demokratų 
partija taps liberalų partija“. Atsaky
damas i reporterių klausimus, Walla
ce patvirtino savo užsieny duotą pa
reiškimą, kad jis lygiai yra nusistatęs 
prieš „rusiškąjį imperializmą", kaip 
prieš imperializmą kurio nors kito 
krašto“. •

Jis pasisakė, kad prezidento Trumą - 
.no programa paremti Graikiją ir Tur- 
’kiją prieš komunizmą pinigais ir me
džiagomis padalys pasauli t „dvi dėl 
karo besirungiančtas stovyklas. 
(NYHT, 47. 4. 30)
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